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הקדמה
חוברת זו נכתבה במטרה להעניק לכם את הידע בנוגע לזכויותיכם, ואת הדרכים הנוחות והיעילות ביותר 

למיצוי זכויות אלה. 

אנו פועלים מתוך זיהוי הצרכים אשר עולים מחברי הקהילה, ולכן מעוניינים לשמוע מכם אודות קשיים 

בהם נתקלתם, פגיעה בזכויותכם, צורך בסיוע ודברים הטעונים שיפור. בכל שאלה/מחשבה/רעיון בנושא 

 .www.jdrf.org.il הזכויות, אתם מוזמנים לפנות לאגודה, בטל' 03-5160171, או דרך האתר

גופים  בפני  הגילאים,  בכל   ,1 מסוג  סוכרתיים  לייצוג  פועלת  בישראל"   )1 )סוג  נעורים  לסוכרת  האגודה 

ציבוריים ורשויות ממשלה, במטרה לשמור על זכויותיהם ולאפשר מיצוי הזכויות המגיעות להם. כמו כן, 

האגודה פועלת  רבות לקידום זכויות נוספות, שיאפשרו לאנשים עם סוכרת נעורים )סוג 1( איכות חיים 

נאותה.

בחוברת זו מפורטות זכויות הסוכרתיים הבוגרים )מעל גיל 18( - בקופות החולים, במשרד הבריאות, במוסד 

לביטוח לאומי ובשירות הצבאי/לאומי. 

בחוברת שלפניכם משולבים קישורים, המפנים לאתרים הרלוונטים שיוכלו לספק לכם מידע נוסף,  יצירת 

קשר עם גורמים וגופים חשובים, הורדת מסמכים/טפסים רלוונטיים, עיון בחוזרי מנכ"ל מקוריים, ועוד.

החוברת מופיעה בשתי גירסאות - מודפסת ומקוונת.

 )1 )סוג  נעורים  לסוכרת  "האגודה  לאתר  היכנסו   - לקישורים  נוחה  ולגישה  המקוונת  החוברת  לקריאת 

.http://www.jdrf.org.il "בישראל
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על האגודה לסוכרת נעורים )סוג 1( בישראל
"האגודה לסוכרת נעורים )סוג 1( בישראל נוסדה כעמותה בשנת - 1983 על ידי הורים לילדים עם סוכרתיים 

1 בכלל הגילאים. האגודה הינה השלוחה הישראלית  1, וכיום פועלת למען אנשים עם סוכרת מסוג  סוג 

של הארגון העולמי- )JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation, שמרכזו בארה"ב. 

האגודה חרטה על דגלה שתי מטרות עיקריות: 

• מציאת מרפא לסוכרת סוג 1 על ידי מימון וקידום מחקרים פורצי דרך. 

• הבטחת איכות הטיפול, איכות החיים ורווחת הסוכרתיים ובני משפחותיהם. 

האגודה פועלת כל השנים במספר מישורים המהווים ביחד מענה מקיף לאיכות חיי הסוכרתיים: שמירה 

זכויות  והרחבת  וטכנולוגיים חדשים, שמירה, מיצוי  וקידום מענים רפואיים  על סטנדרט הטיפול הרפואי 

הסוכרתיים, העלאת המודעות למחלה בקרב הציבור בישראל, פעילויות תמיכה וליווי לסוכרתיים, הנגשת 

מידע וכלים להתנהלות עם סוכרת מסוג 1, מימון ותמיכה במחקרים בישראל למען מציאת מרפא למחלה. 

אחת מאבני היסוד של האגודה הינה השותפות המלאה עם ציבור הסוכרתיים. כיום מונה האגודה אלפי 

חברים. העשייה היום יומית מלווה במתנדבים מכל קשת הגילים שכולם שותפים לרצון לשפר את איכות 

החיים עם הסוכרת ולהיות חלק  מעשייה משמעותית. מתנדבי האגודה זכו באותות הוקרה לאורך השנים, 

לאגודה  הוענק  שנים  כארבע  לפני  ועוד.   2015 בשנת  המתנדב  אות   ,2004 בשנת  הנשיא  אות   - וביניהן 

"תו מידות לאפקטיביות", ובכך הצטרפה האגודה לקבוצת איכות מובילה של עמותות, אשר אימצו את 

"ההשפעה החברתית והאפקטיביות" כמדד מרכזי לעבודתן ולהצלחתן.

הישגי האגודה:

להלן חלק מהישגי האגודה לאורך השנים:

הם  הקיץ  מחנות  מדריכי  סוכרת.  עם  המאובחנים   ,10-18 בגילי  מחנות   – הקיץ  מחנות  מפעל  הקמת   •

סוכרתיים בוגרים. המחנות מתקיימים בליווי צוותים רפואיים מומחים מכל מרפאות הסוכרת בארץ.

• הקמת מרפאות סוכרת נעורים )סוג 1( לילדים.

• הפעלת קרן להשאלת מדי סוכר רציפים במשך שלוש שנים.

• מימון מכשירים לבדיקות HbA1c הנלקחות מהאצבע, מרפאות הסוכרת לילדים בארץ )16 מרפאות(..

1( במסגרות  • ניסוח חוזר מנכ"ל משרד החינוך, הכולל עיגון זכויות ילדים החולים בסוכרת נעורים )סוג 

החינוך השונות.
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• הסדרת זכאויות הילדים לקצבת ילד נכה בביטוח לאומי.

• השגת הכרה ותמיכות ממשלתיות ממשרד הבריאות, משרד החינוך ומשרד הרווחה.

• הכנסת משאבות אינסולין לסל התרופות.

• הכנסת אינסולינים מתקדמים לסל התרופות.

• הכנסת מדי-סוכר רציפים לסוכרתיים סוג )1( לסל הבריאות עבור ילדים עד גיל 18, נשים לפני ובמהלך 

ההריון ובוגרים הסובלים  מהיפוגליקמיה לא מודעת.

• חיוב התשלום לקופות החולים עבור ציוד מתכלה.

• מימון מחקרים פורצי דרך בתחום סוכרת מסוג )1( עד היום העבירה האגודה מעל ל-90 מיליון ₪ לטובת 

המחקר.

• הרחבת הזכאות לסייעות לילדים סוכרתיים בגילאי 3-9 במוסדות החינוך.

• שיפור תהליכי ההתנדבות לשירות הצבאי.

• העלאת הפרופיל הרפואי של הסוכרתיים המתנדבים לשירות. 

• שיפור הליך השירות מול רמ"ד מתנדבים ומקרפ"ר.

• הקמת חבר הנאמנים לאגודה.

