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הצעה לטיפול או לרכישה. אין לראות במידע 
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דבר המערכת
דבר נשיא אגודה ישראלית לסוכרת

 פרופ’ נעים שחאדה 

מֹוָתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה הּוא 

ַהְּתׁשּוָקה ָלַקַחת ְּתרּופֹות.

 )ויליאם אוסלר(

חברות וחברים יקרים,

בחלוף תקופת החגים ועם בוא האביב, 
ולחזור  מותניים  לשנס  מצוין  זמן  זהו 
מאוזנות  ארוחות  של  הברוכה  לשגרה 
נכונים  אכילה  הרגלי  גופנית.  ופעילות 
רמות  באיזון  מרכזי  אמצעי  מהווים 

הסוכר בדם.

לתזונה  ממושכת  בהיענות  צורך  יש  כרוני  מצב  היא  והסוכרת  מאחר 
ובסוגי  בסוכרת  בטיפול  בנוסף, השימוש בטכנולוגיות חדשות  מתאימה. 
האינסולין החדשים, דורשים מידע מדויק על תכולת הפחמימות וכמותם 
במוצרים השונים, כדי לאפשר התאמת מינון האינסולין לכמות הפחמימות 

הנאכלת. 

תו א.י.ל )אגודה ישראלית לסוכרת( על מוצר מציין כי המוצר נבדק על ידי 
וועדת המזון של האגודה ועמד בקריטריונים שנקבעו על ידה ומשמש כלי 

עזר לצרכנים שיש להם סוכרת.

הקריטריונים נקבעו על ידי ועדה מקצועית הכוללת: 

רופא-אנדוקרינולוג, טכנולוג מזון, ודיאטנים הפועלים בהתנדבות.

כמות  מה  או  תחליף  קבוצת  לאיזו  המציין  כיתוב  מופיע  לתו  בצמוד 
הפחמימות שיש במנה מוגדרת של המוצר. 

הכיתוב ניתן על ידי ועדת המזון לאחר בדיקת המוצר במעבדה חיצונית 
והוא מהווה חלק בלתי נפרד מהתו. 

מטרת התו אינה לסמן שהמוצר “נטול סוכר” והוא גם לא מסמן שניתן 
לצרוך ממנו ללא הגבלה!

יחד עם זאת, הקריטריונים כוללים הגדרה של כמות פחמימות והגבלת 
הכמות המקסימלית של הסוכר והרב כוהלים שיכולים להיות במוצר.

המלצתי אליכם, חישבו מחדש על תזונתכם, התעוררו מתרדמת החורף 
וצאו לפעילות גופנית בפארקים ובאוויר הפתוח. פרגנו לבריאותכם חצי 

שעה של הליכה ביום.

בטוחני כי הדבר יטיב עם הרגשתכם הכללית.

על מנת ללמוד עוד על תו איל ועל הקריטריונים לקבלתו היכנסו 
www.sukeret.co.il :לאתר האגודה

דבר המנכ”ל
מוטי פרלמוטר

התגבשה  הבחירות  לפני  כחודשיים 
חולים,  ארגוני  עשרות  של  קואליציה 
אזרחיים  וארגונים  אחיות  רופאים, 
מיליארד   5" בשם:  אזרחי  כפורום 
לבריאות". פורום זה מנהל בימים אלה 
לבחינת  אזרחית  חקירה  ועדת  מעין 
מצבה של מערכת הבריאות ושומעת 

מטפלים, מטופלים וראשי ארגונים במערכת הבריאות.

פוליטיקאים  הריחו  מיד  שבתי,  סאלח  ימי  מאז  אצלנו  שנהוג  כמו 
)הימין  בנט  נפתלי  כמו  לחדול  או  להיות  בסכנת  הייתה  שרשימתם 
על  מעט  לא  האחראים  שהיו  כאלו  או  )העבודה(  גבאי  ואבי  החדש( 
)יהדות  ליצמן  יעקב   - הבריאות  מערכת  של  הקטסטרופאלי  המצב 
התורה(, ומיהרו להצטלם כשהם חותמים על מסמך שבו הם מתחייבים 
לפעול להכנסת שורה של דרישות כספיות ואחרות בתחום הבריאות 
ומתן הקואליציוני.  היסוד של הממשלה הבאה במסגרת המשא  לקווי 
ברשימת הדרישות המסתכמת בתוספת של 5 מיליארד שקל לבסיס 
תקציב הבריאות )שהוא השלישי בגודלו לאחר הביטחון והחינוך( נכללת 
דרישה לתוספת קבועה לסל התרופות שמשמעותה היא תוספת של 
לגידול  ביחס  שנה  מדי  שתגדל  הראשונה,  בשנה  שקל  מיליון  כ-870 
מיליון שקל  כ-500  זאת, לעומת תוספת של  בערכו הכולל של הסל. 

שניתנה בשנים האחרונות.

כמו כן יש דרישות לתוספת של 1,000 מיטות אשפוז כללי, 600 מיטות 
אחיות  תקני   3,000 של  תוספת  וכן  שיקום,  מיטות  ו-150  גריאטריות 
היא  נוספת  דרישה  רופאים בהתאם לצרכים הקיימים.  ו-2,000 תקני 
תוספת תקציבית של מיליארד שקל לבתי החולים הציבוריים )הדסה, 
שערי צדק, לניאדו, בתי החולים בנצרת(, וכן ייקבע מנגנון עדכון אוטומטי 
)הצמדה קבועה( לתקציב הרפואה המונעת בישראל, שכוללת טיפות 
קיימת  בנוסף  ועוד.  סיעוד  התלמיד,  בריאות  שירותי  חיסונים,  חלב, 
ברשימה דרישה לתקן את אופן התקצוב של קופות החולים בהתאם 
אשפוז  יום  מחיר  נוסחת  תיקון  וכן  והזדקנותה,  באוכלוסייה  לגידול 

שתבטיח את האיתנות הפיננסית של בתי החולים.

עד כאן – טוב ויפה וכל הכבוד ליוזמה.

למרבה הצער, מעבר לפרסום הנרחב, נשארו מספר שאלות קרדינליות 
ללא תשובה: מאיפה תמומן התוספת? קיימים מספר מקורות : קיצוץ 
רוחבי בכל יתר המשרדים – לא סביר שיתר השרים יסכימו ובכלל, למה 

לבריאות? חינוך, רווחה, תחבורה לא פחות חשובים.

בכיוון.  משהו  ללחוש  אפילו  מעז  לא  מועמד  אף   – מיסים?  הטלת   
הדפסת כסף? – מפלצת האינפלציה מתכוונת להרים ראש. 

בתמיכה  הקיצוץ  נגד  מאבקינו  של  שנים  לאחר  השאלות:  ושאלת 
 37 של  תקציב  מתוך   ₪ מיליון   8 מתנדבים,  על  הנשענות  בעמותות 
110 עמותות החולים )או בקירוב רבע פרומיל!(  מיהו  מיליארד  לכל 
השר הבא אשר בו נבטח שלא יחלק את התוספת, ככל שתהיה, לכל 

הישר בעיניו ללא שיקולים מפלגתיים - מגזריים?

ואסיים בברכת יום עצמאות שמח!
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בפתח.  והקיץ  עבר  חלף  הפסח  חג 
מאתגרות  מאוד  תקופות  שתי  אלו 
קשה  הפסח  בחג  סוכרת.  חולי  עבור 
המחסור  מאוזנת.  תזונה  על  להקפיד 
רגילים,  אנחנו  אליהם  במאכלים 
וריבוי  פחמימות  עתירי  מאכלים  ריבוי 
מקשים  המשפחתיות,  החג  ארוחות 
התפריט  על  ההקפדה  על  מאוד 
השגרתי ועל איזון הסוכרים. כולי תקווה 

שצלחתם את חג הפסח בשלום והצלחתם לשמור על סוכרים שפויים 
ועם זאת לחגוג את החג והמשפחתיות בהצלחה והנאה. 

ועתה, אנחנו עומדים בפני תקופה מאתגרת לא פחות: תקופת הקיץ. 
 . הסוכרת  חולי  עומדים  בפניהם  עיקריים  מכשולים  שני  מציב  הקיץ 
המכשול האחד הוא פירות הקיץ המצויים בשפע. פירות הקיץ ובעיקר 
אבטיח, מלון וענבים מהווים פיתוי גדול, מוצגים לראווה בשווקים ומצויים 
בכל בית ישראלי. הבעיה היא שפירות אלו עתירי סוכר וכשמתחילים 

לאכול, קשה מאוד להפסיק....

אלו  פירות  לקנות  לא  הביתה״...  אויבים  להכניס  ״לא  היא  לכם  עצתי 
בשגרה. 

לחופשה  נסיעה  ובחו״ל.  בארץ  לחופשות  נסיעה  הוא  השני  המכשול 
לכם  עצתי  תזונתית.  יציאה משגרה  וגם  יציאה משגרה,  היא  בהגדרה 
גם בחופשה. להמעיט באכילת  ״בריאים"  לאכול מאכלים  לנסות  היא 

קינוחים וממתקים ולנצל את זמן החופשה להליכה מרובה.

בברכת קיץ שמח ובטוח לכולנו 

דוקטור שלומית קורן

דבר העורכת המדעית הנכנסת
ד"ר שלומית קורן

דבר העורך
זאביק זהבי

ְּכֵדי ִלְחיֹות ַהְרֵּבה, ָצִריְך ִלְחיֹות 

ְלַאט... )קיקרו(

כשאנחנו רוצים לדחות את הדיאטה 
נוהגים  אנחנו  מבוקשת,  כך  הכל 
החגים”  “אחרי  שבת”,  “אחרי  לומר: 
ואפילו “אחרי הבחירות...” ובכן, אנחנו 
שבועות  פסח,  שגם  )למרות  “אחרי” 
בקטגוריה  נחשבים  העצמאות  ויום 
וצריך  ואפשר  החגים”(  “אחרי  של 

להתחיל לקחת את אורח החיים שלנו בידיים.

העיתון שלנו מביא בדרך כלל מאמרים על דיאטות ומתכונים למיניהם, 
גם  לנו  יש  והפעם  במשימה  לנו  לעזור  שאמורים  ובלעדיו,  גלוטן  עם 
מאמר על תוספים וצמחי מרפא ושימושם על ידי חולי סוכרת ועליהם 
הוספנו מאמרים על פעילות גופנית בסוכרת ועל צום הרמדאן בקרב 

ערביי ישראל, שקשורים לאורח החיים הבריא שעלינו לסגל לעצמנו.

מעבר לכך, ובהמשך לדבריו של נשיא האגודה, יש גם בחוברת זו רשימה 
מלאה של כל המוצרים שיש עליהם תו אגודה, רשימה שאמורה לעזור 

לכל אחד ואחת מכם כאשר אתם יוצאים לקניות, בעיקר לפני החגים.

במדורה הקבוע “אחות ל)כל( צרה..” מזהירה אותנו גילה לביא לשמור 
על עצמנו ולהקפיד על ביצוע הוראות הרופאים והאחיות, בניגוד לאמירה 

המסוכנת “לי זה לא יקרה!”

סוכרת,  חולי  זכויותיהם של  על  מציידים אתכם במאמר חשוב  אנחנו 
ובכך אנחנו עונים על שאלותיהם  שנכתב ע”י עורך דין מנוסה בנושא 
של קוראים רבים שלא יודעים מהם זכויותיהם ולכן לא עושים שום דבר 

בנושא.

כיוון שהקיץ מתקרב ועמו עונת הטיולים בחוץ לארץ - יש לנו מאמר 
שיעזור לכם לשמור על איזון הסוכרת גם כאשר אתם מעבר לים, הן 
מבחינת התוכן והן מבחינת התרופות וחומרי ההזרקה ושמירה עליהם 

במקומות זרים.

ועוד משהו, אנחנו מביאים מאמר של חוקרת זיקנה מאוניברסיטת חיפה, 
שמבקש  למחקר,  להצטרף  הסוכרת,  חולי  הקוראים  לכם,  הקוראת 
להקטין את התמותה בטרם עת של חולי סוכרת. השתתפות זאת לא 

דורשת מכם הרבה מאמץ. החוקרים יגיעו אליכם.

והפעם  תמיד  כמעט  טוב  תופסים  סוכרת  חולי  של  אישיים  סיפורים 
אנחנו מפגישים אתכם עם סוכרתי מבוגר וותיק שלא רק ששומר על 
רוח טובה ומבודחת למרות המחלה, אלא גם מתנדב לעזור לאחרים 

בכל מיני מסגרות.

גם אנחנו שומרים על רוח מבודחת עם פתגמים על החיים בכלל ועל 
ואפילו  ענין  הגיל המבוגר בפרט, פתגמים לעת מצוא, שתמצאו בהם 

הסכמה על נכונותם.

של  והתפוצה  השיווק  מעגל  הרחבת  על  אלה  בימים  עובדים  אנחנו 
כמו  החברתיות,  הרשתות  באמצעות  האגודה,  לחברי  מעבר  העיתון 

פייסבוק, וארגונים קיימים.

אז – קריאה מועילה לכם ו...העיקר להיות בריא, שיהיה תענוג 
להביט בראי!..

5 איל מאי 2019



מאי 2019איל6

מכתבים למערכת

מכתבים
ותמונות
יתקבלו 
בברכה

שלום רב, אני כחולה סוכרת ממש לא מצליח להבין מה 

שאתם כותבים, למשל, במאמר על התרופות שנכנסו לסל. אני 

מבקש שתציינו במאמר כזה את השמות המסחריים של סוגי 

האינסולין, כדי שכל משתמש ידע אם האינסולין שלו נכנס לסל. 

אני למשל משתמש ב -  Xultophy- האם הוא בסל או לא?
תודה

תשובת העורכת המדעית:

  Hba1c :היא בסל לפי קריטריונים מסוימים Xultophy 

מעל 7.5% ו-BMI מעל 30 ושתי תרופות לסוכרת.

בכל מקרה, כדאי להתייעץ עם רופא המשפחה אם המטופל 

עומד בקריטריונים או לפנות למרפאת סוכרת להתייעצות. 

אני חולה סוכרת סוג 2. בכל הפרסומים אני קורא כי כל המכשירים א.ג.נ.
החדשים וכל התרופות המתקדמות מגיעים רק )ובעיקר( לחולי סוכרת סוג 1.
אני שואל: מדוע רק להם? האם אני, שחליתי בסוכרת סוג 2, לא מגיע לי?

למה אני לא יכול לקנות מסובסד את החיישנים למכשיר הליברה? כל את עצמי חמש, שש פעמים ביום? מדוע יש אפליה בין שני סוגי החולים? האם לי לא כואב כשאני צריך לדקור 
חיישן עולה לי 250 ש”ח, )בחוברת האחרונה פורסם על מדבקה לקריאת 
רמת הסוכר- רק לחולי סוג 1(  ויש עוד פריטים שמקלים על החיים לחולי 

הסוכרת שרק חולי סוג 1 מקבלים ואילו אני צריך לקנות וזאת אם אני רוצה 
לשפר את איכות חיי.

מקווה לתשובתכם 
בברכה, שמואל דמבסקי

תשובת העורך: 
לסוכרת. זוהי שאלה שיש להפנות אל משרד הבריאות.לאגודה לסוכרת אין כל קשר לקביעת מחירים או סבסוד של מכשירים וציוד 

שלום, לחבר שלי יש סוכרת סוג 1, הוא משתמש 

במשאבת אינסולין. ואנחנו מתכננים לטוס לאיטליה 

לשבוע ורציתי לדעת איך מאכסנים את האינסולין? 

אנחנו נהיה הרבה בדרכים ואני לא יודעת אם יהיה 

מקרר במלון. האם יש פתרון לעניין? האם צריך 

תשובת העורך: האם ניתן לבדוק דרככם זכויות רפואיות עבורי?תודה רבה לשמור את האינסולין במקרר? אשמח לתשובה 

בגיליון זה מופיעים מאמרים נרחבים בנושא הטיסות 

לחו”ל ובענייני זכויות רפואיות של חולי סוכרת.  



מכתבים
ותמונות
יתקבלו 
בברכה



מאי 2019איל8

עו”ד ליאור טומשין 
- מומחה בתחום 

דיני הנזיקין 
ותביעות הביטוח 

הלאומי, מחבר 
הספר “תאונות 
עבודה ומחלות 

מקצוע”, ומשמש כיועץ המשפטי של 
האגודה הישראלית לסוכרת בתחום 

מימוש הזכויות.

אנשים רבים, חולי סוכרת ומי שאינם חולי סוכרת 
זכויות  ישנן  שאולי  בתחושה  בעולם  מסתובבים 
וכספים שמגיעים להם, אבל בשל חוסר ידע, חוסר 
צדק ובירוקרטיה מסובכת הם לא מממשים אותם 
ולפעמים אפילו לא יודעים במדויק מה מגיע להם 

ומאיפה ניתן לקבל ולמצות את מלוא הזכויות. 

נכונה  הזו  התחושה  שאכן  מלמד  שלי  הניסיון 
במרבית המקרים, שכן הרבה זכויות אינן ברורות 
פשוט.  לא  רבות  פעמים  נראה  שלהן  והמימוש 
רבים גם כועסים על המערכת שמערימה קשיים 

בדרך למימוש הזכויות. 

אנסה  הזה,  במבוך  ההתמצאות  על  להקל  כדי 
לפשט את הדברים ככל הניתן.

כאשר מגיע אלי אדם עם בעיות רפואיות לייעוץ, 
ל”עשרת  בהתאם  שלו  הזכויות  את  בודק  אני 
דברים  מעשרה  פחות  לא  בודק  אני  הדיברות”.  
שונים, כדי לוודא שבחנתי את מרבית האפשרויות. 
יותר  אחרת.  בעיה  בכל  או  בסוכרת  נכון  הדבר 
מזה, כמעט אף פעם אנחנו לא מורכבים מבעיה 

רפואית אחת בלבד.
עשרת הדיברות - או - 

עשרת הבדיקות:
1. נכות כללית - כדי לזכות בקצבת נכות כללית- 

יש לעמוד במספר תנאים:

א. נכות רפואית - בקצבת נכות כללית יכול לזכות 
הפגימות  כל  בשל  המצטברת,  נכותו  שדרגת  מי 
לפחות  אחת  בעיה  לו  יש  אם  ל-40%  מגיעה 
משמעותית )שהנכות בצידה 25% ומעלה( או מי 
שדרגת נכותו המצטברת 60%, אם יש לו הרבה 
מגיעה  לא  לבדה  אחת  שאף  רפואיות  בעיות 
דרגת  אפילו   - הדוגמא  לשם  רק  נכות.  ל-25% 
הנכות בגין מחלת הסוכרת נעה בין 0% ל-100% 
שמצריכה  סוכרת   – המחלה  לחומרת  בהתאם 
 - אינסולין  תלוית  סוכרת   ,10%  - תרופתי  טיפול 
20%, סוכרת לא יציבה - 40%, סוכרת עם סיבוכים 
מסוימים - 65%, סוכרת עם מספר סיבוכים קשים 

- 100% )זו הייתה דוגמא חלקית ולא שלמה(.

זכויותיהם של חולי סוכרת 

ב. נכות תפקודית - ועדה רפואית קובעת כי מכלול 
הבעיות פוגע בכושר העבודה במידה משמעותית.

ג. מבחן הכנסה - מי שהכנסתו מעבודה עולה על 
לקצבת  יזכה  לא   )₪ כ-6,100  )כיום  מסויים  רף 
מעבודה.  הכנסה  רק  בוחנים  כאן  כללית.  נכות 
כלומר, מי שפרש לפנסיה מוקדמת ומקבל פנסיה 
גבוהה מאוד )למשל איש צבא קבע, שפרש בגיל 
יוכל  לחודש(,   ₪  10,000 של  פנסיה  לו  ויש   50
לקבל קצבת נכות כללית וכך גם, לדוגמא, עקרת 

בית.

ד. מבחן גיל - מי שהגיע כבר לגיל המזכה בקצבת 
יוכל להגיש  )גבר-67, אישה-62( לא  ותיק  אזרח 
תביעה לקצבת נכות כללית. גובה הקצבה לנכות 
לחודש   ₪ כ-3,200  לבין   ₪  1880 בין   - כללית 

ועליה עשויות להיות תוספות.

