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שלום לך,
סוכרת מסוג  2היא מחלה שכיחה ,שמספר
החולים בה נמצא בעלייה מתמדת.
רוב האנשים עם סוכרת מקיימים
אורח חיים רגיל ,ואפשר למצוא ביניהם
פוליטיקאים ,אומנים ,אנשי מדע וגם
ספורטאים.
הידע הקיים היום ,מעמיד לרשותך כלים
לטיפול טוב בסוכרת ולניהול עצמי של
מצב בריאותך.
טיפול נכון ועקבי בסוכרת ,מקטין בדרך-
כלל את סיבוכי המחלה.
צוות המרפאה המטפל בך ,יסייע לך
בטיפול ובהדרכה ,וניתן לפנות אליו בכל
שאלה ובעיה.
כשותף/ה פעיל/ה בניהול המחלה ,חשוב
שתדע/י מהי סוכרת וכיצד יש לטפל
בה.
מסיבה זו אנו מעמידים לרשותך מספר
חוברות העוסקות בתחומים שונים של
מרכיבי הטיפול בסוכרת.
חוברת זו מתמקדת בעיקר בטיפול
התרופתי בסוכרת שאינו כולל הזרקת
אינסולין .התייחסות מורחבת לטיפול
באינסולין  -בחוברת "הזרקה עצמית
של אינסולין" ,שניתן לקבל אותה
במרפאה .לפני שנרחיב בנושא הטיפול
התרופתי ,נציג בקצרה היבטים כלליים
של הסוכרת.

מהי סוכרת?
סוכרת היא מצב בו קיימות רמות גבוהות
של סוכר בדם .מצב זה נגרם בשל חסר
מלא או חלקי בהורמון האינסולין עקב
אי יכולתו של הלבלב לייצר אינסולין
במידת הצורך ,ו/או בגלל שיבוש ביכולתו
של הגוף לנצל את האינסולין שנוצר.
הורמון האינסולין דרוש לגוף על מנת
להפיק מהמזון את האנרגיה הדרושה
לפעילותו .המחסור באינסולין ,או חוסר
התגובה לאינסולין ,פוגמים ביכולת הגוף
להשתמש בסוכרים לצורך תפקודו ,והדבר
גורם לעלייה ברמות הסוכרים בדם.
מצב זה מתבטא לעיתים קרובות
בתופעות של עייפות ,חולשה ,רעב,
השתנה מרובה ,צמא ויובש בפה ,שינויים
בראייה.
לעיתים ,עדים לירידה במשקל  -למרות
אכילה של כמות מזון מספקת .במהלך
השנים מצב של חוסר איזון יכול לגרום
סיבוכים במערכות הגוף השונות ופגיעה
ביכולת התפקוד.
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מקובל להבחין בין  2סוגי
סוכרת:
סוכרת מסוג  -1שכיחה בקרב כ 5% -
מהאנשים עם סוכרת .היא מאופיינת
בחוסר מלא באינסולין ,ומופיעה,
בדרך-כלל ,בגיל צעיר ,אך היא יכולה
להופיע גם בגיל מבוגר.
סוכרת מסוג  -2היא הסוכרת השכיחה
יותר .סוכרת זו מאופיינת בפגיעה
בהפרשת האינסולין ,או בפגיעה ביכולת
הגוף להשתמש בו .סוג זה יכול להופיע
בכל הגילאים ,אך הוא מופיע בעיקר
בקרב בני  40ומעלה.
בסוכרת מסוג  2ישנה נטייה תורשתית
לפתח סוכרת.
סימני הסוכרת אינם בולטים תמיד אצל
מי שיש לו סוכרת מסוג  ,2כי סוכרת
מסוג זה מתפתחת בהדרגה ,ולעיתים
קרובות היא מתגלה באקראי בבדיקות
שגרתיות.

מדוע יש צורך
לטפל בסוכרת?
הסוכרת היא מחלה מורכבת .סוכרת
שאינה מאוזנת עלולה להאיץ את
התפתחותם של סיבוכים שונים ,ואף
לגרום מוות.
על הופעת הסיבוכים משפיעים גם
יתר-לחץ-דם ,חוסר איזון של רמת
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שומני הדם ,חוסר פעילות גופנית
ועישון .לכן ,חשוב לאזן את רמות סוכר
הדם ,שומני הדם ,לחץ-הדם ,לאכול
נכון ,לבצע פעילות גופנית מתאימה
ולהימנע מעישון.
איזון נכון של הסוכרת והמחלות
הנזכרות ,מאפשר ניהול אורח חיים
שגרתי ותקין ,מונע ומאט ,ככל הניתן,
את הופעתם של הסיבוכים ומאריך את
תוחלת החיים.

