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מידע נוסף על מרפאות מ.ס.ר
 אצל רופאי המשפחה בלאומית
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מגיפה עולמית

סוכרת היא המגיפה של העידן החדש ובכל 
יום עשרות אלפים מצטרפים למעגל החולים. 

הסטטיסטיקה הקשה מראה שבכל 6 שניות 
בממוצע, מישהו בעולם הולך לעולמו

כתוצאה מסיבוכי מחלת הסוכרת והצפי הוא 
שעד שנת 2040 יחיו בעולם 642 מיליון חולי 

סוכרת.
בישראל, המצב חמור לא פחות: למעלה 
מחצי מיליון ישראלים חולים בסוכרת וכ-
400,000 נוספים מוגדרים במצב רפואי 

"טרום סוכרתי".
כדי להילחם במגיפה, חייבים לעבור

ממענה רפואי ליוזמה רפואית.

סוכרת - ממענה ליוזמה!



טיפול יזוםלחיות עם הסוכרתמניעה

פרויקט ייחודי למניעת התפתחות הסוכרת

מחקרים מראים ששילוב של אורח חיים בריא, 
כושר ותזונה נכונה יכולים למנוע את התפתחות 

מחלת הסוכרת. 
אז כדי למנוע את המחלה מבעוד מועד, לאומית 
לקחה חלק בפרויקט חדשני למניעת התפתחות 
סוכרת, באמצעות כלי הנקרא "אג"ח חברתית", 
בשיתוף הביטוח הלאומי וחברת SFI ומופעל על

.B WELL ידי חברת
במהלך הפרויקט מאותרים לקוחות טרום

סוכרתיים, עימם נוצר קשר באופן יזום ובהמשך, 
מותאמת באופן אישי לכל לקוח תכנית לשינוי 

אורח חיים הכוללת סדרת מפגשים עם מאמן כושר 
אישי, דיאטנית אישית המגיעה לבית הלקוח,

קבוצות כושר ותזונה וסדנאות שונות.
צוות הפרויקט שומר על קשר אישי עם כל לקוח

בכדי לבצע מעקב ולשפר את המדדים.

סדנאות הסוכרת של לאומית

סוכרת היא מחלה שניתן לחיות איתה, בעזרת ידע 
ויישום של תזונה נכונה ואורח חיים בריא.

לצורך כך הקימה לאומית סדנה ייחודית בת 6 
מפגשים בעלות סמלית של 10 שקלים למפגש, בה 

מקבלים הלקוחות כלים להתמודדות בריאה עם 
המחלה. את הסדנאות מעביר צוות מקצועי הכולל 

מאמן כושר, דיאטנית, עובדת סוציאלית, אחות 
ורופא מלווה, והן מתקיימות בחמש שפות שונות 
)עברית, ערבית, אמהרית, רוסית ואנגלית(, תוך 

התאמת תפריטים בהתאם למאפייני תרבות. 
לאומית שמה דגש בהנגשת הסדנאות גם

לפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל,
בכדי להגיע לכל לקוח ולקוח ובשנת 2016

כ-11,000 לקוחות הקופה לקחו חלק בסדנאות 
הסוכרת. 

מרפאות מ.ס.ר 

כדי להעניק שירות אישי לחולים כרוניים, בוצע 
מעבר ממענה טיפולי ליוזמה רפואית. לצורך כך 

הוכשרו צוותי אחיות ורופאים ב-36 מרפאות מ.ס.ר 
)מרפאות סוכרת ראשוניות(.

הצוות במ.ס.ר יוזם קשר עם חולי סוכרת באזור 
המרפאה ומתאם פגישה אישית ומעמיקה, בה ניתן 

להכיר ולהעריך את מצבו של הלקוח, ולהבין טוב 
יותר את האתגרים והמחסומים העומדים בפניו 

בהתמודדות עם מחלת הסוכרת. לאחר הפגישה, 
מתואמות פגישות המשך תכופות, ובהן מבוצעות 
ביקורות ללקוח והמלצות להמשך טיפול ומעקב. 

מטרת מודל "הטיפול היזום" הינה להעניק ללקוח 
הסוכרתי ביטחון גדול יותר בנותן השירות, כמו גם 
להגביר את המוטיבציה ובכך להניע לניהול עצמי 

של מחלתו.


