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הודעה חשובה:
בשל התפשטות נגיף הקורונה ,יהיו משרדי האגודה
סגורים לקבלת קהל פרונטלית בתקופה הקרובה.
לקבלת מידע ,ניתן לפנות טלפונית
למשרדי האגודה  03-9508222שלוחה ,3
בימים א'-ה' בין השעות .08:30-15:00

ביטאון
האגודה הישראלית לסוכרת

דרך המכבים  ,46ראשל”צ 75359
טל03-9508222 :
פקס03-9508111 .
אתר האגודה באינטרנט:
www.sukeret.co.il

דואר אלקטרוני:

diabetes@netvision.net.il

נשיא האגודה:
פרופסור נעים שחאדה
סגן נשיא האגודה:
פרופסור רם וייס
מנכ”ל האגודה:
מוטי פרלמוטר
גזבר:
מורי הוד
יועץ משפטי:
עו”ד מאור שרצקי
עורך א.י.ל:
זאביק זהבי
עורך מדעי:
פרופ' חוליו ויינשטיין
הקו החם:
גב’ רחל מאיר (אחות סוכרת)
גב’ מיכל לנגברג (דיאטנית)
מייסד א.י.ל ועורכו עד 1984
פרופסור א.מ .הכהן ז”ל
עיצוב והפקה:
גסטליט דיגיטל
הכתבות והפרסומות בעיתון זה הן
אינפורמטיביות בלבד ,ולא נועדו לשמש
הצעה לטיפול או לרכישה .אין לראות במידע
המתפרסם תחליף להתייעצות עם צוות
רפואי ,תוך התאמה אישית וספציפית ללקוח
והתחשבות בנתוניו ,צרכיו המיוחדים והאחרים.
המידע עשוי שלא להתאים לכל סוגי הקוראים.
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דבר המערכת

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

מוטי פרלמוטר

חיסון לקורונה –

שלום לכל החברים,

התקווה להשתלטות על המגפה

בראש השנה היהודי נהוג לומר "תכלה
שנה קללותיה ותחל שנה וברכותיה".
בפרוס השנה האזרחית החדשה – 2021
– נראה לי שאין מתאימה יותר מאמרה זו.
אנו חיים בשגרת קורונה והזיכרונות הטובים
מהעבר שאנו אוהבים להעלות ומתייחסים לעשרים או שלושים שנים קודם
לכן ,מתבטאים כעת במה שהיה לפני פחות משנה.
גם באגודה נכנסנו למעין שיגרת עבודה אשר מכעיסה וגורמת לנו אי נוחות
רבה כי משמעותה היא הפסקה כמעט כוללת של פעילויות הסניפים כפי
שהייתה נהוגה מימים ימימה.
לצערנו נאלצנו לוותר על יריד הסוכרת שהיווה מעין "עוגן" בפעילות השנתית
ורבים מחברי האגודה מצפים לו כל השנה הן כדי ללמוד מההרצאות
המחדשות והן מהמפגש עם חברים ועמיתים ותיקים.
מכיוון שחודש נובמבר – חודש המודעות לסוכרת – הינו שיא פעילותה
השנתית של האגודה ואשר במרכזו יום הסוכרת הבין-לאומי ,פעלנו השנה
במישורים מקבילים תוך מטרה להגיע למספר מרבי של אנשים עם סוכרת
ולעדכן אותם.
בסיכום של חודשי פעילות אלו ,הגענו לתוצאות מאד מרשימות:
• •קיימנו  7הרצאות מקוונות .מספר החשיפות לכל הרצאה ב פייסבוק
נע בין  20,000ל 25,000 -ובנוסף מאות לייקים ,שיתופים ותגובות.
ביו-טיוב הגיע המספר לעתים לקרוב ל 100,000-לכל הרצאה.
• •מגזין האגודה הופיע במהדורה מורחבת וחגיגית והועלה לצורה
מקוונת .קיבלנו תגובות מצוינות למאמרים שהתפרסמו שם.
• •קיימנו קמפיין בשיתוף חברת סאנופי אוונטיס שבו הועלו שלושה
סרטים בני  3דקות כל אחד בהם סיפרו שתי נשים עם סוכרת סוג 2
וצעיר עם סוכרת סוג  1על ההתמודדות וניהול חיים נורמליים למרות
הסוכרת .למרות שהקמפיין נמשך רק שבוע ,היו לו  300,000צפיות.
• •קיימנו כנס מדעי בן  3שעות בזום לאנשי מקצועות הרפואה ובו
השתתפו כ  300רופאים ,חוקרים ואנשי סיעוד .הכנס הוכתר בהצלחה
רבה וקיבלנו תגובות מצוינות לאופי ועומק ההרצאות.
• •התקיים קמפיין רדיו – טלוויזיה – פייסבוק וערוצי מאקוYNET ,
וערוץ .12בשיתוף עם חברת נובו שהתרכז בהעלאת תוכן רלוונטי
לסוכרתיים 80% .ממנו בעברית ו 20%-בשפה הערבית .החשיפות,
לכל ערוץ פרסום הגיעה ל 1,500,000-עד 6,000,000
• •במגזר הערבי הועלו סרטונים שהתמקדו בנושי המודעות לחשיבות
האיזון בעיקר בתקופת הקורונה ,קבוצת הסיכון בה נמצאים הבלתי
מאוזנים בעיקר וחשיבות ההתמדה בנטילת תרופות.
• •הועלו ראיונות עם  5רופאים כשממוצע הצפיות לכל ראיון הגיע לכ-
.25,000
• •ביום הסוכרת 14 ,לנובמב ,ר התקיים יום שידורים בזמן אמת (לייב).
• •הועלו כתבות דיגיטליות וכתבה ייחודית עם פרופסור נעים שחאדה
השיגה צפייה של  62,000אנשים ועוד מספר רב של שיתופים ולייקים.

בפתח דבריי ,חשוב להזכיר לכולם כי כיום
חיים בישראל מעל  600,000סוכרתיים
ועוד כחצי מיליון טרום סוכרתיים.
מגפת הקורונה גבתה מאיתנו מחיר יקר מאוד שהתבטא בתחלואה נלווית
קשה מאוד ומעל  3000אנשים שנפטרו .כידוע לכול ,סוכרת היא אחד
מגורמי הסיכון המרכזיים לסיבוכים ותמותה מקורונה .ולכן אנחנו חייבים
להגן על אוכלוסייה זו בחירוף נפש.
החיסון לקורונה הוא תקוותנו להשתלט על המגיפה המסוכנת הזו.
פיתוח החיסון של חברת פייזר אושר על ידי מנהל המזון והתרופות בארה"ב
( )FDAבהסתמך על טכנולוגיות מדעיות חדישות ביותר.
בשונה מהחיסונים הישנים שהתבססו בעיקר על הזרקת וירוסים מומתים,
החיסון הזה מכיל מטען גנטי האחראי ליצירת מקטעי חלבונים מנגיף
הקורונה.
תאי השריר קולטים את המידע הגנטי מהחיסון המוזרק ומייצרים את
חלבוני הנגיף .מערכת החיסון שלנו מזהה את חלבוני הנגיף (שנוצרו בתאי
השריר) ומפתחת נגדם חיסוניות שמגנה על המחוסן מפני נגיף הקורונה.
חשוב להדגיש שחיסון זה עבר את כל שלבי הרגולציה המקובלות.
החיסון נוסה על עשרות אלפי מתנדבים במחקר נרחב שהראה יעילות
גבוהה מאוד ובטיחות דומה לשאר החיסונים הידועים .ללא עדות לתופעות
לוואי ארוכות טווח.
לאור הנתונים המדעיים ,המעידים על יעילות ובטיחות החיסון ולאור
העובדה שחולי סוכרת נחשבים כקבוצת סיכון להתפתחות התחלואה
הקשה והתמותה ממחלת הקורונה ,אני קורא לציבור הסוכרתיים לצאת
והתחסן בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
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לסיכום  -שמרו על עצמכם ועל בני משפחותיכם.
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דבר העורך המדעי

דבר העורך

שלום חברים,

אנחנו עדיין עם הקורונה ,למרות
שכבר יש חיסון! וחשוב מאד עדיין
להישמר מפני המגפה שכמעט
השתלטה על חיינו ,בעיקר לסוכרתיים
(שנפגעים ממנה באחוזים די גבוהים)
ובעיקר בתקופת החורף ,שבה גם
השפעת מאיימת עלינו.

פרופ' חוליו ויינשטיין

נעניתי מיד בחיוב לבקשת ראשי
האגודה לחזור ולשמש עורך מדעי של
העיתון שלנו אי"ל.
אני משוכנע שעיתון זה מהווה כלי חיוני
ביותר עבור חלק נכבד ממשפחות
רבות בישראל ,לצורך השגת בריאות
טובה יות ,ר הארכת תוחלת החיים
ושיפור איכותם .על כן ,זכות גדולה נפלה בחלקי לשמש עורך מדעי
ולשתף פעולה ולעבוד לצדו של העורך הראשי ,זאביק ,אשר עושה
עבודת קודש מזה שנים רבות ,באהבה ובמקצועיות ,והכול בהתנדבות.
ועליו כבר נכתבו מילות השיר" :איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש
ההוא"...
אנו נמצאים בעיצומו של מבצע "חזרה לחיים" ,במהלכו יותר ויותר
ישראלים מתחסנים כנגד נגיף הקורונה ששיבשה את חיינו ,בארץ ובכל
העולם .מדובר בתקופה שעדיין המחלה מדבקת ואסור לנו להמעיט
באמצעי ההגנה ,במחשבה שכבר התחסנו ואין לנו סיכוי להידבק .לא
כך .תהליך ייצור הנוגדנים עשוי לקחת גם שבועיים ויותר .על כן ,יש
להמשיך ולהיזהר :ריחוק חברתי ,להישאר בבית ,מסיכות ,היגיינה אישית.
לא יהיה נעים דווקא לקראת הסוף של המגיפה ,ללקות בה.
אין בליבי כל ספק שבחוברת הנוכחית תמצאו עניין רב בתחומים רבים:
תזונה ,קוגניציה ,פעילות גופנית ,על נגיף הקורונה וסוכרת ועוד ועוד.
הרבה בריאות

זאביק זהבי

מאחר וסניפי האגודה הישראלית לסוכרת ברחבי הארץ סגורים או
מושבתים בשל הסגרים למיניהם ובשל החשש להתקהלות של אנשים,
האגודה ארגנה הרצאות זום העוסקות בסוכרת ובסיבוכיה ,כדי להשאיר
אותנו בעניינים .כמה מההרצאות האלה הפכו למאמרים בעיתון שאתם
מחזיקים בו:
איזון הסוכר בקורונה למטופלים באינסולין ,עובדות על הקשר בין
חוסן אישי לאיזון סוכרת ,גיל המעבר וסוכרת ,וכן המרכז לטיפול וחקר
הסוכרת בגיל המבוגר ,של ביה"ח שיבא המבקש את עזרת הקוראים
בהשתתפות במחקר שלו.
אנחנו גם מפרסמים מחקרים חדשים העוסקים הן בתרופות לסוכרת
והן בדיאטות המתאימות לסוכרתיים ומאמר נרחב העוסק בקורונה
וסוכרת ובקשר בין סוכרת ,מתח וחרדה.
מאחר והקורונה כולאת את רובנו בבית ,אנחנו מרבים לנשנש בין
הארוחות וזה לא בדיוק מוסיף לסוכרתיים בריאות .לפיכך ביקשנו
מהדיאטנית שלנו לספק לנו "אליבי בריאותי" לנשנושים שלנו ,וגם
מתכון ,בהתאם .תיהנו!
יש ברשת החברתית אתר הנקרא "שניים סוכר" ממנו אנחנו שואבים
לא מעט חומר שמתאים לנו .שווה להיכנס לאת ,ר יש בו הרבה מאמרים
רלוונטיים והרבה מתכונים לסוכרתיים.
אנחנו מביאים את סיפורן האישי של שתי מנהלות סניפים שלנו על
חייהן עם הסוכרת ,כפי שסיפרו אותם בזום.
אנחנו בתחילתה של שנה אזרחית חדשה וזה הזמן לעשות החלטות
חדשות בינינו לבין עצמנו באשר להתמודדות שלנו עם הסוכרת.
העיקר להיות בריא – שיהיה תענוג להביט בראי!
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אחות ל(כל) צרה...
גילה לביא -
מומחית קלינית
בסוכרת ,מתאמת
סוכרת מבוגרים בית
חולים שמיר ,אסף
הרופא

נא להכיר:

אחות מומחית קלינית בסוכרת -
איתך ולמענך!

נכון לשנת  2017קיימים  515מיליון מטופלים
סוכרתיים בעולם כולו .התחזית צופה כי בשנת
 2040יגדל מספרם של חולי הסוכרת בעולם לכ-
 642מיליון .לעומת זאת ,בישראל מספר מטופלים
בסוכרת נכון ל 2017-עמד על כ 558,769-כאשר
שליש מהם אינם מאובחנים כלל.

מי היא אחות מומחית קלינית בסוכרת?
אחות מומחית קלינית בסוכרת היא אחות בעלת
השכלה אקדמאית (תואר שני ומעלה ולפחות 5
שנה עבודה בתחום הסוכרת) ,בעלת ידע מקצועי
רלוונטי ובעלת רישוי וסמכויות טיפול ייחודיות אשר
הוצלו לה מרופאים וכוללים:

אנו ,אחיות מומחיות קליניות בסוכרת ,הגענו לחוד
החנית במקצוע הסיעוד .יחד עם זאת ,יש לזכור
תמיד שעזרה למטופלים ולמשפחותיהם לפתח
כישורי התמודדות חיוביים ,פירושה לפעמים פשוט
להיות אנושיים ולהקשיב בחמלה לתסכולם.

לסיכום:

המשך איזון והפסקה של טיפול תרופתי ,ביצוע במה שונה אחות מומחית קלינית לסוכרת מאחות
פעולות וטיפולים ייחודיים וניהול טיפול כוללני בעלת קורס על בסיסי בסוכרת?
במטופלי הסוכרת באשפוז ובקהילה .במסגרת
תפקידה תיתן האחות מענה מקצועי ואיכותי • •יש לה הכשרה ייעודית וממושכת
לניהול הטיפול ולשמירה על הרצף הטיפולי הנדרש • •יש לה שילוב של ידע רפואי רחב וטכניקות
סיעוד
למטופל ,לרבות וויסות ואיזון הטיפול התרופתי ואיזון
המחלה ,וסימפטומים שיאפשרו תפקוד יומיומי • •יש לה הרשאות רחבות יותר
ואיכות חיים ,מתן יעוץ ,הכוונה והדרכה למטופלים• • ,יש לה רישיון למתן המשך טיפול תרופתי
למשפחות ולצוות וכן ,איתור מוקדם ככל האפשר
בסוכרת
של חריגות במצבו של המטופל והפנייתו להמשך
מתי כדאי ,אם כן ,לפנות לאחות מומחית קלינית ?
טיפול ולגורמים הרלוונטיים.
אלו הן הסמכויות שאושרו ע”י מנכ”ל משרד • •כאשר עקב אילוצי המערכת ,לרופא המטפל
אין יכולת להקדיש מספיק זמן במפגש לכל
הבריאות שיעמדו לאחיות שעמדו בכל התנאים
ההיבטים הקשורים בהתמודדות עם הסוכרת
הנדרשים לאחות מומחית קלינית בסוכרת.
כיום עדיין מועט מספרן של אחיות מומחיות קליניות • •כשרוצים לקבל מענה מקצועי רחב
בסוכרת (כ ,)45-וכבר הצלחנו להקים עמותה בשם • •כשיש צורך במתן מרשם המשך לטיפול
תרופתי בסוכרת
אמל”י (עמותת אחיות מומחיות לסוכרת בישראל).

