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 בואמ

, ומיד . על אף שמיד הרגשתי "בית"יותר מעשורכבר לפני  HAES-כדיאטנית, התוודעתי אל גישת ה

, של בריאות בכל משקל, של הנזק שבתעשיית הדיאטות הרגשתי חיבור לרעיונות של שונות טבעית

 זמן לצלול יותר לעומק ולהגיע ללימודי שפת האכילה. מאוד לקח לי הרבה  ושל תרבות הדיאטות,

מודים הרגשתי, שאולי בניגוד לחלק מהמשתתפים, אני לא זקוקה לשכנוע באמיתות הגישה. אני בלי

מבינים את השונות  שכברנמנית על קבוצה של אנשי מקצוע מתחומים שונים, וכבר מ"המשוכנעים", 

כן הייתי זקוקה לעוד חיזוקים,  יחד עם זאת,הטבעית, מבינים את הנזק שבתרבות הרזון והדיאטה. 

העשרה וראייה רחבה של עוד היבטים  תלקבללהעמקה בחומר, , בסביבתי רגיש שאני לא לבדלה

כמו גם כלים פרקטיים של איך בעצם מטפלים  סביבתיים, חברתיים, תרבותיים של סוגית המשקל

ולשפה  ,בשפת האכילה. התוודעתי לגישות טיפוליות, לראיה הוליסטית יותר של קידום בריאות

 .חדשה

נסוגה לאותם כמטפלת,  ,את, כשמדובר במחלה קלינית, כמו סוכרת, הרגשתי איך אניועם כל ז

של עריצות המשקל. כי זו של ספירה ודפוסים ישנים של רסטריקציה, של איסורים, של ניטורים, 

, וכי כאשר מדובר במחלה קלינית ולא "רק" השמנה, הפחד גבר על היכולת המקובלתו הדרך המוכרת

  ת ועל ראייה אחרת.לשמור על פתיחו

לכן בחרתי בעבודת הגמר לעסוק דווקא במחלה כרונית, הסוכרת, ולנסות לבחון את הטיפול המקובל 

 כיום, והאם ואיך ניתן לטפל בה בגישה אחרת.

על  – מספר מחלות של כשלים מטבוליים. זוהי מחלה נפוצהשם לצבר של הסוכרת היא למעשה 

 550-אלף איש החולים בסוכרת, ועוד כ 550-בסיס רשם הסוכרת הלאומי, בישראל, ישנם קרוב ל

אלף איש בשלב טרום מחלה. עפ"י דו"ח "סיבות המוות המובילות בישראל" שפרסם משרד הבריאות 

, מחלת הסוכרת היתה סיבת המוות הרביעית הן בגברים 2012-2014, המתייחס לשנים 2017ביוני 

 (.Mednet, 2017) לאחר מחלות סרטן, מחלות לב ומחלות כלי דם  במח ,נשיםוהן ב

בשלל מערכות הגוף )העיניים, הכליות, ביותר הסוכרת היא מחלה עם סיבוכים פוטנציאליים קשים 

הטיפול במחלה כולל טיפול תרופתי פומי וזריקות אינסולין בהתאם לצורך. כמו מערכת העצבים ועוד(. 

 התזונתי.  טיפוללי ובלתי נפרד מהטיפול במחלה הוא החלק אינטגרכן, 

ה של מזונות, בספירת פחמימות. מטופלים יכולים הגבלהטיפול התזונתי בסוכרת עוסק הרבה ב

לספר שהרופא אמר להם פשוט "להימנע מפחמימות" או "לחתוך בפחמימות" ולא תמיד יכולים לעמוד 

הינם גם עם עודף משקל או עם השמנה,  2וג סוכרת מס האנשים עםבמגבלות ובאיסורים. רוב 

 ובטיפול באלה, ישנו דגש במיוחד על ירידה במשקל כהכרחית לשיפור מצבם.

עם עודף משקל  מטופליםבמיוחד ב , 2מסוג  באנשים עם סוכרתבעבודה זו אתמקד בטיפול התזונתי 

ועם השמנה. אנסה לבחון את יעילות הטיפול בטווח הארוך, ואנסה לבחון אפשרות של טיפול בגישה 

  אחרת, גישת שפת האכילה.
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 2מהי מחלת הסוכרת מסוג  – רקע

סוכרת מסוג , 2, סוכרת מסוג 1מסוג שונות: סוכרת מטבוליות  סוכרת הוא שם לצבר של מחלות

MODY, סוכרת מסוג LADA .היא  2סוכרת מסוג , סוכרת היריון ועוד תסמונות הקשורות בסוכרת

 ,Galaviz, Narayanמכלל מקרי הסוכרת ) 95%-ומהווה כ הצורה השכיחה ביותר של סוכרת

(Lobelo & Weber, 2018  ובטיפול התזונתי בה 2מסוג סוכרת בובעבודה זו אתמקד . 

דגן, ללא " )סוכרת מבוגרים"וכן , "תלויה באינסוליןסוכרת שאינה " בעבר היתה מכונה 2מסוג סוכרת 

נדרשים לאינסולין, וכן  2בסוכרת מסוג ים חול, אולם שני השמות הללו מטעים, שכן הרבה תאריך(

 .ולא רק מבוגרים ,חולים בה גם ילדים ובני נוער

שת בפגיעה בהפרו מאופיינת ברמות גלוקוז גבוהות בדם, בעמידות לאינסולין 2מסוג  סוכרת

   האינסולין מתאי הלבלב.

