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 מבוא 

ולנפש וכתוצאה  אינטואיטיבית, בצורה קשובה לגוףשכל אחד יכול לאכול היא  האמונה האישית החזקה שלי

יעיל הפתרון ה ןשלב אחרי שלב, אינ ,ההבנה שהימנעויות והתנהגויות המוכתבות מבחוץמכך להיות בריא. 

 ( והסוכרת.  mindfulnessהקשיבות  )ושא לבחון את נהובילו אותי אלו ש ןה, םייכרונ יםולמצבות למחל

 

קיימת נטייה גנטית למחלת סוכרת.  שאני פוגשת בקליניקה, רבות אחרותבמשפחתי, כמו גם במשפחות 

גם תפוצת המחלה עולה עם השנים ויש המכנים את המחלה כאפידמיה של ממש. היום יודעים להתייחס 

עלייה בסיכון לפתח גם  עמהואנשים בפוטנציאל לפתח מחלת סוכרת  , בוכמצב קליני –למצב טרום סוכרת 

והרי ידוע  - יות לממשל ולמשלם המיסים לצורך מלחמה במחלהוכל זה מוסיף עלבמחלה. סיבוכים הקשורים 

 שבמלחמה אין מנצחים. 

 

מתגבשת  זון,שבכל זאת מדובר במחלה כרונית, עם סיכוי גדול מאוד לסיבוכים כתוצאה מחסר אי ,ההבנהעם  

חייב בצורה  ,דיאטנית )או דיאטן (אחות ו שלרוב כולל רופא, ,ומי במחלת סוכרתבליבי דעה שהטיפול הרב תח

ע באיזון יר איכות חיים של המטופלים ולסיופישבכזו או אחרת לשלב כלים של קשיבות על מנת לסייע 

 הסוכרת. 

האם יש  ,מה גורם למחלה ,זיהוי המחלה :בחינה מנקודת מבט בודהיסטיתבעבודה זו הייתי רוצה לבצע 

ת הסתכלות קונבנציונלית והן מנקודת הסתכלות במשקפי דהן מנקו אוסף המרשמים והמלצות , ,טיפול

 .קשיבותה

 

 תמודדות?המה זה אומר מבחינת החיים וה

של  גם עם הפן הנפשי  לשמור ולהתמודד ,פירושו כל החיים להימנעמסוג זה , לחיות עם מחלה כרונית 

ים להוביל חיים עלולמשום שאי ההקפדה על דיאטה ואורח   - . במקרה של סוכרת הלחץ הוא כפולמחלהה

נוחות עם עצם קיום האבחנה, קיים גם לחץ הסיבוכים הקשורים למחלה, ולכן מעבר ללחץ ואי להתפתחות 

כיצד ירגיש האדם שנצמד לתבניות טיפול  אחידות בסוכרת, לכללים  הכרוך בשמירה והקפדה על דיאטות .

וכיצד כל זה ישפיע על איכות החיים ועל כללים ? כיצד יתמודד אם לא יעמוד ב ?המוכתבים לכולם כאחד

  ?הבריאות הכללית של המטופל

שימוש בטכניקות מינדפולנס ה ,, דיכאון חרדה וכאב כרוניHIVסרטן,  :חלות כרוניות רבות  כגוןלכן, כמו במ

  .איכות החיים  חיובית על נמצא כיעיל בהשפעה 

רבות המטפלות שקוראות  .דברות עליויבית היא משהו שחלק ניכר מדיאטניות מאיטטואינהאכילה ה

מתחברת מאוד לנושא  ,באופן אישי ,ולאותות הגוף. גם אניושות הרעב והשובע תחלמטופלים להתחבר ל

אותו הביתה עם זה כמו לשלוח למטופל להתחבר לעצמו  ומרלומובן לי שהקשיבות ואכילה אינטואיטיבית  

יקפיד ויעשה שהמטופל   סיכויסוף ימיו. העד  ות מממזונות ולהיצמדות להתנהגויות מסוי הנחיות להימנעות

  מבצעים את כל תהליך המיינדפולנס בדרך הנכונה.אלא אם  ,קלוש הינו  את השינוי 
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 ודרכי התבוננות בה  הגדרת המחלה -סבל

  :דות עם סוכרתבין בהמשך את מהות הטיפול והתמודלהכמה מושגי יסוד מחייבים כדי להלן 

בגלוקוז לצרכי  תמשמאפשר לתאי הגוף לאגור ולהשההוא הורמון המופרש מתאי ביתא בלבלב  -אינסולין  

טווח, ומצד שני ארוכי  אנרגיה מאגרי –ון גבניית רקמת שומן וגלוקמעודד, מצד אחד, אינסולין ה האנרגיה. 

