
חולי סכרת נדרשים לנהל מעקב צמוד אחר רמות: יונית לוי 

בשנים. להתאים אותן לתזונה ולפעילות גופנית, הגלוקוז בגופם

עכשיו. האחרונות פותחו לא מעט אפליקציות שניסו לסייע לחולים

פיתוח ישראלי חדש מבטיח להפוך את הבדיקות האלה לקלות

.הכתבה של עידו סולומון. במיוחד וגם מציע המלצות לטיפול

את בדיקת הסוכר אני עושה בין חמש לשתים עשרה: דנה גזית 

דוקרת את האצבע ויצא מאה שלושים, מכניסה. פעמים ביום

.אני אתקן את זה עם אינסולין עוד רגע. מעט גבוה, ואחת

כבר עשר שנים שדנה גזית מתמודדת עם מחלת: עידו סולומון 

התנהלות שדורשת מעקב צמוד אחרי רמות הסוכר בדמה, הסוכרת

בחודשים האחרונים הפכה. והתאמה דקדקנית של התפריט

שילוב של מכשיר. המשימה לקלה יותר בזכות פיתוח ישראלי

קומפקטי ואפליקציה שמאפשרים תיעוד דיגיטלי מדויק והמלצות
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פיתוח ישראלי חדש: עידו סולומון
.המסייע לחולי סכרת

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=6199486&CID=31228352:לינק לקובץ

6199486 מתוך   3עמוד  1



.לטיפול מותאמות אישית

יש בה כל מה שאני צריכה שאחר, בגדול, האפליקציה: דנה גזית 

זאת אומרת ניתוחים סטטיסטיים של. כך גם אני הולכת לרופא

כמה, אני יכולה להיכנס ולהתייעץ, כל הבדיקות שעשיתי לאחרונה

,כמה אינסולין לתת, פחמימות יש במה שאני הולכת לאכול

.בהתאם לרמת הסוכר

מחלת הסוכרת נמצאת במגמת עליה בעולם וגם: עידו סולומון 

הטיפול יום יומי ומחייב מעקב כדי למנוע סיבוכים. בישראל

.שבץ או עיוורון, כמו התקף לב, שכיחים

חולה סוכרת יכול לחיות חיים ארוכים ככל: ר חוליו ויינשטיין "ד

אבל תנאי הכרחי לכך הוא שרמות הסוכר יתנרמלו וזה, אדם

מחייב השקעה וחלק מההשקעה הזאת ניתנת בקלות יותר על ידי

.האביזרים האלה

תחום הרפואה הוא אחד הצומחים בחנויות: עידו סולומון 

האפליקציה ולחולי הסוכרת יש היום מגוון יישומים שמאפשרים

להם לעקוב אחר המדדים הרפואיים ולקבל המלצות על טיפול

.מתאים

היא מודיעה לך שהיא, כשהיא מוכנה למקלון : NBCמשידורי 

.מוכנה למקלון

תומכת במד סוכר... כך למשל האפליקציה של: עידו סולומון 
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.הפחמימות ומנות האינסולין

ניהול נכון של הסוכרת יאפשר : sucareמתוך סרטון תדמית של 

.שיפור ניכר באורח חיינו

.אפשרות נוספת ובעברית היא האפליקציה סוקייר: עידו סולומון 

.החולה צריך להזין את הנתונים והאפליקציה עושה את כל השאר

נוכל לקבל תזכורות לקראת : sucareמתוך סרטון תדמית של 

ביצוע בדיקות תקופתיות וטיפים ניהול אורח, מועד נטילת תרופה

.חיים בריא

וגם... גם. דריו הישראלי משלב בין השניים: עידו סולומון 

המלצות ובנוסף אפשרות ליצור קהילה של מטופלים שמשתפים

.ותומכים זה בזה

המלחמה של החולי סכרת היא: ארז רפאל , Darioל "מנכ

ולמעשה אנחנו, למעשה לאזן את עצמם עשרים וארבע על שבע

בין אם זה, בין אם זה אפליקציות, נותנים להם את כל התמיכה

.על מנת לעשות את זה בצורה יותר עקבית, קהילה

האפליקציות והחפיצים אמנם לא ירפאו את חולי: עידו סולומון 

,אבל הם יכולים לעזור להם לשפר את איכות החיים, הסוכרת

.וכל זה בעזרת הטלפון שגם כך הולך איתנו לכל מקום
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