
כתבות  בסדרת  השלישית  היא  זו  כתבה 
של  המפעימות  השפעותיה  אחר  המתחקות 
משעולי  בין  גופנו.  על  הגופנית  הפעילות 
הגדרת  של  טיבה  על  עמדנו  הלמידה,  מסע 
פעילות גופנית יאותה )ובפרט הליכה מהירה(, 
בהשפעותיו  ודנו  כהוגן,  לבצעה  כיצד  למדנו 
המרשימות של מצב אירובי. נוכחנו ביתרונות 
ההשתאות  מעוררת  הפיזיולוגית  המהפכה 
מצב  של  דקות   30 לאחר  בגופנו  שמתרחשת 
משתחררים  במהלכה  מהפכה  רציף;  אירובי 
לתפקוד  החיוניים  כימיים  חומרים  מיליוני 
גופנו ולבריאות שפירה - עד כי אין מן ההפרזה 
תא,  בכל  ניכרים  המהפכה  שאותות  באמירה 

איבר ומערכת בגופנו.
בכתבה הראשונה הרחבתי את היריעה בדברי 
החיסון,  במערכת  המתרחשים  השינויים  על 
ועל משמעותם בהגנה מפני מחלות זיהומיות 
ומפני סרטן; בכתבה השנייה הצגתי בפרוטרוט 
את מכלול השפעות המהפכה הפיזיולוגית על 
המוח; השפעות הניכרות ביתר שאת באחדים 
הנפש,  חוסן  לרבות   – המרכזיים  מתפקודיו 

מצב הרוח, היכולת הקוגניטיבית והזיכרון.
כתבה זו עוסקת בהשפעת הפעילות הגופנית 
כחלק מהמערכה להגנה על גופנו מפני מחלות 

לב, כלי דם וסוכרת.

טרשת עורקים
כגורם  נחשבת  העורקים  טרשת  תופעת 
הדם.  בכלי  פגיעה  מוסבת  בעטיו  המרכזי 
המתאפיינות  מחלות  מספר  כוללת  ההגדרה 
בעיבוי העורקים ובהתקשותם - בגין הצטברות 
בדופנותיהם.  שונים  ממקורות  משקעים 
לשם  עונה  העורקים,  שבטרשות  הנפוצה 
זו  בטרשת  "אתרוסקלרוזה".  הבעתה  מעורר 
הצטברות  בשל  העורקים  אט  אט  נחסמים 
מחולל  הוא  העיקרי  שרכיבו  שומני  חומר 
בכינויו  הידוע  לשמצה,  הנודע  המחלות 

.)LDL( "הכולסטרול הרע"
על פי רוב, ראשית היווצרות התהליך הטרשתי 
צעירים,  בגילים  הקלעים  מאחורי  מתרחשת 
כאשר ברבות השנים מתרבים המשקעים, כלי 

הדם מוצרים והולכים וגמישותם פוחתת.
משתנה  העורקים  טרשת  התפתחות  אופן 
כרוכה  התהליך  האצת  שונים.  חולים  אצל 
הסיכון  את  כמגבירים  המוגדרים  בנתונים 
כ-10  קיימים  עורקים.  טרשת  להיווצרות 
גורמי סיכון ידועים, המוצגים דרך כלל במדרג 

המשקף את חומרת השפעתם.
מרכזית  כנסיבה  העישון  ניצב  עוררין  ללא 
אחריו  מחזיק  מחרה  החולי;  להתפתחות 
המתח הנפשי שהשפעותיו המדאיבות בהסבת 

מגינת־לב
חשיבות הפעילות 

הגופנית להגנה מפני 
מחלות לב וכלי דם

הפעילות הגופנית נושאת בתפקיד רב־
חשיבות במניעת מחלות לב וכלי דם, תוך 

השפעה על נסיבות התפתחותן ושיפור 
ניכר ועקיב במדדים הנחשבים לגורמיהן. 

פעילות מושכלת ובריאה תאפשר לכם 
להפיק את מרב היתרונות - 

למען רווחתכם ובריאות ליבכם. 
כתבה שלישית בסדרה.

מאת: לאה רזניקוביץ אחות העוסקת 
בהדרכת חולי לב וסוכרת ומחברת 

הספר “רק לא דיאטה".



מדווים רבים ידועות לכול; לצד אלו מופיעים 
יתר לחץ דם,  גורמי הסיכון סוכרת,  ברשימת 
במזון  שמקורם  )שומנים  טריגליצרידים  רמת 
או בייצור עצמי בכבד( גבוהה, ערכי כולסטרול 
 HDL-ה כולסטרול  של  נמוך  שיעור  גבוהים, 
 C-Reactive( CRP מדד ,)הכולסטרול הטוב(
Protein - חלבון מגיב C; חלבון פעיל בתהליך 
דלקתי( גבוה, עודף משקל והיארעות המחלה 

בקרב בני משפחה.
בכוחנו  אין  אותו  התורשתי  הגורם  מלבד 
ניכרת  הגופנית  הפעילות  השפעת  לשנות, 
כלל  בהפחתת  במעלה  ראשון  עזר  בהיותה 
בהתקיים  ובפרט  שכך  היות  הסיכון.  גורמי 
גורם תורשתי, מרובה חשיבות ביצוע הפעילות 
שאר  משמעות  לצמצום  כאמצעי  הגופנית 
מחלת  ובהיווצרות  בהתפתחות  הנתונים 

העורקים השכיחה.
הגופנית  הפעילות  השפעת  את  נבחן  הבה 
חלק  הנוטלים  הרפואיים  הנתונים  כלל  על 

בהיווצרות טרשת עורקים:

הכולסטרול
ליבנו  לתת  עלינו  כולסטרול,  על  בדברנו 
לעובדת קיומם של שלושה מדדי כולסטרול 

הנבדלים האחד ממשנהו בתכונות מובחנות:
הכללי  הכולסטרול  ערכי   – כללי  כולסטרול 
הם הגבוהים מבין ערכי שלושת המדדים. רצוי 
 200 של  נקוב  מרף  יחרגו  לא  המדד  שערכי 

מיליגרם לדציליטר )עשירית הליטר(.
 - ה'רע'(  )הכולסטרול   LDL-ה כולסטרול 
כולסטרול ה-LDL נודע בשל נטייתו המצערת 
להצטברות כמשקע בדופנות העורקים – עם 
תהליכי  כמאיץ  ידוע  )ניקוטין  חמצונו  תהליך 
האחרונות  בשנים  ביותר(.  המסוכן  החמצון 
הממסד  ביחס  שינוי  עינינו  לנגד  מתחולל 
כולסטרול  של  המומלצת  לרמתו  המדעי 
ה-LDL; בטיפול באנשים בריאים רווחת מגמת 

השאיפה להורדה עדי שיעור 
של 130-120 מ"ג/ד"ל, 

לחולים  כאשר 
במחלות לב 

אף  נמוך  רף  על  הקפדה  מומלצת  ובסוכרת 
יותר.

