
שלום רב לכולכם, וכבר שש דקות אחרי עשר: רם תדמור 

,בוקר נעים, בוקר טוב, המאזינים, המאזינות, גבירותיי ורבותיי

ברוכים המצטרפים לגיליון יום חמישי בשבוע של, חודש טוב

",קול ישראל"מגזין ", רופא תורן". "רופא תורן"תכניתנו היומית 

משדר יומי המוגש בשידור חי, לענייני בריאות ורפואה' רשת א

,036966225הטלפון שלנו לכם המאזינים , אביב-מאולפני הרדיו בתל

ואל תשכחו גם,  כאן ברדיו שלכם10-נכון כל יום ב" רופא תורן"

גם, דרך הכבלים אתם יכולים לשמוע אותנו בצורה יפה וטובה

.דרך הלוויין כמובן גם באינטרנט

עם, אתכם ולשרותכם רם תדמור עם אבי שמאי", רופא תורן"

וכמובן עם אורח המשדר, דימה קרנצוב ועם לזר סנדקוביץ

,המומחה לרפואה פנימית אורחנו הרופא הדוקטור חוליו ויינשטיין

מנהל היחידה, לטיפול בסוכרת, מומחה המרכז הרפואי וולפסון

רופא תורן
29/05/2014

10:05:29
רשת א

חוליו' המומחה לרפואה פנימית דר
ח"ויינשטיין מנהל המרפאה לסוכרת ביה

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=5697807&CID=31228352:לינק לקובץ
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נשמע היום על בריאות וסוכרת. לטיפול סוכרת בבית החולים

11-ב" כנס הבוגרים שלנו, "וקצת מידע על מה שיקרה בהמשך

מן האתר, וחמש דקות עם אודליה זימור ועם ליאת רבינוביץ

עם אודי" רגעי ציונות "12אחרי חדשות , על הטיפול בזקן", כמוני"

,יובל מסקין ואורחיו" - אמנות נקודה" וחמש דקות 1-ב, אביסרור

אפרת שושני, תוזמנו לשוחח על ענייני היום, 2אחרי חדשות 

ומיד אחרי'", פרלמנט הדעות של א", "מאזינים למאזינים"בתכנית 

היום אל, בעריכת זיוית אורי" בראש צעיר, "3חדשות 

קול", "רופא תורן. "אתם מוזמנים? מה זה, מי זה, אנתרופוסופיה

שלום רב לאורח התכנית המומחה לרפואה', רשת א" ישראל

ברוך, בוקר טוב, הרופא והחוקר הדוקטור חוליו ויינשטיין, פנימית

.הבא

.בוקר טוב, שלום: ר חוליו ויינשטיין "ד

ברוך, בוקר טוב, נזכיר הדוקטור חוליו ויינשטיין: רם תדמור 

.הבא

.בוקר טוב, שלום: ר חוליו ויינשטיין "ד

הדוקטור ויינשטיין הוא מומחה המרכז הרפואי, נזכיר: רם תדמור 

מנהל היחידה לטיפול בסוכרת בבית, לטיפול בסוכרת, וולפסון

אולי נפתח בהשקה של, כמה וכמה עניינים על סדר יומנו. החולים

?תרופה חדשה האם אפשר לומר חדשה ומבטיחה
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זה תרופה יותר מוכרת כבר בשבע השנים האחרונות, במולקולה