2. שירותים מיוחדים - קצבה חודשית, שהמבחנים 
לקבלתה דומים למבחני סיעוד )הגבלה בתפקודי 
יומיום פשוטים(. גם קצבה זו מוגבלת בגיל – ניתן 
ו-67 אצל  62 אצל אישה  גיל  להגיש תביעה עד 
גבר. גובה הקצבה מגיעה עד כ-5,400 ₪ לחודש. 
גם  אותה  לקבל  יוסיף  לקצבה  זכאי  שנמצא  מי 

לאחר הגעתו לגיל קצבת זיקנה.

3. ניידות - תביעה לקצבה חודשית ולהטבות מס 
יוכלו  ואישה  גבר  ואביזריו.  רכב  ברכישת  והקלות 
להגיש את התביעה עד גיל 67. מי שהגיש במועד 
ותגמולים  זכויות  יוכל להוסיף לקבל  זכאי,  ונמצא 
לכל חייו. לקצבת ניידות יזכה מי שסובל מפגימות 

בעיקר בגפיים תחתונות.

4. הכרה בתאונת עבודה - סוכרת עשויה להיות 
א.  מקרים:  בשני  עבודה,  עקב  כפגיעה  מוכרת 
במקרה של אירוע של סטרס קשה וחריג, שאירע 
החודשים  שלושת  בטווח  העבודה,  במסגרת 

בטרם גילוי המחלה.

שסמוך  בעבודה,  תאונתי  אירוע  של  במקרה  ב. 
התפתחה  שסוכרת  או  סוכרת  התפתחה  אחריו 
אירוע/מחלה  עקב  שניתן  רפואי  טיפול  עקב 

שהוכרו כפגיעות בעבודה.

לגובה  יחסי  באופן  הם  אלה  התגמולים במקרים 
הקצבה  גובה  המחלה.  לפריצת  שקדם  השכר 
עד  להגיע  יכול  לשכר,  בהתאם  אלה,  במקרים 
חשוב  החמורים.  במקרים  לחודש!   ₪ כ-40,000 
אלה.  תביעות  בהגשת  התיישנות  אין   - לדעת 
או   70 בגיל  כולל   - גיל  בכל  תביעה  להגיש  ניתן 
80. גם מי שעובד וגם מי שפרש יכולים להגיש את 

התביעה. הדברים נכונים גם לשכיר וגם לעצמאי.

5. תביעה לקצין התגמולים - מי שלקה בסוכרת 
צבאי/משטרתי,  שירות  לאחר  סמוך  או  במהלך 
בשירות,  באירוע  קשה  מתח  על  להצביע  ויכול 

שבמהלכו או שלאחריו התפרצה המחלה – יוכל 
להיות מוכר כ”נכה צה”ל” ולקבל זכויות ותגמולים 
אף  להתגבר  ניתן  רבים  במקרים  זו.  מחלה  בגין 
בתביעות אלה על סוגיית ההתיישנות. כיום, חלק 
שירות  עקב  סוכרת  התפרצות  על  מהתביעות 
התגמולים  הביטחון-קצין  למשרד  מוגשות  צבאי 
קבע,  משרתי  של  במקרים  )בעיקר  אחר  וחלק 
חריגים,  למעט  מוגשים,   – סוהרים  או  שוטרים 

לביטוח לאומי(.

תושבי  למרבית  כיום   - ביטוחיות  תביעות   .6
ביטוח  הכוללות  ביטוח,  פוליסות  יש  המדינה 
ביטוח  קשות,  מחלות  ביטוח  אישיות,  תאונות 
מקרה,  בכל  עבודה.  כושר  אובדן  וביטוח  סיעודי 
לקבלת  אפשרות  לבחון  יש  לנסיבותיו,  בהתאם 
על  הרפואי.  המצב  בגין  הביטוח  מחברת  תגמול 
מצטרפים  הביטוח  מחברת  התגמולים  רוב  פי 

לתגמולים מביטוח לאומי.

נכותו  שדרגת  מי   - הכנסה  ממס  פטור   .7
ממס  לפטור  זכאי  ל-90%  מגיעה  המצטברת 
או  )משכורת  חודשית  להכנסה  עד  הכנסה, 
ניתן  לחודש.   ₪ מ-50,000  למעלה  של  פנסיה( 
הכנסות אחרות  בגין  גם  ליהנות מהפטור  לבקש 
)שכירויות, רווח ממניות(, אם כי בהיקפים קטנים 
יותר. את התביעה לפטור ממס ניתן להגיש בכל 
של  במקרה   - לעבר  החזרים  לקבל  ניתן  גיל. 
אנשים  רטרואקטיבית(.  שנים   7 )עד  פטור ממס 
רבים סבורים כי לצורך פטור צריך להיות במצב 
רפואי קשה במיוחד - הדבר אינו נכון. לכל פגימה 
גופנית יש תעריף ודרגת נכות. כך למשל, סוכרת 
עם סיבוכים יכולה להעניק 65% נכות, הסיבוכים, 
במקרים מסויימים נותנים גם נכות נפרדת נוספת, 
ניתנים  דם  לחץ  יתר  בגין  לדוגמא,  לכך,  בנוסף 
10% נכות, בגין דום נשימה בשינה 10-40%, בגין 
תכיפות במתן שתן - 20%, בגין חוסר שיניים - עד 

20% ובגין צלקת מכערת - 10%.

8. תביעת נזיקין ורשלנות - תביעה זו על פי רוב 
גילוי מחלת סוכרת,  פחות מתאימה במקרה של 
אולם בכל מקרה של פגיעה רפואית - מחלה או 
תביעה  עילת  קמה  האם  לבחון  חשוב   - תאונה 
בגין האירוע. יש מקרים שהם פשוטים יותר - כמו 
גילוי  )לעתים  דרכים  תאונת  עקב  פגיעה  למשל 
תאונתי(,  אירוע  לאחר  נצפה  סוכרת  של  ראשון 
פגיעה עקב רשלנות של אחר, פגיעה עקב עבודה 
החמרת  או  פגיעה  או  מעסיק  אצל  בטוחה  לא 
פגיעה עקב איחור באבחון רפואי או טיפול רפואי 
לא ראוי. בכל מקרה - יש לבחון האם קמה עילה 

מעילות תביעה אלה.

המצב  עקב  רבות  פעמים   - רפואית  פנסיה    .9
בטרם  לעבוד  להפסיק  נאלצים  אנשים  הרפואי 
נאלצים  או שהם  פי חוק  לגיל פרישה על  הגעה 
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שוחר מדע באדיבות ד”ר שלומית קורן, מומחית ברפואה 
פנימית ואנדוקרינולוגיה, מנהלת יחידת סוכרת במרכז הרפואי אסף הרופא

זכויותיהם של חולי סוכרת 

רפואיים.  מטעמים  משרתם  היקף  את  להקטין 
יש לבחון אפשרות להגיש בקשה  במקרים אלה 
למשרד  או  המנהלים  לביטוח  הפנסיה,  לקרן 
הבריאות )מקרים, למשל, של עובדים המבוטחים 
לקבל  להתחיל  ניתן  ולעתים,  תקציבית(  בפנסיה 
פנסיה מלאה או חלקית בגיל מוקדם יותר, בשל 

המצב הרפואי.

יותר,  חמורים  במקרים   - סיעוד  תביעת   .10
יומיום  בתפקודי  המתקשים  בחולים  כשמדובר 

כמו הכנת אוכל, אכילה, רחצה, התפנות והתניידות 
אלה  אם  בין  זכויות,  לחולה  לקום  עשויות  בבית, 
שעות  בדמות  לאומי,  לביטוח  מהמוסד  זכויות 
ועוד  כספית  בתמיכה  זר  עובד  העסקת  עזרה, 
ובין אם זה מחברות ביטוח בהן מבוטחים מרבית 
תושבי המדינה בביטוח סיעודי, חלקם דרך קופות 
החולים וחלקם בביטוחים פרטיים כאלה ואחרים.

האלמנטים  בכל  ששולטים  האנשים  הם  מעטים 
ואנשים  חולים  אנשים   - מכך  וחשוב  הללו. 

ולפיכך,  יותר.  אפילו  מתקשים  לעתים  מבוגרים 
לבדוק,  שיש  הדברים  קשת  את  לדעת  חשוב 
חשוב להתייעץ עם בעלי מקצוע בתחום ולבחון 
את מיצוי הזכויות, שכן שילוב של מצוקה רפואית 
ומצוקה כלכלית, עשוי להוות קושי משמעותי על 

התנהלות החיים.

שכיחות גבוהה של חוסר מודעות להיפוגליקמיה 
)סוכר נמוך( בחולי סוכרת מבוגרים

לזהות  ניתן   1 מסוג  סוכרת  עם  מבוגרים  בקרב 
מדידות סוכר נמוכות מאוד )בטווח היפוגליקמיה( 
שלא  באנשים  יום.  בכל  משעה  למעלה  לאורך 
לזהות  ניתן  היפוגליקמיה  תחושת  על  מדווחים 
)בלמעלה  יותר  ממושך  בזמן  זה  בטווח  ערכים 
מחקר  מתוצאות  עולה  כך  ביום(,  דקות  מ-100 
רציף,  סוכר  ניטור  מד  על  המבוסס  חדש, 
מטעם  השנתי  הכנס  במהלך  פורסמו  אשר 

.Endocrine Society-ה

רציף  סוכר  ממד  הנתונים  את  בחנו  החוקרים 
עם  ומעלה,  שנים   60 בגילאי  מבוגרים  ב-203 
שהו  החולים  כי  עלה  מהנתונים   .1 מסוג  סוכרת 
היפוגליקמיה  בטווח  ביום  דקות  מ-72  למעלה 
)סוכר בדם מתחת ל-70 מ”ג/ד”ל( וכ-24 דקות 
מסוכר  באופן  נמוכות  סוכר  רמות  בטווח  ביום 

)מתחת ל-54 מ”ג/ד”ל(.

מודעות ירודה לרמות סוכר נמוכות לוותה בזמן רב 
יותר ששהו החולים במדידות סוכר מתחת ל-70 
מ”ג/ד”ל )101 דקות ביום( ומתחת ל-54 מ”ג/ד”ל 

)43 דקות ביום(.

החוקרים זיהו קשר בין יציאה לפנסיה )בהשוואה 
לעבודה או אבטלה( ובין זמן רב יותר בטווח היעד 
של ערכי הסוכר. מבוגרים שיצאו לפנסיה גם שהו 
יומי  אינסולין  מינון  נמוך.  סוכר  בטווח  זמן  פחות 
נמוך יותר נקשר עם זמן רב יותר ששהו החולים 

בטווח היעד של רמות הסוכר בדם.

מחקר חדש מראה כי השימוש במערכת ניטור 
הסוכר ‘’פריסטייל ִליְּבָרה’’ מראה כי סריקה 

תכופה מסייעת בשליטה ברמות הסוכר )הודעת 
אבוט(

נתונים חדשים אותם הציגה חברת אבוט אודות 
ליברה,  הפריסטייל  מערכת  בשימוש  התועלת 
מראים כי סריקה תכופה מסייעת בשליטה ברמות 
הסוכר. הממצאים החדשים מתבססים על כחצי 
ליברה  הפריסטייל  במערכת  משתמשים  מיליון 
המחקר,  פי  על  העולם.  ברחבי  שונות  ממדינות 
ירידה  חוו  במערכת  שימוש  שעשו  סוכרתיים 
במספר אירועי ההיפוגליקמיה וכן, הצליחו לשלוט 

ברמות הסוכר בעזרת סריקה תכופה.

לניטור  מערכת  הינה  ליברה  הפריסטייל  מערכת 
הסוכר  בדיקות  את  המחליפה  הסוכר  רמות 
מהאצבע בסריקה ללא צורך בדקירה של האצבע 

וללא כיולים. 

שהשתמשו  סוכרתיים  כי  נמצא  הממצאים  בין 
עצמם  בדקו  ליברה  הפריסטייל  במערכת 
באמצעות סריקה בממוצע 12 פעמים ביום ושלטו 
רמות  למעשה,  טובה.  בצורה  הסוכר  רמות  על 
במשך  בדם  ממוצעות  סוכר  ה- HbA1c )רמות 
ל-6.7%  מ-8.2%  ירדו  לבדיקה(  שקדמו  יום   90
משמעות  הסריקות.  בשיעור  לעלייה  בדומה 
כתוצאה  לסיבוכים  הסיכון  הפחתת  הינה  הדבר 
מסוכרת. כמו כן, בהשוואה לאלו שסרקו בתדירות 
נמוכה, נמצא כי זמן השהות בהיפוגליקמיה קוצר 
השנייה  בפעם  עצמם  שסרקו  היות  משמעותית 

בתוך שעה מרגע תוצאת הסוכר הנמוכה. 
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התמדה בטיפול ב( liraglutide -ויקטוזה( 
הייתה קשורה לאיזון גליקמי טוב יותר והפחתת 

משקל גדולה יותר

שבוצע  אמיתי  עולם  בתנאי  ישראלי  מחקר 
במסגרת מכבי שירותי בריאות מדווח כי מטופלים 
)ויקטוזה(    liraglutide ב-  טיפול  שהמשיכו 
השיגו  בטיפול,  התמידו  שלא  לכאלה  בהשוואה 
יותר  גדולה  והפחתה  יותר,  טוב  גליקמי  איזון 

במשקל גוף.

ההמוגלובין  בין  השוואה  בוצעה  זה  במחקר 
המסוכרר )HbA1c( ותוצאות אחרות בחולים עם 
 liraglutide-סוכרת מסוג 2 שהמשיכו בטיפול ב
שהפסיקו  לאלו  בהשוואה  חודשים   12 במשך 
טיפול מוקדם יותר, וזאת כאמור במסגרת מעקב 

של “חיים אמיתיים”

החוקרים מדווחים כי בסה”כ נכנסו למעקב 3580 
 885 ו-  “מתמידים”  היו   2695 מהם  מטופלים, 
 882 של  התאמת  ביצעו  החוקרים  “מפסיקים”. 

זוגות מטופלים תואמים משתי הקבוצות.

 p( מובהקת  ירידה  על  מדווחים  החוקרים 
0.001>( ב- HbA1c בקרב המטופלים בקבוצה 
ושיעור  ל”מפסיקים”.  בהשוואה  המתמידה, 
תרופות  מ-3  יותר  עם  מטופלים  של  יותר  גבוה 
להורדת רמת הסוכר בדם )20.6% לעומת 6.2%, 
 24 במהלך  ה”מפסיקים”,  בקבוצת   ,)p <0.001
חודשי המעקב. בנוסף, נצפתה גם ירידה ממוצעת 
המתמידים  בקבוצת  יותר  גדולה  הגוף  במשקל 

בהשוואה למפסיקים 

עולם  כי בתנאי  וכותבים  מסכמים  החוקרים 
האמיתי, השימוש המתמשך ב- liraglutide היה 
והפחתה  יותר  גליקמית טובה  בקרה  עם  קשור 
למטופלים  בהשוואה  הגוף,  במשקל  יותר  גדולה 

שהפסיקו את הטיפול.

Diabetes Ther. 2019 Apr;10)2(:683-696
מתוך אתר מיידסקייפ
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דיאטה ללא גלוטן
האם ידעתם שגלוטן הוא בכלל חלבון?

ערכי  על  המשפיע  המשמעותי  שהרכיב  כיוון 
הסוכר בדם הן הפחמימות וגלוטן הינו חלבון, אין 

לו השפעה ישירה על ערכי הסוכר בדם.

כמובן שאף אחד לא אוכל גלוטן בצורתו הנקייה 
אלא כחלק ממזונות כגון לחם, פסטה, לחמניות 
אלו  מזונות  של  הצריכה  הפחתת  לכן,  ומאפים. 
בהחלט יכולה להשפיע לטובה על ערכי הסוכר 

בדם.

להכיל  יכולים  גלוטן  ללא  מזונות  זאת,  למרות 
בכמות  ואף  פחמימות  של  מבוטלת  לא  כמות 

גדולה יותר משחשבנו.

הנה כמה דוגמאות למזונות נפוצים 
בדיאטה ללא גלוטן בהשוואה למזונות 

המקבילים המכילים גלוטן:
פסטה מקמח דורום מכילה 29.8 גרם פחמימה 
 28.1 לעומת  בישול  לאחר  פסטה  גרם  ל-100 

גרמים בפסטה מאטריות אורז ללא גלוטן.

בקמח שיפון כ-72.5 גרם פחמימה ל-100 גרם 
לעומת 88 גרם פחמימה בקמח "קונדיטור" ללא 

גלוטן.

עם בתיה אלימלך

חֹוִלים ַלֲחׁשּוֵכי ַמְרֵּפא.ַהֶחְבָרה ָהֱאנֹוִׁשית ִהיא ֵּבית 

האם דיאטה ללא גלוטן תורמת לאיזון הסוכר?
החלטתם לעבור לתזונה ללא גלוטן, ולא הבנתם למה הסוכר עדיין גבוה?

מסתבר שדיאטה ללא גלוטן איננה בהכרח דיאטה דלה בפחמימות

הגבוהה  כמות הפחמימות  גלוטן,  ללא  בלחמית 
אותה  של  הקרקרים  שאר  כל  לעומת  ביותר 
פחמימה  גרם   15.7( גלוטן  המכילים  החברה 
ל-2  פחמימה  גרם   11-14 מול  קרקרים  ל-2 

קרקרים(.

ללא  שמזונות  ההנחה  כי  להסיק  אפשר  מכאן 
ולכן  שגויה.  הינה  פחמימות  מכילים  אינם  גלוטן 
יש  הסוכר  ערכי  את  להפחית  היא  המטרה  אם 
לדעת אילו מזונות לבחור שבאמת יובילו לאיזון 

טוב יותר עבורכם באופן אישי.

כך תוכלו לאמץ דיאטה ללא גלוטן 
שתשפיע לטובה על ערכי הסוכר 

שלכם:
ומצאתם  שלכם  התזונה  את  בחנתם  1.אם 
לחמניות,  לחם,  כגון:  הגלוטן  בעל  שהרכיב 
פסטה, בגטים או בורקס הינו דומיננטי, במקרה 
כזה, הפסקה או הפחתת הצריכה ממזונות אלו, 
תשפר באופן משמעותי את ערכי הסוכר שלכם 

בדם.

2. שהתחליפים אותם אתם בוחרים כמזונות ללא 
גלוטן הינם דלי פחמימות לדוגמא: דגים, ביצים, 
עוף, הודו, גבינות, שמן זית, טחינה, אבוקדו, אגוזים, 

שקדים וכמובן ירקות.

3. שתצליחו להתמיד בהרגלי התזונה החדשים 
שלכם לאורך זמן.

מזון  להוציא  מחליטים  שאתם  לפני  ולכן,   
האם  לבחון  כדאי  שלכם,  מהתפריט  כלשהו 
חשוב  וגם  בו.  עיקרי  חלק  מהווה  באמת  הוא 
יותר  דלים  הינה  שבחרתם  שהתחליפים  לוודא 

בפחמימות מהמזונות שהוצאתם מהתפריט.

בכל מקרה כדאי להתייעץ עם דיאטנית על מנת 
להתאים תכנית תזונתית מותאמת אישית עבור 

כל סוכרתי.

לקריאה נוספת של כתבות בנושא תזונה וסוכרת

www.be-light.co.il - בקרו באתר שלי

רק בריאות, בתיה

https://www.youtube.
com/channel/

UCrbgwwvtxkaXCN3e1o-
WgOg?view_as=subscriber

לחיות חיים מאושרים
עם סוכרת
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מתכונים

ָסָלט קֹוְלַרִּבי ְוׁשּוָמר
מרכיבים:

4 ׁשּוָמר טרי
4 קולרבי

מיץ מ-2 לימונים
2 כפות שמן

חופן גדול שמיר טרי
מלח ים אטלנטי

פלפל שחור

הכנה:
לחתוך את השומר לרצועות דקות

לקלוף את הקולרבי ולחתוך לרצועות דקות
לקצוץ שמיר

להכניס את הירקות והשמיר לקערה גדולה
להוסיף שמן זית, מיץ לימון, מלח ופלפל לפי הטעם

כדאי להכין כמה שעות לפני ההגשה לספיגת הטעמים.

קולרבי מכיל כ 6 גרם פחמימה ל100 גרם
שומר מכיל כ7 גרם פחמימה ל100 גרם

 
בתיאבון!
בתיה אלימלך

אור, בן 22, משרת בחוות המרחב הפתוח, מרכז תעסוקה לאוטיסטים.
אור חולה בסוכרת נעורים, מתנדב בשירות לאומי.
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יש לי אחות...
גילה לביא 
אחות מומחית 

קלינית, 
מרכזת תחום 

סוכרת במרכז 
הרפואי אסף 

הרופא
אל תדאגי - לי זה לא יקרה!