 - ה'טוב'(  )הכולסטרול   HDL-ה כולסטרול 
כולסטרול ה-HDL נוטל חלק בהגנה על גופנו 
עורקים.  טרשת  והתפתחות  היווצרות  מפני 
איסוף  באמצעות  מתבצע  ההגנה  תהליך 
משקעי כולסטרול ה-LDL מדופנות העורקים, 
הכולסטרול  עובר  שם   – לכבד  והעברתם 
לאור  מחודשת.  והרכבה  פירוק  תהליך  ה'רע' 
 HDL-ה כולסטרול  את  להגדיר  ניתן  תפקודו, 
העורקים  ניקוי  בפעולת  מרכזי  תמך  כעמוד 
ומקשים  בהם  הנקווים  משקעים  מפני 
שקיים  מתברר  כך  התקין.  תפקודם  על 
התרכובת  ושכיחות  רמת  בין  מובהק  מתאם 

להיווצרות  הסיכון  להפחתת  בדם,  האורגנית 
דין הגברים  אין  ולהתפתחות טרשת עורקים. 
של  התקינים  ערכיה  בהגדרת  שווה  והנשים 
התרכובת החיונית: בעוד בקרב גברים נחשבת 
רמה נמוכה מכדי 40 מ"ג/ד"ל כסמן המרמז על 
הסיכון להיווצרות טרשת עורקים, בקרב נשים 
מקובלת ההנחה לפיה רמה פחותה מ-50 מ"ג/

ד"ל מצביעה על סיכון מוגבר להתפתחות הנגע 
הטרשתי.

רציף,  אירובי  מצב  של  דקות   30 לאחר 
מתחוללים בגופנו התהליכים הבאים:

 	 .HDL-ה של  מוגברת  יצירה  מתרחשת 
כזרז(  המשמש  )חלבון  אנזים  ישנו  בכבד 
כולסטרול  יצירת  מלאכת  על  האמון 
למצב  הודות  מואצת  ופעילותו   ,HDL-ה

האירובי ולהשפעותיו החיוביות.
נוסף 	   .LDL-ה ביצירת  ירידה  מתרחשת 

על כך, עולם המדע סומך ידו על הקביעה 
הגורסת שחלה ירידה משמעותית בשיעור 
עקב  המחומצנות   LDL-ה מולקולות 
כי  הידיעה  נוכח  אירובית.  פעילות  ביצוע 
מולקולות ה-LDL המחומצנות – הן לבדן 
ומעצימות  העורקים  בדופנות  ששוקעות 
לנו  אל  טרשת,  להתפתחות  הסיכון  את 

להמעיט בחשיבות הנתון.
ערכי מדד הכולסטרול הכללי פוחתים.	 

אף שמוצריהן של מספר חברות מתהדרים 
משופעים  אינם  המרקחת  בתי  זו,  באצטלה 
בתרופות או בתוספי מזון המסוגלים להעלות 
התרופות  מספק.  בשיעור   HDL-ה רמת  את 
מאוד  עד  רחב  לפלח  הניתנות  הרבות 
מהאוכלוסייה, מפחיתות את ערכי הכולסטרול 
ה'רע' כמו גם את ערכי הכולסטרול הכללי, אך 

השפעתן על רמות הכולסטרול ה'טוב' זניחה.

טריגליצרידים
מוגדר  הסבוכה  המילונית  בהגדרתו 
המורכבת  אורגנית,  כ"תרכובת  טריגליצריד 
חומצות  זנבות  ושלושה  גליצרול  מ'ראש' 
המעמיקה  הרפואית  ההגדרה  קפלי  שומן". 
היות  עובדת  את  שיטיהם  בין  מכמינים 
ביותר  הנפוץ  השומן  סוג  הטריגליצרידים 
בגוף. שיעור הטריגליצרידים בדם אינו קשור 
במישרין לרמת הכולסטרול, אך כאשר ערכי 
הטריגליצרידים גבוהים מהמידה הנקובה, חלה 

האצה בקצב התקדמות התהליך הטרשתי.
רבים  מחקרים  נערכו  השנים,  במרוצת 
מתאם  מקדם  לקיום  היתכנות  לבחון  במגמה 
ערכי  להפחתת  נאותה  גופנית  פעילות  בין 
הטריגליצרידים. מממצאיהם הנחרצים עולה 
להוביל  כדי  גופנית  פעילות  בביצוע  שדי 

להפחתת רמת התרכובת בשיעור בלתי מבוטל 
של 20% - אף ללא שינוי בדפוסי התזונה. 

מאליו מובן שאימוץ דפוסי תזונה המספקים 
לבריאותו  הנחוצים  הרכיבים  כלל  את  לגופנו 
אף  משמעותית  הורדה  אלי  תוביל  ולחוסנו, 

יותר.
פעילות גופנית ותזונה הולמת הן אבני הפינה 
של כלל תהליכי הורדת רמת הטריגליצרידים 
תרופתי  טיפול  תחילת  בטרם  עוד  בדם. 
לאמץ  מוטב  השלכות,  הרה  להיות  שעלול 
כנגד  לעזר  לעמוד  בכוחם  שיש  חיים  הרגלי 
תחלואים ומדווים רבים. במהלך שנות עבודתי 
- התוודעתי לסיפוריהם של עשרות מטופלים 
אשר פתרו את מצוקתם הבריאותית באורח זה.

בביצוע  המורגלים  מטופלים  אחר  במעקב 
פעילות גופנית סדירה, ניתן להיווכח בשינויים 

במדדי אומדן השומנים הבאים:
ירידה  נצפית   - הכללי  הכולסטרול  ברמת 

מספרית בשיעור של עשרות נקודות בודדות.
ירידה  נצפית   - ה'רע'  הכולסטרול  ברמת 

מספרית בשיעור של נקודות בודדות.
עלייה  נצפית   - ה'טוב'  הכולסטרול  ברמת 
)כ-6-5  בודדות  נקודות  של  בשיעור  מספרית 

יחידות(.
ברמת הטריגליצרידים - נצפית ירידת יחידות 
של  רבות  עשרות  לכדי  המגיעה  מספרית 

נקודות.
 6-5 של  עלייה  מהווה  תועלותיה,  יתר  בין 
גורם  ה'טוב'  הכולסטרול  בערכי  יחידות 
להפחתה משמעותית בסיכויי היווצרות טרשת 

עורקים.
יובהר כי מדד ערכי כולסטרול ה-LDL אינו 
השלכותיו  לאומדן  במעלה  הראשון  הכלי 
ה'רע';  הכולסטרול  של  הצפויות  הבריאותיות 
רמת  לבחינת  נודעת  רבה  חשיבות  מידת 
מולקולות ה-LDL המחומצנות. למרבה הצער, 
בדיקה כזו אינה שווה לכל נפש ומתבצעת דרך 
כלל במחקרים ייעודיים בלבד )ניתן לבצע את 
כספית  ובעלות  פרטיות  במעבדות  הבדיקה 
גבוהה(. ברם, תוכלו להתנחם בכך שמחקרים 
רבים שנערכו מתוך מטרה לבחון את השפעתה 
מעידים  המחומצנות,  המולקולות  שיעור  על 
 LDL-ה בערכי  ניכר  פיחות  על  עדים  כאלף 

המחומצן הודות לפעילות גופנית סדירה.

