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התמודדות עם מחלת הסוכרת  

.

.מחלה כרונית•

.שינוי באורח חיים •

.ניהול עצמי•

.תוכנית לאומית למניעה וטיפול בסוכרת•

,  התמדה בנטילת התרופות–טיפול תרופתי :המחלה איזון•

.  תזונה נכונה ופעילות גופנית, מעקב רפואי



הסוכרת כמחלה כרונית



חשיבות הניהול העצמי

השוניםלסיבוכיםהסיכוןאתמורידהסוכררמותשלאיזון•

.דרמתיתבצורה

טובלניהול-גבוההעצמיתמסוגלותביןחזקקשרקיים•

.הסוכרתמחלתשל

תחושתחיזוקעלמבוססותאשרטיפוליותהתערבויות•

מדדיםלשיפורכיעילותהוכחוהעצמיתהמסוגלות

.סוכרתיים

((Reaney,Eichorst,Gorman,2012



הליך פיתוח מפות שיחה בסוכרת

 והסברה מתאימים  אנשים הסובלים מסוכרת  זקוקים לחינוך

תרופות וניטור  , נושאים כגון תזונהלגבי מאנשי מקצוע 

.  הגלוקוז בדם

 אנשים אלה יוכלו  לקבל החלטות  –תמיכה שוטפת באמצעות

.מושכלות לגבי ניהול הסוכרת

 חינוך מובנות מהוות חלק בלתי נפרד של טיפול  תכניות

הן בעת האבחון הראשוני ולאחר מכן על בסיס  , בסוכרת

( (NICE, 2003מתמשך בקהילה   

 ((Reaney,Eichorst,Gorman,2012



הליך פיתוח מפות שיחה בסוכרת
 שיחה הנם סדרה של כלים חינוכיים לחולי סוכרת  מפות

,  שיקגו) Healthy Interactionsהתכנית נוצרה על ידי .

(  IDF)בשיתוף הפדרציה הבינלאומית לסוכרת ( ב"ארה

.' ושותבחסות חברת אלי לילי 

  מפות שיחה בסוכרת הושקו לראשונה בקנדה בשנת

ומאז פותחו  , בשותפות עם איגוד הסוכרת  הקנדי2005

.למקומות שונים וגורמים אתניים שונים

 מחלקות הבריאות והסוכרת בבריטניה  2005בשנת

:  מפתח לתוכניות הכשרה לסוכרתקריטריוניהגדירו 

;  בקרת איכות; חינוך מאומנים-אנשי; ,מובנתתוכנית

.  ביקורת

 ((Reaney,Eichorst,Gorman,2012



סדנת מפות שיחה לחולי סוכרתיים

 שמונחת  , תמונה צבעונית–מפת השיחה החזותית

.על השולחן

כרטיסיות עם שאילות ומושגים בסוכרת.

 משתתפים10עד 3–גודל הקבוצה  .

 בני הזוג , המשפחות, חולי סוכרת: אוכלוסיית יעד.

מנחה מיומן בוגר הכשרה רלוונטית.



מהלך הסדנה

 מספקים מידע ומעודדים מעורבות של  –כרטיסי השיחה

.המשתתפים

נותנים תחושה שמדמה משחק קופסא.

עוזרים לרתום את המשתתפים לתהליך הלמידה.

  לכולם צריכה להיות האפשרות ללמוד מן התהליך ולהשתתף

.בלמידה ובעשייה



תפקידו של המנחה

המנחה נדרש לקשר עין מתוך אמפתיה.

פתיחות לדברי המטופל.

חזרה על הנאמר והבהרה של דברי המשתתפים.

שיקוף משתתפי הסדנה.

והרחבה של זווית, איסוף וארגון המידע שעולה בקבוצה-

.הראייה

לשמור על המיקוד בקבוצה.

מקשיב פעיל, לשאול שאלות מנחות.

לעודד השתתפות.



מטרות הסדנה

  הסדנא מעצימה את המטופלים כדי שיוכלו לקחת

.אחריות על מחלתם ולשפר את ההיענות 

  הסדנא משפרת את  המסוגלות עצמית של החולה

.לניהול טוב של מחלת הסוכרת

  ליצור עבור המשתתפים תהליך שבו הם יכולים

.לתכנן שינויים בקבלת החלטות

לשפר הרגלי חיים של אנשים עם סוכרת.

  לאפשר למטופלים להיות מעורבים באופן פעיל

.בניהול הסוכרת שלהם

לעזור להתמודד עם מחלה כרונית.