לא  לשלושה,  ואב  נשוי   ,62 בן  בדוי(,  )שם  דוד 
שנה  כ-15  מזה  בבנק.  כפקיד  עובד  מעשן. 
מאובחן עם סוכרת סוג 2 ובתחילת גילוי המחלה 
מבצע  היה  בעבר  כדורים.  ידי  על  ואוזן  טופל 
פעילות גופנית 3 פעמים בשבוע והקפיד לאכול 
היו   שלו  המדדים  ובריאות.  מסודרות  ארוחות 
.HbA1C=7.2mg%, BMI=25 באותה התקופה

הליכות,  נעים  איש  סוכרת,  במרפאת  נפגשנו 
פעולה  ומשתף  ולעצות  להסברים  קשוב  חייכן, 
להמשיך  רב  רצון  הביע  כן,  כמו  מלא.  באופן 
על  חיזוקים  ממני  קיבל  דוד  מאוזן.  להישאר 
בין  ושוחחנו  הסוכרת  עם  הנכונה  ההתנהלות 
היתר על כך שסוכרת היא מחלה פרוגרסיבית - 
כלומר שישנם סיבוכים רבים שעלולים להתפתח 

כתוצאה מסוכרת לא מאוזנת לאורך השנים. 

לאורך השיחה דוד ניסה להרגיע ומדי פעם היה 
אומר: “אל תדאגי - לי זה לא יקרה”.

דיברנו גם על “מקורות הכוח” שלו בהתמודדותו 
משפחה,  למשל:  כמו  המחלה,  מול  יומית  היום 

חברים, השתתפות בקבוצות תמיכה.

תחילה התמיד בביקורים סדירים במרפאה, אך 
הוא  ביקורים.  “לפספס”  החל  כשנתיים  לאחר 
ותוצאות  עלה  שלו  הדם  לחץ  במשקל,  עלה 

בדיקות הדם כבר לא היו טובות כמו בהתחלה.

של  ההשלכות  על  אתו  ששוחחתי  פעם  בכל 
חוסר האיזון, הוא היה ממשיך להרגיע אותי באותו 

המשפט: “אל תדאגי - לי זה לא יקרה”.

בביקורו האחרון במרפאה, גם כשהמשיך לחייך 
עייף  כאוב,  שהוא  דוד  של  פניו  על  ניכר  אליי, 
שלאחרונה  כך  על  להתלונן  החל  מיד  ומודאג. 
לו  מפריעים  אשר  ונימול  רגליים  בכאבי  חש 
היה  הוא  מכך,  כתוצאה  בלילות.  בעיקר  לישון 
ומחפש  הלילה  באמצע  רבות  פעמים  מתעורר 
אי  את  להפיג  במטרה  מנחם”  “אוכל  במקרר 
 BMI=: המדדים  תוצאות  זה,  בביקור  הנוחות. 
HbA1C=11.5mg  ,%31.  והומלץ על התחלת 

טיפול באינסולין.

שלאחרונה  לי  סיפר  הוא  המפגש  סוף  לקראת 
לו  לחצו  שירגיש,  מבלי  והן,  חדשות  נעלים  קנה 
על הרגל וגרמו לו לפצע בבוהן. לאחר התבוננות 
והפך  החמיר  מתלונן  עליו  שהפצע  הבחנתי 
למיון האורתופדי,  אותו בדחיפות  לנמק. הפניתי 
את  לו  לכרות  הרופא  נאלץ  במחלקה  כאשר 

הבוהן ובהמשך את כף הרגל.

נחשפת  אני  בסוכרת  קלינית  מומחית  כאחות 
מצערים  הם  פעם  ובכל  כאלה,  למקרים  רבות 
עצמי:  את  שואלת  אני  פעם  בכל  מחדש.  אותי 
והכלים  הידע  למרות  ולמה,  קורה?  זה  למה 
להעצמה שהענקתי למטופלים שלי, חלקם עדיין 
כאשר  הסוכרת,  של  הקשים  לסיבוכים  מגיעים 

ביניהם אף קטיעה של גפיים תחתונות?

התשובה היא די ברורה:

אנו, הצוות המטפל - שותפים לדרך, אך לקיחת 
האחריות על ניהול הסוכרת היא רק שלכם!

תבחרו  לעצמכם,  ותדאגו  עצמכם  את  תאהבו 
באורח חיים בריא ואל תתנו לתירוצים המעיקים 
להוביל אתכם! אנו רואים ויודעים שזה לא קל, אך 

בהחלט אפשרי!

“זה  לי  שגם  כדי  לעשות  אפשר  מה 
לא יקרה?”

שנקבעו  .1 למפגשים  להגיע  הפסיק  דוד 
יש   – והסיעודי  הרפואי  הצוות  עם  מראש 
ומעקב במועדים  להקפיד להגיע לביקורת 
שנקבעו על מנת לאפשר גילוי מוקדם ואיזון 

מיטבי.

את  .2 מהצוות  מסתיר  היה  הוא  כשהגיע,  גם 
הוא  אם  בלילות.  שחווה  הרגליים  כאבי 
לעלות  ניתן  והיה  ייתכן  בזמן,  משתף  היה 
רגלו.  כף  את  ולהציל  כן  לפני  הבעיה  על 
שתפו את הצוות בכל קושי ומחסום שאתם 
נראה  הוא  שולי  כמה  לא משנה  מרגישים, 

לכם! 

אורח חיים בריא והקפדה על רמות הסוכר  .3
איזון  קיום  של  היסוד  אבני  כמובן  הם 
הסוכרת. ברגע שדוד הפסיק להגיע ולשתף, 
הוא החל גם לזלזל בבריאותו, דבר שהוביל  

לסיבוכים הרפואיים. 

דוד לא הקפיד על היגיינת הרגליים כנדרש,  .4
ולכן רק בשלב מאוחר מדי גילה על חומרת 
הרגליים  כפות  היגיינת  על  שמרו  המצב. 
שלכם ובריאותן, ועקבו אחר ההמלצות של 
הצוות הרפואי כדי למנוע פגיעה בהן. חשוב 
לשתף את הצוות הרפואי בתחושותיכם, אך 
חשוב אף יותר לשתף אותם ברגע הפגיעה 
בכפות הרגליים, בדומה למה שקרה לדוד. 
מסיבות  או  זר  מעצם  פגיעה  זו  אם  בין 
או  יבלות  שלפוחיות,  פטרת,  כמו  אחרות 
פצעים – אם קיים חשד לפגיעה בבריאות 
כף הרגל, פנו לצוות הרפואי כדי לבדוק זאת, 
לקבל סיוע ולמנוע החמרה במצב. שמירה 
על בריאות הרגל זה לא דבר שעושים “על 
רגל אחת”. איך עושים זאת בקלות? פשוט 

מאוד - חפשו “שיר על רגל” ביוטיוב!

כדי שגם לכם “זה לא יקרה”...

הטיפול היעיל ביותר הוא מניעה!
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סיבהפעולה

1

בדוק את כפות הרגליים יומיום על מנת לזהות 
סדקים/ חתכים/ פצעים. אם אינך מסוגל לבדוק 

בכוחות עצמך - העזר בראי, בזכוכית מגדלת או בבן 
משפחה.

בדיקה מכוונת יכולה  לעזור באיתור וטיפול מוקדם של 
סדק או פצע. 

יש לשמור על היגיינת הרגליים על מנת למנוע זיהומים.יש לרחוץ את הרגליים בכל יום במים זורמים וסבון.2

טמפ’ המים צריכה להיות פושרת. בדוק זאת עם 3
המרפק.

ירידה בתחושה בכפות הרגליים עקב סוכרת לא מאוזנת 
עשויה להוביל לכוויות במידה והמים יהיו חמים מידי. 

לאחר הרחצה, ייבש את הרגליים היטב גם בין 4
כדי למנוע היווצרות פטריות.האצבעות.

מרח את כפות הרגליים בקרם)לא בין האצבעות( 5
כדי למנוע יובש ועור  סדוק המהווים מוקד חדירה לזיהומים.לאחר הרחצה.

6
גזור ציפורניים בקו ישר, אם אינך מסוגל היעזר בבן 

משפחה או באיש מקצוע מורשה כמו פדיקוריסט 
מוסמך.

כדי למנוע ציפורן חודרנית.

גרוב גרביים יבשות העשויות מכותנה וללא תפרים.7

כותנה היא “בד נושם” ומפחית את הזעת הרגל. תפרים 
עשויים להוביל לשפשופים ולחץ. הזעה בכפות הרגליים 

עשויה להוביל לשפשופים ופצעים שמהווים קרקע פורייה 
לחיידקים ולהתפתחות כף רגל סוכרתית.

בשל ירידה בתחושה בכפות הרגליים עשויה להיווצר פגיעה אל תתהלך יחף!!!8
בשלמות העור מבלי לחוש בכך)חוף הים, אספלט חם וכו’(

בדוק את פנים הנעל לפני נעילתה. חשוב לנעול 9
כדי למנוע הימצאות גופים זרים בתוך הנעל.נעליים נוחות רחבות ולא לוחצות.

10

יש לבצע בדיקה שגרתית של הרגל במרפאת 
סוכרת אחת לשנה.

במידה וגילית חתך/ פצע/ שלפוחית /יבלת/פטרת-  
פנה מיד לטיפול.

על מנת לבצע אומדן כף רגל ולהעריך את סיכונך לפתח 
כף רגל סוכרתית.
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פרופ’ אהובה 
גוליק - היחידה 

לפרמקולוגיה 
קלינית מרכז 

רפואי שמיר – 
אסף הרופא. 

מגר’ נטלי דינאויצר,
מהווה  אשר  שכיחה  כרונית  מחלה  היא  סוכרת 
נטל כבד מאד למטופל ולמשפחתו. לצד הטיפול 
ומגוון תרופות שקיימות היום ברפואה  התרופתי 
סוכרת  מטופלי  קרובות  לעיתים  הקונבנציונלית, 
מרפא  צמחי  ונוטלים  משלימה  לרפואה  פונים 

בתקווה להטיב עם המחלה והסימפטומים. 

כללי  באופן  תזונה  שתוספי  בחשבון  לקחת  יש 
לא  הבריאות,  משרד  של  בדיקה  עוברים  אינם 
הם  הבטיחות.  מבחינת  ולא  היעילות  מבחינת 
כדי  עד  התרופות  בין  להתנגשות  לגרום  יכולים 
בסוכר  לעלייה  ולגרום  התרופה  השפעת  ביטול 
להיפוגליקמיה  תגרום  אשר  הפוכה  לפעולה  או 

)ירידה חדה ברמות הסוכר( קשה ומסוכנת. 

תוספי תזונה שכיחים באוכלוסיית 
חולי הסוכרת:

על  בספרות  מתוארים  מקרים  ישנם  סרפד: 
לא  עדיין  המנגנון   – היפוגליקמיה  של  תופעה 
 - יתר  לקרישיות  לגרום  עלול  גם  הצמח  ידוע. 
מכיל כמות גדולה של ויטמין K ובעבר השתמשו 
מוריד  וסתי,  דימום  לעצור  מנת  על  בחליטה 
אנטיקואגולנטים,   – קרישה  נוגדי  של  יעילות 

מדכא פעילות של מערכת העצבים המרכזית. 

זרעי צ’יאה: אחת ההתוויות של הצמח הזה הוא 
טיפול בסוכרת על ידי השפעה על הלבלב אשר 
גורמת להפרשה מוגברת של אינסולין, על ידי כך 

רמת הסוכר בדם  עלולה לרדת. 

של  הפרשה  מגביר  )ג’ינג’יר(:  זנגויל  שורש 

אינסולין ועלול לגרום לירידה ברמת הסוכר. 

שומר  של  הפעילים  החומרים  אחד  שומר: 
אנטי  בחומר  מדובר   Streptozotocin הוא 
סרטני אשר מאיץ הפרשת אינסולין מתאי ביטא 

שבלבלב. 

מאיטים  הזרעים  של  והסיבים  הפקטין  חילבה: 
לדיכוי  וגורמים  לדם,  מהמעי  גלוקוז  של  ספיגה 

מערכת העצבים המרכזית.

 –  )Momordica Chantaria( מר  מלון 
מהלבלב  אינסולין  של  ההפרשה  את  מגביר 
קומה  של  מקרים  שני  בספרות  מתוארים   -

כתוצאה מהיפוגליקמיה.

ירוק  בתה  נמצאים  אשר  פוליפנולים  ירוק:  תה 
העמילן  פירוק  כך  ובעקבות  אמילאזה,  מעכבים 
למחזור  מגיעים  אינם  פשוטים  וסוכרים  נעצר 
לקחת  יש  עולה.  אינה  גלוקוז  רמת  וכך  הדם, 
בחשבון ששימוש יתר בתה ירוק עלול לגרום לא 
בתפקודי  לפגיעה  גם  אלא  להיפוגליקמיה  רק 

הכבד.  

היפוגליקמי-  אפקט  מאיץ   :Ashwangada
להשפיע   עלול   ידוע.  לא  עדיין  הפעולה  מנגנון 
גם על בלוטת המגן ולגרום ְלַתת פעילות או יתר 

פעילות של הבלוטה.

שהוא    Synephrine– חומר  מכיל  מר:  תפוז 
גורם  אשר  אדרנרגי,  קרדיוטוקסי,  אלקלואיד 
כלל  בדרך  אדרנלין.  של  מוגברת  להפרשה 
לירידה  גורם  תזונה  תוספי  עוד  עם  בשילוב 

דרסטית של סוכר. 

של  מנגנון   :Glycerhiza Glabra(( ליקוריץ 
הוא  אך  ידוע  אינו  הצמח  של  ההרזיה  אפקט 
ועלול  קורטיזון  של  הפעולה  במנגנון  מתערב 
לגרום לאינטראקציות בין תרופתיות עם תרופות 

אנטי דיאבטיות וטיפולים הורמונליים. 

לסיכום: כיום המבחר של תוספי התזונה, במיוחד 

סוכרת  חולה  כאשר  מאד.  גדול  הוא  בסוכרת, 
מעוניין להוסיף תוסף תזונה עליו לקחת בחשבון 
ׁשּוָמר,  כמו  מהטבע  בחומרים  מדובר  אם  שגם 
תזונה  בתוסף  החומרים  ג’ינג’ר,  או  ירוק,  תה 
ניתן  ולא  בטבע  מאשר  מרוכזים   יותר  הרבה 
לצפות איזה תופעת לוואי יכולה לצוץ ממנו. יש 
ואינטראקציות  לוואי  בתופעות  להתחשב  תמיד 

בין התוסף לבין הטיפול התרופתי הקבוע שלו. 

בכל שאלה ניתן לפנות אל:  

– שמיר  רפואי  מרכז  תרופתי,  לייעוץ  המרכז 
אסף הרופא, טל: 08-9779309

ְּבָכל ָאָדם ָׁשֵמן ָּכלּוא ָאָדם ָרֶזה 

ַהְּמַבֵּקׁש ְלִהְׁשַּתְחֵרר. )סיריל 

קונולי(

תוספים וצמחי מרפא 
בחולי סוכרת
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ָהעֹוָלם ַמְצִחיק
                                                             ָאז צֹוֲחִקים

זאביק זהבי

פתגמים לעת מצוא

ְלִהְזַּדֵּקן ֶזהּו ֶהְרֵּגל ְמגּוֶנה, ֶׁשְּלָאָדם ָעסּוק ֵאין ְּפַנאי ְלַאֵּמץ אֹותֹו )אנדרה מורואה(	 

ם ַהָּבדּוי ֶׁשֱאֹלִהים ִמְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּכֶׁשהּוא ֹלא רֹוֶצה ַלֲחתֹום )אנטול פראנס(	  “ַמָּזל” הּוא ַהּׁשֵ

ִּדיֶאָטה 	  ַעל  ָּתִמיד  ַמר  ֶׁשּׁשָ ָהָרֶזה,  שאו  ברנרד  ג’ו  ֶאת  ָּפַגׁש  ֶׁשּלֹו,  ַהִּקילֹוְגָרִמים   051 ַעל  צ’סטרטון  ג’. 

ַקְּפָדִנית ְוָאַמר לֹו: “ִנְרָאה ְּכִאילּו ׂשֹוֵרר ָרָעב ְּבַאְנְּגִלָּיה”. ָעָנה לֹו שאו: “ְוַאָּתה ִנְרֶאה ְּכִאילּו ָּגַרְמָּת לֹו...”

ְּכָלל ַּבְרֶזל הּוא ֶׁשֵאין ְּכָלֵלי ַּבְרֶזל )ג’. ב. שאו(	 

ְּדַאג ְלַקֵּבל ֶאת ָמה ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב, ַאֶחֶרת ֵּתָאֵלץ ֶלֱאהֹוב ֶאת ָמה ֶׁשַאָּתה ְמַקֵּבל )ג’. ב. שאו(	 

יג ֶאת ַהִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי, ְלַוֵּתר ַעל ַהֶהְכֵרִחי 	  חֹוְׁשִבים. ָּכל ָמה ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶזה ְלַהּשִׂ ַהַחִּיים ַקִּלים יֹוֵתר ִמּׁשֶ

ְוָלֵׂשאת ֶאת ַהִּבְלִּתי ִנְסָּבל... )נוריס(

מֹוָּתר ָהָאָדם ֵמַהְּבֵהָמה הּוא ַהְּתׁשּוָקה ָלַקַחְּת ְּתרּופֹות )ויליאם אוסלר(	 

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשַּמְטִּביִעים ֶאת ָצרֹוֵתיֶהם ְוֵיׁש ֲאֵחִרים ֶׁשְּמַלְּמִדים אֹוָתן ִלְׂשחֹות )בילי סאנדיי(	 

ֲאִני ְמעּוְנָיין ֶּבָעִתיד, ִמְּפֵני ֶׁשֲאִני עֹוֵמד ְלַבּלֹות ּבֹו ֶאת ְׁשֵאִרית ַחַּיי )קטרינג(	 

ֵאין ַמְרֶאה ְמַדֵּכא יֹוֵתר ִמָּצִעיר ֶּפִסיִמי, חּוץ ֵמֲאֶׁשר ָזֵקן אֹוְּפִטיִמי )מרק טוויין(	 

ָמחֹות ְוֵאינֹו ֵמת ִמָּצרֹות )ִּפְתָּגם ְיהּוִדי(	  ֵאין ָאָדם ַחי ִמּשְׂ

ַחָּיב ָאָדם ִלְחיֹות ַוֲאִפילּו ִמּתֹוְך ַסְקָרנּות ִּבְלַבד )ִּפְתָּגם ְיהּוִדי(	 

ַאל ְּתַבְזֵּבז ְזַמן: ַהּיֹום הּוא ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ְׁשֵאִרית ַחֶּייָך )צ’רלס למב(	 

ֵאין ָאָדם ַחי ַּפֲעַמִים, ֲאָבל ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ִלְחיֹות ֲאִפילּו ַּפַעם ַאַחת )ריקרט(	 

ֲאָנִׁשים ַמְקִּדיִׁשים ְזַמן ּכֹה ַרב ִלְבִריאּוָתם, ַעד ֶׁשֹּלא ִנְׁשַאר ָלֶהם ְזַמן ֵליָהנֹות ִמֶּמָּנה.	 

רֹוְפִאים נֹוְתִנים ְּתרּופֹות ֶׁשֲעֵליֶהן ֵהם יֹוְדִעים ּכֹה ְמַעט, ַעל ְמַנת ְלַרֵּפא ַמֲחלֹות ֶׁשֲעֵליֶהן ֵהם יֹוְדִעים עֹוד 	 

ָּפחֹות - ִלְבֵני ָאָדם ֶׁשֲעֵליֶהם ֵהם ֹלא יֹוְדִעים ְּכלּום. )וולטר(

ַההּומֹור זֹוִהי ַהְּיכֹוֶלת ִלְצחֹוק ַעל ְּדָבִרים ֶׁשָהִייָת ּבֹוֶכה ֲעֵליֶהם, ִאְלָמֵלא ָהְיָתה ָלְך ַהְּיכֹוֶלת ַהּזֹאת )מישל(	 

ַרק ִמי ֶׁשִּנְגַמל ֵמִעיׁשּון יֹוֵדַע ְלַהֲעִריְך ַּכָּמה ָקֶׁשה ָלָאָדם ִלְחיֹות ִעם ְּדָבִרים ֶׁשהּוא ָצִריְך ִלְחיֹות ִּבְלֲעֵדיֶהם.	 

