דבר המנכ״ל

ייעוד משרד הבריאות הוא לקדם בריאות ואיכות חיי אזרחי המדינה .מטבע הדברים ,מופנה עיקר קשב
המערכת לטיפול בתחלואה קיימת ,למרות שמבחינה אסטרטגית רצוי דווקא להשקיע במניעת החולי
במקור .לא רק טיעונים תיאורטיים תומכים בשינוי סדר העדיפויות ,אלא המציאות עצמה :בשנים האחרונות
מתפשטת מגיפת ההשמנה בכלל האוכלוסייה כולל ילדים ונוער והיא מאיימת להפוך את המגמות הקיימות
ולהעלות את שיעור התחלואה והתמותה ממחלות כרוניות ישראל.

מתוך הכרה בחשיבות נקיטת פעולות מקדמות בריאות ומונעות חולי ,עוד בשנת  2006החל משרד הבריאות
בתכנון שיטתי של פעילות מניעתית והשיק את היוזמה ”לעתיד בריא  .”2020כ 20-ועדות מקצועיות
שקדו על הערכת נטל התחלואה ,על הגדרת יעדים ומטרות כמותיות לשנת  2020ועל גיבוש אסטרטגיות
התערבות הנשענות על מיטב העבודות המדעיות .דוחות שלוש תת-ועדות מרכזיות בנושאי עידוד פעילות
גופנית מקדמת בריאות ,מניעה וטיפול בהשמנה ותזונה נבונה מתפרסמים בימים אלה .אנו תקווה שייטיבו
למקד את מאמצי המניעה כדי שנתמודד ביתר הצלחה עם הגורמים העיקריים של מגיפת ההשמנה :תזונה
לקויה והיעדר פעילות גופנית.

אך אין להסתפק בהנחיות תיאורטיות; חשוב להופכן לתוכנית ביצועית .לכן ,במסגרת ”עמוד האש״ ,תוכנית
העבודה של משרד הבריאות לשנת  ,2011קבעתי את קידום תחום בריאות הציבור כאחד מחמש המטרות
העיקריות של המשרד .כדי ליישם את התוכנית ,הוחלט לגבש ולהוביל תוכנית לאומית רב-משרדית לקידום
אורח חיים בריא ופעיל .על בסיס ההמלצות המדעיות בחוברת זו וניסיון אנשי מקצוע וקובעי מדיניות רבים,
נוסחה הצעת מחליטים המפרטת הצעות חקיקה ויוזמות נלוות שנועדו לסייע לאזרחים מכל הגילים לחיות
חיים בריאות ושלמים יותר.

אני מבקש להודות לד״ר בעז לב ,העומד בראש היוזמה ,לד״ר אלי רוזנברג וצוותו המרכזים אותו ולכל יושבי
הראש וחברי הוועדות שהקדישו זמן רב ומחשבה מעמיקה לקידום היוזמה החשובה הזו.

יישר כוחכם ובהצלחה רבה לכולנו.

פרופ׳ רוני גמזו
מנכ״ל משרד הבריאות

iii

דבר המשנה למנכ״ל

ברוח הימים האלה
העם רוצה בחירה
העם רוצה בריאות
העם רוצה להתאגד סביב ערכים של בריאות ומניעת מחלה
העם רוצה צדק בריאותי

משרד הבריאות רואה בקידום בריאות ומניעת תחלואה ”עמוד אש״ מרכזי כמדיניות ודרך פעולה.
שותפות של הפרט ,הקהילה ,רשויות מקומיות וממשלה באחריות לבריאות תאפשר מיצוי ומקסום בריאות
לישראל.

”לעתיד בריא 2020״ מציעה יעדי בריאות בני השגה וכלים להגיע אליהם.

אנחנו בדרך.

ברכות והערכה רבה לכל העוסקים במלאכה.

ד״ר בעז לב
המשנה למנהל הכללי
משרד הבריאות
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לעתיד בריא  :2020מחזון להגשמה
השאיפה לבריאות מלווה את האדם עוד משחר ההיסטוריה .חכמי קדם כבר הטיבו להשיא עצות לשימור
ושיפור הבריאות שלא היו מביישות ספר ברפואה מונעת של המאה ה :21-אבי הרפואה ,היווני היפוקרטס,
ציין עוד במאה החמישית לפני הספירה ש״הליכה היא התרופה הטובה ביותר המוכרת לאדם״ .הרמב״ם ,בן
המאה ה ,12-מביא בספרו הנודע ,משנה תורה ,צרור עצות נבונות לאורח חיים בריא ופעיל .הנה מקצתם
בתחום התזונה הנבונה” :צריך להרחיק אדם מדברים המאבדים את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המבריאים
והמחלימים .ואלו הן :לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב ...לא יאכל אדם עד שתתמלא כריסו״.
אלא שחסרו לחכמי העבר שני מרכיבים חיוניים להשגת היעד הבריאותי הנכסף :ידע מדעי מבוסס לגבי מה
צריך לעשות ,ושיטות בדוקות כיצד לחולל את השינוי בהתנהגויות הפרט והכלל.
השינוי המהותי חל במהלך שנות ה 70-של המאה העשרים .אז פורסמו שלוש מסמכי מפתח :ב 1974-יצא דוח
שר הבריאות הקנדי ,מרק ל ַלונד ,שהצביע על חשיבות התרומה של אורח החיים והסביבה הפיזית והחברתית
לבריאות; ב 1976-נוסד כוח המשימה הקנדי לטיפול מונע )Canadian Task Force on Preventive Health
 ,(Careשלראשונה גיבש מתודולוגיה מדעית לבחינת קבילות הראיות התומכות בהתערבויות מניעתיות;
וב 1979-פורסם דוח  Healthy Peopleמטעם משרד הבריאות האמריקני שקבע יעדי בריאות מניעתיים
ברמה לאומית.
ההתפתחויות אלו עודדו את ארגון הבריאות העולמי לייסד ב 1984-יוזמת בריאות לכל ).(Health for All
בעקבותיו התניע משרד הבריאות הישראלי בשנת  1989תהליך לקביעת יעדי בריאות לקראת שנת .2000
אמנם היוזמה ההיא לא התקדמה מעבר לפרסום היעדים ,אך היא הכינה את הקרקע ליוזמה הנוכחית אשר
הושקה בתחילת .2006
נבחרו עשרים ועדות אשר התחלקו בחלק ניכר מהמקרים לתת-ועדות .אלה הורכבו ממומחי תחום ממשרד
הבריאות ומשרדי ממשלה נוספים ,מקופות החולים ,מהאקדמיה ומארגונים נוספים .נושאי הוועדות התפרשו
על קשת רחבה של תחומי מניעה :היו שהתמקדו בהתנהגויות בריאותיות כגון עישון ,תזונה ,פעילות גופנית,
שתיית אלכוהול או עייפות .אחרים התרכזו במצבי בריאות האופייניים לרובד גיל מסוים ,למשל אנמיה ביילוד,
מחלות תעסוקתיות ובשברי ירך בקשיש .ועדות אחרות התעמקו במניעת מצבי תחלואה רחבים :מחלות
זיהומיות ,בריאות הפה ,או בריאות הנפש .קבוצה אחרונה בחנה שיטות וכלים חיוניים להצלחת משימת
המניעה כגון מידע ,הכשרה והדרכה ,תקשורת ושיווק הבריאות .משימתן הייתה משולשת :לאמוד את
נטל התחלואה והנטל הכלכלי הנובעים מהבעיות בתחום עבודתן ,בחינת אסטרטגיות רחבות והתערבויות
ממוקדות כדי למנוע או למזער את היקף הבעיות ,ולקבוע יעדים ומטרות להשגה עד שנת  2020עבור אותם
נושאים בעלי נטל בריאותי משמעותי ושנמצא עבורן התערבות מועילה ומבוססת מבחינה מדעית .במידה
ולא נמצאו נתוני בסיס חשובים או שהוחלט שנדרש מחקר התערבותי כדי לבחון מועילות גישה מבטיחה
בישראל ,נקבע ”יעד-בפיתוח״ שנועד לכוון מחקר יישומי עתידי בנושא.
שוויוניות במתן שירותי בריאות היא זכות בסיסית של כל אזרח .על מנת לממש זכות זו ,כוונו הוועדות לצמצם
פערים בריאותיים בין קבוצות אוכלוסייה שונות .שאיפה זו התבטאה בקביעת ערכי המטרה המותאמים
לצרכים של אותן קבוצות ,תוך ציפייה שיישום ההתערבויות בקבוצות אלה יוגבר בהתאם.

v

הנהלת משרד הבריאות הנוכחית החליטה לתעדף נושא קידום הבריאות והרפואה המונעת בתוכנית העבודה
הרב-שנתית שלה .הנושאים הראשונים שהוחלט להוציא לפועל היו מניעת עישון ,מניעת השמנה ,עידוד
פעילות גופנית מקדמת בריאות ותזונה נבונה .הסיבות לכך ברורות :נושאים אלו אחראים לקרוב למחצית
מנטל התחלואה הכרונית במדינות מפותחות .נושא העישון זכה לטיפול נפרד .שלושת הנושאים האחרים
מהווים נושאי הליבה של תוכנית רב-משרדית המושקת בימים אלה ,התוכנית הלאומית לאורח חיים בריא
ופעיל .לכן ,מתפרסמים בימים אלה דוחות תת-הוועדות בשלושת הנושאים האלה .במהלך החודשים הבאים
עתידים להתפרסם כ 30-הדוחות הנותרים .אנו תקווה שבמהלך השנים הקרובות יבנו משרד הבריאות ושאר
השותפים במשרדי הממשלה ,הקופות ושאר הארגונים השותפים תוכניות יישום גם עבור שאר הנושאים.
ברכות ותודות שלוחות לכל השותפים למלאכה האדירה הזו :למנכ״ל ,פרופ׳ רוני גמזו ,על חזונו ותמיכתו
מאז כניסתו לתפקיד ולראש היוזמה ,ד״ר בעז לב ,המשנה למנכ״ל ,המוביל ומנווט את היוזמה מראשיתה.
תודה ליד ימיני ,ד״ר טוני דואק ,הנוטלת חלק מרכזי בכל פעילויות היוזמה מאז שנת  .2007תודה לד״ר לאה
רוזן שעזרה להתניע את הפעילות ולקדמה ,עת ששימשה מתאמת ארצית ליוזמה בראשית דרכה .ותודה
למירי כהן ,לפרופ׳ גבי בן-נון ולד״ר טוביה חורב ,חברי המנהלת ,על התמיכה ועל כל העצות הטובות.
ואחרונים חביבים ,חברי הוועדות .מדובר ביותר מ 300-אנשי מקצוע בכירים ממשרדי הממשלה ,קופות
החולים ,האקדמיה ,ומארגונים נוספים ,וכן עשרות יועצים מחו״ל .כולם תרמו רבות למאמץ .שאו ברכה על
תרומתכם רבת השנים.
אנו תקווה שעבודה זו תשמש נדבך חשוב בהשגת ה״יעוד״ הישראלי עתיק היומין” :והסירותי מחלה מקרבך...
את מספר ימיך אמלא״ )שמות ,כ״ג ,כ״ו(.

ד״ר אלי רוזנברג
ממונה ארצי
היוזמה ”לעתיד בריא ”2020
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תת-ועדה של הוועדה להתנהגויות בריאות
יו״רים :ד״ר רונית אנדוולט ופרופ׳ אליוט בארי
חברי תת-הוועדה :דורית אדלר ,ד״ר דיאן לוין ,ד"ר יפעת לינהרט ,ד"ר דיאנה פלשר ,ד"ר שרה קפלן ,ד"ר לאה
רוזן ,ד"ר אלי רוזנברג ,פרופ׳ תמר שוחט ,ענת שמש

תוכן עניינים
 .1תקציר מנהלים 79 ..................................................................................................................................................
 1.1רקע79 ............................................................................................................................................................
 1.2יעדים 79 ........................................................................................................................................................
 1.2.1יעדי תוצא 79 ....................................................................................................................................
 1.2.2יעדים בפיתוח 80 ............................................................................................................................
 1.3אסטרטגיות והתערבויות80 ........................................................................................................................
 1.3.1מניעה 80 ..........................................................................................................................................
 1.3.2טיפול 81 ............................................................................................................................................
 .2מניעה וטיפול בהשמנה83 ..................................................................................................................................
 2.1מבוא83 ..........................................................................................................................................................
 2.2רקע83 ............................................................................................................................................................
 2.2.1משקל יתר והשמנת יתר בעולם 83 .............................................................................................
 2.2.2משקל יתר והשמנת יתר בישראל 84 ..........................................................................................
 2.2.3הנטל הכלכלי הנובע מהשמנה ומעודף משקל 84 ...................................................................
 2.2.4הגורמים להשמנה85 ......................................................................................................................
 2.2.5הסיכונים הנלווים להשמנה85 ......................................................................................................
 .3יעדים בינלאומיים בנושא משקל יתר והשמנת יתר 87 ..........................................................................
 3.1ארצות הברית87 .............................................................................................. Healthy People 2020 :
 3.2היוזמה  Health21של ארגון הבריאות העולמי89 ..................................................................................
 .4יעדים לאומיים לישראל 90 ..................................................................................................................................
 4.1יעד-על90 ......................................................................................................................................................
 4.2יעדי תוצא 90 ................................................................................................................................................
 4.3יעדים בפיתוח 91 ..........................................................................................................................................
 .5אסטרטגיות והתערבויות 92 ................................................................................................................................
 5.1התערבויות למניעת השמנה92 .................................................................................................................
 5.1.1ההמלצות המובילות92 ..................................................................................................................
 5.2התערבויות לטיפול בהשמנה 94 ...............................................................................................................
 5.2.1מבוא 94 .............................................................................................................................................

 5.2.2פעולות מקדימות94 .......................................................................................................................
 5.2.3טיפולים מומלצים 94 ......................................................................................................................
 .6סיכום 96 .....................................................................................................................................................................
נספח  :1המלצות כוח המשימה למניעת השמנה97 ....................................................................................
נספח  :2השמנה כגורם לתמותה102 ....................................................................................................................
נספח  :3נתוני הימצאות השמנת יתר ומשקל יתר בישראל 104 ................................................................
נספח  :4עומס תחלואה ) (DALYsממחלות המשויכות להשמנה )106 ................................(BMI≥25
נספח  :5שיעורי תחלואה של מחלות המשויכות להשמנה107 ...................................................................
נספח  :6שיטת תעדוף ההתערבויות111 ..............................................................................................................
נספח  :7הביסוס הראייתי להתערבויות למניעת השמנה113 ......................................................................
נספח  :8סיכום הביסוס הראייתי להתערבויות לטיפול בהשמנה119 ........................................................
נספח  :9עדכון סקירות שיטתיות למניעה וטיפול בהשמנה
)126 ......................................................................................................................................................... (2011-2007
מראי מקום 130 ...............................................................................................................................................................

מניעה וטיפול בהשמנה

תקציר מנהלים

 .1תקציר מנהלים
 1.1רקע
השמנה פוגעת באופן משמעותי בבריאות; היא פוגעת באיכות החיים וביכולת התפקוד וגורמת לתחלואה
נפשית וגופנית כרונית .השמנה משמעותית עלולה אף לגרום לתמותה מוקדמת .אכן קיימת נטייה
גנטית להשמנה ,אך העלייה הברורה בעשורים האחרונים בהיקפי ההשמנה בעולם המערבי מהווה עדות
חד-משמעית לתרומתו של אורח החיים להשמנה .מקור ההשמנה נעוץ בהפרת האיזון בין הצריכה הקלורית
המגיעה מהמזון לבין הוצאת האנרגיה באמצעות פעילות גופנית .קלוריות עודפות נצרכות בשל אכילת
מזון מהיר עתיר קלוריות ,הגדלת המנות הנמכרות ועלותו הנמוכה של מזון עתיר קלוריות מחד ,וצמצום
היקף הפעילות הגופנית עקב צפייה ממושכת יותר בטלוויזיה ובמחשב ,המחמיר את הבעיה ,מאידך .אחוז
הילדים והמבוגרים הסובלים מהשמנה בישראל גדל .סקר  KAPמשנת  2008מצא כי  13.7%מבני  18ומעלה
סובלים מהשמנת יתר ו 34%-ממשקל יתר .סקרי אורך מעידים על השמנה גוברת בקרב מבוגרים ובני נוער.
בעיית ההשמנה אינה פוגעת באופן שווה באוכלוסיות השונות .לדוגמה ,אחוז האוכלוסייה השמֵנה בקרב
האוכלוסייה הערבית ,ובמיוחד בקרב נשים ערביות ,הוא גדול יותר .בנוסף ,הוכח ששיעורי ההשמנה בעולם
המערבי ,וסביר שכך גם בישראל ,גבוהים יותר ככל שהמעמד החברתי-כלכלי נמוך יותר.
משקל יתר ובמיוחד השמנת יתר גוררים עלות כלכלית ברורה; מדובר בהוצאות ישירות על בריאות וכן בעלות
עקיפה הנובעת מאובדן פריון עבודה .אומדן עדכני של העלויות מגיע ל 5.76-מיליארד שקל בשנה ,סכום
המתקרב ל 10%-מההוצאה הלאומית השנתית על בריאות.
שיטת קביעת היעדים ,המטרות ובחירת ההתערבויות
גובשו יעדים ומטרות בהתאם לעומס התחלואה באוכלוסיות שונות ובגילים שונים ,תוך התחשבות בהשפעת
ההתערבויות ,כדי להשיג את ערכי המטרה עד שנת .2020
דוח כוח המשימה בנושא מניעת השמנה משנת  2006שימש בסיס לבחירת התערבויות בפרק מניעת
השמנה .מדוח זה אומצו אותן המלצות שנתמכו בראיות מוצקות בספרות המדעית ).(evidence-based
התערבויות לטיפול בהשמנה נבחרו היישר מהספרות המדעית.
התעדוף בוצע בהתאם לרמת התמיכה המדעית בהתערבויות השונות.

