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 ענייניםתוכן 

 

 הקדמה

 בישראל( 1סוג )אודות האגודה לסוכרת נעורים 

 (1סוג )מהי סוכרת נעורים 

 דגשים להורים

 סייעת רפואית

 נספח לשימוש



 הקדמה

  (1 סוג) נעורים לסוכרת האגודה ,ח"תשע הלימודים שנת פתיחת לקראת

  לשמש נועדה אשר והנחיות מידע הכוללת מעודכנת חוברת ריכזה בישראל

  עבורכם מיועדת זו חוברת .הלימודים שנת לקראת והתארגנות הערכות כלי

   .החינוך במערכת ונוער בילדים בטיפול ששותף מי כל ועבור ,המשפחות

  חשיבות קיימת כן ועל הספר ובבתי בגנים רבות שעות מבלים נוער ובני ילדים

  טובה היערכות .תקינה חיים שגרת ניהול לצד בריאותם על לשמירה רבה

 ולוקחים תורמים אשר החינוך במסגרות הגורמים לכל רחבה התייחסות דורשת

  סביבה ליצור המטרה .התלמידים של החיים איכות על ובשמירה בטיפול חלק

  ,החינוכי הצוות ,ההורים :הגורמים כל בין פעולה שיתוף תוך ומאפשרת מכילה

   .והסייעת הילד

  1 מסוג ולסוכרת לזכויותיכם בנוגע מידע ,כלים להעניק הינה זו חוברת מטרת

 הגורמים כלל עם ויעילה טובה תקשורת תוך מסודר תהליך לבניית ,וכן

   .החינוכיים

  ההורים לכל במיוחד ,זו חוברת בכתיבת שותף שהיה מי לכל מודים אנו

 .האישי מניסיונם תרמו אשר והתלמידים

  חיים בישראל 1 מסוג לסוכרתיים לאפשר מתמדת בחתירה נמצאת האגודה

  .החיים מסגרות בכל לכך אופטימליים תנאים יצירת תוך ,ובריאים מלאים

  והנוער הילדים זכויות ושיפור לקידום השנה כל לאורך פועלים אנו ,כך מתוקף

 .התיכון סוף ועד ינקות מגיל החינוך במוסדות החיים איכות שיפור ולמען

 !שנת לימודים פורייה ומוצלחת
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 בישראל  ( 1סוג )אודות האגודה לסוכרת נעורים 

 ופועלה בתחום הילד הסוכרתי במערכת החינוך

  קהילת את שמייצג המרכזי הגוף הינה בישראל (1 סוג) נעורים לסוכרת האגודה

 הורים י"ע ,1983 בשנת ר"כמלכ הוקמה האגודה .בישראל 1 מסוג הסוכרתיים

  חייהם באיכות לשיפור להביא בכדי שהתאגדו ,(1 סוג) נעורים סוכרת עם לילדים

   .ילדיהם של

  בקידום הממוקדת עולמית מחקר קרן -  JDRF-ה ארגון של שלוחה הינה האגודה

  עד חייהם איכות ולשיפור 1 מסוג לסוכרת מרפא למציאת מחקרים ובמימון

   .מרפא למציאת

 הילדים של זכויותיהם ואכיפת בריאותם להבטחת ארוכה דרך עברה האגודה

  חוזר בגיבוש שותפה הייתה האגודה ,השאר בין .החינוך במערכת הסוכרתיים

  במערכת הסוכרתי הילד של זכויותיו את בבירור מגדיר אשר החינוך משרד ל"מנכ

   .החינוכי והצוות המוסד של וחובותיו החינוך

 האוצר משרד ,החינוך משרד ,הבריאות משרד למול עת בכל פועלים באגודה אנו

  מתמיד לשיפור ,(החינוך במוסדות הרפואיות לסייעות בנוגע) המקומי והשלטון

 הספר בבתי הסברות ,והגנים הספר בתי מפקחות עם מפגשים דרך ,המענים של

  לסייעות והכשרה סטנדרטיזציה ויצירת מידע הנגשת ,המודעות בהעלאת וכן

 .הרפואיות
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   כללי מידע – (1 סוג) נעורים סוכרת מהי