"ּתכַ ְּונּו ַלּיָרֵ ַחּ ,גַ ם ִאם ְּת ַפ ְס ְפסּו ִּ -תנְ ֲחתּו ֵּבין
כולי תקווה שמספרן ילך ויגדל בעתיד למען רווחת ְ
השילוב של אוכלוסייה מתבגרת יחד עם ציפייה אוכלוסיית הסוכרתיים והעצמת האחיות המומחיותַ .הּכֹוכָ ִבים" (לס בראון)

לאריכות ימים מביא לעליה במספר החולים,
וביניהם רבים טרום סוכרתיים ומאובחנים עם
סוכרת אשר יזדקקו לטיפול וליווי רפואי ייחודי.
מספר רופאי הסוכרת הקיימים במערכת הבריאות
לא מותאם להצפה של מטופלים אלו וכתוצאה
מכך ,לא כל הסוכרתיים מצליחים להיות תחת
מעקב הולם.
אי לכך ,הולדת התפקיד החדש של אחות מומחית
קלינית בסוכרת הוא בלתי נמנע להפחתת הלחץ
על הרופאים וחיוני לרווחת מטופלי הסוכרת.
בשנת  2015מנהל הסיעוד איפשר לאחיות במערך
האשפוז והקהילה אשר עמדו בכל התנאים
הנדרשים ,להיבחן על מנת לקבל את התואר של
אחות מומחית בתחומים שונים.
בישראל ישנם כ 450-אלף אחיות ורק  160מתוכן
אחיות מומחיות (בתחומים שונים) אשר סיימו כ8-
שנות לימודים ,הכשרה ,סטאז’ ומבחני רישוי .בתום
סיום הלימודים הן משתלבות בבתי החולים או
בקהילה בשיתוף פעולה מלא עם הרופאים.
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שלכם,
גילה

התמודדות עם איזון הסוכרת

דרך ניהול רגשות ובניית חוסן אישי
מרים שפיגלמן,
אחות מומחית
קלינית לסוכרת
בלאומית שירותי
בריאות.
מהו חוסן אישי?
חוסן אישי מתייחס ליכולות אוניברסליות
להתמודדות עם מצבי דחק ומשבר ולהסתגלות
לנסיבות החיים שהשתנו כתוצאה ממצבים אלו.
נושא החוסן נחקר בשנים האחרונות מזוויות שונות,
והמסקנה הכללית הינה שיכולת לפתח חוסן
נחשבת לתכונה אנושיות חשובה ביותר ,ובמיוחד
בתקופות של משבר ו/או של חוסר ודאות.

לעזור לעצמנו להרגיש שוב בטוחים ונינוחים.
לכן דווקא כיום ,חשוב לנו לפתח בקרב חולי
סוכרת תחושת חוסן שתאפשר להתמודד בצורה
המיטבית עם המציאות המורכבת והמשתנה.

כיצד מפתחים תחושת חוסן אישית?
לקחת אחראיות על הנפש שלנו
להמשיך בשגרת החיים ומהלך החיים ככל
האפשר ,לקבל מידע רק ממקורות מוסמכים,
רשמיים ומהימנים ,לחפש מקומות בהם מרגישים
מוגשמים ובעלי ערך למשל ,על ידי תמיכה ועזרה
לאחרים ,ללמוד לבקש עזרה במידת הצורך מבני
הבית ומחברים ,וממוסדות שונים כגון קופת חולים,
מחלקת רווחה ,ארגונים שונים.

אכילה נכונה :לאכול מזונות בריאים כגון ירקות,
פירות ,קטניות ,חלבון ושומן בריאים ,ולהמעיט
בפחמימות ריקות ומיותרות
להקפיד על הטיפול התרופתי :אם יש לכם
הרגשה שתרופה לא עוזרת – דברו עם הרופא,
אבל אל תפסיקו לקחת תרופות כי משהו לא
מרגיש לכם נכון .יש היום המון תרופות משולבות,
זריקות משולבות ,פחות אינסולינים ,יותר תרופות
שמורידות במשקל ,ששומרות על הלב והכליות.
פשוט להתייעץ ולהביע את התחושות והפחדים
ובכך להגביר את החוסן.
ויטמינים ותוספי מזון :כמו שהסוכר צריך להיות
מאוזן – כך גם הויטמינים .הם צריכים להשלים
את החסר בגוף שלנו .ויטמין  Dשהוכח כמגן בפני
הקורונה וכן .12B
בדיקות שגרתיות :גם זה מעיד על ניהול עצמי נכון:
לרשום כדי לא לשכוח ,להיות עם יד על הדופק.
להקפיד על שעות שינה מספקות

לפי מודל ה BASICS-של הרופא המשפחה הקנדי
עבודה על חוסן מפגישה אותנו עם קשת הרגשות
ד"ר קאופמן ניתן לחלק את ההתערבויות של Self
האנושיים והופכת אותנו לחזקים וסתגלנים .החוסן
 Careלבניית החוסן האישי ל 6-רבדים מרכזיים:
הוא למעשה מאין בולם זעזועים לחיים – משהו
שעוזר לנו לעבור את המהמורות שיש בדרך- B-Body ,התערבויות שקשורות לגוף :ספורט,
ומעניק לנו את היכולת לקום מהר ככל האפשר תזונה ,שינה ,נשימה ,תרופות ,עישון
A-- Affectהתערבויות אשר קשורות שינוי לקחת אחראיות על המחשבות שלנו
מהמשבר ואולי אפילו לצמוח מתוכו.
לא להתפתות למחשבות שליליות בנוסח " הכל הלך",
תודעתי כגון מחשבות מגבילות ,פחדים
מה הקשר בין חוסן לסוכרת?
"זה סוף העולם"" ,בחיים לא היה מצב יותר גרוע”.
בשנים האחרונות עבודות רבות בעולם הרפואה - S-Socialהתערבויות אשר קשורות בתקשורת
במקום זאת ,לשאול את עצמינו האם זאת אמת או
עוסקות בקשר בין חוסן ותחושת מסוגלות עצמית בין אישית ויחסים אישיים עם האנשים הקרובים
הטיה? האם בעבר התמודדנו עם קשיים בהצלחה?
לבין איזון מחלות שונות ,כולל סוכרת .כך לדוגמא,
אחד המחקרים מראה כי העלאת חוסן מפחיתה  - I-Intellectהתערבויות אשר קשורות ברכישת האם אנחנו חייבים לקבל פתרון כאן ועכשיו או ניתן
ידע חדש ,מוטיבציה ,שינוי ,בחירה
לשחרר את המחשבה ולחזור אליה מאוחר יותר?
דיכאון ומשפרת שינה בקרב חולי סוכרת .יתרה על
קשורה
אשר
התערבות
C-Community
כך ,עבודה נוספת שנערכה באוסטרליה ,מדגישה
לקחת אחראיות על הרגשות שלנו
שבניית חוסן נפשי עשויה להעצים את המטופל במנהיגות חברתית
רגשות שליליים מציפים ,כגון פחד ,זעם ,כעס
ולהעלות את תחושת מסוגלות העצמית שלו - S-Spirituality ,התערבות אשר קשורה או בדידות הן לגיטימיות ,אך הן גורמות למצוקה
וכתוצאה מכך -לשפר את האיזון בקרב חולי סוכרת .באמונה ,רכישת מיומנויות של תצפיתיות ,ומביאים איתן אי שקט ,חרדה ,הפרעות בשינה
ואפילו עלייה בסוכר ובלחץ הדם.
מיינדפולנס (האומנות להיות כאן ועכשיו)
למה דווקא עכשיו ,בעת הקורונה,
ההתמודדות כוללת זיהוי של הרגשות ,שיתוף
הנושא של החוסן בקרב חולי סוכרת לקחת אחראיות על הגוף שלנו
להרבות בפעילות גופנית :ברגע שאנחנו מבצעים הסביבה הקרובה בקשיים ,בקשת עידוד ועזרה,
כל כך רלוונטי?
פעילות גופנית ,אנחנו מעלים את הורמוני האושר תרגילי הרפיה ,נשמיה או מדיטציה וחיפוש אחר
סוכרת
אודות
האחרונים
בחודשים
מידע שהצטבר
ומורידים את הורמוני הסטרס ואת רמת הסוכר בדם .פעילות שמביאה איתה רגשות חיוביים ,חוויות של
ונגיף הקורונה מצביע על כך שסוכרת לא מאוזנת ולא משנה איזו פעילות גופנית ,מה שתבחרו .למשל ,הצלחה ותחושת מסוגלות.
מהווה גורם סיכון ,ומעלה את הסיכוי להידבק
בקורונה ומגבירה את הסיכון לחלות בצורה קשה  30-20דקות הליכה ,או עליה וירידה במדרגות ,לקחת אחראיות על החוויות שלנו
שימוש במד צעדים בשעון או בסלולארי שלכם ,בסך במקום להסתכל על הבדידות והריחוק החברתי,
ומורכבת יותר בנגיף.
הכל –  150דקות בשבוע .אפשר לעשות גם פעילות לייחל לטיולים ומסעדות ,לבחור למלא את עצמנו
מחקרים רבים עוסקים בקשר השלילי בין האיזון ריקוד או התעמלות מול הטלוויזיה בבית ,או לשחות בהרבה שמחה ואור על ידי השקעה במערכות
של מחלת הסוכרת לבין מצב סטרס .על פי אותם או להשתמש במתקנים שנמצאים בגנים ציבוריים ,יחסים ,מפגשים וירטואליים או בטוחים עם חברים,
המחקרים ,מטופלים אשר נמצאים במצב של לחץ לעשות פילאטיס ,יוגה.
טיולים בארץ ,הצגות והרצאות און ליין.
וחרדה יתקשו לאזן את מחלתם .כאשר מתבוננים
על התקופה האחרונה ,מאז פרוץ הקורונה לחיינו ,לשתות מים :זה אולי לא מפחית סטרס אבל נותן ניתן לפתח תחושת חוסן בכל גיל .היא עוזרת לנו
אנחנו מבינים כי הלחץ ,חוסר הוודאות ,אי השקט ,הרגשה שאנחנו דואגים ומטפלים בעצמנו ,שאנחנו להיות אחראים על עצמנו ,ומקלה על ההתמודדות
החרדות והדאגות ,הפכו לחלק בלתי נפרד מהחיים ,יותר ערניים.
עם חוסר ודאות ,לחץ ,חרדות ובעקיפין עוזרת
באיזון מחלת הסוכרת וכל מחלה כרונית אחרת.
וכעת ,למען הבריאות הפיזית שלנו ,אנחנו חייבים
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איזון הסוכר בתקופת הקורונה
ד"ר ליאת
ברזילי-יוסף
המכון
האנדוקרינולוגי
בי"ח מאיר
נדון בשלושה היבטים של הנושא .1 :למה הקורונה
מסוכנת ובפרט לסוכרתיים .2 .איזון הסוכרת
בתקופה הזאת .3 .פתרונות.
הנושא הראשון  -למה אנחנו חוששים מהקורונה?
אם פותחים גוגל בנושא סוכרת וקורונה אפשר
לראות מאות איזכורים לכך שסוכרת היא גורם
מוביל לתחלואה קשה יותר בקורונה ולסיכון
בתמותה :אתה סוכרתי – תישאר בבית ותקפיד!
יש קצת יותר נטיה לדלקת וישנה פגיעה במערכת
החיסון מה שהופך סוכרתיים ליותר רגישים לקורונה.
הנגיף הזה ,שפוגע בלב ,במערכת העצבים ,בכליות,
בריאות ובעוד איברים– יכול לפגוע כנראה גם
בלבלב עד כדי כך שמדברים על סוכרת חדשה
שמופיעה אחרי הקורונה.
נצפה קשר בין מידת איזון הסוכרת לבין סיבוכים
ותמותה מקורונה.
במחקרים ראו ,כי סוכרתי מאוזן משפר את הסיכויים
שלו שלא ללקות בסיבוכים של הקורונה ,זהו מוטו
חשוב! ואסור כמובן לשכוח את עטיית המסכה
והשמירה על ההיגיינה.
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הנושא השני  -בואו נדבר על האיזון .איזון הוא עולם
ומלואו ולא רק בתקופת הקורונה ,זה הרבה מעבר
לסוכר :אנחנו מדברים על אורחות החיים ועל סדר
היום ואיך אני מתייחס למזון ואיך אני לוקח תרופות
ואיך המשפחה תומכת בי .זוהי משימה לא פשוטה.
זה גם איזון הסוכר וגם גורמי הסיכון המתלווים –
לחץ הדם ,השומנים בדם.
בזמן הסגר היה קושי גדול לסוכרתיים לשמור על
האיזון :אורח החיים השתנה ,עובדים מהבית ,אוכלים
אחרת ,אין כמעט פעילות גופנית ,חלק מדברים על
פחות זמינות של תרופות ושל שירותי הרפואה.
אנשים צרכו את השירותים האלה באופן וירטואלי,
פחות פנים אל פנים ,כך שאיזון הסוכרת הפך קשה
יותר ,כמעט כנגד כל הסיכויים.

לגבי אורח החיים :הקורונה נתנה לנו אופציה אחרת
 עכשיו אוכלים פחות במסעדות ,לא אוכלים אוכלמעובד ,אוכלים את מה שאנחנו קונים ומבשלים ,אני
יכול לשלוט על התזונה שלי קצת יותר טוב ,אולי
זה הזמן לגשת לדיאטנית ולבנות לעצמי "תפריט
קורונה" ,לא לקנות את הדברים שאני מתפתה
אליהם ולהשתדל לשמור על סדר יום ,לקום בבוקר,
לעשות קצת הליכה ,לעשות סידורים ,לעשות
פעילות גופנית מול המסך ,יש המון כאלה ,אימוני
כושר ,זה זמין וזה אפשרי.
חשוב לא להיכנס לסטרס .אומרים שהטלוויזיה
גורמת להרבה סטרס אז אפשר להקטין את המינון
שלה.

הקורונה נותנת לנו הזדמנות לפתח תחביבים,
והנושא השלישי – הפתרונות :אז בואו נחשוב איך אפילו דרך האינטרנט .יש בו קורסים חינמיים,
אנחנו פותרים את הבעיה הזאת .אפשר להגיד הרצאות ונושאים אחרים.
שאדם הוא הרופא ביותר של עצמו ואמור לדעת חשוב לשמור על הקשרים החברתיים ,לטובת
איזה פתרון טוב יותר בשבילו .לגבי הקורונה – האיזון והבריאות הנפשית ,עם החברים הקרובים,
חשובים העקרונות הבסיסיים :שטיפת ידיים אחרי עם המשפחה – להיפגש במרחבים פתוחים.
כל פעולה שאנחנו עושים ,שכן הידיים הן מקור
ההעברה הגדול ביותר של זיהומים ויראליים יש הרבה מאד אפשרויות תרופתיות לטיפול
בסוכרת ,שילוב גם בכדורים וגם בזריקות חדשות,
וחיידקים ,עטיית מסכה ואכילה במסגרות קטנות.
כולל כאלו יותר בטוחים עם פחות סיכון לנפילות
אסור להימנע מלגשת לרופא אם צריך ,גם פיזית סוכר ועלייה במשקל.
וגם וירטואלית וגם דרך הטלפון .הרופא מכיר אתכם
ואת המחלה שלכם והוא יכול ורוצה לעזור .נתקלנו לסיכום ,האיזון הוא הדבר החשוב ביותר ,גם בימים
במקרים שאנשים פחדו לגשת למרפאה ובגלל רגילים ובעיקר בתקופה הלא פשוטה הזאת של
זיהומים ברגלים או דברים אחרים החמירו את הקורונה וצריך לקחת את כל הכלים וכל האפשרויות
כדי לשמור על האיזון הזה.
מצבם.
מוגש כשירות לציבור מטעם חברת נובונורדיסק
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סוכרת וקוגניציה – מה הקשר?
ראיון עם ד"ר
טלי צוקרמן
יפה
מנהלת המרכז
לחקר וטיפול
בסוכרת
במכון האנדוקריני בביה"ח שיבא
אנו הולכים לחיות הרבה זמן ,יותר שנים
מאבותינו וסבינו .הצפי הוא כי עד שנת 2050
כ 25% -מאוכלוסיית העולם תהיה מעל גיל .60
זמן ,המשאב הנחשק ביותר של האנושות ,נמצא.
כעת צריך רק להבין כיצד ניתן להפיק ממנו
את המיטב .האתגר הראשון והמרכזי העומד
בפני האדם המבוגר הוא להישאר בריא .זהו
הבסיס החיוני לשמירה על איכות חיים .בשנים
האחרונות משתנה התפיסה הרפואית בעולם,
אנו עוברים מהתמקדות בטיפול במחלה קיימת
אל התמקדות בבריאות ובמניעת מחלות כבר
בגילאים צעירים יותר .גישה זו מכוונת אותנו
לנסות ולזהות את הגורמים שמקדמים הזדקנות
מוצלחת ,כלומר ,כיצד באפשרותנו לסייע ליותר
אנשים להגיע לגיל  80כשהם עצמאים ,חושבים
ומתפקדים.
סוכרת היא מחלה כרונית המתאפיינת בריכוז
גבוה של סוכר בדם וכרוכה בסיכון מוגבר
לסיבוכים באיברי גוף רבים (עיניים ,כליות ,לב,
מערכת העצבים ועוד) .מטרת הטיפול בסוכרת
הוא למנוע סיבוכים ארוכי טווח של המחלה.
המניעה מתבצעת על ידי שילוב בין ניטור
ומעקב אחר שלבים פרה קליניים (כשמטופל
עוד לא מרגיש שום דבר) של הסיבוכים לפני
הופעת תסמינים וטיפול ממוקד לסיבוך לצד
שינוי באורח החיים בהיבטים של תזונה ופעילות
גופנית ,איזון שומנים ולחצי דם ואיזון ערכי הסוכר.

