
חברים ושותפים יקרים,
בימים אלו אנו נמצאים בתקופה בה המציאות משתנה לנגד עיננו מדי יום, תקופה שעולה החשש והחרדה לגבי בריאותנו
ובריאות יקירנו, לצד דאגה למצב הכלכלי האישי, הלאומי והעולמי. חששות אלו, בנוסף לשהות ממושכת בבית, עלולים להביא
אותנו ואת מטופלינו להזניח את ההמלצות הרפואיות השוטפות לשמירה על בריאותנו ולכן ריכזנו עבורכם ועבור המטופלים

מגוון כלים שיסייעו להתמודד בצורה הטובה ביותר.
 

היבט רפואי
הטיפול בסוכרת מצריך התמדה ושמירה על שגרת הטיפול גם בזמנים מורכבים אלו. על מנת לסייע בכך עלינו לחשוב על
פתרונות יצירתיים המותאמים להנחיות משרד הבריאות שעיקרן שהייה ממושכת בבית ובידוד חברתי. כל קופות החולים,
כללית, מכבי, לאומית ומאוחדת, העמידו שירותי יעוץ מקוונים עם אנשי מקצוע הפנויים לסייע בכל התלבטות. כמו כן,
 כלים התנהגותיים ופרקטיים והפנייה לסיוע רלוונטי בהקשר להתמודדות הנפשית, השריית משרד הבריאות ריכז מגוון
רוגע, תזונה ופעילות גופנית בעת הזו. בנוסף, אתר ׳כמוני׳ הקים עמוד שאלות ותשובות כללי וגם יעודי עבור סוכרתיים,
והמועצה הלאומית לסוכרת פתחה ״קו חם״ יחד עם יחידת הסוכרת באסף הרופא לשאלות והתייעצות של סוכרתיים עם
מומחים. גופים בעולם, כדוגמת ה-NHS הבריטי, פרסמו את הנחיותיהם בנוגע לטיפול בסוכרת בזמן פנדמיית הקורונה.

 
היבט תזונתי

שינוי בשגרת היומיום שלנו, השהות בבית והמתח הנפשי עלולים להוביל לשינויים בהרגלי צריכת המזון שלנו, לשם כך אגף
התזונה במשרד הבריאות ריכז 19 כללים לתזונה בריאה בעת התפשטות נגיף הקורונה - הכולל דגשים לבחירות מוצלחות,
 המלצות תכנון, גיוון התפריט ועוד! בנוסף, המועצה הלאומית לסוכרת ועתיד עמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל ריכזו

תזונתיות לשמירה על איזון רמות הסוכר בדם בימי חרום.
 

היבט הפעילות הגופנית 
המלצות ארגון הבריאות העולמי הן לבצע 150 דקות שבועיות של פעילות גופנית בעצימות בינונית או 75 דקות של פעילות
גופנית בעצימות גבוהה לצד תרגילי כוח לפחות פעמיים בשבוע. גם בימים אלו שאנחנו סגורים בביתנו, חשוב שאנחנו
ומטופלנו, נקפיד על ההמלצות. מטעם אפשריבריא, התוכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים, התפרסמו מספר סרטונים
ורעיונות לתרגילים לביצוע מהבית. בנוסף, לאור המצב, עמוד הפייסבוק של העמותה לקידום פיזיותרפיה מפרסם
תרגילים שניתן לבצע מהבית! וגם ההפדרציה העולמית לסוכרת פרסמה הנחיות לפעילות גופנית לאנשים עם סוכרת

בתקופה זו.
 

היבט סוציאלי/פסיכולוגי 
התקופה האחרונה, באופן טבעי, עלולה לגרום למתח נפשי שמרכיביו העיקריים הם חוסר וודאות וחוסר אונים. אגודת
הפסיכולוגים האמריקאית מציעה מספר כלים לניהול מתחים עבורנו כמטפלים, מרביתם יכולים לשמש גם את מטופלינו.
בנוסף, זהו הזמן לתרגל ולשפר טכניקת רגיעה ומנוחה. במידה וההתמודדות קשה מידי ניתן וכדאי לפנות לגורם מקצועי,
כדוגמת מרכז שניידר המציע שירות לציבור ללא תשלום: ייעוץ טלפוני לילדים, בני נוער והורים. כמו כן, האתר המקצועי

להתמודדות נפשית למשבר וירוס הקורונה מציע הכוונה לגורמים מסייעים חינמיים לצד כלים פרקטיים להתמודדות. 
לסיום, תקופה זו מביאה לבילוי זמן רב בחיק בני הבית, ולכן חשוב להזכיר שלבני המשפחה תפקיד חשוב בניהול המחלה. ניתן

למקד אותם לסיוע מיטבי באמצעות נקודות חשובות שהעלו ב-CDC ולהעזר בחוברת לתמיכה בבני משפחה.
מאחלים בריאות וכל טוב! 
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