• קיום כנסי מידע לציבור הכללי, וקיום כנסים למגזרים שונים - כנס למגזר הערבי וכנס לציבור החרדי.

• השתתפות בכתיבת התוכנית הלאומית לסוכרת וסטנדרט הטיפול עבור סוכרתיים סוג 1, בוגרים וילדים.

 ,ISF -הקמת הקרן הראשונה למחקר סוכרת בשיתף הקרן הלאומית למדע בישראל :ISF-JDRF קרן •

בשיתוף פעולה עם ארגון האם שלנו ה- JDRF. תקציב הקרן הינו 6 מיליון דולר.

לקידום מחקרים פורצי דרך בתחום הסוכרת במסגרת תכנית חדשנית בין   BIRAX שותפות בתכנית •

ממשלת בריטניה לממשלת ישראל.

• קבלת "תו מידות לאפקטיביות".
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פעילויות מרכזיות של האגודה: 

• מחנות קיץ רפואיים 

• קידום זכויות ושיפור איכות החיים

• ארגון כנסים מקצועיים 

• הנגשת מידע "און ליין"- לאגודה אתר אינטרנט מקיף ויסודי המספק לסוכרתיים מידע זמין ועדכני בכל 

הנוגע לחיים עם סוכרת מסוג 

• מגזין "מאוזנים"

• פרוייקטים בקהילה

• קידום סטנדרט הטיפול )דרך המועצה הלאומית לסוכרת(

למידע נוסף אודות האגודה והמענים הניתנים ניתן לפנות אלינו בכל עת דרך אתר האינטרנט: 

www.jdrf.org.il,  מייל: office@jdrf.org.il, טלפון: 03-5160171



האגודה לסוכרת נעורים )סוג 1( בישראל

6

זכויות רפואיות מול קופות החולים
הזכויות הרפואיות כוללות את המענים הרפואיים הניתנים כיום, ואשר יפורטו בהמשך. 

ושירותים  תרופות  עבור  מופחת  מתשלום  ליהנות  יכולים  וככאלה  כרוניים  כחולים  נחשבים  סוכרת  חולי 

היטלי  של  המצטברת  העלות  בחישוב  החולים.  בקופות  לעת  מעת  הנקבעת  תקרה  עד  בסל,  הכלולים 

ההשתתפות, יש לכלול גם את התשלומים לרכישת ציוד מתכלה )מזרקים, מקלונים לבדיקת רמת הסוכר 

וכו'(.

יש לוודא הגדרת 'חולה כרוני' מול קופת החולים להבטחת זכאות זו. 

באתר  לעת  מעת  המעודכנות  התקרות  את  לבדוק  )ניתן  הכרוני:  לחולה  התשלום  תקרת  חישוב  טבלת 

הקופה(

לתשומת ליבכם, בהגיעכם לגיל פרישה, ובמידה והנכם זכאים לאחת משלושת הקצבאות הבאות: קצבת 

זקנה עם תוספת השלמת הכנסה, קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה או קצבת זקנה לנכה - גובה 

התקרה לתשלום הינו מחצית מהסכום הנקוב.  

מכשירים למדידת רמת סוכר בדם )גלוקומטר(

כרוכה  רכישת המכשיר  לקבל מרשם מהמרפאה המטפלת.  יש  סוכר,  למדידת  לרכוש מכשיר  מנת  על 

בהשתתפות עצמית, הסכום יקבע על פי המכשיר, הקופה וסוג החברות בקופה. 

משאבות אינסולין

2000 הזכאות לקבלת משאבת אינסולין מקופות  כחלק מהישגי האגודה, הוכנסה לסל התרופות משנת 

החולים ללא תשלום, על פי הפניה של הרופא המטפל, בתנאים הבאים:

• סוכרתיים אשר רמת ה- HbA1c שלהם היא 7.5 ויותר.

שם הקופה    גובה התקרה לחולה הכרוני

מכבי             881 ₪ לרבעון )294 ₪ לחודש בממוצע(

כללית              921 ₪ לרבעון )כ-307 ₪ לחודש(

לאומית   921 ₪ לרבעון )כ-307 ₪ לחודש(

מאוחדת    286 ש"ח לחודש )858 ש"ח לרבעון( בחישוב חצי שנתי
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• סוכרתיים שקבלו טיפול אינטנסיבי, הכולל שלוש זריקות )או יותר( של אינסולין במשך היממה, אך לא 

השיגו את יעדי האיזון.

• סוכרתיים הסובלים מהתקפים חוזרים של קטוזיס, אצידוזיס והיפוגליקמיה המחייבים אשפוז.

ושינויי  בלבול  פתאומי,  הכרה  באובדן  המתבטאים  נוירו-היפוגליקמיה,  מהתקפי  הסובלים  סוכרתיים   •

התנהגות, ללא סימנים אוטונומיים מקדימים.

הציוד המתכלה  הזכאות להחלפת פרטי  גם את  כוללת  האינסולין,  זכאות המבוטח לקבל את משאבת 

הנדרש לתפעול המשאבה, ללא גביית השתתפות עצמית.

פריטים מתכלים למשאבת אינסולין כוללים: סט עירוי למשאבה, מיכל אינסולין עם מחט, מחטים וצינוריות 

להוראות  )בהתאם  לסוללות  למכשיר(, מטען  )בהתאם  או מתכלות  נטענות  סוללות  להתקנת המכשיר, 

היצרן(, ציוד לחיטוי לקיבוע ולחבישה, נרתיק לנשיאת המכשיר על הגוף )בהתאם לבלאי סביר(, וכל רכיב 

אחר בהתאם להוראות היצרן. 

** קיימות אפשרויות לביטוח משאבות מסוים עבור סוכרתיים, מומלץ לברר עם סוכן ביטוח או באגודה.

פריטים מתכלים

• דוקרנים: חולי סוכרת הנזקקים לדוקרנים לשימוש עצמי, יקבלו אותם ללא תשלום.

• מחטים לבדיקה עצמית: חולי סוכרת הנזקקים למחטים לצורך בדיקה עצמית, זכאים להנחה של 90%, 

בהתאם להסדרים הקיימים בכל קופה.

• מקלונים לבדיקת סוכר בדם: חולי סוכרת הנזקקים למקלונים לבדיקה עצמית של סוכר בדם, חייבים 

בתשלום השתתפות עצמית בגובה 10% או 15 ₪, בהתאם להסדרים הקיימים בכל קופה.

http://bit.ly/1YpjXRm :לעיון בחוזר המנכ"ל בנושא זכאות לפריטים מתכלים הכנסו לקישור
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מד סוכר רציף )סנסור(

החל משנת 2010, בעקבות פעילות האגודה, נכלל מד הסוכר הרציף בסל הבריאות, המכשיר המנטר באופן 

רציף את רמות הסוכר בדם ומתריע ביציאה מרמת האיזון המומלצת. ילדים עד גיל 18 זכאים לקבל מכשיר 

לניטור רציף של רמת הסוכר בדם, בהמלצת רופא סוכרת ובהתוויות רפואיות מוגדרות.