 . 7מידיתהה אנרגיהכמות הרצפטורים לגלוקוז בתאים לצורך אספקת את יכול להגדיל 

 

 הסוגים העיקריים של המחלה:  נזכיר בקצרה את שני ,למחלת סוכרת פנים רבות 

מאפיין בעיקר ילדים ובני נוער, אם  .מצב כרוני בו תאי לבלב מפסיקים להפריש אינסולין לגמרי - 1סוכרת סוג 

-5. מטופלים אלו חייבים בהזרקת אינסולין ומהווים ובהתאם לסיבה לקבל שם אחרכי יכול להופיע בכל גיל 

  מהאוכלוסייה. 10%

לרוב שילוב של עמידות  )חסר ברצפטורים  םהמחלה ה נימאפיי .אינסוליןמוגדרת כתנגודת ל -  2סוכרת סוג 

ב. מצב זה גורם לעודף לאינסולין או לחלופין אי תפקודם( והפרשה לקויה של אינסולין מתאי ביתא שבלבל

  7.ליןוגלוקוז בדם. מטופלים אלו לא חייבים הזרקה של אינס

מ"ג/דל, או  בדיקת  126שעות ( ותוצאה של  8יהיה על פי בדיקות סוכר בצום )לפחות   הסוכרתאבחון 

או ערכי המוגלובין מסוכרר  ,אחרי שעתייםמ"ג/דל  200ותוצאה של מעל גרם סוכר  75העמסת סוכר עם 

מ"ג לד/ל במטופלים עם  200או מדידת סוכר אקראי שתוצאתה תהיה מעל  ,6.5%-לשיהיו גדולים או שווים 

 .(ADA 2016) 14תסמינים של היפרגליקמיה 

 

לשנת  7רית מדובר בגורם תמותה מספר ת הבבארצוו  ,בישראל 5מחלת סוכרת נחשבת גורם מוות מספר 

 6מיליארד דולר בשנה. 245ומדת על ע ,רצות הברית בלבדאב ,טיפול במחלה.  עלות 2012

כחלק מהגדרת הסבל כדאי  .עולה בכל מקום המילה מגפה ,גורם תמותהכמדברים על סוכרת אשר כ

 מגפה?היא סוכרת להתייחס לשאלה: האמנם, 

 140 היו אלו שסוכר בצום אצלם היה נקבעו קריטריונים חדשים לאבחון סוכרת. עד אז חולי סוכרת  1997-ב

בבדיקה  ,ומעלה מ"ג126 מגיעים לבדם שלהם  אנשים שרמות הסוכר ,1997שנת החל מ .ג/דל ומעלה"מ

. 14%י הסוכרת רק בארצות הברית בבין לילה עלה מספר חולכך  .כחולי סוכרת מאובחנים ,שנעשית בצום

, ומשמש, בשל לגובה בריבוע לערך המודד יחס משק  -BMI עם ערכי הכן אחרי  שנה  ,דבר דומה קרה, אגב

 2ק"ג/מ 52-ל זז 2ק"ג/מ 72שהיה , BMI-התקין של ההערך הגבוה כאשר  .היותו נוח לחישוב, כמדד להשמנה

אותה היא שמשמעות הדבר  .מיליון אמריקאים לקטגוריה של בעלי משקל עודף 19הכניס אוכלוסייה של הוא 

  3ח מחלות הקשורות בכך והעיקרית היא סוכרת.ותיון מוגבר לפאוכלוסייה נכנסה לקבוצת סיכ

 101-126שערכי הסוכר שלהם בצום הם בין  ,אנשים  .טרום סוכרת -רה חדשהדנוספה הג 2003בשנת 

מחלה ולמעשה נכנסה לקטגוריה תיוג של  הקיבלש ,מהאוכלוסייה הבריאה 481%-מספרם גדל ב מ"ג/דל

 קלינית. 
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שחל  משינוי  ים מתעלמאך הם  ,2011 -1980בין השנים בסוכרת  157%עליה של על מראים הנתונים 

 ,איתור והאבחוןההמשפיעים על יכולת  נוספיםקריטריונים ומ ,היה במהלך שנים אלוש המחלהבהגדרת 

יש פה ירידה  אאו שמ ,האם באמת מדובר במגפה. עצומת מימדים, אלא לא סתם מגיפה .המגיפה -והתוצאה

עלית ו ,לאורך השנים ןאבחנה השתפרו אף ההאיתור והייתכן ויכולות  ?בטווח הערכים שמגדירים מחלה

 יש יותר מאובחנים.מכך , כתוצאה דדת עוד ועוד אנשים לגשת להיבדקסיבוכים מעושבמודעות לסיכון ה

 4מתוך  3 - ות כל ההפחדות למבוגרים אין סוכרת, למר 5מתוך  4 -ל ,הכלשלמרות   ,ולא נתעלם מהנתון

   3אנשים עם השמנה אין סוכרת.

 

מגורמי הסבל על פי התורה מדיקליזציה והפחדה, יצירת פניקה והכנסת אנשים בריאים תחת חולי הם חלק 

הוא רוצה להיות יסבול מהמצב שבו הוא רוצה להיות משהו שהוא לא.  ,אדם באשר הוא אדם  - תיהבודהיסט

והוא  -אדם נמצא במצב של סבל משום שהגדירו אותו כחולה .לו חולי ותמכתיבחברה הובריא ואילו המערכת 

 אמת .אינו כזה ב
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 לסבלגורמים וסיבות עמוקות  –דיאגנוזה 

כתוצאה ים, או כתוצאה מטיפול רפואי או סטרס מסוכלומר  –הם אידיופאתיים  1גורמים למחלת הסוכרת סוג 

ייה גנטית למחלות אוטואימוניות. לאדם עצמו אין שליטה לרוב יש קשר ונט .חות מחלה אוטואימוניתמהתפת

 6 .גוף כנגד עצמו –במקרה זה  .ויכולת להשפיע על המחלה

 