  לכל החולה את המלווה ,וכרונית אוטואימונית מחלה הינה (נעורים) 1 מסוג סוכרת

  1 מסוג סוכרת .היום אורך לכל ,יומיומית להתמודדות אותו ומחייבת ,חייו אורך

 בלבלב הבטא תאי את תוקפת הגוף של החיסונית המערכת כאשר מתפרצת

  נספג הסוכר אין ,זה הורמון ללא .ידועה איננהש מסיבה אינסולין ייצור על האחראים

  (1 מסוג) סוכרתיים חיי ,זאת לאור .ויסות כל ללא ,הדם בזרם נותר אלא ,בתאים

 רמת ניטור ,ביום פעמים מספר אינסולין הזרקת ידי על הסוכרת בניהול תלויים

 .גופנית ופעילות בריאה תזונה על הקפדה תוך היום כל לאורך בדם הסוכר

 אינסולין מתן .1

   :שיטות משתי באחת .בלבד עורית-תת בהזרקה כיום ניתן אינסולין

זריקת וכן  טווח ארוך בסיסי אינסולין על המבוססות  מרובות יומיות זריקות 

   .ארוחה בכל טווח קצר אינסולין

רציף באופן אינסולין עורי תת קטטר באמצעות המזליפה אינסולין משאבת  

   .אכילה בזמן נוסף אינסולין למתן ידנית ומתופעלת

  בעיקר קשורה (משאבה או זריקות) אינסולין מתן דרך שבחירת לציין חשוב

  ,מתקדמת טכנולוגיה עם להתמודד המטופל יכולת ,ומשפחתו המטופל בהעדפות

    .(ב"וכיו טכניים ,אסטטיים) אחרים מרובים ושיקולים המטפל הצוות וניסיון העדפות

  לנוכחות או המחלה לחומרת קשורה אינה אינסולין מתן דרך בחירת

 .סיבוכים
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 סוכר מדידת .2

מתבצע הניטור .היום כל לאורך בדמם הסוכר רמות את לנטר הסוכרתיים על  

  ,טוב מטבולי לאיזון להגיע מנת על .דם דגימת קבלת המאפשרת דקירה ידי על

   .יומיות מדידות 8-כ לבצע הילדים על

את לבטא המתקשים ,קטנים ילדים בקרב ,לעיתים כי לציין חשוב 

 הסוכר רמת ירידת מפני להתריע מסוגלים ולא הפיזיות תחושותיהם

   .יותר גדול מדידות במספר צורך יש ,בדמם

(הסנסור) רציף סוכר במד השימוש הינה הסוכר רמת לבדיקת נוספת דרך.  

  רמת) למטופל רב מידע ומוסיף מסוכנות סוכר ירידות מפני מתריע הסנסור

 .(ועוד התראות ,שינוי מגמות ,רציפה סוכר
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 1 מסוג סוכרת על והשפעתה תזונה .3

  .אכילה לכל בהתאם אינסולין להזלפת זקוק (1 מסוג) סוכרת עם המאובחן ילד

 גופנית ופעילות אינסולין ,זאת לעומת ,עולות בדם הסוכר רמות ,אוכלים כאשר

  ,באינסולין הטיפול לסוג המתאימה ,נכונה תזונה .הסוכר רמות את מורידים

  רעב מצבי ומניעת תקינות סוכר רמות ,האיזון על לשמירה מפתח הינה

  עשירים ומזונות מידה באותה הסוכר רמות את מעלה מזון כל לא .קיצוניים

 מכל ומורכבות מגוונות יהיו שהארוחות חשוב .ביותר המשפיעים הם בפחמימות

   .וחלבונים שומנים ,פחמימות :המזון אבות

  כמות ואת בדם הסוכר רמת את ראשית לבדוק סוכרתיים על ,אכילה לקראת

 לאזן מנת על הדרושה האינסולין כמות מהי בהתאם ולחשב ,במזון הפחמימות

    .הסוכר רמות את

  הקשורים טווח ארוכי סיבוכים של התקדמותם את להאט יכולה מתאימה תזונה

 הילדות בתקופת ביותר חשוב תפקיד יש עצמה לתזונה ,לכך מעבר .לסוכרת

  לירידת להוביל עלול אינסולין של יתר שמינון לכך לב לשים יש .וההתבגרות

  מספק לא מינון אך ,מיידי באופן הילד את המסכנת (היפוגליקמיה) חדה סוכר

   .יותר הרחוק בטווח להזיק שעלול דבר ,גבוהות הסוכר רמות את מותיר

  בא אשר ,מאד גבוהים הסוכר ערכי בו מצב  -(בדם הסוכר רמת עליית) היפרגליקמיה

 רמות את לאזן מנת על אינסולין הזרקת ודורש גופניות בתחושות לעיתים ביטוי לידי

 .זמן  לאורך סוכרת סיבוכי התפתחות על משפיעים אלה ערכים .בדם הסוכר
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   חירום במצבי טיפול .4

   .והיפרגליקמיה היפוגליקמיה -הקיצוניים במצבים הטיפול דרכי את להכיר חשוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לידי בא אשר ,מאד גבוהים הסוכר ערכי בו מצב  -(בדם הסוכר רמת עליית) היפרגליקמיה

 .בדם הסוכר רמות את לאזן מנת על אינסולין הזרקת ודורש גופניות בתחושות לעיתים ביטוי

 .זמן  לאורך סוכרת סיבוכי התפתחות על משפיעים אלה ערכים
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 סחרחורת  תחושת רעב :  תסמיני ההיפוגליקמיה הינם     
 רעידות   הזעה מוגברת  עצבנות וחרדה 