ָאְמָרה ַהִּתְקָוה ַלֵּיאּוׁש: “ֲאִני ַאֲחֶריָך!”	 

ַהֶחְבָרה ָהֱאנֹוִׁשית ִהיא ֵּבית חֹוִלים ַלֲחׂשּוֵכי ַמְרֵּפא...	 



“חולה עליך...” – 
סיפור אישי של חולה סוכרת 

והפעם: עם נסים אסא
אני  שנים.   28 סוכרת  חולה   .77 בן  היום  “אני 
בולגרי גאה... כדי להסביר איך אני מתמודד עם 
הסוכרת, אצטט לכם משפט אחד שלימד אותי 
אבא שלי: “כל מחלה שתהיה לך, אתה לא תיתן 
לה לגבור עליך, אלא אתה תגבר על המחלה!” 

והמשפט הזה הולך אתי כל השנים.

באסף  ואושפזתי  מוחי  אירוע  לי  היה  ב-2002 
זה  איך  אותי  לשאול  בא  והפרופסור  הרופא, 
שכולם, גם הרופאים וגם האחיות, אומרים שאתה 
לא מתלונן, אתה בסדר גמור, איך אתה עושה את 
זה? מה הסוד שלך? ואז סיפרתי לו שהבולגרים 
לטחון  חייב  אתה  משהו,  לעבור  שכדי  אומרים 
לגבור  למחלה  נותן  ולא  ברגים  טוחן  אני  ברזל. 
עלי. הפרופסור אמר: “אני קונה את זה!” אמרתי 

לו: “תשלם!..”

הסוכרת התחילה לי בלי שום התראה מוקדמת 
דם  בדיקת  אחרי  אחרת.  כלשהי  בעיה  של 
שגרתית אמרה האחות לבת שלי: “תגידי לאבא 
התחיל  זה  ככה  סוכרת!”  לו  יש  לטיפול,  שיבוא 
ועם הזמן הלך וגבר, אולי מפני שאז עוד לא היו 
כל התרופות שיש היום. עברו כמה שנים טובות 
מומחה  סוכרת  רופא  של  לטיפולו  שעברתי  עד 
אינסולין!”  להזריק  להתחיל  חייב  “אתה  שאמר: 
ביום,  פעמים  שלוש  מזרק,  עם  התחלתי  ואכן, 

לגוף, לרגליים, לבטן, כמו שצריך.

כתוב:  היה  מודעה שבה  בעיתון  ראיתי  יום אחד 
בשם  בכדור  מדובר  חדש!”   – “לסוכרתיים 
של  בסימפטומים  בהקלה  המסייע  נוירובטיק, 
והוא אמור  נוירופתיה סוכרתית, בעיקר ברגליים 
כמה  לי  נתנה  האחות  שלי...  הנושא  את  לכסות 
דוגמיות – וזה עשה פלאים ממש ומאז התחלתי 
לקחת את הכדור הזה כל יום לפני ארוחת ערב.

לפני 10 שנים התנדבתי באסף הרופא ויום אחד 
 A1c שואלת אותי האחות מה גובה ההמוגלובין
למחקר  ונכנסתי   9.1 לי  שיש  לה  עניתי  שלך? 
שלי  בדרגה  סוכרת  לחולי  מסוימים  לכדורים 
אותי  שחיבר  מומחה  לרופא  אותי  קישרו  ואז 
למשאבת אינסולין שקבועה בגוף. זה מאד עזר 
שקבלו  סוכרת  חולי  אלי  שלחו  והרופאים  לי, 
אותם  ולהרגיע  להשקיט  כדי  משאבה  הם  גם 
וכמה  איך משתמשים במשאבה  ולהסביר להם 

שהיא טובה ועוזרת. עד היום אני עם המשאבה.

יום אחד קרא לי הרופא וסיפר לי על האינסולין 
ושהוא  התרופות  לסל  להיכנס  שעומד  לנטוס 
מאד יקר בינתיים, נתן לי לא חוברת – ספר של 
הוראות לפיהן אני בודק 8 פעמים ביום את רמת 
הסוכר בדם, והייתי שם שעון שיעיר אותי בלילה, 

וכל יום אתה רושם מה אכלת ומה עשית ובאתי 
למדוד   – שבועיים  אחרי  למרפאה.  יומיים  כל 
רק 4 פעמים ביום וככה, בזכות היותי במחקר -  
ללא  האינסולין במשך שלוש שנים  קיבלתי את 
המשאבה  את  להדגים  ממני  כשבקשו  תשלום. 
סטודנטיות  גם  שיש  שמחתי  מתמחים,  בפני 
נחמדות, וכשהרמתי את החולצה “הזהרתי” אותן 
ממש  הייתי  כן,  שלי...  החטוב  מהגוף  יפלו  שלא 

בדרן!

לי:  שקרה  בסיפור  איתכם  להתחלק  לי  חשוב 
שלי  העיניים  רופאת  אצל  החולים  בבית  ישבתי 
והגיע זוג מבוגר, בערך בגילי, והבעל אומר לאשתו: 
“תשמעי, אני הולך לקטוע את הרגליים שלי! אני 
ברגליים,  וכאבים  גירודים  לי  יש  בלילה,  ישן  לא 
ואני לא עומד בזה!”  ניגשתי אליו ואמרתי: סליחה 
אדוני, שמעתי אותך בלית ברירה, אני גם סבלתי 
ממה שאתה סובל כל הזמן, ואני רוצה שתדע שיש 
כדור שאני לוקח והוא יעזור לך! אשתו כעסה עליו 
שהוא מקשיב למישהו שהוא לא רופא )הייתי עם 
סיכונים...  לקחת  והולך  המתנדב(  של  המדים 
בקיצור, אחרי חצי שנה אני שוב בתור לרופאת 
העיניים והאיש מגיע לבד. אני שואל אותו: מה עם 
הרגליים שלך? אז הוא נזכר בי, קם וחיבק אותי 
ואמר: הרגליים שלי בסדר גמור! אתה היצלת לי 
אז  מחובקים,  אותנו  ורואה  אשתו  הגיעה  אותם! 
האיש אומר לה: זה האיש שהציל לי את הרגליים! 
הייתי  מתביישת,  הייתי  לא  אם  אומרת:  היא  אז 

מחבקת ומנשקת אותך גם כן!

זהו! מאז עזבתי את בית חולים. עכשיו יש לי גם 
פרקינסון, אבל – אני מתמודד עם כל דבר! אם 
לאיזו  יעזור  כאן  שסיפרתי  ממה  קטן  אחד  דבר 
גברת או איזה אדון עם סוכרת, או עם משאבה 
אני אוהב  כי  ואני אשמח,  אני את שלי עשיתי   –

לעזור לכל מי שיש לו בעיה!

17 איל מאי 2019

ְרפּוָאה ִהיא ָהִעיסּוק ַהָּיִחיד 

ַהחֹוֵתר ְלֹלא ֶהְפֵסק ְלִקּיּומֹו.
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ד”ר אבו צעלוק 
מחמוד, מומחה 

באנדוקרינולוגיה 
ורפואה פנימית. 
שירותי בריאות 

כללית 
צום חודש הרמדאן הינו צום  מוחלט ) ללא מים 
ועד  השחר  מעלות  לא(  עישון  אפילו  מזון,  וללא 
שקיעת החמה, למשך חודש ימים. המועד משתנה 
חודש  הוא מתחיל בתחילת  משנה לשנה, השנה 

מאי.

הנתונים הסטטיסטים מראים: 
חולי  • מיליון   50 מ  יותר  העולם  סביב   ישנם 

סוכרת מוסלמים. 

79% מחולי סוכרת מסוג 2 וכ- 43% מחולי  •
 15 לפחות  בממוצע  צמים   ,1 מסוג  סוכרת 

ימים מחודש רמדאן. 

שצמים  • סוכרת  חולי  שלושה  כל  מבין  אחד 
חודש רמדאן, לא משלימים את יום הצום.

רק 15% מחולי סוכרת שצמים חודש רמדאן  •
מצליחים להוריד במשקל. 

לפני  סוכרת  מהחולי  הנדרשות  הכנות 
חודש רמדאן: 

הסוכרת  חולי  עבור  אתגר  מהווה  רמדאן  חודש 
וגם עבור הרופאים המטפלים. חובתו של הרופא 
הנדרשות  ההכנות  את  ולבצע  להיערך  שמטפל 
וללא  בטוח  צום  למטופל  שיאפשרו  המקדימות, 

סיבוכים. ההכנות כוללות :

סוכרת  • לסיבוכי  המודעות  והעלאת  הדרכה 
בזמן הצום ואיך ניתן להימנע מהן.

ביצוע הערכה רפואית מקיפה לחולי סוכרת  •
מספיק זמן לפני התחלת חודש רמדאן. 

הערכת מידת האיזון. •

איתור סיבוכי סוכרת ופגיעה באברי מטרה. •

לסיבוכי  • הסיכון  דרגות  פי  על  החולים  מיון 
לכול מקרה  להתייחס  יש  צום.  בזמן  סוכרת 
לגופו. דרגת הסיכון אינה אחידה בקרב חולי 
סוכרת. ישנם חולי סוכרת שצום יהווה סכנה 
גבוהים.  הסיבוכים  וסיכויי  לבריאותם  גבוהה 
וגם  רפואית  גם  לצום,  לא  להם  ממליצים 
שני  מצד  פטור.  להם  ויש  הלכתית  מבחינת 
ישנם חולים בעלי דרגת סיכון נמוכה לסיבוכי 

ביצוע  ידי  על  יוכלו  אלה  צום,  בעת  סוכרת 
הדרכה נכונה והתאמת משטר תרופתי לצום 
וללא  בטוחה  בצורה  בשלמותו  החודש  את 

סיבוכים.

שחולה  והסיבוכים  הסיכונים  הם  מה 
הסוכרת עלול לחוות בעת צום?

ירידה חדה ברמות הסוכר - היפוגליקמיה  •

עליה חדה ברמות הסוכר - היפרגליקמיה  •

נוזלים  • ואיבוד  אסורה  שתייה  התייבשות, 
במיוחד בחודשי הקיץ 

קרישיות יתר בדם, וחסמת כלי דם, במיוחד  •
ברשתית העין 

והמתאימות  הבטוחות  התרופות  הן  מה 
לצום חודש רמדאן?

הטיפול התרופתי מחייב הערכה ורביזיה מחודשת 
על ידי הרופא המטפל לפני התחלת הצום, במטרה 
לקבוע אם כן ניתן להמשיך באותה תרופה, או יש 
לתקופת  מותאם  אחר,  מינון  לקבוע  או  לשנות 
שניתן  בטוחות  תרופות  מעט  לא  ישנן  הצום. 
שנוי  ללא  הצום  בתקופת  בהן  טיפול  להמשיך 
מינון, יש להתאים מועד לקיחת התרופה, בהתאם 
לשעות הצום ומועד הארוחות החדש. דוגמה: כדורי 
פורקסיגה,  ג׳ארדינס,  ג׳נואט,  ג׳נוביה,  המטפורמין, 
 ,-  glp1raה ממשפחת  ושבועיות  יומיות  וזריקות 
תרופות  ביידוריון(  טרוליסיטי,  ויקטוזה,  )ליקסומיה, 

אלו לא גורמות להיפוגליקמיה, גם בשעות הצום .

 – חדה  לירידה  לגרום  שמסוגלות  תרופות  ישנן 
שינוי  בוצע  ולא  במידה  צום,  בזמן  היפוגליקמיה 
במינון, לדוגמה: תרופות ממשפחת סולפנילאוריאה 
)אמריל, גלובן, נובונורם( וגם האינסולינים למיניהם 

:

יש  • ביום,  פעם  נלקח  טווח  ארוך  אינסולין 
מהאחרים,  בטוחים  יותר  שנחשבים  כאלה 
יציבות  המאפשרים  וטרגלודק,  טוג׳או  כגון 
אירועי  ופחות  הסוכר  ברמות  יותר  טובה 
היפוגליקמיה. במידה והמטופל מקבל זריקה 
יש  בבוקר,  הסוכר  ברמת  ומאוזן  ליום  אחת 
מהמינון   15-20% בכ-  המינון  את  להפחית 

הרגיל.

לפני  • כלל  בדרך  שנלקח  מהיר  אינסולין 
הצהרים  מנת  את  להעביר  ניתן  ארוחה,  כל 
ממינון  וחצי  בערב,  הצום  שבירת  לארוחת 
עלית השחר,  בארוחה שלפני  הרגיל,  הערב 
במידה ומדובר בארוחה שמכילה פחמימות. 
סוכר  ערכי  אחר  מעקב  מחייב  הדבר  אך 
בשבוע  במיוחד  מחדש,  מינון  והתאמת 

הראשון בחודש רמדאן.

מה הן הסיבות לעלית רמות הסוכר בחודש 
רמדאן בקרב חולי סוכרת  שצמים?

 - היפוגליקמיה  הינו  צום  בזמן  העיקרי  החשש 
עליית  הפוך:  במצב  מדובר  כאן  אך  סוכר.  נפילת 
סוכר - היפרגליקמיה, בתקופת חודש רמדאן. איך 

מגיעים למצב כזה:

ושינוים  תזונתיים  מנהגים  ,ישנם  הרב  לצערי 
תזונתיים, שמתחוללים בחודש רמדאן וגורמים לאי 
איזון ועליה ברמות הסוכר: סוגי מזון ובישול עשירים 
לחם,  פסטה,  אדמה,  תפוח  אורז,   בפחמימות: 
שבדרך כלל נצרכים בכמות גדולה. שולחן שבירת 
ותבשילים,  גדול של פחמימות  מגוון  מכיל  הצום  
בנוסף לכך מתוקים, וממתקים שנמכרים ומכינים 
לא  קטאייף(.  )כנאפה,  רמדאן  לחודש  ספציפית 
טיפול  מינון  להעלות  נאלצים  מהמקרים  במעט 
מנהגים  הסוכר.  ברמת  לשלוט  מנת  על  תרופתי 
תזונתיים אלו, אינם קשורים כל קשר למצוות הצום 
עצמה, ואין להם בסיס הלכתי. ההלכה ממליצה על 
וארוחה  הצום,  בשבירת  מאוזנת  עיקרית  ארוחה 
בחלק  הצום(.  )התחלת  השחר  עלות  לפני  קלה 
מחשש  נובעת  זו  תזונתית  התנהגות  מהמקרים, 

החולה מהיפוגליקמיה – נפילת סוכר חדה 

המלצות לחולי הסוכרת: 
רמדאן,  • צום  התחלת  לפני  חודשים   1-3

לעבור הערכה רפואית מקיפה והכנה. לציית 
ועל  בטוח,  צום  למען  הרפואית  להוראות 
שביכולתו  מה  כל  לעשות  המטפל  הרופא 

לאפשר למטופל צום בטוח.

להימנע מצום בימי חולי, לשבור צום בערכי  •
מעל    בערכים  או  ופחות,  מ”ג   70 של  סוכר 

300 מ”ג.

להקפיד על ארוחה עיקרית מאוזנת מבחינת  •
לפני  קלה  ארוחה  הצום.  בשבירת  התוכן, 
מורכבת,  פחמימה  שמכילה  השחר,  עלית 
ממזון  להימנע  מתוקים,  מאכילת  להימנע 
בכמות  אך  כקינוח  בפרי  ולהסתפק  שמן, 
בשתיית  להרבות  טבעי,  מיץ  עדיף  מוגבלת, 
אורז,  )לחם,  כמות הפחמימות  להגביל  מים, 

תפוח אדמה(.

התמדה בפעילות גופנית, רצוי בשעות הערב,  •
30-40 דקות מדי יום. 

מאחל לכולם צום בטוח, חג שמח ו”רמדאן 
קרים”!
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על בעיות העלולות להיווצר 
באיזון סוכרת בנסיעות לחו”ל

ד”ר הדר דסקין – ביתן, 
אוניברסיטת ת”א

חופשה  או  עבודה  לצורך  הטסים  סוכרת  חולי 
לחו”ל מתמודדים עם אתגרים ייחודיים הקשורים 
לסוכרת עצמה ולטיפול בה. הבעיות בהן נתקלים 
זמינות  למשל:  וכוללות  מגוונות  הסוכרת  חולי 
“בריאות” בכל הנוגע לאוכל,  מוגבלת לאופציות 
אזורי  חציית  מוגבלת,  בריאות  לשירותי  הגישה 
זמן ופערי שעות משפיעים על המרווח התרופתי 
הרגיל ושעות נטילת הטיפול. בזמן הטיסה – לחות 
ושתיה  למזון  מוגבלת  גישה  נמוך,  לחץ  נמוכה, 

בזמן הטיסה עלולים לגרום להשפעה מרעה. 

השלכות  על  הרפואית  בספרות  רב  מידע  אין 
כי  נראה  וסיבוכי סוכרת, אולם  איזון  הטיסות על 
סביב  היפוגליקמיה  לאירועי  מוגבר  סיכון  ישנו 
הטיסה וביממה לאחר הגעה ליעד. בנוסף, בזמן 
מצד   – חיינו  משגרת  יוצאים  אנו  בחו”ל  טיולים 
אחד יכולים להרבות בהליכה ומצד שני ארוחות 
בשעות לא רגילות – כל אלו יכולים להשפיע על 

איזון הסוכר. 

לאחר  בבטחה,  לטוס  יכולים  הסוכרת  חולי  רוב 
הדרכה והכנה מתאימים. 

מתי בכל זאת כדאי לשקול דחיית טיסה? 

במקרים בהם קיימת סכנה רפואית אמיתית כמו 
לדוגמא: במקרים של אבחנה חדשה של סוכרת, 
במיוחד אם צורך בטיפול חדש באינסולין, סוכרת 
רטינופתיה  של  מקרים  או  מאוד  לקוי  שאיזונה 

)מחלת עיניים של סוכרת( לפני טיפול. 

טיפול  הנוטלים  לאלו  בהתייחסות 
פומי )בכדורים( – 

מנגנוני הפעילות  לפי  להיות  צריכה  ההתייחסות 
בתרופות  המטופלים  אלו  לדוגמא:  השונים. 
ממשפחת הסולפונילאוריאה )כמו גלובן, אמריל, 
של  מניעה  על  דגש  לשים  צריכים   - רפגליניד( 
טיפול  ארוחות.   לפספס  לא   – היפוגליקמיה 
  DPP4-ה ממשפחות  ותרופות  במטפורמין 
או  טרג׳נטה  יוקראס,  ג׳נואט,  ג׳נוביה,  כמו   (
אקטוס(, כנראה ניתן להמשיך בבטחה. מבחינת 
מעכב  עם  למטופלים   – החדשות  המשפחות 
להקפיד   - פורקסיגה(  או  )ג׳רדיאנס    SGLT2
התייבשות  למנוע  מנת  על  מרובה  שתיה  על 
ב-אגוניסטים  המטופל  בחולה  לחץ-דם.  וירידת 
ל-GLP-1   )כמו ויקטוזה, טרוליסיטי, ליקסומיה( 
במיוחד סביב התחלת הטיפול – לקחת בחשבון 
העיכול  במערכת  לוואי  תופעות  של  אפשרות 
נסבלים  להיות פחות  שיכולים  )שלשול, הקאה( 

בזמן טיסה. 

 – באינסולין  המטופלים  לאלו  בנוגע 
הדגש העיקרי הוא על מניעת היפוגליקמיה. 

גבוה  המעט  הצד  על  להיות  עדיף  טיסה  בזמן 
ניטור  על  להקפיד  חשוב  סוכר.  ערכי  מבחינת 

גלוקוז  תכוף יותר מהרגיל. 

האינסולין  תכשירי  כל  את   – להדגיש  חשוב 
ולא  למטוס  נשיאה  בתיק  להעלות  יש  השונים 
לשלוח במזוודות לתא המטען, עקב הקור השורר 
אינסולין  האינסולין.  לפגוע בפעילות  שם שעלול 
פתוח – אינו דורש קירור )אלא אם כן חם מאוד(, 
שימוש  לשקול  בקירור.  לשמור   – סגור  אינסולין 

במכלים ייעודיים.

לנסיעה.  ציוד  מספיק  להביא  יש  עקרוני  באופן 
הכמות  על  לחשוב  הוא  טוב  אצבע  כלל  כמה? 

שתכננתם להביא – ולהכפיל אותה. 

בזאלי  אינסולין  קרובות,  לעתים  הטסים  לאלו 
מהדור החדש )טרגלודק או טוג׳או( הוא אידיאלי 
בשעות  במתן  גם  גדולה  השפעה  אין  כאשר   –

משתנות .