מה תפקידו של האדם עם
סוכרת באיזון הסוכרת?
למי שיש סוכרת ,תפקיד חשוב
ומכריע בטיפול בסוכרת.
הדרכים לבצע זאת הן:
שמירה על תזונה מתאימה ומשקל
תקין.
פעילות גופנית.
הימנעות מעישון.
בדיקה עצמית של רמות סוכר
הדם ולחץ-הדם בבית ,בהתאם
להנחיות הצוות המטפל.
הקפדה על לקיחת הטיפול
התרופתי בהתאם להנחיות הצוות
המטפל.
ביצוע מעקב תקופתי מסודר
במרפאה ,כפי שהמליץ הצוות
המטפל ,ולא פחות מפעם אחת ב6-
חודשים.

מהו הטיפול הנכון
בסוכרת?

מהו הטיפול התרופתי
בסוכרת?

הטיפול בסוכרת משלב  3מרכיבים:
תזונה מתאימה ,פעילות גופנית
מתאימה וטיפול תרופתי.

הטיפול התרופתי מגוון ומשלב מתן
כדורים וזריקות מסוגים שונים ,בהתאם
למצבו האישי של כל אחד.
הטיפול התרופתי בסוכרת ניתן בצורות
הבאות:
כדורים מסוגים שונים וזריקות שאינן
אינסולין  -תפקידם להגביר את הפרשת
האינסולין מהלבלב ו/או לשפר את יכולתו
של הגוף לנצל את האינסולין המופרש.
הזריקות הניתנות במסגרת טיפול זה אינן
זריקות אינסולין .תרופות אלו ניתנות
בהזרקה מכיוון שאינן נספגות בגוף ,אם
הן נלקחות דרך הפה (הסבר על תרופות
אלו מעמוד .)8
זריקות אינסולין -ניתנות במצבים בהם
חסר אינסולין בגוף ,ויש צורך לקבל
אותו ממקור חיצוני .כיום האינסולין
ניתן בזריקות בלבד כי הוא אינו מסוגל
להיספג בגוף ,אם הוא נלקח דרך הפה.
חשוב לדעת כי הכדורים אינם מהווים
תחליף לאינסולין.
זריקות האינסולין ניתנות לכל מי שיש
לו סוכרת מסוג  1ולחלק מהאנשים
שיש להם סוכרת מסוג  .2מידע מורחב
על הטיפול באינסולין בחוברת "הזרקה
עצמית של אינסולין".

