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דבר המערכת

דבר נשיא אגודה ישראלית לסוכרת דבר המנכ”ל
פרופ’ נעים שחאדה

מוטי פרלמוטר

חברות וחברים יקרים,
ב 14.1.20-קיימנו את יריד הסוכרת
השנתי שתוכנן להתקיים בנובמבר (חודש
המודעות למחלת הסוכרת) ובוטל עקב
המצב הביטחוני.
ליריד ,שהתקיים בכפר המכביה ברמת
גן ,הגיעו מאות משתתפים כשמטרתם ללמוד ולהעשיר את הידע על מחלת
הסוכרת וניהול נכון של המחלה.
ההרצאות ביריד היו מגוונות מאוד והציגו את החידושים השונים בתחום וכן
העלאת מודעות לסיבוכי המחלה השונים.
הרצאת הפתיחה של ד"ר רועי אלדור "עם יד על הלב ,מה אתם יודעים על
הקשר בין סוכרת למחלות לב" ,ריתקה את הקהל ולימדה על הסיבוכים
הקרדיו-וסקולריים והתחלואה העלולה להתפתח כאשר מחלת הסוכרת אינה
בשליטה.
ד"ר מיכאל ויינפאס ,הרצה בנושא תרופות משולבות בזריקה אחת לטיפול
בסוכרת סוג  2והסביר על חשיבות טיפול בסוכרת מותאמת באופן אישי
למטופל.
ד"ר חוליו ויינשטיין ,העלה בהרצאתו את האפשרויות השונות הקיימות היום
בתחום המכשור וציוד העזר למטופל.
עסקנו בנושא זכויות רפואיות של סוכרתיים אל מול הביטוח הלאומי וכן בסיבוכי
עיניים.
סיימנו את היום עם הרצאתו המעשירה של ד"ר רון לב ,יו"ר האיגוד לרפואת
חניכיים.
לראשונה ,אנו עוסקים בכנס בסוכרת ורפואת הפה .הקהל וגם אנחנו למדנו על
הקשר בין השניים ,חשיבות השמירה על היגיינת הפה והחניכיים בכלל הציבור
ואצל סוכרתיים בפרט.
אני מזמין אתכם להתעדכן באמצעות אתר האגודה ועמוד הפייסבוק על
הרצאות נוספות המתקיימות לאורך השנה בסניפי האגודה.
פייסבוק :הצד הבריא של החיים – אגודה ישראלית לסוכרת
אתרwww.sukeret.co.il :
בימים הקרובים יתפרסם סל הבריאות .במגזין הבא אתן סקירה על התרופות
שנכנסו בתחום הסוכרת.
בברכה.
פרופ' נעים שחאדה ,נשיא אגודה ישראלית לסוכרת ,מנהל המכון
לאנדוקרינולוגיה,
סוכרת ומטבוליזם בביה”ח רמב”ם ,חיפה.

הפדרציה הבינלאומית לסוכרת IDF -
בשנת  1950הוקמה הפדרציה
הבינלאומית לסוכרת על ידי אגודות
הסוכרת של הולנד ושל בריטניה.
כיום 70 ,שנה לאחר היווסדה ,חברות
בפדרציה העולמית  240אגודות סוכרת
מ 168-מדינות.
הפדרציה שמה לה למטרה ארבעה יעדים עיקריים :חינו ,ך מחק ,ר מניעת
הפליה לחולי סוכרת וכמובן טיפול ומניעה.
הפדרציה בנויה משבעה סקטורים – אפריקה ,אירופה ,מזרח תיכון וצפון
אפריקה ,צפון אמריקה והקריבים ,דרום אמריקה דרום מזרח אסיה
ואוקייניה.
כמובן שהסקטור החזק והמשפיע ביותר הוא אירופה אשר בה נמצאות
כמעט כל חברות התרופות ובו גם חברה גם ישראל ,אשר מסיבות
פוליטיות איננה יכולה להשתתף במפגשים ותכניות אזוריות של סקטור
המזרח התיכון וצפון אפריקה .הסקטור האירופי מנוהל כאיגוד עצמאי
לפי חוקי בלגיה ורשום שם כמלכ"ר נפרד בעל חוקים ,נהלים ומועצת
מנהלים עצמאית בת  10חברים.
באיגוד האירופי חברות  44מדינות ,השולחות לאיגוד  69אגודות סוכרת
לאומיות המייצגות חולי סוכרת וסקציות רפואיות .ישראל היא המדינה
היחידה בה חברים באגודה גם חולים וגם חוקרים ,רופאים ,עובדי סיעוד,
דיאטנים פודיאטרים .מטרת האיגוד האירופי הן להשפיע על קובעי
המדיניות ,להגדיל הודעות בציבור למחלה ,לקדם יחסים בין מדינתיים
של חילופי אינפורמציה בעלת חשיבות ,נהלים ,פרוצדורות וחוקים
שונים וידע כללי.
הפדרציה האירופית מתרכזת ואף מפרסמת ממצאים וסטטיסטיקות
בנושאי הגישה לתרופות ,איכות חיים לחולי סוכרת ,העצמת החולים
הצעירים ,מניעת סוכרת וסיבוכיה ,שיתופי פעולה עם חברות התרופות
והמכשירים והעצמת קולם של חולי הסוכרת בכל התחומים.
הפן הישראלי :מדי שנתיים (בעבר מדי שלוש שנים) מתקיימות בחירות
למועצת המנהלים של האיגוד האירופי .במועצה חברים  10חברים
כולל נשיא וסגן נשיא כאשר מועמדים מכל  69האגודות מנסים להיבחר
למועצת המנהלים.
בשנת  2009כאשר הצגתי באסיפה הכללית של כל האגודות את
פעולות האגודה בישראל ,הוצע לי להגיש מועמדות ואכן נבחרתי
למועצת המנהלים כנציג השני הישראלי בהיסטוריה של הפדרציה.
הישראלי שקדם לי היה פרופסור איתמר רז.
בשנת  2012נבחרתי שוב לתקופה נוספת עד שנת ( 2015מותר רק
שתי תקופות רצופות) ואף שימשתי כמבקר הפנימי של האיגוד האירופי.
הבחירות האחרונות נערכו בדצמבר  2019ובינואר  ,2020הוזמנתי
כמנכ"ל אגודה לסוכרת היחידי מבין חברי מועצת המנהלים וכבעל
ידע וניסיון רחב בכספים לשמש יועץ מיוחד לאיגוד האירופי .המטרה,
מעבר לעזרה פיננסית שוטפת ,היא לנסות ליישם את הניסיון המוצלח
של האגודה הישראלית בשותפות שיש לנו עם כל מגזרי התעשייה
באמצעות תו האגודה ,בעוד האיגוד האירופי והעולמי נשענים אך ורק
על כ 10-חברות תרופות.
וכמו שאמר טל ברודי – אנחנו על המפה!
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דבר העורכת המדעית

דבר העורך

איפה היינו ואיפה נהיה
קוראים יקרים ,אתם אוחזים בעיתון
האגודה הישראלית לסוכרת הראשון
של שנת  .2020על שער הגיליון
מופיעה אישה המחזיקה בידיה את
כל המרכיבים של הטיפול בסוכרת.
הטיפול באדם עם סוכרת אינו כולל
רק מתן תרופות כפי שניתן לחשוב.
הטיפול כולל הרבה יותר מכך .הטיפול
מתחיל במניעה – כאשר מאבחנים מטופל עם נטייה לסוכרת או
טרום סוכרת יש חשיבות עליונה לעצור את התהליך ע״י הדרכה נכונה
לשינוי אורח חיים ופעילות גופנית .מרכיב חיוני בטיפול הוא התייחסות
למוטיבציה של המטופל .כפי שאמר נפוליאון היל :״כל מה שמוחו
של אדם יכול לקבל ולהאמין בו ,הוא גם יכול להשיג״ .מניסיוני הרב
בטיפול בחולי סוכרת למדתי שהמוטיבציה של המטופל ומה שהמטופל
עושה ביום יום חשוב לאין ערוך מטיפול תרופתי כזה או אחר .לחיות עם
סוכרת מסוג  2מחייב המון שינויים באמצע החיים :להסתגל לשגרת
בדיקות של רמת סוכר מדי יום ,להתרגל לטיפול תרופתי בכדורים
ועד לזריקות אינסולין ,להימנע ממאכלים מסוימים ולהסתגל לתזונה
המתאימה לסוכרת ,לשמור על משקל תקין ולבצע פעילות גופנית דרך
קבע .
אימוץ אורח חיים בריא הכרוך בפעילות גופנית קבועה הוא האתגר
כבר עם תחילת האימונים פוגשים את הקושי הגדול שטמון בהתמדה
בפעילות .חישבו אתם כמה פעמים הבטחתם לעצמכם שמחר תתאמנו
או תצאו להליכה וכמה פעמים לא עמדתם בהבטחה זו .ונניח ולא
ויתרתם ,חדורי מוטיבציה נכנסתם לרוטינה של פעילות גופנית ,לפחות
 3פעמים בשבוע כפי שהמליץ הרופא ,אך התוצאות עדיין מבוששות
לבוא.
מחקר מענין שהתפרסם בעיתון

סימון המוצר באמצעות תווית המזון
הוא בבחינת "תעודת הזהות" של
המוצר .בארץ ,כמו ברוב המדינות
המערביות ,סימון מוצרי מזון מעוגן
ומוסדר במסגרת חקיקה .במקרה
של סתירה בין הכתוב בדף מידע זה
לבין החקיקה התקפה ,נוסח החקיקה
הרשמי הוא הקובע.
כשהולכים לקנות מזון ,יש לוודא ש המידע הבא חייב להופיע על גבי
אריזת המוצר:
שם המזון ,פרטי היצרן ,החברה המשווקת והחברה שארזה את המוצ ,ר
וכן פרטי היבואן וארץ הייצו ,ר תכולת המוצר – משקל או נפח ,רשימת
רכיבי המוצ ,ר סימון תזונתי – תכולת הערכים התזונתיים של המוצ ,ר
סימון תאריכים – תאריך הייצור ותאריך תפוגה ,הוראות אחסנה ,הובלה
ושימוש;
בנוסף מוסדרים בתקן סימוני רשות כגון" :נטול"" /...ללא" " /דל" /
"מופחת "...עבור רכיבי תזונה מסוימים ותנאים לסימון מוצר מזון בכינויים
"טבעי" ו"טרי”.
מעכשיו יהיה יותר קל לבחור אוכל בריא? לא ממש ברו ,ר אבל בינואר
החלה רפורמה בסימון המזון ונוכל לדעת יותר בקלות מה כדאי לנו
לצרוך ומה פחות.

ד"ר שלומית קורן

(Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) JCEM

מצא שעד  20%מחולי הסוכרת סוג  2מפתחים מה שמכונה במחקר
"עמידות להתעמלות".
אותם חולים ,למרות שהתאמנו באופן סדי ,ר לא זכו לתוצאות המיוחלות.
במחקר עלה כי בקרב אותם סוכרתיים לא נצפו ירידות בערכי הסוכר
בדם ,שיפור רגישותם לאינסולין ולא קצב שריפת שומנים מהיר יותר
כפי שנהוג לראות בקרב סוכרתיים שמתאמנים באופן סדיר .אחת
ההשערות היא שמבנה גנטי מסוים הינו זה שגורם לכך שהפעילות
הגופנית ,בקרב חלק קטן מהחולים ,לא תביא עמה את התוצאות
המיוחלות .על אף האמור לעיל ,חשוב להדגיש שפעילות גופנית הייתה
ונשארה נדבך חשוב ומשמעותי גם במניעת סוכרת וגם כגורם המסייע
לאלו שכבר סובלים ממנה.
״תאמינו שאתם יכולים ואתם כבר בחצי הדרך" (תיאודור רוזוולט)
שתהיה לכולנו שנה אזרחית טובה פעילה ובריאה

זאביק זהבי

חכמה
לקנייה
המודעות
עולה
האחרונות
בשנים
וצריכה של מזון איכותי ,מזין וכמה שפחות מתועש.
בעידן השפע של היום ,המדפים בסופר עמוסים ,הפרסומות מבלבלות
ומוצרים רבים מתהדרים בכותרות מפוצצות המבטיחות שהמוצר טוב
לנו לדיאטה ,לבריאות ,לכושר וחלקן אף רומזות שאם נאכל ממנו
הרבה אולי בסוף נראה כמו הדוגמן על האריזה.
חשוב לזכור :לא כל המדבקות הירוקות בריאות ממש ,והמדבקות
האדומות הן תמרור אזהרה בלבד ויש לבחון כל מוצר לגופו של ענין.
העיתון הפעם מלא במחקרים על סוכרת בהיבטיה השונים :השמנה ,תאי
 Tמסייעים ,סטטינים ותרופות שונות לצד מאמר על חלון ההזדמנויות
לריפויה .כמו כן ,יש לנו מאמרים על אישפוז מתוק ובטוח וכל הריונות
מתוקים ועל פעילות גופנית וסוכרת.
שילבנו הפעם מאמרים ,מתכונים וסיפורים אישיים על סוכרת באדיבות
"שניים סוכר" ,אתר שכדאי לכם לבקר בו וליהנות מעצות טובות
ומאמרים מחכימים.
בתיה אלימלך מדברת על ממתיקים ואיזון הסוכרת .חשוב מאד!
במדורה הקבוע "אחות ל(כל) צרה "..נותנת לנו גילה לביא עצות בנושא
החשיבות של אחות קלינית לסוכרת.
שימו לב לרשימת הפדיקוריסטיות המתפרסמת כאן לטובת הסוכרתיים!
אז – קריאה מועילה לכם ו...העיקר להיות בריא ,שיהיה תענוג להביט
בראי!..
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אשפוז מתוק ובטוח
מאוזנות באשפוז משפרת את מצב המטופל •
רוית פרצובסקי
ותוצאי האשפוז  -הפחתת סיכון לזיהומים סביב
מילול ,אחות
ניתוח ,הפחתת סיכון לסיבוכים באשפוז ולהארכת
מומחית קלינית
האשפוז .בנוסף חשוב גם למנוע מצבי חוסר איזון
בסוכרת ,המרכז
חריפים במהלך האשפוז .רמת הסוכר המומלצת • •מיעוט אכילה ,צום  -עלול להיגרם מצב של
הרפואי קפלן,
באשפוז ברוב המחלקות הינה בטווח של עד 140
תת-סוכר (היפוגליקמיה).
מ”ג/ד”ל בבוקר בצום ועד  180מ”ג/ד”ל במהלך
מקבוצת כללית
כל היום .המצב האופטימלי הוא להישאר בטווח • •צורך בהזנה מלאכותית לעיתים ,אשר עלולה
סיפור קטן מהחיים:
להעלות את רמות הסוכר.
הערכים הללו ,ללא אירועי היפוגליקמיה( .רמת
מ”ג/ד”ל)
מ70-
נמוכה
סוכר
היטב
מאוזן
,2
סוג
אדון א.ב ,מטופל עם סוכרת
• •בבית החולים אין בדרך כלל תרופות מיוחדות
בדרך כלל עם טיפול בכדורים .התקבל
או סוגי אינסולין מסוימים שמקבלים ,ואם לא
לאשפוז מיהם המטופלים עם היפרגליקמיה
קיבל
הטיפול
בשל מצוקה נשימתית .בתחילת
מביאים מהבית ,נגרמת יציאה מאיזון.
סטרואידים דרך הוריד ,ולאחר יומיים המשיך טיפול (רמת סוכר גבוהה) באשפוז?
מטרת הטיפול בזמן האשפוז ,היא למנוע
באמצעות כדורים דרך הפה .כבר בערב היום 1 1.מטופלים עם סוכרת ידועה ברקע .סוכרת
היפרגליקמיה (רמת סוכר גבוהה שעלולה להזיק),
הראשון לטיפול ,ערכי הסוכר עלו מאד ,ולכן הועבר
מאוזנת עלולה לצאת מאיזון באשפוז ,וסוכרת
תוך מניעת היפוגליקמיה (מצבי תת סוכר בדם).
לטיפול באינסולין למהלך האשפוז.
שהייתה לא מאוזנת ,קרוב לוודאי תחמיר או
תישאר לא מאוזנת.
אז איך בכל זאת עושים זאת ,אם יש
האם נתקלתם באירוע של עליית סוכר במהלך
האשפוז? מדוע זה קורה? איך מתמודדים וכיצד 2 2.מטופלים עם טרום סוכרת  -עלולים לפתח כל כך הרבה גורמים שמפריעים לאיזון
רצוי להתנהל במהלך האשפוז ולאחר השחרור?
סוכרת באשפוז ,ואף להישאר עם סוכרת במהלך האשפוז? האם זה אפשרי
האם יש דברים שחשוב לדעת על אשפוז וסוכרת?
לאחר שחרורם.
בכלל?
כעת אנו בעיצומו של החורף ,ובעקבות זאת יותר
אנשים מתאשפזים בבית החולים .ידוע שאנשים עם 3 3.מטופלים עם סוכרת שלא אובחנה טרם בהתאם להנחיות ארגונים שונים לטיפול בסוכרת,
האשפוז ,ובאשפוז מתגלה הסוכרת.
בארץ ובעולם ,שיטת האיזון המועדפת באשפוז
סוכרת מתאשפזים יותר ,מאשר אלו שללא סוכרת.
כ 25%-מהמטופלים עם סוכרת מתאשפזים 4 4.מטופלים שרק בעקבות האשפוז עלתה רמת הינה מתן אינסולין לפי פרוטוקול איזון ,מספר
הסוכר ,שחוזרת להיות תקינה לאחר השחרור .פעמים ביום ,שילוב של אינסולין ארוך טווח הניתן
בשנה ,וכ 30%-מהמאושפזים במחלקות הפנימיות
פעם ביום ,וקצר טווח ,הניתן כבולוסים לארוחות.
סובלים מסוכרת או רמת סוכר גבוהה בדם ,כיצד האשפוז והמחלה עצמה
כמו כן אמור להיות מעקב צמוד אחר ערכי הסוכר
הנקראת היפרגליקמיה.
משפיעים על רמות הסוכר?
בדם ,ושינוי הפרוטוקול הטיפולי בהתאם .נהוג
הרוב המוחלט מתאשפז בעקבות סיבות אחרות • •מצב של סטרס (דחק) מעלה בדרך כלל את להתחיל באינסולין באשפוז ,כאשר רמת הסוכר
ולא בגלל הסוכרת ,אך לעיתים קרובות למחלה
רמת הסוכר .האשפוז עצמו ,זיהום או ניתוח בדם הינה מעל  180מ”ג .%שיטה זו מקובלת
הבסיסית ולאשפוז עצמו השפעה משמעותית על
בבתי חולים רבים בארץ .הטיפול באינסולין מותאם
הינם גורמים לסטרס גופני ורגשי.
איזון הסוכרת .ישנם כמובן גם אשפוזים בשל סיבות
למטופל  -למשקל ,לרמת הסוכר ולאופן התזונה
חוסר
האשפוז
טרם
הסוכרת
איזון
מצב
•
•
ישירות הקשורות לסוכרת ,לדוגמא קטואצידוזיס
שהוא מקבל .מי שמטופל בבית באינסולין ,ימשיך
האיזון ימשיך בדרך כלל או יוחמר.
(חמצת מטבולית) ,שבדרך כלל מופיעה בסוכרת
כמובן לקבל אינסולין באשפוז ,לפעמים יהיה שינוי
במינון ,בהתאם לפרוטוקול האיזון.
סוג  1כתוצאה מחוסר באינסולין ,היפוגליקמיה • •כאב עלול להעלות סוכר.
(תת סוכר בדם) ,היפרגליקמיה (רמת סוכר גבוהה
מאד) ,רגל סוכרתית .אשפוז בבית החולים לאדם • •מתן תרופות מסוימות המכילות גלוקוז או טיפול באינסולין דרך הוריד -ניתן בדרך כלל
במקרים של היפרגליקמיה קיצונית ,קושי באיזון
סטרואידים ,הגורמים לעליית סוכר.
עם סוכרת ,בין אם מתוכנן ובין אם לאו ,עלול להיות
סביב ניתוח ,במצב חריף כקטואצידוזיס ,או לפעמים
חוויה לא נעימה ,הכוללת בתוכה הרבה חוסר
וודאות .המידע על אשפוז עם סוכרת ומה צפוי• • ,לעיתים יש צורך בהפסקת תרופות קבועות במקום טיפול קבוע במשאבת אינסולין.
שמקבלים .דוגמאות לצורך בהפסקת טיפול
בנוסף ,בבתי החולים ישנם גורמים מקצועיים
תורם לתחושת הביטחון של מאושפזים רבים עם
קבוע:
המומחים בטיפול בסוכרת  -רופאים מומחים
סוכרת.
בנוסף ,האשפוז מהווה לעיתים חלון הזדמנויות 1 1.הפסקת טיפול בגלוקומין ,במצב של החמרת באנדוקרינולוגיה וסוכרת (בדרך כלל במסגרת מכון
תפקוד כלייתי או לקראת בדיקה עם חומר סוכרת) ,אחיות מומחיות לסוכרת ,אחות מתאמת
לאבחון סוכרת שלא הייתה ידועה קודם לכן ,וגם
ניגודי ,כמו צינתור או .CT
סוכרת ,אחיות נאמנות סוכרת במחלקות ודיאטניות
להתייחסות מחודשת עבור מטופלים עם סוכרת
לא מאוזנת ופותח אפשרות להדרכתם ולהפנייתם 2 2.הפסקת טיפול בתרופות מסוג מעכבי קולטני  -אשר מעורבים בטיפול ,בהתאם לפניות הצוותים
 SGLT2כמו ג’רדיאנס ,פורקסיגה ,במצבי ומדיניות בית החולים.
להמשך טיפול ומעקב מתאימים.
מחלה חריפים ולפני ניתוחים.
האשפוז מחולק למס’ שלבים :קבלה לאשפוז,
מחקרים רבים מראים ,כי שמירה על רמות סוכר
•התנהלות שונה באשפוז מאשר בבית  -זמנים
והרכב של הארוחות ,מיעוט פעילות גופנית,
לעיתים שוני בסוג הטיפול שמקבלים בבית
ובמינונים  -נגרמת יציאה מאיזון.
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מהלך האשפוז ושחרור .בכל שלב יש משמעות גם
למעורבות ,לערנות ולמודעות שלכם ,כמטופלים.

