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בטוח שזה נטלי!

נטלי שירותי רפואה

מנויים יקרים,
כמדי שנה ,אנחנו שמחים לשלוח אליכם חוברת זו ,בה תמצאו בין היתר ,מידע חיוני ,כתבות שונות,
הודעות והצעות במיוחד עבורכם.
בשל העלייה בתוחלת החיים ,המדינות השונות חוות תקופה מאתגרת בכל הקשור בטיפול באוכלוסייה
ובאספקת שירותי בריאות ברמה גבוהה לאזרחים.
גם בישראל ,מערכת הבריאות חווה אתגרים רבים ומנסה להתגבר על הקשיים ,שהעיקריים בהם הם
הירידה בהיקף כוח האדם המקצועי ביחס לגידול באוכלוסייה והיעדר תשתיות מספקות המאפשרות
להכיל את הגידול בביקוש העולה לשירותים רפואיים.
כדי לתת מענה לצרכים הנדרשים ממערכת הבריאות ,שרק ילכו ויגדלו ,משרד הבריאות מרחיב את
תכניותיו להעברת שירותים מבתי החולים וקופות החולים לבתים עצמם ,תופעה שהולכת ונהיית שכיחה
יותר במדינות מפותחות רבות .יש האומרים כי בעתיד הקרוב ,עד  30%מהאשפוזים בעולם יינתנו בבתים,
במסגרת אשפוז בית.

שירותי חירום
בבית
אשפוז
בית
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טלרפואה

שירותי בריאות
לקהילה

התקדמות הטכנולוגיה והשימוש באמצעי ניטור חכמים ,הופך את הבית למקום בו ניתן לספק שירותים
רפואיים שמשלימים את השירותים אשר ניתנו עד היום בבתי חולים ובמרפאות.
שירותי ניהול וטיפול במחלות כרוניות כמו גם אשפוז בית יתרחבו וישתפרו בעתיד .חברת נטלי ,שבמשך
שלושה עשורים מספקת שירותי בריאות ורפואה ,ומתמקדת במתן שירותים בבתי הלקוחות ,תמשיך
להוביל גם במהפכה זו ותיקח חלק פעיל בה.
נטלי ,שהרחיבה פעילותה בשנים האחרונות למגוון רחב של שירותים רפואיים ושירותי נוחות הניתנים
בבית ,בוחנת את הדרכים השונות להנגיש אף יותר את השירותים החדשים לבתים וכדי לסייע לכם,
המנויים היקרים שלנו לקבל ,שירותי בריאות נוספים ,טובים יותר ומקיפים יותר ,נוסף על שירותי החברה
עליהם אתם מנויים.
בברכת בריאות שלמה,
הנהלת נטלי

נציגי נטלי כאן בשבילכם!

מספרי טלפון חשובים לשימושכם:

מוקד חירום 1700-50-50-66 :שירות לקוחות1800-555-222 :
מוקד מכירות 1700-50-12-12 :דיור מוגן בבית1800-800-267 :
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דבר המנהל הרפואי
למנויי נטלי היקרים שלום,
כמדי שנה אני שמח וחש אחריות וכבוד לפנות אליכם כמנהל הרפואי של החברה .אני גאה להיות שותף לצוות החברה
העסוק כולו בדאגה לשלומכם ובריאותכם .חברת נטלי עומלת ומוצאת פתרונות רפואיים ואחרים לכם מנויי החברה.
הטיפול בכלל הפניות הרפואיות המגיעות למוקדי החברה ,הנו מרכז הפעילות שלנו ,בדאגה לבריאותכם ולשלומכם.
תפקיד צוותי החברה הנו מורכב ביותר ובסופו מקבלים הם החלטה ,באיזו חומרה של תלונה רפואית אנו עוסקים:
כזו הזקוקה ליעוץ רפואי טלפוני ,זו הזקוקה לביקור רופא בבית אך לא דחוף וזו הדורשת פינוי דחוף באמבולנס.
המשמעות של הגעה מיותרת ,והמתנה שלא לצורך במשך שעות בחדר מיון ,ידועה לכולנו ועדיף להימנע ממנה.
הזמינות שלנו ,צוותי החברה לעזור לכם הנה לכל אורך כל השנה ,כל היממה ,כל השבוע ,בסופי שבוע ,ערבי חג וחגים.
חברת נטלי פיתחה ומפתחת מערכות וטכנולוגיות שהוכחו כיעילות ,לאלו מכם המעוניינים להמשיך להתגורר בביתם
בסביבה בטוחה ,רפואית עם מערכות עזרה נוספות.
שוב כמדי שנה אני מנצל את הבמה ומזכיר לכולכם שני מצבים רפואיים דחופים ,בהם לזמן משמעות מכריעה על
בריאותכם ,מכאן חשיבות יצירת קשר מהיר עם מוקד החברה  -אוטם בשריר הלב או התקף לב ואוטם מוחי.
סמנים מחשידים לאוטם בשריר הלב הנם :לחץ בחזה ,עם או ללא קוצר נשימה ,בחילה ,הזעה או דפיקות לב .צרו קשר
דחוף עם המוקד.
סמנים מחשידים לאוטם במוח )שבץ( הנם :חולשה בפלג גוף ,שינוי במצב הכרה ,הפרעה בדיבור ,הפרעה ביציבות או
הקאות עם סחרחורת קשה .צרו קשר דחוף עם המוקד.
בפניה זו אשוב ואומר כי אני גאה לעמוד בראש הצוות הרפואי המסור של חברת נטלי ,ועל כך שאתם ממשיכים לבחור
בנו לעמוד לשירותכם ולטפל בכם.
בברכת בריאות שלמה!
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*ד"ר אור הינו מומחה לרפואה פנימית ורפואה דחופה.

ד"ר ג'קי )יעקב( אור
מנהל רפואי ,חברת נטלי

סובל מבעיות לב ,לחץ דם או סכרת?
אבחון מידי ותגובה עשויים

להציל את חייך!

מוקד רופאים מקצועי המאזין ללבך 24/7
היכרות עם התיק הרפואי שלך ללא בזבוז זמן וסחבת רפואית
שידור נתוני א.ק.ג .בזמן אמת
הטכנולוגיה הרפואית המובילה בעולם אצלך בבית
רופא ואמבולנס עד הבית בזמינות שיא
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להיות בטוחים ושקטים עם שירות טלרפואה מתקדם מבית נטלי
6

להצטרפות חייגו עכשיו3380 :

בגודל
כזה...
חבל שלא כל המילים בעיתון הן

מכשירי הגדלה ניידים לקריאה

קל
משקל

נוח
לנשיאה

עזרים מתקדמים לכבדי ראייה

סובלים מקשיי ראייה? תשר געש בחוצות שפיים מציעים לכם
ציוד ואביזרי ראייה ידידותיים עם המוצרים המתקדמים ביותר בתחום
שייקלו על חיי היום יום ויסייעו לכם ליהנות מאיכות חיים גבוהה.

רואים טוב יותר ,חיים טוב יותר.
לפרטים ולתיאום תורים :טל09-9529366 • 09-9529376 .

במקום עומדת לרשותכם חנות אופטיקה מקצועית
תצוגה ורכישה במרכז מסחרי חוצות שפיים

www.tsr-gaash.co.il
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חוברת זו כוללת מידע פרסומי אשר נמסר לפרסום מטעמם של המפרסמים בלבד .אין החברה אחראית על תוכן הפרסום והמידע המסחרי של המפרסמים השונים .האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
אין החברה אחראית על אמיתות הפרסום או על טיב השירות והמוצרים אותם מוכרים המפרסמים .פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים ,הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