הטיפול מותאם אישית לכל מי שיש לו
סוכרת על-ידי הצוות המטפל יחד עם
האדם עצמו.
הטיפול נקבע בהתאם לסוג הסוכרת,
חומרת המחלה והסיבוכים ,גיל ,מידת
הפעילות ומצב הבריאות הכללי.
להצלחת הטיפול  -חייבים במעקב
תקופתי מסודר אחר רמות-הסוכר,
שומני הדם ולחץ הדם ,וכן לבצע פעילות
גופנית ולהימנע מעישון .חשוב גם לערוך
בדיקות תקופתיות לגילוי מוקדם של
סיבוכים הנגרמים עקב הסוכרת.
תוכנית המעקב נקבעת בהתאם לסוג
הסוכרת ,סוג הטיפול ומצב בריאותו של
מי שיש לו סוכרת.
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אופן הטיפול התרופתי
באנשים עם סוכרת מסוג 2
הטיפול המומלץ כיום לאנשים עם סוכרת
מסוג  ,2הוא מתן התרופה מטפורמין
(אם אין הוראות נגד לנטילת התרופה),
יחד עם הקפדה על אורח חיים בריא.
המלצה זו מתייחסת גם לאנשים שזה
עתה אובחנה אצלם סוכרת .תרופה
זו ,המורידה את רמת סוכר הדם ,גם
מפחיתה את הסיכון לחסימת כלי הדם
ולהתפתחות סרטן .מטפורמין הוכחה
כתרופה המאריכה חיים של אנשים עם
סוכרת מסוג .2
עד להשגת איזון הסוכרת ,יש להיות
במעקב רפואי כל חודש .הרופא יתאים
את הטיפול ומינון התרופות כדי להגיע
לאיזון הסוכרת המתאים ביותר באופן
אישי לכל אחד .עם השגת איזון הסוכרת
יש להתמיד בנטילת הטיפול התרופתי
כפי שהומלץ על-ידי הצוות המטפל.
יש להמשיך במעקב רפואי קבוע ,אחת
ל 3-חודשים ,או בהתאם להנחיות
הצוות המטפל.
חשוב לציין ,שלעיתים יש צורך להתחיל
מיד בהזרקת אינסולין ,עם או בלי טיפול
בכדורים.
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השילוב בין סוגי הטיפולים השונים
מותאם אישית ומאפשר איזון טוב יותר
של הסוכרת.
כמובן ,שגם כאשר מקבלים טיפול
תרופתי ,חשוב לשמור על אורח חיים
בריא ,הכולל תזונה מתאימה ,ביצוע
פעילות גופנית מתאימה וסדירה
והימנעות מעישון ,מכיוון שכל אלה
מהווים חלק בלתי נפרד מהטיפול הכולל
בסוכרת.
קיימות כמה משפחות של תרופות
לטיפול בסוכרת:
א .תרופות המשפרות את ניצול
האינסולין בגוף
תרופות אלו ,משפרות את ניצול
האינסולין בגוף ועל-ידי כך מונעות
רמה גבוהה של סוכר הדם .התרופות
הן ממשפחות התרופות ביגואנידים
ותיאזולידינדיונים .התרופות מסוג זה
הנמצאות בשימוש כיום הן:

 .1ממשפחת הביגואנידים -

מטפורמין ()Metformin

המופיע בשמות המסחריים:
גלוקופאג' (,)Glucophage
גלוקומין ( ,)Glucominמטפורמין-
טבע (.) Metformin-Teva

כאמור ,ההמלצה כיום היא להתחיל
טיפול בכדורי מטפורמין ,אלא אם כן,
ישנן הוראות נגד לשימוש בתרופה.
מטפורמין מונעת עלייה של רמות
סוכר הדם ,בדרך-כלל ,ללא חשש
להיפוגליקמיה (רמה נמוכה מדי של סוכר
הדם) וללא עלייה במשקל .יש להתחיל
את הטיפול בהדרגה ולהקפיד לקחת את
התרופה ביחד עם האוכל.
חשוב לשים לב  -שמינון התרופות
מותאם ,במיוחד כשיש אי-ספיקה של
הכליות ,או הפרעות בתפקוד הכבד.

 .2תרופות ממשפחת התיאזולידינדיונים-
התרופה פיוגליטזון (-)Pioglitazone
אקטוס (. )Actos
היא יעילה למי שיש לו הפרשה מסויימת
של אינסולין ,אך הגוף אינו מנצל את
האינסולין (יש לו תנגודת לאינסולין).
פיוגליטזון מונעת רמה גבוהה של סוכר
הדם ללא חשש ,בדרך-כלל ,להיפוגליקמיה,
אך עלולה לגרום עלייה במשקל.
התרופה אינה כלולה בסל הבריאות
של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ואינה
נמצאת בבתי המרקחת של הכללית.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות,
השימוש בה מוגבל.

