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דבר המערכת

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

"חייבים לקדם פתרונות ציבור הסוכרתיים
שנמצאים בסיכון ,לפני שיהיה מאוחר
מדי"
עדויות קליניות מבוססות מראות כי
יותר סוכרתיים נפטרו כתוצאה מנגיף
הקורונה .מחקר חדש מארה"ב מראה כי
כמעט מחצית מהנפטרים מקורונה היו
סוכרתיים -אסור שנגיע למספרים הללו
בישראל ,במיוחד שיש פתרונות שיכולים לעזור.
כיום חיים בישראל מעל חצי מיליון סוכרתיים ועוד חצי מיליון טרום
סוכרתיים .סוכרת היא אחד מגורמי הסיכון המרכזיים לסיבוכים ותמותה
מקורונה .על פי מחקר צרפתי ,שפורסם בסוף מאי  2020בכתב העת של
האיגוד האירופאי לחקר הסוכרת  Diabetologia 10%,מהסוכרתיים
החולים בקורונה מתים תוך  7ימים; וכ 20%-אחוז מהסוכרתיים החולים
בקורונה נזקקים להנשמה .כמו כן ,נתונים מדאיגים עוד יותר פורסמו
בימים האחרונים על ידי ארגון הסוכרת האמריקאי על פיהם קרוב ל40% -
מהנפטרים מקורונה היו סוכרתיים .עלינו לדאוג לכך שלא נגיע למספרים
המפחידים הללו בישראל.
במציאות המורכבת שנוצרה ,הסוכרתיים נמצאים בקבוצת סיכון
משמעותית .יחד עם זאת ,הטיפול בסוכרת חייב להימש ,ך וזהו טיפול הדורש
לעיתים קרובות מעקב צמוד של הרופא המטפל בכדי להגיע לתוצאות
אופטימליות .אני שומע על אינספור סוכרתיים שמעדיפים להימנע מביקור
במרפאות בקופת החולים מהחשש להידבק בנגיף וכ ,ך מגיעים למצבים
מסכני חיים בין היתר כתוצאה מסוכרת שאינה מאוזנת .כמו כן ,מרבית
הסוכרתיים מסוג  2לעיתים סובלים מעודף משקל ו/או השמנת ית ,ר ופגיעה
באיברי מטרה שונים .הם מאוד מודאגים ולכן נשארים מבוצרים בבתיהם
מתחילת התפרצות המגפה בישראל ,ואין לנו אינדיקציה למצבם הבריאותי.
"חייבים ליישם בישראל פתרונות לסוכרתיים באופן מידי"
מחקרים בעולם מצאו כי איזון טוב יותר קשור בהפחתת התמותה .על פי
הנתונים מה NHS-באנגליה נמצא כי בסוכרתיים מסוג  1יש עלייה של פי
 3בתמותה בין הקבוצה של החולים שלא היו מאוזנים כלל לעומת אלה
עם האיזון הטוב .כמו כן ,בקרב סוכרתיים מסוג  2יש עלייה בתמותה של
פי  1.6בין אלה שלא היו מאוזנים כלל לאלה באיזון האופטימלי .ישראל
חייבת לתת פתרונות מידיים לסוכרתיים לפני שיהיה מאוחר מדי .סוכרת
היא מחלה פרוגרסיבית אשר עלולה לגרום לסיבוכים עתידיים במידה וערכי
הסוכר אינם מאוזנים.
ישנם פתרונות אשר מיושמים ברחבי העולם וגם זמינים בישראל .מדינות
כמו איטליה ,ספרד וארה"ב שינו את מדיניות הטיפול בסוכרת ואפשרו
גישה רחבה וקלה יותר לטכנולוגיות ותרופות .ארגון ה ,FDA-אישר במהלך
יולי  2020שימוש באפליקציות לחולים במחלות כרוניות ,כמו סוכרת,
אשר מאפשרת לרופא לעקוב אחר מצב הסוכרתי בכל רגע נתון ולשנות
פרקטיקת טיפול בהתאם .טכנולוגיות אלה זמינות גם בישראל והן מוכנות
לשימוש.
מדינת ישראל חייבת לתת גישה למערכות דיגיטליות מתקדמות אשר
מאפשרות לרופאים מעקב מרחוק ומיתרות את הצורך של הגעת
המטופלים לקופת החולים .הצוות הרפואי יכול לבצע החלטות טיפוליות
מרחוק ללא כל מגע עם המטופל .עצם העובדה שהמטופל לא חייב
להגיע למרפאה מצמצמת באופן משמעותי את פוטנציאל חשיפתם לנגיף
הקורונה.
יתר על כן ,ובמטרה למנוע סיבוכים מסכני חיים כמו תנודות קיצוניות ברמות
הסוכר חשוב לסייע גם באמצעות ניטור סוכר רציף –במיוחד עבור נוטלי
האינסולין ,באמצעות הזרקות או משאבות אינסולין ,חולים אלו חשופים
יותר ל"נפילות סוכר" מסוכנות.
אי הכללת מערכות דיגיטליות כאלה והמשך התפרצות נגיף הקורונה
בישראל מהווה גזר דין עבור ציבור הסוכרתיים .מדינת ישראל חייבת לסייע
לציבור גדול זה במיידי וליישם פתרונות שיעזרו לציבור הסוכרתיים.
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מוטי פרלמוטר

בראיון שנערך בחודש שעב ,ר ציינה גב’
ליאור פינקל-פרל מנכ”לית “מנהיגות
אזרחית” ,שהוא ארגון הגג של המגזר
השלישי ,כי להערכתה מתוך 13,000
עמותות הרשומות בישראל והעומדות
בחוקים ובנהלים ,לא תשרודנה 50%
מהן את משבר הקורונה אם יימשך
לתוך שנת  .2021הסיבה העיקרית – ירידה כמעט מוחלטת בתרומות
והפסקת חוזי שירותים למדינה.
דווקא אגודה ישראלית לסוכרת ,אשר מעולם לא התבססה על תרומות
ואין לה חוזים ממשלתיים ,נשארה יציבה תחת אילוצי השעה וממשיכה
לתפקד ולספק שירותים לציבור הסוכרתיים בכלל ולחברי האגודה
בפרט .אנו אף רואים התעוררות בפניות של יצרנים לקבלת תו האגודה
אשר הפך להיות “תו התקן” הבלתי רשמי למוצרי מזון בעלי ערך מוסף
לחולי הסוכרת.
לצערנו ,הפגיעה האנושה ביותר בפעילות המסורתית של האגודה
מתבטאת בביטול מוחלט של פגישות פנים אל פנים .כתוצאה מכך
כל סניפי האגודה משותקים ואף אין ביכולתנו לקיים את יריד הסוכרת,
כנס מדעי במתכונתו הרגילה והשתלמויות כגון בתי ספר לסוכרת וקורסי
פדיקוריסטיות.
מכיוון שכ ,ך הסתגלנו במהירות לאקלים החדש שנוצר ואנו פועלים
במרץ רב באמצעות קמפיינים טלוויזיוניים ואינטרנטיים ,הרצאות בזום,
ביוטיוב ,בפייסבוק ובוובינרים ומגיעים לאלפי ולפעמים גם לעשרות
אלפי בתים וצופים ומאזינים בכל הארץ .מגמה זו מתחזקת ואנו נערכים
במלא הקצב לחודש המודעות לסוכרת ולחודשים הבאים אחריו.
עקב שיתוק המפגשים בסניפים החליטה גב’ נירה גרנטשטיין ,מרכזת
עבודת הסניפים באגודה ,לצאת לגמלאות .נירה שירתה בנאמנות
ובמסירות את האגודה וחבריה במשך  11השנים האחרונות וצר לנו על
עזיבתה .לקראת סיום עבודתה השקיעה מאמץ רב בחודשים האחרונים
בעריכה ,התקנה והפקה של חמישה אלבומי הוקרה (אינדיבידואליים,
כמובן) לחמשת מנהלי הסניפים הוותיקים באגודה – מעין “מפעל חיים
אישי” .האלבומים הוגשו לגב’ קלוד לנגנואר ראש סניף הרצליה ,לד”ר
לאה קנטי ראש סניף אשדוד ,למר אלי נדיב ראש סניף נהריה ,למר
פנחס ששון ראש סניף חדרה וגב’ צביה ציוני ראש סניף רחובות.
אנו מאחלים לה שתמצא עניין רב בפרק זה של החיים וכמובן
אריכות ימים ובריאות טובה ויפה ברכה זו גם לכל חברי האגודה.
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דבר העורכת המדעית

דבר העורך

קוראים יקרים,

שלושה חודשים חלפו עברו להם וגם
היום אנחנו באמצע הקורונה ואנחנו
הולכים "לבלות" איתה עוד הרבה זמן,
לפחות – עד שיימצא (אם יימצא)
חיסון!

ד"ר שלומית קורן

אנחנו עדיין נמצאים בתקופת
״קורונה״ .תקופה מאתגרת בה כולנו
מתמודדים גם עם פחד וחרדה
מפני המחלה עצמה וגם עם קשיים
כלכליים .כמו כן קיים אצל כולנו צער
וגעגועים לחיים הקודמים שהכרנו לפני
שגברת קורונה נכנסה לחיינו .עוד דבר
שמאפיין את התקופה היא הרגשת בדידות בקרב אנשים רבים.
נתקלתי לאחרונה במאמר מקסים שמתאר את יתרונות הפעילות
הגופנית ואשמח לחלוק אותו עימכם.
כותרת המאמר :״התעמלו כאילו חייכם תלויים בזה״
ומה כתוב במאמר?
פעילות גופנית מגינה מפני התקף לב – אחד הסיבוכים המרכזיים של
סוכרת.
החדשות הטובות הן ,שפעילות גופנית יכולה להגן על הלב גם אם סבלת
בעבר מהתקף לב .הדרכים בהן פעילות גופנית משפרת את בריאות
הלב כוללות :הורדה בלחץ הדם ,עלייה ברמת הכולסטרול הטוב ,ירידה
ברמת הכולסטרול הרע ,ירידה ברמת טריגליצרידים ,ירידה בדלקת,
ירידה בשומן הבטני ,השפעה מיטיבה על המשקל ,וחשוב לענייננו –
פעילות גופנית משפרת את מצב הרוח.
פעילות גופנית הוכחה גם כמאריכה חיים.
התייחסו לפעילות גופנית כתרופה “בחינם״ .תרופה שמשפרת את איזון
הסוכרת ,תורמת לירידה במשקל ומונעת מחלת לב .בתקופה זו ,כאשר
הרבה פעילויות לא אפשריות או אסורות ,עיסוק בפעילות גופנית יתרום
לשיפור מצב הרוח ושיפור בריאותי.
כשמצב הרוח טוב יות ,ר קל לנו יותר להקפיד ולשמור על תזונה בריאה
ונכונה.
איך יודעים אם המאמץ הוא קשה מספיק? כלל אצבע פשוט הוא
״מבחן הדיבור״ :בזמן פעילות גופנית אפשר לדבר בקלות ,אבל לא
לשיר .זה סימן שהמאמץ הוא מספק.
דוגמא לפעילות גופנית פשוטה לביצוע שכל אחד יכול לעשות היא
הליכה .כמו כן ,בימי קורונה יש תוכניות רבות בטלוויזיה שמשלבות
פעילות גופנית לצופים .פעילויות אלו מומלצות מאוד.
אז קדימה ,תתחילו בכל פעילות גופנית שמתאימה לכם  ,זה יעשה רק
טוב 

זאביק זהבי

גם הסוכרת ממשיכה "לבלות" איתנו,
בטוב וברע .לפיכך אנחנו כאן שוב עם מאמרים העוסקים בקורונה
בכלל ובקשר שלה לסוכרת – בפרט.
אחת התגליות במאמרים מדברת על כך שהתרופות שמשמשות את
חולי הסוכרת כבר כמה שנים ,כמו פורסיגה ,ג'ארדיאנס וויקטוזה ,התגלו
במקרה ע"י ה FDA-האמריקאי כתרופות למחלות לב וכלי דם ,שזה
מפתיע ומעודד.
יש ברשת החברתית אתר הנקרא "שניים סוכר" ממנו אנחנו שואבים
לא מעט חומר שמתאים לנו .שווה להיכנס אליו ,יש בו הרבה מאמרים
רלוונטיים והרבה מתכונים לסוכרתיים.
כמו תמיד אנחנו מבקשים לדבר על פעילות גופנית .אמנם יש סגר אבל
זה לא אומר שאי אפשר לצאת כל יום להליכה במרחק סביר מהבית.
יש בגנים הציבוריים גם מתקני התעמלות עממיים ופשוטים שזה בדיוק
הזמן לנצל אותם ,העיקר לא לשבת כל הזמן מול המחשב או הטלוויזיה
כמו "בטטות כורסה" (כמו שקוראים לזה .)...גם בתוך הבית ניתן לקיים
פעילות גופנית יומית ,אם זה מול היוטיוב ואם זה באמצעים פשוטים של
הרמת משקולות ותרגילי כוח שלא מצריכים מתקנים ויש לנו גם מאמר
על פעילות גופנית לבית בעיתון.
יש גם מאמר קצר העוסק ברפואה הסינית ודרכי טיפולה בסוכרת.
סניפי האודה הישראלית לסוכרת ברחבי הארץ סגורים או מושבתים
בשל הסגר ובשל החשש של אנשים להתקהל .האגודה ארגנה בחודשים
האלה הרצאות זום העוסקות בסוכרת ,כדי להשאיר אותנו בעניינים .כמה
מההרצאות האלה הפכו למאמרים בעיתון שאתם מחזיקים בו :שמירה
על איזון סוכרת בימי קורונה ,שומרים על הלב ,תוספי מזון לאנשים עם
סוכרת ומאמר חשוב על סוכרת ומעגל התמיכה המשפחתית בחולי
הסוכרת.
אנחנו בתחילתה של שנה חדשה וזה הזמן לעשות החלטות חדשות
באשר להתמודדות שלנו עם הסוכרת .קיראו מאמר בנושא .בין
הבדיחות מצאתי אחת המסבירה את ראשי התיבות של תשפ"א :תהא
שנה פחות איומה...
העיקר להיות בריא – שיהיה תענוג להביט בראי!

נסיים בברכת רפואה שלמה לכל החולים
ובריאות מלאה לכולנו
ד״ר שלומית קורן
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אחות ל(כל) צרה...
גילה לביא -
מומחית קלינית
בסוכרת ,מתאמת
סוכרת מבוגרים בית
חולים שמיר ,אסף
הרופא

“לא זוכר/ת שהשמנתי”..
קשר בין סוכרת ,השמנה ודמנציה
מחלת הסוכרת ומחלת ההשמנה
הוגדרו כמגפת המאה ה21-
לא כולם יודעים שקיים קשר בין שני המצבים
הללו לבין התפתחות דמנציה (ירידה קוגניטיבית
ותפקודית) .סוכרת סוג  2היא מחלה מטבולית
פרוגרסיבית (מתקדמת) שמערבת מערכות שונות
בגוף.
קיים קשר הדוק בין סוכרת והשמנה ,כולסטרול
לא מאוזן ,יתר לחץ דם ,רמה גבוהה של שומנים
בדם ,כבד שומני ומצב דלקתי כרוני .מכלול מצבים
אלו ,בין היתר עלול לגרום להתפתחות סיבוכים
והפרעות קוגניטיביות (דמנציה ,אלצהיימר) פי 1.5
יותר במטופלי סוכרת עם השמנה מאשר בקרב
לא סוכרתיים .
חוקרים מדרום קוריאה וארצות הברית בחנו כיצד
עודף משקל או השמנת-יתר בנוכחות סוכרת
מסוג  2עשויים להשפיע על המוח .לצורך כך הם
גייסו  150קוריאנים בגילאי  30-60שנים ,שחולקו
לשלוש קבוצות שוות שכללו  50משתתפים .בכל
קבוצה השתתפו :מטופלי סוכרת עם עודף-משקל
או עם השמנת-יתר; מטופלי סוכרת בעלי משקל
תקין; משתתפים ללא סוכרת בעלי משקל תקין.
החוקרים התבססו על סיווג ארגון הבריאות העולמי
( )WHOלמדדי מסת גוף וחילקו את המשתתפים
לבעלי משקל תקין ,עודף משקל או השמנת יתר.
הם לקחו בחשבון את הגיל והמין של המשתתפים
ומשך הסוכרת .המחקר התמקד במטופלים
עם סוכרת קצרת-טווח ,כאשר בכל המטופלים
האבחנה נקבעה במהלך חמש השנים האחרונות
והם לא טופלו באינסולין לפני המחקר .המחקר לא
כלל מטופלים עם סיבוכי סוכרת או מחלות נרחבות
אחרות.
לצורך הערכת מידת הפגיעה המוחית באזורים
האחראים על חשיבה וזיכרון בוצעה בדיקת MRI
לכל משתתפי המחקר.
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מהתוצאות עולה כי במטופלי סוכרת החומר
האפור היה דק יותר משמעותית באזורי האונה
הטמפוראלית ,פרה-פרונטופריאטלית ,קורטקס
מוטורי ואוקסיפיטלי ,בהשוואה לנבדקים ללא
סוכרת .עוד מצאו החוקרים הזדקנות של
הקורטקס הטמפוראלי והמוטורי בחולי סוכרת בעלי
עודף-משקל/השמנה ,בהשוואה לחולי סוכרת
בעלי משקל תקין; כמו כן ,זוהו שינויים ספציפיים
לאזור באונה הטמפוראלית .מחקרים קודמים
זיהו אטרופיה (ניוון) של האונה הטמפוראלית
כאחד השינויים המוקדמים ביותר במוחות של
חולי אלצהיימר .החוקרים סבורים כי שינויים דומים
במוח עשויים להעיד כי באלו עם עודף משקל או
השמנה וסוכרת מסוג  2קיים סיכון מוגבר לדמנציה.