 1.2יעדים
 1.2.1יעדי תוצא
.1

הפחתת שיעור השמנת היתר בקרב בני  18ומעלה בכלל האוכלוסייה ב.11.2%-

.2

הפחתת שיעור השמנת היתר בקרב בני  18ומעלה באוכלוסייה היהודית ב.10%-

.3

הפחתת שיעור השמנת היתר בקרב בני  18ומעלה באוכלוסייה הערבית ב.15%-

.4

העלאת שיעור בני  18ומעלה שמשקל גופם תקין בכלל האוכלוסייה ב.10%-

.5

הפחתת שיעור בעלי סיכון למשקל יתר בקרב ילדים ומתבגרים ב.10%-
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הרקע לבחירת הערכים :חשוב לקבוע ערכי מטרה בעלי משמעות בריאותית מחד ,אך בני-השגה מאידך.
חשוב גם לצמצם פערים בין קבוצות שונות באוכלוסייה .לכן ,בהתחשב בעובדה שלאחרונה קבעה היוזמה
האמריקאית  Healthy People 2020ערכי יעד של  10%ליעדיה ,ומעת פרסום היעדים ייוותרו כשמונה
שנים להשגתם ,הוחלט לקבוע ערכים של  10%ליהודים ו 15%-לערבים .הערך לכלל האוכלוסייה משקף
שקלול של הערכים לשתי קבוצות האוכלוסייה.

 1.2.2יעדים בפיתוח
ביצוע סקרים עתיים הכוללים מדידת הגוף )כגון סקרי מב״ת(.

 1.3אסטרטגיות והתערבויות
 1.3.1מניעה
לאור הקושי להשיל מספר רב של קילוגרמים ממשקל הגוף ,חיוני לפעול בנמרצות כדי למנוע את העלייה
במשקל המתרחשת באופן הדרגתי במהלך החיים .ההתערבויות המומלצות מתבצעות בסביבות שונות
ויכולות להשלים זו את זו.
סדר ההתערבויות מציין את רמת התמיכה המדעית והמקצועית בהן:

 1.3.1.1מערכת הבריאות
.1

ניטור שנתי של ה ,BMI-ובעתיד ,היקף המותניים ,באמצעות הצוות המטפל במרפאות קופות החולים.

.2

תמרוץ השתתפות בפעילות לשמירה על אורח חיים בריא כגון ביצוע פעילות גופנית ותזונה בריאה )דרך
תגבור סל השירותים(.

 1.3.1.2התעשייה והממשלה
עידוד היצע של מזון בריא בעזרת חקיקה או באמצעות שיתוף פעולה של תעשיית המזון במטרה להוזיל
את מחירם של מוצרי מזון מקדמי בריאות ולשפר את הרכבם ,יחד עם הקטנת גודל המנות הנמכרות ,עידוד
פיתוח מזון בעל דחיסות אנרגטית נמוכה יחסית וסימון ההרכב התזונתי של מנות המוכנות לאכילה או
מבושלות הנמכרות ברשתות מזון ,רשתות מזון מהיר והמוגשות במסעדות.

 1.3.1.3התקשורת
.1

הגבלת פרסום מזון בעל ערך תזונתי נמוך בשעות צפיית שיא של ילדים בטלוויזיה.

.2

עידוד כלי התקשורת להשתמש בדמויות חיוביות לחיקוי בנושא צריכת מזון בריא.
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 1.3.1.4בתי הספר
.1

הגבלת מכירת מזון ומשקאות עתירי קלוריות/שומן/מלח והגברת זמינות פירות ,ירקות ומזון דל
קלוריות/שומן/מלח.

.2

אימוץ גישות חדשניות להוראת נושאי תזונה נבונה ,עידוד פעילות גופנית ושלומות ) (wellnessובחירה
והכשרה של מורים מתאימים.

.3

ניטור ה BMI-של התלמידים מגיל  6שנים ומעלה.

.4

הכללת החינוך לאורח חיים בריא בתוכנית הלימודים.

 1.3.1.5משפחה
.1

.2

הגבלת ”זמן מסך״ )טלוויזיה ,מחשב ,משחקי וידאו( של ילדים באמצעות אחת מהשיטות ההתנהגותיות
הבאות:

•

בניית כישורים ,קביעת יעדים ושימוש בשיטות לחיזוק ההתנהגות אצל הילד.

•

תמיכה בהורים באמצעות מתן מידע על אסטרטגיות סביבתיות מוצלחות להקטנת גישה לטלוויזיה,
משחקי וידאו או מחשב.

•

”מחויבות משפחתית״ במסגרתה מחליטים בני המשפחה יחד להינזר מצפייה בטלוויזיה למספר
ימים מוגדר ).(TV turnoff challenge

עידוד עריכת ארוחות משפחתיות ,כולל הגשת סיוע בקבלת החלטות בריאות לגבי סוג וכמות המזון כמו
גם תדירות הארוחות.

 1.3.2טיפול
כדי להפחית במשקל יש לבצע ניטור ) BMIובעתיד ,היקף מותניים( ,לשלב פעילות גופנית קבועה ולהיצמד
*
לדיאטה דלת קלוריות אך מאוזנת מבחינה תזונתית )דלת שומן ,דלת פחמימות ,או בעלת מדד גליקמי
נמוך(.
כדי לממש תוכנית זו חשוב לפעול במספר רמות כדלקמן:

 1.3.2.1מערכת הבריאות
.1

מעקב במרפאות באמצעות מדידת  BMIותשאול לגבי אורח החיים הכולל הערכת בעיות רקע ורמת
המוכנות לביצוע שינוי התנהגותי .ככלל ,יבוצע על ידי צוותי הרפואה הראשונית.

.2

ייעוץ תזונתי התנהגותי ) (behavioral therapyאו התנהגותי-מחשבתי )cognitive-behavioral
 (therapyהכולל מפגשים לאנשים הסובלים מהשמנת יתר ,בתדירות של לפחות פעמיים בחודש,
במהלך שלושת החודשים הראשונים .בהמלצת מומחים רצוי להמשיך את הייעוץ מדי בחודש למשך
יתרת השנה .ילדים יקבלו בסך-הכל  25שעות ייעוץ מאנשי מקצוע מיומנים כגון דיאטנים.

* מדד גליקמי ) (glycemic indexמתאר את הרמה שבה מזון נתון משחרר גלוקוזה לדם לאחר ארוחה .ככל שהמדד גבוה יותר ,מדובר במזון
המעלה בקצב מהיר יותר את רמת הגלוקוזה ,ובעקבות כך ,באנשים עם תפקוד תקין של הלבלב ,גם את רמת האינסולין.
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.3

ייעוץ פרטני או קבוצתי במטרה לשמור על משקל רצוי בעזרת ייעוץ אישי או בכתב ,וכן באמצעים
טכנולוגיים כגון המרשתת )האינטרנט( ,דוא״ל ,תוכנות מחשב ,מערכות טלפון ממוחשבות המוכוונות
לתזונה ופעילות גופנית מקדמות בריאות ,כולל שימוש במדי פסיעה )פדומטרים( ותיעוד כתוב או
ממוחשב של מספר הצעדים שצועדים מדי יום.

.4

מתן תמריצים להשתתפות בסדנאות להפחתה במשקל.

.5

במקרים בהם השינוי ההתנהגותי לא הצליח דיו ,יש לשקול טיפול תרופתי.

.6

אם כל הנ״ל לא הצליחו ומדובר באדם בעל מדד מסת גוף ≤  40או ≤ 35הסובל ממחלות הקשורות
להשמנה )כגון סוכרת( יש לשקול התערבות כירורגית להקטנת הקיבה.

 1.3.2.2מקומות עבודה
.1

הגדלת הידע של עובדים לגבי תזונה ופעילות גופנית מקדמת בריאות באמצעות הרצאות ,מידע בכתב
או תוכנות מחשב ייעודיות.

.2

שינוי התנהגות עובדים באמצעות שיטות התנהגותיות וחברתיות כגון ייעוץ התנהגותי פרטני או
בקבוצות ,פעולות לבניית כישורים כגון שליטה בעת גירויים ,מתן חיזוקים ,או תמריצים ושיתוף עובדים
אחרים או משפחה במטרה לתמוך בשינוי.

.3

שינויים במדיניות או בסביבת העבודה כגון שיפור היצע מזון מקדם בריאות בקפטריות ובמכונות למכירת
מזון יחד עם אפשור ביצוע פעילות גופנית ,תוך ייעוד מקום וזמן לעסוק בפעילות ,במהלך יום העבודה.

 1.3.2.3בתי ספר ומשפחות
.1

תוכנית בית ספרית רב-שנתית המשלבת במקצועות הקיימים תכנים בנושאי צמצום שעות הצפייה
בטלוויזיה ,הגברת הפעילות הגופנית ,הגברת צריכת פירות וירקות וצמצום אכילת מזון עתיר קלוריות/
שומן/מלח יחד עם פעילות משפחתית.

.2

היעזרות בהורים כסוכני שינוי לאימוץ אורח חיים בריא לכל בני המשפחה .מומלץ לרכז מאמץ במשפחות
בעלות מוטיבציה להצליח ,המוכנות לשנות את אורח חיי כלל המשפחה.
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 .2מניעה וטיפול בהשמנה
 2.1מבוא
במסגרת היוזמה ”לעתיד בריא 2020״ בחרה הוועדה להתנהגויות בריאותיות של משרד הבריאות בנושא
ההשמנה כאחד מהתחומים בהם יש לקבוע יעדים לאומיים ותוכנית פעולה להשגתם.
סיכום שיטות ותהליכי העבודה של הוועדה:
 .1היכרות עם הדוח שפרסם כוח המשימה בנושא מניעת השמנה ,שהוקם בשנת  2005בראשות פרופ׳
אליוט בארי וד״ר דורית קלוסקי .כוח המשימה הגיש את המלצותיו למשרד הבריאות במהלך שנת
 .2006באותה שנה החלה לפעול תת-הוועדה למניעה ולטיפול בהשמנה של היוזמה ”לעתיד בריא
2020״ .המלצות כוח המשימה התבססו על הסכמה של מומחי כוח המשימה .עיקרי ההמלצות של כוח
המשימה מפורטים בנספח מס׳ .1
.2

בחינת תוקף הראיות המדעיות הקיימות בספרות המקצועית על ידי תת-הוועדה ומסירת המלצותיה
בהתאם לרמת הראיות הללו .תת-הוועדה נחשפה בעבודתה לתגליות החדשות שפורסמו בספרות
המקצועית עד שנת .2008

.3

איתור הנתונים הרלוונטים בנושא השמנת יתר ומשקל יתר בישראל ,ובחינתם ,לרבות מגמותיהם,
לאורך השנים.

.4

קיום סדרת מפגשים בפועל ומספר רב של התייעצויות ,באמצעות התכתבות אלקטרונית ,לבדיקת
החומרים ולקבלת החלטות בנוגע לאסטרטגיות ויעדים מומלצים.

.5

תת-ועדה זו לא התייחסה לנושא הפרעות אכילה משום שקיימת תת-ועדה ייעודית לנושא זה במסגרת
הוועדה להתנהגויות בריאותיות של יוזמת ”לעתיד בריא 2020״ .הדוח מצוי באתר האינטרנט של היוזמה
”לעתיד בריא 2020״ באתר משרד הבריאות.

.6

תת-ועדה נפרדת התייחסה לנושא תזונה נבונה בכללותה בדוח נפרד .הדוח מצוי באתר האינטרנט של
היוזמה ”לעתיד בריא 2020״ באתר משרד הבריאות.

 2.2רקע
 2.2.1משקל יתר והשמנת יתר בעולם
השמנה הגיעה לממדים של מגיפה כלל-עולמית .לפי הערכות ארגון הבריאות העולמי ב,2005-
כ 1.6-מיליארד מבוגרים ברחבי העולם סובלים ממשקל עודף ,לפחות  400מיליון מהם סובלים מהשמנת
יתר .1בשנת  1995עמד נתון זה על כ 200-מיליון מבוגרים.
השמנת יתר אינה פוגעת באיכות החיים בלבד; היא קשורה גם למגוון מחלות העלולות לגרום למוות.2
מעריכים כי בשנת  2004התרומה היחסית של משקל יתר והשמנת יתר לתמותה ממחלות לב בארצות
הברית עמדה על  112,000מקרי מוות נוספים .1אם לא יפעלו בדרך כלשהי לשינוי המצב ,בתוך  20שנים
שיעורי התמותה בעולם יגדלו בכ 30%-עקב השמנה והמחלות הנלוות לה.3
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ככלל ,שיעורי השמנת היתר גבוהים יותר בקרב נשים ,אף ששיעורי משקל היתר גבוהים יותר בקרב גברים.
כמו כן ,קיים קשר בין השמנה ובין מעמד כלכלי-חברתי :שיעורי השמנת היתר בעולם המערבי גבוהים יותר
בקרב אוכלוסייה ממעמד חברתי-כלכלי נמוך.4
השמנה בקרב ילדים ובקרב בני הנוער נחשבת אף היא למגפה באזורים מסוימים בעולם והיא נתונה בעלייה
מתמדת באזורים אחרים .12-5מעריכים כי לפחות  20מיליון מהילדים בעולם שגילם נמוך מחמש שנים ,הם
בעלי משקל יתר .2קיימת סבירות גבוהה שילדים הסובלים ממשקל יתר יגדלו להיות מבוגרים הסובלים
מהשמנת יתר ,עם כל הסבל הנלווה לכך.13
בין הגורמים לעלייה במשקל בקרב הילדים נמצא שהם ממעיטים בפעילות גופנית .ילדים מבלים שעות רבות
יותר מבעבר בצפייה בטלוויזיה ומול המחשב )כלומר כמות ”שעות המסך״ גדלה( .מלבד הפעילות הגופנית
והחברתית שלא מתבצעת בפועל בעת הצפייה בישיבה ,נחשפים הילדים לפרסומות העוסקות במזון ובעיקר
למזון עתיר שומנים ,אותו הם צורכים בכמויות גדולות יותר מבעבר ,ובצורה אוטומטית .ילדים אוכלים מזון
מהיר עתיר קלוריות ובעל יכולת שובע נמוכה ,דחיסות קלורית גבוהה וללא צורך בלעיסה משמעותית .תופעה
זו שכיחה יותר בקרב משפחות בהן שני הורים עובדים שעות ארוכות.16-14

 2.2.2משקל יתר והשמנת יתר בישראל
מחקרים שונים שנעשו בישראל מעידים כי אחוזי משקל היתר והשמנת היתר בישראל דומים לאלו בשאר
המדינות המערביות )נספח מס׳  .(3סקרים שנעשו בקרב האוכלוסייה הבוגרת הראו כי אחוז גבוה מהאנשים
סובלים מהשמנת יתר .בסקר מב״ת הראשון שנערך בין השנים  182001-1999נבדקו ,נשקלו ונמדדו אנשים
בגילאי  .64-25נמצא כי  23%מהאוכלוסייה הבוגרת סובלת מהשמנת יתר ,מהם  20%גברים ו 26%-נשים.
קרוב ל 40%-מהאוכלוסייה הבוגרת סובלת ממשקל יתר ,מהם  46%גברים ו 33%-נשים .סקר מב״ת 2
שנערך בימים אלה ,אך על פי מגמות בינלאומיות בעשור האחרון יש לשער שהבעיה רק תתעצם .סקר KAP
שנערך בשנת  2008בקרב בני  18ומעלה גילה אחוזי השמנה נמוכים יותר 13.7% :השמנת יתר )13.1%
בגברים ו 14.4%-בנשים( וכן  34%משקל יתר .יש לציין שמדובר בסקר טלפוני במסגרתו דווחו הנסקרים
מה משקלם .המדגם כלל צעירים בני  20-18וכן קשישים העשויים להיות רזים יותר מבני  64-25שנסקרו
בסקר מב“ת .בקרב בני הנוער בארץ נמצא כי כ 6%-סובלים ממשקל יתר ,מהם  7%בנים ו 4%-בנות ,בעוד
 13%מהבנים ומהבנות הם בסיכון למשקל יתר .17ישנן עדויות מסקרים שבוצעו בשנים  1990ובשנת ,2000
שקיימת מגמת עלייה בקרב בני הנוער .19בחודשים הקרובים אמורים להתפרסם נתונים עדכניים על השמנה
של בני נוער בישראל ובעולם במסגרת ניתוח נתוני סקר  HBSCמשנת .2009/10

 2.2.3הנטל הכלכלי הנובע מהשמנה ומעודף משקל
משקל יתר ובמיוחד השמנת יתר יוצרים עלות כלכלית משמעותית .המועצה הלאומית לרפואה )Institute
 (of Medicineבארצות הברית  -גוף מדעי בכיר המייעץ לממשל  -העריכה שמשקל יתר והשמנת יתר עלו
למשק בארצות הברית בשנת  2004כ 129-98-מיליארד דולר בעלויות בריאות ואחרות.
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ארגון  RANDבארצות הברית )גוף מחקרי נוסף( חישב כי לו היו מפחיתים את רמת ההשמנה בקרב בני 65
ומעלה לרמה שהייתה קיימת בארצות הברית לפני כעשרים שנה ,החיסכון הפוטנציאלי למשק האמריקני
בשנים  2030-2005היה מגיע ל 1.2-טריליון דולר! .21חישובים אלה משקפים את משק הבריאות והעבודה
בארצות הברית .לאור דמיון במרכיבים רבים של מבנה המשק שלנו וסדרי גודל דומים של היקפי ההשמנה
בישראל ) 31%השמנה במבוגרים מגיל  20בארצות הברית 22ו 23%-בגילאי  64-25בישראל ,(18סביר להניח
שגם בישראל מדובר בחיסכון משמעותי.
העלות הכלכלית של השמנת יתר למשק הישראלי בשנת  2010מוערכת ב 5.76-מיליארד שקל 20שהם
כ 10%-מההוצאה הלאומית על בריאות בשנה זו.57

 2.2.4הגורמים להשמנה
שני הגורמים העיקריים להשמנה הם תזונה לא מאוזנת ,המתבטאת בצריכת קלוריות מוגברת ופעילות
גופנית מופחתת )פעילות יומיומית בישיבה ) (sedentarinessוחוסר פעילות גופנית יזומה(.
הגורמים לצריכת קלוריות מוגברת הם:

28-23

•

שפע של מזון בהישג יד.