הנפוצים ביותר הם השתנת יתר, תחושת צמא וצורך בשתיה מרובה, חולשה  תסמיני המחלה

ותחושת רעב. בהמשך, תסמינים מתקדמים יכולים להיות ירידה במשקל והפרעות תחושתיות )נימול 

 ו/או עיקצוצים בכפות ידיים ורגליים(. 

מערכות שונות של הגוף: רטינופתיה )פגיעה בכלי הדם של לסיבוכים במחלת הסוכרת עלולה להוביל 

, מחלות לב וכלי העיניים(, נפרופתיה )פגיעה במערכת הכליות(, נוירופתיה )פגיעה במערכת העצבים(

, ללא 2סוכרת סוג דם, נטייה  מוגברת לזיהומים, בעיות במערכת העיכול ובעיות במערכת השתן )

 .תאריך(

עמידות  :גורמיםרב של ה של מחלת הסוכרת אינה מובנת עד תומה ומורכבת ממגוון הפתופיזיולוגי

 ,, גורמים גנטייםבהפרשת האינסולין , פגיעהלאינסולין, פגיעה בתפקוד תאי הבטא של הלבלב

 עמילואידיםהיווצרות , בדם אדיפוקינים וציטוקינים דלקתיים ,חומצות שומן חופשיותשל הימצאות 

 .(Stumvoll, Goldstein & Van Haeften , 2005) גורמים סביבתייםלב, ובתאי בטא של הלב

אנשים . בקרב ניםהאחרו יםהולכת ועולה בעשוראף מחלה נפוצה, ששכיחותה  הינה 2סוכרת מסוג 

  (.Sullivan, 2005) השמנהעם סוכרת ישנה שכיחות גבוהה של אנשים עם עודף משקל ו עם
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 2מסוג  סוכרת אנשים עםהטיפול המקובל ב

, מניעת אירועי היא השגת נורמוגליקמיה )ערכי סוכר תקינים בדם( 2מטרת הטיפול בסוכרת מסוג 

התפתחות של סיבוכים וומניעת החרפה של המחלה  היפרגליקמיה כמו גם אירועי היפוגליקמיה,

 . Dedoussis, Kaliora & Panagiotakos, 2007)) בעקבות המחלה

ישנן מגוון תרופות  טיפול תרופתי פומי, הן טיפול באינסולין והן טיפול תזונתי.ן סוכרת כולל הבהטיפול 

 ADA) תת עורית, אשר פועלות במנגנונים שונים להשגת נורמוגליקמיהתרופות בהזרקה פומיות ו

הוא הטיפול התזונתי, והוא  2מהטיפול במחלת הסוכרת מסוג ובלתי נפרד . חלק אינטגרלי (2018

 . השמנהעם  ואעם עודף משקל וסוכרת  אנשים עם, ובאופן ספציפי, הטיפול התזונתי במוקד עבודה זו

 

 2סוכרת מסוג  באנשים עם תזונתיהטיפול ה

כולל שני מרכיבים עיקריים: רסטריקציה של פחמימות,  2סוכרת מסוג אנשים עם הטיפול התזונתי ב

 ועבור מטופלים עם עודף משקל או עם השמנה, ירידה במשקל. 

ההסתדרות הרפואית לישראל )הר"י( והחברה לחקר וטיפול הכריזו , 2018לאחרונה, במאי 

יש להתייחס אליה כאל מחלה כרונית. כמו כן הם כי השמנה היא מחלה ובאופן רשמי, כי  ,בהשמנה

מכשל גנטיים ואיננה נובעת -כי השמנה נובעת מתפקוד לקוי של מנגנונים פסיכולוגיים ,קבעו

פרקטיקה הרווחת ה ,חד עם זאתי .(/https://doctorsonly.co.il/2018/07/141359) התנהגותי

כחלק אינטגרלי ואף מרכזי בטיפול  וגירעון קלורי ותירידה במשקל בעזרת דיאט שמה דגש על עדיין

 עם השמנה.או עם עודף משקל  2סוכרת מסוג  אנשים עםבהתזונתי 

 ,לטיפול בסוכרתADA (American Diabetes Association )-ההאחרונות של בהנחיות 

מסוכמות , מצויין כי ירידה במשקל משפרת ערכים של סוכר בדם. כמו כן 2018ינואר שהתפרסמו ב

 לשקוליש : בכל מפגש עם מטופל השמנהועם עודף משקל  2בחולים בסוכרת מסוג  לטיפולההמלצות 

ע"י דיאטה, פעילות גופנית ושינויים במשקל  5% -יותר מולקדם ירידה של ולתעד,  BMIאותו, לחשב 

 ./ יוםקק"ל 500-750השגת גירעון קלורי של , להתנהגותיים

ההמלצות לטיפול בחולים , 2017שנת ( מInternational Diabetes Federation) IDF-בהנחיות ה

קק"ל ,  500-600-השמנה הן לצמצם צריכה קלורית יומית בעם עם עודף משקל ו 2סוג מכרת בסו

 ,קק"ל/ יום 800-1200-יסייעו בשמירה על תפריט מופחת קלוריות של כאשר לפנות לדיאטן/ית 

 להעדיף מזון עתיר סיבים ובעל אינדקס גליקמי נמוך, ולהימנע מסוכרים, ממתקים ושתיה מתוקה.