הסוכר עם הטיפול והארוחות ,ובמיוחד
אם המטופלים מסתובבים ואוכלים מחוץ
למחלקה .חשוב לדווח לצוות המטפל בכל

הקבלה לאשפוז
אשפוז מתוכנן
(למשל לצורך בדיקה או ניתוח)

אשפוז דחוף
(דרך המיון)

חשוב להתייעץ עם הרופא המטפל
או הגורם שמטפל בסוכרת שלכם
(מרפאת סוכרת) ,על השינוי הצפוי
בטיפול ובהתנהלות .האם יש
תרופות שצריך להפסיק לפניו ,האם
הפעולה מלווה בצום ,האם יש צורך
בשינוי מינון האינסולין .מי שמטופל
במשאבת אינסולין  -חשוב שיהיה
מודע לאפשרות של שינוי המינונים
במשאבה ולקבל הדרכה בהתאם.

יש לדאוג שתמיד תהיה בתיק
רשימת התרופות הקבועות והמינונים
שהמטופל מקבל בפועל ,כולל רישום
אלרגיה ,אם קיימת למזון או תרופות.
ניתן גם לצלם את כל התרופות
והאינסולין שמקבלים ולשמור את
התמונה בטלפון ,ולהציגה בשעת
הקבלה למיון /מחלקה.
רצוי שלבני המשפחה הקרובים תהיה
גם רשימת הטיפול התרופתי.
לא תמיד יש התאמה בין הטיפול
הרשום בגיליון המטופל או בהפניה
לבין מה שנוטלים בפועל ולכן חשוב
להגיד מה נוטלים באמת.

יש להביא לאשפוז את התרופות
שמקבלים ,כולל אינסולין וציוד נדרש.
למטופלים במשאבה  -יש להביא את
כל הציוד למשאבה ומד סוכר אישי.
בקבלה לאשפוז חשוב להסדיר את
נושא התרופות והאינסולין עם הצוות
המטפל.

יש לוודא שהצוות המטפל מודע
לסוכרת שלך  -סוג הסוכרת ,הטיפול
שאתה מקבל ,והסיבוכים שהנך סובל
מהם ,אם יש כאלה.

אם הנכם מוזמנים למרפאת טרום
ניתוח  -שוחחו על הנושא עם הצוות
המטפל במרפאה

מסור לצוות מתי נטלת תרופות
לסוכרת לאחרונה ,מתי הזרקת
אינסולין ובאילו מינונים.

מהלך האשפוז
•

•בדיקות סוכר :מבוצעות באמצעות מד
הסוכר המחלקתי ,בדרך כלל בבוקר בצום •
ולפני ארוחות ,בתדירות המותאמת למצב
האיזון והטיפול .מי שאיננו מאוזן ו/או מטופל
באינסולין  -תדירות המדידות תהיה גבוהה
יותר .אם הנך מודד לעצמך גם במד הסוכר
האישי או באמצעות סנסור ,זכור כי עלול
להיות הפרש של עד  30מ”ג/ד”ל בין תוצאות
•
המכשירים.

•

•לעיתים הצוות מתקשה לתזמן את מדידות

במצבים רבים באשפוז מופסק הטיפול
התרופתי הקבוע ,ומטופלים עם רמת סוכר
גבוהה מעל  180מ”ג/ד”ל יכולים להיות
מטופלים באינסולין ,בהתאם לפרוטוקול
הטיפול וההנחיות בבית החולים .במקרים
מורכבים מעורבים גורמים מומחים בסוכרת
בטיפול.
•

•חשוב להיות מודעים לטיפול שמקבלים
ולהבין את השינויים בטיפול ,לשאול את הצוות
ולהיות מעורבים.

•

•יש להיות ערניים ומודעים לסימני היפוגליקמיה
(תת סוכר בדם) במהלך האשפוז ,ולדווח בכל
מקרה לצוות.

•

•חשוב מאד לא ליטול באופן עצמאי טיפול
ללא ידיעת הצוות .את כל הטיפול שמקבלים
יש להסדיר מול הצוות המטפל ,על מנת
למנוע טעויות וכפילויות.

•

•מטופלים עם משאבות אינסולין :לפעמים יש
צורך בשינוי המינון ,הערכת תקינות המשאבה,
או הדרכה נוספת .מומלץ לבקש מעורבות של
גורמים מומחים בסוכרת בבית החולים .יש
לדאוג שכל הציוד הנדרש למשאבה יהיה זמין.

•

•אומדני רגליים לאיתור ומניעת רגל סוכרתית -
מבוצעים במהלך האשפוז בבתי החולים.

•

•תזונה בבית החולים :מותאמת לצרכי
המטופל .דיאטנית מעורבת לפי צרכי המטופל
ונהלי בית החולים.

שחרור מבית החולים
•

•לעיתים הטיפול המומלץ בשחרור שונה
מהטיפול הקבוע בבית .יש לוודא שהובנו כל
השינויים ,והנך מבין כיצד לנהוג ,אילו תרופות
ליטול ,או מהם השינויים במינון ,אילו תרופות
הופסקו מהטיפול הקבוע.

מקרה כזה ,על מנת שיבדקו את רמת הסוכר •
ושיינתן טיפול מתאים בתזמון הנכון.

•במקרה של הבאת טיפול תרופתי מהבית
ומתן לצוות ,יש לוודא קבלת הטיפול בחזרה
לפני השחרור.

•רצוי לבקש מבני המשפחה ומהמבקרים
להימנע מהבאת דברי מתיקה ,שתיה •
ממותקת והרבה פירות ,שעלולים להעלות
את רמות הסוכר .גם אם מביאים עוגות ועוגיות
“ללא תוספת סוכר” ,יש לזכור שגם הן מכילות
סוכר ורצוי לא לאכול מהן הרבה.
•טיפול לסוכרת :מותאם באופן אינדיבידואלי
בהתאם למצב האיזון והמצב הרפואי,
ובהתחשב בכל הגורמים שפורטו לעיל.

•לפעמים יש צורך בהמשך טיפול באינסולין
גם לאחר האשפוז ,חשוב להיות בטוחים
שההדרכה לטיפול הובנה ,שיודעים כיצד
להזריק ולהתנהל עם האינסולין בבית ,חשוב
שיהיו הנחיות כתובות לגבי הטיפול באינסולין
והמינונים הנדרשים .לוודא שמכירים את סימני
ההיפוגליקמיה ויודעים כיצד לנהוג .רצוי מאד
להתנסות בהזרקה עצמית טרם השחרור
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אשפוז מתוק ובטוח  -המשך
תחת פיקוח והדרכת בצוות במחלקה  -זה
יקל מאד על המשך הטיפול העצמי בבית.
•

•

•

ות במרפאה להדרכה נוספת ,ובמקרה של •
סוכרת לא מאוזנת והמשך טיפול באינסולין
חשוב להיות בנוסף במעקב במרפאת סוכרת.

•האם אתה יודע לזהות סימנים של רמות סוכר
גבוהות (היפרגליקמיה) וסימנים לתת-סוכר
(היפוגליקמיה)?

•

•האם הבנת את כל השינויים בטיפול ,אם היו
כאלה ,וכיצד להתנהל בבית?

•לברר עם הצוות לגבי המשך מעקב הסוכר
בבית  -האם יש מד סוכר ,באיזו תדירות לבדוק צ’קליסט למטופל לקראת שחרור:
סוכר ,לפני/אחרי האוכל .אם הסוכרת לא
הייתה מאוזנת באשפוז או חל שינוי בטיפול• • ,האם אתה מכיר את המשך הטיפול בבית -
• •האם נדרש המשך מעקב מרפאת סוכרת,
שמות התרופות ,מינונים ,זמני נטילה?
חשוב לבדוק את הסוכר לעיתים קרובות יותר
האם נקבע מועד?
ממה שהיה נהוג טרם האשפוז .רצוי לרשום • •אם הנך זקוק להמשך טיפול באינסולין ,האם
מאחלת לכם המשך חורף נעים ,נטול אשפוזים
בדף מעקב את רמות הסוכר ,ולהביא למעקב
קיבלת הדרכה מתאימה?
ובריאות שלמה.
הרופא המטפל /מרפאת הסוכרת.
• •האם קיבלת מרשמים לתרופות חדשות
•יש לזכור שלאחר השחרור ,כשהמטופל
ולציוד נדרש?
מרגיש טוב יותר ,חוזר למקומו הרגיל והבטוח,
גורם הסטרס (זיהום ,אשפוז) חולף ,פעמים • •האם קיבלת הדרכה למעקב ורישום סוכר
לאחר השחרור?
רבות רמות הסוכר מתייצבות.
•יש להגיע בהקדם לרופא המטפל ולאח• • /האם יש לך מד סוכר? האם את יודע כיצד
להשתמש בו?
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סוכרת

הסוג שלך!

קמפיין סוכרת "הסוג שלך" הוא קמפיין זמני .לכן חשוב שברשותו של כל חולה סוכרת,
גלובלי שבא לדבר על כך שלא כל חולי בארנק או בכיס החולצה או המכנסיים – יהיה
הסוכרת הם אותו הדבר ,בין אם זה סוכרת כרטיס "הסוג שלך" – על כל צרה שלא תבוא.

מסוג  1או מסוג  – 2כל אחד מתמודד איתה
בצורה אחרת ,לכל אחד יש את הסוכרת
שלו ,את הסיבוכים שלו ,את ההתמודדויות
שלו עם המחלה וסוכרת של האחד שונה
לחלוטין מהסוכרת של האחר או האחרת.

מה שיכול להיחשב כמשותף לחולי הסוכרת
היא העובדה שהם חווים היפוגליקמיה או
היפרגליקמיה ,ולכן ,כשירות לציבור ,האגודה
הישראלית לסוכרת שיתפה פעולה עם חברת
סאנופי בפיתוח של כרטיס ,מעין "כרטיס ביקור",
שיהיה בכיסו של כל חולה סוכרת ובו פרטים על
החולה ,תמונה שלו עדכנית וטלפון לשעת חירום
 בצידו האחד ובצד השני – סימני ההיפוגליקמיה על מנת לקבל את הכרטיס יש לשלוח תמונה בקובץ  jpgולציין את הפרטים הבאים:וטלפון של מ.ד.א.
שם פרטי ,שם משפחה ,טלפון נייד לשעת חירום ,כתובת למשלוח הכרטיס.
היפוגליקמיה יכולה לגרום לטשטוש ראייה את הפרטים יש לשלוח לכתובת הדוא"לAnat@sukeret.co.il :
וסחרחורת ובמקרים חמורים גם לאיבוד הכרה * מבצע הנפקת הכרטיסים יסתיים ב31.3.2020-
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אחות ל(כל) צרה...
גילה לביא  -אחות
מומחית קלינית,
מרכזת תחום
סוכרת במרכז
הרפואי אסף
הרופא

נא להכיר -
אחות מומחית קלינית בסוכרת

הטיפול התרופתי ,איזון המחלה ואיזון סימפטומים
שיאפשרו תפקוד יומיומי ואיכות חיים ,מתן יעוץ,
הכוונה והדרכה לחולים ,למשפחות ולצוות וכן,
איתור מוקדם ככל האפשר של חריגות במצבו של
החולה והפנייתו להמשך טיפול.
בניגוד לאחיות הכפופות למנהלת הסיעוד ,האחיות
המומחיות לסוכרת יהיו כפופות מקצועית למנהלי
המחלקה.

אנו אחיות מומחיות קליניות בסוכרת הגענו לחוד
החנית במקצוע הסיעוד .יחד עם זאת ,יש לזכור
תמיד שעזרה לחולים ולמשפחותיהם לפתח
כישורי התמודדות חיוביים פירושה לפעמים פשוט
להיות אנושיים ולהקשיב בחמלה לתיסכולם ,אפילו
כשאנחנו מנהלות ישירות את מחלתו הביולוגית של
המטופל.

נכון לשנת  2017קיימים  515מיליון חולי סוכרת
בעולם כולו .התחזית צופה כי בשנת  2040יגדל
מספרם של החולי הסוכרת בעולם לכ 642-מיליון.
לעומת זאת ,בישראל מספר חוליי הסוכרת נכון
ל 2017-עמד על כ 558,769-כאשר שליש מהם
אינם מאובחנים כלל.
השילוב של אוכלוסייה מתבגרת יחד עם ציפייה
לאריכות ימים מביא לעליה במספר החולים,
וביניהם רבים טרום סוכרתיים ומאובחנים עם
סוכרת ,אשר יזדקקו לטיפול וליווי רפואי ייחודי.
מספר רופאי הסוכרת הקיימים במערכת הבריאות
לא מותאם להצפה של מטופלים אלו וכתוצאה
מכך ,לא כל הסוכרתיים מצליחים להיות תחת
מעקב הולם.
אי לכך ,הולדת התפקיד החדש של אחות מומחית
קלינית בסוכרת הוא בלתי נמנע להפחתת הלחץ אלו הן הסמכויות שאושרו ע”י מנכ”ל משרד "תכוונו לירח גם אם תפספסו תנחתו בין הכוכבים"
על הרופאים וחיוני לרווחת מטופלי הסוכרת.
הבריאות שיעמדו לאחיות שעמדו בכל התנאים  -לס בראון
בשנת  2015מנהל הסיעוד אפשר לאחיות במערך הנדרשים לאחות מומחית קלינית בסוכרת :
שלכם ,גילה
האשפוז והקהילה אשר עמדו בכל התנאים כיום ,יש עדיין מספר מועט של אחיות מומחיות
הנדרשים להיבחן על מנת לקבל את התואר של קליניות בסוכרת .כולי תקווה שמספרן ילך ויגדל
אחות מומחית בתחומים שונים.
בעתיד למען רווחת אוכלוסיית הסוכרתיים והעצמת
בישראל ישנם כ 450-אלף אחיות ורק  160מתוכן המקצוע.
אחיות מומחיות אשר ,סיימו כ 8-שנות לימודים,
הכשרה ,סטאז’ ומבחני רישוי .בתום סיום הלימודים
הן משתלבות בבתי החולים או בקהילה בשיתוף
פעולה מלא עם הרופאים.
אחות מומחית קלינית בסוכרת היא אחות בעלת
השכלה אקדמאית (תואר שני ומעלה ולפחות 5
שנה עבודה בתחום הסוכרת) ,בעלת ידע מקצועי
רלוונטי ובעלת רישוי וסמכויות טיפול ייחודיות אשר
הוצלו לה מרופאים וכוללים התחלה ,איזון והפסקה
של טיפול תרופתי ,ביצוע פעולות וטיפולים ייחודיים
וניהול טיפול כוללני בחולי הסוכרת באשפוז
ובקהילה .במסגרת תפקידה תיתן מענה מקצועי
ואיכותי לניהול הטיפול ולשמירה על הרצף
הטיפולי הנדרש לטיפול בחולה ,לרבות וויסות ואיזון

הריונות מתוקים
ד"ר רונית קורן
סגנית מנהלת
מחלקה פנימית
א׳ ואחראית
אנדוקרינולוגיה
בהריון בית חולים
יצחק שמיר (לשעבר אסף הרופא)
׳סוכרת יכולה להופיע בהריון באופנים שונים .ישנן
נשים סובלות מסוכרת מסוג  1או  2טרם ההיריון או
ממש בתחילתו ובמקרים אלה מדובר במטופלות
עם סוכרת טרום הריונית .לעומתן נשים המפתחות
סוכרת במהלך ההיריון (לרב בשבועות  )24-28הינן
מטופלות עם סוכרת הריונית.

מדוע בעצם היריון מהווה גורם
סיכון להתפתחות של סוכרת?
משק הסוכר בהיריון מושפע רבות מהורמונים
המיוצרים ומופרשים על ידי השליה ,כמו למשל
הורמון גדילה או הורמון הגורם לעליה בהפרשה
של ההורמון קורטיזול .כתוצאה משינויים אלו,
בקרב נשים הרות בריאות ,ניתן לראות עליה
יחסית של ערכי הסוכר לאחר ארוחות ,ומנגד נטייה
לערכי סוכר נמוכים בצום – במהלך השינה או בין
הארוחות .בקרב נשים בריאות מדובר בשינויים
קטנים יחסית ,הודות לעליה בפעילות של תאי בטא
בלבלב המייצרים אינסולין ,אשר מובילה לעלייה
ברמות אינסולין לאורך ההיריון ושמירה על משק
סוכר תקין .סוכרת היריון מתפתחת כאשר תפקוד
הלבלב אינו מספיק על מנת להתגבר על התנגודת
לאינסולין.

