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 הקדמה

מחלת הסוכרת הינה מחלה כרונית ששכיחותה הולכת וגדלה. למרות ההתקדמות בהבנה של הסיבות הגורמות המחלה 

 ודרכי הטיפול במחלה עדיין מספר האנשים החולים במחלה או הסובלים מסיבוכי המחלה רק הולך וגדל. 

אשר רק הולכים ומתעצמים  כאשר אדם מגלה לראשונה שהוא חולה במחלת הסוכרת הוא חש רגשות של פחד וחרדה

מנע ממאכלים המכילים סוכר פשוט, לעשות יכאשר מסבירים לאדם על גורמי הסיכון ודורשים ממנו לאכול "בריא" ולה

ספורט, לקחת תרופות באופן קבוע ולבדוק את רמת הסוכר בדם לעיתים תכופות. האדם החולה במחלת הסוכרת מרגיש 

ה אותו. הרגשה זאת הינה פועל יוצא מהמודל הפתוגני המקובל בעולם הרפואי שהוא "סוכרתי" כלומר, המחלה מגדיר

אשר מניח שהבסיס לבריאות תקינה נשען על העדר גורמי סיכון. כלומר, האדם החולה במחלת הסוכרת חייב להפחית 

א יסבול במשקל, לעשות ספורט, לקחת תרופות באופן קבוע ולמדוד סוכר. אם הוא לא יעשה את הפעולות האלה הו

מגורמי סיכון הקשורים למחלת הסוכרת. הבעיה היא שהאדם במרבית המקרים לא מצליח להיצמד לאורך זמן להוראות 

אלה. ההימנעות ממאכלים שהוא אוהב לאורך זמן מעודדת הימנעות ורגשות אשם. חוסר הצלחה בתהליך ירידה במשקל 

כזבה. בדיקות דם אשר מראות שהסוכר לא היה מאוזן גם הן או הצלחה ולאחריה עליה מובילים לתחושות של כישלון וא

מעוררות חרדה והיצמדות למחשבות שליליות והתבוננות על העצמי באופן נוקשה וחד ממדי :"למה לי זה לא מצליח?" . 

 ם ומפסיקים להיבדק , לקחת תרופות או לעשות פעולות אחרות מקדמות בריאות מתוךיבמקרים רבים חולים מרימים ידי

 ייאוש ותסכול.  

מתמקדת בבריאות ומתייחסת  80-כפי שהוצעה על ידי אנטונובסקי בשנות ה תפיסת הבריאות של המודל הסלטוגני

בעל גוף, מחשבות, רגשות וחיים חברתיים. לפי התפיסה הסלטוגנית האדם מקדם את היסודות  –לאדם כמכלול 

יחפש את המקורות בתוכו שיגרמו אדם הל פי הגדרתו. כלומר, החזקים והבריאים שבו במטרה לחיות חיים טובים יותר ע

   לו לתחושת רווחה וטוב עם מחלת הסוכרת.

מאפשר לאדם להכיר  ACT -. העצמי טוב יותר במחלת הסוכרתככלי עזר לטיפול  ACT -בעבודה זו אתמקד בגישת ה

במציאות של היותו חולה בסוכרת )קבלת המציאות( ולהוביל את עצמו למקום הכי טוב שהוא יכול למרות הקושי. בעזרת 

האדם יכול לקבל כלים שיעזרו לו להתמודד טוב יותר עם המחלה ולהיות בעל מוטיבציה גדולה יותר  ACT -גישת ה

ע גמישות פסיכולוגית במקום נוקשות פסיכולוגית על מנת להגיע למיטביות מצי ACT -להתמודד עם כל אתגר וקושי. ה

ולהתמודד בצורה טובה יותר עם מצבי החיים כולל מחלת הסוכרת. בעבודה אציג מחקרים מדעיים בהם נעזרו בטכניקת 

של כל  בשיטה של מפגשים אישיים, מפגשים בקבוצה ואפליקציה בטלפון ואציג את היתרונות והחסרונות ACT -ה

 שיטה. 

(. 1) לטיפול בסוכרת ACT -התבססו על חוברת הדרכה למטפל/מטופל בגישת הבעבודה מרבית המחקרים המוצגים 

ושא התמודדות עם רגשות שליליים בקשר למחלת ותרגולים מתוך חוברת ההדרכה בנבעבודה אציג נקודות עיקריות 

 החלק בחוברת ההדרכה המדבר על דיאטה מכיוון בחרתי שלא להציג את הסוכרת, קבלה ומוטיבציה לפעולה. 

החוקרים מציעים שיטות של יומני אכילה למיניהם )שפת הדיאטה(. אני מאמינה שהסבר נכון )ללא הפחדות מיותרות( ש

יביאו את האדם החולה במחלה לאיזון טוב  ACT -על מחלת הסוכרת ודרכי הטיפול בה בשילוב עם שיחות בגישת ה

 והימנעות מסיבוכיה מתוך רצון  פנימי להרגיש טוב יותר. הסוכרת  ליותר ש
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במסגרת ואני מאמינה ששילובה  ACT -ה גישתבנימה אישית, העבודה סייעה לי להבין בצורה טובה יותר ומעמיקה את 

 טיפול במחלות כרוניות ומצבי החיים השונים יכולה להיות כלי משמעותי ביותר. ה

. 

 מהי מחלת הסוכרת?

היפרגליקמיה. המחלה נגרמת  –מחלה מטבולית כרונית המאופיינת בריכוז גבוה של סוכר )גלוקוז( בדם  סוכרת הינה

. (1)תמונה  ממחסור בהורמון אינסולין המיוצר בלבלב ותפקידו לשמור על איזון )הומאוסטאזיס( של רמת הגלוקוז בדם

לאחר הארוחה המזון קור העיקרי לאנרגיה. הגלוקוז הכרחי לפעילות התקינה של התאים מכיוון שהוא מהווה את המ

לבלב מזהה דרך קולטנים ספיציפיים את העלייה ברמת המתפרק במערכת העיכול לרכיביו הבסיסיים ונספג אל הדם. 

הגלוקוז ומשחרר אינסולין. האינסולין מסייע בהחדרת הגלוקוז לתוך התאים מה שמוביל לירידה ברמות הגלוקוז בדם. 