של כמות הפחמימות. על אף  רסטריקציההוא  2כאמור, עיקרון נוסף בטיפול התזונתי בסוכרת מסוג 

לא מצוין יתרון של דיאטה דלת פחמימות  ,לטיפול בסוכרתADA (2018 )-ההאחרונות של הנחיות שב

על פני דיאטה אחרת, בהקשר של ניהול ואיזון המחלה, מטופלים רבים מספרים כי אלו ההנחיות 

 יבלו מרופאים: "לחתוך בפחמימות" או "להימנע מפחמימות". שק

https://doctorsonly.co.il/2018/07/141359/
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השמנה, השם דגש על עם עם עודף משקל ו 2חולי סוכרת מסוג בכיום המקובל  התזונתי הטיפול

. תפיסה זו רואה לסוגיות בריאות תהפתוגני הסתפיהמעוצב מתוך , ועל רסטריקציה ירידה במשקל

אדם מערכת מושלמת אשר מותקפת ע"י פתוגן, ומניחה כי בריאות תקינה הינה היעדר של גוף הב

גורמי סיכון )הלפרן וקלטר, ללא תאריך(. בהתאם לכך, יש להיפטר מעודף משקל ומהשמנה, אשר 

, וירידה במשקל, אפוא, הינה הכרחית לשיפור 2נתפסים כגורמי סיכון להתפתחות סוכרת מסוג 

 המוטיבציה לשינוי היא פחד, עונש ואשם. המצב הבריאותי.

 

  תהפתוגני היסהתפעפ"י  2הכשלים בטיפול התזונתי בסוכרת מסוג 

 ,Sullivanנפוצה ושכיחותה ממשיכה לעלות בעשורים האחרונים ) 2מחלת הסוכרת מסוג כאמור, 

עם , במיוחד באלה 2סוכרת מסוג חולי בהמקובל כיום נשאלת השאלה האם הטיפול התזונתי . (2005

 יעיל ובכלל אפשרי? ,עודף משקל ועם השמנה

, נמצא כי רוב המטופלים לא 2( בסוכרת מסוג 17חולים בוגרים )מעל גיל  1480במחקר שעקב אחר 

עסקו בפעילות גופנית בהתאם להמלצות, ולא עמדו בהמלצות התזונתיות: אכלו פחות מנות ירק ופרי 

 ,Nelson, Reiber & Boykoמלץ וצרכו יותר שומן רווי מהמומלץ )מהמומלץ, צרכו יותר שומן מהמו

2002.)  

כפי שמציעות ההמלצות התזונתיות לטיפול בסוכרת מסוג תיוג מזונות כ"אסורים", שמירה על תפריט ו

וכו'( עלולה להוביל לאפקט "הפרי  , להגביל מזונות פחמימתיים)להימנע ממתקים, להימנע מסוכרים 2

נמצא כי מסרים שליליים לגבי מזון  ,באוניברסיטת אריזונה כושנער יםמחקרשלושה . בהאסור"

חשוב עליו באופן חיובי ולחשוק בו יותר מאשר אנשים לבדיאטה  שעוסקיםואיסורו, מובילים אנשים 

 (.Pham, Mandel & Morales, 2016שאינם בדיאטה )

 ,Soames יעילה ) תנהגותי נמצאה כלאבמטרה לעורר מוטיבציה לשינוי ה גישה של הפחדהכמו כן, 

1988.) 

. רוב דיאטות לירידה במשקל אינן מחזיקות מעמד לאורך זמןלמעשה הוכח וידוע כי כבר ועוד, כיום 

מהמשקל אף יותר לעיתים המנסים לרדת במשקל, בסופו של דבר יעלו חזרה במשקל, ו האנשים

 (.Bacon, 2008)ההתחלתי שלהם 

 360-נשים, אשר אכלו בהתאם לדיאטה דלת שומן וצמצמו בממוצע כ 20,000במחקר שעקב אחר 

יום, נמצא כי לאחר כמעט שמונה שנים, לא היה שינוי במשקל לעומת המשקל ההתחלתי ואילו ב קק"ל

 (.Howard et al., 2006היקף המתניים הממוצע, שהינו מדד לרקמת שומן בטנית, אף גדל )

עקב אחר מחקר אשר בתוצאות דומות. ה, בתפריט פחמימותהתת גם בדיאטות השמות דגש על הפח

(, חולקו הנשים לארבע קבוצות, 27-40בין  BMIנשים, ללא סוכרת, עם עודף משקל או השמנה ) 311

ופעלו עפ"י ארבע דיאטות שונות, השמות דגש על הפחתת כמות הפחמימות: דיאטת אטקינס, דיאטת 

ZONE דיאטת ,LEARN  ודיאטתORNISH 271. בכל הקבוצות היה גירעון קלורי יומי שנע בין 
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ירדו אכן (. בכל הקבוצות הנשים ZONEקק"ל/יום )דיאטת  381-( לLEARNקק"ל/ יום )דיאטת 

A ,Kiazand ,Gardner& . , ובכולן החלו לעלות שוב במשקל, לאחר כחצי שנה )במשקל

, 2007Alhassan(.  

, ויתרה מכך, דיאטות לירידה במשקל, ה נשמרת לאורך זמןירידה במשקל אינכלומר, ניתן לראות כי 

קל, משזרות ונשנות, בסופו של דבר, גורמות לעליה בולא רק שאינן יעילות, הן אף מזיקות. דיאטות ח

  . set point ((Bacon, 2008-לעומת המשקל ההתחלתי, בכך שמעלות את משקל ה

יו )פוצחים בדיאטה, יורדים במשקל, עולים -קט היואפעיסוק בדיאטות חוזרות ונשנות, הידוע ככמו כן, 

במשקל מחדש, פוצחים שוב בדיאטה... וחוזר חלילה( עלול להוביל לשלל נזקים: עליה בסיכון 

, עלייה בסיכון לתמותה ממחלות לב וכלי דם, עלייה בסיכון לפסיכופתולוגיה, פחות שביעות לתמותה

לעלייה בסיכון לסוכרת מסוג כמו גם , (Brownell & Rodin, 1994) רצון מהחיים ויותר התקפי אכילה

2 (Gaesser, 2002).  למעשה, כותב גסר, לא חשוב כמה זמן לוקח למשקל לעלות חזרה, לאט או

מהר, אפילו מחזור אחד של ירידה במשקל ועלייה מחדש )גם אם תימשך ארבע שנים(, יכול לפגוע 

 בכולסטרול, בטריגליצרידים ובלחץ הדם.במטבוליזם של גלוקוז ולגרום לעלייה 

עם עודף משקל והשמנה, המתמקד בירידה  2ניתן אפוא לומר כי הטיפול התזונתי בחולי סוכרת מסוג 

 םערכי גלוקוז בחולי משפרתירידה במשקל  על אף שייתכן כיבמשקל, אינו יעיל ואינו אפשרי. 