בעבור  הרציף,  הסוכר  מד  למקבלי  את ההתוויות  להרחיב  האגודה  הצליחה   2012 לשנת  הבריאות  בסל 

ילדים עד גיל 18, )ניתן לקרוא בהרחבה בחוברת האגודה - "זכויות לילדים עד גיל 18"(.

להלן ההתוויות הרלוונטיות לסוכרתיים סוג 1 מעל גיל 18)חוזר מינהל הרפואה, 10.12.2012(:

הטכנולוגיה תינתן לחולי סוכרת מסוג 1 הסובלים מקושי באיזון... ]ו[תינתן בהתוויות הבאות:

1. נשים חולות סוכרת סוג )1( בהריון, שאינן מאוזנות לפני ההיריון ובמהלכו )התוויה כלולה בסל(. המכשיר 

ינתן למשך זמן שלא יעלה על שנה וחצי: לתקופה שלקראת ההריון לצורך השגת איזון, לתקופת ההיריון 

ולתקופת  משכב הלידה. המכשיר ינתן בהמלצת רופא מומחה במרפאת סוכרת או רופא מומחה ברפואת 

נשים במרפאה להריון בסיכון גבוה. 

 (unawareness( מודעת  לא  מהיפוגליקמיה  הסובלים   ,)1( סוג  סוכרת  חולי  ומעלה,   18 בני  בוגרים   .2

ומקושי באיזון רמת הסוכר למרות טיפול מיטבי, ואשר חוו שניי אירועים מתועדים של היפוגליקמיה, ב- 12 

החודשים שקדמו לבקשה )התוויה חדשה( .

 ככלל, 'אירוע מתועד' יוגדר כאירוע שתועד בחדר מיון או על ידי שירותי רפואת חירום, כגון אמבולנס. 

המכשיר ינתן על פי המלצת רופא מומחה במרפאת סוכרת. הטכנולוגיה תכלול את המכשיר הקבוע והציוד 

המתכלה הנדרש לניטור, לרבות החיישנים.

חיישנים  כגון  מתכלים,  רכיבים  כולל  המכשיר  סוכר:  רמות  של  רציף  ניטור  למכשיר  מתכלים  רכיבים 

המוחלפים כל 6-5 ימים ורכיבים נוספים המוחלפים בהתאם להוראות היצרן. מבוטח המקבל את המכשיר, 

זכאי למימון מלא מקופ"ח עבור אספקת הציוד המתכלה.

זו האגודה פועלת להרחבת ההתוויות בסל בעבור כלל הבוגרים. מומלץ להתעדכן  בעת כתיבת חוברת 

באתר האגודה.

** לעיון בחוזר ההרחבה לסל הבריאות 2012 בעניין מד סוכר רציף:

http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2012.pdf 

ב- 2016 הוכנסו אינסולינים ארוכי טווח מתקדמים לסל התרופות לחולי סוכרת סוג 1. 
לבירור הזכאות ניתן לפנות לאגודה.
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לסיום

לבקשות מעבר למפורט, או במידה והנכם חושבים כי זכויותיכם נפגעו ו/או קיבלתם יחס אשר אינו הולם, 

אתם מוזמנים לפנות אלינו, ונסייע לכם למצות את זכויותיכם. 

ישנם בעלי תפקידים נוספים אליהם תוכלו לפנות במידה ונפגעו זכויותיכם-

לאתר משרד הבריאות "כל הבריאות - כל מה שצריך לדעת" בנושא סוכרת, הכנסו: 

http://call.gov.il/infocenter/index?page=home
ניתן לפנות לנציב פניות הציבור בכל קופת חולים, וכן לנציב פניות הציבור של משרד הבריאות.

 .WWW,JDRF.ORG.il  :באתר האגודה ניתן למצוא קישורים לפניות הציבור בקופות החולים השונות

בקופות  הציבור  פניות  נענים ממוקדי  ולא  במידה  לפנות  ניתן  הציבור במשרד הבריאות,  קבילות  לנציב 

החולים:

נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, משרד הבריאות, רח‘ רבקה 29 ירושלים

פקס: 02-5655981 | דוא“ל: kvilot@moh.health.gov.i | מענה טלפוני : 6800*
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זכויות בביטוח לאומי
החל מגיל 18, רשאי כל סוכרתי להגיש תביעה להכרה בנכות כללית מאת המוסד לביטוח לאומי.

קצבת נכות ניתנת כאשר נפגע כושר ההשתכרות של הפונה )נדרש מעבר להכרה באחוזי נכות רפואית 

לשם קבלת קצבה(.

קבלת הקצבה מתאפשרת באובדן כושר השתכרות של מעל ל- 50%.

פונה שאינו עובד, רשאי להגיש גם בקשה לגמלת הבטחת הכנסה. ניתן לבצע את הגשת הבקשה מאתר 

האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

מטופלים  הנכם  באם  קשר  וללא  הניתן  הטיפול  לסוג  קשר  ללא  יוגדרו  הנכות  אחוזי   :2015 מיולי  החל 

במשאבה או בזריקות.

כיצד מגישים בקשה להכרה בנכות כללית?

1.יש למלא טפסי תביעה להכרה בנכות. ניתן להוריד את הטפסים מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח 

לאומי, או לקבלם בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם. ניתן למצוא קישור להורדת הטפסים גם 

http://www.jdrf.org.il/#!---/c20io  :באתר האגודה

2. לטפסי התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים, המעידים על מחלת הסוכרת וחומרתה )תוצאת בדיקת 

HbA1c אחרונה, סיבוכי סוכרת, פגיעה באברים, וכו'(, וכן מסמכים המתייחסים לבעיות רפואיות נוספות, 
הנלוות  לתופעות  גם  להתייחס  יש  הנכות(.  שיעור  את  להגדיל  עשוי  רפואיות  בעיות  )ריבוי  קיימות  אם 

או  אמבולנס  הזעקת  שהצריכו  מצבים  הכרה,  אבוד  היפוגליקמיה,  מצבי  ריבוי  כגון:  בסוכרת,  הקשורות 

הגעה לחדר מיון, אשפוזים בבתי חולים, החסרת ימי עבודה, ירידה בתפקוד, לחץ נפשי ועוד.