חיים יותר – אך המגבלות
התפקודיות והקוגניטיביות עולות
"נוכח ההתקדמות ברפואה ובטכנולוגיה אנו עדים
לתוחלת חיים ארוכה יותר בקרב כלל אוכלוסיית
העולם ,אך הצד השני והמדאיג בסטטיסטיקה
מצביע על כך שכמות האנשים בגילאים אלו
הסובלים ממגבלות תפקודיות ,הולכת ועולה",
מסבירה ד"ר טלי צוקרמן יפה ,רופאה אחראית
של המרכז לטיפול וחקר הסוכרת בגיל מבוגר,
המכון האנדוקריני בבית החולים שיבא" .במחקר
שנעשה בארה"ב ובחן אוכלוסייה של בני  60ללא
שום בעיה תפקודית ,הוכח כי פחות מ25%-
מהם הצליחו להגיע לגיל  80ללא בעיה תפקודית
כלשהיא .פרק זמן זה הינו קריטי שכן זהו חלון
הזדמנויות להתערב ולהוריד את הסיכוי לירידה
תיפקודית בעבור אנשים בגיל השלישי דבר
שמקבל משנה תוקף באנשים עם סוכרת",
מוסיפה דר' צוקרמן יפה" .הירידה התפקודית
שלנו מורכבת מירידה קוגניטיבית (יכולות למידה,
זיכרון וחשיבה) לצד ירידה במסת שריר ,בכוח,
ביכולות האירוביות ובשיווי המשקל .היכולות
הקוגניטיביות של כולנו יורדות עם הגיל ,אולם
מחקרים מראים כי בקרב חולי סוכרת ניכרת
ירידה חדה יותר וכתוצאה מכך גם הסיכוי
שלהם לדמנציה עולה  -על כן דמנציה וליקויים
קוגניטיביים מוכרים כיום כעוד סיבוך של מחלת
הסוכרת".

הקשר בין אירועים של ירידת
סוכר וליקויים קוגניטיביים
"כיום קיימים טיפולים שונים לחולי הסוכרת
שמטרתם לשמור על איזון הסוכר .אחת
מתופעות הלוואי השכיחות של טיפולים אלו היא
ירידה ברמת הסוכר בדם (היפוגליקמיה) .בעת
אירוע כזה החולה יכול לחוש דפיקות לב ,הזעה,
חולשה ,בלבול ורעב .בשל חשש מההשפעה
ארוכת הטווח של אירועים אלו על התיפקוד
הקוגניטיבי פעמיים רבות מקופח איזון הסוכר
בגיל השלישי" מסבירה ד"ר צוקרמן יפה" .חשוב
לציין ,כי איזון ערכי הסוכר הוא קריטי בעבור
אדם מבוגר שכן רמת סוכרים גבוהה בדם עלולה
להשפיע גם באופן כרוני וגם באופן אקוטי על
הרמה התפקודית שלו ,היציבה שלו ותפקודיו
הקוגניטיביים".

מחקרים מהשנים האחרונות מוכיחים שמחלת
הסוכרת היא מחלה המאיצה תהליכי הזדקנות.
לאדם עם סוכרת יש סיכון יתר של עד פי 2
ללקות בדמנציה ,לחוות התדרדרות קוגניטיבית
מואצת ,לפתח פגיעה ביכולות של למידה ,זיכרון
וחשיבה .בנוסף ,לסוכרתי יש סיכון מוגבר לפתח
ירידה במסת השריר ,תשישות ,מוגבלות גופנית
ותלות בגורם מטפל.
במחקר חדש בראשותה של ד"ר צוקרמן יפה
אשר כלל  12,000אנשים מרחבי העולם ובגילאים
שונים עם סוכרת וקדם סוכרת במצב קוגניטיבי
תקין ,נבחן חשש זה ונבדקה השאלה האם
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אנשים שחוו אירוע של היפוגליקמיה חמורה הינם
בעלי סיכוי גבוה יותר לפתח ליקויים קוגניטיביים.
המחקר שאף זכה לפרסום בעיתון המוביל
בעולם בחקר ובטיפול בסוכרת Diabetes
 ,""Careמומן על-ידי חברת סאנופי ותוכנן ובוצע
על-ידי ועדה בלתי תלויה של מדענים בשיתוף
אוניברסיטת מקמסטר בהמילטון ,קנדה .המחקר
עקב אחר החולים למעלה משש שנים והצליח
להוכיח כי אנשים שחוו אירועים אלו לא היו
בעלי סיכוי גבוה יותר לפתח ליקויים בחשיבה,
בלמידה ובזיכרון בהשוואה לאלו שלא חוו אותם.
"ממצאים אלו תומכים בקווים המנחים של רבים
מהאיגודים המקצועיים הממליצים על יעדי איזון
סוכר דומים לאנשים מבוגרים ללא מגבלה
תפקודית ולאנשים צעירים" ,מציינת ד"ר צוקרמן
יפה.

הקשר בין ליקויים קוגניטיביים
לבין אירועים של היפוגליקמיה
 החשיבות של הטיפול העצמיבמחלת הסוכרת
סוכרת היא מחלה מורכבת ,הדורשת יכולות
טיפול עצמי גבוהות .האדם עם סוכרת צריך
להבין את משמעות המחלה והשלכותיה ,לנטר
את ערכי הסוכר וליטול תרופות ,לבצע פעילות
גופנית ולהקפיד על תזונה בריאה" .על האדם
עם סוכרת לדעת להגיב בהתאם לרמות סוכר
משתנות בהתאם לנסיבות רפואיות ,ההתמודדות
היומית עם הסוכרת מאתגרת ומורכבת בפרט
לאלו עם ירידה קוגניטיבית" ,מסבירה ד"ר
צוקרמן יפה" .חשוב להבין כי סוכרת הינה מחלה
כרונית המנוהלת ברמה היומיומית על ידי החולה
עצמו ועל כן דורשת יכולות טיפול עצמי טובות.
אחת הדוגמאות להשפעה המרעה של קשיים
קוגניטיביים על יכולות הטיפול העצמי היא
ההתמודדות עם אירוע היפוגליקמיה .באירוע של
היפוגליקמיה האדם הסוכרתי המטופל בתרופות
שיכולות להוריד את רמת הסוכר עלול לחוש
רעד ,נימול וחולשה .אדם עם תיפקוד קוגניטיבי
תקין יעבד תחושות אלו ויבין כי ייתכן שחווה
אירוע של היפוגליקמיה ושעליו למדוד את ערכי
הסוכר ולפעול בהתאם למה שהונחה במרפאת
הסוכרת שלו (לקחת סוכר מדוד או לאכול משהו
מתוק) .פעולות אלו דורשות תפקוד קוגניטיבי
תקין ואכן מחקרים מראים שאנשים עם קשיים
קוגניטיביים הם בסיכוי גבוה יותר לכך שאירוע
קל של היפוגליקמיה יתדרדר לאירוע חמור ממנו
יצליח לצאת רק בעזרת אדם שלישי" מדגישה
ד"ר צוקרמן יפה.

מעגל רשע – ירידה קוגניטיבית
וטיפול פחות טוב במחלה

יש הרבה מה לעשות – אבל חשוב
לעשות נכון

"על כן ישנה חשיבות קריטית לבצע הערכה
מסודרת של יכולות קוגניטיביות ותפקודיות לחולי
הסוכרת בדומה להערכת מצב הכליות ,הלב
וכדומה .זאת על מנת לזהות התדרדרות מואצת,
לטפל בה ולמנוע את המשך ההתדרדרות
לצד בניית תכנית טיפולית מותאמת" ,מציינת
ד"ר צוקרמן יפה" .בדרך זו נימנע מקיומו של
"מעגל רשע" בו הירידה קוגנטיבית והתפקודית
גורמת לטיפול פחות טוב מה שמרע את מצבו
הקוגניטיבי והתיפקודי של האדם המבוגר עם
סוכרת עוד יותר" ,מסבירה ד"ר צוקרמן יפה.

"החדשות הטובות הן שיש הרבה מה לעשות
על מנת לשמור על היכולות הקוגניטיביות
והתפקודיות – אך ישנה חשיבות קריטית לעשות
זאת נכון" ,מסכמת ד"ר צוקרמן יפה .בימים אלו
החלו לפעול במרכז לטיפול וחקר הסוכרת
בגיל מבוגר בשיבא קבוצות ייעודיות ראשונות

מסוגן הכוללות אימון קוגניטיבי משולב באימון
פיזי המותאם לכל מטופל על מנת לשמור על
היכולות הפיזיות (יכולות אירוביות ,יכולות של
שיווי משקל וכוח) והקוגניטיביות (למידה ,זיכרון
חשיבה) לטווח הארוך .קבוצות אלו מתבססות
על התוצאות המרשימות של המחקר הפיני וכן
על מחקר פיילוט שנערך בשיבא (במימון המדען
הראשי ומיזם עוצמה).

הזדקנות בריאה עם סוכרת היא אתגר מורכב
למטופלים .כדי לסייע להם הוקם במכון
האנדוקריני במרכז הרפואי שיבא מרכז ייחודי
במינו בארץ ובעולם המטפל באופן הוליסטי
ואינטגרטיבי בכל מטופל .צוות המרכז כולל
רופא סוכרת (הערכת המצב הרפואי ,התרופות
אותן נוטל המטופל ובטיחותן הקוגניטיבית),
נירופסיכולוג (הערכה מקיפה על תפקודי
החשיבה ,למידה זיכרון של האדם ומצבו הנפשי
ואיכות חייו) פיזיותרפיסט (הערכת תפקודית
בשגרה הכוללת כוח פיזי ,שיווי משקל וסיבולת)
ותזונאי (התאמת הרגלי האכילה והתזונה
לדרישות הטיפול) ,והוא מתמקד באדם
הבריא המתמודד עם סוכרת ומסייע לו לשמור
באופן אופטימאלי על בריאותו ועל יכולותיו
הקוגניטיביות" .חולי סוכרת מגיל שישים ומעלה
המגיעים למרכז עוברים יום הערכה מקיף ומולטי
דיסציפלינארי ,ובכך ערך מוסף למטופל המבוגר
שאינו נאלץ להתרוצץ בין תורים מרובים .בתום
יום ההערכה המטופל מקבל סיכום והמלצות
בנושאי הטיפול בסוכרת ,הטיפול קוגניטיבי ,אימון
פיסי נדרש ,הנחיות תזונתיות ועוד ,וכן הפניה
לשירותים נלווים ובדיקות נוספות לפי הצורך.
בנוסף לכך יום הערכה הראשון הוא הבסיס
להערכות חוזרות ,וכך עבור כל אדם ניתן להעריך
את שיפוע השינוי בתחומים הקוגניטיביים ,פיסיים
ותיפקודים וכך לזהות מוקדם פרטים שמתחילים
תהליך של התדרדרות מואצת על מנת לאפשר
התערבות מונעת .מחקר פורץ דרך מפינלנד
הראה כי התערבות רב מקצועית הכוללת איזון
מיטבי של ערכי הסוכר ,לחץ דם וליפידים ,שיקום
קוגניטיבי ופיסי הצליחו להאט בצורה משמעותית
את קצב הירידה הקוגניטיבי" ,מסבירה ד"ר
צוקרמן יפה.
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אתגרי הטיפול במחלת הסוכרת
על רקע מגפת הקורונה

טל יהלום-
פרי
דוקטורנטית בחוג
לאפידמיולוגיה
ורפואה מונעת
באוניברסיטת ת"א
ועוזרת מחקר
במרכז לטיפול וחקר הסוכרת בגיל
המבוגר בתל השומר
מגפת הקורנה מציבה אתגרים חדשים עבור
אנשים מבוגרים עם סוכרת והמטפלים בהם.
מתוך הדיווחים ממספר מוקדי התפרצות בעולם
נראה כי קיימים מספר גורמי סיכון למחלה הקשה.
גורמי סיכון אלו מציבים את האדם המבוגר עם
סוכרת בקבוצת סיכון גבוהה שכן אחוזי התמותה
והסיכון ללקות במחלה חמורה עולים עם הגיל
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ובנוכחות של מחלות רקע כמו סוכרת .מכאן,
על מנת למנוע הדבקה על האדם המבוגר עם
סוכרת בתקופה זו ,מומלץ להימנע עד כמה שניתן
ממגעים חברתיים ,ולמזער יציאה מהבית.
המלצה זו בעייתית ,במיוחד על רקע של אתגרי
ההזדקנות הבריאה עם סוכרת .אורח חיים בריא
הכולל ביצוע פעילות גופנית סדירה ושמירה על
תכנית תזונה מאוזנת ומותאמת מהווה תנאי הכרחי
ועקרון מפתח בטיפול וניהול של מחלת הסוכרת.
אם בימים ללא קורונה נדרש האדם המבוגר עם
סוכרת להיות פעיל ,להפחית את זמן הישיבה,
לעסוק בפעילות גופנית ,קוגניטיבית ולהיות מעורב
חברתית על מנת לשמר יכולותיו הקוגניטיביות
והפיזיות .המלצות אלו קשות ליישום בימים בהם
נדרשים המבוגרים לבידוד חברתי ומיעוט יציאה
מהבית .מציאות זו עלולה להוביל להחמרת
המחלה וסיבוכיה ולירידה תפקודית וקוגניטיבית,
אשר עלולים להוביל להידרדרות במצבו הפיזי
והנפשי של האדם המבוגר עם סוכרת עד למצב

של שבריריות וחוסר עצמאות .בנוסף ,שילוב בין
גיל מבוגר ,שבריריות וסוכרת מהווה שילוש מסוכן
אשר מעלה עוד יותר את הסיכון למחלה חמורה
ולתמותה בעת הדבקות בנגיף הקורונה.
לכן ,על מנת למנוע הידרדרות בתחומים הללו
ואף לשפר את מצבו ,קיימת חשיבות עליונה לייצר
דרכים ופתרונות אשר יאפשרו לאדם המבוגר
עם סוכרת לשמור על אורח חיים פעיל ובריא
ולהתאים את יעדי הטיפול ליכולותיו התפקודיות
והקוגניטיביות לאור המציאות החדשה.
בימים אלו מתקיים במרכז לטיפול וחקר הסוכרת
בגיל המבוגר בבי"ח שיבא בתל השומר מחקר,
אשר מיועד לאנשים מעל גיל  60המאובחנים עם
סוכרת מסוג  .2במסגרת המחקר עובר הנבדק
בדיקות תפקוד נרחבות אשר כוללת הערכה של
תפקודו הגופני והמלצות לביצוע פעילות גופנית
בהתאם למצבו וליכולותיו וכן מדידה באמצעות
מד סוכר רציף אשר מספק מידע מדויק בנוגע
לערכי הסוכר במשך שבוע שלם.

ממני אליכם

בעקבות התכנית של אורלי וגיא
ד"ר נירית
אבירן ברק
אנדוקרינולוגית,
רופאה בכירה
במכבי
תכנית אחת בטלוויזיה
(אורלי וגיא) שמה על השולחן את העובדות:
תזונה משפיעה על איזון הסוכרת .הפרומואים היו
מרעישים אבל בשבילי  -מהיום הראשון בקליניקה
ועד היום –  15שנים אחרי ,אני רואה את ההוכחות
לכך מדי יום .ועדיין – כולנו בני אדם ...שינויי אורח
חיים ,מעישון ועד הרגלי אכילה ,לא קורים בבת
אחת .החלטתי לנצל ברשותכם את תשומת הלב
לנושא ,לשתף אתכם מניסיוני בטיפול ארוך שנים
בחולי סוכרת סוג  1וסוג  ,2ובמסקנותי:
תזונה ומשקל  -אין ספק ששמירה על תזונה
בריאה ומותאמת היא נדבך מרכזי מאד באיזון
הסוכרת ,הן בסוכרת סוג  1ובמיוחד בחולי סוג .2
במקרים לא מעטים ,ניתן "לרפא" את הסוכרת
באמצעות הקפדה על תזונה וירידה במשקל.
הוכחה טובה לכך קיבלתי מאיל ,בן  45שטופל
אצלי שנים ארוכות עם אינסולין בערב ובבוקר.
בחודשים האחרונים הוא שומר על דיאטה דלת
פחמימות והצורך באינסולין הולך ופוחת.