להציג שיפור מדדים של מחלה.



יתרונות השיטה ככלי חינוכי

בקבוצה קטנה למידה שיתופית  .

הקבוצה -שותפות הדדית בין חברי.

דיונים והחלפת דעות ומידע ,תמיכה ומשוב.

 אינטראקציה חינוכית.

מענה לצוותים הרפואיים בנושא החינוך לסוכרת  .

  המפה מובנית ומביאה את הנושאים  לדיון בצורה

.  מסודרת  המאפשרת גמישות

מתן מענה לצורך המידי  המטריד את המטופל.



מפת שיחה

:שלהלןבנושאיםמפותשלסוגים8קיימיםזהבשלב

.סוכרתעםלחיות.1

.הסוכרתשלפתופיזיולוגיה.2

.גופניתופעילותנכונהתזונה.3

.באינסוליןהטיפולהתחלת.4

.סוכרתסיבוכי.5

.הרגלייםבכפותוטיפולסוכרת.6

7.TYPE 1

.רמדאן.8
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רציונל הפרוייקט

  עד כה נעשה שימוש במפות שיחה בארץ ובעולם ככלי

.חינוכי לחולים בקהילה

 על  ,שכיחות מטופלים עם סוכרת בבית החולים עולה

מנת לספק צורכי ההדרכה ולהעצים את המטופל  

.הוחלט לאמץ את השימוש במפות שיחה

  לאחר שלמדנו את נושא מפות שיחה הבנו שהינו

.מתאים ליישום במחלקות האשפוז

 חלון הזדמנויות.

רצף טיפולי.

העצמת המטופל ונאמנות סוכרת.



מטרת הפרויקט
.

-ח שימוש שגרתי בסדנא למפות"להטמיע בביה

.שיחה

סוכרת מאושפזים  -ככלי חינוכי לחולי

.ומשפחותיהם



מהלך הפרויקט

קבלת אישור מהנהלת הסיעוד ומנהל יחידת סוכרת  •

.  פרופסור חוליו ויינשטיין

הוכשרו אחיות נאמנות סוכרת למפות שיחה בסדנא  •

.מתאמת סוכרת מוסדיתחברת אלי לילי ושאורגן על ידי 

.בסיום הסדנא קיבלו תעודה להנחיית מפות שיחה•

י  "ביצוע הסדנא בקרב קבוצות מטופלים במחלקות ע•

.המנחים

.סקר שביעות רצון החולים-הערכת הפרויקט •



בוגרות הסדנא למפות שיחה  





סדנת מפות שיחה למאושפזים סוכרתיים

מפות שיחה 











.



הערכת הפרויקט

 על מנת לאמוד את הישגי הסדנא בוצע סקר בקרב

.המטופלים שהשתתפו בסדנא

עד כה החלו לקיים את  הסדנא שש מחלקות.

 מטופלים ובני משפחותיהם100עד כה השתתפו.



תוצאות סקר שביעות רצון
N=100

.(3/3)גבוההרצוןשביעות-המטופליםשלממוצעתרצוןשביעותכ"סה



סיכום  התוצאות

מטופלי הסוכרת בסדנא הביעו  שביעות רצון גבוהה  

.  מהקבוצה המעניקה להם כוח ותמיכה

,  מטופלים דווחו כי רכשו עצמאות  וידע בניהול המחלה

המתבטאת גם בהגעה  , והגברת ההיענות לטיפול

.למעקב הרפואי
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הצוות  -הטמעה של סדנאות ככלי חינוכי באשפוז היא אתגר לאנשי•

.באשפוז בגלל עומס המשימות שלהם

,מפות שיחה היו עד כה בשימוש בקהילה•

.ונעשה בהן שימוש בחולים באשפוז

עבור נאמנות הסוכרת הייתה הסדנא כלי להעצמה ואתגר  •

.  מקצועי מרתק

,  לאור הצלחת הסדנא מומלץ להמשיך בפרויקט•

.  ולשלב סדנאות אלה ברוטינה המחלקתית

מסקנות והמלצות



תודות

.יחידת סוכרתחוליו ויינשטיין מנהל " פרופ

.  הנהלת הסיעוד

.  ש"חתמרכזת  –פרידמן שושי ' גב

רופאה בכירה ביחידה -נקו ילנה'אומלצר "ד

.לרגל סוכרתית

.  חברת לילי

.לכל נאמנות סוכרת אשר השתתפו בפרויקט