עצות שימושיות לשמירה על איזון
רמות סוכר ומשקל תקין
בימים מאתגרים אלו ,בהם נאלצים לשהות
שעות רבות מהרגיל בתוך הבית ,קיימת סכנה
להתפתחות/החמרה במצב ההשמנה וחוסר
איזון רמות סוכר ושיום אחד לא תבינו כיצד קרה
שהמשקל השתנה ולא לטובה .מצבים אלו עלולים
לגרום להשלכות חמורות לטווח ארוך ,בין היתר
התפתחות דמנציה.
במטרה למנוע מצבים אלו ,הרשיתי לעצמי ללקט
מספר עצות:

בטוחה שכבר שמעתם עליהם ,אך האם העזתם
מכניזם הקשר בין שתי מחלות אלה נראה בדמות ליישם?
עמידות לאינסולין .תגובת הגוף בסוכרת מסוג • •שמרו על שיגרת חיים (התחילו בלצאת
 2המתגלה בגיל המבוגר ,היא תגובה מוטעית
מהפיג'מה בבוקר) ...
לאינסולין .בהשמנה הגוף מפריש כמויות רבות מדי
• •תזונה בריאה – על מטופלי הסוכרת להקפיד
בעוד רמות הסוכר בדם נשארות תקינות.
על כמות המזון הנאכל בארוחות ,לאכול כ4--
האנזים אשר מפרק אינסולין ,לאחר ארוחה ,אחראי
 3ארוחות עיקריות בזמנים קבועים ולהעדיף
גם על פירוק חלבון בשם בטא עמילואיד .הצטברות
פחמימות מורכבות אשר מתפרקות לאט
חלבון זה יכולה להיות קשורה להתפתחות דמנציה
ושומרות על איזון הסוכר בדם .נוסף על
ואלצהיימר.
כך ,מומלץ לצרוך :תוספי מזון כמו מגנזיום
(נמצא בבורגול ,קמח ,קוסמת ,קינואה) ,או
סיבה אחרת לפיתוח דמנציה יכולה להיות עקב ייצור
אומגה ( 3נמצא באגוזי מלך ,דגי ים צפוניים:
מולקולות חריגות בהשראת סוכר גבוה .הם מהווים
טונה ,סלמון) ,ונוגדי דלקת כגון :כורכום ,כרום,
גורם סיכון להתפתחות דמנציה ,עקב פגיעתה בכלי
קינמון .חשוב להרבות באכילת ירקות רבים
דם ,אשר בין היתר מספקים חמצן לאזורים במח.
ולהפחית שימוש במלח.
הסוכרת הלא מאוזנת ,הגורמת לטרשת עורקים,
יכולה לפגוע גם בתגובה הווזומוטורית שלהם וכך • •נצלו תקופה זו כדי למצוא מתכונים בריאים
ליצור אוטמים קטנים ומרובים ברקמת המוח ,אשר
חדשים ובדקו ע"י מדידות תכופות יותר של
יובילו בסופו של דבר לדמנציה וסקולרית.
רמות הסוכר ,אילו מזונות מעלים /שומרים על
רמות הסוכר.
במחקר עדכני נוסף שנערך ביפן וכלל כ1000 -
משתתפים ,נמצא קשר בין התפתחות דמנציה • •להימנע ממזונות – בעיקר כאלה אשר מכילים
וסוכרת מסוג  .2ייחודו של מחקר זה הוא במעקב
סוכר ,ג'נק פוד ,אחוזי שומן גבוהים ופחמימות
ארוך טווח שנמשך כ 15-שנים .המשתתפים היו
פשוטות אשר מתפרקות במהירות וגורמות
בני  60וללא עבר של דמנציה או אלצהיימר.
לרמות הסוכר לעלות ולרדת באופן קיצוני.
לעומת קבוצת הביקורת ( ,)20%הקבוצה אשר • •שתיה מספקת של מים – שומרת על חילוף
סבלה ממחלת הסוכרת הייתה בעלת סיכון מוגבר
חומרים תקין חיוני לתפקוד הכליות .מומלץ
לפתח דמנציה בכלל ,ואלצהיימר בפרט (.)27%
לשתות  30מ"ל /ק"ג מים(בתנאי שאין
עלתה
הסיכון היה חמור יותר ככל שרמת הגלוקוז
הגבלה רפואית)
לאחר העמסתו .ולכן גם מצב שהוא טרום סוכרתי
• •הימנעות מעישון אשר גורם לפגיעה בכלי דם.
עלול להעלות את הסיכון לפתח דמנציה.
לסיכום ,המסר החשוב ביותר הוא שעל המטופלים • •הימנעות משתיית אלכוהול
הסוכרתיים לשמור על איזון רמות הסוכר ומשקל • •מעקב אחר משקל פעם בשבוע
תקין על מנת למנוע סיבוכים עתידיים.
• •ביצוע פעילות גופנית  -הפעילות הגופנית
מפחיתה את רמות הסוכר בדם ,מאיצה את

מקורות:

זרימת הדם ותורמת לתחושת חיוניות .מומלץ
לבצע את פעילות של כ 150-דקות בשבוע.
תקבעו לעצמכם לוח זמנים קבוע של ביצוע Bali, P., Kaur, N., Tiwari, A., Bammidi, S.,
פעילות גופנית ,במדיה ישנן אפשרויות רבותPodder, V., Devi, C., ... & Malik, N. (2020). .
Effectiveness of Yoga as the Public
• •בחרו בכל פעילות אשר מעלה לכם את Health Intervention Module in the
מצב הרוח כגון :יוגה ,פילטיס ,צפייה בסרטים
הומוריסטיים ,תשחצים ,קריאה ,משחקי Bingham, M. (2017). Glucose Peaks
קופסה ,אולי חידוש קשר טלפוני עם חברים in Diabetes Linked to Declines in
Cognitive Function and Dementia.
מהעבר....
.Diabetes Care, 40, 811
• •האמינו בעצמכם שתצליחו להישאר מאוזנים
ובמשקל הרצוי והיעזרו באלו שמוכנים לעזור Management of Diabetes and
Diabetes Associated Dementia in
South East Asia: A Narrative Review.
"הצלחה מורכבת מאחוז אחד של
השראה ותשעים ותשעה אחוזי מאמץ" Neuroepidemiology, 1-17.

(תומס אלווה אדיסון)
שלכם,
גילה לביא
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Cukierman-Yaffe, T. (2010). Thinking
sweet: the relationship between
diabetes cognitive dysfunction.
Avances en diabetología, 26(6), 393-396.
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תוספי מזון לאנשים עם
ד"ר עירית
הוכברג -
מנהלת שירות
סוכרת ,מכון
אנדוקרינולוגיה,
סוכרת ומטבוליזם,
מרכז רפואי
רמב"ם

לתת את הטיפול מספיק זמן ובאופן זהה .המחקר

מחקרים קיקיוניים שמתפרסמים בעיתונים מדומים
שאין בהם בקרת עמיתים אמיתית .אם רוצים לדעת
אם התוסף משפר את האיזון של הגלוקוז ,אנחנו
צריכים להשוות בסוף המחקר את השינוי ברמות
הגלוקוז והההמוגלובין המסוכרר בין הקבוצות.

מחקר ללא הקצאה אקראית לטיפול מול פלסבו
לא מוכיח שום דבר .כך גם לגבי מחקר בהשתתפות
(מתוך הרצאה בזום)
קבוצה קטנה מדי של אנשים או מחקר קצר מדי.
חלק גדול מהאנשים שחיים עם סוכרת לוקחים מחקר בו שונה טיפול אחר לסוכרת כמו דיאטה,
תוספי מזון מתוך אמונה שיש בהם תועלת ,בהרצאה תרופות או פעילות גופנית באופן לא זהה בין שתי
זו ננסה להבין האם אמונה זו מבוססת על עובדות .הקבוצות ,לא מאפשר לזהות את השפעת התוסף.
חשוב להבין שבמחקרים הקליניים האיזון משתפר
אגע בחמישה נושאים::
לרוב גם בקבוצת הפלסבו והשפעת התרופה או
• •האם נמצאו תוספי מזון שמשפרים איזון התוסף נחשבים משמעותיים רק אם היא גבוהה
באופן משמעותית מהשינוי בקבוצת הפלסבו
גלוקוז?
למחקרים שמראים השפעה חיובית באיזון הגלוקוז,
• •האם תוספי מזון מסוימים מונעים סיבוכי יש סיכוי גבוה יותר להתפרסם מאשר מחקרים
סוכרת או מטפלים בהם?
שלא מראים השפעה חיובית ויש בכך משום הטיה
• •האם יתכן נזק באנשים עם סוכרת כתוצאה התלוי באג'נדה ובאינטרסים של החוקר .כל מחקר
בבני אדם חיב ברישום במאגרי מידע בינלאומיים,
מלקיחת תוספי מזון?
כך שניתן יהיה לזהות גם מחקרים גנוזים .חברות
• •האם יש תוספי מזון שדרושים למילוי חוסרים התרופות מחויבות לפרסם כל תוצאה ,גם אם היא
תזונתיים שכיחים אצל אנשים החיים עם לא מועילה להן ,אך חברות המייצרות תוספי מזון
סוכרת?
אינן חייבות בכך .חברה מסחרית שמוכרת תוסף מזון
• •האם יש תוספי מזון מסוימים שמועילים לרוב תפרסם את המחקר המראה תועלת אך תגנוז
מחקרים עם תוצאות שלא מתאימות לצרכי שיווק
לסוכרתיים שעוסקים בספורט אינטנסיבי?
תרופות עוברות תהליך ארוך של בדיקות ומחקר,
איך נדע אם תוסף משפיע על מחלה? לפעמים במשך שנים ,לזיהוי בטיחות ויעילות על
האם תוספי מזון משפרים איזון גלוקוז באנשים מנת לקבל אישור  .המחקרים הללו מאפשרים
עם סוכרת? האם אני יכול לקחת משהו טבעי לנו לזהות למי מהמשתתפים מופיעות תופעות
חדשות ,למשל התקף לב ,סרטן ,או פגיעה בכבד,
במקום תרופה?
ולוודא שאין עודף של תופעות כאלה בקבוצה
תוספי מזון רבים מתיימרים לשפר איזון של רמות
שמקבלת את התרופה לעומת הקבוצה שמקבלת
הגלוקוז בסוכרת ,למשל ,ויטמין  ,Dויטמין ,A
פלסבו .למחקרים כאלה יש עלויות עצומות שאין
מינרלים כמו כרומיום ומגנזיום ותמציות צמחים כמו
אפשרות לגייס כדי לבצע תהליך דומה על צמחים
קינמון וחילבה .האם זה מבוסס ונכון?
או תוספי מזון ללא פטנט .אז אם אנחנו מסתכלים
מחקרים מבוקרים עם תוקף מדעי מבוססים על כל תוספי המזון שהתפרסמו עליהם מחקרים
על השוואה בין התוסף לכדור שנראה זהה לו – מדובר לרוב במחקרים קטנים ,ואף תוסף מזון
(אינבו – פלסבו) ,שניתן לקבוצה גדולה של לא הוכח כמועיל לאיזון סוכרת במידה משמעותית
אנשים המחולקים באופן אקראי לשתי קבוצות המצדיקה את לקיחתו זה לא אומר שלאף תוסף
שמותאמות אחת לשנייה .אחת מקבלת את התוסף אין השפעה על גלוקוז ,אלא שההשפעה היא חלשה
והשנייה את הפלסבו ,כאשר גם הצוות המטפל וגם יחסית לזו המתקבלת מתרופה ושאין מספיק מידע
המטופל אינם יודעים מה הם הולכים לקבל .צריך על בטיחות השימוש.

?
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?

האם תוספי מזון מונעים או מפחיתים
צריך לעבור בקרת עמיתים ולהתפרסם בעיתון
רפואי מכובד .זו נקודה חשובה כיוון שיש היום הרבה סיבוכי סוכרת?
כרגע אין אף תוסף מזון שנמצא כמפחית סיבוכי
סוכרת ומומלץ לשימוש בחולי סוכרת לפי קווי
ההנחיה הבינלאומיים .תוסף מזון אחד שנקרא
"אלפא ליפואיד אסיד" עוזר בחלק מהאנשים
להפחית תסמינים של נורופתיה סוכרתית ,לעומת
פלסבו ,ולעתים צוות רפואי ימליץ עליו במי שסובל
מתסמינים אלו .יש שני מחקרים שהראו שויטמין E
מפחית סיבוכי לב וכלי דם באנשים עם סוכרת סוג
 2וסוג הפטגלובין  ,2-2אבל יש צורך במחקר גדול
יותר על מנת שזה יכנס לקווי ההנחיה הרשמיים.
יש כמה תוספים שאנשים רבים לוקחים ושנבדקו
במחקרים גדולים איכותיים בהשתתפות אלפי
אנשים שחלקם קיבלו את התוסף וחלקם פלסבו.
לצערנו הוכח שאין להם תועלת להפחתת סיבוכים
קרדיווסקולרים באנשים עם סוכרת .בין השאר
נשללה התועלת בלקיחת תוסף אומגה  , ,3חומצה
פולית ,וויטמין  . Dתוסף פופולרי נוסף הוא קואנזים
 ,Q10אין הוכחות מספקות לתועלת ואין צורך
לקחת אותו

?

האם אנשים עם סוכרת זקוקים
לתוספי מינרלים?
יש אמונה שכרומיום מועיל באנשים עם סוכרת .חוסר
כרומיום אכן שכיח יותר בסוכרתיים ,ומחקרים מסוימים
הראו שיפור באיזון סכרת תחת כרומיום ,אבל מחקרים
אחרים לא מצאו תועלת ותוצאות סך כל המחקרים
(מטה-אנליזה) לא מצדיקות לקיחת כרומיום -הוא לא
מזיק אבל גם לא מועיל .יש לציין שניתן לקבל כמויות
מספקות של כרומיום מתזונה נכונה.
כנראה שחסר מגנזיום קיים אצל אנשים רבים
בשל העובדה שבמים מותפלים אין מגנזיום וכך גם
במים שאנו שותים וגם בירקות שצמחו עם השקיה
של מים מותפלים יש משמעותית פחות מגנזיום
ממה שהיה במים ובירקות בעבר הלא רחוק .חסר
מגנזיום שכיח יותר אצל סוכרתיים ,באנשים עם
תפקודי כליות תקינים אין נזק בלקיחת מגנזיום ,
אבל גם אין הוכחות לתועלת שבכך.

?

האם אנשים עם סוכרת העוסקים
בספורט אינטנסיבי צריכים תוספים
מיוחדים?
אנשים שיש להם סוכרת ושעוסקים בפעילות
גופנית אינטנסיבית במיוחד כמו ריצת מרתון או
טריאטלון צריכים להיזהר מהתייבשות ,כי הסיכון

סוכרת
גבוה יותר אם הגלוקוז גבוה ,וצריכים לשתות כמות התרופה מטפורמין (גלוקומין ,גלוקופאז' ,וכדורים
מספקת של מים.
רבים נוספים של שילובי תרופות) .תרופה זו
אנשים שמטופלים באינסולין או תרופות שמורידות מפריעה לספיגת ויטמין  .B12למי שמפתח חסר
את הגלוקוז על ידי הפרשת יותר אינסולין יכולים אנחנו ממליצים על התוסף.
לפתח היפוגליקמיה בזמן עיסוק אינטנסיבי בספורט ויטמין  – Dזהו ויטמין שנוצר בעור בחשיפה לשמש.
ולכן עליהם לצרוך פחמימות לפני או תוך כדי כיוון שאנחנו לא מרבים להיחשף לשמש ,ובצדק,
הפעילות ולעקוב אחר רמת הסוכר שלא ירד יותר כדי להימנע מנזקים לעור וסרטן עור ,חשוב לקבל
מדי לערכים של היפוגליקמיה .יש ג'לים לספורטאים אותו בדרכים אחרות .הוא חשוב לבריאות העצם,
המכילים פחמימות אך צריך לבדוק שמדובר כי בלעדיו אין ספיגה מספקת של סידן ,יש לו
בגלוקוז ולא בפרוקטוז שכן פרוקטוז אינו מתאים תפקידים במערכת החיסון ובחוזק השרירים .לרוב
למניעה או טיפול בהיפוגליקמיה ..אין יתרון לג'לים האוכלוסייה כולל בישראל שטופת השמש ,יש חסר
הקנויים לעומת אוכל ושתיה המכילים פחמימות.
ויטמין  .Dבאנשים עם השמנה רמת ויטמין  Dעוד
בפעילות אינטנסיבית מאבדים הרבה נתרן ומגנזיום יותר נמוכה כי מדובר בויטמין מסיס שומן שחלקו
בזיעה ויש יש לצרוך אותם באוכל מתאים או נאגר ברקמת השומן שהיא רבה יותר באנשים עם
בתוספים ומשקאות מתאימים .אפשר לשתות השמנה .בתקופת הקורונה חשוב אפילו יותר למנוע
משקאות איזוטוניים תוך מעקב ערכי הגלוקוז .חוסרים של ויטמין  Dכי הוא גם מפחית זיהומים
משקאות אנרגיה מכילים יותר מידי סוכר ולא בדרכי הנשימה וחוסר שלו מגדיל את הסיכון לחלות
בקורונה קשה .משרד הבריאות ממליץ בתקופת
מומלצים לאנשים סוכרת.
הקורונה להיחשף לשמש  20דקות מצטברות
ביום או לקחת תוסף של  1000-800יחידות ליום.
האם יש נזק בתוספי מזון?
לאנשים עם השמנה מומלץ לקחת 2000-3000
יתכן נזק בעודפי ויטמינים או מינרלים מסוימים ,יחידות .כדי להבטיח ספיגה הנטילה צריכה להיות
ולכן לא כדאי לקחת יותר מדי מהם .בתוספי מזון יחד עם אוכל המכיל שומן.
המופקים מצמחים יש מאות חומרים שלא נבדקו
בצורה מסודרת במחקרי בטיחות ,כלומר ,חלקם יש שיטות טבעיות לטיפול בסוכרת
רעילים לאנשים מסוימים וחלקם מפריעים לספיגה,
הסיבה שחלק גדול מהאנשים עם סוכרת בוחרים
לפעילות או לפינוי ופירוק של התרופות.
לקחת תוספי מזון היא מתוך הרגשה שהם לא
אנשים עם סוכרת שלוקחים תוספי מזון שאין רוצים את הכימיה או פרוצדורות פולשניות אלא
הוכחה מחקרית מוצקה לתועלת שלהם ,במקום משהו טבעי .הפתרון הטבעי האמיתי הוא תזונה
תזונה בריאה או במקום תרופות שהוכחו כמועילות בריאה ,והסוכר יכול להשתפר בלי תרופות או עם
– מגדילים את הסיכון לסיבוכי סוכרת.
פחות תרופות אם אוכלים אוכל אמיתי ,לא מעובד,
כמו בדיאטה הים תיכונית שהיא מאריכת חיים או
מהם שני הויטמינים שמומלצים לחולי דיאטה דלת פחמימות שאם עושים אותה נכון יכולה
להפחית את רמת הסוכר.
סוכרת?
יש רק שני ויטמינים שחלק גדול מהאנשים עם
סוכרת זקוקים לתוסף להשלמת חסרים:

?

ֲאנַ ְ
ְּב ַ חנּו ֹלא ָט
ִ
ס
י
ם
ְ
ל
ח
ּו"ל,
קנְ יֹוןַ .
הּקֹורֹונָ ה ִהיא ָּת ְ ֹלא קֹונִ ים
כנִ ית
ִחי ָסכֹון...