האינסולין או ש, בתגובה לעלייה ברמת הגלוקוז הלבלב אינו משחרר "מספיק" אינסוליןת כאשר מחלת הסוכרת נוצר

תקינים אך יש תנגודת של הרקמות מהלבלב או שכמות וסוג האינסולין המשוחרר  "המשוחרר מהלבלב "אינו תקין

. התאים לא מקבלים מספיק אנרגיה 1 :נוצרות שתי בעיות . כאשר אין פעילות תקינה או מספקת של אינסוליןלאינסולין

 היפרגליקמיה=סוכרת.   –רמות הגלוקוז בדם נשארות גבוהות  . 2-ולכן חשים חולשה ו

 סוכרת גםשמכונה  ,1סוכרת מסוג  . 2וסוכרת מסוג  1כרת מסוג כשהעיקריים הינם סוישנם סוגים שונים של סוכרת 

להפרשת האינסולין. זוהי  נובעת מהיעדר מוחלט של אינסולין כתוצאה מהרס התאים בבלוטת הלבלב האחראים ,נעורים

מאובחנים  1של סוכרת מסוג  ישים מהמקרים החדשיםאחת המחלות הכרוניות השכיחות ביותר של גיל הילדות: שני של

 1מהמקרים החדשים של סוכרת מסוג  25% נדירה: עד אינה התפרצות המחלה בגיל מבוגר יותר עם זאת, .19עד גיל 

 .מאובחנים אצל אנשים מבוגרים

מתווכת על ידי נגרמת מתנגודת של הרקמות, בעיקר רקמת השומן, לכניסת הגלוקוז מהדם לתאים ה– 2סוכרת מסוג 

ברוב  2, סוכרת מסוג 1בניגוד לסוכרת מסוג . היפרגליקמיה –הגלוקוז בדם נשארת גבוהה  תאינסולין. כתוצאה מכך רמ

. היא נובעת בעיקר 40היא יכולה להופיע בכל גיל, אך מופיעה לרוב אחרי גיל  המקרים לא דורשת טיפול באינסולין. 

 2סוכרת סוג  ורח החיים. בעשור האחרון יש עלייה מתמדת בהתפתחותה שלמנטייה גנטית, אך מושפעת מאוד גם מא

 בעיקר בגלל מגפת ההשמנה.  -בקרב בני נוער 

בארצות הברית. היארעות  7מחלת הסוכרת מהווה בעיה רפואית בעלת היקפים גדלים והולכים וגורם תמותה מספר 

מיליון. גם  439 -לכ 2030הסוכרת נמצאת בעליה מתמדת ועל פי ההערכות מספר החולים בעולם צפוי להגיע בשנת 

מכלל  5.4% -המוות הרביעית בשכיחותה )כ היא היוותה את סיבת 2011בישראל שכיחות המחלה הולכת ועולה ובשנת 

בישראל נאמד  2מספר האנשים המאובחנים עם סוכרת מסוג לפי נתוני משרד הבריאות הפטירות היו מסיבוכי סוכרת(. 

. הסוכרת מעלה את הסיכון לחלות במחלות נוספות כמו מחלות קרדיווסקולריות, התקפי לב, שבץ (2) אלף 400 -בכ

ות כליה ובעיות בזרימת הדם מה שעלול להוביל לכריתת איברים ולכן, לחולי סוכרת יש סיכוי כפול מוחי, עיוורון, מחל

 . למוות בהשוואה לאנשים באותו גיל ללא סוכרת

https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/diabetes/Pages/diabetes_mellitus_type_1.aspx
https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/diabetes/Pages/diabetes_mellitus_type_1.aspx
https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/diabetes/Pages/diabetes_mellitus_type_1.aspx
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לב לתזונה שהם  אנשים החולים במחלת הסוכרת נדרשים "לנהל באופן עצמי" את הטיפול במחלתם על ידי מתן תשומת

בנוסף, עליהם  .)הפחתה של סוכר פשוט, שומן, מלח, כולסטרול ועוד(, וביצוע פעילות גופנית בצורה עקבית אוכלים

למדוד את רמת הגלוקוז בדם לעיתים תכופות ולקחת את התרופות או להזריק אינסולין בצורה עקבית. ניהול עצמי טוב 

שמהווה מדד לסיכון לסיבוכי הסוכרת בחולים לא  HgA1c)של מחלת הסוכרת מפחית את רמות ההמוגלובין המסוכרר )

מהחולים המאובחנים יש רמות  36% -ת אינם מאוזנים ורק לכמאוזנים. מחקרים הראו שמרבית החולים בסוכר

המוגלובין מסוכרר בטווח המומלץ. לימוד והסבר מתאים ונכון בנושא חשיבות הטיפול העצמי במחלת הסוכרת הינו 

חשוב ביותר אבל, לא מספיק. מחקרים הראו שהמצוקה והמתח של החולים גורמים לניהול וטיפול לקוי במחלה על ידי 

ם החולה בה. ולכן, בכדי לקבל היענות גבוהה יותר של החולים וניהול עצמי טוב יותר של מחלת הסוכרת נדרש גם האד

במטרה לשפר את הניהול העצמי של  CBT cognitive behavior therapy)טיפול התנהגותי. טיפול התנהגותי בעזרת )

ם ניסו ללמד את החולים לשלוט במחשבות (. במחקרים אלה החוקרי3מחלת הסוכרת הביא לתוצאות מעורבות )

וברגשות שלהם במטרה להפחית או להעלים את המצוקה שלהם.  הבעיה היא שהפחתה או העלמה של תחושת 

המצוקה אינה מציאותית באנשים אלה.  בכל פעם שאדם החולה בסוכרת מודד את רמת הגלוקוז בדם, מתבונן על מזון 

, עשוי להיווצר קשר שלילי במינד למחלת הסוכרת. כלומר, ניהול עצמי של "אסור"  או סובל מכאב הקשור למחלה

המחלה כשלעצמו, עשוי לעורר מחשבות מטרידות על המחלה וסכנותיה. וכאשר החולה מאמין שיש להפחית או להעלים 

עות הימנאת כל הרגשות של מתח, חשש, פחד וכיו"ב הנובעים מהמחלה, הוא עלול להיות במצוקה גדולה יותר. 