•

עלייה במגמת האכילה מחוץ לבית :רוב סוגי המזון מחוץ לבית ,לדוגמה במשרד ,או במסעדה הם עתירי
שומן ,דחוסי קלוריות ובעלי מעט מאוד סיבים תזונתיים .לכן כדי לשבוע מהם אוכלים כמויות גדולות
יחסית.

•

אכילת מזון עתיר קלוריות :לדוגמה ,מזון ”מוכן לאכילה״ בבית )”חמם והגש״( .מדובר במזון עשיר
בקלוריות ובשומנים מחד ,וקל ללעיסה ,מאידך .ילדים ומבוגרים ניזונים מהם כאחד ,אך הבעיה בולטת
יותר בקרב הילדים.

•

היעדר ארוחות סדירות גורם לתזונה לא מאוזנת ועתירת קלוריות.

•

צריכה מוגברת של משקאות עתירי קלוריות ,לדוגמה ,משקאות מוגזים ,משקאות אנרגיה ,מיצים
ממותקים ומשקאות אלכוהוליים.

•

מנות מוגדלות בדוכני המזון וחטיפים הארוזים באריזה משפחתית.

•

עלייה ב״זמן מסך״ )צפייה בטלוויזיה וישיבה מול צג המחשב( מובילה לירידה בפעילות ואכילה אוטומטית,
בכמויות ובאיכות לא מבוקרת.

בנוסף לצריכת קלוריות מוגזמת והיעדר ביצוע פעילות גופנית בחיי היומיום ,קיים גם חוסר מודעות של חלק
מהציבור לעוצמת הבעיה 29וחוסר איתור וטיפול רב-מקצועי יעיל על ידי הצוות המטפל.30

 2.2.5הסיכונים הנלווים להשמנה
השמנה תורמת במידה רבה להעלאת המועדות לפתח גורמי סיכון נוספים ,תחלואה ואף תמותה )נספחים
48-31
 .(5-4 ,2חלק מהסיכונים כלול ברשימה הבאה:
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גורמי סיכון
.1

יתר לחץ דם

.2

הפרעה בשומני הדם )(dyslipidemia

.3

התנגדות לפעולת האינסולין )(insulin resistance

מחלות
.1

מחלת לב כלילית.

.2

סוכרת )המופיעה לרוב בגיל מבוגר ,אך עם העלייה במשקל בקרב בני נוער ,עולה גם שכיחותה בקבוצת
גיל זו(.

.3

בעיות נשימה ,כולל הפרעות נשימה חסימתיות בשינה )העלולות להוביל למחלות כגון מחלת לב כלילית
ושבץ מוחי(.

.4

מחלת כבד וכיס המרה.

.5

דלקת פרקים )כל קילוגרם נוסף במשקל מעלה ב 10%-את הסיכון לדלקת פרקים(.

.6

סוגים שונים של סרטן; המעי הגס ,השד )לאחר גיל המעבר( ,הרחם והערמונית .מחקרים בארצות
הברית מצביעים על האפשרות שעד  20%ממקרי הסרטן בקרב הנשים ו 14%-בקרב הגברים נגרמים
כתוצאה מהשמנה .נמצא גם כי היארעות חוזרת של סרטן שד קשורה גם היא להשמנה והיעדר פעילות
גופנית.

.7

דיכאון.

.8

סיבוכי היריון ולידה :בעיות פוריות ,עלייה בסיכון לניתוח קיסרי ,סיכון מוגבר למות האם והעובר ועלייה
בשיעור המומים המולדים.

.9

מוגבלות תפקודית.

הערה :השמנה כללית הנמדדת ביחידות  BMIאמנם גורמת לעלייה בתחלואה ובתמותה ,אך השפעה זו
מתמתנת בגיל המבוגר ,ייתכן כתוצאה מההגנה המוקנית בפני שברי ירך .49לגבי משקל יתר ,נראה שאמנם
יש סיכון לתחלואה ולמוגבלות בכל הגילים ,אך בקרב הקשישים אין תוספת סיכון לתמותה לבעלי BMI
גבוה .50עם זאת נמצא מתאם בין היקף המותניים ותמותה 58שייתכן ואפשר להסבירו בהקשר לסיכון
לתסמונת המטבולית.
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 יעדים בינלאומיים בנושא משקל יתר והשמנת יתר.3
51

Healthy People 2020 : ארצות הברית3.1

Weight Status
NWS–8

Increase the proportion of adults who are at a healthy weight.

Target: 33.9 percent.
Baseline: 30.8 percent of persons aged 20 years and over were at a healthy weight in 2005–08 (age
adjusted to the year 2000 standard population).
Target setting method: 10 percent improvement.
Data source: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), CDC, NCHS.
NWS–9

Reduce the proportion of adults who are obese.

Target: 30.6 percent.
Baseline: 34.0 percent of persons aged 20 years and over were obese in 2005–08 (age adjusted to the year
2000 standard population).
Target setting method: 10 percent improvement.
Data source: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), CDC, NCHS.
NWS–10

Reduce the proportion of children and adolescents who are considered
obese.

NWS–10.1

Children aged 2 to 5 years.

Target: 9.6 percent.
Baseline: 10.7 percent of children aged 2 to 5 years were considered obese in 2005–08.
Target setting method: 10 percent improvement.
Data source: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), CDC, NCHS.
NWS–10.2

Children aged 6 to 11 years.

Target: 15.7 percent.
Baseline: 17.4 percent of children aged 6 to 11 years were considered obese in 2005–08.
Target setting method: 10 percent improvement.
Data source: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), CDC, NCHS.
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Weight Status
NWS–10.3

Adolescents aged 12 to 19 years.

Target: 16.1 percent.
Baseline: 17.9 percent of adolescents aged 12 to 19 years were considered obese in 2005–08.
Target setting method: 10 percent improvement.
Data source: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), CDC, NCHS.
NWS–10.4

Children and adolescents aged 2 to 19 years.

Target: 14.6 percent.
Baseline: 16.2 percent of children and adolescents aged 2 to 19 years were considered obese in 2005–08.
Target setting method: 10 percent improvement.
Data source: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), CDC, NCHS.
NWS–11

(Developmental) Prevent inappropriate weight gain in youth and adults.

NWS–11.1

Children aged 2 to 5 years.

Potential data source: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), CDC, NCHS.
NWS–11.2 Children aged 6 to 11 years.
Potential data source: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), CDC, NCHS.
NWS–11.3

Adolescents aged 12 to 19 years.

Potential data source: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), CDC, NCHS.
NWS–11.4

Children and adolescents aged 2 to 19 years.

Potential data source: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), CDC, NCHS.
NWS–11.5

Adults aged 20 years and older.

Potential data source: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), CDC, NCHS.
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Health Care and Worksite Settings
NWS–5

Increase the proportion of primary care physicians who regularly measure the
body mass index of their patients.

NWS–5.1

Increase the proportion of primary care physicians who regularly assess body
mass index (BMI) in their adult patients.

Target: 53.6 percent.
Baseline: 48.7 percent of primary care physicians regularly assessed body mass index (BMI) in their adult
patients in 2008.
Target setting method: 10 percent improvement.
Data source: National Survey on Energy Balance Related Care among Primary Care Physicians.
NWS–5.2

Increase the proportion of primary care physicians who regularly assess body
mass index (BMI) for age and sex in their child or adolescent patients.

Target: 54.7 percent.
Baseline: 49.7 percent of primary care physicians regularly assessed body mass index (BMI) for age and
sex in their child or adolescent patients in 2008.
Target setting method: 10 percent improvement.
Data source: National Survey on Energy Balance Related Care Among Primary Care Physicians

 של ארגון הבריאות העולמיHealth21  היוזמה3.2
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. אלא יעד תהליכי, לא צוין יעד תוצא מוגדר להפחתת שיעור ההשמנה:הערה
 אנשים מכל החברות צריכים לאמץ אורח חיים בריא,2015  עד שנת-  אורח חיים בריא יותר:11 יעד מספר
: ובעיקר,יותר
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יעדים לאומיים לישראל

 .4יעדים לאומיים לישראל
 4.1יעד-על
מניעת עלייה במשקל בקרב אוכלוסייה במשקל תקין והפחתת שיעורי משקל יתר והשמנת יתר
באוכלוסייה*.

 4.2יעדי תוצא
.1

הפחתה בשיעור השמנת היתר בקרב בני  18ומעלה בכלל האוכלוסייה ב11.2%-
טבלה 1
אוכלוסייה

שיעור נוכחי )(%

שיעור מטרה )(%

גברים

13.1

11.6

נשים

14.4

12.8

כלל האוכלוסייה

13.7

12.2

מקור הנתונים :סקר  ,2008 ,KAPמשרד הבריאות.53

שיטת קביעת ערך המטרה :נותרו כשמונה שנים עד שנת  .2020הוחלט לאמץ ערך מטרה לא יומרני
של  10%לאוכלוסייה היהודית שהוא הערך שאימצה היוזמה  Healthy People 2020בארצות הברית.
כפי שמתואר להלן ,אומץ ערך שאפתני יותר של  15%לאוכלוסייה הערבית הסובלת מאחוזים גבוהים
של השמנת יתר .שקלול אחוזי הירידה בקרב יהודים ) (0.76*10%ובקרב ערבים ואחרים )(0.24*15%
בהתאם לחלק היחסי שלהם באוכלוסייה מביא לערך המטרה  11.2%של כלל האוכלוסייה.
.2

הפחתה בשיעור השמנת יתר בקרב יהודים בני  18ומעלה ב10%-
טבלה 2
אוכלוסייה

שיעור נוכחי )(%

שיעור מטרה )(%

גברים

12.3

11.1

נשים

13.8

12.4

מקור הנתונים :סקר  ,2008 ,KAPמשרד הבריאות .53

שיטת קביעת ערך המטרה :נותרו כשמונה שנים עד שנת  .2020הוחלט לאמץ ערך מטרה לא יומרני
של  10%לאוכלוסייה היהודית שהוא הערך שאימצה היוזמה  Healthy People 2020בארצות הברית.

* השמנת יתר מוגדרת כמדד מסת הגוף של  30ומעלה ) (BMI - Body Mass Indexהמחושב על פי הנוסחה :משקלו של האדם
)בקילוגרמים( ,מחולק בגובהו בריבוע )במטרים( .משקל יתר מוגדר כ BMI-בין .29.9-25
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הפחתה בשיעור השמנת יתר בקרב בני  18ומעלה באוכלוסייה הערבית ואחרים ב15%-
טבלה 3
אוכלוסייה

שיעור נוכחי )(%

שיעור מטרה )(%

גברים

16.8

14.3

נשים

17.7

15.1

מקור הנתונים :סקר  ,2008 ,KAPמשרד הבריאות.53

שיטת קביעת ערך המטרה :לאור האחוז הגבוה יותר של השמנת יתר במגזר הערבי ,ומתוך רצון
לצמצם פערים הוחלט לקבוע ערך מטרה לשנת  2020הגבוה ב 50%-לעומת ערך זה ליהודים.
.4

העלאת שיעור בני  18ומעלה שמשקל גופם תקין ב10%-
טבלה 4
אוכלוסייה

שיעור נוכחי )(%

שיעור מטרה )(%

גברים

45.9

50.5

נשים

51.1

56.2

מקור הנתונים :סקר  ,2008 ,KAPמשרד הבריאות .
53

שיטת קביעת ערך המטרה :ערך המטרה אומץ מהיוזמה  Healthy People 2020בארצות הברית.
.5

הפחתה בשיעור בעלי הסיכון למשקל יתר ולהשמנת יתר בקרב ילדים ומתבגרים ב10%-
טבלה 5
חטיבת ביניים

אוכלוסייה

חטיבה עליונה

שיעור נוכחי )(%

שיעור מטרה )(%

שיעור נוכחי )(%

שיעור מטרה )(%

בנים

21.5

19.4

19.1

17.2

בנות

18.8

16.9

15.2

13.7

מקור :סקר מב״ת צעיר לאומי ראשון.19 2004-2003 ,

שיטת קביעת ערך המטרה :ערך המטרה אומץ מהיוזמה  Healthy People 2020בארצות הברית.

 4.3יעדים בפיתוח
.1

מדידת היקף המותניים ) (waist circumferenceלכלל המבוגרים.
רציונל :קיים קשר סיבתי מובהק בין היקף המותניים ובין תחלואה ותמותה ממחלות לב וכלי דם.55

.2

ביצוע סקרים ,הכוללים מדידת גובה ושקילה )כגון סקרי מב״ת( ,לעתים קרובות )לפחות אחת ל5-
שנים לכלל קבוצות הגיל(.

.3

בחינת תרומת סימון תזונתי בהתאם למרכיבים התזונתיים שבו כדי לסייע לצרכנים לבחור מוצרים
מקדמי בריאות.
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 .5אסטרטגיות והתערבויות
 5.1התערבויות למניעת השמנה
להלן מפורטות השיטות/ההתערבויות שנועדו למנוע השמנה .עם זאת ,יש לציין שכל אמצעי שנועד למנוע
השמנה עשוי גם לסייע בטיפול בהשמנה )אם כי בדרך עקיפה( וכן ימנע השמנה רבה יותר של אוכלוסייה
שכבר סובלת ממשקל יתר או מהשמנת יתר.
להתערבויות המובילות הבאות רמת ראיות גבוהה בספרות המקצועית .ליד כל התערבות מומלצת מצוין דירוג
תוקף הראיות בסולם של  ,5-1כאשר ”1״ מציין את תוקף הראיות הגבוה ביותר .פרטים נוספים מפורטים
בנספח מס׳ .6

 5.1.1ההמלצות המובילות
.1

מערכת הבריאות
ניטור באמצעות הצוות המטפל )כולל ,בין היתר ,רופאים ,אחיות ,תזונאים-דיאטנים ,פסיכולוגים
ואחרים(:

•

ניטור )ׁׁ BMIבאמצעות מדידת גובה ומשקל( לפחות פעם בשנה לכלל האוכלוסייה[1].
יישום :לאור ההמלצה הבינלאומית הנ״ל והרצון לדייק במדידת ה BMI-בקרב הקשישים ,שגובהם
עשוי להשתנות ,יש להמליץ לבצע ניטור משקל בגילאי  64-25אחת לשנה ,כולל מדידת גובה
אחת לפחות ,ומגיל  65שקילה ומדידת גובה אחת לשנה.
הערות:

.2

.1

על-פי מדדי תכנית המדדים הלאומיים יש לבצע פעם אחת שקילה ומדידה בגילאי  ,7-5פעם אחת
בגילאי  ,19-14ומגיל  55-20כל  5שנים )החל מ ,2011-ומגיל  55עד  74כל שנה(.

.2

אין המלצה הנתמכת בראיות לנטר  BMIבקרב ילדים או בקרב מתבגרים.56

•

מדידת היקף הבטן לפחות פעם בשנה לכלל האוכלוסייה[1].

•

תמרוץ שינויי התנהגות של מטופלים :בעזרת סבסוד דרך סל השירותים ,וזאת במטרה לעודד
מטופלים להצטרף לקבוצות לשמירה על משקל תקין ,כגון סדנאות לשינוי הרגלי אכילה ו/או
לעידוד הפעילות הגופנית[4].

התעשייה והממשלה
עידוד היצע של מזון בריא בעזרת חקיקה או שיתוף פעולה בהסכמה של תעשיית המזון באמצעות
הצעדים הבאים:

•

הוזלת מוצרי מזון מקדמי בריאות )לדוגמה ,פירות וירקות ,מוצרי חלב דל שומן ,דגים ,שמן קנולה
ושמן זית ,דגנים מלאים ,קטניות ולחם מחיטה מלאה([2].

•
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•

הפחתת גודל המנות הנמכרות ברשתות השיווק ובמסעדות[2.5].

•

עידוד פיתוח מזון בעל דחיסות אנרגטית נמוכה יחסית[3].

•

סימון ההרכב התזונתי של מזון המוכן לאכילה או מבושל ,הנמכר ברשתות מזון ורשתות מזון
מהיר ,או המוגש במסעדות[3].

תקשורת

•

הגבלת פרסום מזון בעל ערך תזונתי נמוך בשעות צפיית שיא של ילדים בטלוויזיה[3].

•

עידוד כלי התקשורת להשתמש בדמויות חיוביות לחיקוי בנושא צריכת מזון בריא[3].

בתי הספר

•

הגבלת מכירת מזון ומשקאות עתירי קלוריות/שומן/מלח[2].

•

אימוץ גישות חדשניות להוראת נושאי תזונה נבונה ,עידוד פעילות גופנית ושלומות )(wellness
ובחירה והכשרה של מורים מתאימים[4].

•

ניטור ה BMI-בקרב התלמידים[4].

•

הכללת החינוך לאורח חיים בריא בתוכנית הלימודים[4.5].

המשפחה

•

הגבלת ”זמן מסך״ )טלוויזיה ,מחשב( לעד שעתיים ביום[5].
ˆ

בניית כישורים ,קביעת יעדים ושימוש בשיטות לחיזוק ההתנהגות אצל הילד.