גם פעילות גופנית היא טבעית לגמרי ,ויש כל כך
הרבה הוכחות מוצקות לתועלת שלה שאם היא
היתה כדור – כל אחד היה לוקח אותה .לכל אחד
חשוב לעסוק בה במינון המתאים למצבו ,וכל
תנועה ,כולל הליכה ,ריקודים ,שיטות תנועה שונות
– עדיפה על ישיבה .הנעת השרירים עוזרת לגלוקוז
להיכנס לשרירים ומשפרת את התגובה של הגוף
לאינסולין.
עוד טיפול טבעי שיש הוכחות מוצקות לתועלת שלו
הוא הפסקת עישון שמפחיתה סרטן ,התקפי לב
ותמותה .אין תוספים שמנטרלים את נזקי העישון.
מעקב וטיפול רפואי – מעקב מסודר וקבלת מידע
מרופא המעודכן בטיפול בסוכרת מאפשר לקבל
מידע אם יש צורך בהוספת טיפול שהוכח שמונע
או מפחית את הנזק שיכול להיגרם מהסוכרת.
התיעצו איתו גם התוספים שאתם רוצים לקחת .אל
תסתפקו בייעוץ של מרפאים טבעיים שלחלקם יש
ידע מועט ולעתים שגוי על המחלה.
לסיכום – רוב תוספי המזון לא הוכחו כמועילים
לחולי סוכרת ואין צורך אמיתי ברכישתם.
מי שמטופל במטפורמין צריך לעקוב אחרי רמת
ויטמין  B12ולקחת תוסף אם הרמה יורדת.
לכל אדם ,ובמיוחד אם יש לו סוכרת ,מומלץ
לקחת ויטמין  Dלשמירה על בריאות העצם והן
כהגנה מתחלואה קשה בקורונה.

?

ויטמין  – B12מחסור בויטמין  B12גורם לנזקים
משמעותיים ולירידה תפקודית :אנמיה ,סיבוכים
בכלי דם ,עייפות ,ירידה בתפקוד הקוגניטיבי ונזקים
עצביים .רבים מהאנשים עם סוכרת מקבלים את
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הכבד השומני

 הקשר לסוכרת מסוג  2ודרכי טיפולפרופ' שירה
זלבר-שגיא
ראש בית הספר
לבריאות הציבור,
אוניברסיטת חיפה,
והמרכז הרפואי תל-
אביב

ישנם גורמים רבים להתפתחות כבד שומני (כ  7%מהמשקל בתור התחלה) מומלצת
ובניהם תנגודת לאינסולין ,עלייה בשומן הבטני ,באמצעות דיאטה מבוקרת בליווי דיאטנית
עלייה במשקל ,תזונה לקויה ואורח חיים יושבני .קלינית.

מאפיינים קליניים ואבחון של
כבד שומני

מרבית המטופלים הם א-תסמיניים ,כלומר ,אינם
מרגישים בכאבים או בתסמינים אחרים .רוב
המקרים של כבד שומני מתגלים במקרה ביצוע
דנה איבנקובסקי וכמן,
בדיקת אולטרסאונד או כשמודגמת הפרעה
דוקטורנטית ,בית הספר לבריאות הציבור,
באנזימי הכבד בבדיקות דם שגרתיות .הפרעה
אוניברסיטת חיפה
באנזימי כבד תופיע בכ 10%-מהמטופלים עם
כבד שומני ומתאפיינת לרוב בעליה קלה עד
מהי מחלת הכבד השומני הלא
בינונית באניזמי הכבד ( AST/ALTולעיתים
אלכוהולי?
גם  .)GGTחשוב לציין ,כי גם אם אנזימי הכבד
 NAFLD) Nonalcoholic Fatty Liverבבדיקות הדם תקינים אין הדבר מבטיח
( )Diseaseמחלת הכבד השומני) ,הוא מצב שלמטופל אין כבד שומני.
בו מצטבר שומן בכבד ,שלא על רקע צריכה מחלת כבד שומני תאובחן במידה ונמצא כבד
עודפת של אלכוהול .למעשה ,הכבד אינו נועד שומני בבדיקת אולטראסאונד ולאחר ברור כי
לאגור שומן ,וכאשר יש שילוב בין יצור מוגבר של המטופל אינו שותה כמות מופרזת של אלכוהול
שומן ,הגעה מוגברת של שומנים (טריגליצרידים) או נוטל תרופות העלולות לגרום לכבד שומני
מהדם לכבד וכן תזונה עתירת פחממות ,הכבד או סובל ממחלת כבד אחרת כמו מחלות
"מוצף בשומן" בכמות העולה על יכולת הוצאתו .ויראליות (הפטיטיס  .)Cלאחר האבחון של
בכ 10-20%-מהחולים עלולה להתפתח דלקת כבד שומני המטופל לרוב יופנה לטיפול אצל
בכבד .דלקת זו עלולה לפגוע בתפקוד התקין של רופא המשפחה ו/או הפטולוג (רופא המתמחה
הכבד ולהוביל להופעת צלקת (פיברוזיס) .כ 3--במחלות כבד) וכן לליווי אצל דיאטנית קלינית
 5%מהחולים עלולים לפתח שחמת ואף סרטן לשינוי התזונה ואורחות החיים.
כבד.
כבד שומני הינו מחלת הכבד השכיחה ביותר
בעולם ,הימצאותה המוערכת באוכלוסייה
הבוגרת נעה בין  .20-40%המצאות כבד שומני
בקרב הסובלים מהשמנה מגיעה ל70-80% -
ולכ 70% -בחולי סוכרת מסוג .2
למחלת הכבד השומני דרגות חומרה
שונות שמתחילות בהסננת הכבד בשומן
(טריגליצרידים) ויכולה להתפתח לדלקת בכבד,
וכן להצטלקות של הכבד שהרמה החמורה
ביותר שלה היא שחמת כבד .בנוסף ,תתכן
התפתחות של סרטן כבד .בחולי סוכרת המחלה
לרוב תהיה קשה יותר ותתקדם יותר לשחמת
כבד ואף לסרטן הכבד.
חשוב לדעת כי כבד שומני מהווה גורם סיכון
למחלות לב וכן להתפתחות סוכרת .מחקרים
פרוספקטיביים מהשנים האחרונות תומכים בכך
שכבד שומני הוא גורם סיכון עצמאי לסוכרת,
מעבר לגורמי סיכון מוכרים אחרים ,אפילו
באנשים ללא עודף משקל.
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טיפול תזונתי ושינוי אורחות חיים

עיקר הטיפול מתמקד במניעה ובטיפול
בגורמי הסיכון למחלה הכוללים :השמנה,
תנגודת לאינסולין ,שומנים גבוהים בדם (היפר-
טריגליצרידמיה) ,סוכרת או רמות גלוקוז מוגברות
בצום ,וכן טיפול בגורמי הסיכון הנוספים למחלת
לב כמו איזון כולסטרול .עד כה לא נמצא טיפול
תרופתי בכבד שומני שהודגם במחקרים כיעיל
באופן משכנע ושאומץ באופן גורף .מאחר ששינוי
אורח חיים הכולל ירידת משקל ופעילות גופנית
נמצא יעיל בהפחתת גורמי הסיכון לכבד שומני,
הוא הוגדר כקו הראשון של הטיפול במחלה.

דיאטה ים תיכונית
על סמך הידע שנצבר ממחקרים הן בבעלי חיים
והן בבני אדם נראה כי שינוי הרכב הדיאטה יכול
לסייע בטיפול בכבד שומני גם ללא ירידת משקל.
אחת הדיאטות המומלצות ביותר לטיפול בכבד
שומני היא הדיאטה הים תיכונית .דיאטה זו דלה
יחסית בפחמימות ,עשירה בשומן חד בלתי רווי
(המצוי בשמן זית ,אגוזים ,אבוקדו וכו') ובמאכלים
מן הצומח כגון ירקות ,פירות וקטניות .השילוב בין
המרכיבים הללו יעילים במניעת התפתחות כבד
שומני .על מנת לאמץ את הדיאטה הים תיכונית
ישנם כמה עקרונות שכדאי לאמץ .ראשית,
מומלץ להרבות בצריכה של דגנים מלאים,
ירקות וקטניות .בנוסף ,מומלץ לבחור במאכלים
המכילים שומן בריא כמו אבוקדו ,אגוזים ,שקדים,
שמן זית וגרעינים שונים ולהפחית במאכלים
המכילים שומן רווי (כמו מרגרינה ,בורקסים ,עוגות
ועוגיות קנויות וכן מוצרי חלב או בשר עתירי שומן).
שנית ,מומלץ להימנע לחלוטין מצריכת בשר
מעובד (נקניקים ,נקנקיות ,שניצל או המבורגר
מעובד וכו') ולהגביל צריכת בשר אדום (בקר,
כבש וכו') .ניתן לצרוך במתינות עוף והודו ומומלץ
לצרוך מנת דג לפחות פעמיים בשבוע .באופן
כללי ,מומלץ להגביל צריכת מזון מעובד (כזה
שמגיע באריזות סגורות) ולהעדיף מזון בבישול
ביתי .התמדה לאורך זמן בדיאטה הים תיכונית,
חשובה מאד לשימור התועלת הבריאותית גם
ללא ירידה במשקל.

פרוקטוז ומשקאות קלים ממותקים
בסוכר או פרוקטוז

סוכר השולחן ,הסוכרוז ,הינו דו-סוכר המורכב
מגלוקוז ופרוקטוז .בהתבסס על הקשר בין
צריכה גבוהה של פרוקטוז עם השמנה וסוכרת
וכן ההשפעה על הגברת יצור השומן הכבדי שיש
לדיאטות עתירות פרוקטוז נראה כי מטופלים עם
כבד שומני צריכים להגביל צריכת פרוקטוז או
סירופ תירס עתיר פרוקטוז ((High fructose
ירידה במשקל
 .corn syrupלכן כדאי להגביל צריכת משקאות
קיימת הסכמה רחבה כי ירידת משקל מתונה של
קלים ,מיצי פירות גם אם טבעיים ומזון עשיר
חצי קילו עד קילו בשבוע מסייעת בשיפור ואף
בסוכרוז (דו סוכר המורכב מגלוקוז ופרוקטוז).
נסיגה מוחלטת של השומן בכבד ואף מסייעת
בנסיגה של דלקת וצלקת .כמו כן ,ירידת משקל פעילות גופנית
משפרת אנזימי כבד ולעיתים קרובות מביאה
לחזרתם לתחום התקין .ירידה מתונה במשקל פעילות גופנית עשויה לסייע בטיפול בכבד
שומני .לפעילות גופנית (אירובית וגם אימון
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התנגדות כמו הרמת משקולות קלות ,פילאטיס,
יוגה וכדומה) יש חשיבות בהפחתת השומן בכבד
ומומלץ מאד לאמצה במסגרת הטיפול בכבד
שומני .מומלץ לבצע פעילות אירובית (דוגמת
הליכה ,ריצה ,שחייה או מכשיר כושר) כ  150דק'
בשבוע (למשל 30 ,דק'  5ימים בשבוע) ובנוסף
להוסיף  2-3אימוני התנגדות במידת האפשר.
בנוסף ,מומלץ מאד לשמור על פעילות יומיומית
כמו הליכה ממקום למקום ,עלייה במדרגות
במקום במעלית ,ניקיון הבית וכו' .ניתן להיעזר
גם באפליקציות שונות שסופרות צעדים או מדי
צעדים ולשאוף להגיע לכ  10,000צעדים ביום.

אלכוהול
צריכה מרובה של אלכוהול עלולה להוביל לכבד
שומני על רקע אלכוהולי .להגדרת כבד שומני
כלא אלכוהולי יש לשלול ראשית צריכת אלכוהול
חדה או כרונית של מעל  21משקאות ממוצעים
(כמו  1/3בירה או כוס בת  140מ"ל של יין)
בשבוע לגבר ו 14-לאישה .מטופלים עם כבד
שומני צריכים להימנע מצריכת אלכוהול כבדה.
אין המלצה חד משמעית לגבי צריכת אלכוהול

גזור ושמור:

מתונה אצל חולי כבד שומני .כמובן שלא כדאי
להתחיל לשתות אלכוהול ,ובאופן כללי רצוי
• •גורמים התנהגותיים הנם בין גורמי הסיכון
להמנע עקב נזק אפשרי לכבד .יחד עם זאת ,חשוב
העיקריים לכבד שומני וכוללים :צריכת
להדגיש כי למטופלים עם צלקת מתקדמת או
אנרגיה מופרזת והשמנה ,הרכב תזונה לקוי
שחמת על רקע כבד שומני מומלץ בברור להימנע
ואורח חיים יושבני.
לחלוטין מאלכוהול ,היות ובמצב זה אלכוהול (בכל
• •בבעלי עודף משקל ,ירידת משקל מתונה
כמות שהיא) מגביר סיכון לסרטן כבד.
של לפחות כ 5% -ממשקל התחלתי
קפה
מובילה לירידה ואף נרמול בשומן הכבדי
ובאנזימי הכבד.
באופן משמח ,קפה נמצא במספר רב של
מחקרים כבעל השפעה מגינה מפני התפתחות • •במקביל מומלצת תזונה דלה בסוכר,
צלקת וסרטן כבד .יחד עם זאת ,ככל הנראה
להמנע לחלוטין משתייה ממותקת בסוכר,
שאין לקפה השפעה מיטיבה באשר להתפתחות
להמעיט בשומן רווי שמצוי בבשר שמן,
שומן בכבד באופן כללי .המרכיבים בקפה
גבינות שמנות ,מזון מהיר ,עוגות וכדומה.
שמגינים מפני צלקת או סרטן הכבד אינם
להגביר אכילת דגים ,שמן זית ,ירקות ,מזון
ידועים ,אבל יתכן שאין מדובר בקפאין עצמו
לא מעובד (בישול ביתי).
אלא בפוליפנולים (תרכובות נוגדות חמצון) שיש
בקפה או בתרכובות אחרות שמצויות בו .כיום אין • •פעילות גופנית בפני עצמה מפחיתה שומן
כבדי ,ולכן כדאי מאד לאמץ פעילות גופנית
המלצה לשתיית קפה בחולים עם כבד שומני,
המתאימה לך ולהקפיד להיות פעיל/ה
אבל גם אין מניעה לשתייה במידה סבירה (3-4
ביומיום.
כוסות ביום לערך) בקרב מי שרגיל לשתות
(כמובן ללא סוכר).
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שומרים על הלב

חידושים בטיפול תרופתי בסוכרת
מאת פרופ'
שאול עטר –
מנהל המערך
הקרדיולוגי
במרכז הרפואי
לגליל בנהריה
בשנים האחרונות
הקרדיולוגים
מעורבים יותר ויותר בנושא של טיפול
בבעיות לב וסוכרת ,מכיוון שאנחנו
חווים עכשיו תהליך של מהפכה.
נתרכז בשני נושאים עיקריים :הראשון – השמנה
והקשר שלה לסוכרת והשני יהיה התרופות
והטיפולים החדשים גם לטיפול בסוכרת וגם
למניעה של מחלות לב.
יש כיום בעולם כשני מיליארד אנשים הסובלים
השמנת יתר .אם נסתכל על אוכלוסיית המבוגרים,
 40%מהאנשים בני למעלה מ 18-נמצאים בעודף
משקל  ,כלומר ,ה BMI-שלהם הוא מעל  ,25שזה
מספר עצום .כ 13%-הם עם  BMIשל מעל – 30
הנחשב כהשמנת יתר  .בישראל – בקרב אנשים
בני  70-25בערך ,כרבע מוגדרים בהשמנת יתר
ובין הסוכרתיים שביניהם ,בין  40%ל 50%-מהם
מוגדים כסובלים מהשמנת יתר .אין ספק :בין
סוכרת והשמנת יתר הקשר הוא ברור!

ועולה השאלה :אם נטפל בהשמנת
היתר ,האם נצליח לטפל גם בסוכרת?
סוכרת קשורה גם ביתר לחץ דם וביתר שומנים
בדם ובדום נשימה בשינה ,במצב הרוח ובעוד
הפרעות אחרות .אנחנו יודעים שככל שהסוכרת
שלנו יותר ממושכת ופחות מאוזנת – כך יש
קשר בין סוכרת לבין מחלות לב .לסוכרתיים יש
יותר מחלות לב מאשר לאנשים בלי סוכרת .לכן
המטרה שלנו היא גם לטפל בסוכרת וגם למנוע
התקפי לב ומחלות לב .לצערנו אנחנו לא כל כך
מצליחים לטפל בהשמנת יתר .אנשים מתקשים
לעשות דיאטה ולהתמיד בפעילות גופנית מונעת.
הבעיה היא שכשאנחנו מסתכלים על המספרים
כבר בגיל צעיר על הנערים והנערות בישראל
שנמצאים בהשמנת יתר ובכאלה שמעל גיל ,18
אנחנו רואים גם שהסוכרת לא מאוזנת אצל רובם,
ואצל  15%בערך אפילו הפרעה קשה באיזון
הסוכר .סוכרת היא מחלה של הגיל המבוגר.
אנשים בני למעלה מ 65-למעלה משליש מהם
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גבוהה ,גילה במקרה שהתרופות האלה מורידות
תמותה ותחלואה גם במחלות לב ,משהו כמו
 25%פחות תמותה אצל אלה שמקבלים אותן .יש
להן גם אפקט מאד חשוב של מניעה של אישפוז
עקב אי ספיקת לב.