(ממליצה בחום דווקא בימים אלו של קורונה ומזג בדיקות ומעקב .בדיקות למדידת סוכר
אויר נפלא  -צאו להליכה כמה פעמים בשבוע עוזרות להיות עם אצבע על הדופק  ,ומסייעות
ותראו מה זה יעשה לכם).
לרופא/ה ולתזונאי/ת להבין היכן ה"מוקשים"-
קחו אחריות! רק ביחד תוכלו לקבוע יעדים שיהיו מתי הסוכר עולה ומתי יורד ולהתאים כך טוב יותר
את הטיפול .היום ניתן למנוע את מרבית סיבוכי
ישימים ושתוכלו גם לעמוד בהם לאורך זמן.
הסוכרת באמצעות איזון מוקדם וטוב של המחלה
טיפול תרופתי – אלו עובדות החיים :למרות
שהפתרון לא חייב להיות תרופתי ,לעיתים קרובות תמיכה  -אל תהססו לבקש תמיכה של איש
זה יגיע לכך בפועל .למה? כי השינוי שנדרש באורח מקצוע ,פרטני או בקבוצה – עובד סוציאלי,
החיים גדול מדי ,כי נסיבות החיים אינן מאפשרות ,פסיכולוג ,כל מה שיכול לעזור לכם .השירות
כי יש עוד מחלות רקע ,ועוד .זה לא מעיד על כשלון .כלול בסל השירותים של כל קופות החולים כולל
זה המצב בחלק לא מבוטל מהמקרים .לכן חשוב סדנאות סוכרת וסדנאות לירידה במשקל לחולי
תמיד להיוועץ ברופא המטפל ובתזונאית ולעקוב .סוכרת.
לרוב הטיפולים הקיימים היום יש מיעוט תופעות אז אולי אין קסמים אבל אפשר להיות אופטימיים:
לוואי ואף יתרונות כמו הגנה על הלב והכליות ,הכי חשוב  -אפשר לחיות עם הסוכרת בבריאות
מניעת דמנציה .רבים מהטיפולים מסייעים לדיכוי טובה ועד  120אם מאזנים אותה ולומדים לחיות
תאבון וירידה במשקל.
איתה!
לצערי ,על סעיף זה יעידו עשרות מטופלים שלי.
אחת מהן היא טלי ,בת  45עם סוכרת סוג  .2היא
ְ
ׁש
ל
ֹו
ָ
ניסתה סוגים שונים של דיאטות ,אך המשיכה
ׁש
ד"ר ִ ה רֹו ְפ
ִ
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ם
להרגיש רעבה ומצאה את עצמה חושבת על
ַ
ִׂש ְמ ּדי ֶא ָטה ,ד"ר מ ְצ ִלי ִח
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ֵ
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לתקופה קצרה בלבד .והיום היא נוטלת זריקה
"ר
אם
בוליין)
חד שבועית וכדורים לסוכרת ,התיאבון שלה פחת,
המשקל נשמר והסוכרת מאוזנת היטב ללא
סיבוכים כלל.

פעילות גופנית – גם היא מהווה נדבך
חשוב ויש לה יתרונות רבים ,הן בהורדת רמות
הסוכר וירידה במשקל והן שיפור מצב הרוח ,חיזוק
שרירים ומניעת נפילות ,שיפור סיבולת לב ריאה,
חיזוק השלד ועוד .על כך תעיד הילה ,מטופלת
שלי בת  40שסבלה כל השנים מהשמנה חולנית
ואחרי שנכנסה למשטר תזונתי וספורט קבוע,
הסירה ממשקלה מעל  30ק"ג והפסיקה את כל
התרופות לסוכרת ויתר לחץ דם.

מה שלא מתאים לא יחזיק לאורך
זמן – שני הסעיפים הראשונים לא יעבדו בלי

השיתוף שלכם ,המטופלים .תמו הזמנים של
"הכתבות" תפריטים והוראות לפעילות גופנית.
ישנם משטרי תזונה רבים שעשויים להתאים
לחולי סוכרת ולכל אדם יש להתאים את מה
שטוב לו ונוח לו איתו.
שבו עם הדיאטנ/ית .תהיו פעילים בשיחה .תסבירו
במה אתם חושבים שתצליחו לעמוד ואיזה
"פינוקים" אתם חייבים בשביל להחזיק מעמד
בתהליך .בחרו פעילות גופנית שתתאים לכם
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קורונה וסוכרת

מה שידוע עד עכשיו
מאת דן אבן.
* יעוץ מקצועי:
פרופ' חוליו
ויינשטיין
חודשים רבים חלפו מאז
הוכרזה מגפת הקורונה העולמית ,ובכל הקשור
לנגיף  COVID-19מחולל המגפה – עדיין רב
הנסתר על הגלוי.
לאחר שבשבועות הראשונים להתפרצות התרבו
עדויות על חולי קורונה שמפתחים סיבוכים
לבביים לאחר שנדבקו בנגיף ,בשבועות האחרונים
מתברר במחקרים כי הידבקות בנגיף גם תורמת
להפרה באיזון רמות הסוכר בדם ולהתפתחות
רמות גבוהות של סוכר בדם (היפרגליקמיה) וזאת
גם בקרב מי שלא אובחנו עם סוכרת בעברם .עוד
מתברר בעבודות כי לחולי סוכרת שנדבקו בקורונה
סיכון גבוה יותר לפתח סיבוכים של המחלה.

קורונה עשויה להעלות את רמות
הסוכר בדם
מאמר משותף של צוות חוקרים בינלאומי,
שפורסם ביוני  2020בכתב העת New England
 ,Journal of Medicineמספק עדויות לכך
שהנגיף  COVID-19מחולל הקורונה קשור
לעלייה ברמות הסוכר בדם.
לפי הנחת החוקרים ,הנגיף נצמד לקולטנים
מסוג  ACE2המצויים ברקמות בגוף שמשתתפות
בתהליכים מטבוליים שונים ,לרבות בתאי בטא
בלבלב ,ברקמות שומן ,במעי הדק ובכליות – וכך
עלול הנגיף להשפיע על מטבוליזם הסוכר בגוף
ולהוביל לעלייה ברמות הסוכר .ממצא זה אף
הודגם במחקר אמריקאי מאוניברסיטת קורנל
שבוצע על תאים אנושיים בתנאי מעבדה ,ופורסם
בתחילת החודש בכתב העת .Cell Stem Cell
לבחינת התופעה הקים הצוות הבינלאומי
מאגר המנוהל על ידי הקינגס קולג' בבריטניה
ואוניברסיטת מונש באוסטרליה שמרכז בימים
אלה נתונים רפואיים על מטופלים מכל העולם
שפיתחו תסמינים של סוכרת על רקע הידבקות
בקורונה (מאגר .)CoviDIAB
גם עדויות מהחודש האחרון מבססות את הקשר
בין הידבקות בקורונה לעלייה ברמות הסוכר בדם.
במחקר שפורסם על ידי צוות בראשות פרופ' יאנג
ג'ין מאוניברסיטת ווהאן ,בוצעה בדיקה בתיקיהם
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הרפואיים של  605חולי קורונה שאושפזו בשני בתי של המחלה.
חולים בעיר בין  24לינואר ל 10-בפברואר  2020עם במחקר הסיני שפורסם ב Diabetologia-ותואר
תיעוד על מעקב רפואי שנמשך ארבעה שבועות קודם ,בחלוף  28ימי מעקב ,נמצא כי חולי קורונה
לפחות ועם ממצאים בתיקים למדידות רמות הסוכר עם היפרגליקמיה היו בסיכון גבוה פי  2.3לתמותה.
בדם בצום ,ללא תיעוד לאבחון קודם בסוכרת .כמו כן ,בהשוואה לחולי קורונה עם רמות סוכר
הנבדקים היו בגילי ( 68-47גיל ממוצע .)59
תקינות בדם ,לחולים עם רמות סוכר של 126-

מחצית מחולי הקורונה שנכללו במחקר אובחנו
עם רמות גבוהות של סוכר בדם :קרוב למחצית
( )45.6%הציגו רמות סוכר בדם בצום מעל
ל 110-מ"ג/ד"צ ( 6.1מילימול לליטר) שמצביעות
לרוב על טרום סוכרת ,ומעל לרבע מהנבדקים
( )29.1%הציגו רמות גבוהות של סוכר בדם מעל במחקר נצפו גורמי סיכון נוספים לתמותה
ל 126-מ"ג/ד"צ ( 7מילימול לליטר) שמהוות מקורונה ,לרבות עלייה בגיל ,מין (לגברים היה
בקרב בריאים קריטריון רפואי לאבחון סוכרת.
סיכון גבוה ב 75%-לתמותה בהשוואה לנשים) ,וכן
החוקרים שדיווחו על ממצאיהם בגיליון יולי  2020ככל שדלקת הריאות של חמורה יותר – כך כצפוי
של כתב העת דיאבטולוגיה ,העריכו כי בקבוצת הסיכון לתמותה עלה.
הנבדקים היו אנשים עם סוכרת לא מאובחנת על סמך הממצאים ,צוות החוקרים ממליץ לבצע
וכן אנשים שהציגו רמות גבוהות של סוכר בדם באופן סדיר בדיקות לרמות הסוכר בדם לכלל
כתוצאה מלחץ (סטרס) .החוקרים מציינים כי חולי הקורונה ,גם אלו שאינם מוכרים כסוכרתיים
מהממצאים עולה שהתופעה של עלייה ברמות ו/או ללא גורמי סיכון לסוכרת.
הסוכר בדם על רקע לחץ נצפית בשכיחות גבוהה
הממצאים מקבלים חיזוק במחקר נוסף שפורסם
בקרב חולי קורונה.
החודש על ידי צוות חוקרים מהעיר ווהאן בראשות
'היפרגליקמיה כתוצאה מלחץ' מבטאת עלייה ד"ר ג'יאן שאנג .בעבודה זו ,שמתפרסמת בגיליון
מהירה ברמות הסוכר בדם כתוצאה מחשיפה של יולי  2020של כתב העת American Journal
הגוף ללחץ ,בין השאר על רקע מחלה אקוטית ,of Medicine .נבחנו תיקיהם הרפואיים של 84
לדברי פרופ' חוליו ויינשטיין ,מנהל יחידת סוכרת חולי קורונה שאובחנו עם סוכרת לפני שנדבקו
במרכז הרפואי וולפסון ולשעבר נשיא האגודה בנגיף לבין  500חולי קורונה לא סוכרתיים .העבודה
הישראלית לסוכרת" ,כל דלקת מובילה לעלייה העלתה כי חולי קורונה סוכרתיים נטו להציג רמות
ברמות הסוכר בדם ,ובכלל זה גם דלקת על רקע גבוהות יותר של חלבון הדלקתיות  CRPבדם
זיהומים נגיפיים כמו קורונה".
המעידות על פעילות דלקתית מוגברת וכן רמות
היפרגליקמיה אמנם אינה מעידה בהכרח גבוהות יותר של נויטרופילים – תאי דם לבנים
על סוכרת – אולם לפי מחקרים ,התפתחות שרמתם בדם נוטה לעלות לאחר הידבקות
'היפרגליקמיה כתוצאה מלחץ' מהווה גורם סיכון בזיהומים .הסוכרתיים גם נטו יותר לפתח סיבוכים
לפתח סוכרת בשנים הבאות .היפרגליקמיה של קורונה :שיעור גבוה יותר מקרב הסוכרתיים
כתוצאה מלחץ עלולה להוביל במקרים הקשים סבלו מכשל נשימתי ( 36.9%לעומת ,)24.2%
אף ל'מצב היפרגליקמי היפראוסמולרי' ( – )HHSפגיעה לבבית ( 47.4%לעומת  )21.2%ואף תמותה
סיבוך שמאופיין ברמות גבוהות באופן קיצוני של ( 20.2%לעומת  .)8%ניתוח סטטיסטי העלה כי
סוכר בדם ותסמינים אופייניים של שתן מרובה סוכרת היוותה גורם סיכון עצמאי שהעלה פי 2.18
וצמא מרובה וירידה במשקל ובהכרה – עד כדי את הסיכון לסיבוכי קורונה .עוד התברר בהמשך כי
עילפון ואף תרדמת.
בקרב הסוכרתיים – אלו שמטופלים באינסולין נטו
להיות בסיכון חמור יותר לסיבוכי קורונה לאחר
סוכרת מעלה את הסיכון לסיבוכים שנדבקו בנגיף ,בהשוואה לסוכרתיים שמטופלים
בתרופות .החוקרים מסיקים כי "יש לשים יותר לב
של קורונה
למניעת הידבקות בקורונה ומתן טיפול אינטנסיבי
מחקרים שבוצעו בחודשים האחרונים באזורים לחולי קורונה במידה והם מאובחנים כסוכרתיים,
שונים בעולם מצביעים על סיכון גבוה יותר ובייחוד אם הם נדרשים לטיפול באינסולין".
לסוכרתיים שנדבקו בנגיף ה COVID-19-מחולל
הקורונה לפתח את הסיבוכים הנשימתיים הקשים עבודה נוספת ונרחבת יותר מסין שמחזקת אף
 100מ"ג/ד"צ המוגדרות כ'טרום סוכרת' היה
סיכון גבוה פי  2.61לפתח סיבוכים קשים במהלך
האשפוז ולחולים עם רמות סוכר המעידות
על סוכרת ( 126מ"ג/ד"צ ומעלה) היה סיכון גבוה
פי  3.99לסיבוכים באשפוז.

היא את הממצאים פורסמה בגיליון מאי • 2020
של כתב העת  Cell Metabolismעל בסיס
מעקב אחר  7,337חולי קורונה שאושפזו ב19-
בתי חולים במחוז חוביי ,שבו ממוקמת העיר
ווהאן בה התפרץ לראשונה הנגיף ,מתוכם 952
המאובחנים עם סוכרת סוג  .2במחקר זה נמצא
כי חולי קורונה סוכרתיים היו בסיכון גבוה ב49%-
לתמותה וכן בסיכון מוגבר לסיבוכים שונים ,לרבות
פגיעה בתפקוד של איברים רבים וטיפול ביותר
התערבויות רפואיות.
•

ממצאי המחקר מתיישבים עם מגמות דומות
שתועדו בעבר על סיכון גבוה יותר של אנשים עם
רמות גבוהות של סוכר בדם וסוכרתיים בפרט
לדלקת ריאות וסיבוכים רפואיים נוספים על רקע
הידבקות בזיהומים קשים נוספים בדרכי הנשימה.

•סוכרתיים שסובלים מסיבוכי סוכרת,
לרבות סיבוכים בעיניים – רטינופתיה •
סוכרתית ,סיבוכים בכליות – נפרופתיה
סוכרתית ,סיבוכים בכלי הדם ההיקפיים
ברגליים ,סיבוכים בעצבים – נוירופתיה
עם סוכרת
אנשים
סוכרתית וכן
והשמנה ועם סוכרת ומחלות לב וכלי דם,
לרבות סוכרתיים שפיתחו התקפי לב ושבץ
מוחי.
•אנשים עם סוכרת לא מאוזנת.

לדברי פרופ' ויינשטיין" ,לחולה סוכרת צעיר בגיל
 30שהוא בריא בדרך כלל ומקפיד על פעילות
גופנית סדירה יש סיכון נמוך יותר לפתח סיבוכים
אם נדבק בקורונה ,שהוא די דומה למי שאינו •
סוכרתי ,אך לחולה סוכרת מבוגר שסובל עם
השמנה ,לחץ דם גבוה ומעשן – יש סיכון שהפגיעה
על רקע הידבקות בקורונה תהיה קשה מאוד".