איך מאבחנים סוכרת הריונית?
השיטה המקובלת בארץ לאבחון סוכרת היריון
כוללת בדיקה בשני שלבים ,המבוצעים בין שבועות
 28-24להיריון .בשלב הראשון ,בדיקת הסקר,
מתבצעת העמסת סוכר של  50גרם (GCT,
 ,)Glucose Challenge Testושעה לאחריה
נמדדת רמת הסוכר בדם .תוצאה חיובית מוגדרת
כערך סוכר הגבוה מ 140-מ"ג/ד"ל .כאשר בדיקת
הסקר חיובית יש להמשיך לבדיקת העמסה של
 100גרם (OGTT, Oral Glucose Tolerance
 ,)Testהמבוצעת אחרי צום של  8-14שעות .רמת
הסוכר נמדדת בצום ,וכן שעה ,שעתיים ושלוש
שעות לאחר ההעמסה ,והערכים התקינים הם עד
 155 ,180 ,95ו 140-מ"ג/ד"ל בהתאמה .סוכרת
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היריון תאובחן ע"י שני ערכים חריגים ב ,OGTT-או
ערך יחיד לצד גורמי סיכון דוגמת השמנת יתר או
סוכרת בהיריון קודם .ישנם מקומות בעולם בהם
הבדיקה נעשית בשלב אחד של העמסה של 75
גרם סוכר כאשר הבדיקה נחשבת לחיובית כאשר
אחד הערכים גבוה מ 180 ,92-ו  153מ"ג לד"ל
בצום ,שעה ושעתיים אחרי ההעמסה בהתאמה.

למה חשוב לאבחן סוכרת הריונית?
הסיבוך העיקרי והנפוץ ביותר בנשים עם סוכרת
הריונית הוא גדילה עודפת של העובר ,דבר המוביל
לילוד גדול מהצפוי .באופן זה עלול להיות ילוד
הגדול לגיל ההיריון Large for gestational -
 ,)age (LGAהמוגדר כילוד במשקל מעל האחוזון
ה 90-לשבוע הלידה או ילוד הסובל ממאקרוזומיה-
כלומר משקל לידה מעל  4000גרם ללא קשר
למועד הלידה .ערכי סוכר גבוהים אצל האם
במהלך ההיריון מגבירים באופן משמעותי את
הסיכון לסיבוכים אלו .סיבוכים נוספים בנשים עם

סוכרת הריונית כוללים עליה בסיכון ללידה בניתוח
קיסרי או לידה מכשירנית (לידת ואקום) ,פרע
כתפיים ,שברים ,טראומה אימהית ועוברית במהלך
הלידה הקשורים כולם לגדילה העודפת של העובר.
כך גם רעלת היריון ולעיתים נדירות ביותר אף
לידת מת .בטווח הארוך נשים עם סוכרת הריונית
נמצאות בסיכון מוגבר להתפתחות סוכרת גלויה
ומחלות לבביות לאחר ההיריון.
סוכרת הריונית היא בעלת השלכות גם על הילוד
אשר עלול לחוות אירועי היפוגליקמיה לאחר
הלידה .במהלך ההיריון העובר "מתרגל" לרמות
סוכר גבוהות והלבלב שלו מפריש אינסולין בכמות
גדולה מהרצוי בכדי להתמודד עם ערכי סוכר אלו.
לאחר הלידה והניתוק מחבל הטבור לוקח זמן
לילוד להסתגל למצב החדש מבחינת אספקת
הסוכר .בנוסף ,יכולות להיות הפרעות כגון צהבת
של הילוד  ,הפרעות במלחים כמו סידן ומגנזיום
נמוכים בדם ,מצוקה נשימתית חולפת ,ולידה
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מוקדמת .אותם צאצאים לאימהות עם סוכרת
הריונית עלולים לסבול גם מסיבוכים ארוכי טווח
כדוגמת השמנה ותסמונת מטבולית כאשר יתבגרו.

עד כמה זה שכיח?
לפי דו"ח משרד הבריאות בישראל כ 4%-מכלל
הנשים ההרות סובלות מסוכרת הריונית ,אולם עם
העליה בשכיחות מגפת ההשמנה בארץ ובעולם
ישנה עליה גם בשכיחות סוכרת הריונית .בארצות
הברית לדוגמא ,שכיחות סוכרת הריונית גבוהה עד
כ 25% -כתלות בשיטות הבדיקה והקריטריונים
לאבחנה בהם משתמשים.

מה הם גורמי הסיכון למחלה?

סוכרת הריונית .בקרב נשים עם סוכרת טרום
הריונית שיעור גבוה יותר של תחלואה ותמותה
לעומת סוכרת הריונית כאשר סיבוך עיקרי הוא
רעלת היריון ,ששכיחותה גבוה יותר בקרב נשים
סוכרתיות לעומת לא סוכרתיות .לנשים אלו יש
יותר לידות מוקדמות ושיעור גבוה יותר של לידות
בניתוח קיסרי ביחס לאוכלוסייה הכללית ,גם
באופן בלתי תלוי במשקל התינוק בלידה .להבדיל
מנשים עם סוכרת הריונית ,בנשים עם סוכרת טרום
הריונית גם מסוג  1וגם מסוג  2ישנה עליה בשכיחות
של מומים מולדים ככל שהאם פחות מאוזנת
בתחילת ההיריון .על כן ,יש חשיבות מכרעת לתכנון
מוקדם של היריון ואיזון מיטבי של ערכי הסוכר לפני
כניסה להיריון .שאר הסיבוכים כולל מאקרוזומיה,
פרע כתפיים ,שברים וכן טראומה אימהית ועוברית
במהלך הלידה דומים לאלו שיש בסוכרת הריונית,
כמו גם הסיבוכים לילוד לאחר הלידה לטווח הקצר
והארוך.

ישנם מספר גורמי סיכון לפתח סוכרת הריונית,
למשל  -סוכרת היריון בהריונות קודמים; קרובי
משפחה החולים בסוכרת  -בעיקר מדרגה ראשונה;
הערכת משקל עובר מעל אחוזון  110%או body
לגובה)
 )mass index (BMIאימהי (יחס משקל
במשקל בין איך מטפלים בנשים עם סוכרת
מעל  ;30kg/m2עלייה משמעותית
הריונות ,במהלך ההיריון או בבגרות המוקדמת; טרום הריונית?
גיל אם גבוה; לידה קודמת של תינוק מעל  4ק"ג אחד השלבים החשובים בטיפול בנשים עם סוכרת
והמצאות של סוכר בבדיקת שתן (גלוקוזוריה) טרום הריונית הוא עוד לפני הכניסה להיריון .זאת
בביקור ראשון להיריון.

בעיקר בכדי למנוע מומים מולדים .היעד הוא איזון
מיטבי מבלי לגרום להיפוגליקמיות חמורות .לרב
מקובל יעד של  HBA1Cשל לפחות מתחת
ל 6.5%-או אפילו  .6%טיפול הבחירה הוא אינסולין
אולם שילוב עם מטפורמין מקובל במקרים
מסוימים .נשים עם סוכרת מסוג  1יכולות להרוויח
מטיפול עם משאבת אינסולין ומד סוכר רציף
ולהשיג איזון טוב יותר ,עם פחות מקרים של עובר
גדול לגיל ההיריון ,פחות אירועי היפוגליקמיה של
הילוד ופחות אישפוזים לטיפול נמרץ ילודים.

טיפול עם צוות רב תחומי
הטיפול בנשים עם סוכרת הריונית וטרום הריונית
דורש שיתוף פעולה בין אנשי הצוות במרפאה
להיריון בר סיכוןַ .ה ִּמ ְׁשלָ ב כולל לרוב גניקולוג,
אנדוקרינולוג ,אחות סוכרת ,דיאטנית ובהתאם
לצורך מעורבות פסיכוסוציאלית .משלב של
תחומים אלה תחת קורת גג אחת במקומות
ייעודיים יכול להקל על מורכבות הטיפול ולהוביל
להיריון ולידה בטוחים.

איך ניתן לטפל?
איזון רמות הסוכר במהלך ההיריון מפחית את
הסיכונים לתוצאים מיילדותיים שליליים באם
ובעובר .במידה ולא ניתן לאזן את הסוכרת
ההריונית בעזרת שינוי באורחות החיים  -דהיינו
דיאטה ופעילות גופנית ,מומלץ על טיפול תרופתי.
תרופת הבחירה היא אינסולין ,אולם טיפול פומי
בעזרת מטפורמין ( )metforminוגליבורייד
( )glyburideמקובל לטיפול במקרים מסוימים
ונמצא בשימוש רווח .במחקרים רבים הוכח כי
יש חשיבות רבה לאיזון ערכי הסוכר בהפחתה
משמעותית של התחלואה לאם ולעובר .יעדי
הסוכר במהלך הריון שונים וקפדנים הרבה יותר
מאשר שלא בהריון -כולל יעד סוכר בצום ,70-90
שעה אחרי ארוחה עד  140מ"ג לד"ל (ואף  130מ"ג
לד"ל) ושעתיים אחרי ארוחה עד  120מ"ג לד"ל.

מה המשמעות של סוכרת טרום
הריונית?
על אף הנתח הקטן משמעותית של הסוכרת
הטרום הריונית ,הן סוכרת מסוג  1והן סוכרת מסוג
 2מהוות סיכון גדול הרבה יותר לאם ולעובר לעומת
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פעילות גופנית
וסוכרת

קטי וולך,
אחות סוכרת
בבי"ח שמיר,
אסף הרופא

איך זה עובד בגוף?

שלום קוראים יקרים,
ברצוני לפרט היום על
יתרונות של פעילות
גופנית (פ"ג) וקשר
הדוק בינה לבין האיזון המיטבי של הגלוקוז בדם.

סוכרת היא מחלה המתאפיינת ברמות גלוקוז
גבוהות מהנורמה בדם .בזמן המנוחה הקליטה
של הגלוקוז לשריר נעשית בעיקר בהשפעת
האינסולין .בעת פעילות ,כיווץ השריר עצמו גורם
לעליה בצריכת הגלוקוז וקליטה שלו ע"י התאים
ללא שום תלות באינסולין .ההשפעה החיונית
הזו נותרת גבוהה עד  72-48שעות לאחר סיום
הפעילות.

כשאתם שומעים את צמד המילים "פעילות
גופנית" מה זה גורם לכם להרגיש? מתח ,לחץ,
התירוצים זורמים לכם בראש" :אין לי זמן ,כוח,
חשק ,יכולת" או להיפך  -אתם שמחים ,מאושרים
ובריאים כי פעילות גופנית היא חלק מהתפריט
היומיומי שלכם?

קיימים אין ספור סוגים של פעילות גופנית ,כגון:
ריצה ,קפיצה ,הליכה ,ריקוד ,ספינינג ,שחייה,
דהירה על סוסים ,פילטיס .כמו כן ,גם שטיפת
רצפות ,שאיבת אבק או עבודות בגינה נחשבות
לפעילות גופנית .כל פעולה המצריכה מאיתנו לזוז
ולהפעיל את הגוף הינה פעילות גופנית .ההבדל
קיים במספר הדקות שמבצעים את אותה פעילות
ובתדירותה  -האם נשרפים שומנים? האם אנחנו
מזיעים? האם אנחנו מתאמצים?
אימוני כוח :אימון חזרתי של קבוצת שרירים כנגד
התנגדות .באימונים מסוג זה משתמשים בכדי
לחזק ולחטב את השרירים והגוף .האימון מתבצע
בעזרת משקולות ,כדורים ,גומיות כושר.

רוב מטופלי הסוכרת מכירים היטב את האמירה
השגרתית הנשאלת על ידי הצוות הרפואי בכל
ביקורם במרפאת הסוכרת" :האם אתה שומר על
אורח חיים בריא? האם אתה מבצע פעילות גופנית
סדירה"? ורק חלקם באמת מבינים את משמעות •
הדבר ומנסים להקפיד על כך לאורך זמן.
במהלך עבודתי במרפאה כאחות סוכרת הבנתי •
דבר חשוב :הצלחת הטיפול תלויה בראש •
ובראשונה ברמת המוטיבציה האישית של אותו
מטופל היושב מולי .על מנת להגיע אתו לשיתוף
הפעולה ולגרום לו לבצע את כל תכולת ההדרכה •
בצורה מקסימלית ביותר ,הוא חייב להבין ולהפנים
את משמעות הטיפול ,את הצורך בביצוע פ"ג •
והשלכות של אורח חיים ישבני על איזון הסוכר •
והתפתחות סיבוכי מחלת הסוכרת.

מהם היתרונות של הפעילות הגופנית
בקרב חולי סוכרת:

•שליטה על רמות הגלוקוז בדם והפחתה
ברמת המוגלובין מסוכרר ))HBA1C
•מניעה של הופעת הסוכרת מסוג 2
•ירידה במשקל ושיפור ברגישות התאים
לאינסולין ובזכות זה יכולת הפחתה של
מינוני התרופות וזריקות אינסולין.
•שיפור השליטה בלחץ הדם וברמות שומנים
בדם.
•הורדת מתח נפשי ושיפור מצב הרוח
•הורדה באופן משמעותי של הסיכון
להתפתחות סיבוכי הסוכרת כגון:
אנסה לענות היום על כמה שאלות:
רטינופטיה – פגיעה ברשתית העין
1 1.מהי ההשפעה והיתרונות של פ"ג על איזון נוירופטיה – פגיעה עצבית ,במיוחד בכפות
הסוכרת?
הרגליים.
2 2.האם אפשר למנוע התפתחות הסוכרת עם נפרופטיה – פגיעה בכליות
פ"ג סדירה?
מניעה מחלות לב וכלי דם
3 3.איזה סוג פעילות כדאי לי לבצע?
משולש ההצלחה שלך לטיפול בסוכרת:
4 4.מהי התדירות השבועית?

שינוי אורך החיים מהווה בסיס לאיזון
מיטבי בטיפול
סוגי הפעילות

תרופות/אינסולין

התוויות נגד לסוג הפעילות :חוסר איזון בלחץ דם,
רטינופטיה או טיפול בלייזר לאחרונה)

אימון אירובי :סוג הפעילות המערבת מסת
ניתן
שרירים גדולה .בזכות אימונים אלו
למנוע התפתחות מחלות לב שונות ולחץ דם
גבוה .אימוני אירובי כוללים :ריצה ,הליכה ,ריקוד,
שחייה ,משחקי כדור ,רכיבה על אופניים.

כדאי לזכור!
לפני התחלת פ"ג סדירה חשוב לערוך
ביקור במרפאת הסוכרת על מנת:

5 5.דגשים חשובים לפני תחילת הפעילות.
6 6.אמצעי אזהרה עיקריים במהלך הפעילות
ואחריה.

•
פעילות גופנית
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דיאטה

•להתאים את סוג הפעילות ,עוצמתו ומשכו
למצבך הרפואי (מחלות רקע ,סיבוכי

•

•
•
•

לפניכם טבלת סיכום על התייחסות
מומלצת לרמות הגלוקוז בדם וביצוע פ"ג
(בהתאם להנחיות של )ADA 2019

הסוכרת ,נטייה להיפוגליקמיה)
•להתייעץ על ההתנהלות הנכונה בהקשר
לנטילת התרופות סביב הפ"ג ,במיוחד אלה
שמזריקים אינסולין או מטופלים על ידי
משאבת אינסולין.
לפני אימונים או במהלכם כדאי:
•לקבל הדרכה מכוונת על התייחסות לרמות
הגדרת המצב
הסוכר הרצויות לפני הפעילות במהלכה רמת הגלוקוז בדם
ובסיומה.
•לחזק את הידע שלנו בזיהוי סימנים של
תקין
 250-90מ”ג\ד”ל
היפו\היפרגליקמיה ואמצעי מניעה.
•במידה ולוקים במחלה קרדיווסקולרית,
היפוגליקמיה
סוכר מתחת ל70-
הדבר מחייב הערכה נוספת אצל מומחה
לפני ההתחלה.
סוכר בין 70-90
היפוגליקמיה

הנחיות כלליות של האגודה
אמריקאית לסוכרת (ADA) 2019
לכלל האוכלוסייה:
•
•
•

•
•
•
•

•משך הפעילות ועוצמתה :יש לעלות בהדרגה
בהתאם למצב הבריאותי והמסוגלות הפיזית.
•עוצמת הפעילות המומלצת הינה בינונית
 -70-50%מדופק מרבי (דופק מרבי=220
פחות הגיל).
•משך הפעילות הרצוי הינו לפחות  150דקות
שבועיות ,מחולק מינימום ל 3-פעמים בשבוע
או פעילות בעצימות גבוהה של  75דקות
בשבוע ללא הפוגה מעל ליומיים.
•שילוב של אימונים כנגד התנגדות ואימונים
אירוביים יעיל יותר מעיסוק בכל אחד מסוגי
הפעילות בנפרד.
•למעוניינים בהפחתת משקל או בשמירתו
לאחר ירידה ,ההמלצה היא ל 300-200דקות
שבועיות של פעילות אירובית.
•לאחר ניתוח בריאטרי ההמלצה למשך האימון
היא  60דקות ביום לפחות.
•להתמיד על הפסקות קצרות של עמידה או
הליכה כל  30דקות במידה וצפויה ישיבה של
יותר מ 90-דקות רצופות.
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.
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מעל  250מ”ג\ד”ל

•
•

•
•

•

•

•

היפרגליקמיה

•לשתות לפחות  2כוסות מים לפני הפעילות.
אם פעילות נמשכת מעל שעה ,מומלץ
להשתמש במשקאות ספורט.
•למדוד את רמת הגלוקוז בדם לפני הפעילות
ובסיומה (ובמידת הצורך גם במהלכה)
למטופלים עם סוכרת סוג  1או מטופלים עם
סוכרת סוג  2המזריקים אינסולין או נוטלים
תרופות שעלולות לגרום להיפוגליקמיה.
(זהירות יתרה לכל אחד מכם שסובל מאירועי
היפוגליקמיה לא מודעים)
•ניטור בסנסור או מד סוכר רציף אחר ()Libre
מאפשר מעקב תמידי ויעיל לאתר רמות סוכר
וטיפול מידי .
•למטופלים באינסולין :יש להזריק אותו
שעה לפני הפעילות לאיבר שאינו פעיל
בזמן הפעילות בכדי למנוע ספיגת יתר של
האינסולין .לדוגמה :לפני הליכה\ריצה כדאי
לא להזריק ברגל.
•ביצוע מקטע קצר (כ 10-שניות) של פעילות
בעצימות מרבית לפני או בסיום פ"ג בעצימות
בינונית ,או ביצוע מקטעים בעצימות גבוהה
תוך כדי ביצוע פ"ג בעצימות בינונית ,יעזרו
לכם להימנע מאירועי היפוגליקמיה בזמן פ"ג.
•לשים לב לסימנים המעידים על היפוגליקמיה:
דופק מהיר ,חולשה ,סחרחורת .באותו זמן
לעצור את הפעילות ,למדוד סוכר ולאכול
חטיף פחמימתי מהיר פעולה .לא לחדש את
הפעילות עד להתנרמלות המצב.
•לא להתנתק ממשאבת אינסולין ליותר
משעתיים בזמן הפעילות .בנוסף להתייעץ עם

התנהלות נכונה
מותר לצאת לפעילות
לאכול פחמימה מורכבת של  15ג”ר (חטיף ,קרקר).
לוודא שרמת הגלוקוז במגמת עליה ואז מותר לצאת
לפעילות
אסור לצאת לפעילות .לטפל במצב של היפוגליקמיה
בהתאם להנחיות המקובלות
אסור לצאת לפעילות .לשתות כמה כוסות מים ,לתת
תיקון במידת הצורך ובהתאם להנחיות הרפואיות.

•

•
•
•
•

רופא סוכרת על אופציות של הורדת הזלפה
בזלית ב 20%לזמן הפעילות.
•להתאים את הארוחות ,את הטיפול התרופתי
וסדר היום לפעילות שמבצעים באותו יום.
כדאי להימנע מביצוע פעילות בשעות הערב
המאוחרות בחשד להיפוגליקמיה לילית.
•לשאת תג זיהוי של חולה סוכרת.
•לנעול רק נעלי ספורט נוחים ולהשתמש
בגרבי כותנה.
•להימנע מפעילות גופנית בתנאי מזג אוויר
קיצוניים (עומס חום או עומס קור).
•יש לשאת סוכר זמין בזמן הפעילות.