אינסולין  במשאבות  טיפול  התאמת 
בזמן נסיעה לחו״ל : 

רצוי   – אינסולין  במשאבות  המטופלים  לאלו 
בזמן  בזאלי  אינסולין  הזלפת  קצב  להפחית 
טיסה על מנת למנוע נפילות סוכר ולהקפיד על 
זמינות של עטי אינסולין בתוקף למקרי כשל של 

המשאבה. 

התאמת  על  המטפל  הרופא  עם  לדון  כדאי 
שעון המשאבה )וגם הגלוקומטר, סנסור( לשעון 
השעות,  בפערי  בתלות  הנסיעה  ביעד  המקומי 
במשך הנסיעה וביכולת התפעול האישית שלכם. 
עם  לתכנן   – אינסולין  בעטי  המטופלים  לאלו 
העיקרון  ההזרקה.  בשעות  השינוי  את  הרופא 
את  מקצרת  מזרחה  טיסה   – לזכור  שצריך 
להפחית  וחשוב  מתוכננות,  מנות  בין  המרווח 
מערבה  טיסה  כאשר  היפוגליקמיות,  של  סכנה 
תאריך את המרווח בין מנות, וחשוב במקרה כזה 

  .DKA-למנוע סוכרים מוגברים וסכנה ל

בגלאי  במעבר  נזק  נגרם  לא  המשאבות  לרוב 
הגוף  לסורקי  בנוגע  מידע  מספיק  אין  המתכת. 
בידוק  לעבור  שניתן  והיכן  לאחרונה  הנמצאים 

ויזואלי עדיף לרוב לבחור באפשרות זו. 

שימוש במדי סוכר בזמן טיסה: 
 – טיסה  בזמן  בגלוקומטרים  לשימוש  בנוגע 
ידי  דיוק בקריאות הסוכר על  עלול להיות חוסר 
הערכות  וגם  הערכות  תת  גם  נצפו  המכשירים. 
רוב  אולם  מהמכשירים,  חלק  בקריאות  יתר 
הטעויות היו “בטווח הבטוח”. עדיין חשוב להיות 

לב  ולשים  אי-דיוק  של  לאפשרות  מודעים 
לסימנים קליניים להיפוגליקמיה – ורצוי לדון על 

כך עם המלווים לנסיעה. 

על  לטיסה  המלווים  את  לידע  רצוי  כללי  באופן 
מחלת הסוכרת שלכם, כיצד מזהים היפוגליקמיה 
במידת  גלוקגון  מתן  כולל  מתאים,  טיפול  ומהו 
בטיסות  עיכוב  של  לאפשרות  להתכונן  הצורך. 

)להביא מספיק תרופות, ציוד, אוכל, שתיה(. 

צורך  שיהיה  למקרה  מרשמים  לשכוח  לא 
להבדלים  לב  לשים   – בחו”ל  תרופות  ברכישת 
שונים  למוצרים  שונות  במדינות  טיפול  בריכוז 
ערכים  על  ובנוסף   U-300 U-200 U-100  -
למדידות גלוקוז שעלולים להיות שונים )נמול/ל 

לעומת מג/דל(.

חשוב לזכור: 
בריאות,  ביטוח  גלוקוז,  איזון   – לטיסה  להתכונן 
מכתב סיכום רפואי באנגלית, איש קשר לשעת 

חירום

גלוקגון,  אינסולין,  עטי  בטריות,  )משאבות,  ציוד 
גלוקומטר, סטריפים(, מרשמים – כפול מהדרוש 

לפחות

לחלק הציוד בין תיקים, לא לשלוח לתא המטען! 

בזמן הטיסה – למדוד גלוקוז לעתים קרובות

רצוי להימנע משתיית אלכוהול בטיסה ולהקפיד 
על שתיית מים

טיפול  לשקול   – בסיכון  לאזורים  ונסיעה  במידה 
לבחילות, שלשול, אנטיביוטיקה פרופילקטית

ובעיקר שתהיה נסיעה נעימה וחזרה בטוחה! 
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מהנעשה בסניפי האגודה 
כתובות ושעות הפעילות

אשדוד - יו”ר – גב’ לאה קנטי
מרכז הקריה אשדוד – שער הקריה, 

טל:  8660673 08  נייד: 053-3341201  
ימי פעילות: א’ 12:00-10:00 ב’, ד’ 19:00-17:00

מרץ: הרצאה בנושא: “עקרונות התזונה הנכונה ואורח 
חיים בריא” המרצה: הדס רבינוביץ’, דיאטנית קלינית, 

מכבי. 

אפריל: נפתחת סדנא בת 12 פגישות שבועיות בנושא: 
“ אורח חיים בריא” מנחה: ד”ר לאה קנטי          

מאי: הרצאה - “השפעת מחלת הסוכרת בפגיעות כף 
הרגל והקרסול”  המרצה: ד”ר אייליג דונאי, אורתופד 

כף רגלה וקרסול.

הרצלייה - רמת השרון  -  יו”ר – גב’ קלוד לנגנואר
בית הבריאות אבן גבירול 49 הרצליה, 

טל: -9512706 09 נייד: 053-3342609, 
ימי פעילות: א’,  ד’  16:00-18:00

התרופות”  על  “המיתוסים  בנושא:  הרצאה  פברואר: 
חינוך  קלינית,  רוקחת  קלמרו  ורדית  ד”ר  מרצה: 

לסוכרת מכון גרטנר.

מרץ : “תזונה מקרוביוטית מותנת אישית”  מרצה: שרי 
חיים  לאורח  אישית  מאמנת  לסוכרת,  מומחית  דבחי 

בריא תל השומר. 

מאי-יוני: פתיחת מחזור לימודים חדש במסגרת בית 
למוח”  הרעב  בין  “הקשר  בנושא  לסוכרתיים  הספר 

הקורס כולל 6 מפגשים.

חדרה -  יו”ר – מר ששון פנחס, מועדון לקשיש, 
רח’ ירושלים 15, טל: 6247397 04-   

ימי פעילות: ג’  -19:00 17:00
זנד                                                                                                                רחל  גב’   – יו”ר    - ים  חולון-בת 

מתנ”ס חנקין, חנקין 109, חולון 
טל: 03-5033391, נייד: 053-3345693  
שעות פעילות: יום שני בין 11:00-09:00

התרופות”  על  “המיתוסים  בנושא:  הרצאה  פברואר: 
מרצה, ד”ר ורדית קלמרו, רוקחת קלינית. 

עם  ונשים  גברים  של  בהתמודדות  “ההבדל  אפריל: 
מחלת הסוכרת “ מרצה: שרית רשיד, אחות, מתאמת 

סוכרת וולפסון.  

חיפה -  יו”ר - מורי הוד - 
053-3379062 ו 04-6902346 -  

בית אבא חושי, רח’ אבא הילל סילבר 72 חיפה
פברואר: “הזריקה הראשונה” גישות ותרופות חדשות 
מנהלת  דגן  ברכה  ד”ר  המרצה:  בסוכרת,  לטיפול 
בחסות  מוגש  לציבור  שירות  אזורית  סוכרת  מרפאת 

חברת אלי לילי  

אפריל: נושא ההרצאה: “ניתור רמת הגלוקוז” המרצה: 
לאנדוקרינולוגיה  היחידה  מנהל  בשקין,  עמיר  ד”ר 

וסוכרת, נהריה   

סניף קריות  - יו”ר - זלמה רוזן 
מתנ”ס אלי כהן רח’ מורדי הגטאות 17, קריית מוצקין, 

טל: 04-8306680 נייד: 053-3350287  
שעות פעילות: יום ה’ בין 9:30-12:30

ירושלים -  יו”ר – מיכה להבי,  

טלפון נייד - 054-4512336, 
ימי פעילות: ג’, 10:00-13:00, ה’’, 10:00-13:00

נהרייה -  יו”ר – מר אלי נדיב, אח סוכרת
מועדון גמלאים - כצנלסון, דרך יחיעם 2,  

טל: -9000795 04 / 050-6479461 
ימי פעילות: ד’ 18:00-16:30

נתניה -  יו”ר – ד”ר רינה רחמני רבינוביץ, עו”ד, אחות. 
/ חדווה דואני - סגנית יו”ר הסניף 

רח’ אחימאיר 9 נתניה  נייד: 050-5534438    
ימי פעילות: ג’ 18:30-16:30  

ועתיד”   הווה  עבר  “סוכרת,   : בנושא  הרצאה   - מרץ 
מרצה: ירון שיף, חברת פריגו – טאיקו 

ראש העין -  יו”ר - זאביק זהבי,  
טלפון : 054-4758567   נייד: 053-3342694   מפגש: 

ביום ד’ האחרון בכל חודש בשעה 17:30
נעזור לעצמנו לנהל  “איך  פברואר - הרצאה בנושא: 
את הסוכרת?” המרצה: נירה גרנטשטיין, רכזת סניפים

לצמצום  הדרך  “חיפוש  בנושא:  הרצאה   – מרץ 
אפרתי,  זיו  המרצה:  מסוכרת”,  עת  בטרם  התמותה 

חוקרת באוניברסיטת חיפה              

אפריל – “המיתוסים על התרופות - שאלות נפוצות על 
קלינית,  רוקחת  קלמרו  ורדית  ד”ר  מרצה:  התרפות”. 

מכון גרטנר. 

רחובות -  יו”ר – גב’ צביה ציוני, אחות סוכרת, השקמה 
3 קריית עקרון, 70500 

טל: 941407  טל: 9414071–08  נייד: 053-3319210
פברואר: הרצאה בנושא: “איך נעזור לעצמנו לנהל את 
הסוכרת” המרצה, נירה גרנטשטיין, בוגרת קורס מלווי 
סוכרת.מנהלת הסניפים של אגודה ישראלית לסוכרת

מודיעין : יו”ר הסניף – הגב’ ניצה דוידוביץ’  -  
ימי פעילות: יום שני 16:00-18:00

עמותה לקשיש רח’ עמק דותן 31, מודיעין, 
טל: 08-9706262 טל/פקס 08-9751140  

נייד: 053-3347085 
בסוכרת?”  האיזון  מרוץ  את  לנצח  “כיצד  פברואר: 
)בחסות  סוכרת  יועצת  דובינסקי  גלינה  ד”ר  המרצה, 

חברת סאנופי(  

עכו:  יו”ר הסניף: אוולין-חווה רשתי
בית האישה לשלום, רח’ יאנוש קורצ’אק 5 )מקלט 11(, 

ימי פעילות: א’ ו-ב’ 18:00-16:00  
יום  גב’ חנה סיבוני, מרכז   – יו”ר  גזר:  מועצה אזורית 

לזקן, רח’ שמעון התרסי, בית חשמונאי 
בריא  בגוף  בריאה  “נפש  בנושא:   הרצאה  פברואר, 
בסוכרת”  וחיוניות  חיים  שמחת  על  שמירה    -
יו”ר בדימוס של האיגוד  המרצה: פרופ’ חיים בלמקר 

הפסיכיאטרי מומחה לטיפול בדיכאון. 

מתקדמת  שיניים  “רפואת  בנושא:  הרצאה  מרץ: 
לשמירה על בריאות הפה והשיניים” מרצה: ד”ר מיכאל 

אטינגר, רופא שיניים 

כרמיאל-משגב: יו”ר הסניף – גב’ שרה דובשן, במרכז 
קהילתי נעמ”ת, רח’ חבצלת 1 כרמיאל.

טל: 054-6680995
פברואר: ניווט בשבילי הסוכרת בעזרת “מפות שיחה” 

הסוכרת.   מורכבות   עם  להתמודדות  הדרך 
מפות דיון – ערכות הדרכה הכוללות כרטיסיות  
מאוירות. מרצה: שרית כרמלי,  אחות ראשית, 

קופת חולים כללית סניף חבצלת. 
אפריל: ניידת האגודה להשתתף ביום המעשים הטובים 
שהתקיים בכרמיאל ב 2.4.2019. נערכו בדיקות רמת 

סוכר ולחץ דם.

סגנית  מחמוד,  ריאד  ד”ר  הסניף:  יו”ר  פחם:  אל  אום 
היו”ר: ניסרין אגבריה, טלפון: 04-6889782

בבוקר   9:00 השעות  בין  ורביעי  שני   – פעילות  ימי 
ל-13:30  

מרץ - התקיימה סדנת “מפת שיחה” בחסות חברת 
אלי לילי מנחת הסדנה: פאדיה קאסם, אחות מומחית 

לסוכרת 

שפרעם: יו”ר הסניף: מונה ג’אלי,
 טלפון: 054-9776222

ינואר: ציון יום הולדת לסניף שפרעם בהשתתפות ראש 
העיר.

הסוכרת”  עם  “התמודדות  בנושא:  הרצאה  אפריל: 
מרצה: רוידה סבאח עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית 
מנחת קבוצות. ההרצאה בחסות חברת “אופטינייס”                   

איילה  לנירה  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 
גרנטשטיין מנהלת הסניפים 

לטלפון : 03-9508222 שלוחה 5 
בין השעות 15:00-08:00 ו/או להשאיר הודעה 

בתא הקולי
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הרצאה בשפרעם

הרצאה בשפרעם ניידת

כנס בנהריההרצאה בראש העין



מאת ד”ר ליאת 
ברזילי יוסף

הקודם  העיתון  בגיליון 
הטיפול  על  ודובר  סופר 
הקיים  החדש  התרופתי 

 2 מסוג  סוכרתיים  עבור  הסוכרת  בעולם 
שאינם מאוזנים.

אחת  בזריקה  טיפול  של  קיומו  את  הזכרתי 
יעילות  טיפוליות  קבוצות  שתי  המשלב  יומית, 
בזאלי  אינסולין  הסוכרת:  בעולם  ומשמעותיות 
)ארוך טווח( ואנלוג ל-glp1. שמות התכשירים 
הקיימים כיום בישראל הינם סוליקווה וזולטופיי.
באיזון  יעיל  טיפול  בהיותו  מתאפיין  זה  טיפול 
הסוכרת, טיפול בטוח עם מיעוט תופעות לוואי 
וכן מבטא את ההכרה בחשיבות מציאת טיפול 

נוח וקל למטופל.
היותה  הסוכרת,  מחלת  על  רבות  דובר  כבר 
לאורך  כרונית, אשר מלווה את החולה  מחלה 
הולך  שהוא  מקום  ובכל  הוא  באשר  חייו,  כל 

אליו.
בכדי לשמוע קצת על העולם האמיתי שעומד 
מאחוריי תרופה חדשה, בחרתי שלא להתמקד 
אלא  הנתונים,  בטבלאות  או  במחקרים 
המטופלים  עם  לדבר   , ה”שטח”  את  לשאול 
שעברו לטיפול המשולב החדש על חוויותיהם 

מהזריקה המשולבת.
לי שעד השינוי הטיפולי שעבר. הוא  י.א. סיפר 
4 זריקות ליום. מדובר בשנים  היה מטופל עם 
זריקות  כ-28  להזריק  נאלץ  הוא  שבהן  רבות 
זריקות  וכ-1444  בחודש  זריקות   120 בשבוע, 

בשנה.
הפחית  הוא  המשולבת  לזריקה  המעבר  מאז 
מעבר  ליום!  זריקות  ל-3  הזריקות  מספר  את 
הקלה  מרגיש  הוא  טובה,  כללית  להרגשה 
לו  אין  לשמחתו  בטיפול.  ההתמדה  מבחינת 
שלו  הסוכר  ורמות  מהתרופות  לוואי  תופעות 
עם  יותר  לי  שקל  מודה  “אני  מאוזנות.  יותר 

פחות זריקות, וכך אני פחות שוכח להזריק”.
לאחר  המשולב  לטיפול  עבר  כי  מספר  פ.צ. 
היה  הוא  מאוזן.  היה  לא  שבהן  רבות  שנים 
לא  אף  הוא  לשינוי.  מוטיבציה  וחסר  מיואש 
התמיד בטיפול שנרשם לו ע”י רופא המשפחה.
הבנתי  חדש,  טיפול  על  שהתבשרתי  “ברגע 
שכדאי לי לנסות. הרגשתי שאין לי מה להפסיד. 
שיפור  וחשתי  לבוא  אחרו  לא  התוצאות 

בהרגשה הכללית שלי”. 
בנקודה הזו פ.צ. מספר על חוויה טובה, שנתנה 

מעולם המטופלים
חוויות מהמעבר לטיפול משולב בזריקה

רצון להתמיד בשינוי. התרופה החדשה לדבריו 
הטובה  “ההרגשה  עימה.  להסתדר  וקל  נוחה 
את  להזריק  לזכור  לי  גורמת  אליי  שחזרה 
התרופה החדשה מדיי יום”. תרופה שמתאימה 
להתמיד  יותר  קל  המטופל,  של  יומו  לסדר 

בטיפול עימה.
לא  המשולבת  הזריקה  עם  טיפול  החלה  נ.א. 
מתופעות  בעיקר  ופחדים  חששות  עם  מכבר 
תרופה  גילתה  היא  הרבה  להפתעתה  לוואי. 
שכמעט ולא חווים עימה תופעות לוואי. “פחדתי 
לא  ובפועל    GLP1 מ-  וגם  מאינסולין  גם 
לדבריה  אותי”.  הרגיע  מאוד  כלום,  הרגשתי 
לה  ועזר  אותה  חיזק  הלוואי  תופעות  היעדר 

להיצמד להוראות הרופא ולהתמיד בטיפול.
אפשרות  עולה  המטופלים  של  מסיפוריהם 
טיפולית חדשה נוחה, יעילה, זמינה, שמאפשרת 
מינימום  עם  הסוכרת  מחלות  של  טוב  איזון 

תופעות לוואי ועם חוויה טיפולית טובה. 
התחושה  את  לקבל  ניתן  המטופלים  בקרב 
שקל יותר להתמיד בנטילת הטיפול עם תכשיר 

משולב!

לסיכום חשוב לזכור:
תרופות המשלבות אינסולין בזאלי ואנלוג . 1

ל-glp1  הינן תרופות יעילות ביותר באיזון 
הסוכרת.

הפחתה . 2 מאפשר  התרופות  שילוב 
ממרכיבי  אחד  כל  של  לוואי  בתופעות 
התרופה ועליה בהיענות לנטילת התרופה.

לגבי . 3 המטופל  של  נכונה  הדרכה  חשובה 
השימוש בזריקות טרם התחלת הטיפול.

שינוי המינון לפי רמות הסוכר בבוקר לפני . 4
הארוחה הינו המפתח לאיזון רמות הסוכר 

באמצעות תרופה זו.
עם . 5 אינסולין  של  המשולבות  התרופות 

סל  דרך  ניתנות  אחת  בזריקה    GLP-1
התרופות בקריטריונים מסויימים. 