עודף משקל , יקה, מוצא אתני, גנטהסביב וממוקדים פחות. רבים יותרהם   2סוכרת סוג גורמים ללגבי 

יכולים להשפיע על התפתחות המחלה. השמנה נחשבת אלו  כל -אקונומי סוציו, מצב תיוהתנהגווהשמנה, 

 1,6,7בעלי עודף משקל או השמנה .  , הם2אנשים עם סוכרת סוג המ %85  .לאחד הגורמים המובילים לסוכרת

 

. כמו למשל  להשמנה נחשבת כגורםלאנשים היו סיבות טובות להתנהג בצורה שהיום  ,מבחינה אבולוציונית

 מביאה מזונות עתירי קלוריות ומנוחה. בחברות מפותחות רבות זמינות המזונות עתירי הקלוריות לא  תצריכ

 לא פעילים עבודה ופנאי בשל   עתירי קלוריות, בשל זמינות רבה של מזונות .את אותם היתרונות שהיו פעם

יכולים להוביל , בנו אבולוציונית יםמונטה החשקים וההתנהגויות חברתיים שהשתנו עם השנים, םתנאיבשל ו

  1,6מצב פיזי רעוע.לולעליה במשקל מכך לצריכה עודפת של מזונות וכתוצאה 

 

את  יםמעצימש הם אלו  העצמי,קבלה  של הואי דווקא השאיפה הבלתי פוסקת להיות בגוף אחר ייתכן ו

, שלא הוזכר נוסף רם סיכוןויכולים להוות ג ,סר שביעות רצון מהמשקל ופער ממשקל היעד האישיוח המחלה.

סר שביעות וחבמדובר  ,ככל הנראה.  אנשים  9584 -מחקר שבדק כבעלה  כך  .2ת סוכרת סוג למחל ,קודם

, בסופו של דבר,  להתפתחות מובילותהשגורם לאימוץ התנהגויות  ,מהמשקל ( BMI-)ללא תלות ב רצון כרוני

. באותו צריכה מופרזת של אלכוהולועישון , צריכת מזון מעובדת גופנית, סר פעילווח כגון:  ,2סוכרת סוג 

להתנהגויות לבין נטייתם  פםמחקרים דומים נמצא קשר בין האנשים בעלי אי שביעות רצון מגובמחקר ו

 12.מזיקות כגון עישון

הרי מנגנון  ?תוצאההסיבה או האם ההשמנה בסוכרת היא ה ?מה הביצה ומה התרנגולתהשאלה הנשאלת: 

יע גם באגירת אנרגיה כשיש עודף סוכר בדם. אם לא נכנס אינסולין יהמס הואאינסולין ההעבודה של הורמון 

הסוכר  ,ישנם אותות המעודדים הפרשת עוד ועוד אינסולין  ובשל אי פעילות תקינה של רצפטורים ,לתאים

 2מאגרי אנרגיה ארוכי טווח.  –ומן החופשי שבדם נאגר לרקמת ש

 

דורש הסתגלות והתמודדות שמלווה את המחלה וגדול הסטרס המצב מעבר לגורמים רגילים למחלה, קיים גם 

  :גורמים עיקריים 4-. העול הכבד קשור לתופסיכולוגיית רגש ית,פיז

אחוזים לפתח חרדה בשלב כלשהו בחייהם  20-מחלת סוכרת נמצאים בסיכון גדול בחולים ב –חרדה  .1

 . 30צעירים מגיל בייחוד אם מדובר ב

יסבלו מדיכאון בשלב  אלומאנשים  25%  .בחנים עם סוכרתובעיה נפוצה באנשים המא –דיכאון   .2

הם, עם זאת קיים סיכוי דומה לפתח דיכאון גם  באנשים המאובחנים עם מחלות כרוניות יו בחיהכלש
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וכרת לרוב ארוך טווח דיכאון אצל אנשים עם ס  .סוכרתל ןאחרות, על כן אין קשר ספציפי בין דיכאו

 יכול להיות לא מטופל פרק זמן ממושך עם שיעורי החמרה גבוהים.   .חמורו

יה לפתח הפרעות יבנוסף לבעיות הקשורות לדיכאון וחרדה, לאנשים עם סוכרת יש נט –נטל חברתי  .3

מופנית לסטיגמות, ניכרת רבות פעמים באינטראקציות ויחסים חברתיים. השפעה חברתית של נטל, 

  .ולא מובנת עד הסוף

ן ואחוזים יסבל מעיוור 5מעל  .או שבץ מאנשים עם סוכר יחוו התקף לב 70%מעל  –סיבוכי סוכרת  .4

מהמטופלים יאבדו בוהן או חלקים גדולים יותר של הרגל. סדר גודל של  10%בערך  .חלקי או מלא

מעלים סיכון רק וספים יגיעו לאי ספיקת כליות מתקדמת. הסיבוכים האלו וסיבוכים מורכבים נ 5%

 13.לחרדות, דיכאון ואיכות חיים ירודה

והאם יכולים יודעים מתי יופיעו  אינםאנשים עם סוכרת יכולים להיות לא בטוחים ופגיעים בגלל ש ,כלומר

טרשת לעמידות לאינסולין, ה את  יכול לקדם ולהחמירזה . לחץ פסיכולוגי כרוני סיבוכים של המחלה ,להופיע

יכולה שלתגובה דלקתית  םגורשהורמון סטרס,  –מחלת כלי דם. הפרשה מוגברת של קורטיזול לעורקים ו