ˆ

תמיכה בהורים באמצעות מתן מידע על אסטרטגיות סביבתיות מוצלחות להקטנת גישה
לטלוויזיה ,משחקי וידאו או מחשב.

ˆ

”מחויבות משפחתית״ במסגרתה מחליטים בני המשפחה יחד להינזר מצפייה בטלוויזיה
למספר ימים מוגדר ).(TV turnoff challenge

•

עידוד ארוחות משפחתיות :הגשת סיוע בקבלת החלטות בריאות לגבי סוג ,כמות ותדירות האכילה[5].

סיכום נושא מניעת ההשמנה
הפחתה משמעותית במשקל והתמדה באורח החיים החדש במטרה לשמור על ההישגים הן משימות לא
פשוטות למרבית האוכלוסייה .לכן עדיף להדגיש את נושא מניעת ההשמנה עוד לפני הופעתה .כדי להצליח,
חשוב לאמץ דפוסי התנהגות בריאים יותר ברמת הפרט ,ברמת המשפחה ובקרב צוותי ההוראה בבתי הספר.
בנוסף ,חשוב לייצר שינוי ב״סביבת המזון״ הסובב אותנו :במוצרים שברשתות השיווק ,במזון המוצע בחדרי
האוכל ובמסעדות ובפרסומות בכלי התקשורת .שיפור סביבה זו מחייב חקיקה ייעודית בכנסת ,המלווה
בפיקוח ובאכיפה של משרדי הממשלה הרלוונטיים ,יחד עם שיתוף פעולה וגם יוזמה מצד תעשיית המזון.
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 5.2התערבויות לטיפול בהשמנה
 5.2.1מבוא
להלן מוצגות שיטות יעילות ,בסדר עדיפות יורד .בדומה להמלצות למניעת ההשמנה ,בסוף כל המלצה
מדורג תוקף הראיות בסוגריים מרובעים ,כאשר ”1״ מציין את תוקף הראיות הגבוה ביותר .פרטים נוספים
מפורטים בנספח מס׳ .6

 5.2.2פעולות מקדימות
מדידה וניטור

•

חישוב וניטור [1].BMI

•

מדידת היקף הבטן[1.8].

•

מדידת היחס בין היקף הבטן והיקף המותניים[3].

איתור מכשולים

•

אבחון וטיפול בדיכאון ובמחלות אחרות המשפיעות לרעה על מצב הרוח[2.5].

•

הערכת המוכנות לשינוי התנהגותי[2.5].

 5.2.3טיפולים מומלצים
הטיפולים המומלצים מחולקים לקבוצות לפי סוג או תוכן הטיפול המומלץ ,המקום או הארגון שמבצע את
הטיפול ולפי שיטת הטיפול המומלצת.

סוג או תוכן הטיפול המומלץ

•

דיאטה משולבת עם ביצוע פעילות גופנית[1].

•

דיאטה דלת קלוריות :דלת שומן או דלת פחמימות[1].

•

דיאטה המגבילה מזון עם ”מדד גליקמי גבוה״ )[1].(high glycemic index/load

•

הגבלת ”זמן מסך״ לילדים לעד שעתיים ביום[2.3].

ארגון/גורם המבצע את הטיפול
מקום העבודה:
• הגדלת הידע של עובדים לגבי תזונה ופעילות גופנית מקדמת בריאות באמצעות הרצאות ,מידע בכתב
או תוכנות מחשב ייעודיות[1].
60

•

שינוי התנהגות עובדים באמצעות שיטות התנהגותיות וחברתיות כגון ייעוץ התנהגותי פרטני או
בקבוצות ,פעולות לבניית כישורים כגון שליטה בעת גירויים ,מתן חיזוקים ,או תמריצים ושיתוף עובדים
אחרים או משפחה במטרה לתמוך בשינוי[1].

•

שינויים במדיניות או בסביבת העבודה כגון שיפור היצע מזון מקדם בריאות בקפטריות ובמכונות למכירת
מזון ואפשור ביצוע פעילות גופנית ,תוך ייעוד מקום וזמן לעסוק בפעילות ,במהלך יום העבודה[1].
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מרפאה ראשונית ושניונית )תוך שימוש בכל הבדיקות וסוגי הטיפולים הנ״ל(:
• ייעוץ תדיר לאנשים עם השמנת יתר יינתן על ידי גורם שהוכשר לכך ,ובהתאם לסוג הטיפול :תזונאי,
רופא ,פסיכולוג ,מומחה לפעילות גופנית או איש מקצוע בעל הסמכה מתאימה[1].59
בית הספר )בשיתוף ההורים(:
• הגבלת זמן מסך לעד שעתיים ביום[2.3].
ˆ

בניית תוכנית בית ספרית רב-שנתית המשלבת במקצועות הקיימים תכנים בנושאי צמצום שעות
הצפייה בטלוויזיה ,הגברת הפעילות הגופנית ,הגברת צריכת פירות וירקות וצמצום אכילת מזון
עתיר שומן יחד עם פעילות משפחתית.

בבית/במסגרת משפחתית )לילדים(:
• חשוב להיעזר בהורים כסוכני שינוי לאימוץ אורח חיים בריא לכל בני המשפחה .מומלץ לרכז מאמץ
במשפחות בעלות מוטיבציה להצליח ,המוכנות לשנות את אורח חיי כלל המשפחה[2.5].

שיטות מומלצות
ייעוץ לאנשים הסובלים מהשמנת יתר בתדירות חודשית או גבוהה יותר ,59ולפי שיקול דעת המטפל.
סוגי ייעוץ:

•

טיפול/הדרכה התנהגותי/ת על ידי גורם מקצועי בעל הכשרה מתאימה :תזונאי ,רופא ,פסיכולוג או איש
מקצוע מוסמך אחר בעל הכשרה מתאימה[1].

•

טיפול התנהגותי-מחשבתי בעזרת גורם מקצועי בעל הכשרה מתאימה[1].

מתן תמריצים למטופלים במטרה לעודד ביצוע פעולות להפחתת משקל .לדוגמה ,מתן החזר כספי על
השתתפות במסגרות המייעצות כיצד להפחית במשקל ,או על הפחתה במשקל בפועל[1.2].
טיפול תרופתי ,לדוגמה orlistat ,למטופלים שלא הצליחו לשנות את אורח חייהם בשיטות הנ״ל[1.2].
הערה :יש לציין שהשפעת הטיפול התרופתי נבחנת לאורך שנתיים .חשוב להמשיך לפעול לשיפור אורח
החיים גם אם נוטלים תרופות .משקל זה בדרך כלל חוזר לקדמותו לאחר הפסקת נטילת התרופות.
טיפול כירורגי ,לפי הצורך ,בהשמנה חמורה ) ,40 ≤ BMIאו  35 ≤ BMIבתוספת קיום מחלה הנגרמת
מהשמנת יתר[1].
הערה :על אף הדירוג הגבוה שניתן לפעולות כירורגיות ] ,[1עצם היותן מוגבלות לאוכלוסיות מסוימות ,מעמידן
בסדר עדיפות נמוך יותר בסולם הכולל.
סיכום נושא הטיפול בהשמנה
השיטה היעילה ביותר לטיפול בהשמנה היא באמצעות שינוי הרגלי האכילה בשילוב פעילות גופנית ,המלווה
בשינוי התנהגותי ושינוי בדפוסי חשיבה בעייתיים .ניתן להיעזר בטיפול תרופתי במקרים בהם שינוי אורח
החיים בלבד לא הביא לתוצאות הרצויות .כאמצעי אחרון ,אפשר להציע לסובלים מהשמנה קיצונית ניתוחים
להפחתת המשקל ,תוך ביצוע מעקב תזונתי ונפשי קפדני.
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 .6סיכום
בדומה לתהליכים המתרחשים במדינות מערביות רבות ,גם האוכלוסייה בישראל נמצאת בתהליך השמנה.
השמנה בולטת במיוחד בקרב הנשים מהמגזר הערבי .מדובר בבעיה בריאותית חמורה הפוגעת גם באיכות
החיים .לכן ,נבחר יעד בר-השגה לשנת  2020העומד על צמצום אחוז הסובלים מהשמנת יתר בקרב
האוכלוסייה היהודית ב ,10%-ובנוסף ,כדי לסייע לצמצום הפער בין המגזרים ,נבחר יעד יומרני יותר בקרב
האוכלוסייה הערבית .הוא עומד על צמצום ההשמנה ב 15%-עד שנת .2020
כדי להשיג זאת ,יהיה צורך לשלב התערבויות מניעתיות וטיפוליות בהיקף נרחב המותאמות לקהל היעד.
ההתערבויות המניעתיות מתייחסות למגוון גורמים ונושאים :הן מערבות את צוותי המרפאות ויועצים כגון
תזונאיות ,תומכות בשינויים בשיטות הפרסום והמכירה של תעשיית המזון ,מעודדות חקיקה חדשה ואכיפה
של החוקים הקיימים על ידי הממשלה ,מחייבות הירתמות של צוותי בתי הספר ומנהלים במקומות עבודה
ונשענות על מעורבות רבה יותר של ההורים בפיקוח על התזונה ורמת הפעילות הגופנית של ילדיהם.
קיים מגוון רחב של התערבויות טיפוליות .בין אם מדובר בשינוי הרגלי אכילה עם או בלי פעילות גופנית ,טיפול
התנהגותי ,מחשבתי-התנהגותי או טיפול תרופתי ,יש להיות מציאותיים ולדעת שדרושים מאמץ והתמדה
כדי להפחית במשקל וכי ללא מעורבות מתמשכת קשה למנוע השמנה מחדש .כדי לשמר את ההישגים יש
צורך בנחישות והקפדה על תזונה מתאימה וביצוע פעילות גופנית לאורך שנים.
ברמה המערכתית ,על הכנסת לחוקק את החוקים המתבקשים מההמלצות ,ועל משרדי הממשלה ,קופות
החולים ,מקומות העבודה ויצרני המזון לפעול לאלתר ליישום ההמלצות הנוגעות להן והמשפיעות על בריאות
כלל האוכלוסייה.
ברמת הפרט חשוב שכל אדם יאמץ הרגלי אכילה בריאים ויבצע פעילות גופנית סדירה מגיל צעיר כדי למנוע
עלייה במשקל.
יש לנטר את המשקל באופן קבוע במטרה לאתר שינויים במשקל בזמן אמת ולטפל בבעיית עודף המשקל
לפני שתהפוך לבעיית השמנת יתר.
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נספח  :1המלצות כוח המשימה למניעת השמנה

נספח  :1המלצות כוח המשימה למניעת השמנה
.1

.2

המלצות כלליות
.1

על משרד ראש הממשלה ,בהנחיית משרד הבריאות ,ליזום אסטרטגיה לאומית רב-תחומית
למניעת השמנה בכל שכבות האוכלוסייה ,ובכל הגילאים ,תוך מתן דגש על אוכלוסיית הילדים.

.2

יש לתאם מדיניות ,חקיקה ,תוכניות מחקר והתערבויות באמצעות שיתוף פעולה בין-מוסדי/ארגוני
במטרה להשיג את המטרות המפורטות בדוח זה.

.3

יש לתת עדיפות להשקעת משאבים בתוכניות ממוקדות אוכלוסייה בסיכון גדול לפיתוח
ההשמנה.

.4

יש להקים מערך מחקרי בהתאם לחוק שיבצע ניטור ובקרה )כולל סקרי בריאות  -מב״ת( על
המצב התזונתי והרגלי הפעילות הגופנית של האוכלוסייה על בסיס קבוע.

.5

יש להקצות משאבים חיוניים לפעילויות אלה ,תוך הבנה שהפחתת ההשמנה היא רווחית
) (cost beneficialמשום שהיא מורידה עלויות של מחלות כרוניות נלוות )סוכרת ,מחלות לב(,
משפרת מדדים בריאותיים ומגדילה את פריון העבודה.

.6

יש להעביר אחריות/תקציבים למחקר בתחום התזונה למשרדי הממשלה הרלוונטיים )מדע,
בריאות ,חינוך וכו׳(.

המלצות בתחום החקיקה
.1

יש להגביל מכירת משקאות וסוגי מזון בבתי הספר ולייצר חקיקה המגדירה את סוגי המזון המותרים
להזנת התלמידים )לרבות משקאות קלים ומוגזים( ,בין אם במסגרת מפעל הזנה או במסגרת
אחרת ,בתשלום או בחינם.

.2

יש להגביל פרסום או לייצר חקיקה האוסרת או המגבילה פרסום ,מתן חסויות או כל פעולה
פרסומית אחרת בתוך בתי ספר הנוגעים למזון או למשקאות ולהגביל את מספר הפרסומות
המיועדות לילדים במהלך היממה ובמשך שעות הצפייה בטלוויזיה לשעות בהן ילדים אינם צופים
בטלוויזיה ו/או אינטרנט.

.3

יש לחייב סימון תזונתי של המזון בתפריטי מסעדות ובתי אוכל .בארוחות לילדים יש לכלול לפחות
ארוחה אחת ששיעור השומן בה יהיה נמוך מ.20%-

.4

בנושא חוק סקרי בריאות ,תזונה ופעילות גופנית ,יש להפנות תקציב ייעודי לסקרי מב״ת למרכז
הלאומי לבקרת מחלות ולשירותי המזון והתזונה של משרד הבריאות ,ולחייבם לבצע ניטור רציף
ומקיף של מצב הבריאות ,התזונה והצריכה התזונתית של כלל האוכלוסייה מדי חמש שנים ,לצורך
ניטור מצב הבריאות ,התזונה ואורח החיים ולתכנון והערכת ההתערבויות הנדרשות ,כדוגמת החוק
האמריקני.

.5

בנושא חוק העשרת המזון  -יש לחייב את טחנות הקמח ,המאפיות ,מפעלי המלח ותעשיית החלב
ומוצריו להעשיר את מוצריהם לפי דרישת שירותי המזון והתזונה של משרד הבריאות ,ובכך למנוע
צריכת ”קלוריות ריקות״ .במסגרת חוק זה ,יש לתקצב את משרד הבריאות לצורך ביצוע סקרי
ניטור מצב התזונה כפי שצוין בסעיף .4

97

נספח  :1המלצות כוח המשימה למניעת השמנה

מניעה וטיפול בהשמנה

.6

בנושא חוק פיקוח על המחירים  -יש להורות למשרד התמ״ת לפקח על מחירי קמח מלא ומועשר,
תוצרת חלב דל שומן ,ירקות ופרות .בדרך זו תוצג תזונה נאותה לכל אזרחי המדינה.

.7

בנושא חוק תזונה נאותה ופעילות גופנית במערך החינוך יש לחייב הזנה לפי הנחיות ממכר
שירותי המזון והתזונה של משרד הבריאות .יש לאסור הצגת מזון שאינו מאושר תזונתית במכונות
ובקפיטריות במערך החינוך ,ולחייב בחוק-על את תוכנית ”בית ספר ירוק״ ,הכוללת שיעורי
חקלאות ,גידול גידולים חקלאיים וחינוך תזונתי וצרכני .יש לחייב לפחות שלושה שיעורי פעילות
גופנית בשבוע בבתי ספר לאורך כל שנות הלימודים.

.8

יש לאסור בחוק מתן סבסוד לחקלאות ולמפעלי מזון המגדלים/מייצרים מזון שאינו עולה בקנה
אחד עם עקרונות תזונה נבונה.

.9

בנושא חוק ”הישראלי הטוב״ יש להבטיח אספקת מזון ותזונה נאותים בבתי תמחוי ,גמ״חים
וכיו״ב.

 .10בנושא חוק רשויות מקומיות יש להגדיר מסלולים בטוחים להליכה ,לרכיבה על אופניים וכיו״ב.
 .11יש להכליל בסל הבריאות קבלת הנחיות תזונתיות לכלל האוכלוסייה על בסיס אישי על ידי דיאטנית
קלינית מוסמכת למניעת עודף משקל והשמנה.
 .12כמו כן ,יש לחייב קביעת מידת ההשמנה בקרב ילדים ובקרב בני נוער בבתי ספר.
 .13בנושא חוק מחקרים בתזונה ופעילות גופנית יש להעביר תקציבי מחקר ייעודיים בתחומי תזונה
ופעילות גופנית למשרדים הרלוונטיים )מדע ,בריאות ,חינוך ,תקשורת ,תחבורה ,עבודה ,חקלאות
ועוד(.
.3

תעשייה  -שיווק בריא
.1

יש לעודד את תעשיית המזון לפתח סוגי מזון בריאים בעלי דחיסות אנרגטית נמוכה ולהקטין את
גודל המנות ,ותכולת השומן והמלח.

.2

יש לקדם שימוש בתפריטים בריאים במסגרת מפגשים ואירועים תרבותיים ובמסעדות המשווקות
מזון מהיר .יש להתאים תוויות ) (ICONSלמוצרים בהתאם לרמת האוריינות של האוכלוסייה
ולציין הקשרים בריאותיים .כמו כן יש לקיים שקיפות מלאה לגבי הרכב המזון המוגש כולל תכולה
קלורית ,סידן ,נתרן ,שומן וכדומה למנת תחליף.

.3
.4

על תוויות המציינות מידע תזונתי להיות ברורות ופשוטות במטרה לסייע בשיפור בחירת מזון .יש
לפרט בתווית חדשה היקף מהו הפעילות הרצויה להוצאת אנרגיה הגלומה במזון.

סביבת המדיה
.1

על משרד הבריאות לפתח אסטרטגיה לאומית לשיווק חברתי בתחום מניעת השמנה ,בה יפורטו,
בין היתר ,הנחיות לאכילה ושתייה בריאות והרגלי פעילות גופנית קבועים .המסרים הבריאותיים
יהיו ברורים ועקביים ויועברו בעזרת מוצרים ושיווק ישיר.
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.2

יש לעודד שימוש במודלים חיוביים לחיקוי.