מוגש כשירות לציבור מטעם חברת סאנופי

ַהֶּדֶרְך ַהְּיִחיָדה ְלִהיָּפֵטר ִמִּפיּתּוי 

ִהיא ְלִהיָּכַנע לֹו. )אוסקר ְוִיֵּלד(
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המחקר על היום ומחר:
השפעתן של תפיסות זקנה ומוות על הקשר בין 

מדדים קליניים, פסיכולוגיים והתנהגותיים בסוכרת. 
קול קורא להשתתפות במחקר!
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זיו אפרתי, החוג 
לגרונטולוגיה 
אוניברסיטת 

חיפה
הסוכרת  מצב  על  במבט 

מציאות  משתקפת  בישראל,  מבוגרים  בקרב 
ואחד   45 בני  עשרה  מתוך  אחד  פשוטה.  לא 
בסוכרת.  חולים  ומעלה   65 בני  שלושה  מתוך 
נמצא  התחלואה  שיעור  העולם,  בכל  כמו 
כ-40%  כי  ידוע  היום  וכבר  עליה  במגמת 
מהחולים אינם מצליחים להתאזן. בעשור הבא 
צפויים בישראל כמיליון חולים עם סוכרת מסוג 
במציאות  שנים,   65-84 בגילאי  רובם   ,2 או   1
וחוקרים צריכים לקחת  שכזו, חולים, מטפלים 
בסירה  כולנו  בונה.  דיאלוג  ליצור  כדי  אחריות 
את  לזהות  עלינו  אך  כוח  הרבה  לנו  יש  אחת, 
הצרכים במלואם ולפעול במשותף, כיון  שלרוב 
החולים קשה יותר לקבל מענה הולם לאתגרים 
המורכבים שמציבה הסוכרת. תופעה חברתית 
זו אינה חדשה, והיא משתקפת בסוג של שיח 
הקשיים  את  המטאטא  פוליטיקלי-קורקט 
מתחת לשטיח. הבעיה בשיח מסוג זה בהקשר 
מוכחשים  גם  שכך  היא  הבריאות,  שירותי  של 
הצרכים האמיתיים של אנשים עם סוכרת. כיום 
יפים לחולי  היתרונות של שמות  כי לצד  ברור 
ולקשיים הנלווים אליו, כולנו משלמים מחירים 
מיקוד  ניתן לצמצם באמצעות  כבדים שאותם 
אמיתי במאפייניהם, בצרכיהם וביכולותיהם של 

החולים.
מטרת העל של הטיפול בסוכרת היא השגת איזון 
חיים  ולהאריך  סיבוכים  למנוע  שנועד  גליקמי 
תוך שימור העצמאות, התפקוד ואיכות החיים. 
בסוכרת  החולים  של  המכריע  רובם  בפועל, 
הם אנשים בגילאי הביניים והזיקנה, אשר אינם 
זוכים להתייחסות לשינויים קליניים ופסיכולוגיים 
המשפיעים על האיזון הגליקמי עם העליה בגיל. 
לראיה, הנגישות שלהם לטכנולוגיות מתקדמות 
כגון מד סוכר רציף עדיין נמוכה מאוד ואין לכך 
כל מענה טיפולי פסיכולוגי במסגרת סל שירותי 
קושי  חווים  רבים  מכך,  כתוצאה  הבריאות. 
גליקמי, לתפקד בחיי  איזון  ולשמור על  להשיג 
באיכות  משמעותית  פגיעה  וסופגים  היומיום 
משך  האשפוז,  שיעורי  מכך,  יתרה  החיים. 
גבוהים  מסוכרת  והתמותה  באשפוז  השהיה 
יותר בקרב אנשים עם סוכרת בישראל כבכל 
העולם, אך התמותה מסוכרת בישראל גבוהה 
אנחנו   .OECD-ה למדינות  בהשוואה  יותר 
יכול  זה  איך  אז   - מתקדמת  כך  כל  מדינה 
להיות? ברור שהמקום לברר שאלות אלו הוא 

זירת המחקר.
האומות  וארגון  העולמי  הבריאות  ארגון 
תכניות  האחרונות  בשנים  פרסמו  המאוחדות 
לצמצום התמותה בטרם עת ממחלות כרוניות 
מהיבטים  גם  מושפע  הסוכרת  שאיזון  והדגישו 
פסיכולוגיים ותפיסתיים, שיש לתת עליהם את 
הדעת בכל גיל. במחקר הדוקטורט שלי, שאותו 
מנחים פרופסור שחאדה מהפקולטה לרפואה 
לבריאות  מהפקולטה  פלגי  ופרופסור  בטכניון 
את  בוחנים  אנו  חיפה,  באוניברסיטת  ורווחה 
הקשר  על  ומוות  זיקנה  תפיסות  השפעתן של 
בין משתנים קליניים, פסיכולוגיים והתנהגותיים 
המבוגר.  בגיל  וכמובן  הביניים  בגילאי  כבר 
 40 בני   ,2 או   1 מסוג  סוכרת  עם  אתם  אם 
במד  משתמשים  באינסולין,  מטופלים  ומעלה, 
או  בעברית  שאלון  למלא  ומוכנים  רציף  סוכר 
במחקר  להשתתף  לכם  קוראת  אני  בערבית, 
זה ואם אתם עדיין שואלים איך זה נוגע אליכם 
חייבים  שאתם  היא  תשובתי  חשוב,  זה  ולמה 
שאנשים  כיון  המחקר,  בזירת  ולהשפיע  לבוא 

רבים מדי מתים מסוכרת ולא מזיקנה.
במחקר קודם שבו השתתפו גם חברים רבים 
יחד  בדקתי  לסוכרת,  הישראלית  מהאגודה 
אישיים,  מאפיינים  כיצד  דורון  איסי  פרופ’  עם 
ואימוץ טכנולוגיה  ויסות עצמי  תחושת שליטה, 
במחקר  האיזון.  רמת  על  משפיעים  רפואית 
וגברים,  נשים  וחמישים  כמאה  השתתפו  זה, 
בגילאי   1/2 מסוג  סוכרת  עם  וערבים  יהודים 
18-84 מכל הארץ.  רמת האיזון שיקפה  את 
 )A1C( המסוכרר   ההמוגלובין  יעד  בין  הפער 
רמת  לבין  והמטפל  המטופל  הסכימו  שעליו 
ההמוגלובין המסוכרר שנמדדה בפועל. תפיסת 
באירועי  השליטה  את  הן  שיקפה  השליטה 
החיים והן את השליטה במצב הסוכרת, הוויסות 
שמציבה  הסיכון  תפיסת  את  שיקף  העצמי 
ואת  הטיפול  בתכנית  הבחירה  את  הסוכרת, 
האיזון,  לרמת  זו  תכנית  של  תרומתה  הערכת 
ואימוץ הטכנולוגיה שיקף את הרצון להשתמש 
סוכר  מד  או  אינסולין  משאבת  בגלוקומטר, 
בהם.  מהשימוש  הרצון  שביעות  ואת  רציף 
השליטה  תפיסת  שדווקא  למצוא  הופתענו 
היתה אחד המנבאים החזקים ביותר של רמת 
כלומר, משתתפים עם תפיסת שליטה  האיזון. 
חיזק  זה  יותר. ממצא  היו מאוזנים  יותר  חזקה 
פסיכולוגיים,  משאבים  של  חשיבותם  את 
איזון  על  ולשמור  להשיג  ליכולת  התורמים 
יהודים,  שמשתתפים  לנו  התברר  עוד  גליקמי. 
ומשתתפים  גבוהה,  השכלה  בעלי  משתתפים 
להפריע  העלולות  תפקודיות  מגבלות  ללא 
באופן  יותר  מאוזנים  היו  בסוכרת,  לטיפול 
מובהק לעומת משתתפים ערבים, משתתפים 

בעלי השכלה נמוכה, ומשתתפים עם מגבלות 
חולים  לזהות  שניתן  הבנו  מכאן  תפקודיות. 
יותר להיות עם  הנמצאים בקבוצת סיכון גבוה 
כזו החושפת אותם לסיבוכי  גרועה,  איזון  רמת 
להתאים  וגם  יותר  גבוהה  ולתמותה  סוכרת 
במאפייניהם,  ממוקדות  התערבויות  עבורם 
יותר  שהפתיע  הממצא  ויכולותיהם.  צרכיהם 
מכל, היה שלמרות שמשתתפים מבוגרים יותר 
השתמשו פחות בטכנולוגיה רפואית מתקדמת 
)כלומר, שמשאבות אינסולין ומדי סוכר רציפים 
היו נגישים להם פחות(- מצאנו קשר חיובי אך 
האיזון  לרמת  המשתתפים  גיל  בין  מובהק  לא 

שלהם. 
חוקרים  לממצאי  שהצטרפו  אלו  ממצאים 
השאלות  על  מחדש  לחשוב  לי  גרמו  אחרים, 
את  לחקור  שיש  האופן  ועל  לשאול  שצריך 
קליניים,  משתנים  רקע,  משתני  בין  הקשר 
תפיסתיים  ומשתנים  והתנהגותיים  פסיכולוגיים 
באנשים עם סוכרת. ראשית, הבנו שרמת האיזון 
ההמוגלובין  רמת  את  רק  לא  לשקף  צריכה 
אירועי  מספר  את  גם  אלא   A1c(( המסוכרר 
בטווח  ההימצאות  זמן  והיפוגליקמיה,  ההיפר 
הסוכר הרצוי ורמת התנודתיות של רמת הסוכר 
בטווח הזמן המוגדר. שנית, הבנו שלצד מחלות 
הקשורה  החיים  ואיכות  התפקוד  רמת  נלוות, 
משפיעים  החולים,  של  בריאותם  למצב 
ופחד  דחק-סוכרת  כגון  פסיכולוגיים  משתנים 
על  והן  האיזון  רמת  על  הן  מהיפוגליקמיה 
אנחנו  כעת,  המחלה.  וניהול  העצמי  הטיפול 
הקשורים  תפיסתיים,  גורמים  שגם  משערים 
לשינויים בגיל וניבאו בריאות והתנהגות בריאות 
האיזון  רמת  על  משפיעים  אחרים,  במצבים 
לחקור  הנכונה  שהדרך  ומאמינים   - בסוכרת 
הלוקח  באופן  להיות  צריכה  השפעתם  את 
בחשבון את השינויים המתרחשים במשך הזמן. 
לכן, במחקר הנוכחי נבחן לראשונה את הקשר 
המבוגר  ובגיל  הביניים  בגיל  אלו  גורמים  בין 
וכפי שציינתי אתם מוזמנים להשתתף במחקר. 
צורך  ושאין  אנונימי  המחקר  כי  לציין  חשוב 
להגיע לאוניברסיטת חיפה - אנחנו נגיע אליכם 
למלא  ונבקשכם  לכם  הנוחים  ובזמן  במקום 

שאלון בתדירות הנוחה לכם.

להשתתפות במחקר אנא צרו קשר  

 בטלפון:  054-2036363 
או בדוא”ל:

paddiabetesresearch@gmail.com 



פעילות גופנית בנוכחות 
מחלת הסוכרת

ד”ר גל דובנוב-רז 
-  מומחה ברפואת 

ילדים ומנהל 
מרפאת ספורט

פרופ’ נעמה 
קונסטנטיני -  

מומחית ברפואת 
משפחה ורופאת 

ספורט
הקדמה

פעילות גופנית מוכחת מעל לכל ספק כמיטיבה 
מחלת  כולל  בריאותיים,  מצבים  שלל  עם 
הסוכרת כמובן. ידוע היטב כי פ”ג מסייעת באיזון 
חשובים  מדדים  ומשפרת  בדם  הסוכר  רמת 
ובכך  בדם,  ושומנים  לחץ-דם  כגון  נוספים 
התחלואה  את  משמעותית  בצורה  מפחיתה 
הנלווית לסוכרת. בנוסף – הוכח כי פ”ג סדירה 
משני  סוכרת  חולי  בקרב  תמותה  מפחיתה 
סדירה  פ”ג  להדגיש:  מאוד  חשוב  הסוגים. 
במגוון  ללקות  הסיכון  את  במקביל  מפחיתה 
כגון מחלות לב, שבץ מוחי,  עצום של מחלות, 
ועוד.  סוגים רבים של סרטן, דיכאון, אלצהיימר 
כל אדם יכול ליהנות מעושר יתרונות אלו: ניתן 
וישנם  הסוכרת,  בנוכחות  פ”ג  לבצע  בהחלט 
אף ספורטאים אולימפיים עם סוכרת. עם זאת, 
חשוב להכיר את ההנחיות לביצוע פ”ג יעילה , 

מהנה ובטוחה. בכך יעסוק פרק זה.

יתרונות פעילות גופנית בסוכרת
פעילות גופנית מפחיתה צורך בתרופות! 

ובכך •  פ”ג מורידה את רמות הסוכר בדם, 
מפחיתה את התלות בתרופות ובאינסולין 

פ”ג מורידה את לחץ הדם, ובכך מפחיתה • 
את הצורך בתרופות כנגד יתר לחץ דם

הדם •  שומני  מצב  את  משפרת  פ”ג 
)כולסטרול, טריגליצרידים(, ובכך מפחיתה 

את הצורך בתרופות להורדת כולסטרול

פ”ג הינה כלי עיקרי לשם הפחתה במשקל, • 
ובכך מוסר הצורך לטיפול התרופתי אשר 

לעתים ניתן למצבי השמנת יתר

ופרקים, •  שרירים  כאבי  מפחיתה  פ”ג 
דלקת  נוגדות  בתרופות  הצורך  יורד  ולכן 

וכאבים

פ”ג משפרת את מסת העצם, מאיטה את • 

בריחת הסידן עם הגיל, ומפחיתה נפילות 
ושברים. 

תרופות •  בנטילת  הצורך  נמנע  בכך 
הפועלות לשיפור מסת העצם.

פ”ג מרפה מתחים וחרדה, המלווים חולים • 
פוחת  בכך,  כרוניות.  מחלות  עם  רבים 

הצורך בתרופות הרגעה ונוגדות חרדה 

ובכך •   , השינה  איכות  את  משפרת  פ”ג 
פוחת הצורך בכדורי שינה

פ”ג משפרת את הדימוי העצמי, מפחיתה • 
משפרת  ואף  בדיכאון  ללקות  הסיכון  את 
בכך,  דיכאון.  בנוכחות  הרוח  מצב  את 

פוחת הצורך בתרופות נוגדות דיכאון.

מהרהוריו של אדם א’: 
“נכון, יש המון יתרונות, ובטוח עוד יורחב בהמשך. 
אין  פשוט  הרי  אבל  יודעים.  כולם  חשוב,  וזה 
זמן, והלוואי והיה לי קצת זמן לעצמי. העבודה, 
הילדים, הכביסות... כשהכל יירגע והילדים יגדלו, 
אז  הרי  רגע,  אבל  אז...  לפעילות  אחזור  אולי 
המשקיעים  שרק  וידוע  הקריירה,  בשיא  אהיה 
קצת  שאתייצב  שאחרי  בטוח  אז  מתקדמים. 
אבל  רציתי.  שתמיד  לחוגים  ארשם  מקצועית, 
אם יהיה מאוחר מדי? אתחיל כעת. מחר. מחר 

אתחיל הליכה”.

ההבטחה  אבל  יישכח,  הכל  המחר,  וכשיגיע 
הליכה  לעשות  אתחיל  ש”מחר  העצמית 
תישאר  לעשן”  אפסיק  “מחר  כמו  בערבים”, 

מודחקת מרוב טרדות היומיום. נשמע מוכר?

מהרהוריו של אדם ב’:
יתרונות  יש  הגופנית  שלפעילות  יודע  “אני 
מדי  הולך  אני  זה  בגלל  לא  אבל  בריאותיים, 
המלצת  לאחר  נכון,  התחלתי,  זה  בגלל  ערב. 
הצוות במרפאת הסוכרת. אולם כעת אני הולך 
חיובית.  “מכור”, מבחינה  אני  כיף.  זה  כי  פשוט 
זה  שלי.  היום  מסדר  חלק  זה  ממני,  חלק  זה 
מרענן אותי, ומחזיר לי שנים שחשבתי שאבדו... 
זה מרומם את מצב הרוח, וגורם לכל הטרדות 
ברחוב  לשלום  מנופפים  אנשים  להתגמד. 
ומחייכים, כי הם שמחים בשמחתי וחווים איתי 
את ההנאה שבהנעה. חלקם אף מקנא בי על 
שאני  בריאים,  חים  לחיות  החלטה  שלקחתי 
מצליח להפריש זמן לעצמי ולגופי. העבודה לא 
תברח, ותמיד הרי תהיה עוד... אני מנצל מעט 
מהיממה בכדי לטפל בעצמי. חצי שעה, שעה 
23 השעות שייכות למשפחה  – זה הכל. שאר 

ולמעסיק...”

להיות  להתחיל  שלכם  הסיבה  את  מיצאו 
הפעילות  כמות  את  מעט  להגביר  או  פעילים, 

סיבה  מאיזו  משנה  לא  מבצעים.  הנכם  אשר 
תוכלו  לא   – הנאה  מרוב  כי  מובטח  תתחילו, 
להפסיק. היתרונות הבריאותיים  יבואו מאליהם. 
בריאותיות  הטבות  של  ארוכה  רשימה  למשל, 

גם ללא קשר למחלת הסוכרת.

מבחר הטבות בריאותיות של 
פעילות גופנית סדירה לחולה 

הסוכרת: 
פעילות גופנית סדירה מפחיתה את הסיכון ל:• 

- תמותה !   
- פגיעה בתפקוד המוחי עם הגיל    

    והופעת אלצהיימר
- הופעת מחלות נפש כגון דיכאון    

    וחרדה
- הדבקות במחלות שונות, כגון    

    שפעת  
- התפתחות השמנת יתר  

- הופעת יתר לחץ דם  
- הופעת יתר שומני הדם  

- התקפי לב  
- שבץ מוחי  

- הופעת סרטן ממגוון רחב של    
   סוגים, בעיקר סרטן השד והמעי הגס

- כאבי גב  
- אוסטאופורוזיס )בריחת סידן(  

- נפילות בגיל המבוגר  
מפחיתה את רמות הסוכר• 

הדם, •  ושומני  הדם  לחץ  את  מפחיתה 
המגבירים את סיבוכי הסוכרת

מפחיתה ממסת השומן, הגורמת לתנגודת • 
לאינסולין 

משפרת את זרימת הדם בכלי הדם, אשר • 
כזכור פגועים מאוד מהמחלה 

ושבץ •  לב  להתקפי  הסיכון  את  מפחיתה 
מוחי – שני סיבוכי סוכרת משמעותיים 

מפחיתה צורך בטיפול תרופתי• 

כעת, משגמלה בכם ההחלטה להתחיל בביצוע 
הבטחה!(,  סתם  לא  )באמת,  גופנית  פעילות 
פעילות  ביצוע  לשם  פרקטיות  עצות  מספר 
מהנה, יעילה  ובטוחה. ראשית, מספר עקרונות 

כלליים.

החלטתי להתחיל – מה עושים ?
מזל טוב! כבר הוספתם שנים לחייכם... עדכנו 
את רופא הסוכרת שלכם ושתפו אותו בתכנית 
הפעילות המותוכננת. לפי הצורך, הרופא ימליץ 
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פעילות גופנית בנוכחות 
מחלת הסוכרת

ְמִתינּות ַוֲחִריצּות, ֵהן ְׁשֵני 

ָהרֹוְפִאים ָהֲאִמיִּתִּיים ֶׁשל ַהִּמין 

ָהֱאנֹוִׁשי. )ז’אן ז’אק רוסו(

לבצע בדיקות שונות, כגון בדיקה גופנית ומדידת 
לחץ דם, בדיקות דם לרמות סוכר ושומנים, או 
נוכחות  כי  לדעת  חשוב  לבבי.  מאמץ  מבחן 
איסור  מהוות  אינן  וסיבוכיהן  כרוניות  מחלות 
דורשות  לעתים  אלא  פעילות,  לבצע  מוחלט 
כלשהן.  קלות  והגבלות  מיוחדת  לב  תשומת 
זה  ובינונית  קלה  בעוצמה  ולפעילות  להליכה 

לרוב לא מפריע. 

מספר טיפים והמלצות:
להתחיל בהדרגה	 

כדי למנוע כאבים מיותרים, שינוים חדים ברמות 
הסוכר, וכדי לוודא כי לא יהיה כאן נסיון כושל חד 
פעמי להתחיל בתכנית פעילות – יש להתחיל 
בהדרגה. דוגמא היא הליכה קלה, בנחת, למשך 
מספר דקות, 2-3 פעמים בשבוע. עם השיפור 
ההליכה,  קצב  את  להגביר  יהיה  ניתן  ביכולת, 
 – זכרו  השבועית.  והתדירות  הפעילות,  משך 

עדיף מעט וקל מאשר כלום!

להציב מטרות הגיוניות	 

אם מעולם לא ביצעת פ”ג סדירה, הבה ונתאם 
ציפיות. אין לנו מטרה לייצר אלוף אולימפי חדש 
הליכה  המבצע  אדם  אלא  מהירה...  בהליכה 
באופן סדיר, אשר מאפשרת לו הרגשה טובה 
ושיפור במדדי המחלה. לכן, הציפיה היא לבצע 
פעילות קלה ובהדרגה, תוך תחושת התעייפות 
יעדים  בהצבת  להתחיל  אפשר  בלבד.  קלה 
פשוטים –עד לפינת הרחוב וחזרה, עד לגן של 
הילדים, סיבוב סביב הפארק, וכדומה. בהמשך, 
לאור השיפור  להגביר את הפעילות  יהיה  ניתן 

בכושר ובמוטיבציה...

צ’פרו את עצמכם	 

יקח קצת זמן עד שתראו תוצאות “ביולוגיות”- 
או  בדם,  הסוכר  ברמות  ירידה  במשקל,  ירידה 
ההשפעה   – לשכוח  לא  הדם.  בלחץ  שיפור 
הטובה של כל דקת פעילות נספרת ומצטברת. 
השגיכם  על  קטנים  צ’ופרים  לעצמכם  תנו 
בתחום ההתמדה: אמבטיית קצף, סרט טוב, או 
יציאה עם חברים. מגיע לכם! הראו לכולם את 

תחושת הבריאות והרעננות החדשה!  