יש הגדרה של סוכרת והיא הופכת שכיחה יותר
ויותר מכיוון שתוחלת החיים שלנו הולכת ועולה.
העובדה שתוחלת החיים עולה  -זה נהדר! אנחנו
חיים יותר ,אבל אנחנו גם רוצים לחיות טוב יותר,
בלי אי ספיקת לב ובלי להגיע לבית החולים עם
סוכרת וסיבוכיה.
אבל נחזור להשמנת יתר :מסתבר שיש לנו היום גם
מהם גורמי הסיכון להתפתחות סוכרת? תרופות חדשות ,מקבוצת תרופות אחרת ,שגם הן
נבדקו כחלק מהדרישות של ה FDA-האמריקאי
כמובן – אכילה לא נכונה ,אנשים צורכים המון להוכחת הבטיחות שלהן בהורדת סוכר אצל חולי
קלוריות ולא שורפים אותן עם פעילות גופנית סוכרת ,והובילו למהפכה חדשה נוספת בטיפול
מספיקה .עם פעילות טובה אנחנו יכולים להוריד במחלת הסוכרת ובמניעת מחלות לב וכלי דם .הן
את הסיכוי שלנו לפתח התקף לב או אי ספיקת עובדות על איזשהו מנגנון הורמונלי שמגביר את
לב לפחות ב 50%-ואפילו את הסיכון שלנו למות ההפרשה של אינסולין בגוף שלנו בתגובה לעלייה
ב ,30%-זאת אומרת שהפעילות הגופנית מאד ברמת הסוכר ,מגבירות את קצב ההתרוקנות של
חשובה :הקפדה על הליכה של  5-4ק"מ פעמיים הקיבה ובכך גורמות לנו להרגשה של שובע ואף
בשבוע לפחות ,זה המינימום שהיינו מצפים .אני לירידה במשקל ,דבר בעל משמעות חשובה.
לא יודע אם אתם יודעים אבל ישראל היא אלופת
העולם בצריכת סוכר ,אנחנו משתמשים ביותר התרופה הראשונה היא ויקטוזה ,הניתנת בזריקה
סוכר מכל מדינה אחרת .גם זה חשוב – להפחית חד יומית ,ונחקרה במחקר ארוך טווח של חמש
את צריכת הסוכר והפחמימות ולאכול תזונה שנים מול אינבו ,פלסיבו ,ובה נתגלה שהיתה ירידה
בריאה וכך גם נתמודד עם המשקל העודף שלנו .של  13%בשילוב של התקפי לב ,אירועי מוח
ומוות מסיבה קרדיווסקולארית ,מחלות לב וכלי
כמה מספרים מעניינים ומטרידים :הסיכון של דם .הזרקה אחת מצילת חיים ומעניקה איכות
אישה שה BMI-שלה (היחס בין המשקל לגובה) חיים .התרופות האלה שינו לנו ,איפוא ,את תפיסת
הוא מעל  ,35לחלות בסוכרת גדול פי  20ממי העולם ,לגבי הקשר ההדוק שבין סוכרת ומחלות
שה BMI-שלה תקין ,מתחת ל .25-אצל גברים לב.
היחס הזה עולה לפי .30
התרופה השנייה נקראת אֹוזֶ ְמ ִּפיק ,המכילה את
הקשר בין סוכרת ואי ספיקת לב:
אותו חומר פעיל של הויקטוזה ,אבל היא עובדת
יש קשר מאד הדוק בין סוכרת לאי ספיקת לב .במשך שבוע ימים ,בהזרקה שבועית .הוא נמצאת
בין כלל האנשים הסובלים מאי ספיקת לב בעולם בביטוחים המושלמים של חלק מהקופות .גם
המערבי 35% ,הם .לעומת זאת ,אצל חולי סוכרת ,היא נחקרה במספר לא מבוטל של מחקרים
אסימפטומטיים ,כלומר ,ללא תלונות – אם שהראו כמה אפקטים מאד מעניינים :היא מיטיבה
נבדוק את הלב שלהם ,נגלה אצל כרבע מהם את מצב ההמוגלובין המסוכרר ( )A1cטוב יותר
אי ספיקת לב חבויה .את זה אנחנו רוצים לגלות מתרופות אחרות בכמה אחוזים והיא מורידה
מוקדם .איך מגלים את זה? הולכים לרופא ,עושים במשקל ,בסביבות  6-5ק"ג ,עם כל המשתמע
אולטראסאונד של הלב ,או אקו-לב ,שיגלו לנו אם מכך .גם היא מפחיתה ב 20%-התקפי לב
ומחלות כלי דם.
יש לנו סימנים מוקדמים לאי ספיקת לב.
יש היום שתי תרופות חשובות מאד שנמצאות תרופה נוספת מאותה קבוצה ,הניתנת גם היא
בארסנל הטיפולי שלנו ובבתי המרקחת ומאושרות בהזרקה שבועית ,שגם לה יתרונות לבביים היא
בסל התרופות של מדינת ישראל ,האחת מהן טרוליסיטי
נקראת פורקסיגה והשנייה – ג'ארדיאנס ,והן ניתנות עולם חדש נפתח בפנינו :יש לנו פתרונות מגוונים
גם בשילובים עם הגלוקומין .הן גורמות להפרשה יותר .יש לנו תרופות שגם מונעות מחלות לב וכלי
מוגברת של הסוכר דרך השתן שלנו ולכך שהכליה דם וגם מפחיתות סוכר ומשקל אצל חולי סוכרת
שלנו לא גורמת לספיגה חוזרת של הסוכר מהשתן וכמעט ואין להן תופעות לואי .נוחות וניתנות
וכך אנחנו מורידים נוזלים ,מלחים ומאזנים טוב לשימוש.
יותר את לחץ הדם שלנו – וגם את הסוכר.
בכל מקרה – יש להתייעץ עם הרופא המטפל!
המעניין בדבר הוא שה FDA-האמריקאי ,שהזמין
את התרופות האלה שמורידות סוכרת עם בטיחות מתומלל  -מתוך הרצאה בזום לחברי האגודה
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אנו כואבים על מותה של

הגב' אראלה אלישוב ז"ל
שהיתה מנהלת סניף פתח-תקווה .אראלה היתה מתנדבת משנת  .1995ממייסדות אגודה ישראלית לסוכרת.
מסורה ונאמנה שנים רבות .אנו משתתפים בצער המשפחה.
יהי זכרה ברוך!
מר מוטי פרלמוטר ,מנכ"ל האגודה
פרופ' נעים שחאדה ,נשיא האגודה
צוות המתנדבים והעובדים
נובמבר  2020איל 13

שמירה על איזון סוכרת
בימי קורונה

ד"ר רועי אלדור
– מנהל יחידת
הסוכרת במרכז
הרפואי תל-אביב
מה בין סוכרת
וקורונה?
מה אנחנו יודעים על הקשר הזה? – אנחנו יודעים
שסוכרת היא גורם סיכון לסיבוכים ותמותה
מקורונה .במחקר בקרב  4103חולי קורונה בניו-
יורק ,גורמי הסיכון לאישפוז היו גיל מבוגר ,השמנה
וסוכרת ,כשהסיכון לאישפוז בגלל קורונה בחולי
סוכרת היה כמעט פי .3

איגוד הסוכרת העולמי ,בהנחיות ראשוניות במטופלים שמשתמשים במשאבת אינסולין:
למטופלים שלהם בסוכרת .את ההנחיות שלו • •יש לוודא שקיימת תוכנית חלופית להזרקת
תרגמנו לעברית והפצנו בבתי החולים בארץ,
אינסולין במזרק/עט והציוד הנדרש לכך,
כדי לעזור להיערך לטיפול במגפה .בהמשך ,גם
במקרה חירום שבו המשאבה לא תפעל.
המועצה הלאומית לסוכרת הרימה את הכפפה
בצורה מרשימה והתחלקנו לקבוצות עבודה כיצד להתנהל בהסגר/בידוד?
וניסחנו הנחיות עדכניות ככל האפשר לטיפול• • .להימנע מיציאה מהבית בהתאם להנחיות
להלן המסמך שהפצנו:
• •להתמגן ביציאה במסיכה וכפפות חד-
"מטופל יקר ,השהייה בתנאי בידוד/הסגר מחייבת
פעמיות.
טיפול מוקפד בסוכרת .מצורפות המלצות
מעשיות לגבי ההתנהלות היומיומית של חולי • •להקפיד על שגרת יום וארוחות מסודרות.
הסוכרת במהלך בידוד/הסגר".
• •להקפיד על פעילות גופנית של לפחות 30
דקות ביום.
ובכן ,מה אתם צריכים לדעת?

במחקר שנערך בקרב  7336חולי קורונה במחוז חוביי •
בסין –  952מתוכם היו חולי סוכרת .בקרב מי שאושפז
שם עם סוכר גבוה התמותה היתה הרבה יותר גבוהה •
ואלה עם סוכר נמוך מ 180-שרדו את הקורונה.
כבר שנים אנחנו יודעים שרמת הסוכר באישפוז •
היא סמן לחומרת המחלה ,כמו בקרב חולי לב
או שבץ מוחי .הסוכר משפיע ישירות על מערכת
החיסון .ההנחה היא שעוד נחקור רבות את
האינטראקציה בין הסוכרת והקורונה ,כשבשתי
המחלות אנחנו לא יודעים בודאות איך המנגנון
•
שלהן עובד.

•מטופלים עם סוכרת אינם בסיכון גבוה יותר •
להידבק בוירוס.
•מטופלים עם סוכרת הנדבקים בקורונה• ,
חשופים יותר לסיבוכים קשים של הוירוס.

הנחיות פרקטיות למטופלים
עם פרוץ המגפה יצאו איגודים מקצועיים ,כמו
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•להקפיד על מדידת ערכי הסוכר לאורך
היממה .אם מרגישים שהסוכרת יצאה מאיזון,
יש ליצור קשר טלפוני עם הצוות הרפואי
המטפל.

•סביר להניח שמטופלים עם סוכרת
הסובלים מסיבוכי המחלה (למשל מחלת
לב איסכמית) או מחלות נלוות (עישון או • •להימנע מעישון.
יתר לחץ דם) חשופים יותר לסיבוכי קורונה במצבי חירום רפואיים יש לפנות לחדר מיון/
לעומת כאלה שלא סובלים מסיבוכים.
טר"מ או קופות החולים כפי שהיה נהוג לפני
•לא ידוע על הבדל בתגובה לקורונה בין הופעת הקורונה.
מטופלים עם סוכרת מסוג  1לסוכרת מסוג  .2אין לשנות את הטיפול התרופתי (כולל אינסולין)
•הפסקת עישון מיידית והורדת חשיפה מבלי להיוועץ הצוות המטפל.
משנית לעישון תוריד את הסיכון לפתח את יש להקפיד על קשר טלפוני או דיגיטלי תקופתי
סיבוכי המחלה.
עם הצוות המטפל.
•חשוב לעשות כל מאמץ להימנע מהדבקה אין לבטל תור למרפאה! התור יתבצע טלפונית
וליישם בקפידה את המלצות משרד או בשיחת וידיאו .המקרים מיוחדים יוזמן המטופל
הבריאות כמו עטיית מסכה ושמירת מרחק .לביקור פיזי במרפאה.
•מה להכין מראש?
יש לבדוק מדי יום את כפות הרגליים ולשמור על
בריאות כף הרגל.
•רשימת תרופות ומינונים מסודרת.

השאלה היא האם סוכרת לא מאוזנת לפני
הדבקה בקורונה היא גורם סיכון לסיבוכים •
ותמותה מקורונה .בבריטניה נמצא שבין  2.8מיליון
חולי סוכרת מסוג  2ו 265000-חולי סוכרת מסוג ,1
עם הופעת הקורונה הוכפל קצה התמותה שלהם •
והסיכון למות מקורונה היה כמעט פי  2גבוה
יותר בחולים עם המוגלובין מסוכרר גבוה יותר.
המסקנה היתה שחשוב לאזן את הסוכרת לפני
•
שנדבקים בקורונה.
בישראל התייחסו לנושא בצורה עניינית ומדויקת• .
בקופת חולים לאומית ,למשל ,מתוך  2068חולי • •סיכום מידע רפואי המפרט את כל הבעיות
סוכרת שנבדקו לקורונה – נמצאו  186חולי קורונה,
הרפואיות ומחלות הרקע.
כלומר ,חולי סוכרת לא היו בסיכון מוגבר להידבק
בקורונה יותר מאנשים בלי סוכרת .אבל ,המנבא • •מד סוכר (גלוקומטר)  +מקלונים למדידת
סוכר  +דוקרנים.
החזק ביותר לאישפוז בקרב חולי סוכרת בגלל
קורונה הוא רמת איזון הסוכר לפני ההדבקה .ככל • •מלאי תרופות לפחות לחודש ימים.
שה A1c-לפני ההדבקה היה גבוה יותר ,מעל 8 ,7
ויותר  -הסיכון למחלה קשה יותר היה גבוה יותר במטופלים הנמצאים בסיכון לנפילת סוכר
בערכים של פי  2ויותר .לכן חשוב להקפיד בשגרת (היפוגליקמיה):
הקורונה על איזון!
• •גלוקוז זמין – בטבליות או בנוזל
•

•להקפיד על שתייה בכמות נאותה והימנעות
מהתייבשות.

•שתיה ממותקת ופחמימות
(ביסקוויטים ,קרקרים).

פשוטות

אם מזהים קשיים נפשיים ,סימני חרדה או דיכאון,
יש לפנות לצוות המטפל לקבלת עזרה.
טיפול בנפילת סוכר – כשערך הסוכר נמוך
מ 70%-מג'.
יש לשים לב שמדי הסוכר עלולים להיות מושפעים
משימוש במינון גבוה של תרופות כמו אקאמול,
אספירין ,או ויטמין .C
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מה למדנו מהקורונה ואיך העולם
ישתנה בעקבות הקורונה?
קצת על הנגיף
נגיף הקורונה מופרש מדרכי הנשימה של אדם
חולה בעיקר בעת עיטוש או שיעול .הטיפות
הניתזות יכולות להישאף על ידי אנשים אחרים או
לנחות על משטחים .אנשים אשר זמן קצר לאחר
מכן יגעו במשטחים אלה ובהמשך יגעו בפה,
באף או בעיניים של עצמם עלולים להדבק .טרם
הוברר עד כמה המחלה מדבקת ,אך בשלב זה
נראה כי רמת ההדבקה דומה לפחות לזו של נגיף
השפעת.

מחלות בדרכי הנשימה או דיכוי חיסוני) ,עם זאת להרבה יותר מטופלים – ובצורה משמעותית.
חשוב לזכור כי הסיכויים של מי שנידבק בקורונה החלטה על "שירות בריאות מרחוק" מבוססת על
להחלים גבוהים.
כך שטיפול זה מאפשר איכות טיפול המשמרת

בעתיד  -שירות בריאות מרחוק
(ט ֶל ֶמ ִּד ִיסין)
ֶ

את ה standard of care-גם אם הוא לא בא
פיזית למרפאה.

רופא הכפר של פעם היה גר בקרב המטופלים
שלו ומלווה אותם שנים ארוכות ,גם כשהם לא
חולים .הקורונה יצרה מצב חדש ,אחר לגמרי:
נוצרים תורים ארוכים לפגישות עם רופא ויותר
גרוע מזה – הרבה רופאים יוצאים לבידוד ולא
יכולים לקבל מטופלים והשירות הרפואי הופך
יותר ויותר לשירות בריאות מרחוק ,באמצעות למבנה הזה יש נספחים שעוזרים לנו לעשות את
המחשב או הטלפון.
השירות טוב יותר ,עם דגשים למבנה הביקור,
מומלץ להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה ולהימנע
שירות בריאות מרחוק (טלמדיסין) צריך להיות מכיוון שעד היום כמעט ולא עשינו את זה בצורה
מלחיצות ידיים או מגע פיזי אחר.
חלק אינטגרלי מהטיפול בחולי סוכרת בזמן הזאת ,לפי ההתוויות :סוג הסוכרת של המטופל –
מומלץ להקפיד על רחיצת ידיים עם מים וסבון קורונה ובכלל בעתיד הקרוב .לשם כך הוקמה סוג  ,1סוג  2או הריון.
לפחות ל 20-שניות ולהשתמש פעמים תכופות
ועדה ,בה יושבים נציגים של טובי הרופאים מכל לסיכום ,אפשר לטפל בחולה הסוכרת גם אם
בתכשירי ג'ל אלכוהול לחיטוי הידיים.
שירותי הבריאות בארץ ונבחנו המלצות לגבי הוא בבית ללא צורך להגיע באוטובוס או רכב
מומלץ להימנע מנגיעות ללא צורך בעיניים ,באף השאלה איך צריכה להראות מערכת הבריאות למרפאה על חשבון זמן עבודה או טיפול בילדים,
ממרחק בסוכרת:
ובפה ולאוורר חדרים  -גם אם בחוץ קר.
אפשר לשתף בפגישה הוירטואלית את בן או בת
"שירות בריאות מרחוק" הינו אמצעי לשיפור הזוג במידת הצורך ,או את האחות המטפלת או
מומלץ להשתעל לתוך המרפק.
הטיפול במטופלים ולא יעד טיפולי .לפעמים הוא רוקח לגבי התרופות .ואפשר לעשות זאת לעתים
מומלץ לחטא משטחים בהם יתכן ונגעו אנשים אפילו עולה על הטיפול במרפאה.
יותר קרובות ובמעקב מסודר.
אחרים כגון ידיות ,רהיטים ,טלפונים סלולריים
"שירות בריאות מרחוק" צריך להיות אופציה כחלק במילים אחרות" ,שירות בריאות מרחוק" חוסך
ושירותים.
ממבנה מרפאת הסוכרת .השירות הזה יכול לחסוך זמן יקר הן מהמטפל והן מהמטופל וכיום גם מונע
הימנעו ממגע או קירבה לאנשים חולים או אלו זמן שמצריך הגעה למרפאה ועמידה בתור ,מוריד הדבקה בקורונה ,שעלולה להיות במרפאה או בבית
הנמצאים בבידוד בשל חשיפה אפשרית.
את העומס בחדרי ההמתנה ,מייעל ומשפר את החולים ומשדרג משמעותית את איכות הטיפול.
הימנעות ממקומות הומים (על פי הנחיות משרד איכות הטיפול בכך שהוא יכול להיעשות לעתים
בחסות סאנופי
יותר קרובות בלי טירחה מיותרת תוך הגעה
הבריאות).
מתומלל  -מתוך הרצאה בזום לחברי האגודה
השימוש ב"שירות בריאות מרחוק" פותח
אפשרויות לגמישות באופן הטיפול ,כולל שילוב
מפגשים עם בני משפחה במידת הצורך ,או אפילו
אם המטופל בחו"ל ,עם האחות או הדיאטנית,
או עם קבוצות התמיכה וההדרכה הקבוצתית,
הפרונטלית והוירטואלית.

תסמינים

במידה ומופיע אחד מן התסמינים הבאים :כאב
גרון ו/או שיעול ו/או חום מעל  38ו/או קוצר
נשימה ,או תחושה האופיינית לשפעת יש ליצור
קשר טלפוני עם מוקד החירום של מד"א 101 -
לקבלת הנחיות .במידת הצורך יגיע פרמדיק
לביתכם בכדי לבצע בדיקות מעבדה לקורונה.
עד קבלת התשובות עדיף להישאר בבידוד בכדי
להימנע מאפשרות של הדבקת אחרים .בנוסף
ניתן לפנות לרופא המטפל  -עדיף באופן טלפוני
במידת האפשר .סימנים למחלה קשה עלולים
לכלול קושי בנשימה ,בלבול ,ישנוניות ,כחלון
בשפתיים וכאב מתמשך בחזה.
הסיכון לסיבוכי המחלה ולתמותה הינו בעיקר
לבני  60ומעלה ולאלו הסובלים ממחלות רקע
כרוניות (כגון מחלות לב ,סוכרת ,יתר לחץ דם,
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סוכרת וקורונה –

מצב הרוח שלכם שפוף? אתם לא לבד ויש
מה לעשות עם זה

חודשים אל תוך
המאבק בנגיף
הקורונה ,נדמה
שבכל הנוגע למידע
על המחלה אנחנו
מעודכנים או לפחות
יכולים למצוא את
רובו בערוצי התקשורת השונים .אם
בתחילה נדמה היה שקבוצות הסיכון
הן היחידות שצריכות להתכונן לתקופה
ארוכה של בידוד ,הרי שפתיחת
החיים למשהו דמוי שיגרה והמציאות
הרפואית הלא פשוטה אליה הגענו,
הבהירו שהדרך הזו תהיה ארוכה
לכולם .החיים שהיו לנו עד מרץ 2020
יחזרו אולי רק בעוד זמן רב.