כמה טיפים לסיום:
• • העדיפו הליכה ברגל או רכיבה על אופניים
למקום עבודתכם.
• •השאירו את האוטו כמה רחובות לפני הבית
וחזרו הביתה ברגל.
• •עלו במדרגות ולא במעלית
• •שימוש במכשירי ספירה ( לדוגמה :סופר
צעדים) יעיל ונותן הרבה מוטיבציה להגברת
פעילות במהלך היום.
זכרו ,הכל בידיים (וברגליים) שלכם והמון תמיכה
והדרכה מצידנו.
צוות מרפאת סוכרת מבוגרים ב"ח "שמיר"
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חלון ההזדמנויות לריפוי סוכרת
שלוש שנים מהאבחנה

חודשים דיאטה דלת קלוריות להפחתה במשקל
מאת דן אבן
שהייתה מבוססת על משקאות ייעודיים עם יעד של
צריכת  810קלוריות ליום ,ולצדה נבדקים שנכללו
בקבוצת ביקורת להם הותאם טיפול תרופתי
סוכרת סוג  2היא מחלה
בהתאם להנחיות הרפואיות המקובלות .בתום
כרונית המאופיינת ברמות
סוכר גבוהות בדם ומהווה
שנת מעקב 46% ,מהנבדקים בקבוצת המחקר החוקרים מבהירים כי למחקר DiRECT
את הסוג הנפוץ ביותר של סוכרת .בהבדל מסוכרת נרפאו מסוכרת סוג  ,2בהשוואה ל 4%-בלבד ולניתוחים נוספים שאמורים להתבצע על ממצאיו
סוג  1שמקורה במנגנון אוטואימוני ,כשהמערכת בקבוצת הביקורת.
יש פוטנציאל לשינוי גורלם של מיליוני אנשים עם
החיסונית תוקפת מסיבה לא ברורה את תאי במחקר הנוכחי נותחו באופן מעמיק נתוני  58סוכרת סוג  ,2מאחר וזוהה בו פוטנציאל לריפוי
בטא בלבלב שמייצרים את הורמון האינסולין – זה נבדקים מקבוצת המחקר שהותאמה להם מהמחלה על ידי התערבות תזונתית בלבד ,באופן
המווסת את רמות הסוכר ,סוכרת סוג  2מתפתחת הדיאטה דלת הקלוריות 40 :נבדקים הגיבו שמפסיק את התלות בתרופות לסוכרת.
כשרמות הסוכר בדם עולות בהדרגה ,ותאי
הבטא בלבלב מתאמצים לייצר אינסולין נוסף לדיאטה בירידת ערכי הסוכר בדם והגעה לערכי נכון לשנת  ,2016בישראל חיים 499,864
עד לקריסתם המדורגת  -אז מפסיק הגוף לייצר מטרה של המוגלובין מסוכרר ( )HbA1Cשל עד חולי סוכרת מאובחנים מעל גיל  ,20לפי דו"ח
 ,6.5%עד שהוגדרו כמי שנרפאו מסוכרת ,ואלו מדדי האיכות של קופות החולים של המכון
אינסולין והמחלה הופכת מסמויה לגלויה.
הוגדרו כ'קבוצת המגיבים' .ולצדם  18נבדקים הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות
בטווח
מסוכרר
המוגלובין
בדיקות
עם
שנותרו
ברפואה ובמדע ,סוכרת סוג  2נתפסת כמחלה
ומשרד הבריאות .ההערכה על פי סקרי בריאות
ואלו
הסוכרת,
מחלת
של
קיומה
המשך
על
המעיד
פרוגרסיבית שמתקדמת עם הזמן עד לחוסר
לאומיים של משרד הבריאות כי  7.6%עד 8.8%
מגיבים'.
הלא
'קבוצת
כונו
מוחלט ביכולת לייצר אינסולין והצורך לעבור
מהאוכלוסייה הבוגרת סובלים מסוכרת ,ומספר
מתרופות להזרקת אינסולין יומיומית .עם זאת ,כשבוצע ניתוח למאפייני נבדקים בשתי הקבוצות ,החולים צפוי להאמיר ל 1.2-מיליון עד שנת
בשנים האחרונות הוכח ניתן לשנות את מהלך התפלאו החוקרים להיווכח כי אין הבדלים  .2030כיום אין בארץ רישום מרכזי לחולי סוכרת
המחלה ולהוביל לשינוי כיוון ובמצבים שונים אפילו מובהקים בין הקבוצות ,לא בגיל ( 53בממוצע סוג  ,2אולם לפי הערכות המבוססות על נתונים
לריפוי סוכרת .כך ,למשל ,נמצא כי לאנשים עם בשתי הקבוצות) ,לא בפיזור המינים (יחס דומה מארה"ב 39,900 ,ישראלים מעל גיל  20מפתחים
סוכרת סוג  2שעוברים ניתוחי קיצור קיבה על רקע של כ 50%-נשים בשתי הקבוצות) ולא במשקל בכל שנה סוכרת סוג .2
השמנת יתר חולנית יש סיכויים גבוהים להירפא ( 100.6עד  102.1ק"ג בממוצע בשתי הקבוצות).
מהמחלה .כמו כן ,מחקרים חדשים העלו כי גם כמו כן ,לנבדקים בשתי הקבוצות היה דפוס דומה השמנה מעלה סיכון להתפתחות
בקרב אנשים עם עודף משקל קל עד מתון או של ירידה ברמות השומן בכבד ובלבלב כתוצאה סוכרת יותר מגנטיקה
השמנת יתר שאינה חמורה במיוחד – שינוי תזונתי מהדיאטה.
חוקרים מצאו כי במנותק מהסיכון הגנטי לפתח
שבמרכזו הורדה קלה במשקל עשוי להוביל
לשיפור דרמטי עד כדי ריפוי מסוכרת ,לעתים עד ההבדל המובהק היחיד שזוהה היה משך המחלה סוכרת סוג  ,2השמנה מעלה כמעט פי  6את
מאז אבחונה :התברר כי בקבוצת המגיבים עמד הסיכון למחלה ,והיא אף מסוכנת יותר מאורח חיים
כדי הפסקת הצורך בנטילת תרופות.
משך הזמן מאבחון המחלה עד לתום ההתערבות לא בריא שכולל עישון סיגריות והיעדר פעילות
עתה נמצא במחקר חדש מבריטניה כי לאנשים על  2.7שנים ,ואילו בקבוצת הלא מגיבים נמנו גופנית סדירה.
עם סוכרת סוג  2מומלץ ליזום הורדה במשקל
בסמוך לאבחון המחלה ,זאת מאחר ובחלוף  3.8שנים .מכאן מסיקים החוקרים כי כפי הנראה ידוע כי סוכרת סוג  2פורצת על רקע שילוב של
להתערבות
שנים
שלוש
של
צר
זמנים
חלון
קיים
גורמים גנטיים וסביבתיים .באשר לגנטיקה ,למעל
שלוש שנים עשוי חלון הזמנים שמאפשר ריפוי
מהמחלה לפוג ,והשינויים שעברו תאי הבטא כבר בהורדה במשקל שבאפשרותה לשנות את מהלך לשליש מהסוכרתיים ( )39%יש לפחות הורה אחד
המחלה ולהוביל לריפוי מסוכרת סוג  .2הממצאים שאובחן במחלה ,ואילו בהיבט הסביבתי ,סוכרת
בלתי הפיכים.
הוצגו בתחילת אוקטובר  2018בכנס האיגוד סוג  2נקשרה במחקרים לגורמי סיכון סביבתיים
האירופי לחקר הסוכרת ( )EASDשנערך בברלין .שונים ובראשם עודף משקל והשמנה .עתה נמצא
ממוצא אירופי ובריטי ,וייתכן שבקבוצות אתניות
אחרות הממצאים עשויים להשתנות .כמו כן,
המחקר בוצע בתום שנת מעקב אחת בלבד,
ובימים אלה מורחבת הבדיקה לתקופת מעקב
יותר ממושכת.

חלון זמנים צר

המחקר החדש שביצעו חוקרים מאוניברסיטאות
ניוקאסל וגלאזגו הוא למעשה ניתוח נוסף של
ממצאי מחקר  ,DiRECTמחקר בריטי נרחב
שכלל מעקב אחר  298סוכרתיים בגילי  20עד
 .65במחקר הנוכחי נטלו חלק סוכרתיים שאובחנו
לפני שש שנים.

פוטנציאל משנה גורל

בראיון לתקשורת האמריקאית הבהיר החוקר
הראשי פרופ' רוי טיילור כי "הממצאים מראים כי
ככל שמישהו חי יותר עם סוכרת סוג  ,2כך קטנים
הסיכויים שתפקוד תאי בטא ישתפר .המסר
הקליני ברור :הורדה במשקל יעילה ויש להציעה
לכלל המטופלים עם סוכרת סוג  ,2בעיקר בעת
אבחון המחלה".

במחקר נרחב כי השמנה מהווה גורם סיכון חמור
בהרבה יותר מגנטיקה להתפתחות המחלה.

החוקרים ממספר מוסדות בדנמרק ,לרבות
אוניברסיטאות קופנהגן ,אורהוס ואלבורג ,ניתחו
נתונים שנאספו על  9,556נבדקים מתוך מחקר
דני נרחב העוסק בתחום התזונה וסרטן ,אשר
מחציתם ( )49.5%פיתחו סוכרת סוג  2בתקופת
המעקב שנמשכה  14.7שנים בממוצע.

במסגרת המחקר המקורי סווגו הנבדקים באופן
אקראי לשתי קבוצות – לנבדקים בקבוצת
המחקר הותאמה למשך שלושה עד חמישה החוקרים הבהירו כי הנבדקים במחקר היו כולם אורח חיים בריא הוגדר במחקר כהיענות לשלושה
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מתוך ארבעת הגורמים  :הימנעות מעישון סיגריות,
צריכת אלכוהול מתונה (עד כוס משקה אלכוהולי
ליום לאישה ועד שתי כוסות לגבר) ,פעילות
גופנית סדירה והקפדה על תזונה בריאה .אורח
חיים ממוצע הוגדר כהיענות לשניים מארבעת
הגורמים ואורח חיים לא בריא הוגדר כשהייתה
היענות רק לגורם אחד מתוך הארבעה או פחות
מכך 40% .מהנבדקים סווגו עם אורח חיים בריא,
 25%עם אורח חיים לא בריא ו 25%-עם אורח
חיים ממוצע.
במקביל ,הנבדקים עברו סריקות גנטיות נרחבות,
ובהתאם ל 213-שינויים גנטיים שנקשרו בעבודות
לסוכרת – סווגו הנבדקים לשלוש קבוצות :סיכון
גנטי גבוה לסוכרת סוג  ,2סיכון גנטי ממוצע
וסיכון גנטי נמוך למחלה .בסיכון גבוה זוהו 20%
מהנבדקים ,בסיכון ממוצע  60%ובסיכון נמוך 20%
מהנבדקים.

בחישוב מדויק ,ולאחר נטרול משתנים מתערבים,
השמנה העלתה פי  5.8את הסיכון להתפתחות
סוכרת סוג  ,2בעוד שסיכון גנטי גבוה העלה את
הסיכון רק ב ,80%-ואורח חיים לא בריא ,כפי
שהוגדר ,העלה את הסיכון לסוכרת ב 20%-בלבד.
כמו כן ,בקבוצה שהוגדרה בסיכון גנטי נמוך
לסוכרת ,בהשוואה לאלו עם משקל תקין ,אלו
עם השמנת יתר (כשמדד ההשמנה  BMIהיה 30
יחידות ומעלה) היו בסיכון גבוה כמעט פי ( 10פי
 )9.94לפתח סוכרת סוג .2

בין סוכרת להשמנה הוא דו כיווני :השמנה מהווה
את גורם הסיכון המשמעותי ביותר להתפתחות
סוכרת .והקשר גם הפוך – סוכרת מעלה את הסיכון
להשמנה ,ואחת הסיבות להשמנה בקרב מי שכבר
אובחן כחולה סוכרת היא הטיפול באינסולין .לפי
הערכות החברה האמריקאית לחקר השמנה ,עד
 90%מהסוכרתיים מתמודדים עם עודף משקל או
השמנת יתר .לגברים עם השמנת יתר סיכון גבוה
פי  6.7לסבול גם מסוכרת ,ובקרב נשים השמנת
יתר מעלה פי  12.4את הסיכון לסוכרת .רק
בתחילת החודש פורסמה מטה אנליזה נרחבת
בכתב העת  ,Diabetologiaשהעלתה כי
התערבות לאורח חיים בריא שכוללת הקפדה על
משקל תקין מפחיתה ב 75%-את הסיכון לסוכרת.

המחקר נתמך על ידי מכון המחקר העצמאי
של דנמרק ( ,)DFFוממצאיו הוצגו בכנס
השנתי של החברה האירופית לחקר הסוכרת
( )EASD 2019שנערך החודש בברצלונה
שבספרד .בראיון לתקשורת אמרה אחת באדיבות "כמוני" חברים לבריאות
החוקרות ,ד"ר הרמינה יקופוביץ' ,כי "אחד
הממצאים החשובים מהמחקר ,הוא שאנשים
עם אורח חיים לא בריא והשמנה נמצאים בסיכון
ַ
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נמצא כי גם היענות לאורח חיים בריא וגם שמירה
על משקל תקין הורידו את הסיכון להתפתחות
סוכרת סוג  ,2ללא קשר לסיכון הגנטי שהוגדר
הסיכון
לכל נבדק .ההשפעה הגדולה ביותר על
ממצאי המחקר מתיישבים עם עבודות נוספות,
לסוכרת הייתה למשקל .בעיקר בקרב אנשים שמדגישות את החשיבות במניעת השמנה
בשנות החמישים המאוחרות לחייהם ,הסיכון כאמצעי למניעת סוכרת סוג  .2למעשה ,הקשר
לפתח סוכרת סוג  2היה גבוה כמעט פי  6אצל
אלו עם השמנת יתר ,בהשוואה לאנשים במשקל
תקין – הרבה יותר מאשר הסיכון שנמדד על רקע
גורמי סיכון סביבתיים נוספים כגון עישון סיגריות
ותזונה וכן יותר מהסיכון לאלו שיש להם נטייה
גנטית לסוכרת סוג  2במשפחה.
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שוחר מדע

על מחקרים חדשים
ד”ר ויויאנה
אוסטרובסקי,
רופאה
בכירה במכון
לאנדוקרינולוגיה,
סוכרת
ומטבוליזם ,מרכז
רפואי קפלן ,רחובות וקופת חולים
כללית ,מחוז מרכז
מחקרים קודמים הצביעו על תועלת ברורה של
טיפול בתרופות ממשפחת המעכבי SGLT2
)(Sodium Glucose Cotransporter
בהפחתת אשפוזים על רקע אי ספיקת לב
בחולי סוכרת מסוג  .2הפחתה בסיכון לאשפוזים
בשל אי ספיקת לב נראתה בזמן מוקדם לאחר
רנדומיזציה של המטופלים למחקרים האלו ,דבר
שמעלה שאלה – האם התרופה פועלת במנגנון
אחר ,פרט לאיזון גליקמי (הורדת גלוקוז) .בחלק
מהנחקרים לא היה ידוע על אי ספיקת לב ברקע.
עם הנתונים האלו עוצב מחקר הDAPA- -
 HFכדי לבחון את יעילות ובטיחות הטיפול
בדאפאגליפלוסין בחולים הסובלים מאי ספיקת
לב ומקטע פליטה של הלב ירוד (  )LVrEFעם
וללא סוכרת סוג  2ברקע.
המחקר גייס  4744חולים (כ 40%-היו סוכרתיים)
עם אי ספיקת לב דרגת וו ,ווו או ( IVמNYHA(-
ומקטע פליטה של הלב  40%או פחות ,שחולקו
באקראי לקבל דאפא  10מ’ג או פלצבו  ,במקביל
להמשך טיפול סטנדרטי לסוכרת ולמחלות
כרוניות אחרות.
מטרת המחקר (התוצא העיקרי) היה הדרדרות
באי ספיקת לב ,אשר הוגדרה כצורך לטיפול
דחוף דרך הוריד או אשפוזים על רקע אי ספיקת
לב ,ומוות לבבי.

עוד מחקרים חדשים

,)Cardiomyopathy
Questionnaire
שאלון מקובל להערכת סימפטמים של אי
סיקת לב ,היה שיפור משנעותי לטובה לטובת השפעות ארוכות טווח של
המטופלים בדאפא בהשוואה לפלצבו,
זאת מטפורמין על מניעת סוכרת
אומרת שיש גם שיפור באיכות החיים של החולים
החוקרים בחנו את השפעת השימוש במטפורמין
האלו.
על מניעת סוכרת ומיהן תת הקבוצות במחקר
החוקרים סיכמו כי בחולים עם אי ספיקת שהרוויחו הכי הרבה ממעקב של  15שנה
לב ומקטע פליטה של הלב ירוד ,טיפול בתוכנית DPPOS
בדאפאגליפלוסין מביא להפחתה משמעותית
באישפוזים על רקע אי ספיקת לב ומוות מסיבה במחקר זה בחנו החוקרים את השפעת השימוש
לבבית .כמו כן יש גם שיפור באיכות חיים ופחות במטפורמין על מניעת סוכרת ומיהן תת הקבוצות
סימפטומים שקשורים למחלה ,הן עבור חולים במחקר שהרוויחו הכי הרבה ממעקב של 15
הסובלים מסוכרת והן עבור חולים ללא סוכרת שנה בתוכנית למניעת סוכרת ובמחקר תקופת
המעקב – Diabetes Prevention Program
ברקע.
.Outcomes Study - DPPOS
המחקר הזה יוצר תיקווה לשיפור איכות חיים,
צמצום תחלואה ותמותה בקרב חולים הסובלים במהלך התוכנית הראשונית (,)1996-2001
נבדקים עם סיכון מוגבר לפתח סוכרת הוקצו
מאי ספיקת לב.
באקראי לקבל אינבו ,פלצבו 1,082( ,משתתפים)
 N England J Med, September 19, 2019או מטפורמין במינון של  850מ”ג פעמיים ביום
( 1,073מטופלים) .המטופלים שהוקצו לקבל
הקשר בין פגות ומרכיבים של מטפורמין ,המשיכו לקבל אותו בצורה שאינה
תסמונת המטבולית ומחלת סמויה במחקר ההמשך (החל ב .)2002-אבחנה
של סוכרת התבססה על רמות סוכר בצום
לב וכלי דם בבגרות
או רמות סוכר לאחר שעתיים ממבחן תגר או
במאמר שפורסם בכתב העת  The Journal ofבהתבסס על רמות  .HbA1Cירידה בהיארעות
 Pediatricsמדווחות תוצאות על מחקר חדש סוכרת בעת השימוש במטפורמין בהשוואה
העולה קשר בולט בין היסטוריה של פגות לבין לאינבו נותחה לפי תתי קבוצות ולפי יחסי סיכונים
מספר מרכיבים של תסמונת המטבולית ומחלת והבדלי היחסים.
לב וכלי דם בבגרות.
מטרת המחקר הייתה לבחון הקשר בין לידה במהלך  15שנות מעקב ,שימוש במטפורמין
מוקדמת ,המוגדרת כ-לפני שבוע  37של הריון ,הוריד היארעות סוכרת בהשוואה לאינבו ב17%-
ובין מרכיבים שונים של תסמונת המטבולית ,כמו או  ,36%בהתבסס על רמות סוכר או על רמות
 ,HbA1Cבהתאמה.
סוכרת ,לחץ דם ויתר שומנים בדם בבגרות.
הסקירה כללה  43מחקרים שפורסמו עד  03.2018ההשפעה של מטפורמין על ההתפתחות
עם סך כולל של  18.295משתתפים שנולדו של סוכרת (שהוגדרו לפי רמות סוכר) היתה
משמעותית יותר בנשים עם רקע של סוכרת
מוקדם ו 294.063משתתפים שנולדו במועד.
הריונית (יחס הסיכונים  ,0.59הבדלי היחסים –
במחקר נמצאו מסת שומן גבוהה יותר ,לחצי  4.57מקרים 100/שנות-אדם) בהשוואה לנשים
דם גבוהים יותר  ,גם בניטור לחץ דם של  24ולדניות ללא סכרת הריונית (יחס הסיכונים ,0.94
שעות ,ריכוזים גבוהים של אינסולין וסוכר בצום הבדלי היחסים  -0.38מקרים 100/שנות-אדם
ושומנים בדם גבוהים יותר במבוגרים שנולדו פגים [ p=0.03ליחס הסיכונים ו p=0.01-להבדלי
היחסים]).
בהשוואה למבוגרים שנולדו במועד.