C-Reactive Protein CRP

חלבון C-Reactive מצוי בפלזמת הדם, ואת 
ערכיו ניתן לדגום בבדיקת דם שגרתית. חלבון 
ושאלת  רבים,  במחקרים  לאחרונה  נסקר  זה 
השפעותיו הבריאותיות עומדת במוקד תשומת 
טרשת  האחרונות.  בשנים  המדעית  הלב 

חוברים  אליו  הרסני  משילוב  נובעת  עורקים 
תהליך הצטברות משקעי כולסטרול בדופנות 
תהליכים  מתמשך.  דלקתי  ותהליך  העורקים 
משמעותית  באחריות  נושאים  דלקתיים 
נחשב   CRP-ה וחלבון  בעורקים,  לפגיעה 
הדלקתיות  בהיווצרות  ביותר  פעיל  לחלבון 
מחקרים  סדרת  ולאור  כיום  הנזק.  מחוללת 
בהם נסקרה האפשרות, מקובל להניח שרמת 
סיכויי  את  מעצימה  המידה,  על  יתרה   CRP

התפתחות מחלת העורקים. 
הגופנית  הפעילות  מטביעה  זה  בתחום  גם 
כאמצעי  נמצאה  גופנית  פעילות  חותמה:  את 
כך  ועקב  בדם,   CRP-ה רמת  לצמצום  יעיל 
להפחתת הסיכון ללקות במחלות לב )2(. כיום, 
בדמם   CRP-ה רמת  הערכת  שיטת  מקובלת 
של המטופלים - כעזר באמידת סיכונם לפתח 

מחלת לב עתידית.
הפחתת הימצאות תהליכים דלקתיים בגוף, 
מקטינה את הסיכויים להתפתחותן של מחלות 

רבות - בכללן מחלות סרטן לסוגיהן.

יתר לחץ דם

"לחץ  המכונה  הדם,  לחץ  יתר  תופעת 
משמעותי  סיכון  כגורם  נחשבת  גבוה",  דם 
היות  מוחי.  ולשבץ  לב  מחלות  להתפתחות 
שכך, בנקל אפשר להבין מדוע גדולי החוקרים 
יושבים על המדוכה ודנים באמצעים להפחתת 

רמת לחץ הדם.
הדם  לחץ  ערכי  על  הנפשי  המצב  השפעת 
מחקרי  לאישוש  וזוכה  מאוד  עד  משמעותית 
נרחב. תרומת הפעילות הגופנית להורדת ערכי 
לחץ הדם, מתקיימת במישור הנפשי ובמישור 
הנרחב  הקשרים  מארג  יחד.  גם  הפיזיולוגי 
הבריאותית  לתועלת  הגופנית  הפעילות  בין 

שנושאת בכנפיה, מוצגת במדדים הבאים: 
הנפשי: מתרחשת האצה  המצב  על  השפעה 
)אנדורפינים,  עצביים  מוליכים  ביצירת 
סרוטונין ודומיהם( אשר משתחררים למחזור 
נינוחה  רגיעה  לתחושת  מוביל  הדבר  הדם. 

ולהרפיית מתחים מיידית. 
השפעה על קוטר העורקים: בדופנות העורקים 
מצוי אנזים )פרוסטציקלין( שפעילותו התקינה 
בעקבות  העורקים.  גמישות  את  מבטיחה 
מרובה  כמות  מופרשת  גופנית,  פעילות 
מתרחשת  יוצא  כפועל  החיוני;  האנזים  של 
לירידה  - המביאה  מיידית  עורקים  התרחבות 
דם  ולזרימת  העורקים  לגמישות  הדם,  בלחץ 

מיטבית לכל חלקי הגוף.
זה רבות בשנים מאוגדת הקהילייה המדעית 
רבים  במחקרים  המעוגנת  ההנחה  סביב 

מכלול השינויים הנגרם הודות 
לפעילות הגופנית וניכר 

במערכות הגוף השונות, משפר 
פלאים את מצבם הבריאותי 

של חולי הסוכרת, ומקטין את 
סיכויי התפתחות הסיבוכים 

האופייניים למחלה

מלבד הגורם התורשתי אותו 
אין בכוחנו לשנות, השפעת 

הפעילות הגופנית ניכרת 
בהיותה עזר ראשון במעלה 

בהפחתת כלל גורמי הסיכון. 
היות שכך ובפרט בהתקיים 

גורם תורשתי, מרובה חשיבות 
ביצוע הפעילות הגופנית 

כאמצעי להפחתת משמעות 
שאר הנתונים בהתפתחות 

ובהיווצרות מחלת העורקים 
השכיחה



עבודת  לצורך  מרבית  אנרגייה 
השרירים. מקור החיוניות האנרגטית 

המועדף על הגוף הוא הגלוקוז שבדם, 
אנרגייה  כשנדרשת  שימוש  נעשה  ובו 
זמינה רבה. בכך טמון יתרונה המשמעותי 
מחלת  עם  בהתמודדות  הפעילות  של 
הגלוקוז  ברמת  מיידית  ירידה  הסוכרת: 
להיווכח  יכולים  מסוכרת  הסובלים  בדם. 
בכך ללא מאמץ רב. כל שעליכם לעשות 
מסתכם במדידת רמת הסוכר בדם קודם 
עיניכם  כשלנוכח  ולאחריה,  לפעילות 
ההשפעה  בגאון  תתגלה  המשתאות 

המפעימה.
אם אין די באמור, הרי שמכלול השינויים 	 

וניכר  הגופנית  לפעילות  הודות  הנגרם 
פלאים  משפר  השונות,  הגוף  במערכות 
הסוכרת,  חולי  של  הבריאותי  מצבם  את 
הסיבוכים  התפתחות  סיכויי  את  ומקטין 

האופייניים למחלה.

פעילות גופנית אירובית 
כטיפול מונע לסוכרת מסוג 2

בשיפור  הגופנית  הפעילות  כוח  שיפה  אף 
שונים,  בתחלואים  החולים  מצב  על  ובהקלה 
קיימות שתי מחלות עבורן מוגדרת הפעילות 
הגופנית כטיפול מונע, תוך הסמכות על אדני 
גושפנקה  וקבלת  הקונבנציונלית  הרפואה 
מדעית נטולת סייגים. במחקרים הוכח באופן 
את  מונע  הפעילות  שביצוע  חד־משמעי 
ומחלת   2 מסוג  הסוכרת  מחלת  התפתחות 

אוסטאופורוזיס.
ונוטל  נכונה  תזונה  על  שמקפיד  סוכרתי 
מביצוע  רגלו  מדיר  אך   - לסוכרת  תרופות 
פעילות גופנית, מונע עצמו מהמרכיב החשוב 
ביותר בטיפול במחלתו. סוכרתי שמקפיד על 
מספקת,  גופנית  פעילות  לצד  נאותה  תזונה 
עשוי להגיע לאיזון הנכסף ולהפחית את ערכי 

הסוכר - גם בהיעדר טיפול תרופתי.