3. כעבור מספר שבועות מיום הגשת התביעה, תזומנו לוועדה רפואית הקובעת את שיעור הנכות ואת דרגת 

הפגיעה בכושר העבודה. תשובת הועדה מתקבלת כעבור חודש וניתן לערער עליה תוך 30 יום.

4. במידה שיש החמרה במצב הרפואי או שקיים צורך בבדיקה מחודשת; ניתן להגיש תביעה נוספת כעבור 

6 חודשים מיום קבלת התשובה הקודמת.
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ועדות רפואיות בביטוח לאומי

מטרת הועדה הרפואית היא לקבוע מה הזכאות בביטוח לאומי על פי הליקוי הרפואי, ולהעריך את • 

רמת הפגיעה בכושר העבודה או בתפקוד בחיי היום יום. 

 בוועדה תתבקשו לתאר את הפגיעות מהן הנכם סובלים, ותתבקשו לחתום  ולאשר כי כלל תלונותיכם • 

יקבל  מהוועדה  לאחר צאתכם  בוועדה.  הרופא  ע"י  להיבדק  הנכם מסכימים  וכי  בפרוטוקול  נרשמו 

הרופא החלטה בעניינכם. 

אם יעלה צורך לבדיקה נוספת, של רופא עם מומחיות אחרת, תזומנו לוועדה נוספת. • 

 •http://bit.ly/1PilWiI :לסרטון בנושא באתר המוסד לביטוח לאומי

הכנה מראש

- מומלץ להעביר את כלל המסמכים הרלוונטיים לסניף הביטוח הלאומי בעירכם בהקדם )מפורט בסעיף 

1 בקשה להכרה בנכות רפואית לעיל(, טרם יום הוועדה, על מנת לייעל את התהליך ככל הניתן. אם ישנם 

טפסים שלא היה באפשרותכם להעביר לפני הןועדה הביאו אותם אתכם. 

- מומלץ להכין מראש את כלל המסמכים הנדרשים, ולוודא כי תוקפם רלוונטי וכי הם מהחודשים הצמודים 

לוועדה. 

- מומלץ להכין מראש את הדברים שברצונכם לומר, ולרשום על דף את הדברים העיקריים. את הדף תוכלו 

לצרף לתיקכם, כדי שרופא הוועדה יוכל לקרוא זאת. 

- רצוי שמלווה יגיע יחד אתכם לוועדה- חבר, בן משפחה וכדומה. מלווה יהיה רגוע יותר ויוכל לסייע לכם 

בתהליך.



האגודה לסוכרת נעורים )סוג 1( בישראל

12

ערעורים

- ניתן לערער על תוצאות הועדה לוועדת ערערים. 

- על תוצאות ועדת הערערים ניתן לערער בפני בית הדין. 

- לפניה לבית הדין ניתן להסתייע בלשכה ליעוץ משפטי של הביטוח הלאומי, ללא תשלום או בתשלום 

סמלי. 

- ניתן לערער על שעור הנכות, על השירותים המיוחדים ועל תקופת הזכאות, אשר נקבעו לכם.

סיוע של גורמים חיצוניים

ואופן  הוועדה  הליך  על  הדרכה  ובקבלת  הוועדה  לקראת  הרפואי  התיק  בהכנת  התביעה,  בהגשת   -

ובבאר שבע,  'יד מכוונת'. מרכזים אלו ממוקמים בחיפה  ניתן להסתייע בשירותי מרכזי  ההתנהלות בה, 

ובהמשך יפתחו מרכזים נוספים. באם אתם גרים במרחק מהמרכזים, ניתן לפנות אליהם גם טלפונית/דרך 

האינטרנט. 

מרכז 'יד מכוונת' בחיפה:

רח' פלי"ם 16 )בניין שערי משפט(, חיפה.

טלפון: 04-9126885

פקס: 04-9126890

merkazy@femi.com :דואל

המרכז פועל בימים א'-ה' בשעות 08:00-17:00.

מרכז 'יד מכוונת' בבאר שבע והדרום:

מגדל קניון הנגב קומה 5, צומת אלי כהן, באר שבע.

טלפון: 08-6831919

פקס: 08-6831918

yadm@mediton.co.il :דואל

המרכז פועל בימים א'-ה' בשעות 08:00-15:00, ובימים א', ג', ה' גם בשעות 16:00-19:00.

יפנו  "ידיד"  זכויות ברחבי הארץ. בקו החם של  "ידיד", אשר הקימה מרכזי מיצוי  ניתן לפנות לעמותת   -

אתכם למרכז המתאים : 1-700-500-313
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שיקום מקצועי

האגודה פועלת למול הלשכה הרפואית בביטוח הלאומי, על מנת לקדם ולמצות את זכויות הסוכרתיים 

מעל גיל 18. כיום, בעקבות פעילות האגודה, הגדרת הזכאות לנכות אינה תלויה עוד בסוג הטיפול, והינה 

זהה למטופלי זריקות ומשאבה. 

סוכרתיים בוגרים, מעל גיל 18, יכולים לבדוק את זכאותם לשיקום מקצועי מטעם המוסד לביטוח לאומי. 

התנאי המקדים לבדיקת הזכאות לשיקום מקצועי, הינו הכרה ב- 20% נכות רפואית כללית לפחות}זוהי 

הזכאות המינימלית בעבור סוכרתיים בוגרים{.

בנוסף, נבדקות השלכות תפקודיות משמעותיות, המונעות מהפונה לעסוק במה שעסק עד כה, עקב נכותו.

במידה וישנן השלכות תפקודיות או הגבלה משמעותית ביכולתו של הפונה להשתלב בעבודה, בדומה לכל 

אדם בגילו ובנתונים דומים, אזי הוא זכאי לשיקום מקצועי.  ישנם תנאי בסיס נוספים לשיקום המקצועי, 

http://bit.ly/1QBSOWk  :ניתן להתעדכן באתר הביטוח הלאומי

מהו שיקום מקצועי?

שיקום מקצועי הינו סיוע במסלול הכשרה המסתמך על אבחון מקצועי, אשר בודק את כישוריו ונטיותיו 

הלימודיות של הפונה.  בהתאם לכך, יקבל הפנָיה לקורס הכשרה מקצועית או ללימודים אקדמיים לתואר 

נסיעות למקום  גבוהה בארץ. בנוסף, מומלץ לבדוק את הזכאות למימון  ראשון, במוסד מוכר להשכלה 

נכות   20% לפונה  שהוכרו  לאחר  דירה.  שכר  בתשלום  ולסיוע  לימוד  וחומרי  ספרים  לרכישת  הלימודים, 

רפואית לפחות, עליו לפנות למדור שיקום בסניף הביטוח הלאומי במקום מגוריו, שם יפגש עם פקידת 

שיקום אשר תבנה יחד איתו מסלול הכשרה מתאים למצבו ולכישוריו.