מקבוצת

כל הטיפול היעודי
בכתובת אחת

חברת א.ש .סיעוד מקבוצת נטלי מספקת שירותי סיעוד בפריסה ארצית למעלה מ 30-שנים.
החברה מתמחה בהשמת מטפלים/ות ,המסייעים לקשישים בביתם ,לזכאי ביטוח לאומי,
ניצולי שואה ,משרד הביטחון ופרטיים .א.ש .סיעוד מקבוצת נטלי פועלת מתוך מחויבות לשירות
מסור ,אנושי ,אמין ומקצועי במטרה לסייע לכל קשיש.
טיפול סיעודי בקשישים
 25סניפים ברחבי הארץ
לבדיקת זכאות חייגו:
מענה אנושי  24שעות ביממה
צוות מקצועי בעל וותק ,ידע וניסיון
א.ש סיעוד
מאגר גדול של מטפלים ישראלים וזרים דוברי שפות
ליווי לזכאות מימוש זכויות הסיעוד ,המגיעות לקשיש בקרו באתרנוwww.e-s.co.il :

1-700-700-557
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מתלבטימ לגבי מעבר לדיור מוגנ?
עד שתגיעו להחלטה ,כדאי לנסות את שירות דיור מוגן בבית מבית נטלי!
חמישה אנשי צוות קבועים המטפלים בכל צרכיך!

בריאות טובה ורשת ביטחון
מנהל רפואי אישי
חיישני בטיחות המותקנים בבית
שירות רופא בבית  24שעות
לחצן מצוקה אישי
סייר ביטחון פרטי

תרבות וקהילה
פעילויות חברתיות
מלווה אישי
הרצאות
מאמן כושר ובריאות
טיפוח אישי

ניהול משק בית
מנהל משק בית אישי
שירותי ניקיון
כביסה וגיהוץ
ארוחות בהזמנה אישית
שירותי תחזוקה לבית

לפרטים ותיאום פגישת ייעוץ:

1-800-800-267

מנהל שירות אישי
מענה מיידי לפניית הלקוח
קשר אישי יומי
טיפול בבעיות השוטפות
דאגה לכל עבודות הבית
הקשבה ,תמיכה וסיוע
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חוברת זו כוללת מידע פרסומי אשר נמסר לפרסום מטעמם של המפרסמים בלבד .אין החברה אחראית על תוכן הפרסום והמידע המסחרי של המפרסמים השונים .האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
אין החברה אחראית על אמיתות הפרסום או על טיב השירות והמוצרים אותם מוכרים המפרסמים .פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים ,הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
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חוברת זו כוללת מידע פרסומי אשר נמסר לפרסום מטעמם של המפרסמים בלבד .אין החברה אחראית על תוכן הפרסום והמידע המסחרי של המפרסמים השונים .האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
אין החברה אחראית על אמיתות הפרסום או על טיב השירות והמוצרים אותם מוכרים המפרסמים .פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים ,הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כסא גלגלים ממונע חשמלי
מתקפל בקלות ונכנס לתא המטען של הרכב,
קומפקטי במיוחד ומתאים למעברים צרים ,מאושר טיסה.
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beitavot@inter.net.il

₪9,990
מחיר:
עד  12תשלומים בכרטיס אשראי

24

03-6758300
* ניתן לבצע הדגמה בבית בעלות  400ש"ח אשר תקוזז בעת הרכישה.
* ניתן להגיע לקניון איילון להתנסות והדגמה בחינם.

www.nagish.co.il

חוברת זו כוללת מידע פרסומי אשר נמסר לפרסום מטעמם של המפרסמים בלבד .אין החברה אחראית על תוכן הפרסום והמידע המסחרי של המפרסמים השונים .האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
אין החברה אחראית על אמיתות הפרסום או על טיב השירות והמוצרים אותם מוכרים המפרסמים .פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים ,הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

מתקשה בראייה? יש לנו מה להציע
אנו מאפשרים לאנשים עם
ראייה ירודה קלה או קשה,
לנצל את שרידי הראייה,
לחזור לחיים עצמאיים
ע״י שימוש בעזרים מיוחדים
חייגו עכשיו! 02-5003646

בעזרת הדרכה וייעוץ שלנו עם העזרים החדישים ביותר בתחום
נמצא יחד את הפתרון הייחודי הטוב ביותר עבורכם!
לקרוא או להקריא לך
את האותיות הקטנות