ראייה   תשישות ועייפות  כאבי ראש  עצבנות        
 דפיקות לב מואצות   מטושטשת 

 
 :  הינםההיפרגליקמיה תסמיניה 

 * קיצוניתהשתנה * ישנוניות *  קיצוני צמא *  בפה יובש 
אצטון  ריח * בטן וכאבי בחילה * טשטוש ראיה * רעב 

 מהפה

  הסוכר רמת עליית ,היפרגליקמיה

  גבוהים הסוכר ערכי בו מצב הינו  -בדם

  בתחושות ביטוי לידי באה העלייה .מאד

 ישנוניות ,בטן וכאבי בחילה כגון) גופניות

  מנת על אינסולין הזרקת ודורש (ובלבול

  מצבי .בדם הסוכר רמות את להוריד

 מיידית התייחסות מצריכים היפרגליקמיה

  להשפיע עלולים מאוד גבוהים ערכים שכן

 .בהמשך סוכרת סיבוכי התפתחות על

 

  רמת ירידת ,היפוגליקמיה

  חיים מסכן מצב הינו -בדם הסוכר

  כלל בדרך ביטוי לידי הבא

  כגון) מקדימות גופניות בתחושות

  לאזן ניתן .(לב דפיקות ,הזעה ,רעד

 רמות העלאת ידי על עצמאי באופן

 אך ,(אכילה ידי על) בדם הסוכר

 מתקשים צעירים ילדים  לעיתים

  וסימניהן הסוכר ירידות את לזהות

 מבוגר ידי על שילוו חשוב ולכן

 .הטיפול דרכי את המכיר

 

 מומלץ להעביר את המידע אודות סוכרת נעורים לצוות החינוכי  **



 במוסדות החינוך( 1סוג )נעורים סוכרת 

  פעולה שיתוף הינו נעורים בסוכרת אובחן שילדכם לאחר לשגרה לחזרה המפתח

  והסייעת החינוכי הצוות כלל עם בונה ותקשורת פתיחות ,הקשבה על המבוסס

 על שמירה בין האיזון מציאת הינו לשגרה מהחזרה נפרד בלתי חלק .(ויש במידה)

  הסוכרת של ותקין אחראי ניהול על הקפדה לבין ,לילדכם שווה ויחס פרטיות

   .ילדיכם בטיחות על ושמירה

 החינוך במוסדות ילדיכם זכויות את להבטיח בכדי אוגדו ל"המנכ חוזרי ,כך מתוקף

  ותכירו שתקראו מאוד חשוב .הלימודים לשגרת החזרה בתהליך עליכם ולהקל

  .בו עיינו והם החינוכי הצוות בידי כנדרש נמצא כי ותוודאו האלו החוזרים את היטב

  השונים ולמצבים  הכלליים לנהלים החינוך משרד התייחסות קיימת אלו בחוזרים

  יציאה ,נמרצת גופנית פעילות :כגון מיוחד למאמץ סוכרתיים ילדים נדרשים בהם

  ,(לאוכל בנוגע השונות לסוגיות ,כן לפני לקיים שיש ולהערכות) לטיולים

 לילדים לסייע בכדי החינוך במסגרות החינוכיים לצוותים שנקבעו ולהנחיות

  .בדם הסוכר רמות בניטור (שבהם הצעירים במיוחד) סוכרתיים

   :1 מסוג לסוכרת הרלוונטיים ל"המנכ לחוזרי קישורים להלן ,לנוחיותכם

 ל משרד החינוך לטיפול בילד הסוכרתי    "לחוזר מנכ

 הבריאות לטיפול בילד הסוכרתימשרד ל "לחוזר מנכ

 ל משרד החינוך בנוגע לתזונה במוסדות החינוכיים"לחוזר מנכ
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2013.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm


 לעשות שמתקיימים/יש לוודא/ רשימת הדברים שמומלץ  - דגשים להורים 

בחלק זה של החוברת רוכזו  הדגשים שיש להקפיד שמתקיימים לקראת החזרה 

והסייעת הרפואית )לצוות  החינוכי , מידע זה מיועד להורים. לשגרת הלימודים

וכמובן שיכול לשמש גם את ילדכם הסוכרתי במידת שיקול הדעת  ( במידה ויש

.  הרפואי והרגשי, הפן המערכתי –הדגשים חולקו לפי הפן אליו הם נוגעים . והגיל

,  הפייסבוק, האתרהאגודה נמצאת לשרותיכם לכל שאלה או צורך בהבהרה דרך 

 .  וטלפוניתהמייל 
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 מערכתי רפואי רגשי

http://www.jdrf.org.il/copy-of
https://www.facebook.com/JDRFIsrael/?fref=ts


   מערכתי

  הצוות ,החינוכית במסגרת ,יומית-היום בשגרה ,רבות שעות מבלה וילדכם היות

 – עמו פעולה בשיתוף השנה לתחילת להתכונן חשוב ולכן מהותי הינו החינוכי

  היומית ההתנהלות הבנת תוך לילדיכם המתייחס ומשמעותי רחב מידע לו להעניק

  חשוב ,ומשמעות תוקף יהיה המוסכמות שלהחלטות כדי ,כן כמו .הספר בבית

 .המשותפת בחשיבה  דעותיו את להביע אפשרות תהיה החינוכי שלצוות

 :מרכזיות נקודות

הבאה הלימודים שנת תתוכנן בה החינוכי הצוות עם פגישה קיום.   