היענות לתפריט ולהגבלות הרי ש(, Henry, Scheaffer & Olefsky, 1985) (ADA, 2018) סוכרתיים

עיסוק בדיאטות ה .אפשרית לאורך זמןנשמרת ואינה רידה במשקל אינה יאינה עומדת במבחן הזמן ו

 כולוגיים.יופסמוביל ליותר השמנה וליותר נזקים פיזיולוגיים 

השם , עם עודף משקל ועם השמנה 2סוכרת מסוג באנשים עם הטיפול התזונתי למעשה, נדמה כי 

 מספר הנחות, שכיום ידוע כי הן שגויות. מתבסס על  דגש על ירידה במשקל,

 2אמנם מרבית חולי הסוכרת מסוג הנחה ראשונה ועיקרית היא שהשמנה הינה גורם סיכון לסוכרת. 

עדויות כי  ןואכן, ישנהשמנה, אולם התאמה זו אינה מעידה על סיבתיות.  עם הם עם עודף משקל או

שתי  השווה ביןבמחקר ש ולא גורם סיכון להתפתחותה. עמידות לאינסוליןמפטום של השמנה הינה סי

עם רקע משפחתי של  אנשים רזים, עם רמות סוכר תקינות, נמצא כי בקבוצת האנשיםשל קבוצות 

 2מאשר בקבוצת האנשים ללא הורה עם סוכרת מסוג  , ניכרת יותר עמידות לאינסולין2סוכרת מסוג 

(Straczkowski, M., et al., 2003 ,מחקר נוסף .) 2צאצאים לחולי סוכרת מסוג  187אשר השווה 

, יותר עמידות לאינסולין ויותר 2לקבוצת ביקורת, מצא גם הוא כי בקרב הצאצאים לחולי סוכרת מסוג 

(. מחקר Stadler et al. 2009פגיעה בתאי בטא בתגובה להעמסת סוכר לעומת קבוצת הביקורת )

)האיבר אשר "שורף" את  נדריהוהמיטוכ 2כי בקרב צאצאים לחולי סוכרת מסוג  הראה 2004משנת 

נדריה אצל אנשים ללא רקע גנטי של וגלוקוז באופן פחות יעיל לעומת מיטוכ מנצלת ז בתאים(והגלוק

אותם חוקרים מצאו במחקר אחר, בעזרת טכנולוגיות  (.Petersen et al. 2004) 2סוכרת מסוג 

דימות, שאנשים רזים עם עמידות לאינסולין ממירים גלוקוז מארוחות עשירות בפחמימות 

לטריגליצרידים בעוד שאנשים רזים ללא עמידות לאינסולין ממירים גלוקוז לגליקוגן בשרירים ובכבד 
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(Petersen et al. 2007.)  ידות לאינסולין הינה בלתי תלויה בהשמנה בטנית עמהם הסיקו וסיכמו כי

 .השמנה הינה התוצאה ולא הגורם לכשל המטבוליוברמת הציטוקינים בדם, וכי 

 Health at Everyבספרה "(. Bacon, 2008) גורמת לתמותהשהשמנה הנחה שגויה נוספת היא 

Size שורה של מחקרים אשר מעידים כי אנשים עם "עודף משקל" מאריכים חיים  קוןייבלינדה " מונה

עולה, כי ביחס  2013לפחות כמו אנשים במשקל "תקין" ולעיתים אף יותר. מתוך מטה אנליזה משנת 

-ל 30בין  BMI) 1 בדרגה השמנה (, אנשים עם18.5-25בין  BMIמשקל תקין ) לאנשים בקטגורית

ם אף נמצאי (30-ל 25בין  BMI) משקלאנשים בעודף , ואילו תר לתמותה( אינם נמצאים בסיכון י35

 (.Flegal et al., 2013בסיכון מופחת )

מלווה פעמים רבות  2סוכרת מסוג עוד הנחה שגויה היא שהשמנה גורמת לתחלואת לב וכלי דם. 

כי השמנה  ממחקרים של נתיחות לאחר המוות וטכנולוגיות דימות, עולה אולםבמחלות לב וכלי דם. 

אינה אחראית למחלות לב וכלי דם או להחמרה שלהן.  יתרה מכך, נמצא כי השמנה ככל הנראה 

מגנה על חולי לב וכלי דם מפני תמותה מוקדמת ומהתקפי לב ושבץ לעומת חולים במחלות לב ללא 

 (.Bacon, 2008השמנה )

ושכל אחד יכול לרדת  ירידה במשקל מאריכה חייםעצם הש ןת הונוספ ותשגוי ותהנחולבסוף, 

מחקרים אינם תומכים בהנחה כי ירידה במשקל מאריכה חיים, ויש מחקרים המראים שהיא . במשקל

אף מקצרת אותם. ירידה במשקל, עבור מרבית האנשים, מיועדת לכישלון ולעלייה מחודשת במשקל 

(Bacon, 2008.) 