משקפיים לראייה חדה,
ברורה ומונעת סנוור

מחשב ,טלפון ,משחקים,
שעונים ,למטבח
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חוברת זו כוללת מידע פרסומי אשר נמסר לפרסום מטעמם של המפרסמים בלבד .אין החברה אחראית על תוכן הפרסום והמידע המסחרי של המפרסמים השונים .האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
אין החברה אחראית על אמיתות הפרסום או על טיב השירות והמוצרים אותם מוכרים המפרסמים .פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים ,הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

הקשר בין סכרת למחלת לב
סכרת היא מחלה המוכרת עוד מימי קדם .אחד מכל  11איש
בעולם חולה בסכרת 90% .מהם חולים בסכרת מסוג
סכרת שאינה תלויה באינסולין .חלק מחולי הסכרת מפתחים
מחלות לב ולכן מחלה זו מוגדרת כמגיפה.
מהי סכרת?
מצב בו הגוף לא מתמודד כראוי עם הגלוקוז בדם ,אשר גורם
לעליה ברמת הסוכר בדם.
לסכרת הלא מאוזנת ,השפעות ארוכות טווח כמו פגיעה
בראיה ,אי ספיקת כליות ,פצעים קשים ברגליים על רקע
נוירופתיה היקפית ,אירועים מוחיים ומחלות לב.
מחלת הסכרת מתחלקת למספר סוגים ,אך השניים הנפוצים
ביותר הינם:
סכרת מסוג  :או בשמה "סכרת נעורים" ,הנגרמת בגיל
צעיר .הגורם למחלה זו אוטואימוני והחולים בסכרת מסוג זה
מאזנים את רמת הסוכר על ידי שימוש באינסולין בלבד.
סכרת מסוג  :מופיעה בגיל מאוחר על רקע השמנת יתר,
שמובילה לתנגודת הגוף לאינסולין .רוב המבוגרים הסובלים
ממשקל גבוה סובלים גם מסוכרת מסוג  ,איזון במחלה זו
מתבצע על ידי שימוש בתרופות ועם התדרדרות המחלה,
לעיתים קרובות ,גם באמצעות אינסולין.
סכרת מבוגרים
סכרת מסוג נחשבת למגיפה עולמית ,מכיוון שרוב האנשים
המבוגרים ,חולים במחלות כרוניות ,בין היתר סובלים גם
מסכרת ונאלצים לאזן את רמת הגלוקוז באמצעות תרופות.
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בניגוד לסכרת מסוג  ,סכרת מסוג היא מחלה שניתן
בהחלט למנוע ,מאחר והיא קשורה באופן ישיר לאורח חיים
לא בריא הכולל תזונה לא נכונה ו/או השמנת יתר.
הגורמים העיקריים לסכרת מסוג הם:
משקל גבוה  -ככל שהמשקל עולה ,התנגדות התאים
לאינסולין גוברת וכתוצאה ,רמת הסוכר בדם עולה .מכאן,
שירידה במשקל מפחיתה את התנגודת לאינסולין ,משפרת
את איזון הסוכר ופעמים רבות יכולה אף לגרום להפסקת
השימוש בתרופות.
תזונה עתירת פחמימות  -שינוי התזונה לבריאה יותר ,חיוני
למניעת התפתחות הסוכרת.
חוסר פעילות גופנית  -פעילות גופנית מגבירה את רגישות
תאי הגוף לאינסולין ,על כן משפרת את איזון הגלוקוז ודורשת
מהלבלב להפריש פחות אינסולין .אנשים שאינם פעילים
גופנית ,מגבירים את הסיכון להתפתחות התנגודת לאינסולין
ולכן עשויים לפתח סכרת .על כן ,אפילו שינוי קטן יכול לחולל
שיפור משמעותי מאוד באיכות החיים של מטופלים.
מחלות לב על רקע סכרת
אחד הסיבוכים ארוכי הטווח המוכרים של הסכרת הוא פגיעה
בלב )כולל כלי הדם המזינים את הלב( .ככל שמחלת
הסכרת ,אינה מטופלת ,אינה מאוזנת ונמשכת יותר שנים ,כך
גוברים הסיכויים להופעת התקף לב או מחלת לב )או של כלי
הדם המזינים את הלב(.