.3

יש לווסת ולהגביל פרסומים למזון בעל ערך תזונתי נמוך ) (junk foodלילדים.
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.4

יש להגביל פרסומות למזון בעל ערך תזונתי נמוך ודחיסות קלורית גבוהה בשעות שיא של צפיית
ילדים בטלוויזיה.

.5

על משרד החינוך לשלב תוכניות בנושא אוריינות למדיה ) (media literacyהמשלבות דוגמאות
מתחום פרסום גלוי וסמוי של מזון והרגלי אכילה.

 .5סביבה בריאה בגני ילדים ובבתי ספר
.1

על מערכת החינוך לספק סביבה תומכת ותורמת לאכילה בריאה ,פעילות גופנית קבועה ופעילות
פנאי בנוסף לעידוד לספורט הישגי ותחרותי.

.2

יש לכלול חינוך לאורח חיים בריא בתוכנית הלימודים לאורך כל שנות הלימוד בבית הספר  -כולל
הכנת האוכל ובישולו ,תוך צמצום פעילות בישיבה ועידוד ביצוע פעילות גופנית במסגרת בית
ספרית.

.3

יש לנטר את הארוחות בבתי הספר מכל ההיבטים.

.4

יש לאכוף את הנוהל האוסר הצבת מכונות למכירת משקאות בעלי דחיסות קלורית גבוהה ,מתקני
מזון מהיר בסביבת בית הספר ולמנוע פרסום המעודד אכילה לא נכונה.

.5

יש לנטר גדילה של ילדים לאורך כל שנות הלימוד )גובה ומשקל לפי אחוזוני ה(BMI -percentile-
במטרה לזהות ילדים בסיכון להשמנה .האחריות לכך חלה על איש מקצוע שזה תפקידו הקבוע.

.6

יש לעודד הליכה ורכיבה על אופניים )כולל שימוש בקסדה( לבית הספר וממנו ,תוך הקפדה על
כללי בטיחות נאותים.

.7

יש להגדיל את מספר שיעורי החינוך הגופני בבית הספר לשלוש פעמים בשבוע ,תוך שימת דגש
גם על הקניית ידע בנושא חשיבותה של פעילות גופנית.

.8

יש לעודד שימוש יצירתי באתרי אינטרנט לחינוך לאורח חיים בריא.

.9

יש להכשיר מורים לשמש כשגרירי אורח חיים בריא ותזונה נבונה תוך מתן דוגמה אישית.

 .10יש להפוך את בתי הספר לסביבה מקדמת בריאות ,בשיתוף פעולה עם ההורים.
.6

סביבה בריאה בבית
יש לעודד בכל נקודות המפגש והאמצעים האפשריים את הצעדים הבאים:
.1

הנקה לפי הנחיות משרד הבריאות עד גיל שישה חודשים ,משום שבין יתרונותיה הרבים היא
מפחיתה את הסיכונים להשמנה בהמשך.

.2

קביעת מדיניות משפחתית לעידוד קנייה של מזון בריא ,מיומנויות אכילה בריאות ופעילות גופנית
קבועה לילדים תוך יצירת מודל חיובי לחיקוי.

.3

הפעלת הורות יעילה ,כולל סמכות הורית ליצירת סביבה בריאה במסגרתה יוגבל זמן המסך לעד
שעתיים ביום .יש לאפשר לילדים לבחור בעצמם את הזמנים ואת התוכניות ,בגבולות הסבירים.
השמנה נגרמת ולא ”מופיעה יש מאין״ .אין להאשים את ההורים ,אך האחריות מוטלת עליהם.

.4

עידוד בישול משפחתי משותף ,בחירת סגנון הארוחות ופעילות פנאי המשלבת את כל בני הבית.
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קהילה בריאה וסביבת עבודה בריאה
.1

יש לעודד את המועצות המקומיות להקים ועדות היגוי שכונתיות המקדמות אורח חיים בריא
באמצעות שיתוף פעולה בין-ארגוני.

.2

יש לשתף את תושבי הקהילה בוועדות אלו .על הקהילה המקומית להיות מעורבת בתעדוף
ההחלטות המתקבלות במשותף ”מלמטה למעלה״ במטרה ליצור הבניה ארגונית.

.3

יש לעודד רשויות ומועצות מקומיות כדי ליצור שבילי הליכה ושבילי אופניים בטוחים ככל
האפשר.

.4

יש לעודד מקומות עבודה ליצור סביבה המקדמת פעילות גופנית ותזונה בריאה.

.5

יש לחייב את העוסקים בפיתוח פרויקטים חדשים למגורים לכלול מתקני פעילות גופנית בשעות
הפנאי ,כולל מגרשי ספורט ,גני שעשועים וגם חלקות ציבוריות לירקות/לגינות.

.6

יש להציע סוגי מזון בריאים ומגוונים בכל אירוע קהילתי בו מוגש כיבוד.

.7

יש לתת עדיפויות/תמריצים לשיפור המתקנים לשעות הפנאי ,לדוגמה ,מגרשי משחקים.

.8

יש לייצר בנייה המעודדת פעילות גופנית ,לדוגמה הפניה לחדרי מדרגות מוארים ובטוחים ועוד.

ארגוני בריאות
.1

יש לשלב עידוד אורח חיים בריא והתייחסות להתנהגויות מסכנות בריאות במסגרת חוק ביטוח
בריאות ממלכתי .ייעוץ לאורח חיים בריא לכל מבוטח )כולל לאנשים בריאים( צריך להיכלל בסל
השירותים של חוק הבריאות הממלכתי.

.2

על אנשי מקצוע בתחום הבריאות לעקוב אחרי ה BMI-של מטופליהם לפחות פעם בשנה.

.3

על הנחיות קליניות נתמכות בראיות בנושא מניעת השמנה להיות נגישות בכל המרפאות .הנחיות
אלה יכללו מידע בנושא סכנות הפיכות של מניעה וטיפול בהשמנה ,כולל סוכרת ,לחץ דם גבוה,
יתר שומן בדם ) ,(hyperlipidemiaומחלות לב.

.4

יש להדריך את אנשי המקצוע בתחום הבריאות כיצד לערוך ראיונות המסייעים ליצירת שינוי
בהתנהגות וטכניקות אחרות המסייעות לשיפור אורח החיים .יש לתת תמריצים כלכליים למטפלים
רפואיים העוסקים בייעוץ בנושא אורח החיים.

.5

על ביטוחי בריאות וביטוחים משלימים לקחת בחשבון הענקת בונוסים ,הנחות ,או תמריצים
לאנשים המבצעים פעילות גופנית ו/או מפחיתים במשקל ו/או שומרים עליו.

.6

כדי למדוד הישגים בהתנהגות בריאותית ,אפשר להציע פדומטר )מד פסיעה( המספק משוב מיידי
ומעודד ”טיפול עשרת אלפים״ פרטי יומי המתבטא ב 10,000-צעדים ביום ,כל אדם לפי יכולתו.

.7

יש לשלב ייעוץ לאורח חיים בריא במסגרת תפקידם של תזונאיות ,רופאים ,אחיות ,מקדמי בריאות
ואנשי בריאות נוספים.

.8
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יש ליצור מסלולי הכשרה אקדמיים לתארים מתקדמים במטרה להרחיב את הכשרתם של אנשי
מקצוע בתחום הבריאות בנושא אורח חיים בריא.

 .10יש להבטיח את זמינותם של שירותי ייעוץ בנושא דיאטה ברמה הארצית ,בעיקר באזורי הפיתוח
ובמגזר הערבי.
.9

מחקר ,פיקוח וניטור
.1

יש לפתח ולנטר תוכניות למניעת השמנה בכל שכבות האוכלוסייה ,ובעיקר בקרב ילדים ובקרב
קבוצות הנמצאות במצב סוציו-אקונומי נמוך.

.2

יש לממן ,לפתח ולחקור תוכניות קהילתיות מקומיות ולא להתבסס על תוכניות מחו״ל.
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 השמנה כגורם לתמותה:2 נספח

 השמנה כגורם לתמותה:2 נספח
.הגרפים הבאים מדגימים את הסיכון היחסי למוות מסוגי סרטן שונים בגברים ונשים

Source: Calle EE, Rodriguez C, Walker-Thurmond K, Thun MJ. Overweight, obesity, and mortality from cancer
in a prospectively studied cohort of US adults. N Engl J Med 2003;348;1625-38.

102

מניעה וטיפול בהשמנה

נספח  :2השמנה כגורם לתמותה

הגרפים הבאים מציגים את הסיכון לתמותה לבבית ממחלת לב כלילית וממחלות לב וכלי דם עקב השמנה.
מודגם כיצד יחס מותן-ירך ) (WHRוהיקף מותן ) (waist circumferenceמשפיעים יותר מאשר ערכי .BMI

Source: Welborn TA et al. Waist-hip ratio is the dominant risk factor predicting cardiovascular death in
Australia. Med J Aust 2003;179:580-585.

הגרף הבא מציג את שנות החיים האובדות בגילאים שונים עקב השמנת יתר לעומת המצב באנשים עם
 BMIתקין .ככל שהשמנת יתר מופיעה בגיל צעיר יותר ,היא גורמת לאובדן יותר שנות חיים.

Source: Fontainge KR, Redden DT, Wang CW, Westfall AO, Allison DB. Years of life lost to obesity. JAMA
2003;289:187-193.
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נספח  :3נתוני הימצאות השמנת יתר ומשקל יתר בישראל

נספח  :3נתוני הימצאות השמנת יתר ומשקל יתר בישראל
שם הסקר

שנת ביצוע
הסקר

סקר בריאות
לאומי בישראל
)- (INHIS-1
.ICDC
פרויקט של
ארגון הבריאות
העולמי ,אזור
1
אירופה

2004-2003

סקר בריאות
לאומי  -למ״ס
)הלשכה
המרכזית
לסטטיסטיקה(
ומשרד
הבריאות.
במסגרת סקר
בריאות הנפש
הבינלאומי של
ארגון הבריאות
2
העולמי

2004-2003

סקר מב״ת
לאומי ראשון,
ממצאים
כללים -
3
ICDC

2001-1999

תיאור
אוכלוסיית
המחקר

השמנת יתר במבוגרים )(BMI ≥ 30
משקל יתר בנוער )(BMI ≥ 95%

כלל אוכלוסיית המחקר )משוקלל לקבוצת
בני  21ומעלה
אוכלוסייה וגיל(:
N=9,509
גברים13.2% :
אוכלוסייה יהודית נשים15.5% :
וערבית
בני +75
בני 74-65
13.3%
גברים18% :
ראיון טלפוני
22.5%
נשים26.1% :
דיווח עצמי
יהודים
גברים(*13.6%) 12.7% :
נשים(*15.1%) 14.6% :
* מתוקנן לגיל
בני  21ומעלה
N=4,859
ראיון פנים אל
פנים בבית
המרואיין
דיווח עצמי

משקל יתר במבוגרים
)(25 ≤ BMI < 30
בסיכון למשקל
יתר בנוער
)(85% ≤ BMI < 95%
-

ערבים
(*18.7%) 16.0%
(*30.8%) 21.3%

כלל האוכלוסייה:
 14.8) 585,500ל 100-תושבים(
גברים 13.9) 264,500 :ל 100 -תושבים(
נשים 15.7) 320,900 :ל 100-תושבים(

-

בני +75
בני 74-65
כלל האוכלוסייה(15.5%) 36,600 (22.6%) 88,100 :
(14.0%) 13,500
גברים(16.4%) 28,600 :
(16.6%) 23,000
נשים(27.7%) 59,500 :
ערבים
יהודים
כלל אוכ׳(18.1%) 91,500 (14.1%) 462,400 :
גברים(16.6%) 41,800 (13.5%) 212,300 :
נשים(19.7%) 49,700 (14.7%) 250,100 :

בני 64-25
N=3,246
ראיון פנים אל
פנים
מדידה

כלל האוכלוסייה:
סה״כ22.9% :
גברים19.9% :
נשים25.8% :

כלל האוכלוסייה:
סה״כ39.3% :
גברים45.8% :
נשים33.0% :

ערבים
יהודים
27%
סה״כ21.6% :
22.4%
גברים*18.5% :
נשים(*41.2%) 33.2% (*22.2%) 23.6% :
* מתוקנן לגיל

יהודים ערבים
גברים*49.4% 44.6% :
נשים25.6% 37.7% :
)(*33.3%) (*31.7%
* מתוקנן לגיל
:BMI≥25
סה״כ62.2% :
גברים65.7% :
נשים58.8% :
יהודים ערבים
כלל אוכ׳67.7% 60.5% :
גברים*71.9% 63.1% :
נשים*74.6% 54.0% :
* מתוקנן לגיל
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שם הסקר

שנת ביצוע
הסקר

ידע ,עמדות
והתנהגות
בריאותית
בישראל
)- (KAP
המחלקה
לחינוך ולקידום
הבריאות,
4
ICDC

2005-2004

סקר מב״ת
צעיר לאומי
5
ראשון

2004-2003

נספח  :3נתוני הימצאות השמנת יתר ומשקל יתר בישראל

תיאור
אוכלוסיית
המחקר

השמנת יתר במבוגרים )(BMI ≥ 30
משקל יתר בנוער )(BMI ≥ 95%

כלל האוכלוסייה) :משוקלל לגיל ולמין(
בני  18ומעלה
11.6%
N=4,379
גברים*10.9% :
דגימת יתר של
נשים*12.1% :
אוכלוסייה ערבית
* משוקלל לגיל
ראיון טלפוני
בני +65
דיווח עצמי
גברים11.2 :
נשים23.6 :
תלמידי כיתות
ז׳-י״ב
N= 3,265
חטיבת ביניים
N = 3,009
חטיבה עליונה

סה״כ משוקלל לפי חטיבה:
בנים7.4% :
בנות3.9% :
בנים:
בנות:

חטיבת ביניים
8.3%
5.7%

ראיון פנים מול
פנים

חטיבה עליונה
6.8%
2.5%

משקל יתר במבוגרים
)(25 ≤ BMI < 30
בסיכון למשקל
יתר בנוער
)(85% ≤ BMI < 95%
כלל האוכלוסייה:
)משוקלל לגיל ולמין(
32.0%
גברים*36.7% :
נשים*27.3% :
* משוקלל לגיל
בני +65
גברים46.4% :
נשים41.1% :
סה״כ משוקלל לפי
חטיבה:
בנים12.7% :
בנות12.9% :
חטיבת חטיבה
ביניים עליונה
בנים12.3% 13.2% :
בנות12.7% 13.1% :

מדידה
ילדים בישראל
שנתון
סטטיסטי
6
2005

מבוסס על נתוני
מב״ת צעיר
)לעיל(

סה״כ5.7% :
חטיבה עליונה4.3% :
חטיבת ביניים7.0% :
בנים7.7% :
בנות4.1% :
יהודים5.2% :
ערבים7.1% :
ילידי ארץ5.9% :
עולים עד 5.1% :1999
עולים לאחר 1.0% :1999

סה״כ12.9% :
חטיבה עליונה12.5% :
חטיבת ביניים13.2% :
בנים12.8% :
בנות12.9% :
יהודים12.2% :
ערבים14.4% :
ילידי ארץ13.3% :
עולים עד :1999
10.0%
עולים לאחר :1999
11.5%

מראי מקום לטבלה
 .1סקר בריאות לאומי בישראל  ,(INHIS-1) 2004-2003ממצאים נבחרים ,המרכז הלאומי לבקרת מחלות.
 .2סקר בריאות לאומי  ,2004-2003למ״ס ומשרד הבריאות.
 .3סקר מב״ת )מצב בריאות ותזונה( לאומי ראשון  ,1999-2001חלק א׳ ,ממצאים כלליים ,המרכז הלאומי לבקרת מחלות.
 .4ידע ,עמדות והתנהגות בריאותית בישראל ) ,2005-2004 (KAPהמחלקה לחינוך וקידום בריאות ,מלב״מ.
 .5סקר מב״ת צעיר לאומי ראשון ,2003-4 ,המרכז הלאומי לבקרת מחלות.
 .6ילדים בישראל שנתון סטטיסטי  ,2005המועצה הלאומית לשלום הילד .נתונים מתוך סקר מב״ת צעיר לכיתות ז׳-י״ב 2004-
.2003
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(BMI≥25) ( ממחלות המשויכות להשמנהDALYs)  עומס תחלואה:4 נספח

( ממחלות המשויכות להשמנהDALYs)  עומס תחלואה:4 נספח
(BMI≥25)
 אשר משויך להשמנהDALYs-* של סך הPAF
2
**EUR-A-באזור ה
:סוכרת
75% :גברים
83% :נשים
:מחלת לב איסכמית
34% :גברים
33% :נשים

EUR-A  הנובעים מהשמנה באזורDALY
1
( הכללייםDALY- מה%)
6.9% :גברים
8.1% :נשים
6.5% :EUR-A-סה״כ ב
6.9% :( )כולל גם השמנת יתר4בישראל

:שבץ איסכמי
34% :גברים
35% :נשים
:יתר לחץ דם
57% :גברים
59% :נשים
:סרטן שד
12% :נשים
:סרטן המעי הגס והחלחולת
15% :גברים
17% :נשים
:סרטן גוף הרחם
49% :נשים
:דלדול עצמות
19% :גברים
23% :נשים
Population Attributable Fraction = PAF *
** האזור הכולל את ישראל והמדינות המפותחות של אירופה

מראי מקום לטבלה
.WHO report 2002, chapter 4: Quantifying selected major risks to health .1
WHO, World Health Report, 2002, Annex Table 7, Selected population attributable fractions by risk factor, .2
. sex and level of development (%DALYs for each cause), 2000
WHO, Global health risks:Mortality and burden of disease attributable to selected major health .3
risks, 2009. Accessed on November 5, 2011 at http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/
GlobalHealthRisks_report_full.pdf
. משרד הבריאות, נתונים מד״ר גרי גינסברג.4
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נספח  :5שיעורי תחלואה של מחלות המשויכות להשמנה