חשוב לדעת  -תרופות ממשפחת
התיאזולידינדיום עלולות לגרום לעלייה
במשקל ולבצקות .הן אסורות על חולים
עם אי-ספיקת לב ,או פגיעה חמורה
בתפקודי הכבד.
ב .תרופות המגבירות את הפרשת
האינסולין מהלבלב
תרופות אלו מורידות את רמת הסוכר
בדם ,מגבירות את הפרשת האינסולין
מהלבלב ,ויתכן שאף משפרות את יכולת
הגוף לנצלו .ישנם  2סוגים לתרופות אלו:
 .1תרופות ממשפחת הסולפונילאוריאה
( - )Sulphonylureasתרופות ששמן
המסחרי הוא:
גליבטיק ( ,)Glibeticגלובן (,)Gluben
גלוקו-רייט (,)Gluco-Rite
וכן אמריל ( - )Amarylתרופה זו אינה
כלולה בסל הבריאות של חוק ביטוח
בריאות ממלכתי .מבוטחי הביטוח
המושלם רשאים לרכוש אותה על פי
מרשם רופא ,בבתי-מרקחת של כללית,
בהנחה לפי תנאי הביטוח המושלם.
יש חשיבות לנטילת תרופות אלו רבע עד
חצי שעה לפני הארוחה כדי שהתרופה
תפעל ביעילות .אם מסיבה כלשהי,
נמנעים מאכילה (כמו צום ,מחלה וכו'),
יש להיוועץ בצוות המטפל לגבי אופן
נטילת התרופה.
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התרופה יכולה להינתן במשולב עם
תרופות מכל אחת מהקבוצות הקודמות.
תרופה זו יש לקחת מיד עם תחילת
הארוחה .אם לא אוכלים לא נוטלים את
התרופה.
ד .תרופות המעודדות את מנגנון
ההפרשה הטבעי של האינסולין
בלבלב  -אינקרטינים
אינקרטינים הם הורמונים המופרשים
במעי באופן טבעי בתגובה למזון הנאכל.
הם מגבירים את הפרשת האינסולין
בהתאם לרמת הסוכר בדם .אצל אנשים
עם סוכרת מסוג  2פוחתת פעילותם של
האינקרטינים בתגובה למזון שאוכלים,
דבר הגורם לעלייה ברמות הסוכר בדם
לאחר ארוחות .הגברת פעילותם של
האינקרטינים יכולה להעשות ב 2-צורות,
ובהתאם לכך מתחלקות התרופות
הפועלות על מערכת זו ל 2-קבוצות:
 .1תרופות הניתנות בהזרקה ,לדוגמה:
אקסנטאייד ( -)Exenatideששמה
המסחרי הוא ביאטה (;)Byetta
אקסנטאייד ארוכת טווח (Exenatide
 - )Extendedששמה המסחרי
הוא ביודיורון (;)Bydureon
ליראגלוטיד (-)Liraglutideששמה
המסחרי הוא ויקטוזה (.)Victoza
תרופות אלה ניתנות בהזרקה תת עורית.

 .2תרופות ממשפחת הגלינידים

( -)Glinidesתרופות ששמן
המסחרי הוא רפאגליניד-טבע
(,)Repaglinide-Teva
ונובונורם (.)Novonorm
תרופות אלו יש ליטול לפני הארוחה
(רצוי  15 - 10דקות לפני הארוחה) .אם
לא אוכלים לא נוטלים את התרופה.
תרופות אלו כלולות בסל הבריאות
בהתאם לקריטריונים שנקבעו במסגרת
סל הבריאות של חוק ביטוח בריאות
ממלכתי.
ג .תרופות המעכבות את ספיגת
הסוכרים במעי
לקבוצת תרופות זו משתייך האקרבוז
( )Acarboseובשמו המסחרי  -פרנדאז
( .)Prandaseהתרופה מעכבת את
ספיגת הסוכרים במעי ובצורה זו עוזרת
להפחית את רמת סוכר הדם.
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אפשר לשלב אותן יחד עם תרופות
אחרות לטיפול בסוכרת .הן אינן גורמות
היפוגליקמיה כשהן ניתנות לבד ,או
בשילוב עם תכשירים שאינם גורמים
היפוגליקמיה.
תרופות אלו גורמות לעיתים קרובות
ירידה במשקל ,בעיקר בשנה הראשונה
לטיפול.
נטילת התרופות יכולה לגרום
בחילות ,בעיקר בתחילת הטיפול ,ולכן
מומלץ לעלות במינון בהדרגה .התאמת
הטיפול בהן נקבעת על ידי הרופא.
תרופות אלו כלולות בסל הבריאות
בהתאם לקריטריונים שנקבעו במסגרת
סל הבריאות של חוק ביטוח בריאות
ממלכתי.
 .2תרופות הניתנות דרך הפה ,לדוגמה:
סיטאגליפטין ( - )Sitagliptinששמה
המסחרי הוא ז'נובייה (;)Januvia
וילדאגליפטין ( -)Vildagliptinששמה
המסחרי הוא גאלווס (;)Galvus
סאקסאגליפטין (ׂ-)Saxagliptin
ששמה המסחרי הוא
אונגלייזה (.)Onglyza
לינאגליפטין ( - )Linagliptineששמה
המסחרי הוא טרדג'נטה (.)Tradjenta
ניתן לשלב תרופות אלו יחד עם תרופות
אחרות לטיפול בסוכרת .הן אינן גורמות
היפוגליקמיה כשהן ניתנות לבד ,או בשילוב
עם תכשירים שאינם גורמים היפוגליקמיה,