השפעות הפעילות הגופנית 
על בריאות וחוסן הלב

יצירת מעקפים טבעיים 
נוסף להשפעתה על גורמי הסיכון להיווצרות 
וכלי דם, טומנת הפעילות בחובה  מחלות לב 
 - חדשים  דם  כלי  יצירת  בדמות  תועלת 
שונים  במקומות  הדם  זרימת  את  המשפרים 
בגוף. כלי דם אלה זכו לכינוי "מעקפים טבעיים"; 
כינוי החושף טפח ומרמז על אחת מתופעות 
האדם.  בגוף  שמתרחשות  המופלאות  הטבע 
חדשים.  דם  כלי  הוא  גם  מפתח  הלב  שריר 
העורקים  את  עוקפים  החדשים  הכלים 
לשריר  דם  המספקים  )עורקים  הכליליים 
ולמרכיבים  שלו  ההולכה  למערכת  הלב, 
המאפשר  דבר  הקיימים,  הלב(  של  נוספים 
ישיר  ביחס  הלב.  לשריר  שפירה  דם  זרימת 
למספר העורקים המספקים דם לשריר הלב, 
הלב.  שריר  אוטם  להתפתחות  הסיכוי  יקטן 

המיטבי  האמצעי  אחרים,  רבים  במקרים  כמו 
ליצירת מעקפים טבעיים ולהספקת דם טובה 
דרך שביל ההליכה  עובר   - יותר לשריר הלב 
היומית. מעקפים טבעיים נוצרים גם ברגליים 
חשיבות  בעלת  בשורה   - נוספים  ובאיברים 

שלא תסולא בפז לחולי סוכרת. 

שיפור בתפקוד הלב
השריר  בנפח  עלייה  חלה  כי  יודעים  הכול 
עקב פעילות גופנית מאומצת. שריר הלב אינו 
הלב  משריר  הנדרש  המאמץ  זה:  מכלל  יוצא 
השריר  לנפח  גורם  גופנית,  פעילות  בעקבות 
התכווצות  הופכת  כך  עקב  קמעה;  לגדול 
המוזרמת  הדם  וכמות  יותר,  לעוצמתית  הלב 
תדירות  בנוסף,  מתרבה.  העורקים  אבי  אל 
דבר  פוחתת,  בדקה  הנמדדות  הלב  פעימות 
המעיד על הפחתת העומס המושת של שריר 
הלב. לאמור: העבודה מתבצעת במאמץ פחות 
וצריכת  הפעילות,  בהיעדר  הלב  לו  משנדרש 
- דבר התורם  החמצן של שריר הלב פוחתת 
החמצן  צריכת  בין  השורר  האיזון  לשימור 

להספקתו.

 השפעת פעילות גופנית
על חולי לב

הברית  בארצות  בוצעו  רבים  מחקרים 
את  לבחון  ומטרה  מגמה  מתוך   – ובאירופה 
השפעת הפעילות הגופנית על מצבם הבריאותי 
המחקרים  מסקנת  לב.  במחלות  הלוקים  של 
מציגה לראווה שיפור מובהק במצבם של חולי 

לב – ביניהם חולים באורח קשה.
מקורבינו  בפני  ושנֹה  הלוך  להדגיש  חשוב 
חייהם  במהלך  לבבי  אירוע  שחוו  ויקירינו 
כלילי  לב  צנתור  הלב,  שריר  אוטם  )לרבות 
וניתוח מעקפים(, שהתמדה יום־יומית בביצוע 
שזורה  למצבם,  מותאמת  גופנית  פעילות 
לאורך תהליך ההחלמה כפרט שאין להמעיט 
לא  מתקדמים  וטיפולים  תרופות  בחשיבותו. 
לתועלת  דומה  במידה  לחולי  ארוכה  יעלו 
נותנת  הפעילות  מספקת.  לפעילות  הנלווית 
כאשר  ביצועה,  ראשית  בשלבי  כבר  אותותיה 
שיפור  המחלימים  חווים  מועט  זמן  בחלוף 
משמעותי ברווחתם הנפשית והגופנית – כמו 

גם בתפקודם היום־יומי.
בשלהי שנת 2001, פורסם בכתב העת הרפואי 
 The New England Journal of היוקרתי 
Medicine מאמר העוסק בהשפעת הפעילות 
הגופנית על חולי לב)3(. במאמר, שזכה לחותם 
נרחבת  סקירה  מובאת  העמיתים,  ביקורת 

שנערכו על ידי גופים אקדמיים ברחבי העולם, 
לפיה ניתן להוריד את ערכי לחץ הדם באורח 
הכוללים  התנהגות  בשינויי  נקיטה  תוך  טבעי 
הרפיית מתחים, פעילות גופנית ותזונה בריאה.

בדמות  רפואית  בעיה  התגלעות  בעת 
החריגה  אין  אם  אף  גבוהים,  דם  לחץ  ערכי 
וליישם  להחיל  המאובחן  נדרש  משמעותית, 
סדרת שינויי אורחות חיים. הטיפול התרופתי 
כל  שכלו  לאחר  אחרון  מוצא  להיוותר  צריך 

הקיצים.

מחלת הסוכרת
ראי  ולא  עיקריים,  סוכרת  סוגי  שני  קיימים 

סוכרת מסוג 1 כראי סוכרת מסוג 2:
בקרב  כלל  בדרך  מתרחשת   1 מסוג  סוכרת 
ונובעת מפגיעה בתאי הבטא  וילדים,  צעירים 
הורמון  יצירת  על  המופקדים  תאים  בלבלב; 
האינסולין. בתום תהליך הרס התאים הפרשת 
במתן  מלאה  תלות  ונוצרת  פוסקת,  ההורמון 
אינסולין חיצוני שמקורו בזריקות או במשאבת 

אינסולין.
ברגישות  ירידה  נגרמת בשל   2 סוכרת מסוג 
מקור  האינסולין.  להורמון  בגוף  התאים 
הבעיה אינו בלבלב - שעושה מלאכתו נאמנה 
וממשיך לייצר ולהפריש את ההורמון החיוני, 

לאינסולין  שרגישותם  הגוף  תאי  ביתר  אם  כי 
פוחתת, דבר הפוגם בכושר האינסולין להעביר 
פרוטוקול  תקין.  באופן  לתוכם  הגלוקוז  את 
הטיפול בחולי סוכרת מסוג 2 כולל דרך כלל 
שימוש בתרופות הנלקחות דרך הפה, כאשר 
לעיתים ובהתאם לחומרת המחלה, מתבצעת 
הזרקת אינסולין. כ-90% מכלל חולי הסוכרת, 
בימים  בעוד  המחלה.  של  זה  מסוג  סובלים 

למבוגרים,  כאופיינית  המחלה  נחשבה  עברו 
שכיחותה כיום עולה בקרב צעירים ואף בקרב 
ילדים, דבר הנגרם בשל אורח חיים לקוי הכולל 