 בצעו פעילות מגוונת	 

כאלו  יש  אולם  בלבד,  מהליכה  נהנים  רבים 
גוונו  לכן,  חד-גוני.  מעט  זה  את  המוצאים 
לעצמכם. למשל, בהליכה, אפשר לשנות קצב 
בכל פעם שמכונית עוברת, או בכל קטע רחוב 
ידיים  תרגילי  מעט  לבצע  אפשר  פנסים.  בין 
תוך כדי ההליכה. אפשר להזמין חברות שונות 
החוויה  אל  אותן  ולסחוף  משותפת  להליכה 
בדיוק  אם  מדרגות  לעלות  אפשר  החדשה. 

עוברים לידן, אפשר להקפיץ כדורסל תוך כדי 
ההליכה, ועוד עושר של גיוונים, בכדי לשמור על 
סוגי  לבצע  שאפשר  כמובן,  שבפעילות.  הכיף 
רכיבה  שחיה,   – שונים  בימים  שונים  פעילות 
כל   – החבר’ה  עם  כדור  משחק  אופניים,  על 
אלה מצטברים יחדיו לשיפור מצב הרוח ומדדי 

המחלה.

כמות הפעילות המומלצת	 

לא משנה עם איזה כושר גופני התחלתם את 
חמש  רק  אלה  היו  אם  ובין  הפעילות,  תכנית 
קלה  תעשה  ההליכה   – איטית  הליכה  דקות 
יותר עם התרגול והשפעת האימון. יש להגביר 
את משך הפעילות בהדרגה, כמ הדקות נוספות 
ימי  עוד  להוסיף  גם  ניתן  בהמשך  שבוע.  בכל 
יש לשאוף להגיע ל-  פעילות במהלך השבוע. 
כמות  השבוע,  ימות  ברוב  פעילות  דקות   30
שבץ  לבביים,  ארועים  כמפחיתה  המוכחת 
ותמותה. אולם, לאחרונה נמצא כי דרושות -45
עלייה  יום, לשם מניעת  60 דקות פעילות מדי 
משובח,  זה  הרי  המרבה  כל   - זכרו  במשקל. 

אבל בהדרגה ובזהירות!

עוצמת הפעילות המומלצת	 

ישנן שיטות רבות להעריך את עוצמת המאמץ, 
מדידת  את  כוללות  ביותר  הפשוטות  כאשר 
קלה  דרך  ההתנשפות.  עוצמת  או  הדופק 
על  היא  הנכונה,  בעוצמה  אתם  אם  להעריך 
בקלות  לדבר  יכולים  אתם  אם  הדיבור.  ידי 
קל  שהמאמץ  סימן   – האימון  כדי  תוך  ולשיר 
מדי. לעומת זאת, אם קשה לכם לדבר תך כדי 

המאמץ, הגזמתם, והאטו. 

כמה אמצעי זהירות
בטוחה,  הינה  סוכרת  בחולי  גופנית  פעילות 
ומוכחת היטב כמפחיתת תחלואה ותמותה. עם 

זאת, קבלו כמה דגשי בטיחות: 

בעת •  סוכרתי  של  זיהוי  תג  לענוד  יש 
עזרה  נדרשת  חלילה  אם  הפעילות, 

רפואית 
יש לשאת חטיף פחמימתי מהיר-פעולה, • 

למקרה היפוגליקמיה )כגון סוכריה למשל(

אחר •  עקבו  האימונים,  תכנית  בתחילת 
שינויי רמות הסוכר: מדדו את הרמה לפני 
שאחריו.  הבאות  ובשעות   , אחריו  האימון, 
להוריד את  עלולה  היא שפעילות  הסיבה 
רמות הסוכר לערכים נמוכים מדי, וכך ניתן 
יהיה להכיר את תגובת הגוף שלך למאמץ. 
עולות אחרי מאמץ;  לעתים רמות הסוכר 
זו  תגובה  הכושר  שיפור  עם  דאגה,  אל 

תפחת.

אם רמת הסוכר הינה 100 מ”ג/ד”ל לפני • 
רמת  אם  קל.  משהו  איכלו  הפעילות, 
אם  או  מ”ג/ד”ל,   300 מעל  הינה  הסוכר 
רמת הסוכר מעל 250 מ”ג’ד”ל ויש קטונים 
בשתן – דחו את המאמץ עד שירדו הרמות.

מומלץ •  במשאבה,  המשתמשים  בחולים 
הבזאלי  האינסולין  מינון  את  להוריד 
את  לנתק  אף  או  הפעילות,  במשך  לחצי 
קרב  או  שחיה  בזמן  )למשל,  המשאבה 
זמן  לפרק  מנותקת  המשאבה  אם  מגע(. 
תת- בתחליף  צורך  אין   - משעה  הנמוך 
עורי. חשוב להיות זהירים בהתחלה, ולנטר 
עד  הפעילות,  סביב  הגלוקוז  רמות  את 

אשר תכירו את תגובת גופכם.

בשעה •  פעם  כל  הפעילות  את  לבצע  נסו 
טוב  לצפות  תוכלו  כך,  היממה.  של  זהה 
בעקבות  הסוכר  רמות  שינוי  את  יותר 
בשעות  מפעילות  להימנע  עדיף  המאמץ. 
תופיע  שלא  כדי  המאוחרות,  הערב 

היפוגליקמיה בלילה. 

זה •  נוסף.  אדם  עם  הפעילות  את  בצעו 
בטוח יותר, מהנה יותר, ומסייע להתמדה.

בדקו •  הרגליים,  כפות  היגיינת  על  שמרו 
ואחרי  לפני  ובעיקר  קבוע,  באופן  אותן 
והנעליים  הפעילות. התאימו את הגרביים 

כך שלא ייוצרו יבלות או שפשופים. 

כלי, •  עין,  )מחלות  סוכרת  סיבוי  בנוכחות 
כלי דם או לב( – הוועצו ברופא המטפל. 
ביצוע  לגבי  מפורטות  הנחיות  קיימות 

פעילות גופנית בתנאים אלו.

אויר •  מזג  בתנאי  מפ”ג  להימנע  מומלץ 
קיצוניים, ובעיקר בחום. זה גם פחות נעים, 
והרי ההנאה הינה מטרה חשובה לנו מאוד. 

דפיקות •  ומופיעות  במידה  כללי:   באופן 
לב, חולשה, סחרחורת, קוצר נשימה או אי 
נוחות )לחץ, כאב( בחזה, בזרועות, בצוואר 
פעילות.  כל  מייד  להפסיק  יש  בלסת,  או 
חטיף  לצרוך  מיד,  סוכר  רמת  לבדוק  יש 

פחמימתי לפי הצורך, ולהזעיק עזרה. 

סיכום

ספק  לכל  מעל  מוכחת  גופנית  פעילות 
סוכרת.  בחולי  ותמותה  תחלואה  כמפחיתה 
התחילו בהדרגה, לאט, בכיף – ומתוך החלטה 
והלאה. שימרו  חייכם מהיום  אורח  לשנות את 
והקשיבו  הראש,  את  הפעילו  עצמכם,  על 

לגופכם. בהצלחה!
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מוצרים עם תו!
המאושרים  המוצרים  למפעל.  או  לחברה  ולא  בנפרד  מוצר  לכל  ניתן  האגודה  תו  לב!   שימו 
לא יכולים להיות תוספת חופשית בתפריט היומי אלא תמיד כתחליף למנת פחמימות, שומנים, 

חלבונים או אחרת. אין האישור מהווה המלצה אלא אישור בלבד.
ליד תו האגודה המופיע על פני אריזות  המוצרים מופיעה הערה: תחליף למזון אחר במסגרת יעוץ 

דיאטני אישי, והגדרת גודל המנה והכמות המותרת כתחליף. 

מוצרים הנושאים את תו האגודה הישראלית לסוכרת

מאי 2019איל26

מוצרי מזון
אביב פרויקטים

אריטריטול  בסיס  על  ממתיק  אבקת   Sweetango
וסטיביה, באריזות 200 גרם.

אחדות, ביח”ר לטחינה חלווה וממתקים 
)אחוה(

יער.  פירות  בטעם  מילוי  עם  סוכר  תוספת  ללא  עוגה 
עוגת תפוחים ללא תוספת סוכר עם מילוי מעודן.

אסם
פטל  דיאט,  אדומה  אשכולית  בטעמים:  סירופ  עסיס 
דיאט, לימונענה דיאט, אננס דיאט, תפוח דיאט, תפוז 

דיאט, FIBRE1 דגני בוקר עתירי סובין;
ארדי שיווק וסיטונאות בע”מ

מחמצת  בסיס  על  מיוחד  לחם  “לבריאות”;  לחם 
בתוספת סובין 500 גרם )מספר 39(

ארומה אספרסו בר
ארומה  מתוצרת  מלא  קמח  לחם  קל;  דגנים  לחם 
סוכר;  תוספת  ללא  מלא  מקמח  עוגיות  בר;  אספרסו 

לחמניות ביס מקמח מלא; 
גלידות פלדמן - פלקו                               

וניל  וניל, שוקו פקאן,  900 מ”ל בטעמים: שוקו  גלידל 
תות, ריבת חלב. גלידל פרי פירות טרופיים )מאגדת 8 
יחידות במשקל 80 גרם(; מאגדת שלגוני “גלידל” )8 יח’ 
במאגדת( בטעמים: שוקו, וניל, וניל תות, וניל פסיפלורה, 
אייס מוקה. מאגדת שלגוני “גלידל פרי” )8 יח’ במאגדת( 
בטעמים: פטל, דובדבן, למון ליים; מרגריטה אשכולית, 

אננס;
גפן מדיקל בע"מ

מד  לייט;  פרידום  סוכר  מד  לייט;  פריסטייל  סוכר  מד 
סטיקים  לייט;  פריסטייל  סטיקים  נאו;  אופטיום  סוכר 
אינסולין  משאבת  קטנים;  אופטיום  סטיקים  אופטיום; 
סופט;  ויטרקס  מחט  פיין;  קליק  אומניפוד; מחטים 
מד  כשבועיים;  במשך  משדר  לזרוע,  נצמד  סוכר  מד 

המוגלובין מסוכרר;
דג טעים

גפילטע פיש )קציצות דג( לייט

דנשר )1963( בע”מ                      
ג’לי Tusso בטעמים: תות שדה, אננס, משמש; תרכיזי 
מרמולייט בטעמים: ענבים, תפוזים, פטל,  תפוחים, לימון; 
שקיות סוכלרוז )אריזת 100, 200 ו-20 שקיות( טבליות 
אישי  ממתיק  טבליות(;   300 ו-   150 )אריזת  סוכלרוז 
נוזלי על בסיס סוכלרוז; ממתיק על בסיס סטיביה )100 
שקיות, 150 שקיות(; ממתיק אישי נוזלי על בסיס צמח 
 TUSSO ;הסטיביה; סוכלרוז סטיקס; סוכלרוז טוויסטר
עוגת מאפינס תפוז ללא תוספת סוכר, TUSSO עוגת 

מאפינס שיש ללא תוספת סוכר; 
ד”ר מרק בריאות באפייה בע”מ

לחמניות קלות מקמח מלא )מארז 6 יחידות(, לחמניות 
קלות מקמח כוסמין מלא )מארז 5 יחידות(. לחם קל 

מכוסמין מלא, לחם קל מקמח מלא;
הדרום תעשיות מזון בע”מ

קונפיטורת תות שדה; קונפיטורה פירות יער; קונפיטורה 
אוכמניות; קונפיטורה דובדבנים; 

הרמזית 
הרמזית הממתיק הקלאסי – טבליות ממתיק על בסיס 

סכרין ללא קלוריות.  
החברה המרכזית למשקאות )קוקה קולה(

ליטר,   1.5 בקבוק  זירו  קוקה-קולה  זירו:  קוקה-קולה 
קוקה-קולה זירו בקבוק 1 ליטר, קוקה-קולה זירו בקבוק 
2 ליטר; קוקה-קולה זירו בקבוק 500 מ”ל, קוקה-קולה 
זירו בקבוק 350 מ”ל, קוקה-קולה זירו פחית 330 מ”ל; 
ליטר,   1.5( ששיה  לנשיאה  מארזים  זירו  קוקה-קולה 
פחיות   6 לנשיאה  מארזים  זירו  קוקה-קולה  ליטר(;   2
)פרידג’פק(, קוקה קולה זירו ללא קפאין באריזות 1.5 
ליטר, קורה קולה זירו לימון באריזות 1.5 ליטר ו- 330 
מ”ל, דיאט קוקה-קולה: דיאט קוקה-קולה בקבוק 1.5 
ליטר, דיאט קוקה-קולה בקבוק 500 מ”ל, דיאט קוקה-

קולה בקבוק 350 מ”ל, דיאט קוקה-קולה פחית 330 
 1.5( ששיה  לנשיאה  מארזים  קוקה-קולה  דיאט  מ”ל, 
פחיות   6 לנשיאה  מארזים  קוקה-קולה  דיאט  ליטר( 
ספרייט  מ”ל,   350 בקבוק  זירו  ספרייט  )פרידג’פק(   
זירו: ספרייט זירו בקבוק 1.5 ליטר,ספרייט זירו בקבוק 
זירו  ספרייט  מ”ל,   330 פחית  זירו  מ”ל,ספרייט   500
6 פחיות  זירו מארז  ליטר(, ספריט   1.5( מארז ששיה 

)פרידג’פק(, 
פיוז תה  דיאט פאנטה אורנג’ בקבוק 1.5 ליטר, דיאט 
בטעם אפרסק: דיאט פיוז תה בטעם אפרסק בקבוק 
1.5 ליטר דיאט פיוז תה בטעם אפרסק בקבוק 500 

מ”ל.
זנלכל בע”מ )יכין(

יכין סירופ דיאט בטעם אשכולית; יכין סירופ דיאט בטעם 
לימונענע; יכין סירופ דיאט בטעם אננס; יכין סירופ דיאט 
בטעם מנגו; יכין סירופ דיאט בטעם ענבים; יכין סירופ 
דיאט בטעם פטל; יכין סירופ דיאט בטעם תות בננה; יכין 
סירופ דיאט בטעם תות; יכין סירופ דיאט בטעם תפוזים; 
יכין סירופ דיאט בטעם תפוחים; יכין סירופ דיאט בטעם 

דובדבן; יכין סירופ דיאט בטעם לימון;
טמפו משקאות בע”מ

בטעם  סודה  ליים;  למון  בטעם  סודה   ;7UP FREE
330 מ”ל,  יער; פפסי מקס  פירות  סודה בטעם  אננס; 

500 מ”ל ו 1.5 ליטר; 
יוניליוור ישראל מזון בע”מ 

מוצרי תלמה: פתית בצל, פתית שיפון, קרנצים תלמה 
גרם(,   340( בד”צ  שפע  תלמה  קרנצים  )340(גרם, 
תוספת  ללא  ברנפלקס  בד”צ,  ברנפלקס  ברנפלקס, 
ברנפלקס  בד”צ,  סוכר  תוספת  ללא  ברנפלקס  סוכר, 
ברנפלקס   ;EXTRA FIBER ברנפלקס גלוטן.  ללא 

אקסטרא חלבון,
 20( אישית  באריזה   778 לייט  שדה  תות  קונפיטורה 

גרם(.
י.א.א. עולם הפרי

קונפיטורה פירות יער לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 
500 גרם

קונפיטורה תות שדה לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 
500  גרם

קונפיטורה דובדבן חמוציות לייט מופחת קלוריות עולם 
הפרי 500 גרם

קונפיטורה אוכמניות  לייט מופחת קלוריות עולם הפרי 
500 גרם

הפרי  עולם  קלוריות  מופחת  לייט  קונפיטורה משמש 
500 גרם



המשך בעמודים הבאים
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יפאורה תבורי    
דיאט RC קולה,  RC קולה NO SUGAR; RCQ  לימון 
דיאט  תפוזינה  תפוזים,  משקה  דיאט  תפוזינה  ליים; 
תפו”ע,  משקה  דיאט  ספרינג  משקה אשכוליות, 
ספרינג דיאט אננס-אשכולית, ספרינג )קולקשן( נקטר 
קריסטל  דיאט,  אפרסק  תה  ספרינג  דיאט,  חמוציות 
שוופס  ליים,  לימון  דיאט  דיאט, שוופס  אשכוליות 
WATER  אפרסק 0 קלוריות, שוופס WATER  תפוח 
לימון, שוופס סודה  בטעם  סודה  שוופס  קלוריות,   0
בטעם נענע ליים, שוופס nosugar גזוז בטעם תפוח 
לימונדה  בטעם  גזוז   nosugar ליטר(.  שוופס   1.5(
אדומה )1.5 ליטר(. שוופס nosugar גזוז בטעם אננס 

)1.5 ליטר(; שוופס
)1.5 ליטר(; שוופס  ליים  גזוז בטעם תות   no sugar
סודה בטעם למון גראס וג’ינג’ר )1.5 ליטר(; שוופס מי 

טוניק ללא סוכר )1.5 ליטר(;
כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע”מ

סוכרלייף – שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז;
מאפיית אגמי

דגנים,    9 ושובע  בריאות  ושובע, לחם  בריאות  לחם 
לחם בריאות ושובע קל, לחם מלא מלא קל, לחם מלא 
מלא, לחם קל, לחם דגנים קל, מארז לחמניה קלה ביס 
100% קמח חיטה מלאה, מארז פיתה ביס קלה 100% 
)פיתה ביס עם תוספת  ביוטי   PRE קמח מלא, אגמי
סיבים פרה ביוטיים(; לחם מלא יום יום; לחמניות ביס 
כוסמין )מארז 8 לחמניות במשקל 50 גרם(; פיתה ביס 

כוסמין )מארז 10 יחידות של 50 גרם(;
מאפיות אנג’ל בע”מ

לחם אנג’ל קל בתוספת שיפון; לחם אנג’ל קל; לחם 
שבעה דגנים קל; לחם אנג’ל 100 קל’ בתוספת שיפון; 
 100% חי  אורנים(; לחם פת  )אנג’ל  לחם שיפון כפרי 
 6 )אריזת  הקלה  הלחמנייה  אורנים(;  )אנג’ל  מלא 
יחידות(; לחם עינן פרוס; לחם פשוט מלא; לחם שיפון 
100% קל; אנג’ל חיטה מלאה; לחם מלא )מותג רמי 
לוי(, לחם שיפון קל )מותג רמי לוי(; לחם אנג’ל צרפתי 
100% כוסמין; לחם עינן קל; אנג’ל ילדים; אנג’ל שיפון 

וחיטה מלאה;
מאפיית ברמן

לעניין- לחם  קלות;  דגני  לחם  קל;  שיפון  קלה;  חלה 
מחיטה טרום נבוטה; לחם ברמן קל לעניין; לחם חיטה 
מלאה קל; לחם קל 100% שיפון; לחם ברמן אקטיב; 

;E free לחם פרוס מלא מקמח חיטה

E free לחם פרוס מלא שיפון
מאפיית ודש מקבוצת ברמן

לחמניות דגני קלות; לחם שיפון קל; חלה קלה; לחם 
דגני קלות; לחמניה קלה; לחם שחור קל; לחם כנען; 

לחם שחור מקמח מלא; 
מאפיית לחם הארץ מקבוצת ברמן

לחם שיפון; לחם שיפון עם אגוזים; לחם 5 דגנים; לחם 
חיטה מלאה קל; לחם קל 100% שיפון; לחם כוסמין ;

מאפיית לחם חן )מקבוצת ברמן(
לחם דני קל, לחם גלילי קל, לחם קל קמח מלא

מאפיית דוידוביץ 
לחם ריחיים קל; לחם FIX חיטה מלאה; לחם 100% 

כוסמין 500 גרם; לחם 100% כוסמין 600 גרם
מאפיית יוסף ברון  בע”מ

לחם  “מיוחד”;  לחם  מלא;  מקמח  בריאות  לחם 
שיפון  לחם  מלא;  שיפון  מקמח  קל  לחם  משפחתי; 

בורודינסקי
מאפיית דגנית - עין בר

לחם דגנים קל; לחם חיטה מלא; לחם אחיד קל; לחם 
קל מחיטה מלאה; לחם טבע קל; לחם שיפון אמיתי 
קל; לחם ירוק מקמח מלא; לחם חיטה מלא + שיפון; 
לחם חיטה מלא + כוסמין; לחם חיטה מלא שגם ילדים 

אוהבים; לחם חיטה מלא קל בתוספת שיפון;
מאפיית עלית )מזרחי( בע”מ

פיתות מיני דל קלוריות מקמח מלא )מארז 10 יחידות(; 
לחם דגנים קל; חלה קלה; לחמניות קלות מקמח מלא 

)10 יחידות(.
מאפייה מרחבית 1986 בע”מ, קרית שמונה

בתוספת  מלא  חיטה  מקמח  מלא-לחם  חיטה  לחם 
קלוריות;  פחות   25% עינב  לחם  פרוס;  ויטמינים 
אווריריות כוסמת  אווריריות כוסמת דקיקות עם מלח; 
דקיקות ללא מלח; אווריריות כוסמין דקיקות עם מלח; 

אווריריות כוסמין דקיקות דל נתרן;

מאפיית פולנסקי
לחם שיפון אוקראיני, לחם סקנדינבי שיפון טבעי, לחם 
קל;  נבוטה, לחם שיפון  חיטה  בורודינסקי, לחם  שיפון 
שיפון  מקמח  כפרי  בסגנון  לחם  מלא;  כוסמין  לחם 

וחיטה מלאים; 
מבשלות בירה בינלאומיות בע”מ 

נקטר חמוציות דיאט פריגת, פריגת משקה קל דיאט 

אשכוליות 1.5 ליטר, 330 מ”ל; פריגת  lightמשקה קל 
בטעם לימונענע דל קלוריות, פריגת light משקה קל 

בטעם תפוזים דל קלוריות;
מודל שיווק ב.ל. בע”מ

קלקר פלוס שלוקים להקפאה )8 יחידות של 100 גרם 
מארז בטעמים: ענבים, פירות יער, תות בננה, לימונענע(, 
קלקר מיני שלוקים להקפאה )50 יחידות של 29 גרם 
מארז בטעמים: ענבים, פירות יער, תות בננה, לימונענע(.