על זה נוסף המשבר הכלכלי שנגזר מהתקופה המטופל בסוכרת כדי לזהות בו סימנים של ייאוש,
הזו ,החשש מכל מגע עם המערכת הבריאותית חשש או לחץ? אם גילינו סימנים כאלה ,כיצד
(שמתפקדת כראוי .אל תזניחו שום דבר והמשיכו ניתן להחזיר את בני המשפחה לתלם?
ללכת אל הצוותים הרפואיים שלכם .הם שם “אין כמו לדבר ,לספר ,לפרוק מהלב .זה התהליך
בשבילכם ומקפידים על כל הכללים בקפידה) הטבעי ,שיעזור לבני המשפחה לדעת מבן
ומשפחות שלמות שמסתכלות אל העתיד בחשש .משפחתם החולה מה על ליבו ומה מציק לו .אני
נדמה שהייאוש הוא לאומי ,נחלת הכלל.
מציע שבני המשפחה יעודדו את בן משפחתם
אז מה עושים עם זה בכלל ומשפחות בהן חולה הסוכרת לדבר וביחד ניתן יהיה לעבור את
סוכרתיים בפרט? שאלנו כמה שאלות את ד"ר התקופה הקשה הזו כאן ובכל העולם”.
שאול נבון ,שהוא פסיכולוג רפואי ושיקומי ומהפנט איך מתמודדים עם הייאוש הרב שתוקף את כולם
ישראלי .הוא עוסק בהיפנוזה ופסיכותרפיה ומשמש לנוכח המצב העגום ומכניסים מעט אופטימיות
כפסיכולוג רפואי מומחה.
ושמחה לחיים?

ימים קשים של הגבלות תנועה עוברים על כולם.
הצורך לשמור על ריחוק ,שוב להימנע מפגישות עם
מבוגרים וקבוצות סיכון ,מביאה רבים לכדי ייאוש.
איך אתה מציע לגייס מידות של אופטימיות?
כיצד מצליחים למצוא את קו האופק אליו יש
להביט כדי לראות את האור בקצה המנהרה?

“כפי שציינתי בשאלה הראשונה ,לא כל חולה
סוכרת נכנס לייאוש ,בוודאי כשהוא כבר מכיר את
הנהלים וההרגלים שלו לטיפול בסוכרת .סוכרת
היא מחלה שניתן לחיות איתה היטב והיום בארץ
יש מרכזים נפלאים רב-מערכתיים לטיפול בחולי
סוכרת .ייאוש? לא בטוח שהוא נחוץ .אם הוא קיים,
אני מציע עזרה נפשית בוודאות”.

“קיימות שיטות פסיכולוגיות רבות לחיזוק הביטחון
העצמי ,האופטימיות והתקווה בחיים .למשל :לדבריו של ד"ר נבון נרצה להוסיף גם עצות מאיתנו:
עבודה טיפולית בהיפנוזה ,מיינדפולנס וטיפול
• •שמרו על קשרים עם בני המשפחה והחברים
קוגניטיבי-התנהגותי.
הקרובים .הם מקור התמיכה הטוב ביותר
“הכל תלוי בחוסן האישי של החולה .מטופלי
שיש בנמצא.
סוכרת וחולים אחרים ,שונים זה מזה במידת
החוסן הנפשי שלהם .חשוב לזכור שזה • •דברו עם הצוות הרפואי שלכם .הם מומחים,
הם מעודכנים והם כאן כדי לעזור לכם בכל
משבר עולמי ואין "פתרונות קסם”.
שאלה.
“אני מציע רשת של תמיכה פסיכו-
סוציאלית עבור אותם מטופלים שנקלעו • •זה הזמן ליהנות מתחביבים – ישנים או
חדשים .מלאכות יד ,קריאה ,צפייה בקולנוע
למצוקה נפשית עקב הצורך להימנע
איכותי שדחיתם ,סדרות שלא מצאתם עבורן
מפגישות עם מבוגרים וקבוצות סיכון".
זמן ,שפרו יכולות בישול של אוכל בריא וטעים,
הסוכרת מחייבת אורח חיים שגרתי ורגוע
הקימו גינה קטנה או עציציה לתפארת.
ככל האפשר.
בימים כאלה ,נדמה שהכל משתבש .איך • •אם אתם מחוברים לאינטרנט ותמיד
חלמתם ללמוד משהו ,זה הזמן .יש הרבה
אתה מציע לקבוע את סדר היום ולעמוד
מאד קורסים חינמיים ברשת.
באותן מגבלות של ארוחות קבועות,
טיפולים ושמירה על הכושר?
• •ספורט – בבית ובחוץ .עשו כושר .הספורט
בריא לכולם ,לסוכרתיים בפרט ומה
“גם בזמן קורונה ניתן לשמור על
שמשתחרר במוח כתוצאה ממנו עושה מצב
ארוחות קבועות ושמירה על הכושר
רוח טוב .זה מוכח מדעית.
בבית .הבית הוא המגן הבטוח
שבתוכו אפשר לתחזק את • •צאו החוצה .זה בריא לנפש .שבו בגינה ,לכו
השליטה בסוכרת בביטחון
לים בשקיעה .שמרו מרחק מאנשים שאינכם
מלא”.
מכירים ,שימו מסכה אבל צאו החוצה.
כבני משפחה ,למה עלינו
לשים לב בהתנהגות
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סוכרת וקורונה –

פעילות גופנית מותאמת לבית

לאחרונה כולנו נאלצים לשהות
יותר בבית – בין אם בגלל מגבלות
הריחוק ובין אם בגלל החום הגדול
וגם חודשי הקיץ הלוהטים עוד
לפנינו .מכך ,כל מי שעושה פעילות
גופנית מחוץ לבית ,לא תמיד יכול
לעשות אותה .הבשורה – אפשר
ורצוי להמיר אותה לפעילות ביתית.

•

•למי שיש מכשיר אופניים – פעמיים ביום • 15
דקות.

• 2סטים של  15כפיפות לצדדים של החלק
העליון של הגוף ,תוך עמידה בפיסוק.

•

•למי שאין מכשור – תרגילי כוח כמו שכיבות •
סמיכה ,סקווטס (יש הרבה סרטונים ביוטיוב
ותרגילים מוצעים ברשת).
•

• 2סטים של תנועות חתירה תוך כדי ישיבה
עם רגליים פרוסות קדימה.

•
•

פעילות גופנית חשובה למטופלי סוכרת אפילו
יותר מאשר לכלל האוכלוסייה מכיוון שהיא מאזנת
את רמות הסוכר בדם .בנוסף לכך ,יש לה יתרונות
נהדרים למצב הנפשי של אנשים בכלל וחבל
להפסיק את שיגרת הפעילות בגלל השהייה בבית• .
הפדרציה הבינלאומית לסוכרת פרסמה תרגילים
שחוברו על ידי מומחים ,שמתמחים בפעילות
גופנית עבור מתמודדים בסוכרת והיא שוות ערך
•
מבחינת יתרונותיה ,להליכה של שעה ושריפת
קלוריות של  150-200קלוריות .הפעילות ,כמובן,
מומלצת לכל בני המשפחה שבבית כי אם כבר •
יחד אז למה שהרווח לא יוכפל לכולם?
• •למי שיש הליכון – הליכה של שעה רציפה או •
 3פעמים ביום  20דקות.

•תרגילי מתיחה – יוגה ,פילאטיס ותרגילי
מתיחה רגילים (גם כאלה יש בשפע ברשת)• .
•מי שיכול ורק אם הוא מתאמן באופן קבוע
בימים רגילים – לעלות ולרדת בגרם מדרגות
או במדרגות הבניין ,שיעשה  8סטים של עליה •
וירידה לפחות ומי שנמצא בכושר ממש טוב,
יכול לנסות לקפוץ על חבל כמה דקות.
•
•עשו תרגילים עם משקולות ידיים (למי שאין,
יכול להשתמש בקופסאות שימורים או
בקבוקי מים מלאים).

• 2סטים של שכיבות סמיכה כשאתם בעמידת
כלב ,תוך כיפוף הידיים.
• 2סטים של  8חזרות על תרגילי כוח עם
משקולות או תחליפים בידיים ישרות וכפופות
לסירוגין.
• 5דקות של תנועות דיווש בעודכם יושבים על
הרצפה ונשענים על אמות הידיים.
•אל תשכחו לעשות מתיחות בסוף כל אימון
– שבו בפיסוק גדול ככל האפשר ותספרו עד
 ,30שבו ברגליים פשוטות קדימה והנמיכו את
החזה לכיוון הרגליים ותספרו עד .30

•מומחי הכושר גם חיברו תרגילי בית שימו לב ,כל התרגילים הם המלצה לפעילות והיא
שמפעילים קבוצות של שרירי גוף:
חייבת להיות מותאמת למצבכם הפיזי .אל תעשו
• 20קפיצות של פתיחה וסגירה במקביל של מה שמכאיב או אינו נוח ורק אם אתם יכולים.
הידיים והרגליים.
אתם מוזמנים כמובן ,להתייעץ עם הצוות הרפואי
• 2סטים של  10כפיפות רגליים כשחלק הגוף שלכם בהתאם ולעקוב אחרי מדדי הגוף שלכם
במקביל.
העליון ישר.

נובמבר  2020איל 17

סוכרת וקורונה –
שנה חדשה של בחירה

מאת אורית מיכאל
רוזנשטיין ,מנחה
ומרצה בשיטת
אדלר
כמה בחירות יש לנו
במהלך הסגר? עד כמה
אנחנו יכולים להחליט עבור עצמנו ועבור חיינו?
הסגר שנכפה על כולנו ממחיש כמה לא פשוט
להיות בסיטואציה בה אין לאדם בחירה אמיתית.

נצלו את השנה החדשה לקיום שיחה עם קרוב פעילות גופנית ,טיפולית ,זו שעשינו אותה עד היום
המשפחה המטופל במחלת הסוכרת על נושא – ולא נבחר בדרך האחרת – הבריאה יותר – אנחנו
הבחירה:
בעצם בוחרים וחשוב שנהיה מודעים להשלכות
של הבחירות שלנו.
הנטייה הטבעית של כולנו היא להתמקד
ב"מחיר” – אך חשוב לזכור גם את הרווח שהביאה
כשלא מעוניינים "לשלם" את המחיר ,מוצאים
עמה מחלת הסוכרת .היא יצרה הזדמנות אמיתית תירוצים – זוהי אומנם נטייה טבעית של כולנו אבל
לשינוי בהרגלי האכילה והספורט של חולה הגיע הזמן לקחת אחראיות על ההחלטות שלנו כי
הן משפיעות על חיינו וחיי הסובבים אותנו ולכן לא
הסוכרת והמשפחה כולה.
"הייתם חייבים" לעשות שינויים אלא עשיתם אותם
כל בחירה היא סוג של ויתור על אפשרות מבחירה ,עבור המשפחה.
בחירה אחרת – שהבחירה באורח חיים חדש
ובריא יותר היא ויתור שכולנו מודעים לו – ויתור על תזכרו ,כולנו נולדנו עם "פוטנציאל בחירה".
הרגלים ואהבות ישנות שעימם חיינו הרבה שנים .עכשיו זה הזמן להתחיל לבחור אחרת .

מטופלי סוכרת רבים מרגישים שההתמודדות עם
המחלה היא סוג של מציאות לא פשוטה שפשוט
נכפתה עליהם וכי לא הם בחרו בה אבל אפשר
להציע ואפשר לאמץ גם את מה שניתן לנו,
גם ההחלטה "לא לבחור" היא סוג של
כהזדמנות שגם אם לא בחרנו בה וגם אם נבחרה בחירה – בכל פעם שנמשיך בדרך הישנה – תזונה,
עבורנו ,עובדת לטובתנו.
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סוכרת ומעגל

התמיכה המשפחתי
מאת ד"ר שלומית קורן,
המרכז הרפואי שמיר,
אסף הרופא
אנחנו יודעים שסוכרת
היא מחלה מאד שכיחה,
כשכל חולה רביעי שנכנס
למרפאה של רופא
המשפחה ,אם הוא מעל גיל  65הוא חולה
סוכרת ,אז נתחיל בסיפור של מקרה:
נכנסת אלי למרפאת הסוכרת אישה בת  ,60יש
לה סוכרת  10שנים ,היא מקבלת טיפול בכל מיני
תרופות ,לא כל כך מאוזנת ,ואנחנו משוחחות על
התזונה שלה ואורח החיים והפעילות הגופנית ,אני
מגלה שהיא אוכלת כל מיני דברים שלא צריך ,הרבה
פחמימות ריקות ,ממתקים ,ומרבה באכילת פירות,
ואנחנו מדברות על הצורך בהפחתת הפחמימות
ועל פעילות גופנית ,היא מראה מוטיבציה מאד
גבוהה ואני מחליטה לא לשנות לה את הטיפול
– בואי ננסה להישאר עם השינוי בתזונה ובאורח
החיים אוני משחררת אותה הביתה.
כשהיא חוזרת ,היא מקבלת את כל הנכדים מבית
הספר והגן ,כי הצהרון הוא אצלה בבית .ואתם
יודעים מה קורה אז ,נכון?
היא מכינה אוכל לילדים ,וטועמת מכל דבר.
טועמת את הפתיתים ואת השניצל ואת החטיפים
שהילדים אוכלים .היא לא יושבת בשקט לאכול
בעצמה .וזה קורה בכל מהלך אחר הצהריים.
מגיע הערב ובעלה הנחמד אומר לה :בואי ,אשתי
היקרה ,נשב ונאכל אבטיח מול הטלוויזיה וגם
לזה היא מתפתה .זאת דוגמה אחת .אנחנו יכולים
להחליט החלטות ולהיות במוטיבציה גבוהה ,אבל
אנחנו זקוקים לתמיכה של המשפחה.
סיפור נוסף :גבר בן  ,75יש לו סוכרת כבר 20
שנה ,הוא גם היה אצלי במרפאה לאחרונה .הוא
מספר לי שאשתו נפטרה לפני שנה ,ואני רואה
לפי הבדיקות שלמרות שלא השתנה הטיפול
והמשקל שלו לא השתנה ,הוא יצא מאיזון .הוא היה
מאוזן כל השנים ,היה לו המוגלובין  A1cבין 6.5
ל 7-ובשנה האחרונה הוא יצא מאיזון .אני מנסה
להבין מה קרה .אולי בגלל שהוא נמצא באבל על
אשתו ,ואז אני מגלה דבר נורא פשוט :הוא לא יודע
לבשל .אשתו תמיד דאגה לו והיה אוכל מבושל
בבית ,אוכל בריא ,ולכן עכשיו הוא אוכל בבוקר
כמה פרוסות לחם עם גבינה ,בצהריים הוא יוצא
החוצה ליד הבית וקונה בגט עם שניצל או משהו
כזה ,ובערב הוא שוב אוכל פרוסות לחם.

אז אני רוצה לספר לכם מה עשינו בשני המקרים
ואיך אפשר לגייס את המשפחה לעניין הזה של
איזון הסוכר של בן משפחתם ובכך לשפר את
הטיפול ואת האיזון ,למנוע סיבוכים – יש לזה
חשיבות עליונה.
מהניסיון שלי במרפאה יש חשיבות מאד גדולה
לכל המערכת המשפחתית התומכת .גם בסוכרת
סוג 1וגם בסוכרת סוג  .2יש לזה הרבה פנים .שני יש ,כמובן ,עזרה נוספת בתחומים רבים שחשובה
המקרים שהבאתי מדברים על תזונה.
לחולי הסוכרת .למשל ,קניית תרופות באופן סדיר
וסידורן לכל השבוע ,בעיקר להורים מבוגרים ,כדי
במקרה הראשון של האישה – הייתי רוצה שלא יפספסו את לקיחתן בזמן ובאופן תדיר.
שהמשפחה תתגייס כדי לעזור לה לאכול יותר בכך הם תורמים לאיזון ומונעים תופעות לואי של
בריא בבית .ואפשר להתגייס.
סוכרת לא מאוזנת.
גם במקרה השני המשפחה יכולה להתגייס
ולעזור לאבא האלמן לאכול אוכל יותר בריא .אם
אני מתגייסת כבת משפחה ,יש לי תפקיד מאד
משמעותי ואני יכולה גם להרוויח מזה ,כשגם אני
אשנה באותה הזדמנות את אורח החיים שלי.

לעתים אני רואה שמשפחות מתגייסות לדברים
יותר בסיסיים כמו מדידת סוכר והזרקת אינסולין
או זריקות אחרות ,שוב ,בעיקר אצל מבוגרים
שמתקשים בכך .פעם ביום מגיע אחד מבני
המשפחה ועושה זאת.