תזונה שאינה מאוזנת ועודף משקל.
רמה גבוהה של סוכר בדם, היא הצד השווה 
קלקלתם  גלומה  ובכך  הסוכרת,  סוגי  שבשני 
מובילים  גבוהים  סוכר  ערכי  העיקרית. 
למולקולת  גלוקוז  מולקולת  להיצמדות 
כולסטרול ה-LDL )כזכור, הכולסטרול ה'רע'(, 
מגדיל  לשינוי מבנה המולקולה. השינוי  ובכך 
במאות אחוזים את סיכויי חמצון ה-LDL ובזאת 
בדופנות  ה'רע'  הכולסטרול  לשקיעת  גורם 
גבוהות  סוכר  רמות  אומר:  הווה  העורקים. 
בעקיפין  מובילות  המקובלת,  מההמלצה 

להאצת תהליכי התפתחות טרשת עורקים.
חיוני  צעד  הוא  הסוכר  ערכי  איזון  כן,  על 
החולי.  התפתחות  סיכויי  להפחתת  במערכה 
התזונה  הנחיות  אחר  מוקפד  שמעקב  מובן 
גורם  הוא  הסוכרת  לחולי  אישית  המותאמת 
גם  אך  ראשון במעלה כחלק מהליך הטיפול, 
לפעילות גופנית נודעה השפעה מכרעת באיזון 
מדדי הסוכר, ויש להעניק לה מקום של כבוד 

בהוראות ההתמודדות עם המחלה.

כיצד מיטיבה הפעילות 
הגופנית עם בריאותנו?

להגדלת 	  מביאה  עקיבה  גופנית  פעילות 
מספר קולטני הגלוקוז בתאים. בכל אחד 
ממיליארדי התאים בגופנו שוכנות תעלות 
מיוחדות - המכונות “קולטני גלוקוז", ודרכן 
עושה הגלוקוז דרכו לתוככי התאים. בפתח 
התעלות ניצב שער חתום. האינסולין, כך 
לפתיחת  והערובה  המפתח  הוא  מסתבר, 
ברגישות  ירידה  בעת  התעלות.  שער 
הופכת  פתיחת השער  לאינסולין,  התאים 
כך  ובשל  כנדרש,  ואינה מתבצעת  לקשה 
לתא.  במלואו  להיכנס  מהגלוקוז  נבצר 
קולטני  ליצירת  תורמת  גופנית  פעילות 
גלוקוז חדשים בכל תאי גופנו, דבר הכרוך 
בהגדלת סיכויי מולקולת הגלוקוז להיכנס 
הגלוקוז  רמת  להורדת  ובכך  התא,  לתוך 

בדם.
פעילות גופנית המבוצעת כדבעי, תורמת 	 

את  המשפרים  חדשים  דם  כלי  ליצירת 
עליהם  שונים  גוף  לחלקי  הדם  זרימת 
העיניים,  הרגליים,  דוגמת  איברים  נמנים 
הדם,  כלי  יצירת  עקב  ואחרים.  הכליות 
פוחת הסיכון להתרחשות פגיעה באיברים 

אלו בשל מחלת הסוכרת.
ביצוע 	  ליבכם לעובדה הבאה: בעת  הסבו 

למכסת  הגוף  נדרש  גופנית,  פעילות 

הכול יודעים כי חלה עלייה 
בנפח השריר – עקב פעילות 

גופנית מאומצת. שריר הלב אינו 
יוצא מכלל זה: המאמץ הנדרש 

משריר הלב בעקבות פעילות 
גופנית, גורם לנפח השריר 

לגדול קמעה; עקב כך הופכת 
התכווצות הלב לעוצמתית יותר, 

וכמות הדם המוזרמת אל אבי 
העורקים מתרבה 

איזון ערכי הסוכר הוא צעד 
חיוני במערכה להפחתת 

סיכויי התפתחות החולי. מובן 
שמעקב מוקפד אחר הנחיות 

התזונה המותאמת אישית 
לחולי הסוכרת הוא גורם ראשון 

במעלה כחלק מהליך הטיפול, 
אך גם לפעילות גופנית נודעה 
השפעה מכרעת באיזון מדדי 
הסוכר, ויש להעניק לה מקום 

של כבוד בהוראות ההתמודדות 
עם המחלה



תהליך ההכשרה הנדרש, במשך 6-3 חודשים 
מעניקים  אלה  תנאים  האירוע.  הופעת  למן 
דבר  שאם  יודע  החולה  שכן  ביטחון,  תחושת 
אנשים  סביבו  נוכחים  שלומו,  על  יעיב  מה 
עזרה  בהגשת  ומוכשרים  במצבו  הבקיאים 
החולה  נוכח  הימים  בחלוף  מיידית.  רפואית 
לגלות שבכוחו לבצע פעילות גופנית אירובית, 
אט  ושלומו.  ביטחונו  את  יסכן  שהדבר  ללא 
אט מתפוגגים החששות האופפים את החולה 
- אשר רוכש ביטחון עצמי ומצליח לבצע את 

הפעילות הגופנית בהיעדר השגחה צמודה.
במסלול  כרועץ  עומד  אינו  הכלכלי  הפן 
ההליכה: כל קופות החולים בארץ משתתפות 
לאחר  לחולים  ומאפשרות  העלויות,  במימון 
לבצע  מעקפים  וניתוח  הלב  שריר  אוטם 
למשך   – לב  לשיקום  במכון  גופנית  פעילות 

תקופת זמן של שלושה חודשים.

 ד"ר דין אורניש
)Dean Ornish(

ניתן  לא  דיוננו,  נסוב  לב  שיקום  סביב  אם 
להתעלם מפועלו של ד"ר דין אורניש, ששמו 
יצא לתהילה בארצות הברית ובעולם כולו. ד"ר 
שהצליח  הראשון  הלב  לרופא  נחשב  אורניש 
להנחה  עוררין  ונטולי  גורפים  תימוכין  להציג 
במישרין  מביא  בריא  חיים  אורח  שאימוץ 
אף  לב,  חולי  של  במצבם  משמעותי  לשיפור 
ללא שימוש בתרופות להורדת כולסטרול או 
כבר  כי  לציין  )מן ההגינות  בניתוחים סבוכים. 
שהצליחו  אמריקאים  רופאים  שני  קדמוהו 
לספק סעד ותמך לחולי לב שטופלו על ידם 
זכתה  לא  עבודתם  אך  דומה,  טיפול  בעזרת 
נלהבות  ולא קצרה תשואות  נרחבת  לתהודה 

במידה דומה(. 
שורשי המחקר אשר בוצע על ידי ד"ר אורניש, 
 – האקדמית  עבודתו  בראשית  עוד  נטועים 
בשנות היותו סטודנט לרפואה. לאחר שסיים 
התרחב  בקרדיולוגיה,  התמחותו  את  הלה 
בחולי  הקליני  טיפולו  אגב  מחקריו  היקף 
המרובים,  מחקריו  ממצאי  על  בהסתמכו  לב. 
פיתח ד"ר אורניש תוכנית לשיקום לב שנחלה 
הפיוטי  לשם  זכתה  התוכנית  כבירה.  הצלחה 
"פיתחו את סגור ליבכם"; מעין ניתוח לב פתוח 
למונח המושאל המרומז  המוכוון  אחר,  מסוג 
ידי איבר הלב, כגורם בו אצורים הרגשות  על 

