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 מבקש להתנדביטחון שב תמשירו פטורב עם "דף מידע למלש

 סכרת
 

 ,שלום רב

 (. 12פרופיל ) ביטחוןמשירות  יםפטור כרת המטופלים באינסוליןחולי ס, ביטחוןעל פי תקנות חוק שירות 

מוקיר ומעריך את רצונך , בותו הייחודית של השירות הצבאיבהכירו בחשי, ל נוקט במדיניות התנדבות רחבה"צה
אנו נשמח לראותך , ככל שתבקש להתנדב לשירות. ולתרום לחברה באמצעות שירות צבאי משמעותיל "לצהלהתנדב 

 .ל"כחייל בצה

 

יהיה עליך להעביר , ולצורך בחינת בקשתך להתנדב לשירות, על מנת להכן על בריאותך בתנאי השירות הצבאי
 :מספר מסמכים

, איך טופלה, איך אובחנה –לוג מטפל הכוללת המתייחסת למהלך המחלה עד כה חוות דעת אנדוקרינו .א

האם הנך , האם נדרשת פינוי למיון או אשפוז, (או היפוגליקמיה קשה DKA)האם היו אירועים של המחרה 
 .עצמאי בטיפול במחלתך

ימליים לרבות ערכי גלוקוז ממוצעים מינ)האם הסוכרת מאוזנת , כיצד אתה מטופל –מצב נוכחי  .ב
 –האם ישנה פגיעה באברי מטרה , (חודש והסתמנותם/מספר אירועי היפוגליקמיה בשבוע, ומקסימליים

 .אחרונות HbA1Cתוצאות , אלו בדיקות נעשו לשלילת הפגיעות

 (.מהשנה האחרונה)בדיקת רופא עיניים הכוללת בדיקת קרקעית העין  .ג

 :תוצאות של הבדיקות הבאות .ד

2. HbA1 (םחודשים אחרוני 3-מ) 

 .תפקודי כליות .1

 .איסוף שתן למיקרואלבומין או דגימה של יחס מיקרואלבומין קריאטינין מהשנה האחרונה .3

 

ל תועבר לענף מיון רפואי לאישור לתחילת תהליך בחינת "בקשת ההתנדבות שתגיש בצירוף המסמכים הנ
לשם קבלת אישור , בקשת ההתנדבות תיבחן פעם נוספת כחודש לפני הגיוס על ידי ענף המיון הרפואי. ההתנדבות

רק לאחר אישור סופי של גורמי ענף המיון  !אישור זה לא יינתן אם יימצא כי מדדי איזון מחלה אינם תקינים. סופי
 .ברפואי תוכל להתנדב לשירות

 

 :היא תאושר תחת מגבלות שנועדו לשמור על בריאותך, ככל שיוחלט לקבל את בקשת ההתנדבות שלך

 .מתנדבים ביצוע טירונות .א

 .חודשים 3מעקב מרפאת סכרת כל  .ב

 .ח"שיבוץ בבסיס בקרבת בי .ג

ת הפעילות של המתנדב בבסיס או לחלופין בסיס הממוקם בסביבה שיבוץ בבסיס עם רופא במהלך שעו .ד
 .א גבוהה"עירונית בזמינות מד

 .שיבוץ ביחידה פתוחה בלבד .ה

 .פטור משמירות .ו

 .צלילה או צניחה, טיסה, לא תשובץ למקצועות נהיגה .ז

ת לבעלי משאב, טבליות סוגר או שתייה ממותקת, מזרק גלוקגון)יהא עליך לשאת תרופות לשעת חירום  .ח
 (. מזרק אינסולין –אינסולין 