בחינה פסיכומטרית- אופן הגשת הבקשה לבחינה פסיכומטרית מותאמת

חולי סוכרת נעורים )סוג 1( זכאים להיבחן בבחינה מותאמת למגבלות ולצרכים הנדרשים למצבם )צורך 

בבדיקות סוכר, יציאה לשירותים וכו'(. הבחינה המותאמת נערכת במחשב ולא באופן ידני, רצוי להשתתף 

בקורס אשר ניתן להתאמן במהלכו במחשב, על מנת להגיע מוכנים ככל הניתן לבחינה המותאמת. 

הבחינה  מועדי  כי  לב,  שימו  לבחינה.  טפסי הרשמה  להמציא  נדרש  מותאמת  לבחינה  להגשת הבקשה 

המותאמת מתקיימים שלוש פעמים בשנה )בחודשים אפריל, יולי ודצמבר(. ההרשמה נעשית דרך אתר 

"סטימצקי"  בחנויות  לקנות  שאפשר  הרשמה  ערכת  באמצעות  או  ולהערכה,  לבחינות  הארצי  המרכז 

ובחנויות הספרים האוניברסיטאיות. 

לבקשה יש לצרף מסמכים נוספים, אשר ניתן למוצאם בקישור לאתר האגודה:

http://www.jdrf.org.il/#!/c15k5 
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רישיון נהיגה
האגודה פועלת כיום לקידום נושא הוצאת רישיונות הנהיגה לסוכרתיים סוג 1 בשני מישורים:

- הסדרת ההליך וקיצורו מול משרדי הממשלה דרך המועצה הלאומית לסוכרת. 

- קיצור זמן ההמתנה לרישיון עוד בשלב הראשון של העברת הטפסים, והפשטת ההליך הבירוקרטי מול 

מנכ"ל משרד התחבורה. 

מה אומר החוק?

עפ"י החוק הנהוג כיום בישראל, סוכרתיים יכולים להוציא רשיון נהיגה ברכב פרטי, רכב מקצועי )משאית 

עד 3 טון( ורכב דו-גלגלי )אופנוע(. התקנות אוסרות על סוכרתיים התלויים באינסולין לקבל רשיון נהיגה 

לרכב ציבורי )ביבשה, באוויר ובים(, כגון: אמבולנס, מונית, מטוס או רכב כבד מקצועי )מעל 3 טון(.

סוכרתי המבקש להוציא רשיון נהיגה, חייב לדעת כי לא יוכל לגשת למבחן עיוני )תאוריה( ולמבחן המעשי 

להתחיל את  רצוי  לכן,  בדרכים.  לבטיחות  מן המכון הארצי  אישור  הרישוי  עד שיתקבל במשרד  )טסט(, 

התהליך מול משרד הרישוי עוד לפני שיעורי הנהיגה, כדי למנוע עיכובים מיותרים.

מה כולל התהליך?

עפ"י הנוהל הקיים ישנם שני טפסים מיוחדים המיועדים למילוי על ידי סוכרתיים:

http://bit.ly/20GpGhH  1. הצהרה על הסוכרת בפני עורך דין או רשם בית משפט

http://bit.ly/1or2rvP  2. טופס רפואי שיש למסור למילוי הרופא המטפל בסוכרת

www.jdrf.org.il .הטפסים מופיעים באתר האגודה

כדי לחסוך זמן וטרחה, מומלץ למלא טפסים אלה ולצרפם ל'טופס הירוק' בעת הפניה הראשונית למשרד 

הרישוי. מומלץ לשמור העתק של החומר המוגש למשרד הרישוי, ולברר פעם בחודש היכן עומדת הבקשה.

אגרה  בתשלום  כרוכה  זו  בדיקה  בדרכים.  לבטיחות  המכון  לבדיקת  הטפסים  את  מעביר  הרישוי  משרד 

)טופס האגרה ישלח בדואר לביתכם(. טרם תשלום האגרה - לא ייבדקו המסמכים! במידה ולא קיבלתם 

את האגרה יש לפנות טלפונית למכון הרפואי לבטיחות בדרכים )מופיע בהמשך(.

bit.ly/1Mkp2yB :ניתן לשלם את האגרה )על סך 118 ₪( גם באתר התשלומים הממשלתי, בקישור

המכון לבטיחות בדרכים בודק ביסודיות את מצבו הבריאותי של מבקש הרשיון, ומתייחס בחומרה למקרים 

של חוסר איזון ואירועי היפוגליקמיה. קריטריון זה הינו מכריע לגבי קבלת האישור לגשת למבחני הנהיגה.

הבדיקה אורכת כחודש, ולאחריה מוחזר האישור למשרד הרישוי, והנכם רשאים לאסוף את האישור ולגשת 

למבחן. בפועל, התהליך עלול להמשך זמן רב יותר, פנו אלינו במידה ואתם נתקלים בקושי בקבלת האישור. 
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לתשומת לבכם, עם קבלת רשיון הנהיגה המיוחל, החוק קובע כי על נהג החולה בסוכרת סוג 1, לשאת עמו 

ברכב ערכת בדיקה ומוצרים מתוקים למקרה של היפוגליקמיה. 

ליצירת קשר עם משרד הרישוי והמכון לבטיחות בדרכים:

1. משרד הרישוי, מוקד ארצי 1-222-5678 או 5678*

2. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, רח' דרך בגין 116, ת"א. טלפון: 03-5634702 פקס: 5626022 - 03

  מענה 24 שעות 7 ימים בשבוע ע"י "מרכזיה חכמה" המבינה דיבור )יש לנהוג ע"פ הנחיות המרכזייה(. 

  מענה טלפוני אנושי בימים ראשון-חמישי, בשעות 8:00-18:00, וביום שישי בשעות 8:00-13:00.
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התנדבות לצבא ולשירות לאומי
וזימון למבחני מיון ראשוניים. עם התייצבותכם לצו  16 ישלח אליכם צו ראשון לגיוס לצבא  גיל  לקראת 

בלשכת הגיוס באזור מגוריכם, עליכם להביא עמכם אישור רפואי המעיד כי הנכם מאובחנים כסוכרתיים 

)סוכרת סוג 1(. כיום, סוכרתיים מסוג 1 מקבלים פטור משירות צבאי, אך יכולים להתגייס בהתנדבות לצבא.