מנת על הראשון הלימודים יום/הלימודים תחילת לפני הסייעת עם פגישה  

 .תפקידים והגדרות ציפיות לתאם

החינוכי לצוות הדרכה. 

בגן/בכיתה לילדים הדרכה. 

צפויים בלתי למצבים והיערכות הסברה.   

החינוכי המוסד לכותלי מחוץ ופעילויות לטיולים היערכות.   
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  עם שיחה לקיים חשוב  -החינוכי הצוות עם הראשונה לפגישה המלצות•

  תיאום תוך הסוכרת עם ההתמודדות את בפניו להציג  כדי החינוכי הצוות

  מצבים יחדיו להעלות מומלץ  .הלימודים בשנת להשפעותיה בנוגע ציפיות

 .אלו למצבים הפעולה דרכי בניית תוך ייחודים ומצבים קשיים ,מאתגרים

  ההנחיות את להכיר בכדי ל"המנכ חוזרי את להציג מומלץ הפגישה במהלך

  ,להורים הדיווח ,הסוכר בניטור הזמנים חשיבות על הסברה -לדוגמא ,השונות

   .ההורים עם התקשרות דרכי בחירת וכן אינסולין מינוני על עמם ההתייעצות

 .השונות הטיפול ובדרכי בהחלטות הילד שיתוף הינו חשוב דגש

 שהדרך לוודא מנת על נוסף מפגש לקיים חשוב יהיה לפעמים

   .מתאימה אכן ההתנהלות

  

לכלל 1 סוג סוכרת על ומידע כלים לתת יש :החינוכי למוסד הדרכה  

  וכן ורגשיים רפואיים היבטים יכלול המידע .החינוכי במוסד הרלוונטיים הגורמים

 משרד ל"מנכ בחוזר התייחסות קיימת להם חירום במצבי להתמודדות כלים

 מתנדב ידי על הצוות עבור מסודרת הדרכה לבצע מומלץ .החינוך

  לפנות או האגודה מאתר להוריד ניתן .נעורים לסוכרת האגודה מטעם

  .1 מסוג לסוכרת בנוגע הסברה וחומרי מצגות לקבלת האגודה ס"לעו
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בריא חיים אורח ניהול ,1 מסוג סוכרתיים עבור  :בריא חיים אורח קידום 

  .הסוכרת לאיזון משמעותי הינו גופני כושר על והקפדה נכונה תזונה הכולל

  ולקידום מודעות להעלאת  דגש לשים החינוכי מהצוות לבקש מומלץ ,לכן

  ,מסיבות :השונות הספר בית פעילויות במסגרת גופנית ופעילות בריאה תזונה

  בפגישות .בנושא החינוך משרד ל"מנכ חוזר את לציין חשוב .ועוד טיולים

   .בנושא לפעול כיצד ביחד ולחשוב זו נקודה לעלות חשוב הראשונית

 

  לחבריו מידע לתת ניתן  ,ילדיכם לרצון בהתאם :בגן/בכיתה לילדים הדרכה•

 ,ניתן  .חווייתית פעילות או הדרכה בהעברת הינה הדרכים אחת .גן/לכיתה

 להעביר הסוכרתי לילד לאפשר :לדוגמא ,החינוך משיעורי אחד במסגרת

  דרך ,לרתום אף ניתן  .הכיתה חברי לשאר הסוכרת על פעילות/הרצאה

  קיימים האגודה ברשות . בנושא הדרכה שיעביר סוכרתי מתנדב  ,האגודה

  .גיל מותאמי שונים הדרכה מערכי

 

   .סייעת לגבי בפירוט הרחבה :הסייעת עם פגישה•
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  מצבים להעלות חשוב  :צפויים בלתי מצבים לקראת והיערכות הדרכה•

  ישנם .האישי ניסיונכם מתוך מיוחדת התייחסות המצריכים וייחודיים חריגים

  .וודאות מאי להימנע ובכך מועד מבעוד פתרון עבורם למצוא שניתן מצבים

 השתתפות ,בים או בבריכה פעילות ,חולה הסייעת :אלו למצבים דוגמאות

   .עוד ובטיולים אתגרית בפעילות

 