מעגל שקיים . גם כאן נראה מטבולית של אינסולין ובכך להגביר סיכון לתופעות לוואיהתגובה את הלהחמיר 

 תחוא מיחידי שלהם הה ןסיכוהאני פוגשת אנשים שגורם גם במרפאה  1,7?גורם ומה התוצאההמה  .סגור

 חיי היום יום. בוסטרס 

 

מאובחנים עם סוכרת אמורים לעשות בחירות ההרי אנשים  ,אם נבחן את הסבל מנקודת מבט של האכילה

לצד פעילות גופנית, מדידות סוכר, נטילת   .הסוכררמות תזונתיות בריאות יותר על מנת להגיע לאיזון של 

יף באופן עדלה ,תוהפחמימות הנצרכשל כמות הסוג ואת ם לשנות יאמוראלו תרופות וביקורי רופאים, אנשים 

תפריט בריא יותר, מה שמהווה אתגר לא פשוט בכלל. רוב האנשים עם אבחנת סוכרת מתקשים להימנע כללי 

 2ונות שהיו אהובים עליהם בטרם האבחון. בבדיקת פעילות מוחית אצל אנשים מאובחנים עם סוכרת סוג זממ

מזון, הצגת ה יותר באזורים הקשורים למוטיבציה ותהליכים רגשיים בתגובה לגירוי עם קנמצאה פעילות חז

מחזק את העדות ששינויים בתזונה אצל אנשים דבר זה במיוחד אם המזון המוצג הכיל כמויות שומן רבות. 

נים המתאר את האישיות בדרך מאתגרים. ההצלחות בשינויים נקשרו לסוג האכל ,מאובחנים עם סוכרת

 10לל.כ

 

א מצב של רווחה גופנית, חברתית ונפשית  יבריאות ה"הגדרת הבריאות של ארגון הבריאות העולמי: 

, שעל הסיקמכאן ניתן ל 15."מושלמת ויכולת לנהל חיים פוריים מבחינה כלכלית וחברתית. ולא היעדר מחלה

 אכן ניתן לחיות חיים מלאים ובריאים. , המחלה הכרונית , אף קיום המחלה כגון סוכרת

אני  ,סבל הוא תוצר של פער בין מה שאני הייתי רוצה שיקרה לבין מה שקורה לי עכשיו. אם אני מוגדר כחולה

  כי ,אוכלוסייה תופסת חולי כהעדר בריאות . תפיסה של סוכרת כמחלה גורמת סבלהסובל. רוב רובה של 

ת מנושאי רווחה גופנית, חברתית ונפשית. נוכחות בכאן וט התעלמבמצב הבריא ויש פה לא מע אינואדם 

.ועכשיו שמעבר למצב הגופני בהחלט יכולים לספק בריאות  
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 אפשרות הטיפול  וויתהת -יש אפשרות לטפל בסבל 

חינוך, תזונה, פעילות גופנית, הפסקת עישון,   :הם לסוכרת הגישות הקונבנציונליות טיפול והערכה שלגורמי 

יש לשים דגש על חשיבות האינטגרציה בין גורמי הטיפול השונים כדי להעריך את  .טיפול פסיכוסוציאלי

  .המטופל נכונה ולגייסו להיענות טובה יותר לשינויים באורח חייו והתנהגותו

מומלץ לטפל במשקל על ידי   עם עודף משקל וכך 2כוללות גם התייחסות לחולי סוכרת סוג  ADAהמלצות של 

 ( ADA 2016) 1,14שינויים התנהגותיים ותרופתיים, כולל לשקול הפניה לניתוח בריאטרי.

גברים  12הרי רק אחד מתוך  .נגמרים בכישלון ,ברוב המקרים ,ניסיונות לרדת במשקלש יש לקחת בחשבון 

ים ככל דרומהמשקל )והסיכויים י 5%מצליחים לרדת  ,(30-35עד  BMIנשים  עם השמנה ) 10ואחת מתוך 

. אם מאלה שמצליחים באותה הירידה, יעלו את כל המשקל חזרה 50%  תוך שנתייםשהמשקל עולה(. 

אם חזרה תוך שנה.   המשקל ביעלו  את כל  מהם  80%-כנראה שכ  ,משקלהמ 10%אנשים הצליחו לרדת 

ם להצלחה מסוג זה הסיכויי ,השגה ולהגיע למשקל גוף אידאליאנשים מנסים לרדת ולהשיג את בלתי ניתן ל

 ,אם אנשים סובלים מהשמנת יתר קיצונית . BMIנשים עם  124 גברים ואחת מתוך 210מתוך  1עומדים על 

 4. יכוייהם יורדים עוד יותרס

 

לגרום נזק, הן לבריאות הפיזית והן לבריאות הנפשית )ואן  ותעדויות שירידות כאלו במשקל יכול ןישנ ,כמו כן

או מחלות  ת גם עדויות שירידה במשקל לא מובילה לירידה בסיכוי לתמותה  מסוכרתקיימו ,מזויתרה . דייק(

 5קרדיווסקולריות אחרות.