מור ים מרקטינג
מחית תפוחים, מחית תפוחים אורגנית, מחית תפוחים 

עם אפרסק, מחית תפוחים עם תות
מחלבות גד שיווק בע”מ

שיבולת שועל )גביע 150 גרם(
מילקו תעשיות בע”מ )טרה( 

גרם(   125( שומן   0% שוקולד  בטעם  חלב  מעדן 
יוגורט   Muller simply fruit 0% רביעייה;  מארז 
ביו  יוגורט   Muller simply fruit 0% ,אפרסק ביו 
פירות יער, Muller simply fruit 0% יוגורט ביו תות, 
 Muller ,יוגורט ביו אננס Muller simply fruit 0%
 Muller  ; דובדבן  ביו  יוגורט   simply fruit 0%
simply fruit 0% יוגורט ביו תפוח אגס; משקה סויה 

לייט משק צוריאל;
 מכוורת עמק חפר 

מעדן לייט
מכוורת יד מרדכי שטראוס בע”מ

משמש  קונפיטורה  לייט;  שזיף  דומדמניות  קונפיטורה 
לייט; קונפיטורה תות שדה לייט;

מנה א. י. בע”מ
תוספת  ללא  מלא  אורז  פריכיות  מלא,  אורז  פריכיות 
מלח, פריכיות אורז מלא עם פשתן, פריכיות אורז מלא 
עם תירס, פריכיות אורז מלא עם קצח, פריכיות אורז 

מלא 5 דגנים.
מצות אביב

וניל,  עוגיות קלות אביבה ללא תוספת סוכר בטעמים: 
קפוצ’ינו, לימון, עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מחיטה 
מלאה; עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מקמח כוסמין 

מלא בתוספת גרעיני צ’יה;
נסטלה גלידות – נגה

מאגדת שלגוני לייט בטעם ריבת חלב )6 יח’(, מאגדת 
שלגוני לייט בטעם שוקו  )6 יח’(

מאגדת שלגוני לייט בטעם וניל עוגיות )6 יח’( ,מאגדת 
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קרחון לייט מנגו וקרחון לייט לימון )8 יח’( לה קרמריה 
לייט תות מנגו )1.4 ליטר(
סודה סטרים ישראל.

סירופ דל קלוריות ZERO  סוכר בטעמים : אשכולית 
אדומה, למון ליים, פטל ופירות יער, קולה, סירופ דיאט 
אננס- בטעם  דיאט  סירופ  חמוציות,  פטל  בטעם 

אשכולית;
סוכרלוז בע”מ

 300 פטריה  סוכרזית  שקיות,   100 סוכרלוז  סוכרזית 
קנקן  סוכרזית  טבליות,   700 פטנט  סוכרזית  טבליות, 
1200 טבליות, סוכרזית כמו סוכר, סוכרזית קלאסי נוזלי, 
נוזלי,  סוכלרוז  סוכרזית  שקיות,   100 סוכלרוז  סוכרזית 
סוכלרוז 300  סוכרזית  טבליות,   75 סוכלרוז  סוכרזית 
לכפית, סוכרזית  סוכלרוז כפית  סוכרזית  טבליות, 
סוכרזית  נוזלי,   סטיוויה  סוכרזית  שקיות,   100 סטיוויה 
טבליות,   300 סטיוויה  סוכרזית  טבליות,   75 סטיוויה  
סוכרזית קלאסי כפית לכפית, סוכרזית שקיות ממתיק 
סטיוויה 0 קלוריות, סוכרזית שקיות ממתיק סוכלרוז 0 

קלוריות.
סוכרה דיאט בע”מ )מתוק וקל(

סוכרה דיאט - שקיות להמתקה בישול ואפיה )25,100 
ו- 250 שקיות(; סוכרה דיאט לבישול ואפיה - )אריזת 
100 גרם(; סוכרה דיאט טיפות לבישול אפיה והמתקת 
אישי  ממתיק  )שקיות  סטיביה  וקל  מתוק  משקאות; 
ממתיק  )שקיות  וקל  מתוק   ;)20 ו-   100,50 סטיביה 
אישי סכרין 50 ו - 250 יחידות(. מתוק וקל זהב )שקיות 

ממתיק אישי אספרטיים 50 ו - 100 שקיות(.
 סוויטאנגו

Sweetango, 200 גרם
סופר פארם ישראל

Wellness עוגיות קלות מחיטה מלאה ללא תוספת 
סוכר )מותג לייף(; לייף וולנס סטיביה 100 שקיות; 

לייף וולנס סוכרלוז 100 שקיות; לייף וולנס סוכריות ללא 
תוספת סוכר בטעמים: מנטה, לימון.

ענבי ציון
קונפיטורה ביתית פירות יער לייט באריזה של 600 גרם, 
קונפיטורה ביתית תות שדה לייט באריזה של 600 גרם, 
קונפיטורה ביתית משמש לייט באריזה של 600 גרם, 
גרם,   600 של  באריזה  לייט  פטל  ביתית  קונפיטורה 
קונפיטורה ביתית אוכמניות לייט באריזה של 600 גרם

פוגל תעשיות מזון בע”מ
ממרח תות שדה ללא תוספת סוכר באריזת 20 גרם, 

ממרח משמש ללא תוספת סוכר באריזת 20 גרם
פיתה אקספרס בע”מ

פיתה קלה מקמח מלא; פיתה כוסמין מלא; פיתה ביס 
מקמח מלא;

ריאו
גלידה  וניל,  שוקו  קלה  גלידה  שלגון  שוקו,  וניל  גלידת 
קלה בטעמים וניל ריבת חלב, מאגדת 8 קרחונים ללא 
תוספת סוכר Litgh Ice בטעמים: קולה לימון, משמש, 

לימון
ר.ס. יבוא וייצור מזון בע”מ

גרם  )שקיות 0.8  וכלרוז  בסיס  על  – ממתיק  סוויטלוז 
בתפזורת(

HILDA -  ממתיק על בסיס סוכלרוז )שקיות 0.8 גרם 
בתפזורת(.

שופרסל )מותג פרטי(
שונים)מותג  גדלים  סוכר,  תוספת  ללא  ברנפלקס 
פרטי שופרסל(; ממתיק על בסיס סוכרלוז,100 שקיות 
שקיות  שופרסל(;  ידי  על  המשווק  ביסקול,  )מתוצרת 
ללא  לקטוז  נטול  שוקו   ; סטיוויה  בסיס  על  ממתיק 
תוספת סוכר 1 ליטר )מתוצרת מחלבות רמת הגולן, 
המשווק על ידי שופרסל(; רסק תפוחי עץ טבעי אורגני 

ללא סוכר green )4 יחידות של 113 גרם(, 
שטראוס גלידות  בע”מ                                                                                                      
וציפוי  יוגורט  עם  יער  פירות  פרי  לייט  שלגוני  מאגדת 
בטעם פרי יער; מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות; מאגדת 
שלגוני לייט שוקולד עם ריפל שוקולד; מאגדת שלגוני 
אפרסק;  בטעם  וציפוי  יוגורט  עם  אפרסק  פרי  לייט 
לימון  לייט  אייס  מאגדת  סנדוויץ’’;  מיני  לייט  מאגדת 
אשכולית אדומה ומנגו; קרמיסימו 1.33 ליטר ,לייט שוקו 

וניל.
שטראוס בריאות בע”מ 

וניל;  אננס,  בטעמים:  תות,  זירו  טריפל   PRO דנונה 
דנונה PRO 0% לבן; דנונה טריפל זירו בטעמים: תות, 
אננס, אפרסק )150 גרם ו 100 גרם(, פירות יער , מנגו 

אפרסק )150 גרם(; 
אקטיביה 0%; דנונה 0% 200 גרם; אקטיביה 1.5% 150 

גרם; דנונה 1.7% 150 גרם ו 100 גרם
 שלגוגו

אננס,  משמש,  פטל,  לימון,  בטעמים:  ארטיקל  קרחוני 

בטעם:  פריטיקל  קרחוני  אפרסק;  תה  לימונענע, 
פסיפלורה.

תנובה                                                  
יופלה  דיאט  ג”ר;   150 גביע   0% אננס  יופלה  דיאט 
אפרסק  0% גביע 150 גרם; דיאט יופלה עם אפרסק 
0% 150 גרם בהשגחת בד”ץ; דיאט יופלה דובדבן 0%; 
גביע 150 גרם דיאט יופלה תות;    דיאט יופלה פירות 
יער 0%; גביע 150 ג”ר דיאט יופלה בד”צ תות 0%; גביע 

150 גרם
דיאט יופלה עוגת גבינה ותות 0%;  גביע 150 גרם

דיאט יופלה בטעם וניל עם אוכמניות בתחתית 0%, 150 
 ,0% וניל עם מנגו בתחתית  יופלה בטעם  דיאט  גרם; 
150 גרם; דיאט יופלה בטעם לימון 0% 150 גרם; דיאט 
יופלה בטעם קוקוס 0% 150 גרם; יופלה טבעי 1.5% 
גביע 200 ג””ר,  יופלה טבעי 1.5% גביע 150 ג”ר;  יופלה 
0% דיאט גביע 200 ג”ר; דיאט יופלה עם תות  0% 100 

גרם;  יוגורט תנובה לבן 1.5% שומן ביו גביע 150;
משקה סויה לייט אריזת 1 ליטר, סוי מג’יק; מעדן סויה; 
סויה  מעדן   – מג’יק  סוי  מג’יק;  סוי  מעודנת,  במתיקות 

בטעם טבעי;

תוספי מזון, תרופות, 
מכשור רפואי ומוצרי 

עזר
ABBOTT  - GLUCERNA )גלוצרנה( 

מזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם 
סבילות לקויה לגלוקוז. היבואן: פרומדיקו

B.LAOR  ארומה קוסמטיקה ייחודית

קרם רגליים ארומטי 
אופציה, סוכנות לביטוח 

  ביטוח סיעודי לחולי סוכרת, ביטוח נסיעות לחו”ל לחולי 
סוכרת, ביטוח חיים לחולי סוכרת, ביטוח  בריאות לחולי 
ביטוח  סוכרת,  לחולי  עבודה  כושר  אי  ביטוח  סוכרת, 

משכנתא לחולי סוכרת.
אלטמן בריאות שותפות כללית

קרם   – פלקסיטול  הרגל;  לכף  משחה   – פלקסיטול 
לטיפוח  קרם   – פלקסיטול  מאוד;  יבש  לעור  ידיים 
יבש מאד; פלקסיטול  לעור  הציפורן; פלקסיטול קרם 

איזי סטיק; אלפא ליפואית;
ברייסון שיווק בע”מ

בכפות  וחתכים  צבתיות  ללא  בטוח  לטיפול  מוצרים 
הידיים והרגליים: cuticle away - מסיר ללא מאמץ 
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את העור סביב הציפורן. callus away - מסיר עור גס 
וקשה מכפות הרגליים ב-5 דקות.

יבשים  ומניעה של עקבים  - קרם לריפוי   dry heel
וסדוקים. Callus eliminator – לשימוש על ידי אנשי 
מקצוע. Cuticle eliminator – לשימוש על ידי אנשי 

מקצוע.
גאמידה בע”מ

משחה    סוכרתית,  ברגל  לתמיכה  גבס  מערכת 
dermagran-B

די.סי.וי. פרו בע”מ
מסנן אופטי למניעת רטינופטיה וקטרקט בחולי סוכרת

ויטאמד, תעשיות פרמצבטיות בע”מ.
קרם טיפולי פורטה לרגליים

טופ נייל שיווק בע”מ
 – קלירנס  מ”ל;  ליטר/250   1 טיפולי  סבון   – קלירנס 
ידיים טיפולי;  מחזק ציפורניים טיפולי; קלירנס – קרם 
 – קלירנס  אקטיבית;  ציפורניים  תערובת   – קלירנס 

דיאודורנט ספריי לכף הרגל;
כצט 

לקטופיל - יאנג מוס ניקוי טיפול לפנים; לקטופיל - קרם 
גוף טיפולי; לקטופיל - קרם ידיים טיפולי; תחליב סבון 
 X,  Calcichew צרבת – TZAREVET X  ;טיפולי
 3D בטעמים מנטה, לימון ותפוז. קלצ’יצ’ו אקסטרא D3

;D בטעם לימון; ויטמין
לבנת פורן - זכויות רפואיות
שירותים למימוש זכויות רפואיות

מורז צמחי מרפא
לטיפול  משחה   – משושת  לרגליים.  קרם   – כפתן 
בפצעים פתוחים. משחת עיסוי להמרצת מחזור הדם 
לטיפול  ציפורניים  מגן  ראומטיים.  כאבים  ולהקלת 

בפטריות ובדלקות מתחת לציפורן.
מ.א. מוצרי טבע ובריאות

טננבלוט D – סירופ עם תמציות צמחים ללא תוספת 
סוכר; סוכריות ויויל ללא תוספת סוכר בטעמים: בטעם 
סמבוק, בטעם לימון, בטעם פירות יער, בטעם מנטה, 

בטעם מנטה חריפה. 
מנפאואר  קאר בע”מ

מטפלים/ות שעברו השתלמויות בנושאי סוכרת
מכבי שרותי בריאות

סטרפ קאר, סידן + ויטמין 200D , קרם רגליים שיקומי, 
.N Care Sense

AHAVA – מעבדות ים המלח
לעור  ידיים  קרם  ורגיש;  יבש  לעור  מזין  גוף  קרם 
קלינרל  ורגיש;   יבש  לעור  רגליים  קרם  ורגיש;  יבש 
D-MEDIC קרם לכף הרגל; קלינרל D-MEDIC ג’ל 

גרגרים לכף הרגל;
מעבדות מדיג’ל בע”מ

Nail Drops Medifoot  לציפורניים )סיוע בטיפול 
בפטרת ואקזמת כף הרגל(

רב  קרם   )Multipurpose cram )Medigel
שימושילחות והזנה לעור

הרגל  בכף  וגס  קשה  עור  בהסרת  סיוע   Medifoot
ללא צורך בסכין או משייפים חדים

מרקמן את טומשין משרד עו”ד ונוטריון
שירותים משפטיים לזכויות רפואיות

 נובונורדיסק )פארמדיה(
 NOVOPEN 3 , NOVOLET , מסוג:  הזרקה  עטי 

.NEEDLE NOVOLIFE,  PENMATE
סופר פארם בע”מ

קרם ידיים לעור יבש במיוחד; משחה לכף הרגל
סיגמא בי די בע”מ

גלוקוטרק – מד סוכר לא פולשני

סילון ספורט שיווק בע”מ
 411V2; 1080 V6;  860 V6;  880 V5;  990 V4; 928
                                                                                                                         V2; 847 V2

סם-און בע”מ
לסיוע  ליפואית  אלפא  חומצה  קפליות   – נוירובטיק 

  Gluco-Gel(( במניעת נוירופתיה, גלוקו ג’ל
לספיגה מהירה; די-ויט טבליות, די-ויט 200 טיפות, די-

ויט 400 טיפות.
 פישר תעשיות פרמצבטיות בע”מ 

יו- במיוחד:  יבש-יבש  לעור  טיפולית  סדרה  יו-לקטין 
)מכיל  טיפולי  פורטה  יו-לקטין   / טיפולי  קרם  לקטין 
טיפולי  פורטה  קרם  יו-לקטין  שונים(,  בריכוזים   Urea
לכף הרגל,  יו-לקטין תחליב גוף טיפולי, יו-לקטין קרם 
ידיים טיפולי, יו-לקטין ג’ל פילינג טיפולי לכף הרגל, יו-

לקטין אל סבון טיפולי, יו-לקטין שמפו טיפולי, יו-לקטין 
מגבונים   - פורטה  אייקר   / אייקר  טיפולי.  פנים  קרם 
 / אמול  העיניים.  של  יסודי  לניקוי  סטריליזציה  לאחר 
אמול פורטה / אמול נטורל - שמן אמבט. פדיסול קרם 
דאודורנט  תרסיס  פדיסול  הרגל,  בכף  וטיפול  לריכוך 

 – ריח; פדיסול  ומונע  זיעה  סופג  - מרענן,  לכף הרגל 
טיפולי  קרם   – פדיסול  הרגל;  לכף  ספריי  דיאודורנט 
 EYE CARE SENSITIVE מגבונים  הרגל;  לכף 

;EXTRA
פריגו ישראל – טאיקו דיאגנוסטיקה

גלוקומטר  ואביזריו.    XL עלית  אסנסיה  גלוקומטר 
ואביזריו.  קונפירם  אסנסיה  גלוקומטר  ואביזריו,  אספרי 
 Bayer: ASCENSIA ערכות לבדיקת סוכר של חברת
 ELITE , ASCENSIA ELITE XL , ASCENSIA
ESPRIT 2, מגוון מחטים עדינות )unilet(, משאבת 

Insulin Pump Cozmo אינסולין מתקדמת
 קארט קוסמטיקס בע”מ

משחה טיפולית לכף הרגל, ציפורנית, מוקוסווט, קורנקס 
ג’ל, תחליב טלק טיפולי, קרם טיפולי לכף רגל יבשה 
לציפורניים;  נוזל  לציפורן;  פילינג  ספורט;  ג’ל  וסדוקה, 

פילינג אניזמטי לכף הרגל;
  קבקב יבוא הנעלה בע”מ

 ABSOLUTE  גרביים לסוכרתיים דגם 11035; נעליים 
נעליים  סוכרת;  לחולי   COMFORT 4412
סוכרת;  לחולי   ABSOLUTE  COMFORT 4411
לחולי   ABSOLUTE  COMFORT 8411 נעליים 
 ABSOLUTE  COMFORT 8413 נעליים  סוכרת; 
 ABSOLUTE  COMFORT נעליים  סוכרת;  לחולי 

4302 לחולי סוכרת
רקיט בנקיזר )ניר איסט( בע”מ

גרון,  כאב  על  סוכר-  להקלה  ללא  תות  סטרפסילס 
נורופן לילדים בטעם תות, נורופן לילדים בטעם תפוז; 
מנטה,  נוזל  גביסטון  לימון,  סוכר  ללא  סטרפסילס 
טיפולי לסדקים בעקב  גביסטון מנטה טבליות;  קרם 

;Scholl בתוספת קרטין מבית
חברות תרופות – תרופות במרשם רופא בלבד: 
באייר ישראל בע”מ, ברינגר אינגלהיים ישראל בע”מ, 
)פארמדיה(,  נובונורדיסק   ,MSD ודוהם מארק שארפ 

נוברטיס פארמה, סנופי אוונטיס.
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