חציון מעקב היה של  18.2חודשים .בתוצא
הראשוני נצפתה ירידה עם מובהקות סטטיסטית
משמעותית בחולים שטופלו בדאפא ,בהשוואה
לחולים שקיבלו פלצבו .נוכחות של סוכרת לא
שינתה את התוצאות ,כמו כן לא היה הבדל לסיכום :הממצאים במחקר מעידים על קשר
בתופעות לוואי של היפוגליקמיה או פגיעה הדוק בין פגות לבין מרכיבים שונים של תסמונת
כלייתית בין תתי קבוצות טיפול המחקר.
המטבולית המהווה גורם סיכון למחלת לב וכלי
בשאלון ה KCCQ (Kansas City -דם בבגרות.

The Journal of Pediatrics, April 13, 2019
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למטפורמין היתה השפעה גדולה במטופלים עם
רמות סוכר גבוהות יותר בצום .כאשר הגדירו
סוכרת לפי רמות  ,HbA1Cמטפורמין היה יעיל
יותר במטופלים עם  HbA1Cראשוני גבוהה
יותר ,לפי הבדלי יחסים ,כאשר הבדלי היחסים

בשימוש במטפורמין עמוד על  1.03מקרים )CARDIoGRAMplusC4D( /בו השתתפו
 100שנות אדם עם  HbA1Cראשוני קטן מ 60,801 6%-מקרים עם מחלת לב כלילית ו123,504-
ו 3.88-מקרים 100/שנות אדם למטופלים עם מטופלי ביקורת.
רמות שבין .6-6.4%
לאחר מכן החוקרים שחזרו את התוצאות
מקור:
במאגר מידע בריטי (– Biobankי18,915
 Temrposa M. and the Diabetesמקרים עם מחלה כלילית ו 455,971-מטופלי
 Prevention Program Researchביקורת) וביצעו מטה-אנליזה לתוצאות .לאחר
 Group (2019). Diabetes Care 2019מכן החוקרים ניתחו שני תתי-אוכלוסיות עם 16
משתנים הקשורים למדידות המוגלובין מסוכרר
;Apr; 42(4): 601-608
(בצום או לאחר שעתיים) ו 20 -משתנים
הקשורים במדידות המוגלובין אך לא במדידות
רמות המוגלובין מסוכרר
סוכר .בנוסף ,בדקו החוקרים את הקשר בין
המוגלובין לרמות המוגלובין מסוכרר ומחלה
והסיכון למחלה כלילית
כלילית.
– מחקר גנטי
מנדליאנית
ברנדומיזציה
השתמשו
החוקרים
המוגלובין מסוכרר גבוה מסיבות גנטיות היה
( )Mendelian Randomizationכדי לבדוק קשור בסיכון מוגבר למחלה כלילית (יחס
האם רמות ההמוגלובין המסוכרר קשורות הסיכויים [ 1.61רווח בר-סמך ]1.40-1.84 :95%
במחלה כלילית ובאילו מנגנונים
לכל יחידת אחוז .)p = 6.9 * 10-12 ,המוגלובין
מסוכרר היה קשור בסיכון מוגבר למחלה
כלילית רק כאשר החוקרים בדקו משתנים
המשפיעים על רמת הסוכר (יחס הסיכויים 2.23
[רווח בר-סמך )p=1.0*10-9 ,]1.72-2.89 :95%
וכאשר נבדקו משתנים שהשפיעו רק על רמות
ההמוגלובין (יחס הסיכויים [ 1.30רווח בר-סמך
.)p=0.006 ,]1.08-1.57 :95%

המוגלובין נמוך מסיבות גנטיות עם תאים קטנים
( MCVנמוך) ,היה קשור ברמות המוגלובין
מסוכרר גבוהות יותר עבור כל גרם/דציליטר
(יחס סיכויים  0.3לכל יחידת אחוז [רווח בר-סמך
 )p=2.9*10-6 ,]0.27-0.33 :95%וסיכון מוגבר
למחלה כלילית (יחס סיכויים [ 1.19רווח בר-סמך
.)p=0.02 ,]1.04-1.37 :95%
מקור:
Leong A. et al (2019). Diabetes Care
;2019 Jul; 42(7): 1202-1208
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מחקר זה מספק תימוכין גנטיים לקשר שבין
המוגלובין מסוכרר מוגבר לסיכון מוגבר למחלה
כלילית .קשר זה מושפע לא רק על ידי גורמים
גנטיים הקשורים לשליטה בסוכר אלא גם על ידי
גורמים הקשורים לייצור תאי דם אדומים
מחקרים תצפיתיים הדגימו שריכוז גבוה של
המוגלובין מסוכרר נמצא בקשר לסיכון למחלה
כלילית .טרם ידוע האם הקשר הזה הוא
תוצאה בלעדית של השליטה ברמות הסוכר.
החוקרים השתמשו ברנדומיזציה מנדליאנית
( )Mendelian Randomizationכדי לבדוק
האם רמות ההמוגלובין המסוכרר קשורות
במחלה כלילית ובאילו מנגנונים.
לבדיקת הקשר ,החוקרים בחרו  50משתנים
גנטיים הקשורים בהמוגלובין מסוכרר (log
לפקטור  Bayesשווה או גדול מ )6-מתוך מחקר
GWASיGenome Wide Association -
 Studyעל  159,940מטופלים וביצעו
הערכה ממוצעת משוקללת לקשר הנסיבתי
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דיאטנית קלינית מומחית לסוכרת,
יועצת התזונה של האגודה
הישראלית לסוכרת.

לחיות חיים מאושרים
עם סוכרת
ממתיקים "טבעיים" ואיזון הסוכרת
ה אכילה ובכך לצייד אותכם בכוח לנהל את במצעד הממתיקים הטבעיים
הסוכרת שלכם.
שבחנתי מצאתי את הנתונים הבאים:
כולנו יודעים כמה מאכזב יכול להיות מצב שבו
אנו משקיעים את מיטב כספנו ומאמצינו בקניית
והכנת מזון בריא מצד אחד ,ולהיות לא מאוזנים,
א ו לא להשיג את האיזון שאליו אנו שואפים -
מצד שני.

מקפידה לבשל רק עם סילאן טבעי?
ממתיק את הקפה שלך עם סירופ אז איך תוכלו לבחון ממתיק טבעי?
אגבה אורגאני?
הדרך הקלה ביותר היא התבוננות בתווית המזון
ו השוואת כמות הפחמימות שהמוצר מכיל
אבל האם הממתיקים ה"טבעיים" או
ל 100-גרם מוצר -עם כמות הפחמימות שמכיל
האורגניים עדיפים בהשוואה לסוכר סוכר לבן.
לבן?

סוכר לבן מכיל  100גרם פחמימות ל 100-גרם.
בכתבה זו אסביר מה ההבדל בין הממתיקים מכאן ,שכשאני מחפשת תחליף ,כמובן שאצפה
המשווקים לנו כ"טבעיים" ואיך בוחרים את שכמות הפחמימות שהוא מכיל ,תהיה קטנה מזו
הממתיק הטוב ביותר.
שנמצאת בסוכר לבן.
 לכל הסוכרתיים ישנה מודעות לנושא הפחתת כך אנחנו חותרים לנהל את צריכת הפחמימות
צ ריכת סוכר לבן פשוט בתזונה שלהם .ואכן שלנו במזון מסוים בתקווה שזו תוביל לערכי סוכר
כמעט כל הסוכרתיים שאני עוזרת להם להיות נמדדים טובים יותר בארוחה ספציפית ואם כך
מאוזנים יותר ,מקפידים על כלל זה .יחד עם זאת ,נ נהג גם עם שאר המזונות שאנו צורכים ,נוכל
לכולנו יש את הרצון לאכול משהו מתוק לקינוח לקבל איזון סוכר טוב יותר.
לפעמים או ליד הקפה של אחר הצהריים.
ה ממתיקים הטבעיים שבחרתי להראות
 וכאן הקונפליקט שבו ,מצד אחד ,אנחנו רוצים ה ינם דוגמא לממתיקים טבעיים שמצאתי
ל הימנע מסוכר פשוט ,ומצד שני ,מחפשים בסופרמרקט הטבעי הקרוב לביתי.
תחליפים שישרתו את הצורך במתוק.
 באותה צורה תוכלו אתם לבחון את המוצרים
ל אור כך ,צצו כפטריות לאחר הגשם לא רק שיש לכם בבית או שאתם מעוניינים לקנות( .ייתכן
מ וצרים שונים המשווקים אלינו כלא מכילים מצב שאותו מוצר המיוצר על ידי חברות שונות,
ס וכר ,אלא סופרמרקטים שלמים שיוצרים לנו יכיל כמות שונה של פחמימות ,אבל העיקרון הוא
את החוויה שאכן אנחנו רוכשים מוצרים טבעיים דומה וניתן ליישמו על כל מזון שהוא).
ובריאים.
בחינת כמות הפחמימות היא חלק קריטי בדרך
כיוון שלא כל מה שנוצץ הוא תמיד זהב ,החשיבות ל איזון ולניהול טוב יותר של ערכי הסוכר ואני
ה גדולה שלנו כצרכנים סוכרתיים ,היא לדעת ממליצה בחום להנחיל הרגל זה ויפה שעה אחת
לבחון בצורה נכונה את המזונות שאנו בוחרים קודם.
לקנות ולצרוך אותם בצורה מושכלת.
 אנו צריכים להבין כי גם מזונות המשווקים
כבריאים ,ייתכן ויגרמו לנו לעלייה בערכי הסוכר
בדם.
א ין הכוונה בכתבה זה לעודד אתכם להפסיק
ל צרוך מוצר זה או אחר ,אלא לתת לכם את
ה כלים לדעת לנהל בצורה טובה יותר את
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שם המוצר
סירופ קוקוס
אורגני
מולאסה
סילאן טבעי
אורגני
סירופ אגבה
דבש פרחי
הדרים
סירופ מייפל
אורגני
סוכר קנים
אורגני

כמות פחמימה ב 100 -גרם
 66.7גרם פחמימה ל 100-גרם
 74גרם פחמימה ל 100 -גרם
 75גרם פחמימה ל 100 -גרם
 78גרם פחמימה ל 100 -גרם
 83גרם פחמימה ל 100 -גרם
 86גרם פחמימה ל 100 -גרם
 100גרם פחמימה ל 100-גרם

הממתיק הטבעי שבו כמות הפחמימות הקטנה
ביותר הינו סירופ הקוקוס .הוא מכיל מעט חלבון
ו עדיין כמות הפחמימות שבו עולה על כמות
ה פחמימות הנמצאת בריבה רגילה המכילה
סוכר ,לשם השוואה.
אמנם ישנו הבדל בכמות הפחמימות אך גם הוא
כמו שאר הממתיקים ה"טבעיים" מכיל פחמימות
פשוטות שעלולות להעלות לנו את ערכי הסוכר
בדם אם תאכלנה בהפרזה.

 אז איך משלבים בכל זאת מזונות
מסוג זה בתפריט שלנו?
כיוון שסוכרת אינה מחלה שחולפת ומלווה את
הסוכרתיים במשך שנים רבות ,מטבע הדברים
ש גם הסוכרתי הקפדן ביותר ירצה לאכול מידי
פעם מזון זה או אחר המכיל ממתיק.
ובמידה וכן  -עדיף שיעשה זאת בצורה מושכלת,
מ תוך בחירה ועם הכלים הנכונים ,וייתכן ויוכל
לאכול מהמזון ועדיין לשמור על איזון הסוכרת.

לפניכם שלבי העבודה הנכונה לאיזון
מיטבי של הסוכרת:
1 1.מדידת סוכר לפני האוכל  -זו תיתן לכם את
האינדיקציה האם הסוכר גבוה ועדיף שלא
לצרוך ברגע זה מזון העלול להעלות לך את
ערכי הסוכר עוד יותר.

2 2.ה ערכת כמות הפחמימה המתוכננת ככל שכמות הפחמימה הנצרכת בארוחה תהיה
לצריכה.
קטנה יותר ,כך השפעתה על ערכי הסוכר תהיה
(3 3.במטופלי אינסולין ,זה גם הזמן להזריק את משמעותית פחות.
האינסולין קצר הטווח בהתאם לערכי הסוכר במידה וישנה התאמה בין ערכי הסוכר הנמדד -
ה נמדדים וכמות הפחמימה המתוכננת כמות הפחמימות והטיפול התרופתי או האינסולין
לאכילה).
המוזרק  -רוב הסיכויים שהמדידה לאחר שעתיים
תצא תקינה.
4 4.אכילה  +הנאה מרבית

בכל מקרה ,חשוב להפנים כי גם ממתיק שנחשב
טבעי יכול להכיל כמות יפה של פחמימות וכדאי
ל בחון לעומק את הרכיבים שבו ולא להניח
שמוצר שמשווק כ”טבעי” או “אורגאני” אינו מכיל
פחמימות.
בתיאבון

5 5.מדידת הסוכר שעתיים לאחר האוכל.


מתכון לסלט בריאות לחורף

סלט כרוב אדום ,תפוזים ואגוזי מלך
מרכיבים 6( :מנות)
 500גרם כרוב אדום חתוך דק.
 3תפוזים ללא קליפה וציפה ,חתוכים לפרוסות
אופקיות.
אבוקדו אחד חתוך לפרוסות
 4בצלים ירוקים ,פרוסים באלכסון
 35גרם אגוזי מלך
הרוטב:
כף אחת של שמן זית
כף אחת של חומץ בלסמי
 2כפות מיץ תפוזים
כפית אחת של גרגירי חרדל
חצי כפית שום טחון

אופן הכנה:
לערבב את מרכיבי הסלט בקערה גדולה
לערבב את מרכיבי הרוטב
להוסיף את הרוטב לסלט ולערבב.
להגיש עם לחם מחיטה מלאה
ערכים תזונתיים:
 11%חלבונים
 60%פחמימות
 30%שומן
אנרגיה במנה –  284קלוריות

לפניכם סלט צבעוני ואלגנטי ומענג את החיך .ללא ספק,
הסלט המועדף של עונת החורף ,וכן תוספת מושלמת
למנת בשר או דגים .הסוד הוא לקצץ את הכרוב האדום
דק מאד .כדי שהסלט יהיה עסיסי במיוחד ,יש לערבב את
המרכיבים עם הרוטב כשעה לפני ההגשה.
בתיאבון!
באדיבות נובונורדיסק

בתיאבון!

מהנעשה בסניפי האגודה
כתובות ושעות הפעילות
אשדוד  -יו"ר – גב' לאה קנטי
מרכז הקריה אשדוד – שער הקריה,
טל 08 8660673- :נייד 053-3341201 :
ימי פעילות :א'  12:00-10:00ב' ,ד' 19:00-17:00
נובמבר  – 2019הרצאה" :סיור וירטואלי בסופר  -קניה
נכונה של מזון" .המרצה :הדס רבינוביץ'
דיאטנית קלינית  MSc.RDמכבי  -שרותי בריאות .
ינואר  – 2020הרצאה" :רשלנות רפואית  -מתי? איך?
למה?" המרצים :ד"ר אילנה נירנברג )M.D( ,רופאה
ועורכת דין .מאור שרצקי ,עורך דין של אגודה ישראלית
לסוכרת.
הרצלייה  -רמת השרון  -יו"ר – גב' קלוד לנגנואר
בית הבריאות אבן גבירול  49הרצליה,
טל 09 9512706- :נייד,053-3342609 :
ימי פעילות :א' ,ד' 16:00-18:00
דצ מבר  – 2019הרצאה" :השמנה  -לא רק בעיה
אסתטית" מרצה :ד"ר הדר מילוא רז המרכז הישראלי
לטיפול בעודף משקל ביה"ח שיב"א ,תל השומר.
ינואר " - 2020אריכות ימים אקטיבית" מרצה :בוריס
גוירמן ,סוכרתי ,מנהל איכות של פרוייקטים בתעשייה
האווירית.
חדרה  -יו"ר – מר ששון פנחס ,מועדון לקשיש ,רח'
ירושלים  ,15טל-04 6247397 :
ימי פעילות :ג' 17:00 19:00-
חולון-בת ים  -יו"ר – גב' רחל זנד
מתנ"ס חנקין ,חנקין  ,109חולון
טל ,03-5033391 :נייד053-3345693 :
שעות פעילות :יום שני בין 11:00-09:00
נובמבר " - 2019הלב הסוכרתי  -מניעה והתמודדות"
מרצה :ד"ר דורון מנחמי ,קרדיולוג בכיר בביה"ח וולפסון,
הא ירוע ממומן על ידי חברת נובו נובורדיסק כחלק
מתרומה בלתי תלויה.
ינואר  .1 - 2020התקיים יום בריאות במתנ"ס חנקין,
חולון .ביום הבריאות התקיימו הרצאות בנושא :תרופות
לח ולי סוכרת  -מחקרים חדשים והשפעת תרופות
על מטופלים" מרצה ,פרופ' חוליו ויינשטיין ,מחלקת
מחקרים לסוכרת ,ביה"ח וולפסון" ,כיצד ניתן להתמודד
עם סוכרת בחיינו" מרצה :שרית רשיד ,אחות ,מתאמת
סו כרת בביה"ח וולפסון .תודה לרחל זנד ,יו"ר סניף
חולון על ארגון יום הבריאות.
 .2הרצאה" :ייפוי כוח (צוואה בחיים) מתמשך" מרצה:
קארין מור ,עורכת דין.
חיפה  -יו"ר  -מורי הוד 053-3379062 -
ו  - 04-6902346בית אבא חושי ,רח' אבא הילל
סילבר  72חיפה
דצ מבר  ,2019הרצאה "גישות חדשות בהתמודדות
עם סכרת ומחלות לב" המרצה :פרופ' שאול עטר
מנהל המערך
הקרדיולוגי המרכז הרפואי לגליל .האירוע ממומן
על ידי חברת נובו נובורדיסק כחלק מתרומה בלתי
תלויה.
סניף קריות  -יו"ר  -זלמה רוזן -
נייד053-3350287 :
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מתנ"ס אלי כהן רח' מורדי הגטאות  ,17קריית מוצקין,
טל 04-8306680 :שעות פעילות :יום ה' בין 9:30-12:30
דצמבר  - 2019הרצאה" :גישות חדשות בהתמודדות
עם סוכרת ומחלות לב" מרצה :פרופ' שאול עטר מנהל
המ ערך הקרדיולוגי המרכז הרפואי לגליל ,האירוע
ממומן על ידי חברת נובו נובורדיסק כחלק מתרומה
בלתי תלויה.
ינואר  – 2020הרצאה" :תת פעילות של בלוטת

טל 08-9706262 :טל/פקס 08-9751140
נייד053-3347085 :
עכו :יו"ר הסניף :אוולין-חווה רשתי ,בית האישה
לשלום ,רח' יאנוש קורצ'אק ( 5מקלט  ,)11ימי
פעילות :א' ו-ב' 18:00-16:00
נובמבר  – 2019הרצאה" :הקשר בין סוכרת ללב"