איך מגייסים משפחה?
יש במרפאה מטופלת שהיא כמעט עיוורת (על
מה שאנחנו עושים במערכת הרפואית זה דברים רקע רטינופתיה סוכרתית) ,ולא יכולה לקרוא את
פשוטים.
המספר שעל הגלוקומטר או לסובב את האינסולין
למספר היחידות הנכון .גם פה המשפחה התגייסה
למשל ,במקרה של האישה הראשונה ,אני מבקשת באופן מרשים – היא גרה עם הנכד שלה ,שמבצע
בפעם הבאה לבוא עם הבעל ואז אני מגייסת אותו את העבודה עבורה.
לעניין .אני מבקשת ממנו לא לקנות פירות מסוימים
בשוק ,ולאפשר לאשתו לשבת בצהריים ולאכול כולנו נמצאים עכשיו במצב של חוסר ודאות ,מצב
ארוחה בריאה ומזינה בזמן שהנכדים נמצאים מאתגר ,וגם פה המשפחה מתגייסת לטובת חולי
בבית .דבר נוסף שאני עושה במקרים כאלה ולא הסוכרת ,.שנחשבים לקבוצת סיכון .הם אמנם לא
משנה מי מבשל בבית – אני מבקשת מהם לגשת נדבקים יותר מאחרים אבל אם הם נדבקים ,הם
לדיאטנית וכך גם בן הזוג של חולה הסוכרת יוכל עלולים להיות במצב קשה יותר .לכן הם יודעים
ללמוד מה צריך לבשל ,מה נכון לאכול ,ואיך לתמוך שהם צריכים להיזהר .אבל גם בני המשפחה
בבן הזוג באכילה הנכונה בסוכרת.
שחיים איתם חייבים במשנה זהירות כדי לא
להדביק אותם.
במקרה השני ,של האלמן ,ביקשתי ממנו להגיע
עם אחד הילדים ובביקור הבא הוא הגיע עם הבת ,לסיכום :למשפחה ולסביבה יש חשיבות אדירה
שמאד הופתעה לשמוע שזה המצב ושזה גורם בתמיכה בחולי הסוכרת ,מבחינת השמירה על האיזון
להידרדרות בריאותית של אביה ,ומאז ,אני חייבת שלהם ,אורח החיים שלהם ,אוכל ,פעילות גופנית,
לציין שמזה שנתיים-שלוש – המשפחה התגייסה .לקיחת התרופות ומדידות סוכר .הצוות הרפואי
יש סדר :כל שבוע מישהו אחר מביא אוכל מבושל מגייס את המשפחה ,שולח אותה להתייעצות עם
לאבא ,הוא אוכל מסודר ,דואגים לו גם לירקות עובדים סוציאליים ,דיאטניות ואחיות ,כדי שישמעו
ולגבינות כדי לשמור על איזון והפלא ופלא ,ללא שינוי את ההדרכה ביחד עם המטופל.
תרופתי ,ההמוגלובין  A1cירד וחזר להיות תקין.
אני רואה במרפאה שלי התגייסות מאד מרשימה.
עוד דוגמא להתגייסות המשפחה :יש לי מטופלת יחד עם זה ,אני מציעה לא להציק לבן המשפחה:
שהבן שלה יוצא איתה כל יום להליכה וגורם לה "את זה מותר לך ואת זה אסור לך ואמרתי לך" –
לקיים את הפעילות הגופנית שאנחנו מצפים רק ברוח טובה ,לתמוך ולעזור.
מחולי סוכרת לבצע.
מתומלל  -מתוך הרצאה בזום לחברי האגודה
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דיאטנית קלינית מומחית לסוכרת,
יועצת התזונה של האגודה
הישראלית לסוכרת.

לחיות חיים מאושרים
עם סוכרת
קורונה ודיאטה

 11טיפים לשמירה על תזונה נכונה
ואיזון הסוכר בתקופת הקורונה
מרגישים שכל היום אתם אוכלים
ולא זזים ומיום ליום המשקל רק
עולה?
נגיף הקורונה הביא אותנו למצב קיצוני שלא
חלמנו עליו מעולם .הקרבה למקרר מעולם
לא היתה מוחשית כל כך והאפשרויות
"לכפר" על האכילה בפעילות גופנית
מוגבלות גם הן .האופטימיים בייננו יחשבו
שאולי זוהי הזמנות פז להתבונן להרגלי
האכילה שלנו בפנים ולהתחיל לעבוד על
מה שבאמת גורם לנו לעליה במשקל
ולחוסר איזון בערכי הסוכר.
אז מה אפשר לעשות כדי להמשיך ולנהל אורח
חיים בריא ,לשמור על משקל תקין ועל ערכי
סוכר תקינים בימים טרופים אלו?
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לפניכם מספר טיפים שיעשו קצת סדר בבלאגן .6 ...שתו מים -לעיתים רבות המוח מבלבל בין
 .1נסו לשמור על סדר ארוחות .יש ששלוש תחושת רעב וצמא .שתייה יחד עם הארוחה
ארוחות יספקו אותם ויש הבוחרים לאכול מספר עשויה להפחית את תחושת הרעב ולמתן את
גדול יותר של ארוחות קטנות ותכופות .נסו כמות האוכל הנצרכת בארוחה.
לבדוק עם עצמכם האם אתם מנשנשים במהלך  .7בצעו פעילות גופנית .מורים רבים מציעים
היום ומה .הנשנושים שבין הארוחות תורמים שיעורים מקוונים וניתן לחפש ב YouTube
לנו כמות גדולה של קלוריות ומעלים את ערכי שיעורים וערוצים בסוג הספורט שאתם אוהבים.
הסוכר במידה רבה ואת אלו אנו לא מחשבים
 .8נסו להישאר עסוקים -גם אם אינכם יכולים
כלל כ"ארוחה".
ללכת לעבודה ,נסו לחפש תעסוקה למוח-
 .2השתדלו לאכול לפי אותות של רעב ושובע .התחילו ללמוד תחום שתמיד חלמתי לדעת.
נסו לתרגל עצירה ושאלה "האם אני באמת
רעב\ה כעת"? או שאני פונה למקרר משלל  .9שימרו על שינה של לפחות  6שעות  -חוסר
בשינה הוכח כגורם לעליה במשקל ולהפרת איזון
סיבות אחרות?
ערכי הסוכר הטובים.
 .3נסו לשלב ירקות בארוחות -הירקות משביעים,
עשירים בסיבים תזונתיים המסייעים במניעת סוכרת  .10המשיכו למדוד סוכר ולנטר את השפעת
מסוג  2ומכילים כמות קטנה של קלוריות .בצעו הארוחות על ערכי הסוכר .זוהי הזדמנות מצוינת
הזמנה שבועית מהירקן למגוון ירקות טריים ומזינים .לבצע מדידות סוכר לפני ושעתיים לאחר האוכל
ולבחון איך הרכבים שונים של ארוחות משפיעים
 .4תכננו את הארוחות במהלך השבוע .אפשר על ערכי הסוכר.
לתכנן יחד עם הילדים (אם יש בבית) את התפריט
 .11המשיכו להיות בקשר וירטואלי עם בני
היומי ואף להסתייע בהם להכנת הארוחות.
משפחה ,חברים ואנשים שמחזקים את רוחכם
 .5נטרלו הסחות דעת בזמן האכילה -כבו מסכים ומעודדים אתכם.
וסגרו עיתונים בזמן שבו אתם אוכלים .הסחות
אז שתהיה לנו שנה טובה
הדעת מפריעות למוח לקבל אותות של שובע
ובריאות לכולם
מהקיבה בזמן הארוחות ומובילות לאכילת יתר.
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ַה ְד ָּב ָקה...

מתכון לקבב דג טעים ומהיר
מתאים להכנה במחבת או על הגריל
רכיבים:
 700גרם דג נקי מעצמות ועור
(אפשר להשתמש בפילה דג לברק/
מוסר/דניס טרי אם יש ,או דג קפוא
שהופשר מראש וסונן מנוזלים)
חופן פטרוזיליה
שן שום
 3-4פרוסות פלפל ירוק חריף טרי
ביצה
 4כפות פירורי לחם  /קמח שקדים
מיץ מלימון
מלח ,פלפל
כף שמן זית

הכנה:
לקצוץ את כל המרכיבים בבלנדר עד
לקבלת עיסה אחידה
לחמם מחבת עם שמן (לא צריך הרבה)
עם הידיים ליצור קציצות או קבבים לטגן או
לצלות על הגריל כ 2-3-דקות מכל צד
במידה ומכינים בצורת קבב ,יש לתת
צריבה קלה מכל הצדדים להעביר לנייר
סופג (אם טוגן במחבת)
להגיש עם טחינה או מטבל יוגורט ועוד מיץ
לימון מלמעלה

ובתיאבון!
בתיה אלימלך

בתיאבון!
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הבדיקות שכדאי שתעבור
אם אתה בעל משקל עודף
לאתר מחלות וסיבוכים בשלב בו
עוד אפשר לעשות משהו כדי למנוע
 .7הפרעות בייצור הורמונים -
 .3לחץ דם
נזקים ולזהות גורמים אפשריים
הפרעות אנדוקריניות
להשמנה 8 :בדיקות רפואיות
לסובלים מהשמנה כדאי להיות עם האצבע בדיקות נוספות שמומלץ לעשות במקרים
לחץ
ערכי
ולמדוד
משמע)
(תרתי
הדופק
על
מסוימים ,לצד הבדיקות ה"קלאסיות" לסובלים
שלאנשים שמנים מומלץ לעשות
דם .מדדי לחץ דם מהווים עדות לתפקוד לבבי ,מהשמנה ,הן להפרעות אנדוקריניות שמהוות
מאת רבקה פרייליך
לסיכון למחלות לב ,מוח וכלי דם ומהווים אחד גורמים שכיחים פחות להשמנה .חשד בהן מחייב
ותרופתית במקרה הצורך – לרבות שינויים בתפקוד הכליה ,או למצב של אבנים בכליות.
תזונתיים ,פעילות גופנית וסטטינים.

מהקריטריונים לתסמונת המטאבולית (יחד עם
השמנה אינה מילה נרדפת לבעיות בריאות .רמות סוכר גבוהות מהנורמה ,פרופיל שומנים
למעשה ,ייתכנו שני מטופלים בעלי משקל וגובה בעייתי והשמנה ביטנית).
זהים ,האחד יסבול מיתר לחץ דם ועודף שומנים
בדם ויזדקק לתרופות ואילו השני יהיה בריא .אם מדידה אצל הרופא עלולה לעתים לצאת גבוהה
אתה נושא על עצמך משקל עודף ,כדאי שתדע במיוחד ("תסמונת החלוק הלבן") לכן מומלץ שלא
מהו מצבך הבריאותי ,כדאי לבחון את הסיכונים לסמוך על מדידה חד פעמית.
שלך ,לאתר מחלות נלוות בטרם יחמירו
ולהתאים  .4חסרים תזונתיים
טיפול במקרה הצורך .אלו הבדיקות שכדאי
רבים מופתעים מהעובדה שדווקא באנשים
שתבצע:
הסובלים מהשמנה מוצאים פעמים רבות חסרים
 .1משק הסוכר
תזונתיים .חסרים אלו נובעים מצריכת מזונות בעלי
השמנה מעלה סיכון לסוכרת סוג  2כמעט פי  7ערכים תזונתיים נמוכים ,עתירי שומן ומזיקים.
בנשים ופי  12בגברים ,בהשוואה לסיכון של אנשים בדיקת דם לברזל ,פריטין ( )Ferritinוטרנספרין,
במשקל תקין .ההסברים הביולוגיים לקשר שבין תיתן תמונת מצב על משק הברזל ובנוסף יש
סוכרת להשמנה הם שקיעת שומן בלבלב הפוגעת לעקוב אחר רמות  B12וחומצה פולית בגוף.
בייצור האינסולין ,ושקיעת שומן באיברים המעלה מומלץ גם לבצע בדיקה לרמות ויטמין  Dהעלול
את התנגודת לאינסולין ומשאירה את הסוכר בדם' .להבלע' בתוך מולקולות השומן – מה שעשוי
הבדיקה האבחונית הפשוטה והמקובלת ביותר לפגוע בתהליכי בניית העצם בגוף.
לסוכרת היא בדיקת דם בצום של לפחות 8
שעות .5 .תפקודי כבד
ערכי הגלוקוז יגלו אם אתה סובל מסוכרת (שווה או
מעל  126מ"ג/ד"ל) או נמצא בסיכון לסוכרת "קדם כבד שומני היא מחלה שקטה שאינה מורגשת
ואינה כואבת ,אך עלולה להיות מסוכנת .היא פוגעת
סוכרת" ( 100-126מ"ג/ד"ל).
בכמחצית מבני  45ומעלה בעולם המערבי .השומן
קיימות גם בדיקות נוספות לאבחון בסיסי ,העודף בגוף ,בעיקר שומן ביטני ,עלול לחדור
כגון בדיקת המוגלובין מסוכרר ( )HbA1Cהמגלה לריקמה שבין תאי הכבד .בהמשך עלול המצב
את רמת הסוכר הממוצעת בשלושת החודשים להתדרדר לשחמת הכבד ולבסוף להרס הכבד.
האחרונים או בדיקת העמסת סוכר.
הסיבה המובילה להשתלות כבד היא כבד שומני.

 .2רמות שומנים בדם
בדיקת דם מאפשרת לבדוק את רמות שני אנזימי
כבד ( Altו )Ast-המהווים סמנים לכבד שומני.
(טריגליצרידים) וכולסטרול
בין הגורמים המרכיבים את משק השומנים בגופנו ישנן גם בדיקות הדמיה לאבחון אך הן ניתנות
נמצאים הטריגליצרידים והכולסטרול .השמנה כיום בדרך כלל כבדיקות המשך ,באופן פרטי או
מעלה בדרך כלל את רמות השומנים בדם  -במסגרת מחקרים קליניים.
לעיתים לרמות חולניות .תזונה עתירת קלוריות .6 ,תפקודי כליה
פחמימות ושומנים מעלה את רמות הכולסטרול
המצטבר בדפנות כלי הדם ,מצרה אותם ,ומהווה השמנה נמצאה קשורה לפגיעה בתפקודי הכליה,
סיכון למחלות לב וכלי דם ,כמו התקף לב ושבץ גם בהעדר גורמי סיכון נוספים כגון סוכרת או יתר
לחץ דם .פגיעה בפעילות הכליות משמעותה
מוחי.
פגיעה בסינון הפסולת והעברתו לשתן.
בדיקת דם פשוטה בצום תגלה את רמות
הטריגליצרידים ורמות הכולסטרול  -הרע ( )LDLבדיקת דם לאיתור רמות חומצה גבוהות או בדיקות
והטוב ( - )HDLותאפשר לקבל החלטה טיפולית לאיתור חלבון בשתן מאתרות סמנים לבעיות
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בירור כדי להתאים את הטיפול הנדרש .לכן ,אם
מעבר להשמנה ,קיימים סימנים נוספים בהם:
שיעור יתר ,סימנים ורודים על פני עור הבטן ,יתר
לחץ דם ,סוכרת ,אי סבילות לחום וקור ,עייפות
ודופק איטי – כדאי לבצע בדיקות לאיתור הפרעות
הורמונליות.
תפקודי בלוטת המגן (תירואיד) – 6-8%
מהאוכלוסייה הסובלת מהשמנה ,תסבול גם
מתפקוד ירוד של בלוטת המגן .מצב זה עלול
להביל לאגירת נוזלים ,ירידה בחילוף החומרים
(מטבוליזם) ולהשמנה TSH .הוא הסמן בדם
לתפקוד של הבלוטה ,וקיימות גם בדיקות דם
מעמיקות יותר .אבחון של תת פעילות כזו יכול
להסביר את ההשמנה ובמקרה כזה נטילת תחליפי
ההורמון תסייע גם בהורדה במשקל.
עודף בייצור קורטיזול – עודף בייצור קורטיזול
ניתן לבדוק באמצעות תבחין דקסאמתאזון
 1מ"ג .נוטלים גלולה בלילה ובבוקר מבצעים
בדיקת קורטיזול (או איסוף שתן לקורטיזול 24
שעות) .בדיקה זו תוכל להסביר השמנה כתוצאה
מהפרשה עודפת של סטרואידים המתרחשת
בתסמונת על שם קושינג.

 .8הפרעות נשימה בשינה
מומלץ שאדם הסובל מהשמנה ונוחר בזמן
שינה ,ייבדק לאבחון הפרעות נשימה בשינה.
מעבר לאיכות החיים שנפגעת כתוצאה משינה
לא איכותית ומהעייפות הרבה (שעלולה לגרום
לתאונות) ,נפגעת גם הבריאות .מאוד שכיח
שההפרעות מלוות בדום נשימה בשינה ,שבמקרים
נדירים ביותר עלול להסתיים במוות .כוחו של אבחון
נכון וטיפול באמצעים שונים (כגון מסיכה בלילה או
סד דנטלי) ,יפחיתו משמעותית את הסיכונים.

סייעו בהכנת הכתבה:
פרופ' חוליו ויינשטיין ,מנהל היחידה לסוכרת בבית
החולים "וולפסון" וסגן יו"ר המועצה הישראלית לסוכרת
ד"ר דרור דיקר ,יו"ר החברה הישראלית לחקר
וטיפול בהשמנת יתר ומנהל מחלקה פנימית ד'
בבית חולים השרון שבמרכז הרפואי רבין

שוחר מדע – על מחקרים חדשים

עד כמה ההשמנה שלך מסוכנת? זו הדרך המומלצת לבדוק
חוקרים בכירים :כדי
להעריך את מידת
ההשמנה ואת הסיכון
למחלות נלוות
להשמנה צריך לקחת
בחשבון גם את היקף
המותניים .מהו היקף
המותניים הרצוי?

מאת לימור מרדי-טילבור

דיאטנית ראשית בבית החולים אסותא,
ממובילות פורום דיאטניות אונקולוגיות של
עמותת עתיד
אנשי מקצועות הבריאות צריכים באופן
שגרתי למדוד היקף מותניים לצד מדד מסת
הגוף ( )BMIכדי להעריך נכונה את מידת
ההשמנה ואת הסיכונים הכרוכים בה .כך עולה
מהצהרת קונצנזוס של  17מומחים מטעם ארגוני
בריאות ,לרבות החברה הבינלאומית לטרשת
עורקים וכן אוניברסיטת בן גוריון בישראל,
שבחנו את הנושא ופרסמו את ממצאיהם בכתב
העת .Nature Reviews Endocrinology
בעבודתם החוקרים סיכמו את העדויות
שמצביעות על כך ש BMI-לבדו אינו מספיק
כדי להעריך גורמי סיכון הקשורים בהשמנה.
כך ,למרות שאנשים רבים עם עודף משקל או
השמנה מפתחים מחלות הקשורות בהשמנה
כמו סוכרת סוג  2ומחלות לב וכלי דם ,אחרים
נותרים בריאים.
המומחים הצהירו כי היקף המותניים  -מדד
פשוט להשמנה בטנית  -צריך להוות 'סימן חיוני'
( )vital signלהערכת השמנה לצד  BMIוכי
הצרה של היקף המותניים היא מטרה טיפולית
בעלת חשיבות קריטית להפחתת הסיכונים
לבריאות.
השמנה בטנית מסוכנת יותר מהשמנה באזורים
אחרים בגוף ומהווה מדד חזק לניבוי מחלות
הקשורות להשמנה כגון מחלות לב ,סוכרת סוג
 2וכבד שומני .למעשה ,מחקרים מראים כי היקף
מותניים גבוה מעלה סיכון לתחלואה ולתמותה
החל מ BMI-של  20יחידות  -כלומר השמנה
בטנית מהווה סיכון גם כשה BMI-תקין.
המחקרים שנסקרו במסגרת העבודה הראו
כי היקף המותניים היה המנבא הכי טוב לשומן
תוך בטני (שומן ויסצרלי) העוטף את האיברים
הפנימיים – שומן שנושא עמו את הסיכון הגדול
ביותר לבריאות.

כיצד משפיע רופא
משפחה על תוצאות
קליניות בחולי סוכרת?