 

כלומר המוגלובין  –מאובחנים עם מחלת סוכרת נמצאו מאוזנים המהאנשים  43%רק  1999-2002שנים ב

מאלו דיווחו כי קיבלו הדרכה לטיפול עצמי  55%רק  ו,מז תרה, י7% המסוכרר שלהם הגיעה לפחות מ

המספקת מידע אודות  "תכנית "בחירה חכמה )הכולל diabetes self management education=בסוכרת

לים יעדים . מטופלים בתוכניות אלו מקב(והשפעתם על מדדים בבדיקות דם שומניםהו סוג ואיכות הפחמימות

בסקרים קודמים כבר הראו שהדרכה לטיפול עצמי יעילה  .בדם ורמות הגלוקוז להשגה מבחינת השומנים

. עם זאת יש לשלב גישות טוב יותריע להגיע לאיזון ישילוב עם תרופות מס בחלק ניכר מהמטופלים כאשר

 8. מטופליםהכה לטיפול עצמי על מנת לתת מענה למגוון הצרכים של רההד שונות יחד עם

 

 חיות חיים שלמים ומלאיםבצד בכדי לללמוד להניח אותו  ,הסבל הכרוך במחלהאת אנחנו רוצים ללמוד לראות 

 . לצד הסבל ולא מתוך הסבל

 פולנס.דהמיינ הוא , קונבנציונליאמור להוות טיפול משלים לטיפול ו שתופס היום תאוצה הטיפול האלטרנטיבי

הסבל יישאר שם וילווה את  , סיבוכיםן ודיכאו ,אם מדברים על סבל הטמון במחלה כרונית ומלווה בחרדה

 ולא מתוכו. להחולה יכול ללמוד לחיות לצד הסב - ינדפולנסיבאמצעות מ .החולה

יעות .  טכניקות טיפול חילוניות המג1979-הינה התערבות טיפולית שפותחה על ידי ג'ון קבט צין ב מיינדפולנס

במטרה ליכולת לשים לב למתרחש כאן ועכשיו  ,ות נשימה ותרגילי מדיטציהטכניק ותכולל ןמבודהיזם . ה
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ראיה ושמיעה   –מול גירויים חיצוניים  ,בצורה לא שיפוטית. גירויים פנימיים כמו רגשות, מחשבות ותחושות

 ים, מהנים או לא מהנים, חשובים או לא חשובים. עטובים או רמתקיימים ללא שיפוטיות האם הם  

דיכאון והפרעות  ,פסיכולוגיים כמו חרדה ריםח,  בעיקר למקתלהפחתת מות מיינדפולנס קשימשו טכני תחילה

 9הקשורות לסטרס .

הפחתת ב ,יתפקוד יום יומשיפור ב, שיפור איכות החייםביע בהורדת מתח, ישימוש בטכניקות קשיבות יכול לס

  )ז( תסמונת המעי הרגיש ,פיברומיאלגיה, איידס ,ם כמו כאב כרונייבמצבים כרוניתופעות של מצבי רוח 

אלה שמקבלים טיפול רפואי קבוע וב באנשים הסובלים מדיכאון וחרדה   , השתלת איברים,זיספסוריא

 9,13.ןוחיים כמו הפסקת עישהח וכעזרה לשינוי באורח תובאוכלוסיות רגילות להפחתת מ

 

בחלק מהמחקרים נמצאה ירידה בהמוגלובין המסוכרר כתוצאה  .מעט מאוד ידוע על קשר בין סוכרת וקשיבות

שום השפעה על מדד זה. מחקרים שכן הראו שיפור  הבחלק מהם לא נמצאומשימוש בטכניקות קשיבות 

כמו  ,להתנהגויות שמשפרות את איזון רמות הסוכר העלאת מודעות על גם בהמוגלובין המסוכרר, שמו דגש 

 6 פעילות גופנית , מדידות גלוקוז ושימוש בתרופות לטיפול בסוכרת .

 

( יש יתרונות פסיכולוגיים רבים mindful based intervention)  MBI-עולה של אנליזות שונות -סקירות ומטה

עם זאת אין עדיין מספיק מידע  .לילמצב בריאותי כאיכות חיים, שיפור  דיכאון, החרדה, ההפחתת רמות כמו 

יש  , במיוחד אם מתייחסים להשפעות ארוכות טווח.על השפעת התערבות מסוג זה על מדדים פיזיולוגיים

ויש שלא ראו שינוי, יש מחקרים שראו ירידה בלחץ הדם  המוגלובין מסוכררב מחקרים שמצאו ירידה

 9.הארוך הסיסטולי, אך היא לא נשמרה לטווח

 

מעין תכונה טבועה  גמייצה (dispositional mindfulness) -קשובהאופי ההוא  קשיבותלמונח נוסף המתייחס 

מחקר תאומים  אך ניתנת לשינוי, בה האנשים מסוגלים להיות מודעים ברמה שונה למתרחש כאן ועכשיו .

כאשר  שני שליש תלויה בסביבה.אנשים ואצל התכונה מולדת אצל שליש מ הוא מעין  קשובהאופי השמצא 

  6.לפתח סוכרת %20, נמצא שאנשים בעלי ציון גבוה יותר היו  בעלי סיכון נמוך בקשובהאופי הבוצעה הערכת 

 

שהגוף שלנו יודע מה הכמות ומה סוג המזון אליו הוא זקוק , על מנת מבוססת על עקרון   אכילה אינטואיטיבית

תחילת האכילה  היא:הגדרה הכי מופשטת לאכילה אינטואיטיבית  להגיע לבריאות פיזית ומשקל ראוי. 

