
פיתוח רפואי אמריקני עומד להקל משמעותית על: אושרת קוטלר 

מנהל הבריאות והתרופות אישר לשימוש. סבלם של חולי הסוכרת

למרות החידוש. משאף אינסולין שיחליף את הצורך בזריקה

.המעודד ספק אם החולים בישראל יוכלו גם הם ליהנות מהתחליף

.גיל תמרי חוזר אלינו עם החידוש המהפכני האמריקאי

מנהל התרופות, בשורה לחולי הסוכרת בארצות הברית: גיל תמרי 

.והמזון האמריקאי אישר לשימוש משאף אינסולין

מכון סנסם לחקר, מתוך סרטון תדמית, דוקטור הווארד זיסר

סוגרים וזה, מרכיבים את המיכל כאן, מרימים: תרגום - סוכרת 

ולשאוף את. מאוד  קל ופשוט להטעין את המכשיר. מוכן לפעולה

אין כל צורך במחטים והאינסולין נכנס פנימה מהר. האינסולין

.למדי

במקום דקירת המחט  יקבל החולה את מנת: גיל תמרי 
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פיתוח רפואי אמריקני צפוי- גיל תמרי 
להקל משמעותית על סבלם של חולי

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת
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.האינסולין שלו על ידי שאיפה

זה אפילו נעים: תרגום - משתתפת במחקר משאף האינסולין -ן'ג

בהשוואה לזריקת אינסולין מפני שזה בכלל לא ככואב ואין שום

.גירוי

אבל המשאף החדש אינו פותר את הצורך בדקירות: גיל תמרי 

.החוזרות והנשנות כדי למדוד את רמת האינסולין בדם

:ח וולפסון "מנהל היחידה לסוכרת בביה, דוקטור חוליו ויינשטיין

הטיפול הזה לא יחליף את זריקות האינסולין ארוכות הטווח

הוא עובד, האינסולין הזה הוא קצר טווח, מכיוון שפר הגדרה

.שעתיים שלוש

במקביל נמשכים גם הניסויים בלבלב מלאכותי שבעצם: גיל תמרי 

.יבטל את עניין הדקירות לחלוטין

אנחנו מנסים למכן את שחרור: תרגום - דוקטור האוורד זיסר  

כדי שלא יצטרכו. האינסולין עבור מטופלים עם סוכרת מסוג אחד

.לדאוג למינון האינסולין שיש להזריק במשך היום

לא ברור אם החולים בישראל יוכלו ליהנות מן: גיל תמרי 

.המשאף האמריקאי

איי עבור.די.עם קבלת האישור של האף: דוקטור חוליו ויינשטיין 

הגורמים הרלוונטים יתחילו לפעול למען, התרופה הזאת בישראל

.הבאתו לארץ
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.וושינגטון, גיל תמרי. שנועד למנוע לחלוטין את הצורך בדקירות
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