  ,ל"המנכ חוזר פי על :החינוכי המוסד לכותלי מחוץ לפעילויות היערכות•

  המוסד מטעם המתקיימת חוץ פעילות לכל לצאת יכול סוכרתי ילד כל

  אישור בהצגת ,מלווה ללא  (הצגה כגון פעילויות ועד שנתי מטיול) החינוכי

 מראש להיערך מומלץ לפעילות היציאה לקראת .הסוכרת מרופא רפואי

  עם להתנהלות בנוגע החינוכי הצוות עם יחד משותפת החלטה ולקבל

  לשעות בנוגע מראש החלטה :כוללת זו היערכות .הפעילות במהלך הסוכרת

  הגלוקגון ערכת על אחראי בחירת ,סוכר לניטור זמנים ,להורים מתקשרים בהן

  הלימודים שנת פתיחת לפני להיעשות חייבת לא זו שהיערכות לציין יש .'וכו

   .השנה במהלך לקיימה ושניתן
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 רפואי  

חשוב להציף מול הצוות החינוכי את ההתנהלות בפן הרפואי על מנת להיערך  

 .  נכונה וליצור שגרה מיטיבה ככל הניתן

 :נקודות מרכזיות

הדרכה אודות הסוכרת 

טופס הצהרת בריאות 

טופס מידע והנחיות מהרופא המטפל 

ציוד למצבי חירום כולל גלוקגון 

למי מתקשרים ומתי -רשימת טלפונים חשובים 

היערכות לטיולים ופעילויות מחוץ לכותלי המוסד החינוכי 

מידע וסימנים לזיהוי של היפוגליקמיה והיפרגליקמיה 
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 הדגשים כלל את החינוכי הצוות מול להציף חשוב  :הסוכרת אודות הדרכה•

  סוכרת אודות הסבר כוללים אלו דגשים .1 מסוג לסוכרת בנוגע הרלוונטיים

  התנהלות על הסבר ,ילדיכם משתמש בהן השונות הטכנולוגיות הצגת ,1 מסוג

 על הסבר וכן פחמימות ספירת על מידע מתן ,קיצון ובמצבי בשגרה רפואית

   .1 מסוג סוכרתיים על גופנית ופעילות מזון השפעות

 ועל יכולותיו על מעיד  הבריאות הצהרת טופס  :בריאות הצהרת טופס•

  וכן בשגרה עבורכם כעזר ומשמש ,בטיפול ילדיכם של עצמאותו מידת

 ממרפאת בריאות הצהרת טופס לקבל ניתן .(טיולים כגון) מיוחדים במצבים

   .מטופל ילדיכם בה הסוכרת

 בו חינוכי מוסד כל על ,ל"המנכ חוזר פי על :גלוקגון - חירום למצבי ציוד•

 ערכת .חירום למצבי גלוקוגון במזרק להחזיק חובה ,סוכרתי תלמיד לומד

  המוסד ובאחריות  ,התלמיד של הוריו ידי על החינוכי  למוסד תסופק הגלוקגון

 של ספרו בבית כי לוודא מומלץ .הצורך בעת הערכה את להזריק  כיצד לדעת

 רפואי מגורם לתפעול הנחיות קיבל ושהוא לכך האחראי האדם נקבע ילדיכם

   .התלמיד של מהוריו או מוסמך

  ועם המזכירות ,החינוכי הצוות עם להשאיר חשוב :חשובים טלפונים רשימת•

   .חירום לשעת חשובים טלפונים (אצלה גם סייעת ויש במידה)  התלמיד
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 חוזר פי על :החינוכי המוסד לכותלי מחוץ ופעילויות לטיולים היערכות•

 המוסד מטעם המתקיימת חוץ פעילות לכל לצאת יכול סוכרתי ילד ל"המנכ

  אישור בהצגת ,מלווה ללא  (הצגה כגון פעילויות ועד שנתי מטיול) החינוכי

  אישור לדרוש הזכות החינוכי המוסד לרשות .המטפל הסוכרת מרופא רפואי

  הרפואי המלווה ואת היוצא הצוות את לעדכן המוסד על קבלתו ולאחר ,זה

 לדאוג ההורים על  ,לטיולים היציאה לקראת .הנדרש הטיפול על (ויש במידה)

 בהתאם -חירום במצבי לפעול כיצד ספר הבית את ולהנחות הרפואי לציוד

   .הרופא להוראות

 

  הצוות עם לעבור חשוב :והיפרגליקמיה היפוגליקמיה למצבי זיהוי סימני•

 את המכיל מסמך להכין ניתן .ילדכם אצל המופיעים הזיהוי סימני על החינוכי

 (לילד מילד להשתנות יכולים הזיהוי סימני) לילדכם הרלוונטיים הזיהוי סימני

  (ויש במידה) לסייעת או/ו למחנכת לתת יש הזה המסמך את .אלו מצבים בעת

 .הרלוונטיים הזיהוי סימני הופעת בעת לעשות מה שידעו כדי
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   רגשי