השונים שמלווים את קיומנו)4(.
הלכת  מרחיקת  הטכנולוגית  ההתפתחות 
אורניש  לד"ר  אפשרה  הקרדיולוגיה  בתחום 
להציג בבירור את ממצאי מחקריו, ואת השיפור 
שחל במצב הלב עקב אימוץ המלצותיו. כחלק 
משלבי המחקר, צילם ד"ר אורניש את ליבם של 

ממוחשב  וסורק  צנתורים  באמצעות  החולים 
וחודשים  השיקום,  תוכנית  לתחילת  קודם   -

ספורים לאחר יישום עיקריה.
אשר  ביותר,  הספקנים  הקרדיולוגים  אפילו 
ד"ר  של  ה"מטורפים"  לרעיונותיו  התייחסו 
להתעלם  יכלו  לא  מוחלט,  בביטול  אורניש 
את  לראווה  שהציגו  הצילומים  מהשוואת 

יעילות התוכנית.
כלי דם של חולים שיישמו את התוכנית החלו 
להיפתח, משקעים טרשתיים נעלמו כלא היו 
וזרימת הדם השתפרה כבאורח פלא. תחושת 
הדיגיטלי;  לתיעוד  מנגד  עמדה  לא  החולים 
חל  התוכנית  יישום  לאחר  ספורים  שבועות 
החזה  כאבי  החולים,  של  בהרגשתם  שיפור 
פחתו ואף נעלמו לחלוטין, התאפשרה הפחתה 
במספר התרופות ובמינונן, ומספר חולים חדלו 

כליל מנטילת התרופות.

טיפולים  וכול  מכול  פוסל  אינו  אורניש  ד"ר 
עצמו  הוא  אמון  מזו,  יתרה  קונבנציונליים; 
ביצוע הליכים רפואיים מקובלים כצנתור  על 
לטענתו  תרופתי.  טיפול  על  והמלצה  חולים 
יפה כוחם של צנתור, ניתוח מעקפים ותרופות 
בסכנה  הנתונים  של  מיידית  חיים  בהצלת 
קיומית. דא עקא, יעילות הטיפולים מתפוגגת 
ולהחלמה  לבריאות  והערובה  ארוך,  בטווח 
ארוכת טווח כרוכה בשינוי אמיץ באורח החיים.

חולה  מתדפק  מרפאתו  סיפי  כשעל  כן,  על 
נדרש  מיידי  וטיפול  רע  בכי  הרפואי  שמצבו 
באמצעים  לטיפול  החולה  זוכה  חייו,  להצלת 
מוצעת  מצבו,  ייצוב  לאחר  רק  המקובלים. 
למטופל תוכנית השיקום הייעודית והמבטיחה. 
התוכנית  את  ליישם  המטופל  בוחר  אם 
ולהתחקות אחר עקרונותיה המפורטים, חלה 
מתבלטים  שרישומיה  חיוביים  שינויים  סדרת 
בנתונים  והן  המטופל,  של  בתחושתו  הן 
של  למצבו  בהתאם  אז,  או  מדידים.  רפואיים 

בהרגשתו,  לשינויים  קשיבות  ותוך  החולה 
של  הדרגתית  בהפחתה  אורניש  ד"ר  מתחיל 

מינון התרופות ומספרן.

מהפכה עולמית
קודם פרסום תוצאות מחקריו ועבודתו של 
ד"ר דין אורניש, סברו חברי הקהילייה המדעית 
ויתר רופאי העולם המדעי כי לא ניתן להביא 
משקעים  החולים.  של  הלב  לעורקי  מזור 
ואינם  בעורקים  קיימים  סברו,  כך  טרשתיים, 
לדידם,  הופעתם.  שחר  למן  להסגה  ניתנים 
אינה  העורקים  ופתיחת  היעלמות המשקעים 
מן האפשר, וכל שיש לאל ידנו לעשות מסתכם 
בניסיון לשימור המצב הקיים ולמניעת המשך 

התדרדרות והחרפת המחלה.
חוללו  אורניש  ד"ר  של  תוכניתו  תוצאות 
מהפכה בקנה מידה נרחב ברפואה המערבית. 
הודות לפועלו חל שינוי בחשיבתם של אנשי 
חלחלה  בהדרגה  הרפואה.  בתחום  המקצוע 
כלל  בקרב  שביתה  קנתה  שכיום  התובנה 
החוקרים: לאורח החיים השפעה מכרעת על 
אינן  לב  מחלות  לב;  מחלות  של  התפתחותן 
גזרה המותירה אותנו חסרי אונים כפי שסברו 
בריא  חיים  אורח  על  הקפדה  בעבר;  הכול 
מאפשרת מניעת הופעתן של מחלות לב, ואף 
מובילה לנסיגת המחלה ולהפחתת השלכותיה 
המדאיבות על החולים בה. ואכן, ברחבי העולם 
הוכשרו אנשי מקצוע הנושאים בנטל החשוב: 
לאמץ  האוכלוסייה  את  ולעודד  לחנך  ללמד, 

אורח חיים בריא.

תוכניתו של ד"ר אורניש
התוכנית  של  המרשימים  ממצאיה  לנוכח 
סבורים  ודאי  ליישומה,  הנלוות  והנפלאות 
עסקינן.  לביצוע  קשה  שבתוכנית  מכם  רבים 
כזו המחייבת שינויים מרחיקי לכת, שמרבית 

האוכלוסייה אינה מסוגלת להם.
בשמיים  לא  בידכם.  עלתה  טעות  ובכן, 
שוכנים  לים  מעבר  ולא  התוכנית  היא 
שינויים  כוללת  התוכנית  הנחיותיה.  עיקרי 
התנהגותיים הנמצאים בהישג ידו של כל אחד 
מאיתנו; שינויים המלווים היבטי חיים עליהם 
לאמור,  כהוכחה  מוחלטת.  שליטה  לנו  יש 
נתון מרשים שעולה מדיווחיהם  נציג בפניכם 
בהם  הברית  בארצות  חולים  בתי  מספר  של 
אחוזים   90-85 לפיו  התוכנית,  את  מיישמים 
ולשינויי  לתוכנית  לב  בחפץ  נעתרו  מהחולים 

התזונה וההתנהלות הנלווים ליישומה )5(.
בארבעה  לשינויים  מתייחסת  התוכנית 

היבטים מרכזיים בחיינו:

שנערכו  מחקרים  עשרות  תוצאות  נותחו  בה 
חד־ הוכחות  עולות  האמור  ומן  בנושא, 

של  במצבם  הטבה  על  שמעידות  משמעיות 
חולי לב המקפידים על ביצוע פעילות גופנית 
כללית  בירידה  ניכרו  השינוי  רשמי  סדירה. 
אירועי  היארעות  בסבירות  בירידה  בתמותה, 
כמו  הטרשתי.  בתהליך  ובהאטת  חוזרים  לב 
היום־יומי, בחיוניות,  כן, הוצג שיפור בתפקוד 
ובמצב רוחם של הנסקרים ששמרו  בהרגשה 

בקפידה על הנחיות הפעילות.
הסובלים  חולים  בקרב  שנערכו  במחקרים 
מתעוקת לב )אנגינה פקטוריס(, הוכחה עובדת 
היות הפעילות הגופנית אמצעי יעיל להגדלת 
לבצע  שביכולתם  מצאו  והחולים  הכאב,  סף 
הכאב.  הופעת  לעת  עד  מבעבר  רב  מאמץ 
מחקרים אחדים הצביעו על היתכנות סבירה 
לכך שפעילות סדירה עשויה להביא את בעיית 

התעוקה אלי פתרונה המלא.
מעיני  נתעלם  לא  הפיזיולוגי  ההסבר 
איזון  מחוסר  נובעת  חזה  תעוקת  החוקרים: 
בין דרישות ובין הספקת החמצן לשריר הלב. 
גרידא  ביטוי  היא  המייסרת  התעוקה  תחושת 
לאי יכולתו של הגוף לספק לשריר די מחסורו.