ממחשבות או רגשות הקשורים למחלת הסוכרת מהווה דרך התמודדות של האדם החולה עם הקשיים. הבעיה היא 

 

 : ויסות רמות הגלוקוז בדם 1תמונה 

 

 

לאחר ארוחה  המזון מת רק  

לרכיביו הבסיסיים ורמת  
הגלוקוז בדם עולה

הלבלב מזהה את העלייה 

ברמת הגלוקוז ומשחרר  
אינסולין

הגלוקוז חודר לתאים  

בעזרת האינסולין
רמת הגלוקוז בדם 

יורדת

ה רשת  

האינסולין 
מו סקת

במחלת הסוכרת לא משתחרר 

מס יק אינסולין מהלבלב  או 
שהרקמות אינן מגיבות  וב 

רמות    ולכן  תנגודת לאינסולין 

 הגלוקוז בדם נשארות גבוהות

הי רגליקמיה
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שכמו שאדם שמן נוטה לברוח לאוכל על מנת להתמודד עם הבעיות שלו "אוכל נחמה", כך גם האדם שחולה שסוכרת, 

 פונה למזון עתיר בסוכרים פשוטים ו/או שומן כשהוא נמצא במצוקה. 

ימוד מיומנויות של קבלה וקשיבות יכולים לשמש כאלטרנטיבה מציאותית יותר עבור חולים אלה. קבלה של מחלת ל

הסוכרת והמחשבות/רגשות הנלווים אליה, נמצאו בהתאמה עם ערכי המוגלובין מסוכרר נמוכים יותר. לעומת זאת, 

ת של דכאון, ירידה בהיצמדות להנחיות הימנעות ממחשבות שליליות בקשר למחלת הסוכרת הובילה לעליה בשכיחו

 הרפואיות וירידה באיכות החיים. 

ACT – Acceptance and Commitment Therapy 

נועד ללמד את האדם לחוות את המחשבות והרגשות שלו כפי שהם בלי לנסות לשנות אותם או להימנע מהם.  ACT -ה

מטרת  תוך כדי חווית המחשבות והתחושות שלו.האדם נדרש לפעול על מנת להגשים את המטרות והערכים שלו 

הינה לעזור לאדם החולה להתמודד עם המחשבות והרגשות, עם הדאגות, הפחדים  ACT -לפי גישת ההטיפול 

 והחרדות הנובעים ממחלת הסוכרת ואיזונה במטרה לסייע לאדם לחיות את חייו בכיוון המטרות והערכים שלו. 

להוביל את האדם מחוסר גמישות  שמטרתם קשורים וחופפים האחד עם השניתהליכי ליבה  6 -מורכב מ  ACT -ה

 (:94,)  2)תמונה  -ועיסוק בעבר ובעתיד לגמישות פסיכולוגית והתבוננות ב"כאן ועכשיו". מודל ההקספלקס 

סטוריה של האדם ללא . הקבלה כוללת קבלה מודעת של מאורעות פרטיים בהיקבלה כחלופה להימנעות מחוויה .1

ניסיונות מיותרים לשנות את התדירות שלהם ואת התצורה שלהם. סקרנות וחמלה עצמית למחשבות ללא 

שיפוטיות וללא ניסיון לשלוט בהן או להמנע מהן. קבלה של המחשבות או הרגשות כפי שהן גם כשהן נעימות 

 

קוגנ יביתהדבקה 

קוגנ יביתה רדה 
במקום

ההימנעות מחווי

קבלה
במקום

 קשב חסר גמישות היעדרות 

 קשב גמיש להווה נוכחות 
במקום

–העדר ערכים 
חוסר כיוון

ערכים
במקום

תקיעות חוסר  עולה

 עולה מחויבת
במקום

ע מי מומשג

הע מי כקונ קס 
במקום
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. במקרה של מחלת ך סקרנות וחמלה עצמיתלשנות אותן או את תדירותן, תו ןללא ניסיו וגם כשהן מכאיבות

הסוכרת קבלת המחלה כפי שהיא כולל המחשבות השליליות למשל: למה זה מגיע לי? אין לי כח. אני מרגיש 

אנשים חולים בסוכרת נמנעים לעיתים לצאת לבילוי או מפגשים חברתיים כי הם מפחדים שלא חסר אונים וכו'. 

ים". אבל, ברגע שאין תיוג לאוכל כמותר או אסור, כאשר מניחים למאבק יצליחו להמנע מאכילת מאכלים "אסור

 ות פשוט להיות הן מקבלות את מקומן הראוי. בומאפשרים למחש

. לשנות את הדרך שבה אנחנו יוצרים אינטראקציה בין הפרדה קוגנטיבית כחלופה להדבקה קוגנטיבית .2

המחשבות ולא מתוך המחשבות.  עלמדים להתבונן המחשבות שלנו לפעולות על ידי יצירת הקשרים חדשים. לו

היכולת להתבונן במבט של צופה במחשבות כפי שהן, לאפשר למחשבות להגיע ולהיות בלי להאחז בהן. 

המחלה אינה מגדירה אותי . אם אני אוכלת אוכל "לא בריא" למרות שאני חולה בסוכרת זה לא אומר שאני 

  וכו'"כשלון" 

על מאורעות פסיכולוגים וסביבתיים. המטרה היא לחוות את  תמקדם התבוננות לא שיפוטי ACT-. הלהיות נוכח .3

העולם באופן ישיר ולנהוג באופן גמיש בהתאם לערכים שלנו. ניתן להשיג זאת על ידי עבודה בהשגת שליטה 

ות ככלי על ההתנהגות ועל ידי שימוש בשפה יותר ככלי לתשומת לב ותאור מאורעות המתרחשים בהווה  ופח

קשיבות למחשבות, תחושות  ךלשפוט את אירועי העבר או לחזות אירועים עתידיים. פתרון הבעיות מתו

 ומאורעות פרטיים ולא מתוך האוטומט.  

)ולא כמומשג(. חוויה מתוך עמדת הצופה ב"כאן ועכשיו" המאפשרת להתבונן על הרגשות  העצמי כקונטקס .4

להמנע מהזדהות יתר עם "הסיפור העצמי" אם א המחשבות שלי. והמחשבות מבלי להיתפס בהן: אני זה ל

למשל האדם חושב שהוא "לעולם לא יצליח להיות מאוזן" אז המינד שלו יעשה הכל כדי להוכיח לו שהוא לא 

יצליח. לעומת זאת, "העצמי כקונטקסט" מאפשר לאדם להסתכל לאמץ נקודת מבט מתוכה הוא צופה על 

 יתפס בהן.המחשבות והרגשות מבלי לה

התנהלות מתוך מה שחשוב לי בחיים. הערכים הינם נקודות ציון בדרך המסמנות לי את הכיוון אליו אני  ערכים.  .5

רוצה להגיע בתחומים העיקריים של חיי )משפחה, קריירה וכו'( תוך הפחתה של התנהגויות המונעות מתוך 

להיות נוכח ב"כאן ועכשיו" סוללים את הדרך קבלה, הפרדה קוגנטיבית ו  ACT -הימנעות או ריצוי חברתי. ב

 לערכים חיוניים נוספים.  

