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 1מסוג 

 רקע מדעי:

דבקות במתן הינה מחלה כרונית הדורשת בדיקה מתמדת של רמת הגלוקוז בדם,  1 סוכרת מסוג

ת התמודדו (.Dantzer, Swendsen, Maurice-Tison & Salamon, 2003) מדי יוםאינסולין ותכנון הארוחות 

פשיות ביותר, ועל כן מטופלים אלו נמצאים בסיכון גבוה יותר לבעיות נ עם מחלת הסוכרת יכולה להיות קשה

 & Whittemore, Jaser, Gou)יכאון הינה התופעה השכיחה ביותר כאשר דבהשוואה לאוכלוסייה הכללית, 

Grey, 2010). רות מינית, התבג ;ב בתוכו אתגרים נוספים של גיל זהמערר מתבגרים, אתגר הטיפול בסוכרת עבו

 & Grey, Whittemore) עצמאות רבה יותר והיפרדות מהוריהםלחץ של קבוצת השווים, זהות אישית, 

Tamborlane, 2002 .) 

והינו  17% -ל 14%  ביןנע פטומים דיכאוניים מ, שיעור הסובלים מסי1סוג בקרב מתבגרים חולי סוכרת 

 ,Grey, Whittemore, & Tamborlane, 2002 ;Kanner)  גבוה פי שלושה ממתבגרים ביתר האוכלוסייה

Hamrin, & Grey, 2003 ;Lawrence, Standiford, Loots, Klingensmith, Williams, Ruggiero et al., 

עם סוכרת  בקרב מתבגרים אחד לשניו קשורים )סוכרת לא מאוזנת( נמצאדיכאון ואיזון גליקמי ירוד (. 2006

-מחקרים שונים מראים על קשר דו(. Hood, Huestis, Maher, Butler, Volkening & Laffel, 2006) 1סוג 

נמוך מוביל להגברה של גליקמי איזון אחת ההשערות היא שכיווני בין דיכאון ואיזון גליקמי, כאשר 

 חוזר חלילהכך , וקמייהאיזון הגלאף יותר את  ריםוגמא(, אשר מחמיהסימפטומים הדיכאוניים )דיספוריה לד

(Lustman & Clouse, 2005) .שיעור הגבוה מוביל ל יזון גליקמי נמוךוא, השילוב של דיכאון קבוצת גיל זוקרב ב

לפיכך, יש  .(Grey, Whittemore, & Tamborlane, 2002) סיונות האובדנייםיבמקרי ההתאבדות והנ 10פי 

 . גורמים הקשורים לדכאון על מנת להפחית את הסיכון לאיזון גליקמי ירודשעור הדכאון ובות רבה להערכת חשי

 & Lazarusסתמך על המודל התיאורטי של דחק והתמודדות )המחקר הנוכחי בא לבדוק זאת בה

Folkman, 1984 ,קשר היכול כגון מצב נפשי(. המודל מדגיש את הקשר בין גורמי הדחק לתוצאה הבריאותית ,

 ומשאבי התמודדות פסיכוק הדח הערכה קוגניטיבית של גורמי - גורמים מתווכיםלהיות ישיר או עקיף דרך 

מודל תיאורטי זה נמצא מתאים הסתגלותיות. ההמניעים את תהליך ההתמודדות ותוצאותיו  -ים יסוציאל

כגון:  הכרוכים בטיפול בסוכרתגורמי הדחק הממצאים מהמחקרים הצביעו על קשר מובהק בין למחקר שכן 

רקע כגון, גיל הילד בעת האבחנה,  ומשתני ,(שאבת אינסולין)הזרקה או מ משך המחלה, אופן העברת האינסולין

 & Whittemore, Jaser, Gou & Grey, 2010; Hassan, Laor, Anderson) בקרב מתבגריםדיכאון לבין מגדר 

Heptula, 2006 ) ,רמת קונפליקטים  כגוןי המתבגר ומשאבים פסיכוסוציאליים תפיסת המחלה ע'. בנוסף

 מסוגלות"( תחושת  Hood et al., 2006; Berg, King, Butler, Pham, Palmer & Wiebe, 2010)  ,משפחתיים

היו קשורים באופן מובהק (, Berg et al., 2010,Armstrong, Race, Mackey & Streisand ;2011) "עצמית

 ,Hood, Rauscha & Dolan; 2011)  הטיפול העצמיניהול אופן  ו גם כמאצל המתבגר,  נייםלסימפטומים דיכאו

2011  ,Armstrong , Mackey & Streisand) . 