המנגנון שמוביל סוכרתיים להיות חשופים יותר
לסיבוכי הקורונה מאופיין ב'סערה ציטוקינית' –
מנגנון שתועד בחודשים האחרונים בקרב חולי
קורונה קשים שמצביע על פעילות יתר של המלצות לסוכרתיים בעידן הקורונה
המערכת החיסונית .לדברי פרופ' ויינשטיין ,בנוסף להנחיות משרד הבריאות הידועות –
•
"סוכרתיים מתמודדים עם מערכת חיסונית
חלשה יותר ,ולאחר שנדבקו בקורונה ,היכולת • •יש להקפיד על תזונה בריאה התואמת את
מחלת הסוכרת גם בימים של בידוד ביתי,
שלהם להתמודדות יעילה של המערכת
שמבוססת בעיקרה על הפחתה בכמות
החיסונית ומערכת קרישת הדם להתגונן מפני
הפחמימות.
הנזקים שמחולל הנגיף בגוף היא נמוכה .לרוב
כשאנשים מפתחים דלקת – הגוף מייצר חלבונים • •יש להקפיד על מדידות קבועות לרמות
שנלחמים בה המכונים 'ציטוקינים' ,אך אצל
הסוכר בדם כדי להימנע ממצב של סוכרת
חולי סוכרת מיוצר עודף של ציטוקינים בכמות
לא מאוזנת – שכאמור מעלה את הסיכון
לא פרופורציונאלית ,ומצב זה עשוי להפוך גם
לסיבוכים לאחר הידבקות בקורונה .לדברי
מחלה שנגרמה מנגיף פשוט למחלה קשה מאוד
פרופ' ויינשטיין" ,בתקופה זו ההמלצה
בעקבות פגיעה במערכת קרישת הדם ובמערכת
לסוכרתיים להתחבר למערכת שמנטרת
החיסונית".
באופן רציף את רמות הסוכר בדם ולהישאר
בטווח הערכים שמותאם לכל סוכרתי".
הסוכרתיים הפגיעים במיוחד
לרוב הסוכרתיים מומלץ להקפיד על ערכי
סוכר בדם שבין  80ל( 180-לאחר ארוחות)
על רקע המידע שמוסיף להיחשף בהדרגה אודות
מ"ג/ד"צ ,ולצעירים עם סוכרת שאובחנה
הסיכון של סוכרתיים שנדבקו בקורונה לפתח
לאחרונה אף מומלצים לרוב ערכים
מחלה קשה – לסוכרתיים מומלץ כיום על משנה
נמוכים יותר של  80עד  160מ"ג/ד"צ .כיום
זהירות בכל הקשור בהידבקות בנגיף הקורונה,
המכשירים לניטור רציף של רמות הסוכר
וכלל החולים הכרוניים – הם מוגדרים על ידי
בדם כלולים בסל הבריאות הממלכתי
משרד הבריאות בישראל ורשויות בריאות נוספות
רק לאנשים עם סוכרת סוג  1ולנשים
בעולם כקבוצת סיכון.
עם סוכרת הריונית ,אולם כאמור מכשירים
ההנחה העדכנית של רשויות בריאות בעולם
אלה מומלצים כיום גם לאנשים מבוגרים
גורסת כי סיכון גבוה לסיבוכי קורונה קיים גם
עם סוכרת סוג " .2אין הבדל מבחינת הסיכון
לילדים עם סוכרת סוג ( 1סוכרת נעורים) ולנשים
להיפוגליקמיה ולסיבוכים מקורונה בין מי
עם סוכרת הריונית שנדבקו בנגיף.
שמאובחן עם סוכרת סוג  1ומטופל ב4--
• •סוכרתיים מבוגרים שאובחנו עם סוכרת לפני
 3זריקות אינסולין ליום לבין מי שמאובחן
שנים רבות.
עם סוכרת סוג  2ומטופל באופן אינטנסיבי

בזריקות אינסולין" ,מדגיש פרופ' ויינשטיין.
•ליטול תוספי תזונה שעשויים להפחית את
הסיכון להתפתחות הסערה הציטוקינית
– ובעיקר ויטמין  Dואבץ .לדברי פרופ'
ויינשטיין" ,לא מדובר במדע מדויק ,אך יש
רמזים בעבודות שוויטמין  Dואבץ מקלים
על התגובה של הגוף במקרה של חדירת
נגיפים זרים מחוללי מחלות ,ולכן בתקופה
זו ,לסוכרתיים שלא קיימת להן הגבלה
ספציפית – מומלץ ליטול ויטמין  Dבמינון
גבוה של לפחות  2,000מ"ג ביום וכן כדורי
אבץ במינון של  25מ"ג ביום ,אשר עשויים
לסייע".
•במקרה של הופעת תסמינים שמאפיינים
קורונה ,לרבות שיעול יבש ,חום גבוה וקוצר
נשימה – יש לפנות לרופא .מומלץ להתעדכן
באתר משרד הבריאות ברשימת התסמינים
לקורונה אשר מתרחבת באופן רציף
בהתאם לדיווחים מהעולם.
•כיום אין המלצות של רשויות בריאות
כנגד השתתפות ילדים שמאובחנים עם
סוכרת במסגרות חינוכיות ,וכן אין מחקרים
אודות ילדים עם סוכרת שפיתחו סיבוכים
קשים של קורונה .ככלל ,ההחלטה על
השתתפות ילדים עם מחלה כרונית במסגרת
חינוכית צריכה להתקבל בהתאם למצבו של
הילד ,ומומלץ שתיעשה בשיתוף עם הרופא
המטפל .לדברי פרופ' ויינשטיין" ,באופן טבעי,
ילדים עם סוכרת רוצים להרגיש כמו ילדים
אחרים ,וכרגע אין מניעה שילכו לבית ספר
או קייטנה ,בכפוף להנחיות הרגילות של
הימנעות במקרה של הופעת תסמינים של
קורונה".
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מה הקשר

בין סוכרת ,מתח וחרדה?
מאת :ליאת זנד
מנהלת התוכן
והכותבת של אתר
" 2סוכר" ומנהלת
קבוצת הפייסבוק
שלו.
תרגום על פי מאמרה של ד"ר דברה סאליבן
המאבק על ניהול ואיזון מחלת הסוכרת הוא גורם
מתח קבוע .מתח עלול להיות זרז לשינויים ברמות
הסוכר ,כשהורמונים המופרשים מלחץ וחרדה
נכנסים לפעולה .הגוף משחרר אדרנלין וקורטיזול
למחזור הדם והערכים הנשימתיים עולים .אם
הסוכרתי שלצידכם חווה חרדה ,יתכן וגופו לא יוכל
להתמודד עם שחרור הגלוקוזה בדם כתוצאה
מהמתח העצבי ואם לא ישוחרר זה ויתועל
לאנרגיה ,הוא עלול להשפיע על מחזור הדם ועל
עליית ערכי הסוכר בו.

איך מזהים לחץ?
לא תמיד קל לזהות סימפטומים ללחץ ומתח אבל
ההשפעה שלהם אצל סוכרתיים חשובה ולכן,
הערנות שלכם מולם חשובה גם כן.
•
כך תוכלו לזהות מתח או לחץ אצל הסוכרתיים:
כאבי ראש ,כאב או מתח בשרירים ,שינה מרובה
או מועטת בצורה מכרעת ,תחושת מחלה כללית,
תשישות ,דכאון ,חוסר מוטיבציה ,חוסר מנוחה,
עצבנות.
•
עלולות להתגלות גם התנהגויות יוצאות דופן כמו:
התרחקות חברתית ,אכילה מועטת או מרובה
באופן יוצא דופן ,כעס ,שתית אלכוהול או עישון
מוגבר.
•

איך מפחיתים מתח אצל המטופלים
שלצדכם?

•

אותם לתרגל פעילות גופנית לסדר היום
שלהם ,זה עוזר להפחתת רמת הסוכר בדם,
בכל מקרה.
•נסו לבדוק אם הלחץ מגיע מסיטואציה בתוך
המשפחה ונסו לנטרל את מעורבותם .תנו
להם חרות להשתתף או להיעדר כרצונם
ממחויבויות משפחתיות ,שאולי מלחיצות
אותם.
•אם המתח מגיע מלחץ בעבודה ,נסו
להרגיע ,לפשט ,דברו על זה ושכנעו אותם
לקחת דברים בפרופורציה או להפחית את
האינטנסיביות של מעורבותם בעבודה.
•בתקופה זו ,המלחיצה ממילא ,הזכירו להם
שהלחץ הוא נחלת הכלל ושאינם לבד.
הזכירו להם שאתם שם עבורם.
•הציעו להם טיפול אישי ,אפילו אצל
פסיכולוגית או פסיכולוג .אפשר להתייעץ
בקופות החולים ,להן אפשרות לטיפולים
מסובסדים אצל אנשי מקצוע מצויינים.

כאמור ,הפחתה במתח גורלית פיזית לסוכרתיים
ולכן רמת האמון ביניכם ובין המטופלת או המטופל
גורלית לא פחות .אם יש ביניכם אמון אולי תוכלו
לחץ מתמשך ,כמו זה שרבים מאיתנו חווים לשכנע אותם באמצעים אלה:
בתקופת הקורונה ,יכול להתיש את הגוף פיזית • •מדיטציה ,שעוזרת בהפחתת המחשבות זכרו ,שיתוף עשוי לעזור להם וגם לכם
ולכן השתתפות בפורומים וקבוצות של
ומנטלית.
השליליות.
אנשים במצבם – או במצבכם – עשוי
השפעת סוגי מתח שונים על הסוכרת:
• •נסו לשכנע את המטופלים לצאת מהבית לעזור ,גם בעולם הפיזי וגם בווירטואלי .יש
מתח משפיע על אנשים שונים באופנים שונים.
למקום שקט לכמה דקות ולהסדיר נשימות הרבה קבוצות ברשת לסוכרתיים .עבורכם,
כשאנשים עם סוכרת מסוג  2חווים מתח וחרדה• • ,נסו לשכנע אותם לתרגל יוגה .זה לא רק הקמנו את קבוצת " 2סוכר" לבני משפחה
הם חווים עליה בערכי הסוכר בדם .מתח פיזי עלול
מרגיע ,זה גם מזיז את הגוף .בכלל ,שכנעו לסוכרתיים.
גם הוא להעלות את ערכי הסוכר בדם ,למשל בזמן
מחלה או פציעה.

איך תוכלו לוודא שמטופלי הסוכרת
חווים מתח שמשפיע על רמות
הסוכר שלהם?
כדי לזהות מהם הטריגרים (הגורמים המעוררים)
הגורמים ללחץ או מתח ,חשוב לבדוק את
ההתנהלות של המטופל או המטופלת בשיגרה
ולבודד את הגורמים שעלולים להשפיע עליהם.
האם הם חווים מתח לפני הליכה לרופא ,למשל? זה
אולי סימן שביום בו יש בדיקה ,יש לנקוט בפעולות
מרגיעות יותר .בקשו מהם לתקשר איתכם כשהם
מרגישים סימני חרדה ראשונים ולמדוד את רמות
הסוכרת בדם .רשמו את הערכים .חזרו על הבדיקה
הזו גם לפני הבדיקות הבאות .זו רק דוגמה כמובן
אבל ניתוח של אירועים דומים ורישום עשוי לעזור
לכם ולמטופלת או למטופל ,לזהות את מקור
המתח ואת דפוס גורם הלחץ ולטפל בו ובערכי
הסוכר בדם.
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מחקר קובע:

תזונה ים תיכונית תקטין את הסיכון לחלות
בסוכרת ב30%-
השורה הראשונה הפעם היא גם השורה
התחתונה :נשים עם עודף משקל
שמקפידות על תזונה ים תיכונית,
מקטינות ב 30%-את הסיכון שלהן
לפתח סוכרת מסוג .2
למסקנה הזו הגיעו לאחרונה צוותי מחקר מבית
החולים  Brigham and Womenבבוסטון ובית
הספר לרפואה של הארוורד ,שבארצות הברית.
הם מאמינים שתזונה עשירה בשומנים בריאים
כמו שמן זית ,דגים ואגוזים עוזרת ומשפרת את
העמידות של האינסולין.
במחקר נבדק מידע של  25אלף נשים שהתבקשו
להקפיד על דיאטה ים תיכונית.
מהי דיאטה ים תיכונית? נתחיל עם זה שהיא מה
שיש אצלנו ,כאן ,בים התיכון ,בשפע :הרבה יותר

ירקות ,פירות ודגנים מלאים ,הפחתה בבשר אדום מאוניברסיטת אופסלה ,בשבדיה וסיכם" :גם שינוי
ובאלכוהול.
קטן עשוי לעזור לאורך זמן ואחד הדברים שיכול
לאורך כל המחקר ,המשתתפות בדקו ותיעדו את סוכרתי לעשות זה לשפר את התזונה ועכשיו
רמות הכולסטרול שלהן ,ערכי ה( -BMIמדדי מסת אנחנו מתחילים להבין מדוע”.
הגוף) ורמת העמידות של האינסולין בגופן .מתוך מהי דיאטה ים תיכונית?
 25אלף הנשים 2,307 ,מהם היו טרום סוכרתיות .מן הצומח :ירקות ופירות טריים ,דגנים מלאים,
ד"ר סאמיה מורא ,מבית הספר לרפואה בהרווארד קטניות שעועית ,עדשים ,חומוס וכדומה) ,אגוזים
אמרה" :הממצאים שעלו מהמחקר ,תומכים ברעיון וגרעינים ועשבי תיבול.
שעל ידי הקפדה ושיפור הדיאטה ,ניתן לשפר את מן החי :המעטה בתזונת דגים ועוף או הודו ,צריכה
העתיד הסוכרתי ,בעיקר אם הם סובלים מעודף מועטה של בשר אדום וחמאה ,מוצרי חלב דלים בשומן
משקל או עודף משקל קיצוני”.
– בעיקר גבינה ויוגורט וצריכת ביצים נמוכה או בינונית.
“רוב הפחתת הסיכונים הקשורים לסוכרת מסוג  2שומנים :בעיקר שמן זית ושומן שמגיע מזרעים
ותזונה ים תיכונית נמדד בערכי עמידות לאינסולין ,ואגוזים ומעט יין בארוחות.
ערכי  ,BMIהצורה שבה עוברים שומנים בדם
(כולסטרול) וההיתכנות לדלקות ואלה בעלי כללי :חיים פעילים גופנית ,שמירה על משקל תקין,
חשיבות ללימוד עצירת ומניעת התדרדרות העדפה לבישול ביתי ושגרת חיים רגועה.
מצב הסוכרת" ,אמר ד"ר שאפקאט אחמד מתוך אתר הסוכרת של בריטניה
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שן מתוקה –

האם יש תחליפים לדברי מתיקה וקמח לבן לסוכרתיים?
חלק ניכר מזמנם מבלים מטופלי
סוכרת ובני המשפחה שלהם במציאת
חלופות תזונה בריאות יותר ,שיעזרו
להפחית את רמת הסוכר בדם ולהוריד
את מספר הקלוריות שהם צורכים
לטובת דיאטה בריאה ואף להפחתת
המשקל .דווקא למתוקים בתפריט הם
מתקשים למצוא תחליפים.
הכמיהה המולדת של בני האדם למתוק מביאה גם
חולים שמצליחים לשמור רוב הזמן על רמת סוכר
סבירה ,לחרוג מהמשמעת שהתרגלו אליה ולרוב
הקושי העיקרי שלהם תלוי במציאת תחליפים
מתוקים.
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מחקר שהתפרסם במגזין “ Nutrition andנמוך במקום מזון בעל ערכים גבוהים יותר”.
 ”Diabetesמצביע על פירות יבשים כמו תמרים ,וכאן מגיע המשפט שמעניין אותנו יותר" :כחטיף,
משמשים וצימוקים שחורים ולבנים כתוספת פירות יבשים עדיפים על חטיפים על בסיס דגנים
אפשרית לתפריט חולה הסוכרת (כל אלה כמו קרקר או פרוסת לחם לבן" .אותם חוקרים
שמגיעים ללא תוספת סוכר).
מנסים כעת למצוא האם פירות יבשים נוספים הם

מומחים השוו את ההשפעה הגליקמית של בעלי אותה השפעה.
ארבעת אלה לזו שיש ללחם מקמח לבן על רמת להזכירכם ,האינדקס הגליקמי הוא דרך לאבחן
הסוכר בדם אצל קבוצת חולים" .אנשים חוששים איך פחמימות שונות משפיעות על רמת
ממקורות מזון שישפיעו על רמת הסוכר שלהם .הגלוקוזה בדם ומציין איזה מזונות טובים יותר
פירות הם חלק ממקורות החשש העיקריים" ,אומר לחולי סוכרת (תפוחי אדמה ,אורז ,דגני בוקר
ג'ון סיבנפיפר מבית החולים סנט מישל בטורונטו ,ולחם לבן הם בעלי ערך גליקמי גבוה ,מעלים את
קנדה" .אנחנו מראים שגם חלק מהפירות היבשים הגלוקוז בדם ואת רמות האינסולין בעוד פסטה,
מכילים ערך גליקמי נמוך ,כך שאינם מעלים באופן שעועית ,עדשים ודגנים כמו שיבולת שועל
ניכר את רמת הסוכר .המחקר מראה שניתן לצרוך ושעורה מעלים אותם פחות).
את הפירות היבשים האלה כמזון בעל ערך גליקמי
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סיפורים אישיים של חולי סוכרת
חלי זנד  -חולון
אני את הסוכרת שלי
גיליתי לפני  28שנים,
כשהלכתי לעשות בדיקת
הריון ושם גילו לי סוכר
גבוה מאד .הרופא שטיפל
בי בהריון הפחיד אותי מאד
ואמר שיכולים להיות לי
המון מומים ושכדאי שאני
אעשה הפלה .ישבתי
ובכיתי ונכנסתי לדיכאון כי הייתי בדיוק צריכה
לנסוע לחרמון ואני חושבת לעצמי :איך אני
נוסעת? וממש חרב עלי עולמי .בכל זאת נסענו
לחרמון וכל הזמן המחשבות שלי היו :מה יהיה?