נספח  :5שיעורי תחלואה של מחלות המשויכות להשמנה
מחלה
סוכרת

שיעור תחלואה עקב מחלה המשויכת להשמנת יתר
דיווח עצמי סוכרת:1
גברים :סה״כ *6.3%
יהודים (**7.1%) 6.2%
ערבים (**12.5%) 6.6%
נשים :סה״כ *5.2%
יהודיות (**5.3%) 5.0%
ערביות (**11.5%) 6.3%
* משוקלל לקב׳ אוכלוסייה ולגיל ** .מתוקנן לגיל
רופא אבחן אי פעם סוכרת/סוכר גבוה בדם:2
סה״כ 8.1) 319,700 :ל 100-תושבים(
גברים 7.6) 144,700 :ל 100-תושבים(
נשים 8.5) 175,100 :ל 100-תושבים(
יהודים:
סה״כ 8.2) 267,500 :ל 100-תושבים(
גברים 7.8) 122,300 :ל 100-תושבים(
נשים 8.5) 145,300 :ל 100-תושבים(
ערבים:
סה״כ 7.7) 38,700 :ל 100-תושבים(
גברים 7.5) 18,800 :ל 100-תושבים(
נשים 7.9) 20,000 :ל 100-תושבים(
דיווח עצמי סוכרת 6.4% :3אובחנו אי פעם:
גברים :סה״כ 6.7%
יהודים  *5.7%ערבים *9.4
נשים :סה״כ 6.1%
יהודיות  *4.9%ערביות *13.5%
סה״כ יהודים5.7% :
סה״כ ערבים8.3% :
*מתוקנן לגיל
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מחלה
מחלת לב

שיעור תחלואה עקב מחלה המשויכת להשמנת יתר
דיווח עצמי על מחלת לב איסכמית )התקף לב או תעוקת חזה(:1
גברים :סה״כ *6.6%
יהודים (**7.8%) 6.9%
ערבים (**8.9%) 4.9%
נשים :סה״כ *4.4%
יהודיות (**4.4%) 4.8%
ערביות (**3.5%) 1.9%
* משוקלל לקבוצת האוכלוסייה ולגיל ** .מתוקנן לגיל
רופא אבחן אי פעם מחלת לב:2
סה״כ 8.7) 342,800 :ל 100-תושבים(
גברים 9.6) 183,400 :ל 100-תושבים(
נשים 7.8) 159,400 :ל 100-תושבים(
יהודים 8.5) 278,800 :ל 100-תושבים(
ערבים 6.3) 31,900 :ל 100-תושבים(
דיווח עצמי אוטם שריר הלב:3
 2.3%לקו אי פעם באוטם שריר הלב.
גברים :סה״כ 3.3%
יהודים  *3.6%ערבים *1.9
נשים :סה״כ 1.4%
יהודיות  *1.7%ערביות *0.0%
סה״כ יהודים2.9% :
סה״כ ערבים0.7% :
* מתוקנן לגיל

שבץ מוחי
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דיווח עצמי שבץ מוחי:3
 0.6%דיווחו אי פעם כי לקו בשבץ מוחי.
גברים :סה״כ 0.7%
יהודים *0.7%
ערבים *0.7
נשים :סה״כ 0.5%
יהודיות *0.5%
ערביות *0.6%
*מתוקנן לגיל

מניעה וטיפול בהשמנה

מחלה
יתר לחץ דם

נספח  :5שיעורי תחלואה של מחלות המשויכות להשמנה

שיעור תחלואה עקב מחלה המשויכת להשמנת יתר
דיווח עצמי יתר לחץ דם:1
גברים :סה״כ *13.6%
יהודים (**16.1%) 14.3%
ערבים (**15.6%) 9.6%
נשים :סה״כ *17.0%
יהודיות (**17.7%) 17.7%
ערביות (**21.2%) 12.3%
* משוקלל לקב׳ אוכלוסייה ולגיל ** .מתוקנן לגיל
רופא אבחן אי פעם לחץ דם גבוה:2
סה״כ 20) 791,900 :ל 100-תושבים(
גברים 17) 323,200 :ל 100-תושבים(
נשים 22.9) 468,700 :ל 100-תושבים(
יהודים:
סה״כ 20.4) 670,100 :ל 100-תושבים(
גברים 17.6) 276,500 :ל 100-תושבים(
נשים 23.1) 393,700 :ל 100-תושבים(
ערבים:
סה״כ 15.2) 76,800 :ל 100-תושבים(
גברים 13.1) 32,900 :ל 100-תושבים(
נשים 17.4) 43,900 :ל 100-תושבים(
דיווח עצמי על יתר לחץ דם:3
 13.5%מהנדגמים אובחנו אי פעם
גברים :סה״כ 12.7%
יהודים *14.1%
ערבים *5.9
נשים :סה״כ 14.3%
יהודיות *14.8%
ערביות *14.6%
סה״כ יהודים15.5% :
סה״כ ערבים7.2% :
* מתוקנן לגיל

סרטן שד

היארעות סרטן שד לשנת :42002
נשים יהודיות*ASR = 96.49 :
נשים לא יהודיות*ASR = 41.25 :
*  = ASRשיעור מתוקנן לגיל )(Age Standardized Rate
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מחלה
סרטן המעי הגס והחלחולת

מניעה וטיפול בהשמנה

שיעור תחלואה עקב מחלה המשויכת להשמנת יתר
היארעות סרטן המעי הגס לשנת :42002
גברים יהודיםASR = 29.0 :
נשים יהודיותASR = 24.42 :
גברים לא יהודיםASR = 12.47 :
נשים לא יהודיותASR = 15.2 :
היארעות סרטן החלחולת לשנת :42002
גברים יהודיםASR = 12.98 :
נשים יהודיותASR = 9.15 :
גברים לא יהודיםASR = 7.52 :
נשים לא יהודיותASR = 4.3 :

סרטן גוף הרחם

דלדול עצמות )אוסטאופורוזיס(

היארעות סרטן גוף הרחם לשנת :42002
נשים יהודיותASR = 14.51 :
נשים לא יהודיותASR = 10.49 :
דיווח עצמי דלדול עצמות:3
 4.3%סה״כ ביהודים
 0.7%גברים יהודים
 7.5%נשים יהודיות
מיעוט מקרים מדווחים באוכלוסייה הערבית

מראי מקום לטבלה
 .1סקר בריאות לאומי בישראל  ,(INHIS-1) 2004-2003ממצאים נבחרים ,המרכז הלאומי לבקרת מחלות.
 .2סקר בריאות לאומי  ,2004-2003למ״ס ומשרד הבריאות.
 .3סקר מב״ת )מצב בריאות ותזונה( לאומי ראשון  ,2001-1999חלק א׳ ,ממצאים כלליים ,המרכז הלאומי לבקרת מחלות.
 .4רישום הסרטן הלאומי בישראל ,אתר אינטרנט.

110

מניעה וטיפול בהשמנה

נספח  :6שיטת תעדוף ההתערבויות

נספח  :6שיטת תעדוף ההתערבויות
א .המלצות מניעה
מספר שיקולים השפיעו על דירוג ההמלצות:
 .1הגורם הממליץ
ההמלצות נבעו משלושה מקורות עיקריים:
 1.1גופים מדעיים הקובעים מדיניות על-פי סקירות שיטתיות
מדובר בגופים ,לדוגמה ,תשלובת לקוקרן ,כוח המשימה האמריקני למניעה קלינית US Preventive
 USPSTF – Services Task Forceאו כוח המשימה האמריקני לשירותים קהילתיים TFCPS - Task
 .Force on Community Preventive Servicesגופים אלה נחשבים בני-הסמכה מבין מוציאי ההנחיות
וההמלצות בתחום המניעה ,עקב שימושם בשיטות מקיפות ומעמיקות להערכת תוקף הראיות המדעיות
בכל נושא שהם בודקים .אם אחד מהגופים האלה המליץ על התערבות ,היא אומצה ודורגה בדירוג הגבוה
ביותר ) .1 -דוגמה :ניטור ה BMI-של כלל האוכלוסייה לפחות פעם בשנה(.
 1.2גופים לאומיים או בינלאומיים הקובעים את המדיניות
בהקשר לעבודת תת-ועדה זו ,הכוונה לשלושה גופים בכירים הקובעים את מדיניות המניעה בעולםInstitute :
 (IOM) of Medicineהאמריקני (PFP) Partnership for Prevention ,האמריקני וארגון הבריאות העולמי
) .(WHOשני הגופים הראשונים נהנים ממוניטין כמובילים בתחום קביעת מדיניות נתמכת בראיות .עם זאת,
בתחומים חיוניים ביותר ,אך דלים בהתערבויות נתמכות בראיות ,לדוגמה ,מניעת השמנה בילדיםIOM ,
הכריז שהוא מוכן לאמץ התערבויות בעלות בסיס ראיות חלש יותר ,בתנאי שתתבצע בקרה צמודה על
התוצאות כדי למזער את ההשקעות בהתערבויות שבדיעבד הוכח שאינן מועילות .ארגון הבריאות העולמי
יודע אף הוא להכריע בסוגיות בצורה מדעית ,אך כגוף בריאותי-פוליטי הוא גם ידוע כממליץ על התערבויות
הנתמכות על ידי חוות-דעת מומחים בלבד )כלומר ,לא רק על-פי ראיות מהספרות המדעית( .אם הIOM-
או ה PFP-המליצו על התערבות וכך גם ה ,WHO-ההתערבות דורגה ) 2לדוגמה ,הגבלת מכירת מזון
ומשקאות עתירי קלוריות/שומן/מלח( .חשוב לציין שאף אם לפחות אחד מהארגונים הנ״ל תמך בהתערבות,
אך על-פי סקירות שיטתיות נמצא במפורש שאין בסיס ראייתי להמלצה ,התערבות דורגה נמוך יותר )במקרה
כזה  -דירוג .(6
 1.3עבודות מחקר שעברו ביקורת עמיתים בספרות המקצועית
עבודה זו כוללת המלצות מכל קשת האיכות בספרות המדעית ,החל מסקירות שיטתיות )systematic
 (reviewsבעלות התוקף הרב ביותר ,וכלה בחוות דעת מומחים על פי עבודות אובייקטיביות .לדוגמה,
ההתערבות המציעה להקטין את גודל המנות נתמכה בעבודה אקראית ומבוקרת ולכן דורגה גבוה יותר )במקום
 3דורגה  .(2.5מאידך ,עבודה באיכות טובה )כגון סקירה שיטתית( שממצאיה היו דלים אמנם שודרגה )ודורגה
 (4.5יחסית להמלצה על בסיס חוות דעת מומחים בלבד )שדירוגה הבסיסי  (5אך נותרה ,כאמור ,עם דירוג נמוך.1
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 .2מספר הגופים הממליצים ואופן תמיכתם
באחת הדוגמאות לעיל צוין שהתערבות שזכתה לתמיכה של לפחות שניים מתוך שלושת הגופים
הבינלאומיים דורגה  .2מאידך ,תמיכה נחרצת של גוף אחד IOM ,או  PFPותמיכה בינונית של WHO
דורגה  .3תמיכה בודדת של ה IOM-או  PFPדורגה  .4מאידך ,תמיכה של גוף אחד והסתייגות של גוף אחר
דורגה רק .5
טבלה  .1שיטת ניקוד ההמלצות
דירוג

סקירה שיטתית

 IOMאו PFP

WHO

הערות

1

√

לא משנה

לא משנה

-

2

אין

√

√

-

3

אין

√

√-/

לא מצוינת עוצמת הראיות בWHO-

4

אין

√

אין

-

5

אין

√

לא תומך

-

6

) Iחסר ראיות(

√

אין

-

ב .המלצות לטיפול
כבסיס לתעדוף שימשו המלצות תשלובת קוקרן ,כוחות המשימה האמריקניים למניעה וההנחיות הקליניות
של קנדה בנושא מניעה וטיפול בהשמנה משנת  .2006הניקוד הקביל לרמת ההמלצה של גופים אלה
והוא כדלהלן :המלצה של כוחות המשימה האמריקניים ברמה  ,Aהמלצה תומכת חיובית לגבי מועילות של
תשלובת לקוקרן או המלצה חזקה )ברמה  (Aעל בסיס עבודות ,כגון מטה-אנליזה בהנחיות הקנדיות ,דורגה
ההתערבות ) 1הדירוג הגבוה ביותר בסקלה( .המלצה ברמה  Bדורגה  .2לא אומצו המלצות קנדיות ברמה
) Cקונצנזוס( .אם הייתה הסתייגות מסוימת מהמלצה )למשל ,העובדה שאין מעקב ארוך טווח של מועילות
ובטיחות תרופות להרזיה( הורד הדירוג )במקרה הנ״ל מ 1-ל.(1.2-
נלקח בחשבון הדירוג הדו-שלבי של ההנחיות הקנדיות המעניקות דירוג  A-Bלפי עוצמת הראיות:
 = Aהמלצה חזקה )יתרונות < חסרונות( = B ,המלצה בינונית ,כאשר לא ברור אם יתרון ההתערבות עולה
על הסיכונים שבו.
במקביל לעוצמת ההמלצה המובאת באות האנגלית ,ההנחיות הקנדיות מדורגות על בסיס העבודות
המדעיות שעליהן התבססו ההנחיות .המלצה ברמה  A1מציינת המלצה חזקה שהתבססה על מחקר
אקראי מבוקר או מטה-אנליזה באיכות טובה .בטבלת הביסוס הראייתי להתערבויות לטיפול בהשמנה
)נספח מס׳  8להלן( ההתייחסות להתערבות כזו הייתה כאל דירוג  .1המלצה ברמה  A2מציינת המלצה
חזקה על בסיס מחקר אקראי מבוקר או מטה-אנליזה עם מגבלות ,או מחקר לא אקראי ,אך מבוקר
) .(NRCTהתערבות כזו דורגה  .1.3המלצה ברמה  A3מביעה המלצה חזקה על בסיס מחקרים שאינם
מבוקרים ודורגה  .1.5כאשר גופים שונים היו חלוקים ביניהם לגבי התערבות מסוימת )מדידת ,BMI
לדוגמה ,דורגה  1.5על-פי ההמלצה הקנדית  ,(A3אך דורגה  2בהתאם להמלצת כוח המשימה האמריקני
) (USPSTFשהיא ברמה  .Bחושב ממוצע של שני הדירוגים .במקרה הנ“ל ,למשל ההמלצה דורגה
אצלנו  1.8שהוא ממוצע של שני הציונים ) 1.5+2עוגל כלפי מעלה מ .(1.75-המלצות מכוח המשימה
האמריקני למניעה בקהילה ) (TFCPSדורגו  1כאשר הן הומלצו על בסיס ראיות חזקות ,ו 2-אם הומלצו
על בסיס ראיות מספיקות .התערבות בעלת תמיכה של מחקרים אפידמיולוגיים )קוהורט ,מקרה-ביקורת(
דורגה  .3מחקרים לא אנליטיים וחוות דעת מומחים דורגו .4
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להלן תיאור הבסיס לקביעת המלצות של הגופים השונים
נושא המופיע
בהמלצות כוח
המשימה
)בארי ושות׳(

Major Systematic Reviews:
Cochrane, US Preventive
Services Task Force, Task
Force on Community
Preventive Services

Individual
studies

Partnership for
Prevention:
Health Policy
Priorities, 2005

US Institute of Medicine:
Preventing Childhood
Obesity, 2005

WHO European
Ministerial Conference on
Counteracting Obesity,
November, 2006

גישה כוללת
חוות דעת מומחים מסקנות לפעולה נשענות על
אמות מידה מדעיות מוגדרות
וקפדניות

צוטטו
מחקרים
מבוקרים

מציין שראיות מחקריות לאור היעדר ראיות מוצקות
ודחיפות הנושא ,הוחלט
מוצקות הן נדירות ,ולכן
מצטט גישות ”מבטיחות״ לנקוט בשתי גישות
משלימות:
על-פי תוצאותיהן
הראשוניות או מחקרים
 .1לקבל ראיות קיימות
המודדים תוצאות ביניים
ממגוון סוגי המחקרים
)כגון מכירת מזון בריא
כדי שיאוששו יחד את
יותר לתלמידי התיכון(
הסבירות )(plausibility
לעומת ירידה במשקל
הביולוגית ,הפסיכו-
לטווח הארוך.
חברתית והסביבתית של
ההתערבויות.
 .2לנטר כל התערבות
בקפידה כדי לבחון אם
ראוי להמשיך לתמוך בה.

לאור היעדר ראיות להצלחת
התערבויות שנבחנו בתחום
התזונה לפי אמות מידה
מדעיות מקובלות ,גוף זה מוכן
לאמץ ראיות בלתי-ישירות כגון
תוצאות השאולות מתחומים
אחרים )למשל מניעת שימוש
בטבק( ללא מחקר תומך
בתחום התזונה .המלצותיו
מדורגות בשלוש רמות שאינן
מוגדרות דיין:
ראיות חזקות ,ראיות בינוניות
וראיות מוגבלות.
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סימון הפעילות
הגופנית הנדרשת
כדי להוציא כמות
קלוריות השקולה
לאלו שבמזון.