לפיכך, המחקר הנוכחי בא לבדוק את הגורמים המסבירים דכאון בקרב מתבגרים חולי סוכרת כמשתנה 

 מתמקד במשאבי התמודדות )אישיים וחברתיים( המחקרתלוי ולבסוף את הקשר בינו לבין איזון גליקמי. 

תוך  כמסבירים את מצבו הנפשי של המתבגר חולה הסוכרתהטיפול העצמי(  וההתנהגות הבריאותית )ניהול

 . בקרה על משתני רקע

 :שאלות המחקר

 .סימפטומים דיכאונייםתפיסת המחלה של המתבגר לבין את הקשר בין  לבדוק  .1

תיים, מסוגלות עצמית וניהול טיפול עצמי מהווים גורמים מתווכים בדוק האם קונפליקטים משפחל .2

נם: מצב סוציואקונומי, משתני הבקרה במחקר הי .בקשר בין תפיסת המחלה לסימפטומים דיכאוניים

 משך המחלה. ו גיל, מגדר

 .איזון גליקמילבדוק את הקשר בין דכאון לבין  .3

  :מערך המחקר

, המטופלים ביחידה לאנדוקרינולוגיה 1מסוג חולים בסוכרת ה 12-18ילדים בגילאי :  אוכלוסיית המחקר

 70 -היקף צפוי של כ בה אני עובדת כעובדת סוציאלית.בבית חולים "ספרא" בתל השומר,  1מסוג וסוכרת 

  נבדקים.

 הינו כמותי, מתאמי.  :סוג המחקר

ור רבעוני של המשפחות בעת ביק על ידי הילדים של שאלונים מילוי עצמיהוא על ידי  :אופן איסוף הנתונים

 במרפאה. 

  שיקולים אתיים:

כוללים שאלות על  השאלוניםהמחקר יתבצע לאחר קבלת אישור ועדת הלסינקי של המרכז הרפואי. 

לתגובות רגשיות ואף התנגדות במילוי  אשר עלולים להובילונושאים אישיים ורגשיים נוספים  מצב נפשי

ות מפני העברת תשובותיהם לגורמים שאינם השאלונים. הבטחת הסודיות מאפשרת למשתתפים פרטי

יהיה נגיש עבור המשתתפים לאחר מילוי במרפאה הצוות הטיפולי  מידת הצורךב בנוסף,. רלוונטיים למחקר

  זיהוי אלא רק מספר סידורי . השאלונים ישמרו בסודיות ללא שם או מספר. השאלונים

  :המחקר ותרומתוחשיבות 

בקרב  ואיזון גליקמי דות הגורמים המשפיעים על דיכאוןמחקר זה יאפשר הבנה מעמיקה יותר או

 עלול ,ירוד גליקמי לאיזוןפעמים רבות  הקשור ,שדיכאון מאחר החשוב זוהבנה ילדים ומתבגרים חולי סוכרת. 

ממצאי  (.Lustman, Griffith, Gavard  & Clouse, 1992) בעתיד רבים לאשפוזיםו רפואיים לסיבוכים להוביל

לתוכניות התערבות עבור הילדים לאפשר זיהוי ילדים בסיכון הגבוה ביותר ולהוות בסיס  המחקר יוכלו

 . ת עם המחלהומשפחותיהם, שיתמקדו באותם הגורמים המשפיעים ויציעו דרכים לשיפור הטיפול וההתמודדו
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