 

 בריאותקידום ל סלוטוגניתהתפיסה ה

קל והשמנה הם גורמי סיכון לסוכרת ולתמותה, וכי ירידה במשקל הינה ההנחות הללו כי עודף מש

הכרחית לבריאות, נובעות, כפי שצוין קודם לכן, מתוך התפיסה הפתוגנית. בניגוד לתפיסה הפתוגנית, 

 בריאות. קידום התפיסה הסלוטוגנית מציעה הסתכלות אחרת על האדם ועל סוגית 

, האדם הינו מערכת חיה, אשר יש בה לקות טבועה מראש, והיא נתונה עפ"י התפיסה הסלוטוגנית

לתהליכים אנטרופיים בלתי נמנעים ולבסוף למוות. הסיווג הדיכוטומי לבריא או חולה אינו מתאים ואינו 

 (. 1998מציאותי. כל אדם מצוי ברגע נתון על רצף של "נוחות/ אי נוחות" )אנטונובסקי, 

כל , במקום להתמקד בגורמי סיכון, יש להתמקד בגורמים מקדמי בריאות, בניגוד לתפיסה הפתוגנית

. אבחנה זו, בין התמקדות בגורמי סיכון לבין התמקדות מתוך המקום שבו הוא מצוי על הרצף אדם

, האדם מזוהה עם םבגורמי בריאות, היא סוגיה מוסרית. כאשר מתרכזים בגורמי סיכון ובהיעדר

העשירה של היותו אדם. זוהי גם סוגיה מדעית, שכן זיהוי מורכבות המחלה ומאבד את המורכבות 

פירושה בהכרח טיפול לקוי. התפיסה הסלוטוגנית אינה  ,אנושית עם לקות או עם מחלה ספציפית

שואלת איך ניתן לעזור ורואה את מורכבות האדם, ממעיטה מחשיבות האבחנה הרפואית, אולם 

 (.1998עבורו )אנטונובסקי, לאדם לנוע בכיוון בריאות רבה יותר 
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 האכילה שפת

נמנית על גישות ממוקדות בריאות, ת, ויגנוהסלוט תפיסה, הצומחת מהשפת האכילה היא גישה ושפה

(. גישה אשר מכירה בשונות הטבעית בגודל ובצורה Health at Every Size) HAES-גישת ה ברוח

אכילה קשובה עפ"י של של הגוף, בחוסר היעילות ובסכנות הטמונות בתרבות הדיאטה, בחשיבות 

בנוסף לאלה  ,רוחנייםו ובחשיבותם של גורמים חברתיים, רגשיים ,אותות פנימיים של רעב ושל שובע

 . (Robison, 2005הפיזיולוגיים, לרווחה ולבריאות )

. ACT (Acceptance Commitment Therapy)-על גישת טיפול ה ןשפת האכילה נשעטיפול בה

בעלי ו חיים עשירים, מלאיםלאפשר להרחיב את הגמישות הפסיכולוגית, וכך שמטרתה גישה 

הדרך (. Harris, 2009משמעות, תוך קבלת הכאב, שהינו חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהחיים )

 כאלה היא דרך שישה תהליכים:להגיע לחיים 

נוכחות ב"כאן ועכשיו", במקום לשהות במחשבות על מה היה בעבר או מה רוצים שיהיה  .1

 בעתיד.

היכולת ליצור מרחק ונפרדות בינינו לבין המחשבות שלנו, במקום  –הפרדה קוגניטיבית  .2

 לחיות מתוך חוויה שכל מחשבה היא אמת מוחלטת.

, דחפים ואמוציות כפי שהם, במקום לנסות להיאבק בהם, קבלה והכלה של רגשות, תחושות .3

 להיות מוצפים בהם.לברוח מהם או 

היכולת לחוות את עצמנו כצופים מן הצד במחשבות וברגשות שלנו,  –המשגה עצמית  .4

 במקום לזהות את עצמנו עם המחשבות.

פיוס  לחיות לאור מה שחשוב ונותן משמעות על פני לחיות תוך ריצוי אחרים, –ערכים  .5

 והימנעות.

נקיטת פעולות, לאור הערכים, במסע למימוש חיים מלאים בניגוד  –מחויבות לפעולה  .6

 נעויות.מלפעולות הנובעות מהי

ששת התהליכים אינם נפרדים זה מזה, אלא הם, למעשה, כעין שש צלעות של יהלום אחד, שהוא 

תרגול של נעזרים ב ACT-בגישת הבתהליך הטיפול  (.Harris, 2009) גמישות פסיכולוגית

ללא העדפה  , בגמישות, בפתיחות ובסקרנותלחוויה הנוכחת ברגע הזהתשומת לב  – מיינדפולנס

יופיעו גם בטיפול באנשים  , למעט מחויבות לפעולה, תהליכים אלה (.Harris, 2009) וללא שיפוטיות

 בגישת שפת האכילה. עם סוכרת
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 בשפת האכילה 2מסוג סוכרת אנשים עם ב התזונתי הטיפול

, השם דגש על ירידה במשקל כהכרחית לשיפור 2בניגוד לטיפול התזונתי המקובל בסוכרת מסוג 

. השיחמ חלק, והיא אינה טיפוליואיזון הסוכרת, בטיפול בשפת האכילה ירידה במשקל אינה יעד 

  .אכילה קשובהלתרגל מיינדפולנס ובמקום זאת, נרצה ללמד את המטופל 

אכילה ללא ביקורת  הילא חשוב מה אוכלים אלא איך ולמה אוכלים. זו שבה זוהי אכילה ובהאכילה קש