אופן  את  נכון  אל  להבין  ניתן  האמור  לאור 
הפעילות  תורמת  גיסא  מחד  ההשפעה: 
הגופנית לאיזון בין צריכת החמצן להספקתו – 
בהיותה גורם להפחתת תדירות פעימות הלב 
וצריכת החמצן של שריר הלב. מצידו השני של 
המתרס, מסיבה הפעילות עלייה בריכוז החמצן 
בדם, כאשר לצד העלייה מתרחשת בגוף סדרת 
התאמות נוספות )בלב, בכלי הדם ובשרירים( - 

המאפשרת ניצול יעיל של החמצן.

משינויים  העיקרי  הנשכר  הוא  הלב  שריר 
לבצע  ויכולתו  כושרו  משתפר,  תפקודו  אלה. 
בעת  בחמצן  שמחסור  ומאחר  גדלים,  מאמץ 
הכאב  עימו  נעלם  מלהתקיים,  חדל  המאמץ 
הדם  הספקת  של  בעטיה  שנגרם  האיסכמי 

הלקויה, האופיינית לתעוקת החזה.
מבין המחקרים המתוארים בהחרבה במאמר, 
מתנוסס בגאון מחקר מרגש - בו נטלו חלק 68 
משתתפים שלקו במחלת לב. מצב המשתתפים 
היה חמור עד כדי הלימה לדרישות הרפואיות 
המועמדים  ברשימת  הצבה  המאפשרות 
הכוללת  שיקום  תוכנית  לאחר  לב.  להשתלת 
פורתא  נס  התרחש  גופנית,  פעילות  ביצוע 
במצבם הרפואי; 31 מכלל החולים שהשתתפו 
במחקר הפגינו שיפור כה רב, עד כדי הוצאתם 

מרשימת ההמתנה להשתלת לב.

מחויבים  לב  שחולי  לכול  ברי  האמור,  חרף 
בביצוע בדיקת הערכת מאמץ, בדיקות נוספות 
הפעילות  ביצוע  בטרם  קרדיולוג  והערכת 
גופנית  לפעילות  ההדרכה  כאמור,  הגופנית. 
יעדים,  יעילה לחולי לב היא אישית ומוכוונת 
לטיפול  התייחסות  לכלול  עליה  ושומה 

התרופתי ולמדדים רפואיים רבים.

 אמצעי לבקרה עצמית
של חולי הלב 

חולים שפעילות גופנית מהווה חלק משגרת 
החלים  לשינויים  מרובה  במידה  ערים  יומם, 
במצבם. אם במהלך הצעידה חש החולה שחל 
הנלווה  יותר  רב  קושי  כגון  שינוי  בהרגשתו 
לפעולה או הופעת תעוקת חזה שלא הסכין לה 
בעבר, משמש השינוי כנורת אזהרה המחייבת 
מתן תשומת לב ופנייה לרופא המטפל - לצורך 
פרוטוקול  וביצוע  רפואית  הערכה  קבלת 

הבדיקות המקובל במצבים אלה.
בהתגלע בעיה שאובחנה מבעוד מועד, גדל 
 - להחרפתה  קודם  מזור  לה  להביא  הסיכוי 

ובכך למנוע נזק חמור ובלתי הפיך.
יום־ צעידה  על  מקפידים  שאינם  לב  חולי 

יומית – אינם זוכים לאמצעי בקרה חשוב זה.

בטיחות הפעילות הגופנית 
לחולי לב

חולי לב רבים מזירים עצמם מביצוע פעילות 
נוסף  לבבי  אירוע  מפני  חשש  בגין  גופנית, 
שברמה  אף  המאמץ.  בשל  להתרחש  שעלול 
הרגשית עשוי החשש למצוא הדים בליבם של 
בדבר  לטענה  עובדתי  בסיס  קיים  לא  רבים, 
לשכיחות  מבוקר  מאמץ  בין  ממשית  תלות 

הופעת אירוע לב.
על  דווח  לעיל,  שהוזכר  המפורט  במאמר 
מעקב רחב היקף שנערך ב-167 מרכזי שיקום. 
אירועים  שכיחות  הציגו  המעקב  ממצאי 
פעילות  ביצוע  בעת  במיוחד  נמוכה  לבביים 
בעת  שהתרחשו  המוות  מקרי  מספר  גופנית: 
חולה/  1:784,000 על  עמד  הפעילות,  ביצוע 

שעות   784,000 בכל  אחד  חולה  קרי   - שעה 
עובדת  את  ידיעתנו  לנוכח  נציב  אם  אימון. 
להופעת  מוגבר  בסיכון  נתונים  החולים  היות 
אירועים לבביים, נגלה שמספרים אלה נמוכים 
אם  הרווח.  בחשש  תומכים  ואינם  מאוד  עד 
הנתונים,  בעקבות  נחה  לא  החולים  דעת 
ועודם חוששים מביצוע פעילות גופנית סמוך 
ונראה להופעת האירוע, מוטב לבצע פעילות 
הדרכתם  תחת   – לב  לשיקום  במכון  מבוקרת 
ועינם הפקוחה של אנשי מקצוע שעברו את 

כלי דם של חולים שיישמו 
את התוכנית החלו להיפתח, 

משקעים טרשתיים נעלמו כלא 
היו וזרימת הדם השתפרה 

כבאורח פלא. תחושת החולים 
לא עמדה מנגד לתיעוד 

הדיגיטלי; שבועות ספורים 
לאחר יישום התוכנית חל שיפור 

בהרגשתם של החולים, כאבי 
החזה פחתו ואף נעלמו לחלוטין

חרף האמור, ברי לכול שחולי 
לב מחויבים בביצוע בדיקת 

הערכת מאמץ, בדיקות נוספות 
והערכת קרדיולוג בטרם ביצוע 

הפעילות הגופנית. כאמור, 
ההדרכה לפעילות גופנית יעילה 

לחולי לב היא אישית ומוכוונת 
יעדים, ושומה עליה לכלול 

התייחסות לטיפול התרופתי 
ולמדדים רפואיים רבים



הרפיית מתחים )בראש מדרג העדיפות(	 
תזונה נאותה ודלת שומן	 
פעילות גופנית מספקת	 
הפסקת עישון	 

