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 2015 אפריל 

2015 Fit Mind, Fit JobOECD’s   

  רקע לדו"חרקע לדו"ח
ה של בריאות, מחלה ובריאות הפש. הדו"ח הראשון בסוגי OECD-בשים האחרוות התמקד ארגון ה

, אתגר כמה מהמיתוסים אודות הקשר בין בריאות פש ועבודה וצייר תמוה 2015שפורסם בתחילת 

 OECDכוללת על האתגרים המרכזיים. בהמשך כתבו תשעה דוחות מקיפים על מדייות ה=

(אוסטרליה, אוסטריה, בלגיה, דמרק, הולד, ורבגיה, שבדיה, שוויץ ובריטיה). לאור זאת, דו"ח זה 

  זה בין כל הדוחות והממצאים שהופקו בארבע השים האחרוות בושא.ועד להוות את הסית

  

הדוח מדגיש כמה סוגיות כלליות ובראשן הצורך בשיוי התפיסה הכוללת לגבי בריאות הפש בעבודה 

  והדגשה של מספר שיויים מרכזיים הצריכים להתרחש כדי להביא לתוצאות טובות יותר.

  

ואת המסגרת  (High Level Forum)רום שרים מיוחד בושא הדו"ח היווה את הבסיס לדיון בפו

  הכללית למדייות כפי שממליץ הארגון.

  

  ה'מחיר' של מחלות הנפש וסוגיות מרכזיות

  עבור שלושת הקבוצות:בריאות פש היא בעלת משמעות גדולה 

 עויל: אשים עם מוגבלות סובלים מתעסוקה מוכה, אבטלה גבוהה וסיכון גבוה האדם  .א

 : אובדן משמעותי בפוריות בעבודה ושיעור גבוה של היעדכרות ממחלה.מעסיקה  .ב

אך גם בעלויות האלטרטיביות  –עלויות גבוהות בהוצאות בריאותיות וחברתיות   :כלכלהה  .ג

 של אי שיתוף אופטימלי בשוק העבודה.

  

  נתונים

וכל אדם שי יסבול הבעיה של בריאות הפש משפיעה על כחמישית מכלל כוח העבודה בכל זמן תון 

מתקופות של בריאות פשית ירודה במהלך חייו. אף על פי שלא הייתה עלייה משמעותית בתוטים, 

רק לאחרוה החלו מקבלי ההחלטות ובציבור הכללי להבין את היקף התופעה הכלכלית, תעסוקתית 

  והאתגרים החברתיים. 

        
למרכזית הרבה יותר מרכזית בכל מימד,  לאור התוים המשמעותיים, יש צורך להפוך את הסוגיה

  תוך התמקדות בארבע סוגיות מרכזיות:

התפרצות מוקדמת של בעיית בריאות פש משפיעה באופן שלילי על תוצאות ההשכלה   .א

 והמעבר לתוך תעסוקה.

 רמות גבוהות של אשים שלא מטופלים כראוי וסוגיות בריאותיות שאין מטופלות.  .ב

 מקושרת לבריאות פש שפוגעת בסיכויי התעסוקה של אשים.סטיגמה משמעותית   .ג

הן בקרב מקבלי קצבאות כות  –שיעור גבוה של לקויים פשיים בקרב אשים בגיל העבודה   .ד

 והן בקרב מקבלי דמי האבטלה.