יתרה מכך ,הצרה של היקף המותניים באמצעות
שינויים באורח החיים נקשרה לשיפור בסיכון
למחלות הקשורות בהשמנה  -בין אם היא מלווה
בירידה במשקל או שלא .ניתן גם להעריך ירידה
בסיכון לתחלואה בעקבות שינוי אורח החיים
מחקר מתוךAnnals of Family Medicine :
באמצעות מדידת שינוי בהיקף המותן.
המומחים מציינים כי עם השנים יש עלייה גדולה מטרת המחקר היתה לבחון את הקשר בין
יותר בהיקף מותן מאשר ב .BMI-לדוגמה ,אמפתיית העוסק בטיפול ראשוני (בין אם אחות או
היקף מותן של קבוצת נחקרים מקנדה שנמדד רופא) ושכיחות מחלות קרדיווסקולריות ()CVD
ב 1981-היה נמוך מההיקף שנמדד שנים לאחר ותמותה מכל הסיבות במטופלים עם סוכרת .2
מכן ב 2007-באותו .BMI
במחקר עוקבה פרוספקטיבי מבוסס אוכלוסייה
במזרח אנגליה ,נכללו  867מטופלים שנמצאו
מהו היקף המותניים הרצוי?
המכונים הלאומיים לבריאות בארה"ב ( )NIHהיו חיוביים בסקר לסוכרת מסוג  .2החוקרים עקבו
אחרי מטופלים אלה לתקופה ממוצעת של 10
הראשונים לקבוע את היקף המותניים הרצוי :עד
שנים עד  31.12.2014במחקר האנגלי-דני-הולנדי
 88ס"מ לנשים ,עד  102ס"מ לגברים .הקבוצה לטיפול אינטנסיבי בקרב אנשים עם סוכרת
מציעה ערכים אלטרנטיביים לשימוש בהתאמה שזוהתה בטיפול הראשוני ( – )ADDITIONניסוי
עם :BMI
קיימברידג''.
היקף מותניים היקף מותניים
 12חודשים לאחר האבחון ,המטופלים העריכו
BMI
לגברים
מומלץ לנשים מומלץ
את אמפתיית המטפל ואת חוויותיהם מהטיפול
בסוכרת במהלך השנה שקדמה להם באמצעות
עד  90ס״מ
עד  80ס״מ
24.9-18.5
שאלון מדידת ייעוץ ואמפתיה יחסית ( .)CAREציוני
עד  100ס״מ
עד  90ס״מ
29.9-25
 CAREחולקו לקבוצות עיקריות.
עד  110ס״מ
עד  105ס״מ
34.9-30
התוצאים העיקריים היו אירועי ( CVDתרכובת של
עד  125ס״מ
עד  115ס״מ
 35או יותר
אוטם שריר הלב ,צנתור ,קטיעה לא טראומטית,
אירוע מוחי ואירוע  CVDקטלני) ותמותה מכלל
אנשים עם מדידות גבוהות יותר מערכים אלו הסיבות שנרשמו לראשונה והתקבלו מחיפושים
נמצאים בסיכון גבוה יותר לאירועים קרדיו -אלקטרוניים ברשומת הרופא הכללי ,מרשמים
לאומיים ורשומות בית החולים .יחסי סכנה ()HR
וסקולאריים בעתיד.
הוערכו באמצעות מודל קוקס שהותאמו למשתנים
איך מודדים היקף מותניים?
מתערבים רלוונטיים .ניסוי – ADDITION
המומחים ממליצים למדוד את היקף המותניים קיימברידג'' רשום כ.ISRCTN86769081-
באופן הבא:
מתוך  628משתתפים עם ציון ,CAREי)19%( 120
• •בצעו את המדידה כשהקיבה ריקה
חוו אירוע  CVDו )21%( 132-מתו בזמן המעקב.
• •עמדו מול מראה בפיסוק רגליים ברוחב במודל מרובה המשתנים ,בהשוואה לקבוצה
עיקרית הנמוכה ביותר ,ציוני אמפתייה גבוהים
האגן
• •הניחו את החלק התחתון של סרט המדידה יותר היו קשורים לסיכון נמוך יותר לאירוע CVD
על החלק העליון של עצם הכסל (עצם (למרות שנתון זה לא הגיע למשמעות סטטיסטית)
ולתמותה מכלל הסיבות ( HRלקבוצה האמצעית
המותן הנמצאת בצידי הבטן) או בנקודת
והגבוהה ביותר ,בהתאמה ;0.49 :רווח בר סמך
האמצע בין הצלע התחתונה ועצם הכסל
 ,0.27-0.88 ,95%ערך  Pשווה ל 0.01-ו ,;0.60-רווח
• •הקיפו את הבטן עם סרט המדידה בקו ישר בר סמך  ,0.35-1.04 ,95%ערך .)P = 0.05
• •קחו שתיים-שלוש נשימות רגילות
חוויות חיוביות של המטופלים מאמפתיית המטפל
• •בדקו את ההיקף
בשנה שלאחר אבחנת הסוכרת עשויות להיות
קשורות לתוצאות קליניות טובות ארוכות טווח .יש
• • Nature Reviews
צורך בעבודה נוספת כדי להבין אילו היבטים של
תפישת המטופלים את האמפתיה עשויים להשפיע
וכיצד לשלב הבנה זו בחינוך ובאימון המטפלים.
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מחלת הסוכרת והטיפול

ברפואה הסינית המסורתית
מאת :טל בלו
מטפל בדיקור ובצמחים ברפואה
הסינית

הסימפטומים המרכזיים במחלת הסוכרת
המוזכרים בספרות הקלאסית הם צמא רב,
מחלת הסוכרת מכלה את התמצית וגורמת
תיאבון רב ,שתן רב ושתן בטעם מתוק.
למצב של הצטברות חום ויובש ברקמות.
החלוקה הבסיסית ביותר הנזכרת היא לפי
שלושת המחממים ,כאשר בכל מחמם יש לפיכך ,כל טיפול בסוכרת ברפואה הסינית
סימפטום דומיננטי אחר המרמז על מקור המסורתית ,הבסיס חייב להיות הזנה של
התמצית ,סילוק החום והזנת הנוזלים בגוף.
המחלה:
מחמם עליון (ריאות)  -צימאון רב הבלתי ניתן הטיפול ברפואה הסינית יתרכז בטיפול בדיקור
סיני בערוצי הכליות ,טחול ולבלב והריאות ,טיפול
לרוויה
בצמחי מרפא היורכב מצמחים כמו :ענפיף
מחמם אמצעי (קיבה ,טחול)  -תיאבון רב
קינמון ,GUI ZHI ,בולבוס לילי, BAI HE ,
מחמם תחתון (כליות)  -שתן רב ועכור  /חלבי .אופיופוגוניס ,MAI MEN DONG ,טריכוסנטס,
 TIAN HUA FENויעוץ תזונתי מקיף.
חלוקה ראשונית זו מאפשרת למטפל לכוון את
הטיפול אל המחלה בצורה מדוייקת יותר.

ההיסטוריה המתועדת של הרפואה הסינית
מתחילה לפני כ 4000-שנה .מבט על מגלה
אסכולות רבות של מחשבה ושיטות טיפול,
היסטוריה ארוכה של רעיונות ושיטות שצמחו אט
אט ,תוך התבוננות מעמיקה ,תרגול אין סופי וכבוד
לרוח הראשונית של הדברים כהוויתם .רעיונות
אלו שימשו כרבע מאוכלוסיית העולם על מנת
לשפר את בריאותם ואת חיוניותם בזרם החיים
הבלתי פוסק .השוני הרב בסין בין האזורים השונים,
הניבים השונים ,המזון והתבלינים המועדפים על
התושבים במחוזות השונים יצר אסכולות שונות
של שיטות טיפול וריפוי בהן טיפול בצמחי מרפא ,סימנים נוספים יהיו – כאבים ברגליים ,יובש
דיקור ,טיפולי מגע ,טיפול בתנועה ,וטיפול תזונתי .בעיניים והתדרדרות של הראיה ,התדלדלות
רקמת שריר ,יובש בעור הגוף ,חולשה ועייפות.
אחד מהספרים העתיקים ברפואה הסינית
נקרא" :קאנון הרפואה הפנימית של הקיסר גורמי מחלה נפוצים:
הצהוב" .הקיסר הצהוב הוא דמות מיתולוגית  .1תזונה לא נכונה :צריכה מוגזמת של מזונות
שלפי המסורת חיה לפני כ 5000-שנה .מיוחסת מתוקים או מתובלים ,שתיית אלכוהול מרובה,
לו הפיכתה של סין לאומה כמו גם גיבוש הכתב אכילת לילה מרובה .כל אלה פוגעים בתפקוד
הסיני ,לוח השנה ,מקלות האכילה ,הפקת המשי העיכול וההתמרה של הטחול והקיבה ,פגיעה
וספר הרפואה העתיק בעולם.
בנוזלי הגוף ובתמצית ויכולים לגרום לסוכרת.
הספר נכתב כדיאלוג בין הקיסר לבין רופא  .2טראומה רגשית :כעסים מודחקים או תקיעות
החצר שלו והוא מכיל שפע של ידע בתחומים רגשית פוגעים בתפקוד המווסת של הכבד
כמו אטיולוגיה ,פיזיולוגיה ,אבחנה ,טיפול ומניעת וגורמים לחסימת התנועה החופשית .לאורך זמן,
מחלות.
תתפתח אש שתכלה את נוזלי הגוף ומצב זה
בספר זה גם מוזכרת לראשונה מחלת הסוכרת יכול לגרום לסוכרת.
 המתוארת במונח  XIAO KEמחלת הצמא  .3פעילות מוגזמת :חולשה של התמצית יכולההמכלה את התמצית ( ,)wasting & thirstingלהיגרם תוצאת עבודה פיזית קשה ,עבודה
אשר מכיל בתוכו את אחד הסימפטומים בשעות הליל ,חוסר בתנועה או פעילות מינית
העיקריים  -צימאון רב אשר אינו ניתן לסיפוק ,וכמו מוגזמת (גברים) התתיש את הגוף ויכולה לגרום
כן את ההבנה הבסיסית אודות הפתופיזיולוגיה לסוכרת.
של המחלה -מכלה את התמצית.

טיפול:

ענפיף קינמון
לקריאה נוספת :מחלת הסכרת והטיפול בה
ברפואה הסינית נחקרה במאות מחקרים
השוואתיים ברחבי העולם .אחד המאמרים
המעניינים Type 2 diabetes in China:
partnerships in education and
research to evaluate new antidiabetic
 treatmentsנכתב ע"י Richard Donnelly
Binhui Wang Xianqin Qu
ופורסם ב 2006-בBritish Journal of -
Clinical Pharmacology

ַהּקֹורֹונָ ה
ֹל
א
ֵ
ּת
י
ָ
ע
ֵל
ִי ְ
ׂש ָר ֵאל ִי ְל
ם ַעד ֶׁש ָּכ
ְמדּו ְל ַהּגִ יד " ֶא ִּפי ֶ ל ֶאזְ ְר ֵחי
ּד ְמי
ֹולֹוגְ ָיה"...

 24איל נובמבר 2020

עדיין

עֹולם ַמ ְצ ִחיק
ָה ָ
צֹוח ִקים
ָאז ֲ
זאביק זהבי

(ה ַּמ ֲח ָלה ֶׁשּיֵׁש ַעל ְׁש ָמּה ּגַ ם ִּב ָירה)...
וְ ׁשּוב ִא ְּת ֶכם ִּב ֵימי קֹורֹונָ ה ַ
אט ָירה ִ /עם ַמּגֵ ָפה ֶׁשע ֶֹולה ְּכפ ַֹור ַחת ְּבא ֶֹופן
ו ְִעם ְמ ִדינָ ה ֶׁש ַה ֶּמ ְמ ָׁש ָלה ַהּמ ְּור ֶח ֶבת ֶׁש ָּלּה ִמ ְתנַ ֶהגֶ ת ְּכמֹו ָּת ְכנִ ית ָס ִ
ָאלי  /ו ְִאם ַה ִּת ְקׁש ֶֹורת ַ -ה ְּכת ָּובה,
ָאלי ִ /עם ְּכ ִמ ְיליֹון מ ְּוב ָט ִלים ֶׁש ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ה ֵֹולְך ִל ְהיֹות ִמ ְק ֶרה ס ְֹוצי ִ
ֶא ְק ְסּפֹונֶ נְ ִצי ִ
(ׁשּט ֶֹוחנֶ ת ָלנּו ֶאת ַה ֵּש ׂ ֶכל ָּכל ַהּיֹום) ֲ -ע ַדיִן ֹלא ִה ִּת ָיׁשה ָ /אז ַע ְכ ָׁשיו ֲאנַ ְחנּו ִמ ְתמ ְֹוד ִדים
ַה ְּמצ ֶּול ֶמת ו ְַה ֶח ְב ָר ִתית – ֶ
(ׁש ֶּד ֶרְך ַאּגַ ב – ֹלא ִה ְכ ִח ָיׁשה) ִ /עם ַא ְל ֵפי ֲע ָס ִקים ֶׁשּק ְֹור ִסים ְות ִֹולים
"ח ְב ֶרה ַק ִד ָיׁשא" ֶ /
ִעם ְמכּולֹות ַה ֵּמ ִתים ֶׁשל ֶ
ֶׁש ֶלט"ִ :ל ְמ ִכ ָירה" אֹו ְ"ל ַה ְׂש ָּכ ָרה" ִ /עם ֲהמֹונֵ י ְק ִׁש ִיׁשים ֶׁש ִּמ ְתּב ְֹוד ִדים ִעם ַה ִּד ָיּכאֹון ֵמ ֲאח ִֹורי ֶּד ֶלת ְסג ָּורה ִ /עם ָּב ֵּתי
ק ְֹולנ ַֹוע ו ְֵת ַיא ְטרֹונִ ים מ ְּוׁש ָּב ִתים ֶׁש ָּסגְ רּו ָל ֶהם ֶאת ַהּק ָּוּפה ִ /עם ֲעמּותֹות ַה ֶח ֶסד ְ(ּכמֹו ָ"ל ֵתת") ַח ְסרֹות ַה ַּת ְק ִציב,
(ׁשּזֶ ה ְּכ ֶׁש ְּל ַע ְצמֹו – ַמ ָּמׁש ֶח ְר ָּפה!) ִ /עם ְּפרֹוי ְֶקטֹור ְמת ְּוס ָּכל
ֶׁשּנֶ ֱא ָלצֹות ְּב ַע ְצ ָמן ְל ַח ֵּטט ַא ֲח ֵרי א ֶֹוכל ָּב ַא ְׁש ָּפה ֶ /
ֶׁשֹּלא י ֵֹוד ַע ִאם ִל ְהיֹות אֹו ַל ְחּדֹול ִ /מ ֵּכיוָן ֶׁש ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָיּתנּוֵּ ,כןָּ ,כל ִעם י ְִׂש ָר ֵאל הּוא ְּפרֹוי ְֶקטֹור ֶא ָחד ּגָ דֹול! ִ /עם
(ּב ֶע ֶצם – ְּכמֹו ַה ֶּמ ְמ ָׁש ָלה) ִ /עם ְ"ּדגָ ִלים ְׁשח ִֹורים" ו ְִעם "ש ְּול ָמנִ ים"
ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ְּמ ַצ ְפ ְצ ִפים ַעל ח ֵּוקי ִמ ְׂש ַרד ַה ְּב ִריאּות ְ
(ּב ֶע ֶצםַ ,ה ְפּגָ נָ ה ַא ַחת ּגְ ד ָֹולה!)  /ו ְֶאת ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ִחינּוְך – ֶׁש ָע ְב ָרה ִקיצּוץ
ִּומ ְס ָע ָדנִ ים ְוכֹל ֵא ֶּלה ֶׁש ַעל ַהּגְ ָׁש ִרים ְ -
ְר ִצינִ י ִּב ֵימי ַה ִּלימּודַ ,מ ָּמׁש ּגִ יזּום  /נַ ְמ ִׁשיְך ִל ְראֹותַ ,עד י ֲַעבֹור זָ ַעם – ֶּד ֶרְך ַהּזּום!  /ו ְִאי ֶא ְפ ָׁשר ַל ֲעבֹור ְל ֵס ֶדר ַהּיֹום ִ(ּכי
ְּב ֶע ֶצם ֵאין ָּד ָבר ָּכזֶ ה ,אֹו ֶׁש ָּכל יֹום יֵׁש ֵס ֶדר ָח ָדׁש)  /ו ְַה ֶּסגֶ רִ ,אם י ְִר ֶצה ַה ֵ ּׁשם(ִ ,עם ַה ְּת ִפיּלֹות ְּב ַק ְּפסּולֹות ִ -אי ֶא ְפ ָׁשר
ָל ַד ַעת) י ְִס ַּתּיֵם ַרק ְּכ ֶׁשּי ִָּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ / ...וח ֵֹולי ַהּקֹורֹונָ הֵ ,א ֶּלה ַה ְּמא ָּומ ִתים ו ְַהּמּונְ ָׁש ִמים ו ְֵא ֶּלה ֶׁש ְּב ִביּדּוד,
ְּב ַא ְל ֵפ ֶיהם ָּ /בט ַּוח ֹלא ִמ ְתל ְֹוצ ִצים י ֵֹותר ִעם ר ְֹופ ֵא ֶיהםֹ / ...לא! ִאי ֶא ְפ ָׁשר ִל ְבר ַֹוח ִמ ָּמה ֶׁשּק ֶֹורה ּפֹה ,אֹו ָּפׁשּוט
ְל ִה ְת ַע ֵּלם ְּול ַה ְד ִחיק -
עֹולם ֲע ַדיִן ַמ ְצ ִחיק!
חֹוׁש ִבים ֶׁש ָה ָ
אֹוּפ ִט ִימּיִים ְלֹלא ַּת ָּקנָ ה וְ ְ
ֲא ָבל ֲאנַ ְחנּו ְ
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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
.A1C foods LTd
 eatsaneלחם על בסיס קמחי שקדים אגוזים וזרעים
אסם
עסיס דיאט לימונענע; עסיס דיאט אשכולית אדומה;
עסיס דיאט תפוז; עסיס דיאט פטל; עסיס דיאט אננס;
וכן מוצר נוסף ישולם בנפרד  FIBRE 1דגני 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 .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; אננס.
גלידל פרי פירות טרופיים (מאגדת  8יחידות במשקל
 80גרם).גלידל וניל עוגיות (משווק במאגדת  6יחידות
של  52גרם וכשלגון בודד במשקל  52גרם) .גלידל
יוגורט אפרסק (מארז  8יח') ,גלידל תות לימון (מארז
 8יח' ); גלידל שוקולד עם ריפל שוקולד ללא תוספת
סוכר (מארז  6יחידות במשקל כ 52גרם); גלידל מיני
סנדביץ' בטעמי שוקולד וניל (מארז  10יחידות במשקל
כ 27גרם);
דג טעים
גפילטע פיש (קציצות דג) לייט
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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)
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;
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  350מ"ל ,ספרייט זירו :ספרייט זירו בקבוק 1.5
ליטר,ספרייט זירו בקבוק  500מ"ל,ספרייט זירו פחית
 330מ"ל ,ספרייט זירו מארז ששיה ( 1.5ליטר) ,ספריט
זירו מארז  6פחיות (פרידג'פק) ,ספרייט זירו לימון אננס
בבקבוק  1.5ליטר
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; לחם מחמצת כוסמין;
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
י .כהן בע"מ
קונפיטורת תות שדה; קונפיטורה פירות יער; קונפיטורה
אוכמניות; קונפיטורה דובדבנים;
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 ,שוופס דיאט לימון
ליים ,שוופס  WATERאפרסק  0קלוריות ,שוופס
 WATERתפוח  0קלוריות ,שוופס סודה בטעם
לימון ,שוופס סודה בטעם נענע ליים ,שוופס nosugar
גזוז בטעם תפוח ( 1.5ליטר)  .שוופס  nosugarגזוז
בטעם לימונדה אדומה ( 1.5ליטר) .שוופס nosugar
גזוז 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); שוופס למונייד גזוז בטעם
לימון ללא סוכר ( 1.5ליטר);
כרם תעשיות מזון מן הטבע ע.ל בע"מ
סוכרלייף – שקיות ממתיק אישי על בסיס סוכלרוז;
מאפיית אגמי
לחם מלא יום יום; לחם מלא מלא  ;100%לחמניות
ביס כוסמין; לחם בריאות ושובע; לחם בריאות ושובע
מועשר בסיבים; לחם מלא מלא דגנים קל; מארז
לחמניה קלה ביס  100%קמח חיטה מלאה; לחם קל;
לחם בריאות ושובע כוסמין; לחם בריאות ושובע 9
דגנים קל; פיתה ביס כוסמין; לחם דגנים קל; מארז
פיתה ביס קלה  100%קמח מלא; לחם בריאות ושובע
שיבולת שועל;
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; לחם בריאות ושובע שיבולת שועל;
אנג'ל לחם מחמצת  100%שיפון; אנג'ל לחם מחמצת