המתנה הכי גדולה שנתנה לי הסוכרת זה
מה יהיה?
באתי ביום ראשון למרפאת סוכרת בבילינסון .שם ערך ההתנדבות .והיום אני מתנדבת באגודה
הרגיעו אותי ,הסבירו לי ,אמרו לי שזה לא סוף הישראלית לסוכרת ואני יושבת ראש סניף חולון
העולם ,אפשר לחיות עם הסוכרת ,אפשר ללדת ומעניקה מהידע שלי לאחרים .לא צריך ללמוד
את הכל לבד ,אפשר ביחד ,זה הרבה יותר נעים.
עם הסוכרת ,והכל בסדר.
ההבנה שלי שאני צריכה ללמוד איך לחיות עם לדבר על מתוקים שאהבתי וחשבתי שאני לא
הסוכרת ,לצד הסוכרת ,היא למעשה היתה אוכל לאכול יותר  -היום אני חיה בשלום עם כל
המפתח לכל .היום יש לי שלושה ילדים ,שלושה זה .החיים יותר מתוקים מהכל!!!
נכדים ,אני חיה רגיל ,מתנהגת רגיל ,טסה לחו"ל
והסוכרת לצידי .סוף העולם לא הגיע – זה בטוח.
אני לא נותנת לסוכרת להפריע במהלך חיי.

צביה ציוני  -רחובות
בהיותי בגיל  ,28אמא
לשלושה ילדים ,עבדתי
כאחות בבית חולים .חשתי
כאבי שרירים וכאבי פרקים
ובמשך שלושה חודשים
ירדתי במשקל בצורה
ניכרת .יום אחד ,כשעבדתי
במשמרת לילה ,ביקשתי
מאחד הרופאים שיקח
לי בדיקת דם בסוכר וכעבור זמן קצר קיבלתי
תשובה מהמעבדה שרוצים לדבר עם הרופא
האחראי כי יש לחולה שלכם  600סוכר!

סיימתי את המשמרת של העבודה ,הלכתי הביתה כשהגעתי לפרישה הלכתי ללמוד להיות מלווה
ואז נכנסתי לאישפוז .היה מאד קשה לאזן אותי .טיולים לחו"ל והתחלתי לארגן טיולים .עשיתי
כששכבתי בבית חולים חשבתי שעולמי חרב עלי ,המון פעילויות ולא התייחסתי למצב הזה שאני
כי האמת היא שלא קיבלתי הדרכה נכונה.
עם בעיה יסודית.
אחרי בית החולים חזרתי הביתה ,אבל שוב חלה
החמרה .הלכתי לבית חולים אחר ,וגם שם הייתי
מאושפזת הרבה זמן ,עד שהגעתי לאיזון יותר טוב.
חזרתי הביתה ואמרתי לעצמי :אני לוקחת את
עצמי בידיים ,אני אעשה הכי טוב בשביל עצמי,
כי הסוכרת זה לא מחלה ,זה מצב ,ואם אני אלמד
לחיות איתו אז אנחנו נחיה בשלום ביחד.

קיבלתי מהסוכרת שלי את המתנה הכי טובה
בחיים שלי :לדאוג לעצמי ולאהוב את עצמי.
בשבילי סוכרת היא לא מחלה .אני חיה כמו כולם
ובתור יושבת ראש סניף רחובות של האגודה
לסוכרת אני חושבת שאני גם דוגמה לאחרים!
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עם בתיה אלימלך

דיאטנית קלינית מומחית לסוכרת,
יועצת התזונה של האגודה
הישראלית לסוכרת.

לחיות חיים מאושרים
עם סוכרת
מה לנשנש עם סוכרת?
של דבר תוביל לצריכה גבוהה יותר של קלוריות
מאשר ארוחה טובה ומשביעה.

במדריך זה תמצאו שבעה סוגי
נשנושים דלי פחמימות מתוקים,
מלוחים וטעימים במיוחד וגם
חמישה טיפים חשובים ביותר
שיעזרו לכם לנשנש פחות ולהיות
יותר שבעים!
נשנושים טעימים ודלים בפחמימה
השעה  17:00אחר הצהריים אחרי יום שלם
של פעילות ועוד ערב שלם של משימות עומד
לפניכם וכל מה שאתם רוצים זה להירגע כמה
דקות עם כוס קפה ואיזו עוגייה טובה (או שתיים
או שלוש) .אבל ...אז אתם נזכרים שיש לכם
סוכרת ונאנחים באכזבה שבוודאי העוגייה לא
תעשה חסד עם ערכי הסוכר שלכם ואתם פשוט
לא יודעים מה כן אפשר לאכול.
לא משנה אם זו שעת אחר הצהריים או שאתם
כבר מול הטלוויזיה בערב ,הרצון לנשנש תמיד
נמצא שם ומחלחל בנו.

 .2איכלו בישיבה ,מצלחת וליד השולחן  -נסו
להימנע מאכילה מול מסכים -כן שמעתם נכון! על
מנת שיתקבל במוח שדר על אכילה ,תשומת הלב
צריכה להיות נתונה בכך .כאשר אנחנו מסיחים את
דעתנו מפעולת האכילה לצפייה במסך ,תחושת
השובע אינה מתקבלת בצורה מותאמת מהקיבה
למוח ,דבר המוביל לאכילת יתר.

 .4גבינות קשות  -אמנם הגבינות מכילות אחוזי
שומן גבוהים ,אך כמות הפחמימות בהן זניחה ועל
כן שילוב של פלטת גבינות (במידה) יכולה להוות
אלטרנטיבה טובה לארוחת לילה קלה ובמיוחד
 .3איכלו לאט  -שדר של שובע מגיע מהקיבה תהיה עדיפה על צריכת פירות לפני השינה
למוח לאחר כ 20-דקות של אכילה .לכן אכילה העלולים להעלות את ערכי הסוכר בבוקר.
מהירה לרוב לא תאותת על שובע גם אם הכילה מתוקים:
כמות גדולה של קלוריות /פחמימות.
 .1שוקולד מריר המכיל אחוזי קקאו גבוהים
 .4מצאו פעילויות לשעות הקשות  -אחר  -גודייבה  ,90%ויואני ,שקד תבור .אלו מכילים
הצהריים ושעות הערב המאוחרות הן המוקד כמות קטנה של פחמימות  14.3גרם פחמימה
המרכזי לנשנושים בלתי רצויים ומרובים ל 100-גרם בגודייבה לעומת שוקולד מריר 60%
בקלוריות .נסו לשלב בשעות אלו פעילויות המכיל כ 40-גרם פחמימה בחבילה.
הממלאות אתכם כגון קריאה ,פעילות גופנית .2 ,גלידה ,קרטיב ללא סוכר פלדמן או שטראוס
סריגה ,ציור ,צילום ,לימוד שפות וכל מה שמסיח  -נעים בין  2.5גרם פחמימה בקרטיב ועד  8גרם
את דעתכם מאכילה מתוך שעמום .תמיד אחנו פחמימה במיני קסטה לייט (שטראוס) .פלדמן נע
מתפלאים "איך הזמן עובר מהר" כשאנו עסוקים בין  2גרם פחמימה לקרטיב קרח ועד  16גרם
ולא חשים תחושת רעב כלל בזמן זה.
פחמימה ל 100-גרם גלידה משפחתית.
 .5פנו לעזרה רגשית  -אם אתם מזהים שפעמים  .3יוגורט ללא סוכר יופלה או דנונה כ 4-5-גרם
רבות האכילה שלכם אינה נובעת מרעב אלא פחמימות בגביע.
ממצוקה רגשית או חסך ,אף דיאטה לא תעזור.
נסו לברר מה עומד מאחורי האכילה ולטפל וזכרו שצריכה מרובה של פחמימות ,בעיקר
בערב או לפני השינה ,עלולה להוביל לעליה
במוקד הבעיה.
בערכי הסוכר בבוקר שלמחרת ולכן הקפדה
ואם בכל זאת בא לכם לנשנש משהו ...על נשנוש דל פחמימה דוקא בשעות אלו יכול
אספתי עבורכם מספר נשנושים מעניינים בהחלט להביא להטבה!

לאור תקופת הקורונה המתמשכת והולכת,
מצטמצמות האפשרויות לצאת ורוב הבילוי
שלנו נשאר בין כתלי הבית ובמקרה הגרוע יותר,
בין כתלי המטבח והמקרר מה שגורם למשקל
ולערכי הסוכר שלנו לטפס.
ודלים בפחמימות שיכולים להוות
אז מה אפשר לעשות בכדי למנוע את אלטרנטיבה טובה לארוחה קטנה בין לבין:
ההתדרדרות?
מלוחים:
לפניכם מספר טיפים חשובים שיעזרו לכם  .1אגוזים ,שקדים  -כמות פחמימות נעה בין 14
גרם פחמימה ל 100-גרם באגוזי מלך ועד ל33-
לאכול פחות ולהישאר יותר שבעים!
גרם פחמימה ל 100-גרם קשיו (שקדים  18גרם
 .1לפני שאתם פונים למקרר  -שאלו את פחמימה ל 100-גרם ,בוטנים  16גרם פחמימה,
עצמכם" :האם אני רעב/ה?" אם התשובה היא פיסטוק  27גרם ,לוז  17ל 100-גרם אגוזים).
כן  -לכו ותכינו לכם משהו משביע לאכול! אם
מדובר ברעב אמיתי ,רוב הסיכויים שהנשנוש לא  .2קרקרים דלי פחמימה  -על בסיס של קמח
ישביע אתכם ורק יגרום לשרשרת של נשנושים שקדים או פשתן כ 1-גרם פחמימה לקרקר (כ-
שתגרום לכם להרגיש רע עם עצמכם ובסופו  10גרם פחמימות ל 100-גרם).
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 .3שימורים וחמוצים  -מלפפון חמוץ כ 2-גרם
פחמימה ב 100-גרם מסונן (עדיף מצנצנת
זכוכית) ,תירס גמדי כ 3-5-גרם פחמימה ב100-
גרם ,לבבות דקל בין  1.5-5גרם פחמימה ל100-
גרם.
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מתכון  -הקרקרים שישנו לכם את החיים ,בלי טיפת קמח או שמן
מאת :רחלי קרוט ,בלוגרית אוכל ,בהמלצת בתיה אלימלך
נתקלתי במתכון מסקרן לקרקרים ללא קמח .כמובן שלא החזקתי מעמד וישר הכנתי אותם .ואז הכנתי שוב .ושוב .בכל
פעם מחדש שיניתי קצת ולא האמנתי שבאמת אין בקרקרים האלה כלום חוץ מגרעינים ומים .לא האמנתי שהם נשארים
פריכים מעל שבוע.
אני מקווה שהם יפתיעו גם אתכם כמו שהם הפתיעו אותי.
אז מה הטריק? מאוד פשוט .זרעי פשתן שנחשבים כמזון על וטומנים בתוכם המון סיבים תזונתיים וחומצת שומן שהופכת
בגוף לאומגה  .3פרט ליתרונות האלה יש לפשתן גם יתרון חשוב נוסף ,הזרעים האלה משביעים ,מאוד משביעים .חלק
מהסיבה שהם משביעים מאוד (פרט לסיבים התזונתיים) היא העובדה שהם סופחים נוזלים ,והתכונה המופלאה הזו שלהם
היא זאת שעוזרת כאן לתערובת להפוך לסמיכה ואחר כך לפריכה בעקבות האפייה בתנור.
כדי ליהנות מהיתרון הגדול הזה של הפשתן צריך לטחון אותו .נכון ,זה מרגיש קצת כאב ראש אבל מבטיחה לכם שזה לוקח
בדיוק שנייה .כל מה שצריך זה לקנות את הזרעים בכל חנות תבלינים ולבקש מהמוכר לטחון לכם אותם .בדיוק כמו שאתם
עושים בקנייה של פרג .עוד אופציה היא לטחון אותם במטחנת קפה .בקיצור ,זה באמת שטויות.
מצרכים (ליותר מ 30-קרקרים):
אופן ההכנה:
מניחים בקערה את כל המצרכים ,כולל המים ,ומערבבים היטב .מניחים
 1/2כוס זרעי פשתן טחונים
 1/2כוס זרעי פשתן לא טחונים (החומים הרגילים) לתערובת לעמוד במשך חצי שעה .בזמן הזה היא תסמיך ותתייצב מעט.
מניחים נייר אפייה על תבנית תנור ושופכים את כל התערובת .עם ידיים
 1/4כוס פרג ,לא טחון
 1/2כוס גרעיני חמנייה ,קלופים
רטובות משטחים את התערובת לשכבה דקה .כמה דקה? כמה שיותר
 1/2כוס שומשום לבן או מלא
דק יותר פריך וכייפי .התערובת צריכה למלא תבנית תנור סטנדרטי
כפית שטוחה אבקת שום – אופציונלי
ממש מן הקצה אל הקצה.
 1/4כפית מלח
אופים בתנור שחומם מראש ל 170-מעלות במשך  40דקות או עד
 1/4כפית פפריקה חריפה או צ’ילי גרוס
שהקרקרים פריכים .משאירים בתנור (כשהוא כבר כבוי) למשך 15-
 1ו 1/2-כוסות מים
 20נוספות ורק אז מוציאים ומצננים לגמרי .בבקשה אל תדלגו על
אופציות נוספות שמוסיפות טעם:
השלב הזה ,זה מייבש והופך את הקרקרים לפריכים.
 1כפית אורגנו מיובש או כל עשב תיבול מיובש אחר שוברים לקרקרים בגודל שאתם אוהבים ומאחסנים בקופסה אטומה.
 1/3כפית פלפל שחור
הערות חשובות
 1/2כפית כורכום לצבע מיוחד
אם יש חלקים שטרם התקשו אחרי האפייה ,למשל ,כשלא משטחים
את התערובת באופן שווה ואז חלק כבר אפוי לגמרי וחלק עדיין רך,
פשוט שוברים את החלקים האפויים החוצה וממשיכים לאפות.
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מכתבים למערכת

מכתב למאור שרצקי
ב"ה
לכבוד
האגודה הישראלית לסוכרת
לידי המנכ"ל
הנדון :דברי תודה לעו"ד האגודה מאור שרצקי
 .1הנני חברת האגודה שנים רבות ,וידבסקי פנינה ,ת.ז07083124 .
 .2ברצוני להודות לאגודה על פעילותה ובמיוחד לעו"ד מאור שרצקי שעוזר לי מאד ואני בטוחה שגם עוזר
לרבים אחרים.
 .3פניתי אליו השנה עקב בעיות עם קופ"ח שסירבה לספק לי סטיקים לבדיקת סוכר קונטור פלוס .הגבילו אותי
בכמות למרות שהסטיקים כלולים בסל הבריאות.
אני משתמשת במשאבת אינסולין .למרות שפניתי אין ספור פעמים לקופ"ח בצירוף מכתבו של רופא סוכרת
ורופא המשפחה ,אך דחו אותי בלך ושוב.
רק ברגע שעו"ד מאור שרצקי נכנס לתמונה – הכל סודר.
הוא עוזר ברצון ,בעדינות ובצורה מכובדת .אתם צריכים להיות גאים באדם שכזה.
תודה,
וידבסקי פנינה
יערה  6רמת גן

מכתבים
ותמונות
יתקבלו
בברכה
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שוחר מדע – על  2מחקרים חדשים
ד"ר ויויאנה
אוסטרובסקי
מומחית
ברפואה פנימית
ובאנדוקרינולוגיה
וסוכרת בבי"ח
קפלן מכון סוכרת ובקופת חולים
כללית ,מחוז מרכז
 3שנים טיפול בלירגלוטיד ( )Saxendaלעומת
פלצבו להפחתת הסיכון להתפתחות סוכרת
מסוג  2וניהול משקל בקרב אנשים עם טרום
סוכרת :ניסוי אקראי כפול סמיות
מנתונים שפורסמו בכתב העת The
 Lancetעולה כי טיפול ב Liraglutide-במינון
 3.0מ"ג (סאקסנדה) עשוי להפחית את הסיכון
להתפתחות סוכרת בקרב מטופלים עם השמנת
יתר וטרום-סוכרת.
במחקרים קודמים הוכח כי סאקסנדה הפחית
את משקל הגוף ושיפר את משק הסוכר
לאחר  56שבועות טיפול ,באחד מבין ארבעה
מחקרים בתכנית .SCALE -מטרתם החוקרים
כעת הייתה לבחון את הנתונים לאחר שלוש
שנים ממחקר SCALE Obesity and
 Prediabetesולקבוע את שיעור החולים עם
טרום-סוכרת שאובחנו בהמשך עם סוכרת מסוג .2
המחקר האקראי ,כפל-סמיות ,מבוקר-פלסבו,
כלל מבוגרים עם טרום-סוכרת ומדד מסת גוף
של  30ק"ג למטר בריבוע ומעלה ,או לפחות 27
ק"ג למטר בריבוע עם מחלות ותחלואה ברקע.
המשתתפים חולקו באקראי ביחס  2:1לטיפול
חד-יומי בזריקה תת-עורית של סאקסנדה ,או
לפלסבו תואם ,בשילוב עם דיאטה מופחתת
קלוריות והגברת פעילות גופנית.
התוצא העיקרי של המחקר היה מרווח הזמן עד
להתפתחות סוכרת לאחר  160שבועות.
המחקר נערך בין תחילת יוני בשנת  2011ועד
תחילת מרץ בשנת  2015וכלל  191אתרי מחקר
ב 27-מדינות .במסגרת המחקר חולקו באקראי
 2,254חולים לטיפול בסאקסנדה ( 1,505חולים) או
פלסבו ( 749חולים) .מבין אלו 1,128 ,משתתפים
( )50%השלימו את  160שבועות המחקר ,לאחר
יציאה מהמחקר של  714משתתפים בקבוצת
ההתערבות ו 412-משתתפים בקבוצת הפלסבו.
לאחר  160שבועות 26 ,מבין  )2%( 1,472מטופלים
בסאקסנדה ,לעומת  46מבין  )6%( 738משתתפים