מעודד פעולות אפקטיביות לכיוון הגשמת הערכים. בניגוד לערכים שכל הזמן שואפים   ACT -ה פעולה מחויבת. .6

להגיע אליהם אך אף פעם לא מגיעים אליהם, הפעולה המחייבת היא משהו שכן ניתן להגיע אליו על ידי טיפול 

 ותרגול. 

 

ACT    ,קשיבות וקבלה במטרה לקדם נועד לחזק את התהליכים הפסיכולוגים הקשורים להתחייבות, שינוי התנהגותי

בריאות. יכולת לאפשר למחשבות ולרגשות להיות כפי שהם. לפנות להם מקום, להניח למאבק בהן ולאפשר להן לבוא 

 וללכת כפי שהן עושות ממילא. המטרה להגיע לסיטואציה בפתיחות, ללא הימנעות ובריחה ולאפשר לדברים להיות. 
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ה בהתקפי זלילה וירידה במשקל. אימון בטכניקות של קשיבות הפחית אכילה הוביל ליריד  ACTמוש בטכניקות של שי

יסות של האכילה. אחת המטרות של אכילה קשובה היא לפתח מודעות לסימנים ופולסיבית ולכן יכול לשפר את הומאי

 גופניים של רעב ושובע ולאכול בהתאם לסימנים אלה.  

מתמקד במחשבות, רגשות והתנהגות האדם וכיצד הם משפיעים על הרווחה הגופנית הנפשית והחברתית  ACT -ה

(well-beingשלו. ב )-  ACT   פועלים לשנות את החשיבה במטרה להשפיע על האינטראקציה ולייצר שביעות רצון

דעות ולפתח גישה של קבלה וחמלה נעזרת באימוני קשיבות בכדי להגביר את המו  ACT  -גדולה יותר מהחיים. גישת ה

מסייע לאנשים לחזק אספקטים של התחייבות לחיים "בעלי   ACT -בנוכחות של רגשות ומחשבות לא נעימים. בנוסף, ה

מלמדים אנשים "רק לשים לב" , לקבל ו"לחבק" את הניסיון האישי ולהתמקד בתגובה התנהגותית  ACT -משמעות". ב

התמקדות בהווה )כאן ועכשיו( מאפשרת להפחית את ההתעסקות במה שהיה בעבר או  שתייצר "תוצאה רצויה" יותר.

, מד להתבונן על המחשבות והרגשות בפתיחות ולהאדם ממה שיהיה בעתיד ומסייעת לאדם להתחבר ולהנות מהרגע. 

א למה יש ומצל לעצמו את ערכיו ונוקט בפעולה לכיוון הגשמתם. חלק עיקרי בטיפול הוא לעזור למטופלר יהבהלומד ל

 ל בהתאם לערכים אלה .ופעלתת לו כלים שיאפשרו לו לו ואת המשמעות הרבה ביותר עבור

קיימים יתרונות בהשוואה לגישות התערבות אחרות. למשל, מרבית המחקרים הפסיכולוגים הנעזרים בשינוי   ACT -ל

לעומת זאת  ACT -שורות לסוכרת. ההתנהגותי קוגנטיבי מתמקדים בהפחתה או בשינוי של המחשבות השליליות הק

הינו בעל  ACT -מתמקד בקבלת המחשבות בהתבסס על הבהרת הערכים והמטרות האישיות.  הדגש על הקבלה ב

יתרון בתהליך הטיפול מכיוון שחולי הסוכרת נדרשים לעיתים תכופות להתמודד ולהתאים את עצמם למצבים חדשים. 

 לחוסר טיפול עצמי ועליה במתח של חולים אלה. גמישות פסיכולוגית נמוכה נמצאה קשורה

מציע מנגנון אחד שבו אפשר להתחשב כאשר בוחנים את ההשפעה של סגנונות התמודדות על  stress bufferingמודל 

השליטה הגליקמית, אשר מניח שיש תפקיד ממתן לסגנונות התמודדות מסויימים כנגד סטרס כך שחולה אשר מתמודד 

טרס מבצע בצורה טובה יותר את המשטר הטיפולי בזמני סטרס והוא פחות "נפגע" מההשפעה בהצלחה עם מצבי ס

הדטרמיניסטית של סטרס בכך שהוא מפחית את הסבירות שסטרס יוביל לבריאות לקויה. אסטרטגיות של הימנעות 

((avoidance ות, היצמדות פחות צאות פסיכולוגיות שליליואו התמקדות ברגשות שליליים נמצאים באסוציאציה עם ת

טובה לטיפול ושליטה מטבולית לא טובה. לעומת זאת, אסטרטגיות התמודדות הכוללות קבלה )התמקדות בבעיה 

(. לכן, אנחנו מצפים שאסטרטגיות 10וברגשות חיוביים( נמצאו באסוציאציה עם שליטה מטבולית טובה יותר )

 כלי לשליטה טובה יותר על רמת הגלוקוז בדם.  תהווה  ACTהתמודדות של החולים עם מחלת הסוכרת בעזרת 
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 התהליך ה י ולי

נועד  לסייע לחולים בהתמודדות עם כל המחשבות, התחושות, הדאגות, החרדות והפחדים  ACT -הטיפול בגישת ה

שהם חווים בקשר למחלת הסוכרת. התמודדות טובה יותר תוביל לניהול עצמי מיטבי של המחלה במטרה לחיות את 

מידע על האופן שבו הערכים של האדם. צעד מפתח ראשון בגישה ההוליסטית המוצגת  הוא לספק מספיק  כיווןהחיים ל

 יש לטפל במחלה והחלק השני הוא לספק כלים ליצירת מוטיבציה לטיפול עצמי. 