 

  

  08-9417394, טלפקס: 050-6829374רחובות; נייד:  20ייעוץ, מחקר ופיתוח, גורודיסקי  –גל זהר  2
Gal Zohar – Counselling, Research & Development, 972-50-9829374, www.g-crd.com 

 

  OOEECCDD--משולש ההתערבות של המשולש ההתערבות של ה
  

  
  

: תזמון ההתערבות הוא קריטי. מרבית ההתערבויות מגיעות מאוחר מדי, כאשר אשים מתי  .א

מצאים מחוץ לשוק העבודה במשך שים. גם כאשר מופעלת תכית התערבות מקיפה מאוד, 

ההשפעה שלה מוגבלת כאשר היא יתת באייחור. כל פעולה שתיקט ברמת בית  הספר, או 

בעלת השפעה ממושכת יותר מאשר לחכות שאשים במקום העבודה תהיה טובה יותר, 

מצאים מחוץ למערכות באופן שים. הקשר בין מחלה ואבטלה חייבת להגיב טוב יותר  

 במטרה לעזור לשלב את אלו שפלטים מהעבודה בחזרה לעבודה.

מדייות בתחומי  – המדיייויות העדכיות מציעות פתרוות בדומייים מוגדרים :מה  .ב

תמיכה  –וקה והשכלה יתו באופן פרד עם תוצאות במסגרת הפעילויות שלהם בריאות, תעס

רק בתחום אחד איה מספיקה. אשים עם בעיות של בריאות פש אבקים לשמור, לחזור או 

להשיג עבודה כאשר הם תקלים בבעיות בריאות, חברתיות, או תעסוקה החייבות להיות 

 .מציע תוצאות טובות ומהירות יותר שילוב שירותים –מטופלות באופן מיידי 

לא תהיה התקדמות בטיפול אם העבודה תישאר רק בידיים של מומחי בריאות הפש  :למי  .ג

סוגיית בריאות הפש היא סוגייה ברמת המייסטרים שרבים מבעלי העיין והמוסדות. 

חיוך . מרפאות, מוסדות כולל מעסיקים, רופאים, מורים, מהלים ועוד –חיבים לטפל 

 ומעסיקים הין הזירות המרכזיות והיעילות ביותר בהן צריך להתחיל הטיפול.

  

אף אחת מהמדיות שבחו על ידי הארגון לא הצליחה להציג גישה משולבת לאורך תחומי מדייות 

  .(רבות מהן לא התקיימו לאורך זמן) שוים באופן מוצלח, אף על פי שיש כמה דוגמאות מבטיחות

  
יותמספר אלמטים מרכזיים לקידום המדי 

  שיםמצאים במגע ישיר עם האים הפש,  –שחקבמיוחד אלו שמחוץ לתחום בריאות ה

חייבים יכולות טובות יותר להתמודד עם סוגיות של בריאות פש; קווי פעולה מרכזיים 

 אודות הדרך לאבחן ולזהות בעיות הים הכרחיים.

  ים המרכזיים חייבתהירה יותר האחריות של השחקלצד חלוקת אחריויות  –להיות ברורה ו

 הרשויות, שירותי התעסוקה, מוסדות החיוך ומערכת הבריאות.ברורה יותר של 

  יין לחיות טוב יותר עםסיים אפקטיביים שיסייעו לכל בעלי העיש לספק תמריצים פי

 האצלת הסמכויות הללו. 

  ומבוקר.ערכתי המשותף הדגש הוא הטיפול המ –יש צורך ביישום משמעותי 

מתי

למימה
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  הנושאים המרכזיים בהם מתמקד הדוח
 סיוע לצעירים ולמדייות חיוך  .א