  ,ספר בבית היחיד הסוכרתי אינו וילדיכם במידה גם .ומיוחד יחיד הוא ילד כל

  ההתייחסות ולכן שונה באופן מתמודדים משפחה וכל ילד שכל לזכור חשוב

 הצוות עם ורגיש חיובי שיח לבניית רבה חשיבות ישנה .בהתאם הינה ילד לכל

 .האינדיבידואליים הצרכים והבנת פעולה לשיתוף שיוביל החינוכי

 

 

 :נקודות מרכזיות

יחס הצוות 

שיתוף הילד 

סוציאליים-דגשים רגשיים 

עידוד עצמאות ואחריות 
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שלו בנכונות ילדיכם של בבחירתו החינוכי הצוות את שתפו :הילד שיתוף 

  הינה זו בחירה .בה ולטיפול לסוכרת בנוגע לו הנוחה החשיפה וברמת

   .וסביבתו גילו ,ילדיכם של לאופיו וקשורה אישית

חשוב ,הלימודים שנת בתחילת מההדרכה כחלק :הילד כלפי הצוות יחס 

  מבלי הסוכרתי לילדכם שוויונית בצורה להתייחס ידע החינוכי שהצוות

  הפסקות :לדוגמא .הבריאותי מצבו והבנת התחשבות תוך חריג שירגיש

  לנוח יוכל שבו מנוחה אזור הגדרת ,הילד לצרכי בהתאם ושתיה אכילה

  גילוי ,בדם הסוכר ניטור לאחר ההורים עם קשר יצירת אפשור ,הצורך בעת

  בהיפו היה הילד אם רגישות למשל) רפואיים מצבים של להשפעות רגישות

 .ועוד (היום באמצע או בלילה
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שירות קיים הארץ ברחבי סוכרת במרפאות  :סוציאליים-רגשיים דגשים  

  לכל .הלימודים שנת לקראת להתארגנות לכם לסייע היכול סוציאלי-פסיכו

 לכם לסייע היכולים הגורמים את שתכירו חשוב ,רגשיים צרכים יש ילד

   .זה בנושא

חלק ולקחת מעורב להיות ילדיכם את לעודד כדאי :טיפולית עצמאות  

 אותו ללוות כדי זאת .הסוכרת בניהול ,מתבגר שהוא ככל רב ,פעיל

  קטנה מטרה לעת מעת לקבוע ניתן .בבגרותו טיפולית לעצמאות

  שהילד כך ,הסוכרת מרפאת עם יחד ,מסוימת לתקופה הרלוונטית

   .ביטחון ולצבור במטרה לעמוד יוכל בסוכרת המאובחן
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 :רפואיות סייעות

  ,החינוכיות במסגרות שהותם במהלך סוכרתיים ילדים של בטחונם להבטחת

  תפקיד .3-9 בגילאי לילדים ,ביום שעות למספר  "רפואית סייעת"  המדינה מקצה

 ערניים ולהיות ,הנדרשות הרפואיות הפעילויות את ולבצע ללוות הוא  הסייעת

 ,הפעולות אותן בביצוע ההורים של הארוכה זרועם לשמש בכך  .קיצון לתופעות

  .בביתו הילד שהות בעת בשגרה מבצעים עצמם שההורים

 

 :רפואית סייעת

 משרד באחריות הינו המתקבל האישור ,כיום :שלוש עד לידה גילאי 

 .פולשני טיפול להעניק רשאיות אינן הרווחה משרד מטעם הסייעות .הרווחה

    .ביום סייעת שעות 4 מאושרות כלל בדרך

זכאים אלו בגילאים ילדים ,ל"מנכ חוזר פי על :תשע עד שלוש גילאי  

 האבחון בשנת ,לרוב .החינוכי במוסד שהייתם במסגרת רפואית סייעתל

 הסוכרתי הילד את תלווה הרפואית הסייעת צעירים ובגילאים הראשונה

  השעות מספר כאשר ,החינוכי במוסד המצאותו השעות לכמות בהתאם

   .טיפולית לעצמאות מקום לתת מנת על שנה בכל מצטמצם

לסייעת הזכאות את להסדיר בכדי פועלת נעורים לסוכרת האגודה :צהרונים 

  .בצהרונים שהותם בעת תשע עד שלוש בגילאי ילדים עבור רפואית

במקרים למעט ,סוכרתי ילד זכאי לא ,10-9 מגיל החל - ומעלה 10 גילאי 

  משרד מטעם ועדה ידי על נבחנים אלו מקרים  .רפואית לסייעת ,חריגים

   .החינוך
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   :לסייעת הבקשה הגשת תהליך