דע על מחלת הסוכרת ודרך הטיפול בה ובחלק השני של הטיפול מתייחס לנושאי מיהחלק הראשון בטיפול הינו מתן 

 מוטיבציה וקבלה על מנת לשפר את הטיפול העצמי במחלת הסוכרת. 

 :)יחידות עצמאיות( מודולים 5 -ל חולק, הטיפול מ(1) צעת על ידי ג'ניפר גרג וחבריהלפי השיטה שמו

 חינוך ומידע  .1

 מזון, סוכרת ובריאותך  .2

 פעילות גופנית וסוכרת .3

 התמודדות וניהול מתחים .4

 קבלה ופעולה .5

גבוהה מידי שלושת החלקים הראשונים מספקים ידע על המחלה וסיבוכיה. בייחוד מה קורה בגוף כשרמת הסוכר 

)היפרגליקמיה( או נמוכה מידי )היפוגליקמיה(. חלקים אלה חשובים מאוד מכיוון שרבים מהחולים בסוכרת אינם 

יודעים כיצד עליהם לנהל בצורה מיטבית את המחלה, הם שומעים דעות רבות ושונות ולכן מהר מאוד מתייאשים 

נה הם סובלים, תאפשר להם לבצע את הבחירות ולא עושים כלום. הבנה  טובה ומעמיקה יותר של המחלה ממ

הנכונות להם ולנהל בצורה טובה יותר את בריאותם. אחרי שהמטופל מקבל את האינפורמציה לגבי המחלה ודרכי 

הטיפול בה, מגיע השלב הבא שבו הוא לומד להתבונן על המחשבות והרגשות שלו ולומד לראות כיצד הן עשויות 

דידקטי  –של החלק הלימודי  הסוכרת. בחלק החמישי נעשית אינטגרציה )שילוב( להפריע בהתמודדות עם מחלת

עם אלמנטים של קבלת מחשבות ורגשות שליליים, במטרה להניע את המטופל בכיוון הערכים שלו. נושא הערכים 

גשות הינו מרכזי בכל שלבי הטיפול כולל בשלב של הלימוד על מחלת הסוכרת ו/או ההתבוננות על המחשבות והר

 של המטופל בקשר למחלה ממנה הוא סובל. 

את  "למכור"לאנשים רבים יש בעיה ללכת לטיפול פסיכולוגי ולכן, אחת הדרכים להוביל אנשים לעשות שינוי היא 

מטופלים לבחור לאיזה מודול להטיפול כ"שיעור" ולא "טיפול". בנוסף, חלוקת הטיפול למודולים נפרדים מאפשרת 

איזה לא וכך בעצם יש יותר היענות לטיפול. השיטה העדיפה להעברת הטיפול היא בקבוצות הם רוצים ללכת ול

 קטנות, בישיבה במעגל המתקיימות במרפאה עצמה. 
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בחירה היא מרכיב משמעותי בטיפול ולכן חשובה ההבחנה בין בחירה להחלטה כפי  –בחירה לעומת החלטה 

לצורך הדגמה . החלטה נעשית מסיבה מסוימת ואילו בחירה לא נעשית תמיד מסיבה ספיציפית. ACT -שמוגדר ב

ר? נניח שיש לי ביד אחת פחית קולה רגילה וביד שניה פחית קולה דיאט. איזה קולה תבח ניתן לשחק משחק: 

הסברים. כלומר, זוהי החלטה  –... דיאט( שואל אותו למה? ואז הוא מתחיל להסביר ולנמק )למשל( עונההמטופל )

 ולא בחירה. ממשיכים במשחק עד שהמטופל מבין שהרעיון הוא לבחור בלי סיבה. 

בשלב זה של הטיפול ניתן להסביר למטופל שהוא אחראי לבריאותו ולכן הוא זה שמחליט איזה פעולות הוא עושה 

דברים מפחידים יספרו לו לא או לא עושה על מנת לטפל בסוכרת. נסביר למטופל שהמטפל או הצוות הרפואי 

בנוסף נסביר למטופל  ת לא עוזרות. לו אם הוא לא יטפל במחלה מכיוון שאנחנו יודעים שההפחדושיכולים לקרות 

שאין לנו דרך או רצון לעקוב אחריו כדי לוודא שהוא מתנהל נכון והמטרה שלנו היא בסה"כ לעזור לו לבחור בבריאות 

בוחר בחיים עם בריאות טובה יותר  הואמוכיחה למעשה ש /מפגשלסדנה וההגעה שלשהוא רוצה. נאמר למטופל ש

 מר, יש לו את היכולת לבחור איך לנהל את מחלת הסוכרת שלו.כלו. וולא מתעלם מהמחלה של

 

 

הכרות - 1 דף עבודה  

 הערך את מידת הטיפול שלך בסוכרת

התרגיל המוצג הינו תרגיל ראשוני אשר מאפשר למטופל ללמוד על הדרך שבה הוא מטפל במחלת הסוכרת * 

 שלו. זהו מקום טוב לדיון בים המטופל והמטפל לגבי טיב הטיפול ודרך נעימה להכיר את חברי הקבוצה. 

טפל בצורה " זה מ100" -" זה בכלל לא מטפל ו0דרג את אופי  הטיפול שלך במחלת הסוכרת, כאשר " .1

 .                                              הטובה ביותר 

  

 מה לדעתך אתה צריך לעשות יותר בכדי לטפל במחלת הסוכרת שלך טוב יותר? .2

                                                                                                                             . 

 מה לדעתך אתה צריך לעשות פחות על מנת לטפל טוב יותר במחלת הסוכרת שלך? .3

                                                                                                                                   . 

 שלך?מה לדעתך מונע ממך מלטפל טוב יותר במחלת הסוכרת  .4

 

                                                                                                                       .                                                                                                  
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 התמודדות עם לחץ וסוכרת

חולי סוכרת רבים סובלים ממתח ולחץ. בדומה לאנשים אחרים הם צריכים להתמודד עם חיי היומיום )כסף, יחסים, 

וי אורח החיים יכול להיות עבודה וכו'(. אבל, הם גם צריכים להתמודד עם שינוי אורח החיים בעקבות המחלה. שינ

מלחיץ מכיוון שהרגלים שצברנו כל החיים צריכים להשתנות. תחושת ההצפה שחשים לאחר גילוי מחלת הסוכרת 

כל מי שמאובחן כחולה בסוכרת מרגיש מידה מסוימת של לחץ. ואולי אפילו  אתם לא לבד.   –היא תחושה טבעית 

חולים בסוכרת. זה לגמרי הגיוני. קשה להתמודד  וים שהלוואי ולא היאפילו חש החולים גם עצב, חרדה ודכאון. רוב

להתמודד בצורה טובה  חולה הסוכרתעם מחלת הסוכרת אבל יש שינויים והתאמות בהתנהלות היומיומית שיעזרו ל

 יותר ולחיות חיים ארוכים יותר ומאושרים יותר.