 חיזוק מערכות בריאות הפש תוך התמקדות בתעסוקה  .ב

 שיפור במדייות של מקומות העבודה וסיוע למעסיקים.  .ג

  חיזוק שירותי התעסוקה באופן שיתאימו לאשים עם לקויות פשיות.  .ד

  סוגיות מרכזיותסוגיות מרכזיות

 צריך להתערבמתי 

: מעט מערכות אבטלה יכולות להתמודד התערבות בשלבים מוקדמים של מערך הקצבאות  .א

כיום עם שיעורים גבוהים של בריאות פש למרות השיעור הגבוה שלהם באוכלוסייה. בחלק 

מהמדיות יש עלייה מאוד משמעותית כגון באוסטריה, אוסטרליה ובריטיה. ההסבר העיקרי 

מות המביות של מערכות קצבאות הכות במרבית המדיות משמעותה בכך שהרפורעוץ 

שיש יותר אשים שיש להם בעיות בריאותיות שאים מגיעים לתוך מערך קצבאות הכות 

מערכות האבטלה חייבות לשות את האופן בו על כן,  – אלא שארים בתוך מערכת האבטלה

 .הן מטפלות בקהל יעד זה ולהתאים את עצמן לכך

a. ה בה טופלה באופן טוב יותר האוכלוסייה  –יה בלגממקבלי קצבאות  12% –המדי

 אבטלה עברו בדיקה לסיוע בושא בריאות פש.

b.  יהת  –בריטהופעלה מערכת  2014בש(Employment and Wellbeing Toolkit) 

לזהות את תכיות ההתערבות ההולמות לאשים  שתסייע למאמים/קואצ'רים

 הסובלים עם בעיות לבריאות פש.

 
: תכיות להשבה לעבודה הין קריטיות עבור עובדים פעולה מקדימה במקומות העבודה  .ב

הסובלים מבעיות של בריאות פש. חיזוק המחויבות של המעסיקים להל תכיות ליהול 

 (return to work transition)מעבר של החזרה לעבודה ו (sickness absence)היעדרות ממחלה 

a.  דות הולכו  –הולד וכמה מדייש בעיה באיזון בין , אף על פי שעדיין זהבכיוון הול

 לבין התמריצים לשימורלתמרץ העסקה הצורך להגן ו

b.  מעסיקים– 

i. יות סיוע ותמיכה טובים יותר המעסיקיםמצאים בחזית – צריכים תכ הם

 שלהם הוא אולי אחד המשמעותיים ביותר. ולכן הטיפול

ii.  פליקטים בתוךצורך באסטרטגיה להגדלת הביצועים ולהתמודדות עם קו

 .מקום העבודה הובעים מתוך הבעיה הפשית

 

יותר ממחצית  :Work)-to-(Schoolפעולות שיבטיחו מעבר טוב יותר מלימודים לעבודה   .ג

ות ולכן למערכות החיוך יש תפקיד וההתבגרפש מתפרצות במהלך הילדות מבין מחלות ה

 מרכזי בהבטחת התוצאות בחיוך ובעבודה.
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a. יות מרכזיות באוסטרליה  :אוסטרליהתכ(KidsMatter, MindMatters) 

b. מרקוער  :דמרק במרכזים לתמיכה בית בדתכ(Youth Guidance Centers) 

c.  יות מעבר מבית הספר לעבודהדרס בבלגיה אפשר ל –תכמכל  85%- ראות שבפלא

 הושרים מבתי הספר רשמו בתוך שירותי התעסוקה הציבוריים.
 

: הטיפול המהיר הוא סוגיה של מערכות הבריאות, שצריכה הערכת הטיפול בבריאות הפש  .ד

 לסייע באופן יעיל הרבה ותר.

a. יהיה יש מערכת של טיפול פסיכולוגי בריטבבריט :(Psychological Therapies) 

 מתוכם טופלו בהצלחה. 45%- ש 2010-2012מיליון אשים בין השים  1.1פלו במסגרתו טו

 
  מי צריך להתערב: חיבור של שחקנים רבים יותר במיינסטרים

המדייות צריכה להתמקד בהעצמה של אותם אשים שמצאים במגע הישיר עם האשים, תוך 

  התמקדות בשלוש דרכים

 בושא זה.העלאת מודעות לבעיה ולתפקידם המרכזי  .1

פיתוח היכולות להתמודד עם סוגיות של בריאות פש עם היכולת לקדם פעילות מתאימה  .2

 ביותר בזמן המתאים ביותר.

לקדם תמיכה גישה שבה אשים עם בעיות פשיות (תלמידים, עובדים, חולים ומחפשי  .3

 עבודה) יקבלו סיוע מהיר.