עדכניים  רפואיים  מסמכים  הגיוס  ללשכת  עמכם  הביאו  שלכם,  הפרופיל  קביעת  תהליך  את  לזרז  בכדי 

הצבאי  באתר  למצוא  ניתן  הנדרשים,  המסמכים  אודות  מידע  מטופלים.  הנכם  בה  הסוכרת  ממרפאת 

http://bit.ly/1MBI5Ep :"עולים על מדים"

במידה והחלטתם להתנדב, תוכלו לבחור בין שירות צבאי מלא בהתנדבות, לבין שירות לאומי במסגרת 

ניתן להגיש כבר  זה(. את בקשת ההתנדבות לצבא,  )פרטים בהמשך מסמך  אחת מאגודות ההתנדבות 

בביקורכם הראשון בלשכת הגיוס, באמצעות פניה למדור פרט. 

ניתן לדחות את בקשת ההתנדבות עד גיל 21.

בעלי  בתפקידים  הצבאי,  לשירות  להתנדב  הבוחרים  הסוכרתיים,  בשילוב  רבה  חשיבות  רואה  האגודה 

אנו  הלאומי.  ובמסגרות השירות  האישי במערכת הצבאית  הפוטנציאל  מיצוי  משמעות אשר מאפשרים 

פועלים כל העת, ולאורך שנים, לקידום הסוכרתיים והרחבת אפשרויות השירות, ומקיימים קשר קבוע, הן 

עם ענף רות"ם והן עם מדור מתנדבים, על מנת להקל ולקצר את תהליך ההתנדבות. 

בזכות מעורבות האגודה הורחבו זכויות המתנדבים הסוכרתיים בצבא - החל ממחזור גיוס ספטמבר 2003, 

לכל המתגייסים עם סוכרת נעורים )סוג 1( נרשם פרופיל 25 במקום פרופיל 21 )המיועד לפטורים משירות 

ככל  שחרור  מענק  המתנדבים  יקבלו  בצה"ל,  השירות  סיום  עם  ונפשיות(.  אחרות  בריאותיות  מסיבות 

המתגייסים, על פי מספר חודשי השירות אותם ביצעו.

שלבי תהליך ההתנדבות לצה"ל 

לאחר הגשת הבקשה להתנדבות לשירות הצבאי, ישנם מספר הליכים שיש לעבור בלשכת הגיוס:

אימות נתונים אישיים, מבחנים פסיכוטכניים וועדה רפואית.

ידי  על  אישור ההתנדבות  לצו הראשון.  אותם הבאתם  לוועדה הרפואית מועברים המסמכים הרפואיים 

הוועדה הרפואית תלוי במצב איזון הסוכרת. האיזון הנדרש הינו:  HbA1c< 9. חשוב לציין, כי המעוניינים 

בשירות בבסיס סגור, ידרשו לספק נתונים נוספים לבדיקה, והחלטת הוועדה בנושא תהיה אינדיבידואלית, 

בהתאם לאיזון ולפרמטרים רפואיים נוספים, על פי המלצת הרופא המטפל ובהתאם להחלטת ענף רות"ם 

בצה"ל.

תהליך אישור ההתנדבות אורך כחצי שנה, ועל כן רצוי להתחיל אותו מוקדם ככל הניתן.



האגודה לסוכרת נעורים )סוג 1( בישראל

17

האגודה פועלת רבות, בכדי לאפשר מגוון רחב של תפקידי שירות למתנדבים סוכרתיים. בשנים האחרונות, 

1, הכוללות תפקידים איכותיים,  נפתחו אפשרויות חדשות ומעניינות לשירות צבאי, עבור סוכרתיים סוג 

הדורשים השתתפות בקורסים קדם-צבאיים )קד"צ( - תפקידי הדרכה, תפקידי מודיעין, תפקידים תומכי 

לחימה ביחידות קרביות )לא כלוחמים( ואף תפקידים ביחידות מובחרות.בכל שנה, במסגרת הכנס השנתי 

של האגודה )בחודש נובמבר(, מתקיים כינוס לנוער בגיל גיוס, לקראת השירות הצבאי/לאומי.

מה קורה ביום הגיוס?

ביום הגיוס עליכם להתייצב מוקדם בבוקר בלשכת הגיוס הקרובה לאזור מגוריכם. משם, תוסעו באוטובוס 

לבסיס קליטה ומיון )בקו"ם(, כדי לעבור חיול. שרשרת החיול כוללת: אימות נתונים קצר, זריקות חיסון, 

צילום תמונה וקבלת מדים, נעליים וציוד בסיסי. מרבית המתנדבים עוברים טירונות מקוצרת בבה"ד 7, על 

פי מספר תאריכים קבועים בשנה. 

הטיפול הרפואי הניתן למתנדבים

הטיפול הרפואי אשר יוענק לכם במהלך השירות הצבאי, יתבצע ע"י קופת החולים בה הנכם מבוטחים 

ובהתאם לכללים החלים בקופה. כלומר, הן המעקב השגרתי והטיפול במחלת הסוכרת, והן הטיפול בבעיות 

ידי הרופאים הצבאיים במרפאות  על  ולא  ורק במסגרת האזרחית,  אך  יעשו  נוספות אחרות,  בריאותיות 

הצבאיות. מתנדבים סוכרתיים מטופלים על ידי קופת החולים עד לשחרורם משירות חובה, גם במקרה 

של פציעה או מחלה תוך כדי ועקב השירות. הנכם רשאים לרכוש ביטוח בריאות משלים, ככל חבר אחר 

בקופת החולים.

במסגרת הביטוח בקופת החולים, תסופקנה לכם כל התרופות להן הנכם זקוקים במהלך השירות הצבאי, 

ותוכלו לקבל הפניות לבדיקות ולרופאים מקצועיים, בהתאם לצורך. תוכלו לדרוש החזר הוצאות בגין פניה 

לחדר מיון על פי נהלי הקופה, ולקבל חיסוני רשות על פי הגדרות סל הבריאות.

לעומת זאת, חיסוני החובה ינתנו לכם במרפאה הצבאית כמו ליתר החיילים. כמו כן, תהיו זכאים לטיפולי 

שיניים במסגרת הצבא ולניפוק משקפיים על פי הנהלים הרגילים, וכן תוכלו, בעת הצורך, לפנות לטיפול 

ו/או סיוע מטעם הצבא, בנושאים הקשורים בבריאות הנפש - לבדיקה או לטיפול קב"ן ולפסיכיאטר צבאי 

)הנכם רשאים לבחור להיעזר בפסיכיאטר במסגרת קופת החולים(.
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שים/י לב! 