נהרייה  -יו"ר – מר אלי נדיב ,אח סוכרת מועדון
גמלאים  -כצנלסון ,דרך יחיעם  ,2טל04 9000795- :
 050-6479461 /ימי פעילות :ד' 18:00-16:30
נובמבר " -מניעה וטיפול במחלות לב לאנשים

כרמיאל-משגב :יו"ר הסניף – גב' שרה דובשן ,במרכז
קהילתי נעמ"ת ,רח' חבצלת  1כרמיאל.
טל054-6680995 :
נו במבר  – 2019הרצאה" :הקשר בין הלב

נייד050-5534438 :
ימי פעילות :ג' 18:30-16:30
נובמבר  " .1 -ארון התרופות שלי  "2 -מרצה:

אום אל פחם :יו"ר הסניף :ד"ר ריאד מחמוד ,סגנית
היו"ר :ניסרין אגבריה,
טלפון04-6889782 :
ימ י פעילות – שני ורביעי בין השעות  9:00בבוקר
ל13:30-
שפרעם :יו"ר הסניף :מונה ג'אלי,
טלפון054-9776222 :
או קטובר  – 2019כנס סוכרת לחברי סניף

טלפון  054-4758567 :נייד053-3342694 :
מפגש :ביום ד' האחרון בכל חודש ב17:30 -
רחובות  -יו"ר – גב' צביה ציוני ,אחות סוכרת,
השקמה  3קריית עקרון 70500 ,טל941407 :
טל 08–9414071 :נייד053-3319210 :
נו במבר  – 2019הרצאה" :הלב הסוכרתי" המרצה:
ד" ר דורון מנחמי קרדיולוג בכיר בביה"ח וולפסון
האירוע ממומן על ידי חברת נובו נובורדיסק כחלק

באר שבע :יו"ר הסניף  -גב' תמר גרסיאל
נובמבר  - 2019פתיחה מחודשת של סניף באר שבע:
דב רי ברכה נאמרו על ידי מוטי פרלמוטר – מנכ"ל
האגודה הרצאה" :חידושים בתחום הסוכרת" המרצה:
ד" ר אילנה הרמן-בהם אנדוקרינולוגית מומחית,
סורוקה
ינ ואר  – 2020הרצאה" :תזונה לסוכרתיים"

המרצה :פרופ' שאול עטר מומחה לקרדיולוגיה.
הא ירוע ממומן על ידי חברת נובו נובורדיסק
התריס" מרצה :ד"ר עמיר בשקין ,מנהל היחידה כחלק מתרומה בלתי תלויה.
לאנדוקרינולוגיה וסוכרת,
מועצה אזורית גזר :יו"ר – גב' חנה סיבוני ,מרכז יום
לזקן ,רח' שמעון התרסי ,בית חשמונאי
מרכז רפואי לגליל עלות כניסה .₪ 10 :

עם סוכרת" המרצה :פרופ' שאול עטר מנהל לס וכרת" מרצה ד"ר דורון סודרסקי רופא
המחלקה הקרדיולוגית המרכז הרפואי לגליל ,ומצנתר בכיר ביחידה לקרדיולוגיה בית החולים
נה ריה .האירוע ממומן על ידי חברת נובו פוריה ,טבריה.
נובורדיסק כחלק מתרומה בלתי תלויה.
דצ מבר  - 2019הרצאה" :הנחיות תזונתיות
 ,20 19האם מה שחשבנו עדיין רלוונטי?"
ירושלים  -יו"ר – מיכה להבי,
מרצה :פיאנה גיטמן דיאטנית קלינית B.Sc.RD
טלפון נייד ,054-4512336 -
דיאטנית סוכרת.
ימי פעילות :ג' ,10:00-13:00 ,ה''10:00-13:00 ,
נתניה  -יו"ר – ד"ר רינה רחמני רבינוביץ ,עו"ד ,אחות .ינואר  – 2020הרצאה" :על  B12והסוכרת" מרצה,
 /חדווה דואני  -סגנית יו"ר הסניף רח' אחימאיר 9
ד"ר עמיר בשקין מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה
נתניה
וסוכרת מרכז רפואי לגליל.

ד"ר רינה רחמני רבינוביץ'
" . 2דרכים למניעת מחלות סרטן" מרצה :הגב'
זי וה חנוכה ,אחראית מכון אונקולוגי מפקחת
אגף המטואונקולוגי בית חולים לניאדו.
דצמבר  – 2019הרצאה " :ארון התרופות שלי -
שפ רעם ,הרצאתו של פרופ' נעים שחאדה
 "3מרצה :ד"ר רינה רחמני רבינוביץ'
בנושא הסוכרת .
ראש העין  -יו"ר  -זאביק זהבי,

המרצה :דנה איבקובסקי  ,דיאטנית קלינית.

מתרומה בלתי תלויה.
ינואר  – 2020הרצאה" :רשלנות רפואית  -מתי?
אי ך? למה?" המרצים :ד"ר אילנה נירנברג
( )M.Dרופאה ועורכת דין.
עם מאור שרצקי ,עורך דין של אגודה ישראלית
לסוכרת.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לנירה איילה גרנטשטיין

ניידת האגודה  :בדיקות רמת סוכר ולחץ דם נערכו ב:
 .1ביום הבריאות שהתקיים ברמת גן לרגל חודש
הסוכרת
 .2בהרצליה

מודיעין :יו"ר הסניף – הגב' ניצה דוידוביץ' -
ימי פעילות :יום שני 16:00-18:00
עמותה לקשיש רח' עמק דותן  ,31מודיעין,

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

פברואר  2020איל 21

רשימת פדיקוריסטיות
מחזור 27

שם ומשפחה

עיר

כתובת

טלפון בית

סלולרי

אליזבט פיין

הארז 30

עץ אפריים

054-5990103

מיכל אזרד

הגדוד העברי  65א'

קריית חיים

052-5566042

אבלין ברבר זונדלביץ

צבעוני 24

אורנית

054-4453350

עינת סולומון

דרך המשחררים 133/2

באר-שבע

050-8801428

רוני לוי

רח' איזיק חריף 42/9

ת"א-יפו/בת-ים

054-8181379

אלונה ס.ציבל

תדהר 22

קצרין

053-3394787

ענבאל גוזי אטיאס

תל דן 3/25

דימונה/אשקלון

050-3020839

קטרינה גריבנניקובה

רח' חשוון 2/5

מודיעין

054-8038231

יפעת סופר

אדם 17

אבן-יהודה

052-8858566

ריבה גבריאלי

הולנד 16

עפולה

050-4216851

מאיה שכטמן

הגאולה  18דירה 13

הוד השרון

054-5745586

סלביה לחמי

דוד רזיאל 9/11

קרית שמונה

052-3561445

הילה מדמון

ברקן 28

יבנה

054-2392120

ציפורה חזיזדה חכימי

מעלות 7/3

חולון

אינסה אליעזר

נחום הנביא 9/11

אשדוד

052-2993350

לימור מענה לוי

רח' החלוץ  29דירה 6

רמת-השרון

054-4911199

ענת שובלי

יצחק הלוי 13

ראש העין

052-3577856

דליה אבוטבול

מרגולין 10

רחובות

050-9220535

מזל ישר(ישרוב)

רח' ארלוזורוב 68

בת-ים

ענת אלקובי

חושן 5/2

גדרה

054-7243121

יוסי כהן

מחל 41

חיפה(קרית-חיים)

055-9251120

אושרת נוקד

משק מס' 77

מושב אלמגור

053-4271476

סמדר יניב

עוזי חיטמן 3

עיר ימים נתניה

050-7248112

טלי אביב

רח' איתן ליבני 7

תל-אביב

054-4300159

בת שבע אבוחצירה

לח"י 5/1

רחובות

050-9751818

בלהה בן אור

ד.נ.גליל תחתון

קיבוץ לביא

לילך יוסף

רח' פדויים 8

הוד השרון
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03-5501859

03-5075763

04-6799344

050-7365746

050-4083241

050-2260720
050-4414435

חולה עליך

סיפור אישי של חולה סוכרת
שמי שושנה הלמוש.
אני ילידת  ,1948בשנת  2000היו
לי בעיות עם השיניים ,הלכתי לרופא
שיניים ואמרתי לו שיש לי בעיה:
"כשאתה מזריק לי זריקת הרדמה,
אני מרגישה כאילו שהלב שלי נעצר".
הרופא לא היה מוכן לטפל בי ושלח אותי לרופא
משפחה לעשות בדיקות כלליות .כל הבדיקות
יצאו לא בסדר חוץ מבדיקת הסוכר – לא היה
לי בכלל סוכר!  -והיה לי דופק מאד מהיר.
נשלחתי לבי"ח קפלן כדי שקרדיולוג יבדוק לי
את הלב .התבקשתי לשתות לפני זה כוס תה עם
לחם מרוח במשהו .עשיתי מה שצריך וחיכיתי
לתוצאות המעבדה .פתאום בא הרופא ואומר לי:
"גברת ,יש לך  300סוכר!" ומאז אני סוכרתית.
בהתחלה התחלתי לקחת כדורי גלוקופאז',
פעמיים ביום ,בוקר וערב ,והתחלתי כמובן דיאטה
מאד חזקה שבעקבותיה הורדתי אז שלושים
ושישה קילו בשנה והסוכר ירד לי לגמרי .ב2003-
הייתי צריכה לעשות ביופסיית שד ובמחלקה
של הבית החולים אמרו לי שהם מורידים לי את
הכדורים של הסוכר ,כי אין לי סוכר .הפסקנו את

הכדורים בערך לחמש שנים.
ב 2008-שוב הראו הבדיקות שיש לי סוכר
והחזירו לי את הגלוקופאז' – עד  :2013היה לי
 ,180 ,170אבל זה לא היה קריטי .בנובמבר 2013
קמתי בבוקר עם כאבי תופת בגב ,שמקרינים לי
לרגל שמאל בכיוון הברך .הצלחתי להגיע לקופת
חולים כדי לעשות בדיקות ,וכשחזרתי הביתה
נשכבתי על המיטה ולא יכולתי יותר לזוז .אני לבד
פה בבית .השכנות מלמעלה ומלמטה טיפלו בי
במשך שבוע ,רצו לקופת חולים ,הביאו לי כדורים
– וזה לא עבר .הגעתי לאסף הרופא ,הזריקו לי
וולטרן וחזרתי הביתה .אחרי שבוע חטפתי עוד
התקף של כאבים ,עם צרחות מפה ועד הודעה
חדשה שהשכנים ירדו לראות מה קורה לי.
הגעתי לבית חולים שמואל הרופא כי לא יכולתי
להישאר לבד בבית וביקשתי טיפול .ואז נתנו
לי אינסולין כי הסוכר שלי לא ירד מ 300-והייתי
בשוק מהכאבים.

להגיע אליה .וכשהגעתי אליה לבית חולים
החלטתי שאני הולכת על קיצור קיבה ,כי דיאטה
אני כבר לא יכולה לעשות .היא הפנתה אותי לאן
שצריך ובינתיים נתנה לי אינסולין בהזרקה פעם
אחת בשבוע ,מה שהוריד לי את הסוכר בצורה
טובה אבל היה עושה לי גבשושיות שזה נורא.
ב 2015-הלכנו על ניתוח קיצור הקיבה .הרופא
המליץ לי על מיני מעקף ואז היית בכלל נפטרת
מהסוכרת ,אבל אני עשיתי שרוול קיבה .זה הוריד
לי  29קילו והיום אני תודה לאל כבר כמעט שנה
בלי אינסולין .אמנם עם כדורים ,אבל בלי אינסולין.
היתה תקופה שהזרקתי אינסולין ובעבודה לא
תמיד הבינו שאני צריכה בדיוק בשעה שמונה
לאכול ולהזריק ,אז עשו לי קצת בעיות ,אבל ככה
– הסוכרת לא הפריעה לי.
אני אוהבת מאד לצלם ,פעם בחודש אני
נוסעת לטייל עם קהילה מטיילת רמלה ואז אני
מסתובבת ומצלמת ונהנית ,בעיקר מצילומי טבע.

יש לי סוכרת מסוג  2בגלל אורח חיים לא נכון.
אני פשוט מאד אוהבת לאכול .עבדתי כקופאית המסר שלי הוא שסוכרת זו מחלה שאם אתה
בסופר והיתה לי לקוחה שכל הזמן היתה אומרת לא שומר – אתה אבוד .אני בן אדם עם משמעת
לי שהיא מטופלת אצל רופאה מקסימה בשם עצמית מאד טובה ואני שומרת.
שלומית קורן באסף הרופא ואמרתי שאני רוצה
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החיים לצד חולה הסוכרת

כמסע שאינו נגמר
"החיים הם מסע ,ועם סוכרת זה מסע
שלא נגמר אף פעם .צריך סבלנות
ואורח רוח .יש גם נפילות ,זה נכון אבל
צריך להתרומם מהן .התמיכה בחולים
היא קריטית והיא גם חלק מניהול
המחלה וצריך לזכור שלחולה קשה
יותר ולכן דרושה הרבה סבלנות ממי
שנמצא לצידו" ,כך מסכמת פנינה,
אשת תקשורת בתחילת שנות ה,50-
אמא ל 3-ילדים ,נשואה למטופל
בסוכרת מסוג  2מגיל צעיר.
פנינה נישאה לבן זוגה לפני כ 17-שנה והוא אובחן
לראשונה כמה שנים לפני שנפגשו" .הסוכרת של
בן זוגי היא גנטית ,כזו שנמצאת על הרצף בין סוג
 1לסוג  ,2סוג שאובחן רק בשנים האחרונות",
היא אומרת ומוסיפה שהיום יש הרבה יותר ידע
בעולם הרפואה ובעולם התרופתי ,שמתקדם
כל הזמן" .בעשור האחרון היתה פריצת דרך
תרופתית ובשנים האחרונות יש הבנה טוב יותר
על מהות המחלה ,סוגיה השונים ,הניטור שלה
ודרכי ההתמודדות איתה".
לפנינה פרספקטיבה רחבה על המהות של
תפקידה כתומכת" :משמעות התפקיד של
 caregiverהיא ,שבדרך כלל אין תמיכה
מבחוץ .בשנים האחרונות יש את חונכי הסוכרת
– רופאים ,אחים ,פסיכולוגים ,רוקחים וכל מי
שמעורב בחלק של המחלה בתוך הקהילה .הם
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אמורים לתת תמיכה לכולם .לתומכים בחולה ואת מרגישה שאת מצליחה לעזור לו?
הם אמורים לתת עזרה אחרי פגישה אישית "לפעמים כן ולפעמים לא .זה משתנה בהתאם
ולגייס את תומך למשימה שעומדת בפניו".
למצבו הרפואי".

הסוכרת משפיעה על מצב הרוח והאנרגיה של מה קורה כשאת לא מצליחה?
כולם.
"במחלת הסוכרת התסכול תמיד נוכח.
הניסיון של פנינה והיכולת שלה לתקשר אותה ,התנודתיות ברמת הסוכר משפיעה על מצב
הופכת את הריאיון איתה לבעל ערך מעשי רב.
הרוח והאנרגיה של החולה וגם מי שסביבו
מה חסר לך כתומכת בחולה בהתמודדות מושפע מאד .אצלנו גם הילדים מרגישים את זה
היומיומית?
ויודעים מתי 'אבא מרגיש לא טוב'".
"אף אחד לא יכול באמת לעזור לי ,זה התפקיד את חוששת מהעתיד?
שלי מולו .חסרה לי בעיקר מודעות חברתית "כאן עובד אצלי מנגנון ההדחקה; מי מתעסק
למחלה ,גם מול התומכים וגם מול החולים – בעתיד כשההווה נוכח?"
לא רק בחלק הרפואי אלא גם בצד הרגשי –
חובה ללמוד את המחלה.
ההתמודדות עם הלחצים ,המתח ,הפחד".
לפנינה יש גם המלצה חשובה למי שתומך
לדעתך ,לתומך יש תפקיד מוגדר מול החולה?
בחולה סוכרת מסוג " :2מי שחי ליד חולה סוכרת
"כל מי שחולה מבין את זה אבל יש כאלה חייב ללמוד את המחלה ,להכיר אותה ולהתעמק
שמפעילים מנגנון הדחקה ומתעלמים" ,היא בה .זו חובה ללמוד על המחלה ,על ההשפעה
אומרת" .תפקידו של התומך אינו כולל הטפה והמשמעויות שלה .לא להשאיר את זה רק לצוות
לחולה .זו מחלה סיזיפית ויש בה התמודדות הרפואי .אף אחד לא ידאג לקרוב החולה כמו
קשה .תפקיד התומך ,כפי שאני מבינה אותו התומך שלו .הצוות הרפואי יענה כשיפנו אליו,
מניסיוני ,הוא לעודד ולתת מוטיבציה וצריך בעיקר קרוב המשפחה נמצא שם תמיד".
לתת עזרה פיזית .רוצה דוגמה? בעלי לא יחתוך
לעצמו ירקות ,זה התפקיד שלי ,גם בבית השוויוני מאמר זה מתוך אתר " 2סוכר" ,למשפחות
שלנו .לילדים הוא יכין הכל אבל לעצמו לא ואם המתמודדות עם סוכרת מסוג  .2מוזמנים
אני לא אחתוך ירקות עבורו בבוקר ,שהיה לו להצטרף לקבוצה הסגורה בפייסבוק " 2סוכר -
כארוחת ביניים ,זה לא יקרה .התפקיד שלי הוא קהילת בני המשפחה לחולי סוכרת סוג   "2
לדאוג לו במרוץ החיים".