– לב לחווית האכילה בכאן ועכשיוהתשומת הפנית אלא  ,ושיפוטיות על מה שאוכלים או על עצמנו

"האדם בוחר להיות קשוב ומודע לאפשרויות  התזונתיות הטובות  תחושות. למרקם, לטעם, ל

הקיימות בהכנת המזון באופן אכילתו מתוך התבונה הפנימית שלו. אכילה של מזון מענג ומזין תוך 

שימוש בכל החושים וחקירת הטעם, התחושה והריח של המזון. אכילה שבה האדם מכיר בתגובות 

ילה שבה האדם לומד להיות קשוב לאותות פנימיים שלו של רעב השונות שלו למזון, ללא שיפוט. אכ

 קלטר, ללא תאריך(.ושל שובע, שידריכו אותו בבחירותיו מתי לאכול, מה, כמה ומתי להפסיק" )

לאכול בהתאם לתחושות הרעב והשובע  2מסוג  אכילה קשובה יכולה לסייע לאנשים עם סוכרת

יתרון האכילה הקשובה וק לפי מה שמתאים להם. שלהם, לא מתוך פחד מפני פחמימות אלא בדי

(. המשתתפים חולקו BMI 35.5±3.6אנשים עם השמנה ) 194ניכר בתוצאות מחקר שעקב אחר 

, וקבוצת הניסוי תרגלה גם חמישה חודשים וחצי ךלמש לשתי קבוצות של דיאטה ופעילות גופנית

בה, ניכרו פחות אכילה של ממתקים כעבור שנה, בקבוצת הניסוי שתרגלה אכילה קשואכילה קשובה. 

 (. Mason, et al., 2016וירידה ברמות הגלוקוז בצום )

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction )במחקר קטן אחר נמצא כי השלמת סדנא של 

 (.Rosenzweig, et al., 2007) 2הפחיתה רמות של המוגלובין מסוכרר בקרב חולי סוכרת מסוג 

 דיפוזיהעבודה על הדבקות קוגניטיביות וכים להיות: צרי 2בסוכרת מסוג  בטיפול היבטים נוספים

 . קבלה עצמית וחמלהעבודה על , וכן, ערכיםעבודה על שלהן )הפרדה קוגניטיבית(, 

היא היכולת לשים מרחק בינינו לבין המחשבות שלנו, במקום להיאחז בהן  דיפוזיה קוגניטיבית

מחשבות שבאות וחולפות, ולא  –ולהיסחף בהן. זוהי היכולת לראות במחשבות בדיוק מה שהן 

 (.Harris, 2009להתייחס אליהן כאל אמיתות מוחלטות ולהתנהל מתוכן )

ת/ גלידה/ פיצה..." או "אני חייבת לרדת לעיתים קרובות אנשים עם סוכרת יאמרו "אסור לי פירו

במשקל..." או "אני מוכרח להימנע מפחמימות..." או "אני לא מסוגל/ת..." או "אני דפוקה..." ועוד 

אלו הן הדבקות קוגניטיביות, דהיינו אמירות שאנשים אומרים לגבי עצמם, אמירות כהנה וכהנה. 

שהן  ,הוא אמירות אלוהמשותף ל. בעיניהם מאחר שהן נתפסות כאמת מוחלטת ,ומתנהלים מתוכן

חיים עשירים לחיות מכלילות, אשר עלולות לא רק למנוע ממטופלים ו אמירות שיפוטיות, נוקשות

לנהל היטב את מחלת הסוכרת שאיתה מתמודדים. ניסיון  ומלאים אלא אף להרחיק אותם ממטרתם

, ניסיונות לרדת ה באיזון הסוכרתלהימנע מפחמימות, למשל, עלול להוביל להתקפי אכילה ולהרע

במשקל עלולים להוביל ליותר השמנה ולהרעה במצב המטבולי, ואמירות כגון "אני לא מסוגל/ת" 
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פעילות גופנית, אשר בוודאי תיטיב עם איזון להימנע מ –)למשל  עלולים למנוע ממטופל בכלל לנסות

 הסוכרת(.

 ,שבאות ועוברות ,אלו, לראות בהן מחשבותדיפוזיה קוגניטיבית תאפשר לתפוס מרחק מאמירות כ

כך אפשר יהיה לבחון את המחשבות, ולראות עד כמה הן עוזרות  .באופן אוטומטי ולא להיתפס בהן

 (.2015או פוגעות במימוש הערכים שלנו )קלטר, 

הם אמירה על איזה מין בני אדם אנחנו רוצים להיות, מה חשוב לנו בחיים, במה אנחנו רוצים  ערכים

לתמוך ואיך אנחנו רוצים להתנהג באופן יומיומי. הערכים מובילים לעקרונות מנחים שמניעים את 

 ההתנהלות שלנו בחיים. לעיתים נוצר בלבול בין ערכים לבין מטרות. ניתן להתייחס אל ערכים כאל

מגדלור, שלאורו אנו תווים את דרכנו ואת התנהלותנו בחיים, בעוד שמטרות הינן הנקודות 

 (. 2015הקונקרטיות שאליהן נרצה לנווט, לאורו של המגדלור )קלטר, 

, זיהוי והבנה של הערכים בנושאי בריאות, יאפשרו לקבוע מטרות 2עבור אנשים עם סוכרת מסוג 

מה רוצים לשנות בתזונה, בניטורי הסוכר, בפעילות הגופנית,  :וכרתלגבי מה רוצים לשנות בניהול הס

 ., בשינהבנטילת התרופות

זיהוי והבנה של הערכים החשובים )לכל אדם יהיו ערכים ייחודיים שלו(, וקביעת מטרות, אשר עולות 

 , שכן האדם בוחר עבור עצמו איך הואמאוד בקנה אחד עם הערכים הללו, יכולים להיות מעצימים

כן, הם מאפשרים קבלת כמו רוצה לנהוג, ולא נדרש לנהוג עפ"י חוקים וכללים נוקשים מבחוץ. 