 עם הרגשות וה חדים? לעשות  ניתןאז מה 

בכדי דרך ההתמודדות שלנו איתם.  אתאין לנו יכולת לבחור את המחשבות והרגשות שלנו אבל יש לנו יכולת לבחור 

עים במכונית שלכם והיא לפתע מתחילה להשמיע רעשים. אתם ספר סיפור: דמיינו שאתם נוסיתן ללהמחיש זאת נ

ח ללכת למוסך זה יותר מידי טרחה בשבילי, עדיף שאתעלם מהרעש, זה בטח כלום." בוא נאמר וחושבים: "אין לי כ

שהרעש אומר שמשהו באמת לא בסדר עם המכונית. במצב זה אתם יכולים להמשיך ולהתעלם מהרעש או 

 . כל עוד אתם בוחרים להמשיך להתעלם מהרעש אז המכונית תישאר מקולקלת.מכוניתלהתייחס לרעש ולטפל ב

הסוכרת שלך היא כמו המכונית שזקוקה לעזרה. אם אנחנו בוחרים "לא לחשוב על הסוכרת שלנו" אז הסוכרת לא 

אז תעלם אלא תחמיר. אבל, אם אנחנו בוחרים לא להתעלם מהסוכרת ולהתמודד עם התחושות והרגשות שלנו 

 עומדת בפנינו בחירה לעשות משהו שיוביל לאיזון המחלה.

 רגשות ומחשבות – 2 דף עבודה

אלו מחשבות עולות בראשך כאשר את/ה חושב על השינויים בדיאטה שאת/ה צריכים לבצע על מנת  .1

 לשלוט טוב יותר במחלת סוכרת?

                                                                                                                                                        . 

                                                                                                                                                        . 

מנת לשלוט אלו רגשות את/ה חווה כאשר את/ה חושבים על השינויים בדיאטה שאת/ה צריכים לבצע על  .2

 טוב יותר במחלת הסוכרת?

                                                                                                                                                        . 

 האם מחשבות או רגשות אלה חוצצים בינך לבין הגשמת הערכים והמטרות שלך? .3

 

                                                                                                                                                       . 

 

 האם ייתכן שהמחשבות והרגשות האלה יהיו קיימים אבל בכל זאת תגיע אל המטרות? .4

                                                                                                                                            . 
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התעלמות מהמחשבות והרגשות יכולה להיות בעייתית מכיוון שאין לנו דרך לשלוט על מחשבותינו וכל ניסיון  

אוהבים את המחשבות שלנו בנושא סוכרת אבל,  להדחיק אותם רק מגביר יותר את הלחץ. ברוב המקרים אנחנו לא

כל ניסיון להתעלם מרגשות אלה אינו מצליח. למזלנו יש דרך נוספת להתמודד עם רגשות ותחושות שליליות בלי 

 להתעלם מהם. הדרך היא להבחין בהן כמו שמדען מבחין בעובדה מעניינת. 

 

 

 תרגיל המסייע למ יאת ערכים

 

מה היית רוצה שיהיה כתוב על המצבה שלך? )גם אם זה לא נכון היום( ובמיוחד בקשר לטיפול שלך במחלת הסוכרת 

 .                                                                                                                                מה יהיה כתוב?

 

ללכת מכיוון היה ל ו)השם שלך( אשר רצה לטפל בסוכרת אבל בסוף לא יכ (XXXהאם יהיה כתוב למשל "כאן קבור/ה 

 .                                                                                                             שהוא היה עסוק מידי ולא טיפל במחלה שלו? 

 על המצבה שלך?  שייכתבאו ש.. מה היית מעדיף 

                                                                                                                                                       . 

                                                                                                                                               

 :על מה שרשמת למעלה ונסה למצוא את הערכים שלך עכשיו תסתכל

                                                                                                                                                       . 

 מה הן המטרות שאתה יכול להציב לעצמך בהתבסס על ערכים אלה?

                                                                                                                                                       . 

 ציפיות אתה יכול לעשות בכדי להגיע למטרות אלה?איזה פעולות ספ

                                                                                                                                                       . 

 מה הם החסמים האפשריים לביצוע פעולות אלה? איזה מחשבות או רגשות העשויים להפריע לך?

                                                                                                                                                       . 

אם היית לומד לעשות דברים שיעזרו לך לחיות חיים בריאים יותר ולשלוט טוב יותר בסוכרת האם היית עושה אותם 

 אפילו אם הם קשים? 

                                                                                                                                                       . 
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 קבלה ו עולה

הצעד הראשון בכיוון של לחיות חיים בריאים יותר עם סוכרת היא להכיר את מה שקורה בתוך הראש. השלב השני 

הוא לדעת מהם הערכים שלך ואיך אתה רוצה לחיות את חייך. והחלק השלישי הוא לעשות פעולה בכיוון הערכים 

 לחיות את החיים לפי הערכים של האדם.  –שלך 

 קבלה היא:

  כמו מדען באובייקטיביות המחשבות והרגשותלהתבונן על 

 להבחין במקומות בהם המחשבות או הרגשות הללו מונעים ממך להתקדם לעבר הערכים שלך 

 לפנות מקום למחשבות ולרגשות שלך 

  המחשבות שלך ואתה זה לא אותו דבר –להפריד בינך לבין המחשבות  שלך 

 קבלה היא לא:

 מנע ממחשבות ורגשותילנסות לה 

  לבצע פעילות גופנית, לא לבצע בדיקות דם ולא לאכול אוכל מתאים לחולי סוכרתלא 

  להסתתר מפני הסוכרת שלך 

 

קבלה ו עולה –תרגול   

קח דקה ורשום את המטרות שלך בניהול הסוכרת. מה הסיבה שאתה רוצה להשיג מטרה זאת? ומדוע לא השגת מטרה 

זאת. שיש לך בקשר להשגת מטרה זאת עד עכשיו? בנוסף רשום את הדאגות והחששות   

למה אתה לא רו ה  חששות

 להשיג אותה?