עֹולם ַמ ְצ ִחיק
ָה ָ
צֹוח ִקים
ָאז ֲ

זאביק זהבי

ּדֹוקטֹור – ֲאנִ י ַרק ְׁש ֵא ָלה
ְ
יְהּודי") / ...וְ ֶא ְפ ָׁשר ּגַ ם
"מיהּו ִ
סּוּכ ְר ִתי?" (עֹוד ִל ְפנֵ י ִ
"מיהּו ַ
אֹופן ִּב ְל ָע ִדי ִ /היאִ :
ׁשֹוא ִלים ּפֹה ְּב ֶ
ּש ֵא ָלה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֲ
ַה ְ ׁ
סּוּכ ֶרת?"
"ּדֹוקטֹורַ ,מ ִהיְּ ,ב ֶע ֶצםֶ ,
ְלנַ ֵּס ַח ֶאת זֶ ה ִט ָיּפה ַא ֶח ֶרתְ / :
(ּבּל ָּוטה ֵּדי ּב ֶֹול ֶטת ְּב ָח ָלל ַה ֶּב ֶטן) ִּ /ומ ְת ַא ְפיֶנֶ ת ְּב ִריּכּוז ּגָ ב ַֹוּה של ּגְ לּוקֹוזָ ה
ָאז ָּכ ָכה :ס ֶּוּכ ֶרת ִהיא ַמ ֲח ָלה ֶמ ָּטּב ִֹולית ַה ְּתלּויָה ַּב ַּל ְב ַלבַ ,
ַּב ָּדם ְּול ִע ִיּתים ּגַ ם ַּב ֶ ּׁש ֶתן ְּ /ב ָל ִטינִ ית ִהיא נִ ְק ֵראת ֶׁ Diabetes mellitusש ַּמ ְׁש ָמעּותֹו (וְֹלא ִּב ְצחֹוק) ֶׁ /ש ֶתן ָמתֹוק!!! ְּ /כל ַֹומר,
ִאם ַה ֶ ּׁש ֶתן ע ֶֹולה ְלָך ָלרֹאׁש ֵמ ַעל ַסף ְמסּויָם (ִ /עם ִ 180מ ִיליגְ ַרם ְל ֶד ִצ ִיל ֶיטר ַ -א ָּתה ַמ ָּמׁש ְמאּויָם!)  /הּוא ּג ֵֹובר ַעל ּכ ֶֹוׁשר ַה ְּס ִפיגָ ה
ֶׁשּלֹו ַּב ְּכ ָליֹות ( /זֶ ה ָיכֹול ְל ַהּגִ ַיע ְל ַמ ַּצב ֵׁש ְיק ְס ִּפ ִירי ֶׁשל ִ"ל ְהיֹות אֹו ֹלא ִל ְהיֹות") ְּ /וכּת ָֹוצ ָאה ִמ ָּכְך מ ְּופ ָרׁש ע ֶֹודף ַהּס ָּוּכר ַל ֶ ּׁש ֶתןַ ,מ ַּצב
ֶׁשּנִ ְק ָרא ּגְ ִליקֹוז ְֹוריָה  /זֶ ה ָמתֹוק ,נָ כֹון ֲ -א ָבל ֵאין צ ֶֹורְך ְל ִה ָיּכנֵ ס ְלאּופ ְֹוריָה...
ֲא ָבל ַה ְּב ָעיָה ַה ֶּמ ְר ָּכזִ ית ְּבס ֶּוּכ ֶרתִ ,אם ְּכ ָבר ְל ַה ִּלין ִ /היא ח ֶֹוסר י ֲַח ִסי אֹו מ ְּוח ָלט ֶׁשל ַהה ְֹורמֹון ִאינְ ס ִּולין ַ /ה ְּמי ָּוצר ַּב ַּל ְב ַלב ּומ ְּופ ָרׁש
ִמ ֶּמּנּו ַל ָּדםּ(ְ ,כ ֶׁש ַהּכֹל ַעל ֵמי ְמנּוחֹות) ִּ /ב ְתג ָּובה ָל ֲע ִלּיָה ְּב ָר ַמת ַהּס ָּוּכר ְ(ל ָמ ָׁשלַ ,א ֲח ֵרי ֲארּוחֹות) / .הּוא ְמ ַא ְפ ֵׁשר ֲח ִד ָירה ֶׁשל ַהּס ָּוּכר
ֵמ ַה ָּדם ֶאל ָּת ֵאי ַהּגּוף ְּבא ֶֹופן ַּת ִּקין ְּ /כ ֵדי ְל ָה ִפיק ֶאנֶ ְרּגְ יָה ַה ְּדר ָּוׁשה ִל ְמנִ ַיעת נְ זָ ִקיםְּ / .כת ָֹוצ ָאה ֵמח ֶֹוסר ְּב ִאינְ ס ִּוליןִ ,מ ְצ ַט ֵּבר ַהּגְ לּוקֹוז
ַּב ָּדםַ ,מ ָּצב ֶׁשּנִ ְק ָרא ְּבק ַּוּפת ח ִֹולים ( ָּוב ָא ָק ֶד ְמיָה)ִ / :ה ֶיּפ ְרגְ ִל ֶיק ְמיָה.
ּד ְֹוקטֹורְּ ,ב ִת ְקוָה ֶׁש ֵה ַבנְ ִּתי ֶאת ַה ֶה ְס ֵּברֵּ ,בינְ ַתיִם ַּ /ת ְס ִּביר ִלי ָמה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ס ֶּוּכ ֶרת ִמּסּוג ְ 1ל ֵבין ס ֶּוּכ ֶרת ִמּסּוג ?2
ְּבס ֶּוּכ ֶרת ִמּסּוג ( 1וְזֶ ה ֹלא ק ֶֹורה ְל ֶפ ַתע) ֵ /אין ִּב ְכ ָלל ִאינְ ס ִּוליןְּ ,כת ָֹוצ ָאה ֵמ ֶה ֶרס ָּת ֵאי ַה ֶּב ָטא ָ /ה ַא ְח ָר ִאים ְּב ַבּל ַּוטת ַה ַּל ְב ַלב
ַל ַה ְפ ָר ָׁשה / .ז ִֹוהי ָא ֵכן ַמ ֲח ָלה ְכרֹונִ ית ָק ָׁשה ְׁ /ש ִכ ָיחה ְּבי ֵֹותר ֶׁשל ּגִ יל ַהּי ְַלדּותָ / :מה ֶׁש ַּמ ְצ ִריְך ַה ְר ֵּבה ִה ְתמ ְֹודדּות.
ַעד ּגִ יל ְ 19מא ְּוב ָחנִ ים ְּכח ֵֹולי ס ֶּוּכ ֶרת ִמּסּוג ְׁ - 1שנֵ י ְׁש ִל ִיׁשים ִ /מ ָּכל ַה ִּמ ְק ִרים ַה ֲח ָד ִׁשים ֵ /הן ִּבגְ ַלל נְ ִטּיָה ּת ַֹור ְׁש ִּתית  /ו ְֵהן ְּב ֶׁשל
ַמ ֲע ֶר ֶכת ִחיסּון ְּב ָעי ִָתית.
ס ֶּוּכ ֶרת ִמּסּוג ּ 2פ ֶֹור ֶצת ְּכ ֶׁש ָה ִאינְ ס ִּולין ֹלא ַמ ְצ ִל ַיח ַ"ל ֲעמֹוד ַּב ְּתנָ ִאים"ְ / :ל ַה ְח ִּדיר ֶאת ַהּגְ לּוקֹוז ְלתֹוְך ַה ָּת ִאיםִ / .היא ְיכ ָֹולה ְלה ִֹופ ַיע
ְּב ָכל ּגִ ילַ ,אְך מ ִֹופ ָיעה ָלרֹוב ַא ֲח ֵרי ּגִ יל ַא ְר ָּב ִעיםִ / .היא נ ַֹוב ַעת ְל ִע ִּתים ִמּנְ ִטּיָה ּגֶ נֶ ִטיתַ ,אְך מ ְּוׁש ַּפ ַעת ְמאֹוד ֵמא ַֹורח ַה ַחּיִים / .כ90%-
ס ְֹוב ִלים ִמּס ֶּוּכ ֶרת ִמּסּוג ְּ 2וכִ 10%-מּס ֶּוּכ ֶרת ִמּסּוג . 1
זאביק זהבי
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מוצרים הנושאים את תו האגודה הישראלית לסוכרת

מוצרים עם תו

שימו לב! תו האגודה ניתן לכל מוצר בנפרד ולא לחברה או למפעל .המוצרים המאושרים
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.

מוצרי מזון

אחדות ,ביח"ר לטחינה חלווה וממתקים
(אחוה)
עוגה ללא תוספת סוכר עם מילוי בטעם פירות יע .ר
עוגת תפוחים ללא תוספת סוכר עם מילוי מעודן.
אסם
עסיס סירופ בטעמים :אשכולית אדומה דיאט ,פטל
דיאט ,לימונענה דיאט ,אננס דיאט ,תפוח דיאט ,תפוז
דיאט FIBRE1 ,דגני בוקר עתירי סובין;
ארדי שיווק וסיטונאות בע"מ
לחם "לבריאות"; לחם מיוחד על בסיס מחמצת
בתוספת סובין  500גרם (מספר )39
ארומה אספרסו בר
לחם דגנים קל; לחם קמח מלא מתוצרת ארומה
אספרסו בר; עוגיות מקמח מלא ללא תוספת סוכר;
לחמניות ביס מקמח מלא;
גורי ע.ע.ע.
 Truviaממתיק ממתיק צנצנת ( 270נרם)
 Truia café sweetenerממתיק אישי בשקית0.5
גרם ( 1000יחידות)
 Truvia sweetenerממתיק אישי בשקית  1גרם
( 80יחידות ו 1000 -יחידות).
גלידות פלדמן  -פלקו
גלידל  900מ"ל בטעמים :שוקו וניל ,שוקו פקאן ,וניל
תות ,ריבת חלב .גלידל פרי פירות טרופיים (מאגדת 8
יחידות במשקל  80גרם); מאגדת שלגוני "גלידל" ( 8יח'
במאגדת) בטעמים :שוקו ,וניל ,וניל תות ,וניל פסיפלורה,
אייס מוקה .מאגדת שלגוני "גלידל פרי" ( 8יח' במאגדת)
בטעמים :פטל ,דובדבן ,למון ליים; אננס; גלידל וניל
עוגיות (משווק במאגדת  6יחידות של  52גרם וכשלגון
בודד במשקל  52גרם);
דג טעים
גפילטע פיש (קציצות דג) לייט
דנשר ( )1963בע"מ
ג'לי  Tussoבטעמים :תות שדה ,אננס ,משמש; תרכיזי
מרמולייט בטעמים :ענבים ,תפוזים ,פטל ,תפוחים,
לימון; שקיות סוכלרוז (אריזת  200 ,100ו 20-שקיות)
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טבליות סוכלרוז (אריזת  150ו 300 -טבליות); ממתיק
אישי נוזלי על בסיס סוכלרוז; ממתיק על בסיס סטיביה
( 100שקיות 150 ,שקיות); ממתיק אישי נוזלי על בסיס
צמח הסטיביה; סוכלרוז סטיקס; סוכלרוז טוויסטר;
 TUSSOעוגת מאפינס תפוז ללא תוספת סוכר;
ד"ר מרק בריאות באפייה בע"מ
לחמניות קלות מקמח מלא (מארז  6יחידות) ,לחמניות
קלות מקמח כוסמין מלא (מארז  5יחידות) .לחם קל
מכוסמין מלא ,לחם קל מקמח מלא;
הדרום תעשיות מזון
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)
קוקה-קולה זירו :קוקה-קולה זירו בקבוק  1.5ליט ,ר
קוקה-קולה זירו בקבוק  1ליט ,ר קוקה-קולה זירו בקבוק
 2ליטר; קוקה-קולה זירו בקבוק  500מ"ל ,קוקה-קולה
זירו בקבוק  350מ"ל ,קוקה-קולה זירו פחית  330מ"ל;
קוקה-קולה זירו מארזים לנשיאה ששיה ( 1.5ליט ,ר
 2ליטר); קוקה-קולה זירו מארזים לנשיאה  6פחיות
(פרידג'פק) ,קוקה קולה זירו ללא קפאין באריזות 1.5
ליט ,ר קורה קולה זירו לימון באריזות  1.5ליטר ו330 -
מ"ל ,קוקה קולה זירו עם קפה; דיאט קוקה-קולה :דיאט
קוקה-קולה בקבוק  1.5ליט ,ר דיאט קוקה-קולה בקבוק
 500מ"ל ,דיאט קוקה-קולה בקבוק  350מ"ל ,דיאט
קוקה-קולה פחית  330מ"ל ,דיאט קוקה-קולה מארזים
לנשיאה ששיה ( 1.5ליטר) דיאט קוקה-קולה מארזים
לנשיאה  6פחיות (פרידג'פק) ספרייט זירו בקבוק 350
מ"ל ,ספרייט זירו :ספרייט זירו בקבוק  1.5ליטר,ספרייט
זירו בקבוק  500מ"ל,ספרייט זירו פחית  330מ"ל ,ספרייט
זירו מארז ששיה ( 1.5ליטר) ,ספריט זירו מארז  6פחיות
(פרידג'פק),
דיאט פאנטה אורנג' בקבוק  1.5ליט ,ר דיאט פיוז תה
בטעם אפרסק :דיאט פיוז תה בטעם אפרסק בקבוק
 1.5ליטר דיאט פיוז תה בטעם אפרסק בקבוק  500מ"ל.

המאפיה של הרמן
דינה דרך חיים 8 ,לחמניות מקמח כוסמין מלא ( 8יח'
של כ 65 -גרם); דינה דרך חיים 8 ,פיתות מקמח כוסמין
מלא ( 8יח' של כ 45 -גרם); דינה דרך חיים 8 ,ג'בטות
מקמח כוסמין מלא ללא גרעינים ( 8יח' של כ 70 -גרם),
לחם כוסמין אדמה.
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
 7UP FREE 330מ"ל 500 ,מ"ל 1.5 ,ליטר; סודה
בטעם למון ליים; סודה בטעם אננס; סודה בטעם פירות
יער; פפסי מקס  330מ"ל 500 ,מ"ל ו  1.5ליט .ר
יוניליוור ישראל מזון בע"מ
מוצרי תלמה :פתית שיפון ,קרנצים תלמה ()340גרם,
קרנצים תלמה שפע בד"צ ( 340גרם) ,ברנפלקס,
ברנפלקס בד"צ ,ברנפלקס ללא תוספת סוכ ,ר
ברנפלקס ללא תוספת סוכר בד"צ ,ברנפלקס ללא
גלוטן .ברנפלקס  ;EXTRA FIBERברנפלקס
אקסטרא חלבון,
קונפיטורה תות שדה לייט  778באריזה אישית (20
גרם).
י.א.א .עולם הפרי
קונפיטורה פירות יער לייט מופחת קלוריות עולם הפרי
 500גרם; קונפיטורה תות שדה לייט מופחת קלוריות
עולם הפרי  500גרם; קונפיטורה דובדבן חמוציות
לייט מופחת קלוריות עולם הפרי  500גרם; קונפיטורה
אוכמניות לייט מופחת קלוריות עולם הפרי  500גרם;
קונפיטורה משמש לייט מופחת קלוריות עולם הפרי
 500גרם; קונפיטורה דובדבן מופחת קלוריות עולם
הפרי  500גרם; קונפיטורה פטל מופחת קלוריות עולם
הפרי  500גרם;

המשך בעמודים הבאים
יפאורה תבורי    
דיאט  RCקולה RC ,קולה  NO SUGAR; RCQלימון
ליים; תפוזינה דיאט משקה תפוזים ,תפוזינה דיאט
משקה אשכוליות ,ספרינג דיאט משקה תפו"ע,
ספרינג דיאט אננס-אשכולית ,ספרינג (קולקשן) נקטר
חמוציות דיאט ,ספרינג תה אפרסק דיאט ,קריסטל
אשכוליות דיאט ,שוופס דיאט לימון ליים ,שוופס
 WATERאפרסק  0קלוריות ,שוופס  WATERתפוח
 0קלוריות ,שוופס סודה בטעם לימון ,שוופס סודה
בטעם נענע ליים ,שוופס  nosugarגזוז בטעם תפוח
( 1.5ליטר)  .שוופס  nosugarגזוז בטעם לימונדה
אדומה ( 1.5ליטר) .שוופס  nosugarגזוז בטעם אננס
( 1.5ליטר); שוופס
 no sugarגזוז בטעם תות ליים ( 1.5ליטר); שוופס
סודה בטעם למון גראס וג'ינג'ר ( 1.5ליטר); שוופס מי
טוניק ללא סוכר ( 1.5ליטר);
כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע"מ
סוכרלייף – שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז;
מאפיית אגמי
לחם בריאות ושובע ,לחם בריאות ושובע  9דגנים,
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%
קמח מלא ,אגמי  PREביוטי (פיתה ביס עם תוספת
סיבים פרה ביוטיים); לחם מלא יום יום; לחמניות ביס
כוסמין (מארז  8לחמניות במשקל  50גרם); פיתה ביס
כוסמין (מארז  10יחידות של  50גרם);
מאפיות אנג'ל בע"מ
לחם אנג'ל קל בתוספת שיפון; לחם אנג'ל קל; לחם
שבעה דגנים קל; לחם אנג'ל  100קל' בתוספת שיפון;
לחם שיפון כפרי (אנג'ל אורנים); לחם פת חי 100%
מלא (אנג'ל אורנים); הלחמנייה הקלה (אריזת 6
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
חלה קלה; שיפון קל; לחם דגני קלות; לחם לעניין-
מחיטה טרום נבוטה; לחם ברמן קל לעניין; לחם חיטה
מלאה קל; לחם קל  100%שיפון; לחם ברמן אקטיב;

לחם פרוס מלא מקמח חיטה ;E free
לחם פרוס מלא שיפון E free
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  5דגנים; 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  FIXחיטה מלאה; לחם 100%
כוסמין  500גרם; לחם  100%כוסמין  600גרם
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 יוסף ברון בע"מ
לחם בריאות מקמח מלא; לחם "מיוחד"; לחם
משפחתי; לחם קל מקמח שיפון מלא; לחם שיפון
בורודינסקי
מאפיית עלית (מזרחי) בע"מ
פיתות מיני דל קלוריות מקמח מלא (מארז  10יחידות);
לחם דגנים קל; חלה קלה; לחמניות קלות מקמח מלא
( 10יחידות); לחם חיטה נבוטה;
מאפייה מרחבית  1986בע"מ ,קרית שמונה
לחם חיטה מלא-לחם מקמח חיטה מלא בתוספת
ויטמינים פרוס; לחם עינב  25%פחות קלוריות;
אווריריות כוסמת דקיקות עם מלח; אווריריות כוסמת
דקיקות ללא מלח; אווריריות כוסמין דקיקות עם מלח;
אווריריות כוסמין דקיקות דל נתרן;
מאפיית פולנסקי
לחם שיפון אוקראיני ,לחם סקנדינבי שיפון טבעי ,לחם
שיפון בורודינסקי ,לחם חיטה נבוטה ,לחם שיפון קל;
לחם כוסמין מלא; לחם בסגנון כפרי מקמח שיפון
וחיטה מלאים;
מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ
נקטר חמוציות דיאט פריגת ,פריגת משקה קל דיאט