האחד,  תרופות ביחד2נואט היא קומבינציה של 'הג, נואט'ששמה ג

,וגלוקומין' אנוביה והתרופה השנייה המטפורמין גלוקופאז'היא הג

בשמות השונים באותה תרופה וותיקה וישנה שהיא הראשונה

הבטוחה, כי היא גם היעילה ביותר, הסוכרת-שאנחנו מציעים לחולי

ובעלת התכונות הטובות ביותר שמכסות את מרבית תחומי, ביותר

.הסוכרת הראויים לטיפול

זה הכול עוד, עדיין לא אינסולין, ולא זה ולא זה: רם תדמור 

.לפני

,אנחנו מדברים על כדור: ר חוליו ויינשטיין "ד

,כן: רם תדמור 

נואט'והג, על כדור ולפני האינסולין בוודאי: ר חוליו ויינשטיין "ד

,כלומר באותו כדור, ביחד, נוביה לבד'שקיים היום מכיל את הג

.והגלוקומין' באותה טבליה יחד עם הגלוקופאז

?כמה וכמה במיליגרמים: רם תדמור 

,יש מינונים שונים: ר חוליו ויינשטיין "ד

850אם אני זוכר נכון , הסטנדרטי' הגלוקופאז: רם תדמור 

?מיליגרם

אנוביה זה מינון אחד'אבל יש גם הג, נכון: ר חוליו ויינשטיין "ד

מופיע בקומבינציה הזאת' של חמישים מיליגרם ואילו הגלוקופאז

מינון בינוני, מינון קטן של חמש מאות מיליגרם, בשלושה מינונים 5697807 מתוך   5עמוד  3



. מיליגרם1000 מיליגרם ומינון גדול של 850כפי שאתה ציינת 

אנוביה המינון היומי באדם שהכליות שלו תקינות'מאחר והג, עכשיו

,חמישים מיליגרם פלוס,  כדורים2אז נותנים , הוא מאה מיליגרם

.פעמיים ביום, 1000 או פלוס 850חמש מאות או פלוס 

קשה, זה משהו גדול במיוחד, מבחינת הגודל הפיזי: רם תדמור 

?לבליעה

.זה תרופה גדולה' כמו הגלוקופאז: ר חוליו ויינשטיין "ד

.אבל אפשר לבלוע: רם תדמור 

.בוודאי שכן: ר חוליו ויינשטיין "ד

.זה לא איזה פיל כזה: רם תדמור 

.לא: ר חוליו ויינשטיין "ד

.טוב: רם תדמור 

מה שאנחנו יודעים על, זה פיל קטן: ר חוליו ויינשטיין "ד

שהיא מאפשרת התרופה החדשה יש לה כמה, התרופה הזאת

קודם כל, תכונות שהם מאפשרות למעשה להגיע לאיזון טוב יותר

,נואט הרגיל היום'לא לוקחים בבוקר כמו הג, לוקחים ביחד

אלא לוקחים בבוקר את, שלוקחים אחד בבוקר ואחד בערב

יש הרבה, שכחתי וזה, לא צריכים להיזכר, זהו, נואט לכל היום'הג

מדי פעם לקחת תרופה, מחקרים שהראו שאנחנו שוכחים

והמחקרים האלה הראו שככל שבנאדם אמור ליטול מספר קטן

,זאת אומרת, ככה היענותו לטיפול עולה, יותר של תרופות 5697807 מתוך   5עמוד  4



ככל שאני מסבך אותך יותר עם קח שניים, וההפך: רם תדמור 

את הוורוד, את הכתום לפני האוכל, הצהריים-שלושה אחרי, בבוקר

ובהתאם נופל גם הקומפליינס שלי, הלכתי לאיבוד, אחרי האוכל

.ההיענות

,מתדרדרת המחלה, נופל הקומפליינס ונופלים: ר חוליו ויינשטיין "ד

ואם, זאת אומרת אתה נותן תרופה בכדי להגיע ליעדים מסוימים

הסיכוי, לא לוקח את התרופות, החולה מסיבה לא משנה איזה

נבדק, ולכן גם זה נבדק, שלו שיגיע לאותם יעדים הוא קטן יותר

כבר, שלפיו" כללית"ויש איזה מחקר שנעשה בקופת חולים 

כחמישה עשר אחוז מהחולים שמקבלים לא את הטיפול אחרי

כחמש עשרה, את המרשם הראשון לתרופה, שלוש, שנתיים, שנה

.לא לוקחים בכלל את התרופה, אחוז
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