סימון תזונתי
במסעדות מותאם
לרמת האוריינות
האוכלוסייה

הגבלות פרסום,
למשל :איסור
פרסום מזון בעל
ערך תזונתי נמוך
בשעות צפיית שיא
של ילדים

הגבלת מכירת
משקאות ומזון
בבתי הספר

נושא המופיע
בהמלצות כוח
המשימה
)בארי ושות׳(

-

3

3

2

דירוג

-

-

-

-

Major Systematic Reviews:
Cochrane, US Preventive
Services Task Force, Task
Force on Community
Preventive Services

-

-

אין ראיות ישירות להפחתה
במשקל.
מחקרים )כולל (RCT
בעלי מדגם יחסית קטן
ומשך מוגבל הראו כי
סרטי טלוויזיה משנים את
ההעדפות של צופים בגיל
הגן ובבית הספר היסודי.1

-

-

-

-

להציע תפריטים בריאים
המספקים מידע תזונתי כולל
כחלופה לקיימים.

-

)לא מצוינת עוצמת הראיות(
סימון ברור ואחיד )ולא דווקא
במסעדות( על מוצרים המכילים
כמות גדולה של קלוריות ,שומן,
סוכר או מלח.

-

-

-

 .1לפתח הנחיות באשר לתוכן) ,לא מצוינת עוצמת הראיות(
מיקום ופרסום/שיווק מזון
הקטנת נפח הפרסום של מזון
ומשחקים המצריכים ישיבה ושתייה באמצעות חקיקה
) (sedentaryשנועדו לילדים והגבלה עצמית של חברות
ולבני נוער.
המזון.
 .2לוודא שתעשיית התקשורת
אכן מאמצת את ההנחיות
הנ״ל.
 .3להקנות לממשל סמכות
ומשאבים לפיקוח על מידת
ההיענות.

ראיות חזקות:
התערבות כלל בית-ספרית
).(whole-school approach
על שירותי התזונה בבתי ספר
להיצמד להנחיות תזונתיות.
יש להציע פירות ,ירקות ,ומים
קרים.
ראיות מוגבלות:
סילוק מזון ושתייה בעלי ערך
תזונתי נמוך ועתיר-קלוריות
ממכונות לקניית מזון.

 .1לפתח הנחיות לגבי סוגי
אין נתונים על משקל הגוף חסרות ראיות על מועילות
המזון והשתייה הנמכרים
במחקר תצפיתי בתלמידי הגבלת מכירת מזון לא בריא.
בבתי ספר.
תיכון וכן מחקר אקראי
בכמחצית מהמדינות
 .2לבצע מעקב שאכן
ומבוקר בקרב  26בתי ספר בארצות הברית קיימות
יסודיים בארצות הברית
שהארוחות המוגשות בבתי
הגבלות ,אך יש שונות גדולה
ספר הולמות את ההנחיות
שבדק חשיפה של תלמידים ביניהן :חלק מגבילים את
למגוון חטיפים לעומת
הקיימות.
סוג המזון ואחרים את שעות
מזון בריא .חשיפה זו גרמה המכירה .שני המחוזות
 .3לבצע הערכה עתית של
לירידה בצריכה של פירות ,הלימודיים הגדולים במדינה:
תפקוד בתי ספר.
ירקות טריים וחלב ,לעומת ניו-יורק ולוס אנג׳לס אסרו
עלייה בממתקים ובמוצרים מכירת משקאות קלים,
עתירי שומן.10-9
ממתקים וחטיפים במכונות.
הורדת מחירי חטיפים
בריאים עודדה צריכה בבתי
ספר תיכוניים בארצות
הברית.12
מעקב אחר יישום
ההמלצות הפדראליות
בארצות הברית לתזונה
בריאה בבתי הספר בקרב
 5.9מיליון תלמידים הראה
כי יישום ההמלצות הוא
חלקי בלבד.11

Individual studies

Partnership for
Prevention:
Health Policy Priorities,
2005

US Institute of Medicine:
Preventing Childhood
Obesity, 2005

WHO European
Ministerial Conference on
Counteracting Obesity,
November, 2006

Impact of the
Intervention
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הפחתת גודל
המנות המיוצרות

עידוד פיתוח מזון
בעל דחיסות
אנרגטית )energy
 (densityנמוכה
יחסית

הנחיה/ייעוץ
תזונתי לכלל
האוכלוסייה על ידי
דיאטנית קלינית
מוסמכת למניעת
עודף משקל
והשמנה

חוק להבטחת
היצע של תזונה
נאותה בבתי
תמחוי ,גמ״חים
וכו׳

איסור מתן
סובסידיות
לחקלאות
ולמפעלים
המגדלים/מייצרים
מזון שאינו נאות
)(unsuitable

פיקוח על מחירים:
קמח מלא
ומועשר ,תוצרת
חלב דלת שומן,
ירקות ופרות

אימוץ תוכנית
״בית ספר ירוק״:
כולל שיעורי
חקלאות ,גידול
גידולים חקלאיים
וחינוך צרכני
ותזונתי

נושא המופיע
בהמלצות כוח
המשימה
)בארי ושות׳(

2.5

3

 USPSTFאינו מחייב דווקא
תזונאית ,אלא מי שמתמחה
בנדון

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

דירוג

Major Systematic Reviews:
Cochrane, US Preventive
Services Task Force, Task
Force on Community
Preventive Services

15

-

במחקרים מאוסטרליה
ומארצות הברית ,אין תמיכה
להעדפת תזונאית על פני
הצוות במרפאה.14-13

-

-

-

-

Individual studies

-

-

בתעשייה/במקומות עבודה

-

-

-

-

-

Partnership for
Prevention:
Health Policy Priorities,
2005

-

-

על תעשיית המזון/משקאות
לפתח מוצרים ואריזות
המתחשבים בגודלי מנות
סטנדרדיות

-

-

)לא מצוינת עוצמת הראיות(
להניא מסעדות מלעודד קניית
מנות מוגדלות בעזרת הנחות
במחיר

100% bowl
increase= 31%
serving increase,
50% spoon
increase= 14.5%
serving increase

-

-

-

-

ראיות חזקות:
מיסוי מזון בעל ערך תזונתי
נמוך

ראיות חזקות:
סובסידיות למזון בעל ערך
תזונתי גבוה ולאוכלוסיות
נזקקות

-

-

-

Impact of the
Intervention

)לא מצוינת עוצמת הראיות(
על תעשיית המזון/משקאות
לפתח מוצרים ואריזות
עידוד/תמרוץ מגדלי מזון
המתחשבים בדחיסות אנרגטית ויצרנים לפתח מוצרים בריאים
יותר

כנ״ל

 .1לבחון תוכניות ממשלתיות
לתמיכה בתזונה לחקלאים.
 .2לתמוך בתוכניות חלוץ.

-

US Institute of Medicine:
Preventing Childhood
Obesity, 2005

WHO European
Ministerial Conference on
Counteracting Obesity,
November, 2006
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בחירת ארוחות
משפחתיות

עידוד בישול
משפחתי משותף

הגבלת ״זמן מסך״
לעד שעתיים ביום

אימוץ גישות
חדשניות להוראת
נושאי תזונה,
פעילות גופנית
ושלומוּת ,כולל
בחירה והכשרה
טובה של מורים
מתאימים בנושא
תזונה

הכללת החינוך
לאורח חיים בריא
בתוכנית הלימודים

עידוד שימוש
במודלים חיוביים
לחיקוי

נושא המופיע
בהמלצות כוח
המשימה
)בארי ושות׳(

5

-

5

4

4.5

3

דירוג

-

-

-

-

Community Task Force
מצא שאין די ראיות )המלצת
’I׳( לתמוך בהתערבויות בית
ספריות לשימור משקל גוף
תקין

-

Major Systematic Reviews:
Cochrane, US Preventive
Services Task Force, Task
Force on Community
Preventive Services

-

-

-

-

חינוך לתזונה בריאה עשוי
לשפר את התנהגויות
16
האכילה של התלמידים

-

Individual studies

-

-

-

בבית

-

-

בסביבת בית הספר

-

סביבת המדיה

Partnership for
Prevention:
Health Policy Priorities,
2005

סיוע לילדים בקבלת החלטות
בריאות לגבי סוג האוכל ,הכמות
המומלצת ותדירות צריכתו

-

הגבלת ״זמן מסך״ לעד
שעתיים ביום

לאמץ גישות חדשניות
להעסקה ולהכשרת מורים
מתאימים

כנ״ל

כנ״ל

התערבויות ברמת המשפחה
טרם הוכחו

-

-

-

-

-

לוודא שתוכניות לימודים בנושא ראיות בינוניות:
בריאות מקדישות מספיק
העברת מסרים חינוכיים
תשומת לב לנושאי תזונה,
רב-תקשורתיים )שיפור צריכת
מאזן אנרגטי והקטנת פעילויות פירות וירקות  -לא משקל גוף(
17
המצריכה ישיבה ) (multimedia) (sedentaryבצורה נמרצת

-

על המדיה לכלול את נושא
ההשמנה בתכניה ,כולל קידום
דמויות חיוביות לחיקוי

)לא מצוינת עוצמת הראיות(
מצוין הפן ההפוך :מניעת
שימוש בידוענים לעידוד מכירת
מזון לא בריא

-

US Institute of Medicine:
Preventing Childhood
Obesity, 2005

WHO European
Ministerial Conference on
Counteracting Obesity,
November, 2006
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ניטור BMI

הענקת תמריצים
בסל השירותים
לאנשים השומרים
על משקלם או
מפחיתים במשקל

6

1

4

הענקת תמריצים
למטפלים
הרפואיים בעבור
ייעוץ לאורח חיים
בריא

הגשת מזון
בריא באירועים
קהילתיים

-

-

עידוד הקמת
ועדות היגוי
שכונתיות
המקדמות אורח
חיים בריא תוך
שיתוף התושבים

נושא המופיע
בהמלצות כוח
המשימה
)בארי ושות׳(

דירוג

בדיקת  BMIאו היקף מותניים
בכל מטופל בוגר קיבלה את
הדירוג  Bעל ידי .USPSTF
חישוב הסיכון להיקף מוגדל
הוא מדויק במטופלים בעלי
35≥BMI

אין ראיות
7

-

-

Major Systematic Reviews:
Cochrane, US Preventive
Services Task Force, Task
Force on Community
Preventive Services

-

-

-

-

-

Individual studies

-

-

-

היעדר ראיות מחקריות.
הצלחת מספר יוזמות
שכונתיות בחו״ל )לא
באירועים(

-

בקהילה

Partnership for
Prevention:
Health Policy Priorities,
2005

ניטור תקופתי של  BMIומתן
ייעוץ התנהגותי

תמיכה בהשתתפות בסדנאות
אכילה בריאה ,פעילות גופנית
וכו׳ תהווה תמריץ למבוטחים
לשמור על משקל גוף תקין

על גורמי רישוי לתמרץ ניטור
משקל גוף ושירותי מניעה
נלווים ,כולל מאמצי בקרת
איכות

-

-

US Institute of Medicine:
Preventing Childhood
Obesity, 2005

-

-

-

-

-

WHO European
Ministerial Conference on
Counteracting Obesity,
November, 2006

BMI leads to
intervention. High
intensity intervention
average weight loss:
2.7-5.5 kg at 12
months to more than
)2 years of follow-up

-

-

-

-

Impact of the
Intervention
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הערכת מוכנות לשינוי
התנהגותי ומכשולים
בדרך לשינוי

אבחון וטיפול בדיכאון
ובמחלות אחרות
הקשורות למצב-הרוח
)(mood

בטן-מותניים )(WHR

מדידת יחס היקף

מדידת היקף בטן
)(WC

מדידת BMI

בדיקות

נושא

2.5

הומלץ בהנחיות הקנדיות )רמת
ראיות (B3

הומלץ בהנחיות הקנדיות )רמת
ראיות (B3

2.5

3

)רמת ראיות (A3

 USPSTFתומך בביצוע במטרה
לאמוד השמנה מרכזית.
הומלץ בהנחיות הקנדיות
למבוגרים

הומלץ על ידי USPSTF
למבוגרים )רמת ראיות .(B
לא צוינה תדירות.
הומלץ בהנחיות הקנדיות* גם
לילדים מגיל שנתיים ומעלה
)רמת ראיות (A3

-

1.8

1.8

דירוג

סקירה שיטתית )לדוגמה
סקירת לקוקרן או הנחיות
קנדיות משנת /(2006
כוחות המשימה האמריקניים
לשירותי מניעה

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

במחקר מקרה-ביקורת של
כ 30,000-נבדקים מ52-
מדינות ,נמצא קשר מובהק
ומדורג בין  WHRלבין התקפי
לב )אך לא בין  BMIלהתקפים(

-

*תומך בהיעזרות בהיקף בטן בילדים
עקב היתרון לעומת  BMIבניבוי
ובניטור תסמונת מטבולית באוכלוסיות
שונות

*2

1

BMI leads to
intervention.
High intensity
intervention
average wt. loss:
2.7-5.5 kg at 12
months to more
than 2 years of
)follow-up

*3

-

סקירות לא שיטתיות/
הנחיות גופים אחרים

סימוכין/הערות

Impact factor of
Intervention

-

-

מאמרים באיכות גבוהה
)מחקרים מבוקרים או
תצפיתיים חד-משמעיים(
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פעילות גופנית

סיבים תזונתיים
)(dietary fiber

דיאטה עם מדד/
עומס גליקמי נמוך

דיאטה דלת שומן,
עתירת חלבון ,או
דלת פחמימות )תחת
השגחה של גורם
מקצועי מוסמך(

פעולות

נושא

1

3

1

1

דירוג

על בסיס סקירה של 43
מחקרים ,סקירת לקוקרן קובעת
שפעילות גופנית עשויה לחולל
שינוי קטן ,אך בשילוב עם דיאטה
תביא להפחתה של  1.5-1.1ק״ג
)בהתאם לנמרצות הפעילות(

-

סקירת לקוקרן )(2007

סקירת לקוקרן ) (2002השוותה
דיאטות דלות שומן לעומת
דיאטות אחרות ,לאחר מעקב
של  ,12 ,6ו 18-חודשים .לא
נמצא הבדל מובהק בין הדיאטות
השונות.
בהנחיות הקנדיות )(2006
הומלצה למבוגרים דיאטה דלת
שומן או עתירת חלבון לתקופה
של עד  12חודשים )רמת ראיות
(B2
סקירה נוספת של מחקרים
מבוקרים ) (2006מצאה הבדל
לטובת דיאטות דלות פחמימות
לעומת דלות שומן לאחר 6
חודשים ,אך ההבדלים הפכו ללא
משמעותיים כעבור שנה.

סקירה שיטתית )לדוגמה
סקירת לקוקרן או הנחיות
קנדיות משנת /(2006
כוחות המשימה האמריקניים
לשירותי מניעה

-

-

בקרב כ 2700-רשומים בNational-
 Weight Loss Registryבארצות
הברית ,שרזו בממוצע  33.1ק״ג
והצליחו לשמור על ירידה של
 13.6ק״ג במשך  5.8שנים ,נמצא
שמוציאים  2,620קלוריות לשבוע
בפעילות גופנית.

-

-

עדויות אפידמיולוגיות תומכות
בקשר ההפוך בין אכילת סיבים לבין
משקל הגוף ושומן הגוף ,אך מחקרים
התערבותיים יותר חלוקים .לסיכום,
המחבר תומך בהוספת מזון עתיר
סיבים לתפריט.

-

במחקר משנת ,2006
שהשווה בין דיאטות דלות
שומן ,דלות פחמימות ,דלות
קלוריות ,ודיאטות הנעזרות
בתחליפי ארוחות למשך 6
חודשים ,לא התגלו הבדלים
מובהקים בין ההתערבויות
)בכולן נצפתה ירידה של
 9.9%-6.8%במשקל הגוף(.
במחקר שכלל כ50,000-
נשים ) (WHIשהדיאטה שלהן
הייתה דלת שומן וכללה ריבוי
פירות ,ירקות ודגנים לאורך 7
שנים ,נצפתה ירידה במשקל
ושמירה על ההישגים ,יחסית
לקבוצת הביקורת*.

מאמרים באיכות גבוהה
)מחקרים מבוקרים או
תצפיתיים חד-משמעיים(

סקירות לא שיטתיות/
הנחיות גופים אחרים

ההנחיות הקנדיות ממליצות על  30דקות
פעילות גופנית ביום ,לפחות חמש פעמים
10
בשבוע.

9

 6מחקרים אקראיים מבוקרים שנמשכו עד
29
 6חודשים

*5-8

סימוכין/הערות

 1.5-1.1ק״ג
הפחתה במשקל
הגוף

-

 1.1ק״ג ירידה
במשקל לעומת שאר
הדיאטות

* WHI:
1 yr. weight loss:
1.9 kg
7 year loss:
0.4 kg.

Impact factor of
Intervention
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טיפול התנהגותי

טיפול קוגניטיבי

ניצול אירוע בריאותי
מכונן למתן ייעוץ
בנושא הפחתה
במשקל

ייעוץ  -כללי

נושא

1

-

4

1

דירוג

מסקירת לקוקרן עולה
שההתערבות מועילה* .שילוב
השיטה עם שינוי דיאטה ופעילות
גופנית גרמה להפחתה גדולה
יותר במשקל הגוף לעומת
דיאטה ופעילות גופנית בלבד.

מסקירת לקוקרן עולה שאין די
הוכחות למועילות המחקר.

ה USPSTF-ממליץ על ייעוץ
תדיר ורב-מרכיבי לבעלי השמנת
יתר )המלצה ברמת  .(Bייעוץ
בתדירות של  1-2לחודש
) 12-26פעמים לאורך השנה(
היה מועיל יותר מ 11-ייעוצים
או פחות בשנה .מרבית
ההתערבויות הנמרצות כללו
ניטור עצמי ,קביעת יעדי הפחתה
במשקל ,התייחסות לגרומים
מעכבי שינוי ,ותכנון כיצד
להתמיד בשינויי אורח החיים ,אך
ולא ניתן היה להצביע על מרכיב
מסויים מבין אלה שהיה קשור
להפחתה במשקל.