למה אתה רו ה להשיג 

 אותה?

 המ רה

    

    

    

    

 

 האם לדעתך אתה יכול להתקדם לעבר מ רות אתה למרות החששות שלך?
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 סקירה ס רותית – על ה י ול הע מי בסוכרת  ACTההש עה של 

המחקרים המוצגים להלן הם מחקרים ראשוניים, קצרי מועד ומספר הנבדקים בהם קטן יחסית. על מנת להגיע למסקנות 

יש השפעה מיטיבה על הטיפול העצמי במחלת הסוכרת יש צורך בפרוטוקול אחיד,  ACT -מדעיות המוכיחות שלגישת ה

וכרת והחלק החשוב ביותר הוא מעקב ארוך טווח של ומחקר רנדומלי סמוי שיתנהל במספר גדול של מרכזים לטיפול בס

מספר שנים על מנת לבדוק שכל שינוי שהמטופל עבר אכן נשמר לאורך זמן. היתרון של המחקרים המוצגים להלן הוא 

 שיש להם תוצאות חיוביות ולכן הם מהווים בסיס ראשוני אשר יאפשר בעתיד לתכנן מחקרים מקיפים יותר. 

אשר הגיעו למרכז טיפולי במחלת הסוכרת לאנשים  2חולי סוכרת מסוג  81השתתפו ( 5) החבריו Gregg  מחקר של ב

שעות בנושאים הקשורים  7בעלי הכנסה נמוכה. במסגרת הטיפול במחלת הסוכרת אנשים אלה מקבלים הדרכה בת 

מדידת רמות גלוקוז בדם  בטיפול במחלה. כולל: תזונה נכונה, חשיבות פעילות גופנית, טיפול תרופתי במחלת הסוכרת,

והבנת התוצאות וכן זיהוי ומניעה של סיבוכי המחלה.  המשתתפים חולקו אקראית לשתי קבוצות ומחציתם עברו בנוסף 

כלל תרגול קשיבות ואימון בקבלה של קשיים,   ACT -. הטיפול בגישת הACTלהדרכה הסטנדרטית גם טיפול בגישת 

רת. בנוסף, הטיפול כלל הבנה של הערכים של האדם בהקשר של מחלת מחשבות ותחושות הקשורות למחלת הסוכ

חודשים,  3הסוכרת והתמקדות ביכולת לפעול בכיוון הערכים תוך התמודדות עם הקשיים הנובעים מהמחלה. לאחר 

. ניהלו טוב יותר את מחלת הסוכרת ורמות ההמוגלובין המסוכרר שלהם היו בטווח הרצוי ACTהנבדקים שטופלו בגישת 

מחקר זה מספק תמיכה ראשונית להשערה שניתן לשפר את הטיפול העצמי במחלת הסוכרת בעזרת הדרכה נכונה על 

 הכוללות קבלה וקשיבות.  תהמחלה, על הטיפול במחלה ועל הסיבוכים של המחלה בשילוב טכניקו

 -נה. החולים חולקו אקראית לש 40-60בגילאים  2חולים בסוכרת מסוג  106גייסו ( 6)וחבריו  Shayeghianבמחקר של 

ה החולים עברו בנוסף להדרכה גם יהחולים קיבלו הדרכה בנושא הטיפול בסוכרת ובקבוצה השני 1קבוצות: בקבוצה  2

. מטרת המחקר הייתה להעריך את התפקיד ACT -שבועות בשיטת ה 10מפגש של שעתיים פעם בשבוע למשך 

. נערכו 2והניהול העצמי של סוכרת מסוג  ACTהממתן של סגנונות התמודדות ביחס שבין טיפול קבוצתי בשיטת 

, מדדי שליטה בסוכרת, מחשבות C1Aחודשים אחרי הכוללות מדידה של המוגלובין  3 -לנבדקים בדיקות לפני הטיפול ו

הוביל לשיפור משמעותי  ACT -מחלת הסוכרת וסגנונות התמודדות. החוקרים מצאו שותחושות הקשורות בקבלת 

תה יבמדדי הסוכרת כולל ירידה משמעותית ברמת ההמוגלובין המסוכרר ועליה בטיפול עצמי. המסקנה של החוקרים הי

כרת. השיפור משפר את הקבלה של המחלה, החולים מטפלים בעצמם יותר טוב ולכן יש לשיפור במדדי הסו ACT -ש

 חודשים לאחר בטיפול מה שמצביע על אפקט מתמשך ולא רגעי.  3במדדים נמשך גם 

בטיפול בדיכאון, רווחה פיזיולוגית ותחושת אשמה  ACTבחן את היעילות של  Moghanloo VA (7)מחקר איראני של 

באוכלוסייה  8-20% -וואה למחולי הסוכרת סובלים מדיכאון בהש 33% -שנים. כ 15עד  7בילדים חולי סוכרת בני 

הכללית. דיכאון הינה הפרעה במצב הרוח המאופיינת במצב רוח ירוד, ירידה באנרגיה, תחושת אשמה, ירידה ביכולת 

הריכוז, אבדן תיאבון, מחשבות על התאבדות ומוות וכל זה מוביל לירידה באיכות החיים. הטיפול במחלת הסוכרת 

, כסף ותשומת לב משפחתית. לטענת החוקרים חלק מהילדים החולים במחלת בילדים הינו מורכב ודורש היערכות

הסוכרת מרגישים שהם מהווים נטל על המשפחה שלהם. הפרשנות של הסיטואציה על ידי הילד וקושי בהבעת תחושות 

נועד  ACTורגשות עלולה להוביל לחרדה, אשמה ומתח ולעיתים גם בהקצפה של מחשבות אלה. הטיפול באמצעות 
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 ACT -ולשפר את הטיפול והניהול העצמי של המחלה. מרכיבי ה ילדים אלהלהגביר את הקבלה של המחלה בקרב 

כוללים קבלה, העלאת המודעות, הפחתת הרגישות, חיים בהווה, התבוננות ללא שיפוט, עימות ושחרור. אוכלוסיית 

. הילדים חולקו באופן אקראי 2סוכרת בסוג ב םומחצית 1חולים בסוכרת מסוג  םילדים חולים, מחצית 34המחקר כללה 