מחיטה מלאה עם זרעי צ'יה וקינואה;
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 שיפון קל לחם ירוק מקמח
מלא; לחם חיטה מלא  +שיפון; לחם חיטה מלא +
כוסמין; לחם חיטה מלא שגם ילדים אוהבים
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;
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;
נסטלה גלידות – נגה
מאגדת שלגוני לייט בטעם ריבת חלב ( 6יח');   מאגדת
שלגוני לייט בטעם שוקו ( 6יח') לימות השנה וכשר
לפסח;   מאגדת קרחון לייט אננס וקרחון לייט לימון (10
יח'); לה קרמריה לייט תות מנגו ( 1.4ליטר)
סודה סטרים ישראל.
קולה ,פטל-פירות יע ,ר למון ליים ,אשכולית אדומה,
טעם  ,pepsi maxטעם7up   
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סוויטאנגו
 Sweetangoאבקת ממתיק על בסיס אריטריטול
וסטיביה ,באריזות  200גרם,Sweetango powder .
ממתיק אבקתי ,אריזת  100גרם;  Sweetangoממתיק
על בסיס אריטריטול וסטיביה ,באריזות חיסכון 700
גרם; 100שקיות של  3גרם אבקה ,על בסיס אריטריטול
וסטיביה;
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);
 Sweetinממתיק בצורה קצפית על בסיס סוכרלוז;
 Sweetinממתיק בצורה קצפית על בסיס סטיביה;
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
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פוגל תעשיות מזון בע"מ
ממרח תות שדה ללא תוספת סוכר באריזת  20גרם,
ממרח משמש ללא תוספת סוכר באריזת  20גרם
פיתה אקספרס בע"מ
פיתה קלה מקמח מלא; פיתה כוסמין מלא; פיתה ביס
מקמח מלא;
רוקחמן בע"מ
עוגיות חיטה מלאה בטעם חמאה ללא תוספת סוכר
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 אפרסק עם יוגורט וציפוי בטעם
אפרסק; מאגדת לייט מיני סנדביץ';
מאגדת אייס לייט לימון אשכולית אדומה ומנגו;
שטראוס בריאות בע"מ
אננס,
תות,
בטעמים:
דנונה PRO 0%
וניל .דנונה  PRO 0%לבן; דנונה light and
  freeבטעמים :תות ,אפרסק (בגביע רגיל ובגודל
מוסדי  100גרם) ,קפוצ'ינו,בננה וקרמל;
דנונה  200 0%גרם; אקטיביה  150 1.5%גרם; דנונה
 150 1.7%גרם ו  100גרם;
מעדן שטראוס דל קלוריות  0%שומן בטעמים :שוקולד,
וניל ,שוקולד מריר;
שלגוגו
קרחוני ארטיקל בטעמים :לימון ,פטל ,משמש ,אננס,
לימונענע ,תה אפרסק; קרחוני פריטיקל בטעם:
פסיפלורה.
תנובה
דיאט יופלה  0%עם אוכמניות בתחתית ,יופלה דיאט

 0%אפרסק  150גרם בדצ ,יופלה דיאט אננס גביע
 150גרם ,יופלה דיאט אפרסק  0%גביע  150גרם,
יופלה דיאט יוגורט דובדבן  %0גביע 150גרם ,יופלה
דיאט יוגורט תות  %0גביע  150גרם ,יופלה דיאט
עוגת גבינה ותות  0%גביע 150גרם ,יופלה דיאט
פירות יער  %0גביע  150גרם ,יופלה דיאט קוקוס
 150 0%גרם ,יופלה דיאט תות  0%בתחתית
גביע 150גרם ,יופלה דיאט בננה קרמל  ,0%יופלה
דיאט  0%מאפינס אוכמניות ,יופלה לבן  1.5%גביע
 200גרם ,יופלה לבן דיאט  0%גביע  200גרם ,יופלה
לבן  1.5%גביע  150גרם ,יוגורט תנובה לבן  1.5%גביע
 150גרם ,אלטרנטיב מעדן סויה  BIOטבעי ,אלטרנטיב
מעדן סויה  BIOבמתיקות מעודנת ,אלטרנטיב משקה
סויה ללא תוספת סוכ ,ר אלטרנטיב משקה סויה לייט.

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;
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; אוראדרם קרם ידיים
טיפולי; אוראדרם קרם טיפולי; אוראדרם קרם טיפולי
פורטה; אוראדרם קרם טיפולי פורטה לכף הרגל1
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
קרם רגליים שיקומי.
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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המדור "מהנעשה בסניפים" מתאים עצמו למצב
מידע והעשרה של קהל הסוכרתיים בזמן קורונה:
לקשיש עמק דותן  ,31מודיעין ,טל08-9706262 :
סניפי האגודה לסוכרת
נייד052-8680051 :
כתובות וטלפונים
עכו :יו"ר הסניף :אוולין-חווה רשתי ,בית האישה
אשדוד  -יו"ר – גב' לאה קנטי ,מרכז הקריה לשלום ,רח' יאנוש קורצ'אק ( 5מקלט ,)11
אשדוד – שער הקריה ,טל08 8660673 :
מועצה אזורית גזר :יו"ר – גב' חנה סיבוני,
נייד 050-5719143 :
מרכז יום לזקן ,רח' שמעון התרסי ,בית חשמונאי
הרצלייה  -רמת השרון  -יו"ר – גב' קלוד כרמיאל-משגב :יו"ר הסניף – גב' שרה
לנגנואר ,בית הבריאות אבן גבירול  49הרצליה ,דובשן ,במרכז קהילתי נעמ"ת ,רח' חבצלת 1
כרמיאל .טל054-6680995 :
טל 09 9512706 :נייד,054-4738449 :
חדרה  -יו"ר – מר ששון פנחס ,מועדון לקשיש ,למעט מפגש אחד ב 7/7-בנושא" :הפחתת
לחץ – גם אני יכול" .אין שיחות טלפון .יש
רח' ירושלים  ,15טל-04 6247397 :
שליחת קישורים ושאלות התעניינות וברכות
חולון-בת ים  -יו"ר – גב' רחל זנד ,מתנ"ס לשנה החדשה.
חנקין ,חנקין  ,109חולון
אום אל פחם :יו"ר הסניף :ד"ר ריאד מחמוד,
טל ,03-5033391 :נייד050-5666844 :
סגנית היו"ר :ניסרין אגבריה ,טלפון04-6889782 :

למעשה לא קורה כלום .אין מפגשים .הסניף
סגור והקשר הוא רק טלפוני .משתדלים
לשאול לשלום החברים מדי פעם והעברת
הרצאות דיגיטליות בווטסאפ – למי שיש...

שפרעם :יו"ר הסניף :מונה ג'אלי ,טלפון054- :
9776222
באר שבע :יו"ר הסניף  -גב' תמר גרסיאל

אין מפגשים ,יש קבוצת ווטסאפ בה אני
חיפה  -יו"ר  -מורי הוד 04-6902346 -
נייד 054-6371171 :בית אבא חושי ,רח' אבא שולחת סרטונים
הילל סילבר  72חיפה
סניף קריות  -יו"ר  -זלמה רוזן  -נייד052- :
 ,2265193מתנ"ס אלי כהן רח' מורדי הגטאות ,17
קריית מוצקין,
נהרייה  -יו"ר – מר אלי נדיב ,מועדון גמלאים
 כצנלסון ,דרך יחיעם  ,2טל/ 04 9000795- :050-6479461
ירושלים  -יו"ר – מיכה להבי,
טלפון נייד ,054-4512336 -
נתניה  -יו"ר – ד"ר רינה רחמני רבינוביץ ,עו"ד,
אחות .רח' אחימאיר  9נתניה
נייד050-5534438 :
ראש העין  -יו"ר  -זאביק זהבי,
טלפון 054-4758567 :
רחובות  -יו"ר – גב' צביה ציוני ,השקמה 3
קריית עקרון 70500 ,טל941407 :
טל 08–9414071 :נייד054-4554751 :
מודיעין :יו"ר – ניצה דוידוביץ' -עמותה
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יום הסוכרת
הבינלאומי

יום הסוכרת הבינלאומי (באנגליתWorld :
 )Diabetes Dayהוא יום המצוין ברחבי העולם
מדי שנה ב 14-בנובמבר להעלאת המודעות
למחלת הסוכרת.
היסטוריה
יום הסוכרת הבינלאומי הראשון התקיים
ב 14-בנובמבר  .1991הוא נקבע על ידי
האגודה הבינלאומית לסוכרת וארגון הבריאות
העולמי בעקבות העלייה באבחון סוכרת

ברחבי העולם .התאריך נקבע על פי יום
הולדתו של פרדריק בנטינג ,שזכה בפרס נובל
לפיזיולוגיה או לרפואה ( )1923לאחר גילוי
האינסולין ב( 1922-יחד עם צ'ארלס בסט).
קמפיין המודעות הבינלאומי לסוכרת נערך מדי
שנה סביב נושא אחר המעסיק את הקהילה ,כפי
שנבחר על ידי האגודה הבינלאומית לסוכרת.
נושאים בהם עסקו ימי הסוכרת לאורך השנים היו
לדוגמה סוכרת וזכויות אדם ,סוכרת וסגנון חיים,
סוכרת והשמנת יתר חולנית ,סוכרת בקרב ילדים
ובני נוער.
בשנים  2009-2013הנושא המרכזי שנבחר הוא
חינוך ומניעת סוכרת .ביום הסוכרת הבינלאומי
נערכים ברחבי העולם אירועים שונים הנוגעים
לנושא השנתי ,כמו הרצאות ,מפגשים ,תוכניות
רדיו וטלוויזיה ,תערוכות ,מסיבות עיתונאים,
אירועי ספורט ,במטרה להעלות את המודעות
לנושא .האירועים נערכים על ידי כ 200-ארגונים
העוסקים בסוכרת בכ 160-מדינות ברחבי
העולם ,בנוסף לפעילויות שעורכים ארגונים
נוספים ,אנשי מקצוע ,אנשים חולי סוכרת ובני
משפחותיהם.
לוגו יום הסוכרת הבינלאומי נקבע ב2007-
כסמל של מעגל כחול ,המהווה את סמל הסוכרת
בעולם הלוגו נקבע לאחר החלטת האומות
המאוחדות על קביעת יום הסוכרת הבינלאומי
כאחד מהמועדים הבינלאומיים שלהן .מעגל הוא
סמל לחיים ובריאות בתרבויות רבות בעולם כולו,
כחול הוא צבע דגל האומות המאוחדות וכן צבע
השמיים המאחד את כל אומות העולם .הלוגו
נועד לסמל את התאחדות כלל קהילות הסוכרת
ברחבי העולם לפעולה משותפת לשליטה
במחלה ולמניעתה.

תזונה ים תיכונית:
 5מתכונים בריאים

מאת לימור מרדי-טילבור
דיאטנית ראשית בבית החולים
אסותא ,ממובילות פורום
דיאטניות אונקולוגיות של
עמותת עתיד

 2כפות שמן זית
 1/2כפית כמון
פפריקה מתוקה ,מלח ופלפל לפי טעם

אופן ההכנה:

סלט טבולה
רכיבים (ל 4-מנות):
 1.5כוסות בורגול דק
 1צרור פטרוזיליה או  1/2צרור פטרוזיליה
 1/2צרור כוסברה
 1/2חבילת נענע
 3עגבניות
 3גבעולי בצל ירוק או בצל סגול אחד
 2כפות שמן זית
לימון ,מלח ופלפל לפי הטעם

משרים במים את גרגרי החומוס ל 12-שעות
לפחות ,מבשלים אותם למשך כשעה עד לריכוך
(אפשר עם שקית אבקת אפייה) .שומרים את
מי הבישול של החומוס .לחילופין ניתן להשתמש
בגרגרי חומוס מבושלים מצוננים.
טוחנים את גרגרי החומוס בבלנדר יחד עם שמן
הזית ,הלימון ,השום והתבלינים ,מוסיפים את מי
הבישול של החומוס או מים רגילים לפי הצורך -
בהתאם למרקם .מוסיפים את הטחינה הגולמית אופן ההכנה:
וממשיכים לטחון עד לקבלת המרקם הרצוי.
משרים את הבורגול ב 2-כוסות מים רותחים
בכלי מכוסה במגבת ,עד לספיגת הנוזלים.
אפשרויות לשדרוגים בריאים:

המחקרים על תזונה ים תיכונית הולכים
ומצטברים ומוכיחים כי מדובר בדיאטה בריאה
שמסייעת לשמירה על הבריאות ולמניעת
מחלות רבות ,לרבות סוכרת ,מחלות לב וכלי
דם וסרטן .תזונה ים תיכונית מאופיינת במזון
טרי ומקומי ,מבושל בבית ,המכיל מגוון מקורות
צמחיים ,הרבה שמן זית וגם מוצרי חלב ,דגים
וזרעים למיניהם.
ההשפעות החיוביות שיש להיצמדות לתזונה
ים תיכונית על הבריאות כוללות הפחתת
סטרס חמצוני ,הפחתת דלקת ,הפחתת ניתן להוסיף מעל ממרח החומוס שמן זית ,בינתיים קוצצים דק את הירוקים ,העגבניות
רמות הכולסטרול הרע ,סיוע לשמירה על פפריקה או סומק ו/או פטרוזיליה קצוצה ו/או והבצל ולאחר שהבורגול מוכן מערבבים הכל
יחד .מתבלים בשמן זית ,לימון ,מלח ופלפל לפי
משקל תקין ,סיוע לאיזון רמות הסוכר בדם ,גרגרי חומוס שלמים.
הטעם.
שמירה על תפקוד תקין של האנדותל ושמירה חציל בטחינה
על בריאות המעי.
אפשרויות לשדרוגים בריאים:

ממרח טחינה ביתי

רכיבים:

 2חצילים גדולים
רכיבים:
 2כפות פטרוזיליה קצוצה
מלא
משומשום
גולמית
טחינה
 1כוס
שמן זית
 3/4כוס מים קרים
מלח ופלפל
 2שיני שום (ניתן להשתמש בשום קפוא ולמעוך להכנת הטחינה
 2קוביות)
 1/2כוס טחינה גולמית
 1/2לימון
 1שן שום
מלח (לפי הטעם)
מיץ מלימון טרי
אופן ההכנה:
 1/3כוס מים ,מלח לפי טעם
מערבבים בהדרגה את הטחינה עם מים קרים
עד אופן ההכנה:
ליצירת ממרח במרקם אחיד .לפי הצורך  -ניתן
קולפים את החצילים ,חותכים לרבעים ומפזרים
לדלל עם עוד מים או להסמיך עם עוד טחינה.
עליהם מלח .שמים על מסננת לכחצי שעה על מנת
קוצצים את השום ומוסיפים ,יחד עם מיץ מהלימון להיפטר מהנוזלים והמרירות ,שוטפים ומנגבים.
ומלח לפי טעם.
מחממים תנור ל 200-מעלות .מניחים את
אפשרויות לשדרוגים בריאים:
החצילים על נייר אפייה ,מברישים בשמן זית
אפשר להוסיף חצי כוס פטרוזיליה קצוצה לקבלת ומתבלים במלח ופלפל .צולים במשך 50-45
טחינה ירוקה.
דקות .באמצע האפייה מחוררים במזלג.
ממרח חומוס ביתי
בינתיים מכינים את הטחינה  -מערבבים את
הטחינה הגולמית עם מים (כמות המים – בהתאם
רכיבים:
לסמיכות הרצויה) ,מיץ לימון ושום כתוש ,ומוסיפים
 1כוס גרגרי חומוס
מלח לפי טעם .כמות המים תשתנה בהתאם
 3/4כוס טחינה גולמית משומשום מלא
לסמיכות הרצויה.
 1/2לימון
בסיום הצלייה מוציאים את החצילים מהתנור,
שום
 4שיני
שמים על צלחת ומזליפים עליהם את הטחינה.

אפשר להוסיף מלפפון חתוך ,שום ,אגוזים
וחמוציות.

סלט קפרזה (סלט עגבניות ומוצרלה)

רכיבים (ל 2-מנות):
 100גרם גבינת מוצרלה קשה או כדורי מוצרלה
קטנים
 2עגבניות בינוניות או סלסלת עגבניות שרי
צבעוניות
 3כפות שמן זית
 2כפיות חומץ בלסמי
 1/4כוס עלי בזיליקום טריים קצוצים גס
מלח לפי טעם

אופן ההכנה:

חותכים את המוצרלה ואת העגבניות לפרוסות
שוות או חוצים את עגבניות השרי ואת כדורי
המוצרלה לשניים ,מערבבים או מסדרים זה לצד
זה לסירוגין בצלחת שטוחה .מפזרים מעל את
הבזיליקום .מערבבים יחד את שמן הזית ואת
הבלסמי ושמים מעל הסלט .מתבלים במלח לפי
טעם.
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