סקירה שיטתית )לדוגמה
סקירת לקוקרן או הנחיות
קנדיות משנת /(2006
כוחות המשימה האמריקניים
לשירותי מניעה

-

מחקר שוודי 12מצא הבדל
מובהק בקרב אנשים הסובלים
מהשמנת יתר שעברו טיפול
של  10שבועות ,כשנשקלו
לאחר  18חודשים.

על בסיס לקחי הNational Weight-
Control Registry

סקירה מה 14CDC-ממליצה על
אסטרטגיות התנהגותיות הכוללות
ניטור עצמי של משקל הגוף ,צריכת
מזון ופעילות גופנית ,זיהוי ושליטה
בגירויים המגרים אכילת-יתר,
זיהוי ויצירת פתרונות אפשריים
לבעיות ,והיעזרות במערכות תמיכה
משפחתיות וחברתיות לסיוע במאמץ.

-

-

-

-

מאמרים באיכות גבוהה
)מחקרים מבוקרים או
תצפיתיים חד-משמעיים(

סקירות לא שיטתיות/
הנחיות גופים אחרים

12

**14-*13

הגדרה :שיטת טיפול פסיכולוגי השואפת
לשנות את דפוסי ההתנהגות )מבלי להתייחס
לשורשים החשיבתיים של הפרט שעלולים
לחולל את ההתנהגויות(

הגדרה :שיטת טיפול פסיכולוגי השואפת
לשנות דפוסי חשיבה מעוותים )cognitive
.(restructuring
ממצאי המחקר השוודי משקפים רק 60%
מקבוצת הטיפול שנשארו במחקר לאחר 18
חודשים.

11

אין פירוט ב USPSTF-לגבי אופי הייעוץ
)כלומר ,אם הושתת על עקרונות קוגניטיביים,
או קוגניטיביים-התנהגותיים(

סימוכין/הערות

*2.5 kg weight
loss relative to
placebo

10.7 kg
difference at 18
months

-

)ראה ניטור BMI
לעיל(

Impact factor of
Intervention
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טיפול כירורגי בריאטרי

טיפול תרופתי קיים
בישראלOrlistat :

טיפול התנהגותי/
קוגניטיבי-התנהגותי
CBT
(Cognitive
behavioral
)therapy

נושא

1

1.2

1

דירוג

סקירת לקוקרן ממליצה על
טיפול כירורגי במטופלים עם
השמנה משמעותית .הניתוח
הביא להפחתה ממוצעת של 21
ק״ג כעבור שמונה שנים )לעומת
עלייה במשקל בשיטות אחרות(.
לא נמצאה שיטה מסוימת
שהצטיינה ביעילות ובבטיחות
לעומת שיטות אחרות.

 :Orlistatמסקירת לקוקרן על
בסיס  11מחקרים שנמשכו
לפחות שנה ,נמצא שהתערבות
נמצאה מועילה )הפחתה של 2.7
ק״ג( בשילוב עם שינויים באורח
חיים.

מסקירת לקוקרן עולה
שההתערבות מועילה ואף
התגברה כשעוצמת ההתערבות
הוגברה .שילוב השיטה עם שינוי
דיאטה ופעילות גופנית העצימה
את ההצלחות*.

סקירה שיטתית )לדוגמה
סקירת לקוקרן או הנחיות
קנדיות משנת /(2006
כוחות המשימה האמריקניים
לשירותי מניעה

-

-

-

מאמרים באיכות גבוהה
)מחקרים מבוקרים או
תצפיתיים חד-משמעיים(

*טיפול כירורגי הומלץ למטופלים עם
 BMI40או לאלה עם
 ,BMI35אך עם מחלה הנובעת
מהשמנה ,כגון יתר לחץ דם ,סוכרת,
יתר שומנים בדם או תסמונת דום
נשימה בשינה.

לדעת סקירה מה CDC-שתועדה
לעיל 14נכון לטפל בתרופות אם נוסה
שינוי באורח החיים במשך לפחות 6
חודשים ושמדובר
ב BMI 30-או  BMI 27וקיימים
לפחות שני גורמי סיכון להשמנה או
מחלות הקשורות להשמנה.

-

סקירות לא שיטתיות/
הנחיות גופים אחרים

*19-18

16-14

הגדרת  :CBTשילוב שתי השיטות הקודמות.
שיטה זו משלבת ליבון תהליכים מחשבתיים
המפריעים להשגת יעד ההרזיה/שימור
המשקל ומעודדת הבניה מחודשת של
החשיבה )(cognitive restructuring
והתנסויות אישיות חדשות )behavioral
(experiments

13

סימוכין/הערות

21 kg loss
after 8 years as
compared with
conventional
treatment

Orlistat: -2.7
kg with lifestyle
changes at one
year.

*4.9 kg weight
loss relative to
diet and PA alone

Impact factor of
Intervention
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התערבויות במקום
העבודה

הענקת תמריצים
מסל השירותים
לאנשים השומרים/
מפחיתים במשקל

ייעוץ על ידי פסיכולוג/
פסיכיאטר בתחום
קוגניטיבי-התנהגותי

ייעוץ על ידי תזונאי

ייעוץ רופא

בהתאם לגורם המסייע

נושא

1

1.2

2.3

2.3

2.3

דירוג

 TFCPSממליץ על אחת או
יותר מהגישות הבאות שנועדו
לחולל שינוי התנהגותי:
אסטרטגיות חינוכיות להגביר
את הידע אודות תזונה
ופעילות גופנית ,אסטרטגיות
התנהגויתיות וחברתיות
הכוללות ,בין היתר ,ייעוץ אישי או
קבוצתי ,בניית כישורים אישיים
)כגון שליטה בעת החשיפה
לגירויים( ,תמרוץ/מתן חיזוקים,
או בניית מערכות תמיכה עם
עובדים אחרים או בני משפחה
וכן אסטרטגיות סביבתיות/
קביעת מדיניות כגון שיפור
זמינות מזון בריא ותשתיות וזמן
לביצוע פעילות גופנית

התמריצים נמצאו מועילים
לטווח הקצר וכללו מניעה של
הפסד כספי :הוחזרה עלות
דמי ההשתתפות בסדנה
למשתתפים ,או למי שהשיג את
המטרות שנקבעו.

כנ״ל

כנ״ל

הומלץ בהנחיות הקנדיות )רמת
ראיות (B2

סקירה שיטתית )לדוגמה
סקירת לקוקרן או הנחיות
קנדיות משנת /(2006
כוחות המשימה האמריקניים
לשירותי מניעה

-

-

-

-

במחקר  RCTשנערך
בדנמרק הופנו אקראית
מטופלים שמנים ומטופלים
עם יתר שומנים בדם לקבלת
ייעוץ רפואי ) 60רופאים בסך-
הכל( ולקבלת ייעוץ תזונתי
)על ידי תזונאיות( .עלות-
המועילות של הייעוץ הרפואי
נמצאה גבוהה בהרבה לעומת
הייעוץ שניתן על ידי תזונאית.

מאמרים באיכות גבוהה
)מחקרים מבוקרים או
תצפיתיים חד-משמעיים(

-

-

-

-

-

סקירות לא שיטתיות/
הנחיות גופים אחרים

21

-

-

-1.8 to 11.8 kg
weight loss range

28

-

-

-

-

העובדה שהמחקר התבצע בחו״ל והמיעוט
היחסי של הרופאים שהשתתפו בו מקטינה
20
את ערכו לגבי ישראל

סימוכין/הערות

Impact factor of
Intervention
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2.5

2.5

-

פעילות גופנית

-

בדיקות סקירה והתערבויות בילדים

הגבלת ״זמן מסך״

טיפול משפחתי

כללית

בדיקות סקירה
) BMIוכד׳(

-

-

הומלץ בהנחיות הקנדיות )ברמת
ראיות (B3

בסקירת לקוקרן מצוין שאין די
ראיות לגישה משפחתית )(2003

הומלץ )ברמת ראיות (B1
בהנחיות הקנדיות )(2006

סקירה שיטתית נוספת שכללה
 37מחקרים שפורסמו בשנים
 2003-1975הגיעה למסקנה
זהה לנ״ל )(2006

מסקירת לקוקרן בנושא )18
מחקרים( עולה שאין די מידע
כדי להמליץ על שיטה פרטנית
)(2006

 USPSTFקבע שאין די מידע
)המלצת  (Iלבדוק ילדים
ומתבגרים

התערבויות שיטתיות/מחוץ למרפאה

נושא

דירוג

סקירה שיטתית )לדוגמה
סקירת לקוקרן או הנחיות
קנדיות משנת /(2006
כוחות המשימה האמריקניים
לשירותי מניעה

ב RCT-בקרב יותר מ500-
ילדים ב 36-גני ילדים
בסקוטלנד ,בהם הועברה
פעילות גופנית במשך 30
דקות ,בתדירות של שלוש
פעמים בשבוע ,בגנים שהיו
בקבוצת ההתערבות ,יחד עם
תוכנית חינוכית לבית במשך
 24שבועות  -לא נמצא הבדל
מובהק ב BMI-לאחר  6או
 12חודשים.

תוכנית Planet Health
בארצות הברית הצליחה
להקטין את ממדי ההשמנה
בצורה מובהקת בקרב בנות
בבית הספר .התוכנית היא
רב-ערוצית ,אך המרכיב היעיל
ביותר היה הקטנת הצפייה
בטלוויזיה.

-

-

-

-

*מומלץ לטפל בכל המשפחה ולא
רק בילד השמן .מומלץ לרכז מאמץ
במשפחות בעלות מוטיבציה להצליח,
המוכנות לשנות את אורח חיי כלל
המשפחה.

-

-

-

מאמרים באיכות גבוהה
)מחקרים מבוקרים או
תצפיתיים חד-משמעיים(

סקירות לא שיטתיות/הנחיות
גופים אחרים

27

26

*25

24

23

הרקע להמלצה הוא היעדר התערבויות
מועילות )כפי שמודגש בשורות הבאות(

סימוכין/הערות

22

-

In the
intervention
group girls, the
odds ratio for
the prevalence
of obesity was
0.47, and the OR
for remission of
obesity was 2.16.

-

-

-

Impact factor of
Intervention
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 עדכון סקירות שיטתיות למניעה וטיפול בהשמנה:9 נספח
(2011-2007)
שיטה
העדכון מתבסס על סקירות שיטתיות למניעה וטיפול בהשמנה בקרב ילדים ובקרב מבוגרים מהמקורות
:הבאים
Cochrane Collaboration

.1

USPSTF (US Preventive Services Task Force)

.2

TFCPS (Task Force on Community Preventive Services)

.3

 במנוע החיפוש הייעודי לסקירות שיטתיותPubMed-סקירות שיטתיות אחרות שהתקבלו בחיפוש ב
.obesity control, obesity prevention, obesity treatment :תחת המינוח הבא

.4

The Canadian Best Practices Portal for Health Promotion and Chronic Disease

.5

Prevention, Public Health Agency of Canada, 2008
http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/glossary/all_terms-eng.html
IOM (Institute of Medicine) סקירות

.6

(WHO) סקירות ארגון הבריאות העולמי

.7

NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) סקירות

.8
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Intervention,
Setting

Reference

# of studies

Quality

מניעה וטיפול בהשמנה

Impact (BMI)

Comments/Limitations

Obesity prevention
Pediatric
Schoolbased

Brown T, Summerbell C.
Systematic review of schoolbased interventions that
focus on changing dietary
intake and physical activity
level to prevent childhood
obesity: an update to the
obesity guidance produced
by the National Institute
for Health and Clinical
Excellence. Obes Rev 2008
Jul 30.

38

–

Insufficient
evidence

< 50% of studies (diet-33%,
PA-33%, combined diet/
PA-45%) demonstrated
significant and positive
changes in BMI relative to
controls.
Overall inconsistent and
short term effects for
weight maintenance. Diet
& PA interventions may
help prevent weight gain in
the long term (but no clear
trend was detected).

General
lifestyle,
children and
adolescent

Kamath CC et al. Clinical
34
review: Behavioral
interventions to prevent
childhood obesity: a
systematic review and
metaanalyses of randomized
trials.
J Clin Endocrin Metab
2008;93:4606-15.

Preschool
(aged 0-5)

Campbell KJ, Hesketh KD.
Strategies which aim to
positively impact on weight,
physical activity, diet and
sedentary behaviors in
children from zero to five
years. A systematic review
of the literature. Obes Rev.
2007;8:327-38.

Low-fair

9

–

Nonsignificant Significantly greater effects
seen for trials longer than 6
pooled effect month duration.

Insufficient
evidence

No significant
anthropometric changes
(e.g., weight or BMI
change), but behavioral
changes (diet, PA,
television viewing, parental
involvement) did occur.

Obesity treatment
Pediatric
Clinical &
non-clinical
settings
(obese
children and
adolescents
aged 5-18)

Whitlock EP et al.
Effectiveness of weight
management programs in
children and adolescents.
Evidence Report/Technology
Assessment No. 170. AHRQ
Publication No. 08-E014,
Sept 2008.
(Partially based on 2006
NICE review)
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2 SRs, 45
primary
studies,
18
behavioral
trials,

Behavioral Behavioral
interventions
studies:
Schools (26fair to good 75 hrs): 0.4
- 2.1 (pooled
0.82) relative
BMI decrease
Health care
settings
(26 to 75 +
hrs): 1.93.3 re. BMI
decrease

Effective interventions dealt
with dietary improvement,
PA, and usually involved
teaching behavioral
management principles
such as teaching parents
and/or children about goal
setting, relapse prevention,
problem solving, and
managing the environment
to encourage a healthy
lifestyle. 2 of 3 trials tracked
both short and long term
(12 month) results. Benefits
were largely retained at 12
months. Greatest effects
in residential and 75 hr
interventions in health care
settings. More modest
results seen in medium
intensity (26-75 hr duration)
school settings. Little to no
effects in low intensity (< 25
hr duration) primary care or
internet interventions.
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Intervention,
Setting

Reference

Clinical &
non-clinical
settings
(obese
children and
adolescents
aged 5-18)
(cont’d)

Whitlock EP et al.
Effectiveness of weight
management programs in
children and adolescents.
Evidence Report/Technology
Assessment No. 170. AHRQ
Publication No. 08-E014,
Sept 2008.
(Partially based on 2006
NICE review)

Clinical &
non-clinical
settings
(obese
children and
adolescents
aged 5-18)
(cont’d)

Whitlock EP et al.
Effectiveness of weight
management programs in
children and adolescents.
Evidence Report/Technology
Assessment No. 170. AHRQ
Publication No. 08-E014,
Sept 2008.

# of studies

Quality

Impact (BMI)

7

Behavioral- 6-12 months
pharmacol. of combined
behavioral &
treatment:
pharmacolo- studies:
sibutramine
gic
fair to good reduced BMI
by 1.6-2.7
trials
kg/m2, and
orlistat by
0.5-0.85 kg/
m2 relative
to behavioral
treatment
alone
18 surgical
cases
(case
series)

Surgical
case
studies:
Limited
Quality

(Partially based on 2006
NICE review)

Laparoscopic
adjustable
gastric
banding
reduced BMI
in morbidly
obese
adolescents
by an average
of 9.4-10.2
kg/m2 one
year post
surgery

Comments/Limitations
Maintenance effects
of pharmacologic
therapy remain are still
inadequately documented.

Bariatric surgery also
reduced sleep apnea and
some other co-morbidities,
but the cases were too
highly selected to broadly
generalize.

Gastric
bypass
procedures
led to an
average
reduction of
15-20 kg/m2
one year post
surgery
Family

Young KM et al. A metaanalysis of family-behavioral
weight-loss treatments for
children. Clin Psych Rev
2007;27:240-249

16

–

Large and
significant
mean effect
size
(%
overweight)
(-0.89),
and moderate
effect (-0.61)
when an
unusually long
study was
removed from
the analysis

12 week duration, average
79 minutes parental
meeting time. Nine studies
reported data for an
average 9.6 month followup period.
Interventions included wellestablished child cognitive
programs such as the fourpronged stimulus control
Cues, Activity, food Intake,
Rewards (CAIR), or the
Traffic Light diet
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Intervention,
Setting

Reference

# of studies

Quality
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Impact (BMI)

Comments/Limitations

Adults
Behavioral
Lemmens VE et al. A
interventions systematic review of the
evidence regarding efficacy
of obesity prevention
interventions among adults.
Obes Rev 2008;9:446-55.

9 studies:

-

7 combined
diet & PA,
1 diet
(long term),
1 PA

4/9 studies
were
significant

5 studies  1 year duration
4 studies: 3 -12 months

(1 shortterm and 2
long-term
combined
interventions,
and 1 longterm dietary
intervention)

The 2 long-term effective
interventions consisted of
intensive implementation,
including group sessions
designed to promote
behavioral change.
Overall conclusion: firm
conclusions about effective
interventions cannot be
drawn.

Diet:
Glycemic
load
reduction

Livesey G et al. Glycemic
response and health-a
systemic review and
meta-analysis: relations
between dietary glycemic
properties and health
outcomes. Am J Clin Nutr
2008;87:258S-268S.

45 relevant publications
to 2005

Reduction
of glycemic
load by 17g
glucose
equivalents/d
was
associated
with reduced
body weight

Includes normal,
overweight, and obese
subjects who were either
healthy or diabetic,

Long-term
pharmacotherapy

Rucker D et al, Long term
pharmacotherapy for obesity
and overweight: updated
meta-analysis. BMJ
2007;335:1194-9.

30 studies:

Weight loss
(kgs)

Orlistat: reduced
incidence of Diabetes
mellitus (DM), improved
blood concentration of
total cholesterol and
LDL-C, blood pressure
and glycemic control in
DM patients, but slightly
lowered HDL-C and caused
gastrointestinal (GI) effects.
Note: Meta-analysis (MA)
included Sibutramine and
Rimonabant but they have
not been here as they have
been discontinued due to
adverse effects.
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-

Orlistat: -2.9
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