  

  תפקיד המעסיקים

דים שימעו היעדרות ארוכת טווח היא מוגבלת במדיות התמריצים הכלכליים למעסיקים ולעוב

OECD   ו למעסיקים אחריות ארוכתתד, הלכו רחוק יותר וות, ובמיוחד הולרבות. רק מעט מדי

טווח לתשלום דמי המחלה במקביל לסקציות (למעסיקים ולעובדים) אם לא היו מאמצים משביעי 

  רצון לחזור לעבודה. 

ות חזרה לעבודה מוהלות אבל אין מגובות בתמריצים ובהסרת במרבית המדיות, תכי

שארו לא יעילים והיישום שלהם חלש. על  (return to work)חסמים. יהול המדייות לחזרה לעבודה 

  כן, יש צורך לקוט במספר צעדים ובכלל זה:

ם קידום האחריות של מסיקים לפיתוח ולמעקב אחרי תכיות חזרה לעבודה עבור עובדי  .א

 בחופשת מחלה. בוסף יש לבחון את היישום של תכיות אלו.

 יש לחייב מעסיקים להיות בקשר עם עובדיהם החולים.  .ב

הרחבת המחויבות של מעסיקים סביב חופשות המחלה ולעודד אותם לקוט בצעדים שימעו   .ג

 היעדרות ממקום העבודה ותמיכה בתכיות חזרה לעבודה.
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  OOEECCDD--מדיניות של המדיניות של ההמסגרת לטיפול וקידום המסגרת לטיפול וקידום 
  הארגון ותן מסגרת מרכזית לטיפול בסוגיה, הכוללת מספר סוגיות מרכזיות:

 :מדייות חיוך ומודעות  .א

 פיתוח יכולת והיכרות של מורים עם בריאות הפש .1

 הבטחת גישה מהירה לשירותי סיוע עבור תלמידים .2

 פש כסוגיה.השקעה בתכיות מיעת שירה מבתי ספר דרך התמודדות עם בריאות  .3

כולל הגברת הקשר בין שירותי התעסוקה  –תמיכה בתכיות מעבר מבתי ספר לעבודה  .4

 למערכת החיוך

 קידום מערכות שיקום מבוססות תעסוקה  .ב

 הבטחת גישה מהירה לטיפול יעיל .1

 מתן הכשרה ותמיכה .2

 שיפור מערך הטיפול בממשק בין מחלה ועבודה .3

 השיקום הכלליות  חיזוק האורייטציה התעסוקתית של  מערכות .4

 קידום מדייות שוק העבודה והפעלת מגוי תמרוץ ותמיכה במעסיקים  .ג

 אכיפת החקיקה על מיעת סיכוים פסיכולוגיים .1

 שיפור יכולת התגובה של מעסיקים לסוגיות של בעיות בריאות פש .2

 עיצבו של תכיות יעילות ומהירות של השבה לעבודה .3

 עסיקים להשבה לעבודה כתוצאה מחופשת מחלהחיזוק התמריצים והמחויבויות של מ .4

 קידום קצבאות ושירותי תעסוקה עבור תובעי קצבת כות מקרב אשים עם לקות פשית  .ד

מתן עדיפות לשירותי שיקום ותעסוקה על פי הגישה לקצבאות כות כתוצאה מבריאות  .1

הם קוראים לביטול  –זוהי אחת הסוגיות המורכבות והוסח שלי הוא עדין יותר (פש 

 .(ג.ז.) קצבאות על בסיס סעיף זה

 זיהוי ותמיכה במחפשי עבודה בעלי לקות פשית .2

 קידום סוגיות של בריאות פש בקרב כלל מקבלי קצבאות הכות. .3

  פיתוח של שירותי בריאות ועבודה בתעסוקה. .4
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  נתונים מרכזייםנתונים מרכזיים
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