בארצות  תהילה  עטורי  בריאות  מרכזי 
הברית אימצו את תוכניתו של ד"ר דין אורניש 
והכשירו אנשי צוות לטיפול בחולי לב על פי 
מותירות  אינן  התוכנית  תוצאות  עקרונותיה. 
לאחר  כי  עד  ספק,  ולהטלת  לפקפוק  מקום 
שנות בדיקה מרובות בהן נסקרה תחת עדשת 
החליטו  רב,  מדעי  בדקדוק  המיקרוסקופ 
חברות ביטוח מרכזיות להכיר בתוכנית ולכלול 
אותה בין סבך סעיפי תעודות ביטוח החיים )6(. 
הביטוח  חברות  נחשדו  לא  לכול,  כידוע 
בנטייה לפזרנות וביד פשוטה יתר על המידה. 
עורכות  לרפואה,  בודד  דולר  הוצאת  בטרם 
ומעמיקה  מקיפה  יסודית,  בדיקה  החברות 
כדאיותה הכלכלית של ההוצאה. על  לווידוא 
כן, כאשר חברות ביטוח מוכנות להזיל מכספם 
יכולים  אנו  התוכנית,  למימון  דולרים  אלפי 
מכך  מרוויחות  שהן  ובטוחים  סמוכים  להיות 
בהוצאות  מחיסכון  הנובע  רווח  עתק;  סכומי 
תרופות,  אשפוזים,  כגון:  שונים  גורמים  על 

צנתורים וניתוחי לב.

לסיכום
עונה  באוכלוסייה  גבוה  אחוז  הלב,  למגינת 

להיווצרות  הסיכון  גורמי  מכלל  אחדים  על 
ולהתפתחות טרשת עורקים ומחלות לב וכלי 

דם. 
שייעודן  תרופות  קבע  באורח  נוטלים  רבים 
להפחית את לחץ הדם העודף, להוריד את ערכי 
של  המעגימים  בנזקיה  ולטפל  הכולסטרול 
מחלת הסוכרת. תוך נקיטה באמצעים אלה, כך 
חושבים הללו, תמה חובת השתדלותם לטיפול 

במצוקתם ולמניעת הסכנה המתרגשת מולם.
לשם  מיסודה.  מוטעית  זו  מחשבה  ברם, 
טיפול ומניעת התפתחות מחלות אלו – כמו גם 
החיים;  באורח  שינוי  נדרש  אחרים,  תחלואים 
שינוי הכולל מחויבות לדפוסי תזונה בריאים, 
הגעה לרגיעה ולאיזון נפשי, ואבן הראשה של 
סדרת השינויים: ביצוע פעילות גופנית סדירה 

בתדירות ובעצימות מספקת. 
שבגופם  אלה  על  פוסחת  אינה  הבשורה 
התגלעו מחלות כטרשת עורקים, אוטם שריר 
הלב או שבץ מוחי )אירוע הנגרם תכופות בשל 

טרשת המקננת בעורקי המוח(.
לאל  ואין  מזלכם  איתרע  לפיה  המחשבה 
ידכם לשפר את מזלכם – בטעות יסודה. מכלל 
לפיה  בהירה  תובנה  מתנוססת  המחקרים 
ביותר  הקשות  במחלות  החולים  של  בכוחם 
להביא רפאות לגופם בעזרת שינויי התנהגות. 
ניכרות  תהיינה  השינוי  השפעות  למעשה, 
ביתר עוז בקרב חולים קשים - החשים בשיפור 
ביצוע  מתחילת  קצר  זמן  פרק  בתוך  במצבם 

השינוי. "אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של 
אדם", אל לו לומר נואש ולזנוח את המערכה 

על הטבת מצבו, שיפור בריאותו והצלת חייו.
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קמפבל

אפרת,

 

מצ"ב החומרים למודעה לפי הפירוט הבא:

 

נספח ראשון הוא צילום של הכריכה הקדמית של הספר

נספח שני הוא תיאור הספר

נספח שלישי הוא חוות דעתו של פרופ' רן בליצר על הספר

PDF   נספח רביעי הוא פלייר של הקליניקה בקובץ

נספח חמישי הוא פלייר הקליניקה בקובץ שניתן לשינויים (במידה והגרפיקאית תצטרך)

 

 

חשוב שהמודעה תעוצב באופן הכי שיווקי ומזמין.  אני אינני מבינה הרבה בעיצוב גרפי אבל חשבתי שנכון להקפיד על הפרטים הללו:

 

מאחר ואין הרבה מקום, צילום הכריכה צריך להיות בולט אבל לתפוס מקום קטן.

המלל בתיאור הספר וחוות דעתו של פרופ' בליצר צריך להיות בפונט בולט.

ב"ה

הספר "רק לא דיאטה" עוסק במגוון רחב של נושאים חשובים 
לבריאותנו ומלמד את הדברים החשובים ביותר על מנת להצליח 

ליישם ולקיים את המצווה: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". 

למשל:
• למה צריכת מזונות ומשקאות דיאטתיים מסוכנת לכולם ובמיוחד לחולי סוכרת.

• כיצד ניתן לשפר את התפקוד המוחי של ילדינו בעזרת מזון בריא, או להבדיל, 
כיצד מזונות מסוימים עלולים לפגוע במוח ילדינו.

ההסברים כתובים בשפה פשוטה, מובנת, משכנעת מאוד ומגובים במחקרים 
מדעיים, תוך מתן דוגמאות מחיי היומיום שהופכים את הספר למעשי ויישומי.

יישום הדברים הנלמדים בספר עשוי להוביל בע"ה, לשיפור הבריאות, 
תפקוד המוח והמשקל. זהו ספר חובה בכל בית. 

ניתן להזמין את הספר בטלפון: 04-8120644. 
ניתן גם לשלוח בדואר.

המהדורה השלישית של הספר נמכרת כעת על ידי 
בהנחה של 50% (50 ₪ בלבד).

חוות דעתו של פרופ' רן בליצר הכתובה על הכריכה רק לא דיאטה
האחורית של הספר:

קראתי בעיון רב את ספרך. יישר כוח על העבודה 
הרחבה והמצוינת. הספר נעים לקריאה ומשכנע, ואני 

סבור שיש לו יכולת להביא אנשים לשינוי מבורך 
בהרגלי החיים - תזונה נבונה, פעילות גופנית והימנעות 

מעישון. שינוי כזה באורחות החיים הוא אתגר מורכב 
ששכרו בצידו. האמירות המופיעות בספר – מהניסיון 

האישי, מסיפורים וחוויות אישיות כאדם וכמטפל, 
והרעיונות שמובאים מעולם הרפואה המשלימה, 
עשויים 'לגעת' בנפשם של אנשים יותר מציטוט 

מסקנות מאמרים וסקירות מדעיות, ולהביא לשינוי של 
ממש. אני מאמין ומקווה שהספר יעורר ענין רב בקרב 

קהלים נרחבים, ומבקש לאחל לך הצלחה רבה 
בפרסומו ובריאות שלמה לקוראים. 