והן אינן גורמות עלייה במשקל .התאמת
הטיפול בהן נקבעת על-ידי הרופא.
תרופות אלו אינן כלולות בסל הבריאות
של חוק ביטוח בריאות ממלכתי .מבוטחי
הביטוח המושלם רשאים לרכוש אותן על
פי מרשם רופא ,בבתי-מרקחת של כללית,
בהנחה לפי תנאי הביטוח המושלם.

תרופות משולבות  -לדוגמה ,תרופות
ששמן המסחרי הוא:

ז'אנואט ( - )Januetמשלבת בין 2
תרופות :סיטאגליפטין ()Sitagliptin
ומטפורמין ( - )Metforminהתרופה
ניתנת בצורת כדורים ,פעמיים ביום;
יוקראס ( - )Eucreasמשלבת בין 2
תרופות :וילדאגליפטין ()Vildagliptin
ומטפורמין (.)Metformin
התרופה ניתנת בצורת כדורים פעמיים
ביום .התאמת הטיפול בהן נקבעת על-
ידי הרופא.
התרופות אינן כלולות בסל הבריאות של
חוק ביטוח בריאות ממלכתי .מבוטחי
הביטוח המושלם רשאים לרכוש אותן
על פי מרשם רופא ,בבתי-מרקחת
של כללית ,בהנחה לפי תנאי הביטוח
המושלם.

9

חשוב לשים לב!
לפני ביצוע בדיקות מיוחדות ,כמו אלה
המצריכות הזרקת חומר ניגודי לגוף
(לדוגמה ,C.T :אורוגרפיה ,אנגיוגרפיה
וכו') וגם לפני ניתוחים ,יש להיוועץ
ברופא לגבי אופן נטילת התרופה.
יתכן שיהיה צורך להפסיק את נטילת
התרופה לפרק זמן מסויים.
ה .תרופה המשלימה את החסר
באינסולין  -אינסולין מוזרק
פרטים על סוגי האינסולינים והזרקה
עצמית של אינסולין בחוברת "הזרקה
עצמית של אינסולין" ,אותה ניתן לקבל
מהצוות המטפל.

במצב זה ,יש ליטול טבלית גלוקוז כדי
להעלות את רמת הסוכר.
אם לאחר נטילת תרופה ,מופיעים
שלשולים ,כאבי בטן ,בחילות ,הקאות,
כאבי ראש ,סחרחורת ,חולשה,
היפוגליקמיה ,או כל תופעה והרגשה
אחרת השונות מהרגיל  -חשוב לדווח על
כך מיד לצוות המטפל .זאת ,כדי שניתן
יהיה להחליט אם יש צורך להפחית
או לשנות את המינון ,או לשנות את
התרופה ולהתאים טיפול אחר.
כאמור ,יתכן ותופעות הלוואי לא יופיעו
כלל.

מה חשוב לדווח לרופא
לפני תחילת הטיפול
התרופתי ?

האם לתרופות לטיפול
בסוכרת יש תופעות
לוואי?

