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? מהי סוכרת

ת רֶּ מטבוליתמחלההיא( Diabetes mellitus:בלטינית)ֻסכֶּ

.ולעתים גם בשתןבדםגלוקוזהמתאפיינת בריכוז גבוה של



סוגי הסוכרת

תלוית אינסולין  –1סוג 

(מהחולים10%)

שאינה תלוית אינסולין  -2סוג 
(מהחולים90%)

בהריון-3סוג 



גורמי סיכון



2סוכרת סוג 

גורמי סיכון

רקע משפחתי✓

חוסר פעילות גופנית✓

משקל עודף✓

יתר לחץ דם✓

סוכרת הריונית בעבר✓



2סוכרת סוג 

גורמי סיכון

לאיבחוןהתפתחות הדרגתית המובילה ✓

שגוי וטיפול לא מתאים

מחלה כרונית חסרת ריפוי✓



לפגיעהמובילה מאוזנתלאסוכרת
קשיםלסיבוכיםומערכתיתבר
בעיניים ,הדםבכלי ,בלבפגיעהכולל 

במוח,בכליות,בעצבים
.התחתונותיםיובגפ



,  הטיפול משלב שמירה על תזונה מתאימה

פעילות גופנית  , שמירה על משקל הגוף

.  וכן טיפול תרופתי

דרכי טיפול



דרכי טיפול

HbA1C-מדד הצלחת טיפול לאיזון רמות הסוכר✓

מחולי הסוכרת המקבלים טיפול  49.4%רק ✓

תרופתי הינם מאוזנים כראוי  

שלהם נמוכה  A1Cרמת ההמוגלובין , קרי)

(.פי הבדיקה האחרונה-על7%-מ



פגיעות אפשריות



סיבוכים

רמות סוכר גבוהות למשך זמן פוגעות  ✓

:במספר מערכות ואיברים בגוף

כליות✓

(עיניים)רשתית ✓

לב  ✓

כלי הדם✓

מערכת העצבים✓

מערכת החיסון✓

הצטברות נזקים  –ברגליים ✓



פגיעה  

ברגליים

,  כאבים והפרעות תחושה–פגיעה בעצבים 

הפרת האיזון בפעולת שרירים והתפתחות שנויים  
(פטישיותאצבעות , קשת גבוהה)מבניים 

(חוסר הזעה)יובש בעור 

.זרימת הדםבויסותהפרעה 

–פגיעה בכלי הדם 
.נמק, כאבים, קושי בריפוי

–פגיעה במערכת החיסון 
קושי , ריפוי פצעים ממושך ולקוי

.להתמודד עם זיהומים



פתרונות



פתרונות

איזון קפדני של הסוכר עשוי למנוע  ✓

התפתחות  ( ולבטח מעכב משמעותית)

.סיבוכי מחלת הסוכרת

:לכן כך עלינו✓

.  להיבדק ולאבחן בזמן✓

.  להקפיד על טיפול תרופתי✓

.תזונה מאוזנת ובריאה✓

.אורח חיים בריא✓

.נפש בריאה בגוף בריא✓



?לא שמרתם על הכללים



התוצאות

האפשריות

חולי סוכרת יעברו קטיעה בגפיים  1000מכל 3✓

תחתונות בשנה

מכלל קטיעות הגפיים תחתונות הם 75%-כ✓

.בחולי סוכרת

חולי סוכרת מצויים בסיכון תמותה כפול ואף יותר✓

סוכרת היא סיבת המוות הרביעית בישראל  ✓

מכלל הפטירות בישראל מדי  7%-6%-ל-היא הגורם ✓

.  שנה החל מסוף שנות התשעים

.  איש בשנה מסוכרת2000-בישראל נפטרים כ✓

נפש100.000-ל33.7-שיעור הפטירות הוא כ✓



?איך לשמור על הרגליים



שמירה על  

הרגליים

לשמור על הסוכר✓

להיבדק תקופתית לוודא מצב הנזק ברגליים✓

בדיקות לעצבים וכלי הדם✓

בדיקות וטיפול תקופתיים בעור יבש וקשה✓

נעליים וגרביים מתאימים✓

זהירות מנזקי טמפרטורה✓

ואם התרחשו יש להיבדק ולקבל , זהירות מפציעות✓

.טיפול בהתאם



לפרטים נוספים
Oded.stav@gmail.com

לקביעת תורים
050-7643963

mailto:Oded.stav@gmail.com