אשכוליות  1.5ליט ,ר  330מ"ל; פריגת lightמשקה קל
בטעם לימונענע דל קלוריות ,פריגת  lightמשקה קל
בטעם תפוזים דל קלוריות;
מור ים מרקטינג
מחית תפוחים ,מחית תפוחים אורגנית ,מחית תפוחים
עם אפרסק ,מחית תפוחים עם תות
מחלבות גד שיווק בע"מ
שיבולת שועל (גביע  150גרם)
מילקו תעשיות בע"מ (טרה)
מעדן חלב בטעם שוקולד  0%שומן ( 125גרם)
מארז רביעייה;  Muller simply fruit 0%יוגורט
ביו אפרסק Muller simply fruit 0% ,יוגורט ביו
פירות יע ,ר  Muller simply fruit 0%יוגורט ביו תות,
 Muller simply fruit 0%יוגורט ביו אננסMuller ,
 simply fruit 0%יוגורט ביו דובדבן ; Muller
 simply fruit 0%יוגורט ביו תפוח אגס; משקה סויה
לייט משק צוריאל;
מכוורת עמק חפר
מעדן לייט
מנה א .י .בע"מ
פריכיות אורז מלא ,פריכיות אורז מלא ללא תוספת
מלח ,פריכיות אורז מלא עם פשתן ,פריכיות אורז מלא
עם תירס ,פריכיות אורז מלא עם קצח ,פריכיות אורז
מלא  5דגנים.
מצות אביב
עוגיות קלות אביבה ללא תוספת סוכר בטעמים :וניל,
קפוצ'ינו ,לימון ,עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מחיטה
מלאה; עוגיות קלות ללא תוספת סוכר מקמח כוסמין
מלא בתוספת גרעיני צ'יה;
נביעות טבע גליל בע"מ
נביעות  +אפס קלוריות בטעם אפרסק ( 1.5ליטר ו 0.5
ליטר)
נביעות  +אפס קלוריות בטעם תפוח ( 1.5ליטר ו 0.5
ליטר)
נסטלה גלידות – נגה
מאגדת שלגוני לייט בטעם ריבת חלב ( 6יח') ,מאגדת
שלגוני לייט בטעם שוקו ( 6יח')
מאגדת שלגוני לייט בטעם וניל עוגיות ( 6יח') ,מאגדת
קרחון לייט מנגו וקרחון לייט לימון ( 8יח') לה קרמריה
לייט תות מנגו ( 1.4ליטר)
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סודה סטרים ישראל.
סירופ דל קלוריות  ZEROסוכר בטעמים  :אשכולית
אדומה ,למון ליים ,פטל ופירות יע ,ר קולה ,סירופ דיאט
בטעם פטל חמוציות ,סירופ דיאט בטעם אננס-
אשכולית;
סוויטאנגו
 Sweetangoאבקת ממתיק על בסיס אריטריטול
וסטיביה ,באריזות  200גרם.
סוכרזית בע"מ
סוכרזית סוכרלוז  100שקיות ,סוכרזית פטריה 300
טבליות ,סוכרזית פטנט  700טבליות ,סוכרזית קנקן
 1200טבליות ,סוכרזית כמו סוכ ,ר סוכרזית קלאסי נוזלי,
סוכרזית סוכלרוז  100שקיות ,סוכרזית סוכלרוז נוזלי,
סוכרזית סוכלרוז  75טבליות ,סוכרזית סוכלרוז 300
טבליות ,סוכרזית סוכלרוז כפית לכפית ,סוכרזית
סטיוויה  100שקיות ,סוכרזית סטיוויה נוזלי ,סוכרזית
סטיוויה  75טבליות ,סוכרזית סטיוויה  300טבליות,
סוכרזית קלאסי כפית לכפית ,סוכרזית שקיות ממתיק
סטיוויה  0קלוריות ,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
 100גרם); סוכרה דיאט טיפות לבישול אפיה והמתקת
משקאות; מתוק וקל סטיביה (שקיות ממתיק אישי
סטיביה  100,50ו ;)20 -מתוק וקל (שקיות ממתיק
אישי סכרין  50ו  250 -יחידות) .מתוק וקל זהב (שקיות
ממתיק אישי אספרטיים  50ו  100 -שקיות).
סופר פארם ישראל
 Wellnessעוגיות קלות מחיטה מלאה ללא תוספת
סוכר (מותג לייף); לייף וולנס סטיביה  100שקיות;
לייף וולנס סוכרלוז  100שקיות; לייף וולנס סוכריות ללא
תוספת סוכר בטעמים :מנטה ,לימון.
ענבי ציון
קונפיטורה ביתית פירות יער לייט באריזה של  600גרם,
קונפיטורה ביתית תות שדה לייט באריזה של  600גרם,
קונפיטורה ביתית משמש לייט באריזה של  600גרם,
קונפיטורה ביתית פטל לייט באריזה של  600גרם,
קונפיטורה ביתית אוכמניות לייט באריזה של  600גרם
פוגל תעשיות מזון בע"מ
ממרח תות שדה ללא תוספת סוכר באריזת  20גרם,
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ממרח משמש ללא תוספת סוכר באריזת  20גרם
פיתה אקספרס בע"מ
פיתה קלה מקמח מלא; פיתה כוסמין מלא; פיתה ביס
מקמח מלא;
ריאו
גלידת וניל שוקו ,שלגון גלידה קלה שוקו וניל ,גלידה
קלה בטעמים וניל ריבת חלב ,מאגדת  8קרחונים ללא
תוספת סוכר  Litgh Iceבטעמים :קולה לימון ,משמש,
לימון
ר.ס .יבוא וייצור מזון בע"מ
סוויטלוז – ממתיק על בסיס וכלרוז (שקיות  0.8גרם
בתפזורת)
 - HILDAממתיק על בסיס סוכלרוז (שקיות  0.8גרם
בתפזורת).
שופרסל (מותג פרטי)
ברנפלקס ללא תוספת סוכ ,ר גדלים שונים(מותג
פרטי שופרסל); ממתיק על בסיס סוכרלוז 100,שקיות
(מתוצרת ביסקול ,המשווק על ידי שופרסל); שקיות
ממתיק על בסיס סטיוויה ; שוקו נטול לקטוז ללא
תוספת סוכר  1ליטר (מתוצרת מחלבות רמת הגולן,
המשווק על ידי שופרסל); רסק תפוחי עץ טבעי אורגני
ללא סוכר  green (4יחידות של  113גרם),
שטראוס גלידות בע"מ
מאגדת שלגוני לייט פרי פירות יער עם יוגורט וציפוי
בטעם פרי יער; מאגדת שלגוני לייט וניל עוגיות; מאגדת
שלגוני לייט שוקולד עם ריפל שוקולד; מאגדת שלגוני
לייט פרי אפרסק עם יוגורט וציפוי בטעם אפרסק;
מאגדת לייט מיני סנדוויץ''; מאגדת אייס לייט לימון
אשכולית אדומה ומנגו; קרמיסימו  1.33ליטר ,לייט שוקו
וניל.
שטראוס בריאות בע"מ
דנונה  PROטריפל זירו בטעמים :תות ,וניל;
דנונה  PRO 0%לבן; דנונה טריפל זירו בטעמים :תות,
אננס ,אפרסק ( 150גרם ו  100גרם); דנונה 200 0%
גרם; אקטיביה  150 1.5%גרם; דנונה  150 1.7%גרם
ו  100גרם; מעדן שטראוס בטעם שוקולד  0%שומן
 130גרם;
שלגוגו
קרחוני ארטיקל בטעמים :לימון ,פטל ,משמש ,אננס,
לימונענע ,תה אפרסק; קרחוני פריטיקל בטעם:
פסיפלורה.

תנובה
דיאט יופלה  0%עם אוכמניות בתחתית; דיאט יופלה
 0%עם מנגו בתחתית; דיאט יופלה  0%אפרסק 150
גרם בד"צ; דיאט יופלה  0%תות  150גרם בד"צ 1דיאט
יופלה  0%אננס  150גרם; דיאט יופלה  0%אפרסק
 150גרם; דיאט יופלה  0%דובדבן  150גרם; דיאט
יופלה  0%תות  150גרם; דיאט יופלה  0%עוגת גבינה
ותות  150גרם; דיאט יופלה  0%פירות יער  150גרם;
דיאט יופלה  0%קוקוס  150גרם;      דיאט יופלה 0%
תות בתחתית  150גרם; דיאט יופלה  0%בטעם פאי
לימון; דיאט יופלה  0%בטעם אלפחורס; יופלה לבן
 1.5%גביע  200גרם; יופלה לבן דיאט  0%גביע 200
גרם; יוגורט תנובה 1.5%
משקה סויה תנובה לייט; מעדן תנובה סויה ביו במתיקות
מעודנת; מעדן תנובה סויה ביו בטעם טבעי;

תוספי מזון ,תרופות,
מכשור רפואי ומוצרי
עזר

( ABBOTT - GLUCERNAגלוצרנה)
מזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם
סבילות לקויה לגלוקוז .היבואן :פרומדיקו
 B.LAORארומה 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 סוכרת ,ביטוח אי כושר עבודה
לחולי סוכרת ,ביטוח משכנתא לחולי סוכרת.
אלטמן בריאות שותפות כללית
פלקסיטול – משחה לכף הרגל; פלקסיטול – קרם
ידיים לעור יבש מאוד; פלקסיטול – קרם לטיפוח
הציפורן; פלקסיטול קרם לעור יבש מאד; פלקסיטול
איזי סטיק; אלפא ליפואית;
גאמידה בע"מ
מערכת גבס לתמיכה ברגל סוכרתית ,משחה  
dermagran-B
גפןמדיקל בע"מ                                                                 
מד סוכר פריסטייל לייט; מד סוכר פרידום לייט; מד
סוכר אופטיום נאו; סטיקים פריסטייל לייט; סטיקים
אופטיום; סטיקים אופטיום קטנים; משאבת אינסולין

אומניפוד; מחטים קליק פיין; מחט ויטרקס סופט;
מד סוכר נצמד לזרוע ,משדר במשך כשבועיים; מד
המוגלובין מסוכרר;
ויטאמד ,תעשיות פרמצבטיות בע"מ.
קרם טיפולי פורטה לרגליים
טופ נייל שיווק בע"מ
קלירנס – סבון טיפולי  1ליטר 250/מ"ל; קלירנס –
מחזק ציפורניים טיפולי; קלירנס – קרם ידיים טיפולי;
קלירנס – תערובת ציפורניים אקטיבית; קלירנס –
דיאודורנט ספריי לכף הרגל;
כצט
לקטופיל  -יאנג מוס ניקוי טיפול לפנים; לקטופיל  -קרם
גוף טיפולי; לקטופיל  -קרם ידיים טיפולי; תחליב סבון
טיפולי;  – TZAREVET Xצרבת X, Calcichew
 D3בטעמים מנטה ,לימון ותפוז .קלצ'יצ'ו אקסטרא 3D
בטעם לימון; ויטמין ;D
לבנת פורן  -זכויות רפואיות
שירותים למימוש זכויות רפואיות
לוריאל ישראל בע"מ
קרם רגליים משקם לעור יבש במיוחד ,מחוספס
וגבשושי ,טיובה  88מ"ל; קרם לחות לעור יבש עד יבש
מאוד ,ג'ארה  454מ"ל; תחליב לחות לעור יבש עד יבש
מאוד ,בקבוק עם משאבה 473 ,מ"ל; קרם לחות לעור
יבש עד יבש מאוד ,טיובה  177מ"ל; קרם לחות לעור
יבש עד יבש מאוד ,ג'ארה  340מ"ל; תחליב לחות לעור
יבש עד יבש מאוד ,בקבוק עם משאבה  236מ"ל
מ.א .מוצרי טבע ובריאות
טננבלוט  – Dסירופ עם תמציות צמחים ללא תוספת
סוכר; סוכריות ויויל ללא תוספת סוכר בטעמים :בטעם
סמבוק ,בטעם לימון ,בטעם פירות יע ,ר בטעם מנטה,
בטעם מנטה חריפה.
מורז צמחי מרפא
כפתן – קרם לרגליים .משושת – משחה לטיפול
בפצעים פתוחים .משחת עיסוי להמרצת מחזור הדם
ולהקלת כאבים ראומטיים .מגן ציפורניים לטיפול
בפטריות ובדלקות מתחת לציפורן.
מכבי שרותי בריאות
סטרפ קא ,ר סידן  +ויטמין  , 200Dקרם רגליים שיקומי,
.N Care Sense
מעבדות ים המלח – AHAVA
קרם גוף מזין לעור יבש ורגיש; קרם ידיים לעור

יבש ורגיש; קרם רגליים לעור יבש ורגיש; קלינרל
 D-MEDICקרם לכף הרגל; קלינרל  D-MEDICג'ל
גרגרים לכף הרגל;
מעבדות מדיג'ל בע"מ
 Nail Drops Medifootלציפורניים (סיוע בטיפול
בפטרת ואקזמת כף הרגל)
 )Multipurpose cram (Medigelקרם רב
שימושילחות והזנה לעור
 Medifootסיוע בהסרת עור קשה וגס בכף הרגל
ללא צורך בסכין או משייפים חדים
מרקמן את טומשין משרד עו"ד ונוטריון
שירותים משפטיים לזכויות רפואיות
נטורל ביוטק בע"מ
איטלס –  - EATLESSטבליות למציצה בטעמים:
מנטה ,לימון ,פירות יע .ר
נובונורדיסק (פארמדיה)
עטי הזרקה מסוגNOVOPEN 3 , NOVOLET , :
.NEEDLE NOVOLIFE, PENMATE
סופר פארם בע"מ
קרם ידיים לעור יבש במיוחד; משחה לכף הרגל; משחה
לשפתיים יבשות במיוחד;
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
נוירובטיק – קפליות חומצה אלפא ליפואית לסיוע
במניעת נוירופתיה ,גלוקו ג'ל ((Gluco-Gel
לספיגה מהירה; די-ויט טבליות ,די-ויט  200טיפות ,די-
ויט  400טיפות.
פישר תעשיות פרמצבטיות בע"מ
יו-לקטין סדרה טיפולית לעור יבש-יבש במיוחד :יו-
לקטין קרם טיפולי  /יו-לקטין פורטה טיפולי (מכיל
 Ureaבריכוזים שונים) ,יו-לקטין קרם פורטה טיפולי
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
קרם פנים טיפולי .אייקר  /אייקר פורטה  -מגבונים
לאחר סטריליזציה לניקוי יסודי של העיניים .אמול /
אמול פורטה  /אמול נטורל  -שמן אמבט .פדיסול קרם

לריכוך וטיפול בכף הרגל ,פדיסול תרסיס דאודורנט
לכף הרגל  -מרענן ,סופג זיעה ומונע ריח; פדיסול –
דיאודורנט ספריי לכף הרגל; פדיסול – קרם טיפולי
לכף הרגל; מגבונים EYE CARE SENSITIVE
;EXTRA
פיקס פיט בע"מ
מדרסים בהתאמה אישית
פריגו ישראל – טאיקו דיאגנוסטיקה
גלוקומטר אסנסיה עלית  XLואביזריו .גלוקומטר
אספרי ואביזריו ,גלוקומטר אסנסיה קונפירם ואביזריו.
ערכות לבדיקת סוכר של חברת Bayer: ASCENSIA
ELITE , ASCENSIA ELITE XL , ASCENSIA
 ,ESPRIT 2מגוון מחטים עדינות ( ,)uniletמשאבת
אינסולין מתקדמת Insulin Pump Cozmo
קארט קוסמטיקס בע"מ
משחה טיפולית לכף הרגל ,ציפורנית ,מוקוסווט ,קורנקס
ג'ל ,תחליב טלק טיפולי ,קרם טיפולי לכף רגל יבשה
וסדוקה ,ג'ל ספורט; פילינג לציפורן; נוזל לציפורניים;
פילינג אניזמטי לכף הרגל;
קבקב יבוא הנעלה בע"מ
גרביים לסוכרתיים דגם  ;11035נעליים ABSOLUTE
 COMFORT 4412לחולי סוכרת; נעליים
 ABSOLUTE COMFORT 4411לחולי סוכרת;
נעליים  ABSOLUTE COMFORT 8411לחולי
סוכרת; נעליים ABSOLUTE COMFORT 8413
לחולי סוכרת; נעליים ABSOLUTE COMFORT
 4302לחולי סוכרת
רייז ננו אופטיקס בע"מ
מסנן אופטי למניעת רטינופטיה וקטרקט בחולי סוכרת
רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ
סטרפסילס תות ללא סוכר -להקלה על כאב גרון,
נורופן לילדים בטעם תות ,נורופן לילדים בטעם תפוז;
סטרפסילס ללא סוכר לימון ,גביסטון נוזל מנטה,
גביסטון מנטה טבליות; קרם טיפולי לסדקים בעקב
בתוספת קרטין מבית ;Scholl
חברות תרופות – תרופות במרשם רופא בלבד:
ברינגר אינגלהיים ישראל בע"מ ,MSD ,נובונורדיסק
(פארמדיה) ,סנופי ,אלי לילי.
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יחסי משפחה טובים

עשויים להשפיע על מצב הסוכרת של החולה
מחקר שנערך לאחרונה בדק את השפעות •
הסוכרת מסוג  2על חולים מבוגרים וקרוביהם 15.7%• • ,מאלה הפעילים גופנית העידו
במטרה לבדוק עד כמה התמיכה של קרובים
שאינם עושים זאת על בסיס קבוע.
ובני משפחה קריטית לשליטה ושיפור ממדי
המחלה .המסקנה ,נוכל לגלות כבר עכשיו ,היא מסקנות
שלתומכים בחולה תפקיד קריטי בשיפור מצבו • •כדי לשפר את תנאי הסוכרת אצל אנשים
של החולה.
מבוגרים וכדי להתגבר על קשיי ניהול
המחלה ,שיתוף פעולה בין החולה לתומך
המחקר הצולב נעשה בטורקיה ,על מטופלים
בו ,לקרגיבר ,הוא הכרחי.
בסוכרת סוג  2בני  65ומעלה ובני משפחותיהם,
המשמשים להם כתומכים.
• •עבור חולים מבוגרים ,הערכות מעמיקה
לטיפול היא הכרחית .בגלל מורכבות מחלת
במחקר נבדקו  115חולים וחולות בין הגילאים
הסוכרת ,דרושה לה תכנית מורכבת לטיפול
 ,65-80ממצבים משפחתיים שונים – נשואים,
משולב ,שנעשית פעמים רבות עם מחלות
גרושים ואלמנים ,מכל רמות ההשכלה ,שחיים
נוספות .התכנית צריכה להיעשות באופן
בבית אחד עם בת או בן הזוג ,עם ילדיהם ,עם
שייקח בחשבון גם את סביבת החיים שלהם
עזרה של מטפל או לבד.
וגם את אורח החיים שלהם ,בהתאם לנתוני
במקביל נבדקו התומכים בהם – בני ,18-82
המחלה.
משני המינים ,בכל רמות ההשכלה ,בני או בנות
זוג ,ילדים נשואים וכאלה שאינם וגם מטפלים • •במצבים מסוימים ,ייתכן ותומכים בחולה
סוכרת מסוג  ,2בין אם הם בני משפחה
המעניקים עזרה קבועה למטופל.
או חברים ,יצטרכו לקחת החלטות עבור
השאלון שחולק למשתתפים במחקר ,והותאם
חולה שאינו מסוגל לקחת אותם עבור עצמי
למטופלים ולבני המשפחה התומכים ,חולק ל3-
מפאת מגבלה כזו או אחרת.
חלקים:
• 48.7%העידו שאינם פעילים גופנית כלל.

•

•נתונים דמוגרפיים.

•

•הטיפול בחולה ,הרגלים ,תרופות שהוא
מקבל ,שינויים בסגנון חיים כמו הרגלי תזונה.

•

•נתונים פיזיים ומעבדתיים משווים.

נתונים מעניינים מהמחקר על התומכים
בחולה סוכרת:
•

• 11.3%מהתומכים העידו שלמחלת בן
המשפחה אין השפעה על החיים שלהם.
 38.3%מהתומכים אמרו שלמחלת בן
המשפחה יש השפעה כלשהי על חייהם.
 47%העידו שלמחלת הקרוב אליהם
השפעה משמעותית על חייהם.
כ 68.7%-מהחולים חיים עם תומך שהוא
בעצמו חולה סוכרת 31.3% ,חיים עם אדם
שאינו מטופל בסוכרת.

נתונים מעניינים על החולים בסוכרת:
•

• 59.1%מהם גילו את הסוכרת רק
כשבאו לבדוק מחלות ותופעות אחרות.
•  70.4%מהם מעולם לא התייעצו עם יועץ
תזונה.

•

• 49.6%העידו שהרגלי התזונה שלהם אינם
קבועים.
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•

•הבנת הסיכונים ,הסיבוכים והשיפורים
האפשריים של המחלה הכרחיים לחולים
ולתומכים בהם גם יחד .שליטה של התומך
במידע על המחלה אצל הקרוב לו ,מגדילה
את הסיכוי לשיפור במדדיה.

•

•שמירת האיזון הגליקמי היא הבסיס
לשליטה במחלה והבסיס לניהולה .לכן,
המדדים החשובים ללימוד והבנה הם מדדי
ה .HbA1c-הטיפול עצמו – תרופתי ושאינו
תרופתי – חייב להיות אינדיבידואלי ומול
הצוות הרפואי המטפל.

•

•יחסים טובים בין בני המשפחה הם מפתח
הכרחי לטיפול אופטימלי במחלת הסוכרת.
הוא מחייב אינטראקציה קבועה ותקשורת
בין בני המשפחה.

השורה התחתונה
הוכח במחקר שתמיכה משפחתית בטיפול
בחולה ,מעצימה את יכולת התמודדותו עם
המחלה ואף את שיפור מדדי המחלה אצלו.
מאמר זה מתוך אתר " 2סוכר" ,למשפחות
המתמודדות עם סוכרת מסוג  .2מוזמנים
להצטרף לקבוצה הסגורה בפייסבוק " 2סוכר -
קהילת בני המשפחה לחולי סוכרת סוג   "2
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