על האחראי הגוף שהינו זה לאגף לגשת יש :המקומית ברשות החינוך לאגף פנייה  

  הבקשה להגשת הרלוונטיים המסמכים את לקבל מנת על ,הבקשה הגשת

  ח"ודו עדכניים רפואיים מסמכים בצירוף מגישים הבקשה את  .רפואית לסייעת

 .מפורט סוציאלי-פסיכו

 

ברשות החינוך אגף ,הטפסים קבלת אחר :החינוך למשרד הבקשה העברת  

 לגופו מקרה כל בודק אשר ,החינוך למשרד בקשתכם את מעביר המקומית

   .שהוצגו הנתונים כל לפי הסייעת שעות את ומאשר

 

הסייעת של המקצועית הכשרתה עם יחד ,זו אחריות :הסייעת למציאת האחריות  

  פעולה שיתוף תוך נעשה התהליך ,זאת עם יחד ..המקומית הרשות על מוטלת

 אך ,משפחה בן להיות יכולה אינה רפואית סייעת :לב שימו .המשפחה עם ותיאום

 .המקומית הרשות של אישור ולעבור ההורים ידי על להיבחר יכולה כן

 

בקשה להגיש ניתן בהם מראש הנקבעים מועדים ישנם :לסייעת הגשה מועד  

 מאובחנים עבור .החינוך משרד באתר אלו במועדים להתעדכן ניתן ,לסייעת

  היתר לקבל מנת על שלב בכל לפנות ניתן ,(1 סוג) נעורים סוכרת עם חדשים

   .הקבועים למועדים לחכות צורך ואין  סייעת להעסקת
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ולדעתכם במידה ,הועדה החלטת קבלת לאחר :הועדה החלטות על ערעור  

  ערעור .שבועיים תוך ערעור להגיש ניתן ,ילדכם ליווי לצורך עונה אינה זו תשובה

                         .התלמיד לומד בה המקומית ברשות החינוך אגף ידי על יוגש זה

  הצורך על המעידים סוציאליים-פסיכו /רפואיים מסמכים לערעור לצרף יש

 .בערעור

 

ללוות להמשיך יכולה הרפואית הסייעת ,ל"מנכ חוזר פי על :בקיץ רפואיות סייעות  

  חייבות אלו קייטנות .הקיץ קייטנות במסגרת הגדול החופש במהלך גם ילדיכם את

  שימו .הסייעת שעות שיאושרו מנת על המקומית הרשות ובפיקוח מטעם להיות

  השעות למספר זהה יהיה הקייטנות במסגרת הסייעת של השעות מספר :לב

   .הלימודים שנת במהלך  לילדכם שהוקצו

 

הבא בקישור הבקשה הגשת תהליך על נוספים פרטים: 

il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/BriutT.gov.education.cms//:http

htm.almid/sayaot/TofesSayaot 
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 :דגשים לתשומת ליבכם  בהעסקת הסייעת

הקישור להלן .הבריאות משרד ל"מנכ בחוזר מופיע הסייעת תפקיד הגדרת 

 .הבריאות משרד ל"מנכ חוזר -

 

לעבור הסייעת על ,לילדכם שהוקצאה הרפואית הסייעת הכשרת במסגרת  

  הינה זו הכשרה  .מטופלים הנכם שבה הסוכרת במרפאת רפואית הדרכה

  חובה ..הסייעת של המעסיקה היא הרשות שכן המקומית הרשות באחריות

 יחשבו ההדרכות .הסוכרת ממרפאת ההדרכה ביצוע על חתום אישור לקבל

  אנא .זו החלטה במימוש בקושי נתקלים והנכם במידה .עבודה כיום

 לאגודה או המרפאה ס"לעו פנו

 

המקומית הרשות ידי על מועסקת היא - גורמים למספר מחויבת הסייעת, 

 ומכאן ,הילד להורי קשובה להיות שעליה וכמובן  בגן או הספר בבית עובדת

  לקיים מאוד חשוב .התפקיד בביצוע ובלבול הבנות אי נוצרות שלעיתים

  סיבה מכל הסייעת מתחלפת בה עת ובכל) הלימודים שנת תחילת לפני

  והסייעת הספר בית צוות ,ההורים בין ציפיות לתיאום מסודרת שיחה (שהיא

  היומיומית להתנהלות בנוגע עמדות לתאם יש השיחה במסגרת .הרפואית

 .הניתן ככל מפורטת בצורה ,הספר בבית חירום ובמצבי

 

הרפואית הסייעת עם לדבר מומלץ ,הסוכרת במרפאת להכשרתה מעבר  

  לצד השגרה בניהול ,ילדכםל המאופיינים ,והרגשיים הפיזיים האתגרים על

 .הסוכרת
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לסייעת ,חריגים במקרים למעט ,סוכרתי ילד  זכאי לא ,9-10 מגיל החל 

