
בואו נקדים היום ונסתכל קצת אחורה כמה שנים: רם תדמור 

?האנושות מכירה את המחלה הזו בהגדרותיה השונות

ובכן מחלת" : וולפסון"ח "ביה, מומחה לסוכרת, ר חוליו וינשטיין"ד

הסוכרת היא אחת הוותיקות מבין המחלות המוכרות ברפואה של

בכתב חרטומים על,  יש נתונים כבר במצרים העתיקה, האדם

המומחים לפענוח כתב, ככה מדווחים, אנשים חולים בסוכרת

,אני מדבר, כלומר, הסוכרת בזמנו. החרטומים

הם בוודאי לא, ואנחנו יודעים למה הם התכוונו: רם תדמור 

.קראו לזה במלה הזו

,משמעות המלה היא סיפון' דיאבטיס'השם : ר חוליו וינשטיין "ד

,והסיפון זה בעצם כלי שממנו יוצאים מים בכמות גדולה, ביוונית

חולי סוכרת ככל, זאת אומרת נכנסים ויוצאים מים, ונכנסים מים

לא היו חיים הרבה, 2הנראה בתקופה ההיא חולי סוכרת מסוג 

רופא תורן
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רשת א

חוליו' המומחה לרפואה פנימית דר
ח וולפסון"וינשטיין מומחה לסוכרת ביה

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת
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חולי סוכרת, 1שנים ולכן הסוכרת העיקרית הייתה סוכרת מסוג 

שאחת הסיבות העיקריות להתפתחות של המחלה, 2גם מסוג 

דאגו מה שיהיה, כאשר באנושות אז, הזאת היא עלייה במשקל

אז סביר, כך שאנשים שמנים לא היו הרבה, אוכל להיום ולמחר

וודאי וודאי לא,  לא הייתה מחלה שכיחה2להניח שסוכרת מסוג 

.כמו שהיום

,יש לנו תיאורים עתיקים על אנשים ששותים הרבה: רם תדמור 

,כן: ר חוליו וינשטיין "ד

?אותו סיפון שהזכרת, גם מפרישים הרבה: רם תדמור 

חשבו שסוכרת זאת, הרופאים הקדמונים: ר חוליו וינשטיין "ד

שהבעיה היא בכליות מכיוון שהאנשים האלה, מחלת כליות בכלל

1כלומר גם היום אדם עם סוכרת מסוג , היו באמת משתינים

,שבע מאות ומעלה, חמש מאות, שערכי הסוכר שלו ארבע מאות

,ומשתין בהתאם, הוא שותה כמויות של גם עשרות ליטרים ביום

,זאת אומרת כל עיסוקו ביממה  וגם בלילה זה לשתות ולהשתין

כך הרופאים הגדירו, וכך מאחר ולא היה טיפול כמובן למחלה

שהוא, את המחלה כמחלת כליות שהבנאדם הופך למעין סיפון

.שותה ומשפריץ מים כל הזמן

אם הוא היה מקפיד על שתייה ולא, עכשיו: רם תדמור 

?אפשר היה לחיות עם זה, להתייבש

5667407כתב החרטומים מראה באמת אנשים מאוד: ר חוליו וינשטיין "ד מתוך   3עמוד  2



שביד אחת מחזיקים כד שממנו שותים מים, ורזים, מאוד דקים

ולפי, וביד השנייה מחזיקים את איבר המין שלהם שיעשה פיפי

אלה הם כתבי חרטומים, התיאורים והפירושים של המומחים בדבר

.שנכתבו על ידי רופאים שתיארו את מחלת הסוכרת

.אלה התיאורים הכי קדומים שיש לנו: רם תדמור 

אלה הנתונים, כן, אלה, ממה שידוע בעולם: ר חוליו וינשטיין "ד

והעדויות הכי הכי עתיקות והם קיימות כבר יותר מחמשת אלפים

.שנה

עכשיו התעסקות כל כך אינטנסיבית סביב נושא: רם תדמור 

מיחזור הנוזלים בגוף אם מאזן הנוזלים היה נשמר אפשר היה

או שזה היה הורג, עוד בלא כל תרופות נוספות? לחיות עם זה

?אותם
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