 (.Scritchfield, 2016)התנהגותי החלטות בהתנהלות היומיומית ויצירת שינוי 

בעוד שהמחשבה הרווחת  .להחמושל  קבלהשינוי התנהגותי יכול לצמוח רק מתוך מקום של ולבסוף, 

רצון מהגוף תגביר מוטיבציה לשינוי באורח החיים, הרי שהמחקר מראה אחרת. אי היא שאי שביעות 

 ,Bacon & Aphramor) שביעות רצון מהגוף מובילה לבחירות פחות רצויות בהקשר של בריאות

2011) . 

, לעיתים קרובות, יימנעו מפעילות גופנית למשל, על אף הידיעה 2בדומה, אנשים עם סוכרת מסוג 

לבריאותם. מתוך תחושות של אשמה ובושה יעדיפו להימנע מפעילויות, יהיו יותר שהיא חשובה 

 , מה שעלול להחריף את מצבם. יותר יושבנייםו מסתגרים

לעומת זאת, כאשר יש קבלה עצמית וקבלה של הגוף כפי שהוא, הסיכוי גדל שאדם יתחזק ויוכל 

  (.Bacon & Aphramor, 2011לקבל בחירות טובות ומועילות יותר בנוגע לבריאותו )

יש מקום, בטיפול התזונתי, לספק אינפורמציה תזונתית ולהדריך לגבי ייתכן ובנוסף לתהליכים אלה, 

פחמימות: מהן פחמימות פשוטות לעומת מורכבות, מהם סיבים תזונתיים, אלה מזונות עשירים 

, ויכולות הן חיוניות וטובות, 2פחמימות, לא רק שאינן אסורות בסוכרת מסוג מדוע בסיבים תזונתיים. 

. כמו כן, יש מקום לדבר על פעילות גופנית ועל חשיבותה העצומה בשמירה לסייע באיזון גלוקוז בדם

בפרט. אולם ההתייחסות, הן לבחירת המזון והן לביצוע  2על בריאות בכלל ובאיזון סוכרת מסוג 

ירותיו, על גופו ועל בריאותו. היא טונומיה של המטופל על בחופעילות גופנית, מגיעה ממקום של א
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, תוך זיהוי אינה מגיעה ממקום של איסורים, של צמצומים, של חוקים נוקשים "מבחוץ". המטופל

 בוחר מה נכון עבורו ומה מקדם אותו למטרותיו.והגדרת ערכיו ומטרותיו, ותוך קשיבות וקבלה, 

בהחלט , סוכרת יכולה 2מסוג על אף שכן יש משמעות להשמנה במחלת הסוכרת בסופו של דבר, 

גופנית יעילות הרבה יותר להיות מנוהלת ומאוזנת היטב ללא ירידה במשקל. אכילה בריאה ופעילות 

באמצעות . (Bacon, 2008) מאשר ירידה במשקל  2בטיפול, במניעה או באיזון של סוכרת מסוג 

אכילה קשובה ניתן לאזן רמות סוכר, באמצעות קבלה עצמית וחמלה ניתן לחולל שינויים 

השמנה, בשל או ב המלווה בעודף משקל 2בסוכרת מסוג בעבודה התמקדתי אמנם התנהגותיים. 

 ,כפי שמוצע כאן ,2אולם הטיפול בסוכרת מסוג  ,כיום סוגית ההשמנה שתופסת חלק נכבד בטיפול

וללא עודף משקל או השמנה. אכילה קשובה,  2החלט, גם לאנשים עם סוכרת מסוג מתאים, ב

המפתח לשינוי התנהגותי באשר הוא ולטיפול עצמי דיפוזיה של הדבקות, קבלה עצמית וחמלה הם 

 (.self careטוב )
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 סיכום

המקובל כיום את הטיפול  :2שתי גישות טיפוליות במחלת הסוכרת מסוג בעבודה זו ניסיתי להציג 

וגישת טיפול שונה, טיפול  , ובמיוחד אלה עם עודף משקל או עם השמנה2באנשים עם סוכרת מסוג 

 בשפת האכילה.

, אשר מאופיינת ברמות 2סוכרת, היא שם למספר מחלות מטבוליות. הנפוצה ביותר היא סוכרת מסוג 

ן מתאי בטא של הלבלב. זוהי גלוקוז גבוהות בדם, בעמידות לאינסולין ובפגיעה בהפרשת האינסולי

תהליך  מחלה כרונית עם סיבוכים פוטנציאליים קשים, המשפיעים על כלל מערכות הגוף.

 הפתופיזיולוגיה של הסוכרת אינו מובן עד תום גם כיום.

היא השגת נורמוגליקמיה ומניעת סיבוכים, והטיפול כולל תרופות  2מטרת הטיפול בסוכרת מסוג 

 ינסולין בהתאם לצורך וטיפול תזונתי. פומיות, הזרקות של א

כולל שני מרכיבים עיקריים: רסטריקציה  2סוכרת מסוג אנשים עם בהמקובל הטיפול התזונתי  כיום,

הנשען על  טיפולזהו . של פחמימות, ועבור מטופלים עם עודף משקל או עם השמנה, ירידה במשקל

ן. בהתאם לכך, יש להיפטר מעודף משקל התפיסה הפתוגנית, השמה דגש על החולי ועל גורמי סיכו

, וירידה במשקל, אפוא, הינה 2ומהשמנה, אשר נתפסים כגורמי סיכון להתפתחות סוכרת מסוג 

  הכרחית לשיפור המצב הבריאותי.