חשים שובע, ללא הגבלה  או במילים אחרותרגישים יותר רעב כשמרגישים רעב, סיום האכילה כאשר לא מ

  11.לבחירת סוגי המזון
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 :  שונותהנון דיאט האינטואיטיבית וגישות האכילה הבדלים בין הה

. ( מתבססות על אכילה אינטואיטיביתHEALTH AT EVERY SIZEוה"בריא בכל מידה" ) "נון דיאט"ת הוגיש

, והרבה פעמים עוזרות בהתמודדות מול שלו (העודף)טוענות שאדם יכול להיות בריא, על אף המשקל  הן

סביב משקל  , לרוב, מנהלת דיוןבפני עצמה  אכילה אינטואיטיבית אולם,   .דעות קדומות בנוגע למשקל

ואיטיבית טיש הטוענים שאכילה אינ .אך אין זה אוניברסלי ואחיד שגת משקל "נורמלי". הליעד שתמשת כמו

ת לקבלת וכוללות התייחס "בריא בכל מידה"ו "נון דיאט"תוביל להשגת משקל גוף בריא, כאשר הגישות של ה

 11הגוף, תזונה, פעילות תמיכה חברתית וקבלה עצמית. 

 

מרקם ולטעם  לרבות בשעת האכילה,  יםמלאאו ערות כוללת מודעות   (mindful eating ) האכילה הקשובה

של קצב האכילה . חסידי האכילה הקשובה יעודדו גם להסיר את כל מדובר על האטה  ובאופן כללי ,המזון

וז רק כלומר ריכ -ת דברים תוך כדי האכילה כגון עבודהיהסחות הדעת כמו מסכים למיניהם, והימנעות מעשי

אינטואיטיבית  עם האכילה השל נקודות כוללת את כל ה הקשובה אכילה הש ההגדרה הרווחת היאבאכילה.  

 11." בסביבת האכילה או אכילה בזמן ורגשיות גופניות לתחושות תשיפוטי לאה המודעותתוספת של "

 ,האכילה הקשובה מחקרים המדברים על אכילה קשובה וסוכרת נדירים אף יותר. מחקר חתך שבדק השפעת

חסות ממוקדת יאיטיבית או גישות נון דיאט אחרות התייחס לבריאות פסיכולוגית ופיזיולוגית ללא התיטואינ

לא בהכרח משיגים ירידה במשקל, אך ביים בסוכרת. הממצאים שמוצגים מדברים על כך שאכלנים אינטואיטי

ה משפר גם את הבחירות התזונתיות את כנרמצליחים לשמור על משקל יציב. מי שלומד אכילה אינטואיטיבי

אכילה אינטואיטיבית יכולה להיות בעלת השפעה חיובית על הבריאות  ,שלו. ממחקרים קליניים שנבדקו

ק האם האכילה האינטואיטיבית משפיעה על יהנפשית. עם זאת לא נעשו מספיק מחקרים ואין מידע מספ

 11 פרמטרים פיזיים מעבר למשקל.

 

יצליחו יותר לשנות את האכילה שלהם בהתאם לסוג האכלנות המאפיינת  2ים עם סוכרת סוג מאובחנים חדש

ם ולמעשה נמצאים ההמגבילים את האכילה של –נמנעים שחסות הינה לאכלנים יאותם בדרך כלל.  כאן ההתי

אלה ייטו לאכול יותר בתגובה לגירוי  –בדיאטה כל הזמן. אכלנים המושפעים מחוקים חיצוניים ומהסביבה 

גם במקרה לרגשות שלהם באכילה.  ים, ואנשים שהם אכלנים רגשיים המגיבכמו מראה או ריח של מזוןחיצוני 

מאפיינת פחות את האכלנים הרגשיים ואכלנים המושפעים מהסביבה, תכונת אופי קשוב יותר, זה 

 10שמאובחנים עם סוכרת. 

 

ם קשיבות וגם אכילה רגשית( כנראה שיתמודדו י)המאפיינאנשים שפועלים עם יותר מודעות ופחות שיפוטיים 

תאורטית, הפן של הקשיבות המדבר על אכלנים סביבתיים יפעלו ללא מודעות.  .עם פחות אכילה רגשית

סתגלנית, כתוצאה  'פעילות עם מודעות' תורם להתנהגות פחות אימפולסיבית, כולל התנהגויות אכילה לא

. בחינת הקשיבות היא יכולת לתאר רגשות של הפרט ללא שיפוטיות, מה שיכול מניתוק התנהגות אוטומטית

 המנעותייםאכלנים  ,בניגוד לזה .רגע הנוכחימתרחש במודעים ל עשיםלעזור או להיות תוצאה של תהליך בו נ
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שים אפשר לפרש את התוצאה לכמה כיוונים, אך כיוון שמדובר באנ . תכונת אופי קשוב יותרנמצאו כבעלי 

יכולה להגיע יחד עם שיפוט עצמי  ,המנעותיתבאכילה  חההצלאי  ,בעיקר אלוחולי סוכרת, כנראה שבאנשים 

 . 10כיוון שהם מבינים שהם יכולים לפגוע בבריאותם ,שלילי 

יווחו על ים שלא דיווחו על ירידה אם כי דרמחק לגבי האכילה הקשובה היו דיווחים על ירידה במשקל והיו

להסיק באופן חד משמעי על די בידינו כדי  אין ,אבל מסך המידע הקיים היום  ,הפחתה של התקפי זלילה

  9 בחולי סוכרת התערבות מבוססת קשיבות השפעות פיזיולוגיות של 
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 הדרך להפסקת סבל אוסף למרשמים רפואיים.