• לאחר אישור ההתנדבות, וכן במהלך השירות הצבאי, יש צורך להציג בדיקות המעידות על איזון הסוכרת.

• במידה ותחליטו להמשיך לשירות קבע, הטיפול הרפואי יועבר לחזקת הצבא ולא יהיה עוד מטעם קופות 

החולים, כפי שהיה בזמן השירות הסדיר. 

זכויות במהלך השרות

זכויותיהם של מתנדבים בצה"ל שוות לזכויותיהם של חיילים רגילים, במהלך השרות ועם השחרור )בתנאי 

שהשירות ארך לפחות שנה(. במהלך השירות, פטורים המתנדבים הסוכרתיים משמירות, אולם הם רשאים 

לשאת נשק. סוכרתיים יכולים להגיש במהלך שירותם בקשה ליציאה לקורס קצינים דרך שלישות היחידה. 

היציאה לקורס קצינים תשקל לאור מצבו הרפואי הספציפי של המתנדב.

ניתן ליצור קשר עם תא מתנדבים בדרכים הבאות:

בטלפון 03-7387157 המוקד פעיל בימים א'-ה' בשעות 08:00-12:00 ו-13:00-17:00.

בפקס 03-7387206 להעברת מסמכים ופניות. )יש לוודא טלפונית הגעת הפקס(.

tash@idf.gov.il במייל האזרחי

במידה והנכם מרגישים כי זכויותיכם נפגעו, תוכלו לפנות אלינו, ל"אגודה לסוכרת נעורים )סוג 1( בישראל", 

ותוכלו לפנות גם לגורמים הבאים: 

פניות בנושאי פרט:

בכל פנייה שאיננה נוגעת לבקשת מידע זה או אחר מצה"ל, לרבות פניות בנושאי פרט ובעיות אישיות של 

חיילים, יש לפנות לקצינת פניות הציבור בטל' – 03-5691000 או באמצעות פקס- 03-5699400

פניות בנושאים רפואיים:

בכל פנייה בנושאים רפואיים, לרבות תלונות של חיילים )או מלשב"ים או הוריהם( בנושא טיפול רפואי, יש 

לפנות למוקד קצין רפואה ראשי )קרפ"ר( בטל' – 03-9489999 שלוחה 3.

נציב קבילות החיילים:

או   03-6977374 יש לפנות לנציב קבילות החיילים בטל'  והן ע"י הוריהם(  )הן ע"י חיילים  להגשת קבילה 

בפקס    03-6977135 .
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שירות לאומי

סוכרתי הפטור משירות צבאי יכול להתנדב לשירות הלאומי וליהנות מזכויות זהות לאלו המוקנות ליוצאי 

השירות  במסגרת  לעסוק  יכולים  אחרות,  או  דתיות  מסיבות  בצבא  משרתים  שאינם  ובנות  בנים  הצבא. 

הלאומי בתפקידים מעניינים ומגוונים: בתחומי החברה, החינוך, הרווחה, הבריאות, קליטת העליה ועוד. 

חדשים,  לעולים  בסיוע  ובשכונות,  במועדוניות  ונוער  ילדים  בהדרכת  עוסקים  הלאומי  השירות  מתנדבי 

בתמיכה בעבודת הצוותים המקצועיים בבתי חולים ובמרפאות, בעבודה בסניפי הביטוח הלאומי, במרכזי 

קליטה ובארגונים ועמותות )כגון, צער בעלי חיים, העמותה לרכיבה טיפולית ועוד(.

ניתן להצטרף לשרות הלאומי באמצעות פניה לכל אחד מן הארגונים הבאים:

www.shlomit.org.il 03-6129202  :עמותת שלומית, שירות לאומי לאוכלוסיה החילונית, טלפון

האגודה להתנדבות, שירות לאומי לאוכלוסיה חילונית ודתית, טלפון: 02-6521140

www.sherut-leumi.co.il 
עמותת בת עמי, שירות לאומי לבנות מהציבור הדתי, טלפון: 02-6443333

www.bat-ami.org.il 

נסיעה לחו"ל
טיסה לחו"ל, בין אם למטרת הנאה או עסקים, מצריכה התארגנות מראש, כגון: רכישת כרטיס טיסה, עדכון 

דרכון, ביטוח רפואי ועוד. עבור סוכרתיים נדרשת התארגנות נוספת, כדי להבטיח נסיעה מהנה עם מינימום 

הפתעות ומקסימום איזון!

להלן מספר טיפים אשר יעזרו לכם בטיול בחו"ל:

לפני הנסיעה... 

• חשוב לקבוע תור, מספיק זמן מראש, לרופא הסוכרת המטפל, על מנת להתכונן לטיול בצורה הטובה 

ביותר, ולקבל הדרכה מתאימה - הן מבחינת הציוד הרפואי הנדרש והן מבחינת אופן הטיפול והשמירה על 

איזון, במסגרת טיול. 

היותכם  על  הנכם מטופלים, המעיד  בה  רפואי ממרפאת הסוכרת  באישור  להצטייד  יש  לפני הטיסה,   •

סוכרתיים סוג )1( ועל היותכם מטופלים באינסולין. האישור צריך להיכתב בשפה האנגלית, וכן בשפת ארץ 

www.jdrf. ניתן למצוא באתר האגודה:  היעד אליה אתם טסים. טופס אישור רפואי בשפה האנגלית, 

.org.il
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• יש להצטייד בערכת גלוקגון למקרה חירום. במידה והנכם נוסעים עם חבר/ים, עדכנו אותם לגבי הזריקה, 

באלו מצבים יש לתת אותה וכיצד. חשוב ליידע את הסובבים היכן מאוחסנת הערכה.

• אם אתם נוסעים על פני אזורי זמן שונים, כדאי להתאים את זמני הזרקת האינסולין. רופא הסוכרת יוכל 

לסייע בתכנון לוח זמנים ומינון מתאים, וכך תמנעו מהזרקת כמות עודפת או בלתי מספקת של אינסולין.

• מומלץ להיערך ולהצטייד באביזרי הטיפול בסוכרת כשלושה חודשים מראש: הנפקת מרשמים והזמנת 

ציוד מתכלה )סטיקים, סטים למשאבה ואינסולין(. בנוסף, יש להצטייד במזרקים חד פעמיים, במשאבת 

ובשני מכשירי בדיקת סוכר בדם, ליתר  נוספים  נוספת, בכמות סוללות מספקת, בעטי בדיקה  אינסולין 

בטחון.

• אם טסים עם חברים, מומלץ להנחות אותם לפני הנסיעה, כיצד לזהות היפוגליקמיה וכיצד יש לנהוג 

במקרה זה. חברכם לטיול יכול אף הוא לשאת עמו מקלוני בדיקה, מזרקים ואינסולין, למקרה שאספקתכם 

תאבד.