כדי שניתן יהיה להתאים את הטיפול
התרופות לטיפול בסוכרת ,כמו כל תרופה התרופתי בצורה הטובה ביותר בעבורך,
אחרת ,עלולות לגרום תופעות לוואי.
חשוב ליידע את הרופא המטפל על
אין הכרח שאמנם יופיעו תופעות הלוואי ,מספר דברים:
אך יש לשים לב לאפשרות כזו.
 .1המצב הבריאותי  -אם את/ה סובל/ת
חשוב לדעת ,שבעת לקיחת תרופות ממחלות או בעיות בריאות אחרות מלבד
ממשפחת הסולפונילאוריאה ,גלינידים הסוכרת ,חשוב ליידע את הרופא על כך.
ואינסולין  -עלולה להיווצר ירידה ברמת כאמור ,יש תרופות שאין לקחת אותן
סוכר הדם  -היפוגליקמיה (על הסימנים -כאשר יש בעיות רפואיות מסוימות ,ולכן
ראה בחוברת "סוכרת מהי" ,בעמוד  .)10חשוב לפרט את כל הידוע לך על מצב
בריאותך.
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 .2תרופות נוספות שאותן נוטלים  -אם
את/ה נוהג/ת לקחת תרופות נוספות,
חשוב למסור מידע זה לרופא ,על מנת
שייקח בחשבון את השפעות הגומלין
שיש לתרופות זו על זו ,השפעות
היכולות לשנות את תפקוד התרופות
ואת יעילותן.
 .3רגישות לתרופות  -אם ידועה לך
רגישות כלשהי לתרופה או לתרופות
מסוימות ,חשוב שהרופא ידע על כך.

מדוע חשוב להקפיד
על נטילת התרופות
בהתאם להמלצות
הצוות המטפל?
 .1חשוב להקפיד על נטילת התרופה
בהתאם למומלץ על-ידי הצוות המטפל,
כיוון שנטילת מנה קטנה מדי של תרופה
עלולה להפר את האיזון ולהעלות את
רמת הסוכר בדם (היפרגליקמיה).
לעומת זאת  -נטילת מנה גדולה מדי
עלולה לגרום ירידה גדולה מדי של רמת
סוכר הדם (היפוגליקמיה).
 .2המלצות הצוות בדבר התאמת זמני
הארוחות והרכבן לזמני נטילת התרופות,
וכן לגבי מה רצוי לאכול ומה הכמות
המומלצת ,נועדו להבטיח אף הן שלא

יווצר מצב של יציאה מאיזון.
יש לזכור שהתרופות פועלות בגוף בין
שאוכלים ובין שאין אוכלים.
לקיחת תרופה ללא אכילה בזמן ,עלולה
לגרום ירידה של רמת סוכר הדם לרמה
נמוכה מדי (היפוגליקמיה).

 .3חשיבות ההמלצות לגבי סוגי האוכל
נוגעת גם להשפעת גומלין אפשרית בין
תרופות למזון ,שיש להתחשב בה.
 .4חשוב להתאים את הטיפול התרופתי
והתזונה גם לסוג הפעילות הגופנית ,כדי
למנוע חוסר איזון של רמת סוכר הדם.

למה עוד כדאי לשים
לב כשנוטלים כדורים
לטיפול בסוכרת?
 .1לפני נטילת כל תרופה נוספת אחרת,
שלא לטיפול בסוכרת ,גם כזו הנמכרת
ללא מרשם רופא ,כדאי להיוועץ בצוות
המטפל.
 .2שתיית משקאות אלכוהוליים ,יחד
עם נטילת תרופות ,עלולה לגרום חוסר
איזון של רמת הסוכר בדם ולבעיות
בריאותיות נוספות .על כן מומלץ גם
בנושא זה להיוועץ בצוות המטפל.
 .3חשוב להוסיף את פרטי התרופות
הנלקחות  -שמן ומינונן בכרטיס הזיהוי
או בצמיד הזיהוי.
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 .4לפני כל טיפול רפואי ,כמו ניתוח או
טיפול חירום ,יש לעדכן את הצוות המטפל
אילו תרופות לוקחים דרך קבע.
 .5נשים שמתכננות הריון וזקוקות
לטיפול תרופתי ,בנוסף לתזונה מתאימה
ופעילות גופנית ,יטופלו אך ורק בזריקות
אינסולין ,ויופסק כל טיפול תרופתי אחר
בסוכרת.
חשוב להשיג איזון טוב של רמות הסוכר
כ  3 -חודשים לפני הכניסה להריון מתוכנן.
 .6לקראת מועד הלידה ,חשוב שנשים
הרות להן יש סוכרת ,תיוועצנה בצוות
המטפל לגבי נושא הנקת התינוק לאחר
הלידה.

היכן כדאי לאחסן את
התרופות?