 

לעשות בחירות הנכונות  ,לראות אותו ללא שיפוטיות, לראות את המזון ללא שיפוטיות ,לקבל את המצב הקיים

פעילות גופנית ואורח  ,בעזרת מד סוכרללמוד איך הגוף מגיב למזונות כאלה ואחרים  ,עבור הגוף כאן ועכשיו

נו . אומנם מחקר הבודק קשיבות והשפעתה על סוכרת עודלרדת במשקלה ולא כמטרה אחיים פעיל  מהנ

ד, או טיפול נראה שהתמקדות בקשיבות בלבבחיתוליו, אך אפשר בהחלט לראות תוצאות ולקבל כיוון להמשך. 

 . המחקרים6,9יהיו פחות יעילים בשיפור ערכים של המוגלובין מסוכרר כללי יותר, ממוקד חשיבה או סטרס

בשל שוני  .של התערבותשבדקו השפעת קשיבות השתמשו בטכניקות שונות וטווח זמן שונה התערבותיים 

יותר באפקטיבית והנכונה ההדרך האחת בקשיבות אין באמת אפשרות למצוא את  תיוהתמחובטכניקות תתי 

  9,6. בדם הסוכררמות לאיזון 

 

, מסוגל להיות מודע וקשוב למה שמתרחש כאן ועכשיו ,, כלומראופי קשוב יותראדם הוא בעל העם זאת אם 

יטו אותם אנשים  6.ותחרתח סוכרת ואולי גם מחלות קרדיווסקולריות אלפותר סיכוי נמוך ילו כנראה שיש 

ילה יותר מרוסנת ופחות מושפעת מחוקים כאפוטנציאל טוב יותר להיצמד ליהיו בעלי ולאכילה רגשית  פחות 

אפשר בהחלט להיעזר  ,וכיוון שמדובר בתכונה שאפשר לפתח אותה באמצעות טכניקות קשיבות 10חיצוניים.

 לפתח מחלה.  םייבה בהפחתת סיכו

 

, ואף עלולה להעצים את המעגל שאי שביעות ,5מה שבטוח הוא שירידה במשקל לא תאריך חיים לחולי סוכרת

 12רצון מהגוף תגרום להתנהגות תבוסתנית והיצמדות להרגלים לא בריאים כתוצאה מכך .ה

 

 –ח תנדפולנס להפחתת מיהתערבות מבוססת מכרוניות אחרות, , כמו במחלות כמו כן מוכח שגם בסוכרת

יע באיזון רמות ילס שוידבר ע שבסופו של דבר ,, דיכאון ולחץ פסיכולוגייע בהפחתת חרדותייכולה לס

 .13ההמוגלובין המסוכרר

   

מחקר שהשווה בין שתי קבוצות, האחת תרגלה טכניקות של ת באובכל ז ,האכילה הקשובה נחקרה עוד פחות

זי ורגשי, זיהוי אכילה חברתית  ללא סביב האכילה, זיהוי רעב פיאכילה קשובה והתמקדה בתרגולי מדיטציה 

 "רה חכמהיבח"קבוצה של  ה,הגבלה או מיקוד בכמויות אוכל אך כן הסבר כללי על קשר בין רכיבי מזון. לעומת

במשקל מינורית תה ירידה יכן היאילה מוכוונת דיאטה. המחקר מצא  שה על אככברים הדרבה המטופלים עו

סוכרר ללא הבדל משמעותי בין שתי הקבוצות עם זאת הבדל משמעותי כן נמצא דווקא באיזון המוגלובין מ

יע באיזון יייתכן והאכילה הקשובה בשילוב הדרכה על סוכרת אכן יכולים לס 8.בקבוצה שתרגלה אכילה קשובה

  אכילה קשובה לטווח הארוך .של אך עם זאת, אין מספיק מידע על אפקטיביות  .רמות הסוכר
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 נות .קומססיכום 

גורמים רבים וכנראה לא כולם .  מיקרו ומאקרווסקולרים סוכרת הינה מחלה כרונית עם פוטנציאל רב לסיבוכים

שנה עליה י יחד עם השינוי בהגדרת המחלה,ייתכן ועולמית, יא ידועים ומובנים עד הסוף. המגפה ה

 יהיו גם יותר מודעות גבוהה יותר כאשר יש ,. אך יש  לזכורבשנים האחרונות מקרי סוכרת תרחשותבה

 והמפחיד. ה קטנים בהרבה מהמוצגפאך כנראה שממדי המג , יםוליותר אנשים ח ,באמת ,יתכן ויש .נבדקים

הנושאים איתם גם  2נית לטיפול במאובחנים עם סוכרת סוג מקובלת כהמלצה ראשו שמאד - ירידה במשקל

לא מאריכה חיים  ,קשה מאוד להשגה, יותר מזה  - מהמשקל 10%-5%-ב גם אם מדובר רק עודף משקל, 

 ואולי אף גורמת יותר נזק, הן פיזי והן נפשי. 