• מומלץ לכתוב לעצמכם את שם החברה המייצרת את מקלוני הבדיקה שלכם ואת שם יצרן האינסולין, 

כדי לאתר את שמות  החברות וכתובתן, במדינות בהן אתם מתכננים לבקר, במקרה הצורך.

• יש להצטייד מראש בכמות מספקת של ציוד לתקופת הטיול ואף מעבר לנדרש, למקרה חירום.

ביטוח שונות  ניתן לרכוש חבילות  ביטוח לציוד רפואי(.  )ואף  נסיעות לסוכרתיים  ביטוח  • מומלץ לרכוש 

לפרטים על חברות ביטוח עם חבילות מותאמות לסוכרתיים ניתן לפנות לאגודה: 03-5160171.

• מומלץ לברר מראש על מרכזים רפואיים נגישים במסלול הטיול המתוכנן. כמו כן, מומלץ לשמור במקום 

בטוח טלפונים של מרפאות מטיילים.

• מומלץ להזמין מהאגודה כרטיס חבר בשפה האנגלית.

לתשומת ליבכם... 

• רמות הסוכר שלכם עלולות להיות מושפעות מתנאי מזג אוויר ואקלים שונים במהלך הטיול, ומסוג ומידת 

המאמץ הגופני אליו תדרשו. לכן, יש להצטייד בכמויות מספיקות של גלוקוז זמין! שימו לב גם למינוני 

האינסולין בהתאם, והיו קשובים לאותות וסימנים מגופכם ולשינויים החלים בו, במהלך הטיול.

ירודים. חשוב להקפיד שאזור ההזרקה בגוף  ותיתקלו במקומות עם תנאי היגיינה  יתכן  • במהלך הטיול 

ישמר נקי ככל האפשר. הצטיידו מראש בפדים אלכוהוליים, סבון ללא מים או כל אמצעי שיבטיח שמירה 

על הגיינה.

• באם ניתן, כדאי לפנות לבתי מרקחת שונים במדינה אליה אתם נוסעים, באמצעות הדואר אלקטרוני, 

בכדי לברר מראש אם סוג האינסולין בו הנכם מטופלים זמין שם ותחת איזה שם הוא מופיע.

בית  היכן ממוקם   – חירום  למקרה  לכם  החיוני  מידע  ראשית  בדקו  בטיול,  חדש  למקום  הגעתכם  עם   •
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החולים הקרוב, בתי מרקחת וכו'.

ציוד רפואי... 

• במהלך הטיסה מומלץ לשאת עמכם את האינסולין בתיק היד ולא בתא המטען בבטן המטוס, מפאת 

הסיכון שמא יקפא במהלך הטיסה. רצוי לפצל את האינסולין ושאר ציוד הסוכרת לשני תיקים, במידה ותיק 

אחד יאבד/יגנב.

• יש להיזהר ולהימנע ככל הניתן מקנייה של אינסולין במדינות העולם השלישי.

• את האינסולין יש לאחסן בקירור בבית המלון בו הנכם מתארחים.

• במקרה חירום, ניתן לשלוח אינסולין מהארץ דרך חברות המשלוח הבינלאומיות UPS ,FedEx : דואר 

ישראל. חשוב לברר, עוד לפני הטיסה, מול חברות הדואר, את תנאי המשלוח למדינה המבוקשת, שכן 

התנאים משתנים ממדינה למדינה. יש לצרף לתוכן החבילה גם את המרשם עם שם המטופל באנגלית 

ופירוט של רכיבי האינסולין )ניתן לקבל מהרופא המטפל או להיעזר בדף המידע המצורף לאריזת האינסולין 

ובו פירוט הרכיבים(. יש לברר מול חברת המשלוח, את מגבלות האיסוף במדינה בה הנכם מטיילים.

• בטרם תאחסנו את האינסולין במקרר – ודאו כי התרמוסטט שלו עובד כראוי, כדי למנוע קלקול או קפיאה 

של האינסולין. באם אין מקרר בחדר, נסו לבקש לאחסן את האינסולין במקרר של המטבח במקום בו אתם 

שוהים )במידת הצורך, היעזרו באיש צוות מקומי באכסניה בה הנכם שוהים, שיוכל לסייע לכם בתרגום 

הנחיות שמירת האינסולין לשפה המקומית(. 

• יש לשמור את האינסולין הרחק מאור שמש ישיר, כשהוא עטוף במטלית לחה )המטלית העוטפת את 

האינסולין מקררת אותו כאשר המים מתאדים(. בנוסף, אין לשמור את האינסולין קרוב מדי לגוף לזמן 

ממושך )כגון בפאוץ‘ או בתיק צד(, משום שחום הגוף מחמם אותו!

• אינסולין אשר מראהו עכור, מעלה חשד לגבי איכותו! אם אתם רחוקים מציוויליזציה ואין ברירה אחרת, 

ניתן בכל זאת להשתמש בו במצב זה, אך תוך פיקוח קפדני על רמות הסוכר. במקביל, נסו להגיע מהר ככל 

הניתן למקום בו ניתן להשיג אינסולין איכותי.

• ניתן להשאיר אינסולין וציוד רפואי במקומות הלינה שלכם, במידה ובררתם שהמקום והצוות אמין דיו. 

כך, כשתצאו לטיול באותו היום, תוכלו להסתמך על הציוד שבמקום הלינה, במקרה שהציוד שעמכם ו/או 

האינסולין ניזוק או אבד.

• במקרים בהם נדרשת במהלך הטיול לינה במקומות גבוהים מאוד )שם הלילות קרים במיוחד(, מומלץ 

לשמור את האינסולין והגלוקומטר בשק השינה , כדי שלא יקפאו. באזורים עם לחות גבוהה, כדאי לדאוג 

לבידוד הציוד האלקטרוני, כדי שלא ירטב ויתקלקל.

שמרו על עצמכם ותהנו!



בתמיכת:

המידע המפורט בחוברת זו הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו. אין המידע מתיימר להקיף את כלל ההיבטים 

החוקיים בקשר לנושא החוברת, ובכל מקרה ונסיבות אין להסתמך על המידע הנ"ל לצורך נקיטת הליכים ו/או פעולות פרטניות. 

במקרה של סתירה בין הנאמר בחוברת לחוקים, תקנות, צווים, הנחיות ו/או הנחיות רשומות אחרות, הרי שהאמור בדבר החקיקה 

גובר על האמור בחוברת. המידע מעודכן ליום פרסומו ומתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של האגודה.