בקבוצת הפלסבו אובחנו עם סוכרת תחת הטיפול.
מרווח הזמן הממוצע מההקצאה האקראית ועד
לאבחנה עמד על  99שבועות ב 26-המשתתפים
בקבוצת הטיפול בסאקסנדה ,לעומת  87שבועות
ב 46-המשתתפים בקבוצת הפלסבו.
מרווח הזמן עד להופעת סוכרת לאחר 160
שבועות המחקר היה ארוך פי  2.7בקרב מטופלים
בסאקסנדה ,בהשוואה לאלו בקבוצת הפלסבו
( ,)P<0.0001מקביל לירידה של קרוב ל80%-
בסיכון לסוכרת (יחס סיכון של  ,0.21רווח בר-סמך
 95%של .)0.13-0.34
לאחר  160שבועות ,הטיפול בסאקסנדה לווה
בירידה גדולה יותר במשקל הגוף ,בהשוואה
לפלסבו ( 6.1%-לעומת .)p<0.0001 ;1.9%-
אירועים חריגים חמורים תועדו ב 227-מבין 1,501
( )15%משתתפים בקבוצת הטיפול בסאקסנדה,
בהשוואה ל 96-מבין  )13%( 747משתתפים
בקבוצת הפלסבו.
לסיכום :במטופלים עם עודף-משקל או השמנת-
יתר וטרום-סוכרת ,שלוש שנות טיפול רציף
בסאקסנדה פעם ביום ,זריקה  ,SCבשילוב עם
דיאטה ופעילות גופנית ,לווה בסיכון נמוך יותר
להתפתחות סוכרת מסוג  2וירידה ממושכת גדולה
יותר במשקל הגוף ,בהשוואה לפלסבו.
February 22, 2017 DOI: https://doi.
org/10.1016/S0140-6736(17)30069-7 THE
.LANCET

שימוש בלירגלוטייד ()Victoza
וסיכון לאירועים קרדיווסקולריים
משמעותיים בתנאי עולם אמיתי
קיימות עדויות שהתרופה לירגלוטייד ()Victoza
ממשפחת אגוניסטית לקולטני glucagon-like
 , peptide-1מפחיתה את הסיכון לאירועים
קרדיווסקולריים משמעותיים בקרב חולים עם
סוכרת סוג  2ומחלה קרדיווסקולרית ( מחלת לב
וכלי דם) או שנמצאים בסיכון גבוה לחלות במחלה
כזאת.
במחקר שפורסם בLancet Diabetes,
 and Endocrinologyהוערכה היעילות
הקרדיווסקולרית של לירגלוטייד במסגרת הטיפול
השגרתי שניתן למטופלים במרפאה.
נאספו נתונים מחודש ינואר שנת  2010עד חודש
ינואר שנת  2017מרשומות לאומיות בדנמרק
ובשוודיה על מנת לבדוק את הסיכון לאירועים
קרדיווסקולריים משמעותיים במטופלים עם סוכרת
סוג  2שקיבלו לירגלוטייד ,בהשוואה למטופלים

עם סוכרת סוג  2שקיבלו תרופות ממשפחת
ה-מעכבי  dipeptidyl peptidase-4.במקביל
החולים טופלו במטפורמין.
התוצא העיקרי היה אירועים קרדיווסקולריים
משמעותיים ( אוטם בשריר הלב ,שבץ מוחי ,ומוות
מסיבה קרדיווסקולרית) .תוצאים נוספים שנבחנו
היו אירועים של אי ספיקת לב ,מוות מסיבה כלשהי
וכן אירועים של איסכמיה לבבית ,צנתור כלילי
ומחלת עורקים פריפריים.
אוכלוסיית המחקר כללה  23,402מטופלי
לירגלוטייד ו 23,402-מטופלי מעכבי dipeptidyl
 .peptidase-4החוקרים עקבו אחרי המטופלים
למשך כ 3.3 -שנים בממוצע.
התוצאות :אירוע לבבי משמעותי התרחש
ב 1,132-מטופלי לירגלוטייד (שעור היארעות של
 14ל 1,000-שנות חיי אדם) וב 1,141-מטופלים
עם מעכבי ( dipeptidyl peptidase-4שעור
היארעות של  15.4ל 1,000-שנות חיי אדם; סיכון
יחסי  ,0.9רווח בר סמך .)0.38-0.98 95%
הסיכונים היחסיים שחושבו היו 0.71-( 0.81
 )0.92עבור מטופלים עם היסטוריה של מחלה
קרדיווסקולרית משמעותית ו)0.86-1.06( 0.96-
עבור מטופלים ללא היסטוריה כזאת.
בהשוואה לשימוש במעכבי dipeptidyl
 ,peptidase-4שימוש בלירגלוטייד היה קשור
לסיכון נמוך משמעותי למוות קרדיווסקולרי (סיכון
יחסי  ,0.78רווח בר-סמך  ,)0.68-0.91 95%ללא
הבדלים משמעותיים עבור הסיכון לאוטם שריר
הלב ( )0.84-1.06 ,0.94או שבץ (.)0.77-1.01 ,0.88
כמו כן ,טיפול עם לירגלוטייד היה קשור לסיכון נמוך
משמעותי למוות מסיבה כלשהי (סיכון יחסי ,0.83
רווח בר סמך  ,)0.77-0.90 :95%אך לא נמצאו
הבדלים משמעותיים בנוגע לסיכון לאי ספיקה
לבבית ( )0.80-1.03 ,0.90או ליתר התוצאים
שנבחנו (.)0.89-1.01 ,0.95
לסיכום :החוקרים סיכמו כי שימוש בלירגלוטייד,
בהשוואה לטיפול ב מעכבי dipeptidyl
 ,peptidase- 4היה קשור לסיכון נמוך באופן
משמעותי לאירועים קרדיווסקולריים משמעותיים.
נראה כי מטופלים עם היסטוריה של מחלה
קרדיווסקולרית הפיקו את התועלת הגדולה ביותר
מהטיפול עם לירגלוטייד .מידע זה תומך בכך
שללירגלוטייד יעילות קרדיווסקולרית במסגרת
הטיפול השגרתי בקהילה.
Lancet Diabetes Endocrinol 2019; 7:
106–14, Henrik Svanström et. al
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נשים בגיל המעבר וסוכרת
הקשר הגורדי

ד"ר משה
זלוצובר,
גניקולוג
ואנדוקרינולוג -
ביה"ח רמב"ם
גיל המעבר ,חדלון הוסת (מנו פאוזה)  -הפסקת
תפקוד השחלות .השחלות בגיל פריון מפרישות
אסטרוגן ("ההורמון הנשי") .הפסקת ההפרשה
מגדירה גיל מעבר .הורמוני מין נוספים מופרשים
מהשחלה ובהם פרוגסטרון המופרש לאחר
ביוץ וכמות קטנה של טסטוסטרון (הורמון מין
גברי) .במנופאוזה אין יותר ביוצים ומכאן גם לא
פרוגסטרון (ולא פריון) .הפרשת הטסטוסטרון
פוחתת משמעותית אך נמשכת לכל אורך חיי
האישה .גיל ממוצע להפסקת מחזור הוסת 50-
 .52ככלל מנופאוזה מוגדרת כשנה ללא וסת.
חשוב להבדיל את חדלון הוסת מאייג'ינג
(הזדקנות) שהוא תהליך טבעי שאינו תלוי כמובן
בהורמוני מין .דוגמה להבדל ניתן למצוא בעליית
תחלואה לבבית בנשים נטולות אסטרוגן .אישה
נטולת אסטרוגן שחלתי ,אם על רקע כריתת
שחלות בגיל צעיר או הפסקה מוקדמת של
התפקוד השחלתי ,תחוש תסמיני גיל מעבר
למרות גילה הצעיר ובמקביל תעלה גם תחלואה
לבבית לצד ירידה בצפיפות העצם האופיינית
נשים מבוגרות יותר .שכיחות סוכרת מסוג 2
עולה כידוע עם הגיל .נשים נטולות אסטרוגן
בגיל צעיר סובלות מעלייה בשכיחות סוכרת
המקבילה לזאת בנשים מבוגרות יותר ומנגד,
טיפול הורמונלי בנשים אלו מפחית את הסיכון
להופעת סוכרת.
ביטוי קליני של חוסר אסטרוגן בנשים הינו גלי
חום המלווים לרוב בדופק מהיר ,מעירים משינה
ומפריעים לתפקוד היום יומי .גלי החום מופיעים
בכ 20%-מהנשים עוד לפני הפסקת מחזור
מוחלטת לעומת כ 80%-מהנשים בתחילת
המנופאוזה .כ 20%-מהנשים ימשיכו לסבול מגלי
חום מעבר לכך .חשוב להבין שטיפול הורמונלי
מעלים לחלוטין את התסמינים אולם ב50-80%-
מהנשים התסמינים יחזרו בעת ניסיון להפסקת
טיפול.
תופעות אחרות הינן קשיי הירדמות ,מצבי רוח
משתנים ,ירידה בחיוניות וב well being-כמו
גם בחשק המיני ,כאבי פרקים (ללא אודם ,חום
מקומי או נפיחות המרמזים לכיוון דלקת) ,נשירת
שיער ,אי נוחות נרתיקית המתבטאת ביובש
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מקומי ,כאבים ביחסי מין ודלקות חוזרת בשתן.
הגורמת לעליית מסת השריר ,מעלה את חילוף
בין הגורמים וההקשרים להפסקת תפקוד החומרים ואת "שריפת הקלוריות" ויורדת מסת
שחלתי מוקדם נמצא עישון .בנשים עישון מקדים השומן .כל פעילות כנגד התנגדות כמו מתיחת
את גיל המעבר בשנה ,בממוצע  -סיבה טובה קפיצים או גומיות ,הרמת משקולות ,כפיפות
מעלה מסת שריר.
נוספת להימנע מעישון.
מנופאוזה מוקדמת מעלה את הסיכון לפתח טיפול הורמונלי בגיל המעבר הוא הטיפול היעיל
סוכרת מסוג  .2ירידה באסטרוגן מביאה לעליה ביותר להקלת תסמיני גיל מעבר .אישה כיום
במשקל וברקמת השומן ,בעיקר שומן בטני לא צריכה לסבול מגלי חום .יש בשוק אמצעים
(השמנת התפוח) .רקמה שומן זאת (בניגוד ותרופות להקלה .גלי חום מפריעים תפקודית.
לשומן האגני ,מבנה האגס) מייצרת תאי דלקת הם מוציאים את הסוכרת מאיזון ומפריעים
ומעלה את התנגודת לפעילות אינסולין ומכאן – לתפקוד היומיומי .בטיפול הורמונלי ,אסטרוגן
עוזר בכמה דברים :הוא עוזר בהפיכת השמנה
את הסיכון לסוכרת.
בטנית להשמנה אגנית ומשפר לנו את הפרשת
סוכרת מסוג  2מופיעה כשיש עלייה בדרישת האינסולין ובכך מפחית את הסיכון לסוכרת.
הגוף לאינסולין על מנת להפחית רמות סוכר
בדם (ירידה ביעילות אינסולין בהפחתת רמות לטיפול הורמונלי שתי מטרות :אחת היא הקלה
סוכר בדם = תנגודת לאינסולין) לצד חוסר יכולת סימפטומטית על תסמיני גיל מעבר כגון גלי
של הלבלב לספק מספיק אינסולין .שילוב כזה חום ,נדודי שינה ושינויי מצב רוח .מטרה שניה
מביא לעליית רמת הסוכר בדם .אסטרוגן משפר היא רפואה מונעת .נשים המטופלות הורמונלית
הפרשת אינסולין מהלבלב .חוסר שלו מעלה מרוויחות במניעת העלייה במשקל האופיינית
את הסיכון להשמנה בטנית לצד ירידה בתפוקת לגיל מעבר ושל תחלואת לב ופרקינסון.
אינסולין בלבלב.
יש להתאים לכל אישה את הטיפול המיטבי
אנו מדברים על תסמונת מטבולית ,שבה יש עבורה ולתפור לכל אחת את החליפה שתתאים
עליה בולטת בהשמנה בטנית וברמת השומנים למצבה ,למשל ,נשים הסובלות מתסמינים
בדם ויתר לחץ דם .שכיחותה  14עד  40אחוז של מקומיים בנרתיק יכולות לקבל טיפול מקומי
נשים בגיל הפריון ,לעומת  30עד  70אחוז של בלבד ,שקיים בכדורים או במשחה .ישנם גם
נשים בגיל מעבר ומכאן ברור הקשר הפיזיולוגי תכשירים לא הורמונליים .מתחילים את הטיפול
המקומי שבועיים כל יום ואחר כך פעמים בשבוע
הברור בין סוכרת וגיל מעבר.
 עוזר במניעה של יובש נרתיקי .זה חשוב מאדאסטרוגן הוא ההורמון שמגן על נשים בפני לחולות סוכרת לא מאוזנת שנוטות לדלקות
מחלות לב ששכיחותן עולה בכל גיל בנשים בדרכי השתן ולכאבים ואי נוחות בנרתיק .כדאי
מנופאוזליות לעומת נשים עם תפקוד שחלתי להתייעץ עם רופא ,לפחות פעם אחת לפני
שמור .עם זאת נמצא שסוכרת ובעיקר סוכרת התחלת טיפול או שינוי בטיפול.
לא מאוזנת מבטלת את ההגנה האסטרוגנית על
הלב ולפיכך גם נשים בגיל פריון חשופות יותר כל התרופות המקובלות לגיל מעבר מותרות
לתחלואת לב מאשר נשים ללא סוכרת באותם בנשים עם סוכרת ואין מניעה לשלבן עם תרופות
גילאים .מכאן חשיבות יתר באיזון מיטבי של הסוכרת .סוכרת חייבת להיות מאוזנת כדי למנוע
תחלואה ,סבוכים ותמותה .הקלת תסמיני גיל
סוכרת בנשים צעירות!
מעבר חיונית בכלל ובנשים עם סוכרת בפרט.
כזכור ,מחלות לב וכלי דם הן הסיבות העיקריות
לתחלואה ותמותה בחולי סוכרת ולכן רוב מוגש כשירות לציבור מטעם חברת נובונורדיסק
התרופות החדשות לסוכרת ,מעבר להפחתת
רמות סוכר ,מפחיתות תחלואת לב וכלי דם
ְּכ ֶׁש ָ
א
ָ
ד
ם
ומורידות משקל.
נ
ֹו
ֵ
תן ֶא
איך יורדים במשקל? תזונה מאוזנת חשובה,
ופעילות גופנית אירובית מצוינת לתחלואת
לב וכלי דם ,כי היא גורמת לגוף לייצר כלי דם
חדשים המשפרים את זרימת הדם .לצורך ירידה
במשקל ,חיונית גם פעילות גופנית אנאירובית,

ת
ַהּגּו ָפנִ י
ַּד ְעּתֹו ַ
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ִ
ּכי חֹו ֶלה הּוא( .ג הּו מֹו ֵצא,
תה)