חדר האמבטיה וגם המטבח אינם
מקומות מתאימים בגלל החום והלחות
שבהם ,העלולים לגרום לקלקול
התרופה.
תרופות הניתנות בהזרקה  -יש לאחסן
במקום חשוך וקריר.
התרופות שמצויות בשימוש יומיומי -
יש לאחסן בטמפרטורת החדר ואין צורך
להחזיק במקרר .יחד עם זאת ,בימי קיץ
חמים מאוד ,רצוי לשמור את הבקבוק
שבשימוש במקרר ולהוציאו כ 10-דקות
לפני ההזרקה.
בעת טיסה ,יש לקחת את הבקבוק
בתיק האישי ולא לאחסנו בתא המטען
במטוס ,שהוא מקום קר מאד הגורם
לקפיאת הנוזל .אם התרופה קפאה -
אין להשתמש בה ויש לזרוק אותה.

כדורים לטיפול בסוכרת  -יש לאחסן תרופות שבמלאי  -כל זמן שאין
משתמשים בהן ,יש לאחסן בדלת
במקום יבש ולהרחיק ממקור אור ישיר.
המקרר ולא בתא ההקפאה.
אין להשתמש בתרופות שתוקפן פג,
לכן חשוב לחזור ולבדוק את תאריך
התפוגה.
חשוב לדאוג למלאי של תרופות המספיק
לשבוע ימים לפחות ,למקרה הצורך.
יש להקפיד על הרחקת התרופות מהישג
ידם של ילדים.
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מה החשיבות בנשיאת
כרטיס זיהוי לסוכרת?
לכל מי שיש סוכרת ,ובמיוחד אם הוא
מקבל טיפול תרופתי ,מומלץ לשאת
כרטיס זיהוי המציין שיש לו סוכרת ומהו
הטיפול שהוא מקבל .בכרטיס מופיע גם
מספר טלפון אליו ניתן להתקשר במקרה
הצורך.
חשוב לשאת את הכרטיס תמיד ,כי
הוא מאפשר אבחון מהיר ומתן טיפול
מתאים במהירות במצב בו הסוכרת אינה
מאוזנת ,והאדם מרגיש חולשה ,בלבול
ואפילו מגיע למצב של אובדן הכרה.
כך הוא יכול לצאת במהירות ממצב
המצוקה.
חשוב לדאוג לעדכן את הכרטיס ,אם
חלים שינויים בטיפול.

מה ,בסופו של דבר,
חשוב לזכור?
 .1התרופות שנרשמו לך נועדו לטיפול
בסוכרת ולסייע לאיזון רמות הסוכר
בדם.
חשוב מאד לקחת את התרופה בהתאם
למומלץ ,על מנת למנוע מצבים קיצוניים
של חוסר איזון ,כמו היפרגלקמיה או
היפוגליקמיה.

 .2חשוב לא לשנות את המלצות הצוות
המטפל ללא היוועצות בו.
כתבות המופיעות באמצעי התקשורת
או באינטרנט ,או עצות של שכן טוב,
אינן יכולות להוות בסיס להחלטה על
שינוי הטיפול.
 .3ההמלצות לגבי נטילת התרופה
כוללות לא רק את המינון המדויק ואת
זמני הלקיחה המומלצים ,אלא גם מתי
ומה חשוב לאכול בהתאמה לזמני נטילת
התרופה וסוגה.
ישנן תרופות לטיפול בסוכרת שמומלץ
לקחתן עם האוכל ,ואחרות שחשוב
לקחתן לפני הארוחה.
 .4לעיתים ,התאמת התרופה דורשת
זמן ,ויש לשנות את סוג התרופה או
מינונה.
כדי לבדוק אם הטיפול משיג את האיזון
הדרוש ,חשוב להיות במעקב ולבצע את
הבדיקות המומלצות כסדרן.
 .5הצוות במרפאתך יכול להדריך אותך
בעקרונות הטיפול ולהמליץ בפניך על
הנחיות הטיפול ,אך רק בידיך לבצע את
ההנחיות ולבחון את מידת התאמתן לך.

אם יש לך שאלות נוספות ,הצוות
המטפל במרפאה ישמח לענות לך.
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)Bydureon( ביודיורון

אקסנטייד ארוכת טווח
)Exenatide Extended(

)Tradjenta( טרדג'נטה

)Linagliptine( לינאגליפטין
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