 כלים הקניית על ,הסייעת עם יחד לחשוב ,כן על מומלץ  .רפואית

  .העצמית המסוגלות תחושת העצמת תוך ,הדרגתית טיפולית לעצמאות

   . הילד של האישיים וצרכיו ברצונותיו בהתחשבות לגילו בהתאם כמובן זאת

 חיוניים והינם  בשגרה שאינם מצבים עם התמודדות כוללים אלו כלים

 .במיוחד

 

בהם לימים ,החינוכי והמוסד הרשות עם ,מראש  פתרונות להעלות חשוב  

   .מחליפה לה תמצא ולא במידה ,(חופש ,מחלה) נמצאת לא הסייעת

 

להגיע הסייעת על ,מוצדקת מסיבה הספר לבית מגיע אינו  והילד במידה  

  ממנה לדרוש ניתן לא :לב שימו  .כרגיל מקומית רשות/החינוכי למוסד

   .אלו במקרים לביתכם להגיע

 

מיוחדות ופעילויות לטיולים בנוגע הרפואית הסייעת את מראש לעדכן יש  

  נוכחת להיות הסייעת על ,ל"מנכ חוזר פי על  .הספר בית לכותלי מחוץ

   .מראש כך על להתארגן לה לאפשר חשוב ולכן  אלו בפעילויות
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 :נספח לשימושכם

 

 מערכתי רב ציפיות תיאום לתהליך דגשים

 

 - המעורבים הגורמים כל עם ציפיות תיאום פגישת לקיים מאוד חשוב ,שצוין כפי

 להלן .(ויש במידה) וסייעת הורים ,יועצת ,גננת/מחנכת ,הספר בית מנהלת

 ששנת מנת על הציפיות תיאום במסגרת מראש להעלות שחשוב נושאים

   .הצדדים כל  רצון ולשביעות ביותר והבטוחה הטובה בצורה תעבור הלימודים

 

  של ביטחונם על לשמירה המפתח הינם הגורמים כל בין ושיח תקשורת :דיווחים

  כלל בין הדיווח נוהל את הראשונה בפגישתכם כבר להגדיר מומלץ .ילדכם

  ,הילד ,ההורים בין שיקבע ומפורט מסודר דיווח נוהל ליצור כדאי .הגורמים

 .מדווחים ומתי מה על המדגיש החינוכי המוסד וצוות הסייעת

 בבית שהתרחשו רפואיים אירועים יכללו אלו שדיווחים חשוב

 במוסד ילדכם שהות במהלך רפואיים אירועים וכן (מחלה/היפר/היפו/איזון)

   .החינוכי

  המקרים את מועד מבעוד לצפות לנסות חשוב :צפויים בלתי מקרים

  חשוב .לסיטואציה ביותר הטוב המענה את יחדיו ולתכנן צפויים הבלתי

 הגורמים כל את וליידע חירום לשעת הגלוקגון מזרק נמצא היכן מראש לקבוע

   .(הספר בית מזכירות את כולל) חירום למקרי הקשר לאנשי בנוגע הרלוונטיים

 

  על השמירה חשיבות את להדגיש כדאי ,הראשונה בפגישה כבר :תקשורת

  מועדי את מראש לקבוע מומלץ .הרלוונטיים הגורמים כל בין קבועה תקשורת

  .תקופתיות מצב הערכות לקיום המפגשים

 

26 



 

  שהצוות חשוב ,הלימודים שנת בתחילת מההדרכה כחלק :בכיתה התנהלות

 מבלי בגן או בכיתה ת/הסוכרתי ה/לילד שוויונית בצורה להתייחס ידע החינוכי

 יכול זה צורך .צורך יש כאשר התאמות לבצע זאת עם יחד אך ,חריגים שירגישו

  אזור הגדרת ,הילד לצרכי בהתאם ושתיה אכילה בהפסקות ביטוי לידי לבוא

  הסוכר ניטור לאחר ההורים עם קשר יצירת ,הצורך בעת לנוח יוכל שבו מנוחה

  היה הילד אם רגישות למשל) רפואיים מצבים של להשפעות רגישות גילוי ,בדם

 .'וכדו (היום באמצע או בלילה בהיפו
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תאריך  תיאור בוצע

 יעד

 אחריות

    טופס הצהרת

 בריאות

    

        

    טופס בקשה

למידע והנחיות  

 מהרופא המטפל

    

        

    פגישה עם

 ההורים והסייעת

    

        

   הדרכה לצוות

כולל  )החינוכי 

 (מורים מקצועיים

    

        

  ציוד למצבי חירום     

        

    רשימת טלפונים

 חשובים

    

        

  הדרכה לילדים     

        

  ילד -מעקב יועצת     

        

  היערכות לטיולים     

 ילד סוכרתי במערכת החינוך

 מנהלים/ יועצות / דף ניהול מטלות למחנכים

 



 !שתהיה שנת לימודים פורה ומהנה

 