בהשוואה לביקורת שלא עברו טיפול  ACT -מפגשי טיפול ב 10 -לקבוצת ביקורת וקבוצת ניסוי. הניסוי כלל השתתפות ב

. הקריטריונים לכניסה למחקר היו גיל, סוכרת מאובחנת במשך שנה לפחות וללא אירועים משמעותיים של ACT -ב

אפקטיבי בהפחתת תסמינים של דיכאון ותחושת אשמה ושיפור התסמינים   ACT שטיפול בגישתראו דיכאון. התוצאות ה

(. מגבלות המחקר הן כמובן מספר הנבדקים הקטן ומשך המעקב אחרי הילדים. מעניין 2הפיזיולוגים. )הוספת טבלה 

 ם טוב יותר במחלת הסוכרת. יהיה לראות בפרספקטיבה של שנים אחרי הטיפול האם ילדים אלה ממשיכים לטפל בעצמ

 מהי שי ת ה י ול העדי ה?  נים מול  נים או בעזרת א ליק יה מחשב?

כמובן שלכל שיטה יש את היתרונות והחסרונות שלה. למשל, השימוש באפליקציה הוא נגיש ליותר אנשים, חוסך בזמן 

שימוש באפליקציה מאפשר ניטור יותר יעיל )הן של המטופל והן של המטפל( ולכן מוביל למחויבות ארוכת טווח לטיפול. 

של החולים. הבעיה היא שלא כל האנשים "טכנולוגים" ומצליחים להשתמש באפליקציה או להבין את ההוראות 

 וההסברים בצורה יעילה. וכמובן שאין תחליף למפגש האישי. 

בשיפר מיומנות של אכילה  ACTאת היעילות של  , בחנו(8)וחבריה  Reijonen-Järveläבמחקר שפורסם לאחרונה ע"י 

שנה( בעלי עודף משקל.  60-25קשובה במטרה לשפר התנהגויות אכילה. למחקר גויסו משתתפים בוגרים )גילאים 

 8דקות, פעם בשבוע למשך  90, טיפול של  ACT -הנבדקים חולקו באופן אקראי לשלוש קבוצות, שתי קבוצות טיפול ב

. קבוצה line-onכללה טיפול פנים מול פנים במסגרת קבוצה והקבוצה השנייה כללה טיפול  שבועות. קבוצה אחת

שבועות אחרי  28 -שלישית לא קיבלה טיפול כלל והיוותה ביקורת. כל משתתפי הניסוי נבדקו לפני הניסוי, שבועיים ו

כילה ללא תנאי, אכילה מסיבות . המדדים שנבדקו היו: מתח, אכילה אינטואיטיבית כולל אישור לאההתערבותתהליך 

פיזיות ולא רגשיות והסתמכות על סמני רעב ושובע פנימיים. בנוסף נמדדו גם הימנעות קוגנטיבית, אכילה ללא שליטה, 

אכילה רגשית, הנאה מטעם, אוכל כפיצוי, גישה לאוכל, קבלת האוכל, ויסות פנימי והתנהגויות אכילה הכוללות מוטיבציה 

 ימי וחיצוני. בנוסף נמדדו גם תצרוכת המזון והאלכוהול. פנימית, ויסות פנ

נמצא  שיפור משמעותי בסיבות לאכילה:  פחות טריגרים רגשיים או סביבתיים ויותר סימנים של רעב ושובע, יותר קבלה 

פול פנים של מגוון מזונות ואכילה בריאה יותר. הייתה פחות אכילה כפרס רגשי ויותר אכילה מרעב פיזי. באופן כללי טי

מול פנים היה מוצלח יותר בהשוואה לטיפול האינטרנטי אולם שני הטיפולים נמצאו יעילים. אולם, למרות השיפור 

 המובהק במדדים הפסיכולוגיים של האכילה, התצרוכת התזונתית לא השתנתה בצורה משמעותית. 

 

  



16 
 

 מובאות

1. Gregg J, Hayes SC and Callaghan GM. Acceptance and Commitment Therapy for Diabetes 

Self-Management. Therapist Manual.  

http://www.sjsu.edu/people/jennifer.gregg/courses/c3/s1/ACT_ED_therapist_manual.pdf 

סוכרת –משרד הבריאות  .2  

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/Chronic_Diseases/Diabetes/Pages/default.aspx 

3. Markowitz SM, Gonzalez JS, Wilkinson JL and Safren SA. A review of treating depression 

in diabetes: emerging finding psychosomatics 2011; 52:1-18.  

4. S Hayes. The Six Core Processes of ACT.   

https://contextualscience.org/the_six_core_processes_of_act 

5. JA Gregg , GM Callaghan, SC Hayes and JL Glenn-Lawson. Improving diabetes self-

management through acceptance, mindfulness, and values: a randomized controlled trial. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology 2007, Vol. 75, No. 2, 336 –343. 

6. Shayeghian Z, Hassanabadi H, Aguilar-Vafaie ME, Amiri P an besharat MA. A randomized 

controlled trail of acceptance and commitement therapy for type 2 diabetes management: 

the moderating role of coping styles. 2016 ; PLoS ONE 11(12):e0166599.  

7. Moghanloo VA, Moghanloo RA and Moazezi M. Effectiveness of Acceptance and 

Commotment Therapy for Depression, Psychological Well-Being and Feeling of Guilt in 7-

15 Years Old Diabetic Children. Iran J Pediatr. 2015 25(4):e2436.  

8. Järvelä-Reijonen Elina, Leila Karhunen, Essi Sairanen, Joona Muotka , Sanni Lindroos , 

Jaana Laitinen , Sampsa Puttonen , Katri Peuhkuri , Maarit Hallikainen , Jussi Pihlajamäki, 

Riitta Korpela , Miikka Ermes , Raimo Lappalainenand Marjukka Kolehmainen. The effects 

of acceptance and commitment therapy on eating behavior and diet delivered through face-

to-face contact and a mobile app: a randomized controlled trial. International Journal of 

Behavioral Nutrition and Physical Activity (2018) 15:22.  

9. C Hayes, Luoma JB, Bond FW, Masuda A and Lillis J. Acceptance and Commitment 

Therapy: Model, processes and outcomes. Behavior research and therapy. 2006; 1-25. 

10. Jaser SS, White LE. Coping and resiliene in adolescents with type 1 diabetes. Child Care, 

Heaalth and development. 2011; 37(3): 335-342. 

 

 