נמצא כי אצל חולי סכרת קיים סיכון מוגבר באופן משמעותי
להתקף לב וטרשת עורקים ,ואנשים הסובלים מסכרת לא
מאוזנת נמצאים בסיכון של עד פי חמש לפתח מחלת לב
איסכמית.
בין היתר ,חולי סכרת נוטים לפתח תסמינים של תעוקת חזה
המעידה על היצרות כלי הדם הכליליים ועל מצב לבבי
שהולך ומתדרדר.
טרשת העורקים על רקע הסכרת
הגורם העיקרי למחלות לב אצל חולי סכרת ,הוא התפתחות
מוגברת של הרובד הטרשתי וצמצום קוטר כלי הדם .הרובד
הטרשתי הוא משקע הכולל בעיקר כולסטרול ,אשר מצטבר
על דפנות העורקים ועלול לגרום להיצרות כלי הדם ובסופו
של דבר אף לגרום להתקף לב.
אצל חולי הסכרת ,טרשת העורקים מתפתחת מהר יותר ולכן
סובלים מרובד טרשתי גדול יותר.
חשיבות מניעת מחלות לב אצל חולי סכרת
הקטנת כלל גורמי הסיכון עשויה לתרום לאיזון מחלת
הסכרת ,איזון רמת הגלוקוז בדם והפחתת הסיכוי לסיבוכי
מחלת הסכרת.

אז מה לעשות?
פעילות גופנית  -מהווה אחת מאבני היסוד בהתמודדות עם
מחלת הסכרת.
שמירה על ערכי לחץ דם תקינים  -הקפדה על טיפול
תרופתי ,כפי שהומלץ ע"י רופא המשפחה.
הפחתת רמות שומנים בדם  -על-ידי שמירה על תזונה נכונה,
מתאימה ומומלצת בשילוב הטיפול התרופתי הקבוע.
הפסקת עישון  -שינוי הרגלי חיים ושיפור אורח החיים ,יפחיתו
את הסיכוי לסיבוכים לבביים ובמקביל ישפרו את איזון הסוכר,
ואף יוכלו להפחית את השימוש בתרופות.

הכותב :מיקי כפרי
מנהל פרוייקטים ,רכז בקרה ואיכות
האגף הרפואי ,חברת נטלי
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הדרכת עזרה ראשונה  -רק נטלי!
קורסים והשתלמויות של עזרה ראשונה
בבית הלקוח בכל הרמות ולכל הקהלים
מתבצע ע"י פראמדיקים עובדי חטיבת ההדרכה
של נטלי המיומנים בהדרכות רפואה דחופה
מתאים לילדים ,בוגרים ואף בני הגיל השלישי
הענקת ידע ומיומנות מצילת חיים ע"י שימוש
בטכניקות הדרכה מרתקות
הכנה למצבי חירום
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לקבלת תכניות קורס מפורטות ועלויות ,נא ליצור קשר בטלפון:
 03-6076111שלוחה  - 6227נאווה מאי ,רכזת הדרכה navam@natali.co.il

כשאתם בידיים של אנשי המקצוע הטובים ביותר!
www.nagish.co.il

הבית כבר לא מתאים לכם?
אתם לאחר מחלה ,ניתוח או שיקום?
תנו לנו לדאוג
לבית שלכם!
שיפוץ בפועל מ א'-ת'
תכנון ושרטוטים לביצוע שיפוץ
עיצוב ע"י מומחי חברת נגיש

רואים את התוצאות!
www.nagish.co.il
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חוברת זו כוללת מידע פרסומי אשר נמסר לפרסום מטעמם של המפרסמים בלבד .אין החברה אחראית על תוכן הפרסום והמידע המסחרי של המפרסמים השונים .האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
אין החברה אחראית על אמיתות הפרסום או על טיב השירות והמוצרים אותם מוכרים המפרסמים .פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים ,הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
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