אולם טיפול זה, המתמקד בירידה במשקל, לא רק שאינו מועיל הוא אף גורם לנזק. ממחקרים עולה 

איסורים ובמגבלות, תיוג מזונות כאסורים הופך אותם לנחשקים אף כי מטופלים מתקשים לעמוד ב

זאת ועוד, דיאטות  יעילה.אינה  ,במטרה לעורר מוטיבציה לשינוי התנהגותי ,יותר, וגישה של הפחדה

לירידה במשקל אינן יעילות ואינן אפשריות.  לגבי רוב האנשים, העלייה במשקל מחדש היא ידועה 

פוינט -הסט חוזרות ונשנות, בסופו של דבר, גורמות לעליה במשקלדיאטות מראש ומובטחת.  

ובמחלות לב וכלי דם, עלייה בסיכון  להוביל לשלל נזקים: עליה בסיכון לתמותה ועלולות

 .במטבוליזם של גלוקוזלפסיכופתולוגיה, התקפי אכילה ופגיעה 

השמנה, השם או  משקל עם עודףו 2סוכרת מסוג  אנשים עםהטיפול התזונתי בניסיתי להראות כי 

: השמנה גורמת לסוכרת, דגש על ירידה במשקל, מתבסס על מספר הנחות, שכיום ידוע כי הן שגויות

, וכל ירידה במשקל מאריכה חיים, השמנה גורמת לתחלואת לב וכלי דם, גורמת לתמותההשמנה 

כפי שעולה מן . כאמור, אלו הן הנחות שאינן עומדות במבחן המציאות, כול לרדת במשקלאחד י

 (.Bacon, 2008המחקר )

ההנחות הללו, כי עודף משקל והשמנה הם גורמי סיכון לסוכרת ולתמותה, וכי ירידה במשקל הינה 

, התפיסה זומתוך התפיסה הפתוגנית. בניגוד לתפיסה  , כאמור,הכרחית לבריאות, נובעות

ת מורכבות האדם, אאשר רואה הסלוטוגנית מתמקדת בגורמים מקדמי בריאות. זוהי גישה הוליסטית 

 ושואלת איך ניתן לעזור לאדם לנוע בכיוון בריאות רבה יותר עבורו.
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-מתוך הגישה הסלוטוגנית, מעוצבת שפת האכילה, שהינה גישה ממוקדת בריאות, ברוח גישת ה

HAESבטיפול בשפת האכילה, נשענים על גישת טיפול ה .-ACT סקרתי בקצרה את ששת .

מישות הפסיכולוגית שאליה שואפים להגיע בטיפול. וניסיתי להראות כיצד ניתן התהליכים שהם הג

. בעזרת אכילה קשובה, זיהוי 2בעזרת תהליכים אלה לסייע ולטפל גם באנשים עם סוכרת מסוג 

, עם 2מטופלים עם סוכרת מסוג ניתן לעזור ל ,ערכים, דיפוזיה קוגניטיבית, קבלה וחמלהוהגדרה של 

לחולל שינויים בהתנהלות היומיומית, כאלה שייטיבו עם איזון הסוכרת. השמנה,  עודף משקל/וללא 

בעלי חשיבות גם הם, אם נעשים יכולים להיות לדעתי, חינוך תזונתי ומתן אינפורמציה תזונתית, 

 מתוך מקום של כבוד לאוטונומיה של המטופל על בחירותיו, על גופו ועל בריאותו.
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 כמה מילים אישיות – אחרית דבר

כתיבת העבודה לא באה לי בקלות. על אף שני תארים ראשונים ותואר שני, ואין ספור עבודות 

 לכתוב עליו. להתחיל שכתבתי בעבר, התקשיתי לגבש רעיון ממוקד ו

. רציתי מאוד שפת הדיאטהים שלי, המנוהלים מישנסים ותהליך כתיבת העבודה הרגיש לי כמו דפ

קצת מקובעת בניסיון קודם שלי לגבי כתיבת עבודות, ייתכן והייתי עבודה מצויינת, להצליח ולכתוב 

 . עד כדי שיתוק, ובעיקר הדיכוטומיה הזו של הכל או כלום

לקח לי הרבה מאוד זמן לצלול מזמן,  HAES  -כי על אף שהתוודעתי לגישת ה ,במבוא כתבתי בכנות

מכך שכמטפלת, כשמדובר במחלה  הנבע לעבודה זו הבחירה בנושא הסוכרתוכי  .יותר לעומק

. כי כאשר מדובר במחלה קלינית ולא "רק" קלינית, חזרתי לדפוסי טיפול ישנים ומוכרים )ומקובלים(

 השמנה, הפחד גבר על היכולת לשמור על פתיחות ועל ראייה אחרת.

למרחב מוכר וידוע  יחד עם זאת, ייתכן כי הבחירה בנושא סוכרת היא עצמה קצת השתבללות חזרה

 ונוח, שכן סוכרת אני יודעת ומטפלת, ותמיד יהיה לי מה לכתוב עליה...

שאפשר לטפל  זו בלבד, והבנתי שלא עוד מחסוםפרצתי בסופו של תהליך הכתיבה, אני חושבת ש

שזהו הטיפול הנכון היעיל והאתי, במיוחד במחלה אלא  HAESבסוכרת בשפת האכילה ובגישת 

 כרונית.

 . אינטגרציה של הדבריםעיסוק בחמר הנלמד ובעיקר בהו מרגש ביש מש

 מצפה בהתרגשות להמשך.
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