עדיין

עֹולם ַמ ְצ ִחיק
ָה ָ
צֹוח ִקים
ָאז ֲ
זאביק זהבי

ָמה ַה ַּט ַעם?
ָל ָא ָדם ַה ָּמצּויֶ ,א ְפ ָׁשר ל ַֹומר – ְלרֹוב ָה ֲאנָ ִׁשים  /יֵׁש ַּבּגּוףִ ,פיזִ יתֲ ,ח ִמ ָיׁשה ח ִּוׁשים ְׁ /ש ִמ ָיעהְ ,ר ִאּיָהַ ,ט ַעםֵ ,ר ַיח ִּומיׁשּוׁש
ְויֵׁש ָּכ ֵא ֶּלה ֶׁשח ְֹוׁש ִביםְּ ,בא ֶֹופן ִא ִיׁשי ֶׁ /שּיֵׁש ָל ֶהם ֲא ִפילּו חּוׁש ִׁש ִיׁשי...
ֹאׁשנּו ְּביֹום ָּב ִהיר ֶא ָחד ְּכמֹו ַר ַעם ּ /גָ ְר ָמה ַלּנִ ְד ָּב ִקים ָּבּה ְל ַא ֵּבד ּגַ ם ֶאת חּוׁש ָה ֵר ַיח וְגַ ם ֶאת
ַהּקֹורֹונָ ה ֶׁשּנָ ֲח ָתה ַעל ר ֵ
חּוׁש ַה ַּט ַעם  /א ָֹותּה ְּתח ָּוׁשה ַהּנ ֶֹוצ ֶרת ַּב ֶּפה ַּוב ָּלׁשֹון ֵע ֶקב ַמּגָ ע ִעם ָמזֹון ַּומ ְׁש ֶקה ִּ /ומי ֶׁש ָחּוָה ֶאת זֶ ה י ֵֹוד ַע ַעד ַּכ ָּמה
זֶ ה ְמ ַד ֵּכא!  /ו ֲַא ִפילּו ֶׁשא ְֹומ ִריםַ :על ַט ַעם ו ְַעל ֵר ַיח ֵאין ְל ִה ְתו ֵַּכ ַחּ ,בֹואּו נְ ַד ֵּבר ַה ַּפ ַעם ַ / -על חּוׁש ַה ַּט ַעם!
ַעל ּגַ ֵּבי ַה ָּלׁשֹון ֶׁש ָּלנּו ְּפזּורֹות ִּפ ְטמֹות ֶׁשל ַט ַעם ַהּנִ ְק ָראֹות ְּפ ָק ִעּיֹות ֶׁ /ש ַּמ ְב ִּדילֹות ֵּבין ַה ְּט ָע ִמים ַה ַּקּי ִָמים ַּב ֶּט ַבע ְּב ִלי
ֹלהים ֶאת ַה ָּמתֹוק...
"ּסטֹוק"ָ / :מל ַּוחַ ,מרָ ,ח ִריףָ ,חמּוץ ו ְַלּסּוּכַ ְר ִּתּיים ָּב ָרא ֱא ִ
ְּב ָעיֹות  /ו ְֵא ֶּלה ַה ְּט ָע ִמים ַה ְּיד ִּועים ַה ְּמצּויִים ַּב ְ
ָּכל ַּב ַעל ַט ַעם יַּגִ יד ָל ֶכם ,וְֹלא ִּב ְמג ְּומּגָ ם ֶׁ /שּס ֶּוּכ ֶרת – יֵׁש ָּבּה ַה ְר ֵּבה ַט ַעם ִל ְפגָ ם  /וְזֶ ה י ְִהיֶה ֲח ַסר ַט ַעם ְל ַה ְד ִחיק
אֹו ְל ַטּי ֵַח / :ז ִֹוהי ְּב ֵפירּוׁש ַמ ֲח ָלה ְּב ִלי ַט ַעם ְּוב ִלי ֵר ַיחְ / ...ויֵׁש ָלּה ַה ְר ֵּבה ִסיּב ִּוכים ו ְַט ַעם ְלוַאי  /ו ְַה ְלוַאי ו ְָהיִינּו ְיכ ִֹולים
ְל ִה ָיּפ ֵטר ִמ ֶּמּנָ הַ ,ה ְלוַאי!  /וְֹלא ָצ ִריְך ִל ְהיֹות ֲאנִ ין ַט ַעם אֹו ָח ָכם ְמאֹד ִּ /ב ְׁש ִביל ְל ָה ִבין ֶׁש ַּלּס ֶּוּכ ֶרת ֵאין ֹלא ַט ַעם ּגַ ן
ֵע ֶדן וְֹלא ַט ַעם ֶׁשל עֹוד...
ו ְַה ִּד ֶיאטֹות ֶׁש ַּמ ִּצ ִיעים ַלּס ַּוּכ ְר ִּתיִ ,מ ַּט ַעם ָהר ְֹופ ִאים ֵ /הן ֹלא ָּת ִמיד ִּד ְב ֵרי ַט ַעם אֹו ַמ ֶ ּׁשהּו נָ ִעים  /ו ְֵהן ֹלא ה ְֹופכֹות ֶאת
ָהא ֶֹוכל ֶׁש ָּל ֶהם ְלי ֵֹותר ָט ִעים ִּ /כי ִּד ֶיא ָטהִ ,היא ְּכמֹו ַט ַעם נִ ְר ַּכׁש ֶׁ /ש ַּמ ְׁש ָמעּותֹו ַה ִּכ ְמ ַעט ְּבר ָּורהַ :א ָּתה א ֵֹוכל ַקׁש!...
 /ו ְַהּס ַּוּכ ְר ִּתי – ֶׁש ֵּמרֹוב ִּד ֶיאטֹות א ֵֹוכל ֶאת ַע ְצמֹו ֹ /לא ַמ ְצ ִל ַיח ְל ַׁשּנֹות ֶאת ַט ֲעמֹו.
ַע ְכ ָׁשיו ע ִֹוׂשים ַהּכֹל ִּב ְט ָע ִמים ׁשֹונִ ים ּ(ְ /כמֹוְ ,ל ָמ ָׁשלֵּ ,תה ְּב ַט ַעם ָּפ ִס ְיפל ָֹורהֵּ ,פירֹות י ַַער אֹו ּד ְּוב ְּד ָבנִ ים) ֲ /א ָבל זֶ הּו
ַט ַעם ְמ ָלאכ ִּותי ְּ /ומע ָּוּבד – וְֹלא ַמ ְת ִאים ַלּס ַּוּכ ְר ִּתי.
יָכֹול ִל ְהיֹות ֶׁשּיֵׁש ָלנּו ַט ַעם טֹוב ְּבמּוזִ ָיקה אֹו ְּב ָא ָּמנּות  /אֹו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַל ְּב ִׁשים ְּבטּוב ַט ַעם – ַמ ָּמׁש ְּכמֹו
אּולי ַה ִחיסּונִ ים ֶׁשל
אֹוּפ ִט ִימּיִים ַל ְמרֹות ַה ַּמ ֲחלֹות וְ ַה ְּק ָׁשיִים  /וְ ַ
ּש ֵאר ְ
ּדּוגְ ָמנּות ֲ /א ָבל ָמה ֶׁש ֲה ִכי ָחׁשּוב ,זֶ ה ְל ִהי ָ ׁ
ַהּקֹורֹונָ ה יַ ְחזִ ירּו ָלנּו ֶאת ַט ַעם ַה ַחּיִים!

ַא ְר
ְל ִכי ֶט ְקט ָ
י
כ
ֹו
ל,
ְ
ל
ָ
כ
ַה
ְמ ִּצי ַע ְל ָלקֹוחֹו ִל ְ ל ַהּיֹו ֵתר,
ׁש
ּתֹול
ַט ְּפ ִס
ֶאת ְ ים .רֹו ֵפא ָיכֹול ַ ְצ ָמ ִחים
ר
ׁש ִ
גיאֹו ָתיו( ...לויד ַ ק ִל ְקּבֹור
רייט)
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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;
גורי ע.ע.ע.
 Truviaממתיק ממתיק צנצנת ( 270נרם)
 Truvia 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 :ספרייט זירו בקבוק  1.5ליטר; ספרייט
זירו בקבוק  500מ"ל; ספרייט זירו בקבוק  350מ"ל;
ספרייט זירו פחית  330מ"ל; ספרייט זירו מארז ששיה
( 1.5ליטר); ספריט זירו מארז  6פחיות (פרידג'פק);
ספרייט זירו לימון אננס  1.5ליטר
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  1.5ליטר; ספרייט זירו
בקבוק  500מ"ל; ספרייט זירו בקבוק  350מ"ל
ספרייט זירו פחית  330מ"ל; ספרייט זירו מארז ששיה
( 1.5ליטר); ספריט זירו מארז  6פחיות (פרידג'פק)
ספרייט זירו לימון אננס  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; פאנטה זירו תפוח ( 1.5ליטר ו 0.5
ליטר); פאנטה זירו תפוז ( 1.5ליטר ו  0.5ליטר);

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  9דגנים
קל; פיתה ביס כוסמין; לחם דגנים קל; מארז פיתה ביס
קלה  100%קמח מלא; לחם בריאות ושובע שיבולת
שועל; לחם דגנים קל עבור מותג חלי ממן;  10פיתות
ביס כוסמין עבור מותג חלי ממן;  10פיתות קלות עבור
מותג חלי ממן 8 1לחמניות קלות עבור מותג חלי ממן;
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; לחם  100אחוז
קמח מלא ,לחם חיטה מלאה טרום נבוטה;
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;        -רסק תפו"ע
בצנצנת;        רסק תפו"ע ללא תוספת סוכר עם
תות שדה (גביעים אישיים של  113גרם);       רסק
תפו"ע ללא תוספת סוכר עם אפרסק (גביעים אישיים
של  113גרם);       רסק תפו"ע ללא תוספת סוכר עם
אפרסק ומנגו (גביעים אישיים של  113גרם);        רסק
תפו"ע ללא תוספת סוכר עם פירות יער (גביעים
אישיים של  113גרם);        -רסק תפו"ע ללא תוספת
סוכר עם פירות טרופיים (גביעים אישיים של 113
גרם);        רסק תפו"ע ללא תוספת סוכר עם קינמון
(גביעים אישיים של  113גרם);        רסק תפו"ע ללא
תוספת סוכר (גביעים אישיים של  113גרם);        רסק
תפו"ע ללא תוספת סוכר עם פטל (גביעים אישיים
של  113גרם);        רסק תפו"ע ללא תוספת סוכר
עם אוכמניות (גביעים אישיים של  113גרם);       רסק
תפו"ע ללא תוספת סוכר אורגני (גביעים אישיים
של  113גרם);
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;
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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.
סירופ דל קלוריות   ZEROסוכר בטעמים :
אשכולית אדומה ,למון ליים ,פטל ופירות יע ,ר קולה,
סירופ דל קלוריות בטע ,UP7  0סירופ דל קלוריות
בטעםPEPSI MAX  
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
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אפרסק; מאגדת לייט מיני סנדביץ';
מאגדת אייס לייט לימון אשכולית אדומה ומנגו;
שטראוס בריאות בע"מ
דנונה  PRO 0%בטעמים :תות ,וניל .דנונה PRO 0%
לבן; דנונה   light and freeבטעמים :תות ,אפרסק
(בגביע רגיל ובגודל מוסדי  100גרם) ,קפוצ'ינו ,דנונה
 200 0%גרם; אקטיביה  150 1.5%גרם; דנונה 1.7%
 150גרם ו 100-גרם; מעדן שטראוס דל קלוריות
 0%שומן בטעמים :שוקולד ,וניל ,שוקולד מריר; דנונה
יוגורט  light and freeתות עם חלבון  150גרם;
דנונה יוגורט  light and freeוניל עם חלבון  150גרם;
דנונה יוגורט  light and freeבטעם בננה קרמל 150
גרם;
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;
מעדן חלב דל קלוריות בטעם שוקולד  ;0.2%מעדן
חלב דל קלוריות בטעם וניל ;0.2%

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; קונפיטורה
לייט דובדבן חמוציות לייט  באריזה של  600גרם.
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;
עוגיות גרנולה ללא תוספת סוכ ,ר
עוגיות חיטה מלאה ללא תוספת סוכר;
ר.ס .יבוא וייצור מזון בע"מ
סוויטלוז – ממתיק על בסיס סוכלרוז (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),
( ABBOTT - GLUCERNAגלוצרנה)
שטראוס גלידות בע"מ
מזון רפואי מועשר בסיבים תזונתיים מיועד לחולים עם
מאגדת שלגוני לייט פרי אפרסק עם יוגורט וציפוי בטעם סבילות לקויה לגלוקוז .היבואן :פרומדיקו

תוספי מזון ,תרופות,
מכשור רפואי ומוצרי
עזר

 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;
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 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 ,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 מועשר באלוורה; 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 ,נובונורדיסק
(פארמדיה) ,סנופי ,אלי לילי.
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המדור "מהנעשה בסניפים" מתאים עצמו למצב
מידע והעשרה של קהל הסוכרתיים בזמן קורונה:
סניפי האגודה לסוכרת
כתובות וטלפונים
אשדוד יו"ר – גב' לאה קנטי ,מרכז הקריה
אשדוד – שער הקריה,
טל 08 8660673 :נייד 050-5719143 :
הרצלייה  -רמת השרון  -יו"ר – גב'
קלוד לנגנואר ,בית הבריאות אבן גבירול 49
הרצליה ,טל 09 9512706- :נייד,054-4738449 :
חדרה יו"ר – מר ששון פנחס ,מועדון לקשיש,
רח' ירושלים  ,15טל04 6247397 :
חולון-בת ים יו"ר – גב' רחל זנד ,מתנ"ס
חנקין ,חנקין  ,109חולון
טל ,03-5033391 :נייד050-5666844 :
חיפה יו"ר  -מורי הוד
 04-6902346נייד 054-6371171 :בית אבא
חושי ,רח' אבא הילל סילבר  72חיפה

סניף קריות יו"ר  -זלמה רוזן
נייד ,052-2265193 :מתנ"ס אלי כהן רח' מורדי
הגטאות  ,17קריית מוצקין,
נהרייה יו"ר – מר אלי נדיב ,מועדון גמלאים -
כצנלסון ,דרך יחיעם ,2
טל050-6479461 / 04 9000795 :
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,
טלפון054-4758567 :
רחובות יו"ר – גב' צביה ציוני ,השקמה 3
קריית עקרון 70500 ,טל941407 :
טל 08–9414071 :נייד054-4554751 :

מודיעין יו"ר – ניצה דוידוביץ' -עמותה לקשיש
עמק דותן  ,31מודיעין,
טל 08-9706262 :נייד052-8680051 :
עכו :יו"ר הסניף :אוולין-חווה רשתי ,בית האישה
לשלום ,רח' יאנוש קורצ'אק ( 5מקלט ,)11
מועצה אזורית גזר יו"ר – גב' חנה סיבוני,
מרכז יום לזקן ,רח' שמעון התרסי ,בית חשמונאי
כרמיאל-משגב יו"ר הסניף – גב' שרה
דובשן ,במרכז קהילתי נעמ"ת ,רח' חבצלת 1
כרמיאל .טל054-6680995 :
אום אל פחם יו"ר הסניף :ד"ר ריאד מחמוד,
סגנית היו"ר :ניסרין אגבריה ,טלפון04-6889782 :
שפרעם יו"ר הסניף :מונה ג'אלי,
טלפון054-9776222 :
באר שבע יו"ר הסניף  -גב' תמר גרסיאל

קליניקה וירטואלית לניהול טיפול עצמי בסוכרת – עד כמה זה יעיל וישים?
כיצד התקבלה מערכת מבוססת
אינטרנט לניהול סוכרת בקרב
חולים שמטופלים ביומיום
במשאבת אינסולין

קליניקה וירטואלית מבוססת אינטרנט שעוצבה הגורמים המקצועיים במערכת הבריאות.
במטרה לאפשר ניהול עצמי של טיפול אצל לא נמצאו שיפורים משמעותיים בתחום
חולים שהשתמשו במשאבת אינסולין בטיפול הפיזיולוגי והפסיכולוגי .גם במדידות ההמוגלובין
בסוכרת.
המסוכרר לא נמצאו הבדלים לפני ולאחר

 17מטופלים הצטרפו לקליניקה הוירטואלית השימוש באמצעי הוירטואלי הניסויי.
למשך שישה חודשים .המערכת אפשרה
למטופלים לתקשר עם גורמים מקצועיים החוקרים סיכמו כי שימוש במערכת
במערכת הבריאות ,לשוחח עם משתמשים מבוססת אינטרנט לטובת סיוע בניהול
נוספים ולגשת למידע .המוגלובין מסוכרר ,איכות סוכרת נראה כאמצעי ישים אשר התקבל
חיים ויעילות עצמית נוטרו במצב הבסיסי ולאחר היטב על ידי המטופלים .במחקר לא
שישה חודשים .שאלונים וראיונות בחנו את חוויית זוהתה השפעה חיובית על איכות החיים
המשתמש של המטופלים.
והיעילות העצמית אצל מטופלים אשר

תוצאות המחקר הראו שהמטופלים חשו כי טופלו עם משאבות אינסולין יומיות.

משאבת אינסולין (צילום :אילוסטרציה)
לשימוש בעזרים מבוססי אינטרנט לסיוע בניהול
הטיפול בסוכרת יש את הפוטנציאל לספק
למטופלים מידע ותמיכה להם הם זקוקים על
מנת להפוך למטפלים עצמיים יעילים .מטרת
המחקר היתה להעריך את היכולת והיעילות של
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הקליניקה הוירטואלית היתה קלה לשימוש
והם דירגו באופן חיובי את התכנון שלה .תמיכה מקורAmy Jennings et. al (2020) :
מעמיתים היתה הגורם המוערך ביותר ולוח Journal of Medical Internet
הדיונים היה המרכיב שהיה בשימוש הרב ביותר:Research DOI .
כל המשתתפים נתנו דירוג גבוה לקליניקה
בנושא שיפור התקשורת עם עמיתים ,אך רק
כמה הסכימו שהיא שיפרה את התקשורת עם
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