נדפולנס י. מיהמטופליכול להגיע ר תוצאות אליהם ופיטיפולים אלטרנטיביים, עוזרים לחפש את הפתרון לש

היסטית. יכולת דיומין בתרבות הבו אך עתיק המודרנית, חדש ברפואהטיפולי יחסית  כלי  –היא אחד מהם 

 בתרבות המזרח.ועכשיו ללא שיפוטיות  קיים כבר שנים רבות  כאןבונן התל

  

דים במדיטציה וקבלה וחלקם ליים יותר ומתמקחלקם כל ,דפולנסניימבקיימים פרוטוקולים שונים לשימוש 

ותשומת לב  יכולת ריכוז -"האופי הקשובאת "יש הבודקים אכילה קשובה. ומותאמים יותר לחרדות, התנהגות 

 .כוי רב יותר להישאר בריאיםייש ס ,סביבההבין אם היא גנטית ובין אם היא נרכשת מ , גבוהה יותר לפרטים

, גם לשים לב לצרכי הגוף שלו וגם יותר ר קללואם אדם מסוגל לשים לב למתרחש סביבו ,יהיה  ,הרי זה ברור

של טכניקות את הבריאות באמצעות התערבויות ולשפר תכונה ולהעצים אותה, ובכך האת יותר פשוט לחדד 

למתרחש סביב, , יש גם מקום ללמד עוד אנשים לשים לב תמדובר בתכונה נרכששכן  כיוון  ,. מצד שניקשיבות

  ינדפולנס.יבאמצעות טכניקות מ ,ולהקשיב לצרכי הגוף בכל מצב, לאו דווקא באכילה

 

בכלל ובסוכרת בפרט לא נחקרה מספיק. אבל התוצאות המוצגות אכן מחזקות את הידע האכילה הקשובה 

שטכניקות אכילה  שאכילה מסוג זה מסיעת בשמירה אך לא ירידה במשקל,  ,או יותר נכון אינטואיטיבי ,הקיים

איטיבית או קשובה אכן מסיעות בשיפור התנהגות סביב אכילה, אך אין מספיק מידע כדי להסיק האם ואינט

 יע בשיפור פרמטרים מטבוליים והאם זה אפקטיבי לטווח ארוך.יהאכילה הקשובה יכולה לס
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 המודל יראה כך:   אם נתמצת, .ניסיתי לבחון את נושא הסוכרת גם מנקודת מבט בודהיסטית

מחלה המחלת סוכרת וכנראה לחץ פסיכולוגי המלווה את המחלה ללא הפסק ואף גורם להגברת –הסבל 

החברה שמגבירה את הסבל בקיטלוג של אנשים כחולים, והזעקה הענקית שמדובר כוי לסיבוכים. יוהגדלת ס

 במגפה נוראה. 

 

כאשר בשל הידיעה שיש  ,הן ברמה הפסיכולוגית ,המעגלים הנוצרים – עמוקותהבות הסיולסבל גורמים 

כאשר אותו סטרס מעודד  ,סוכרת אדם נמצא בסטרס, חרדה ומפתח דיכאון, והן ברמה הפסיכו פיזיולוגית

פיזיולוגית המעגל של -הכי בסיסית כוי לסיבוכים. גם ברמהידלקת ומפחית רגישות לאינסולין מה שמגביר ס

 לגלוקוגן ושומן .  ךגלוקוז הופ –ז בדם וגבוהות של גלוקתאים רעבים לגלוקוז על אף רמות 

 

יחד והתסמינים המלווים אותה,  כנראה ששילוב בין קשיבות ממוקדת מחלה –כנראה שכן  – האם יש פתרון

מנגנון הו והסבר על מחלת הסוכרת להדרכה הקשיבות בשגרה, במקבילתכונות טכניקות שישפרו את  עם

 מזונות והשפעתם על הגוף ללא הגבלה או חיוב לצריכת מזון מסוים. הוגי כל סלגבי שלה, לצד חינוך 

 

 .ניים או קבוצתיים, ומידע וכלים להבנת המחלהפרט –או טיפולי קשיבות /קשיבות ו הגברת תרגולי -ההמלצה

קשיבות וטכניקות קשיבות באכילה, בשליטה על  הכל-על אף העדר עדויות חותכות בנושא כעת נראה שבסך

 לניצול טכניקות אלו. דהם בעלי תועלת רבה. ואין התוויות נג ,ודכאון הקשורים למחלה כרונית חרדה

 

למצוא יותר מידע על אכילה קשובה והשפעתה המיטיבה על מדדים אסכם ואומר, שציפיתי, איכשהו,  

וניתן לראות  אחרונותהרק בשנים שכל המחקר סביב הנושא מתגבש  ,מטאבוליים בגוף האדם. ברור לגמרי

עבודה עוד רבה. יש צורך במחקרים ארוכי טווח, מחקרים אך ה .ים בנושא כל שנהרעליה בכמות המחק

 ינדפולנסי, שיש יתרונות ברורים למודאי הואהשוואתיים ופרוטוקולים דומים בשימוש בטכניקות הקשיבות. 

, הפחתת האכילה בנרמולסיע איזון הנפשי והפחתת לחץ וחרדות, ומבחינת האכילה הקשובה שתהכחלק מ

   .בהמשך סיבוכי המחלהלמנוע התפתחות  יםשיכול דברים ושמירה על משקל יציב,  התקפי זלילה
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