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*
שנת מרפאה בהתמחות  

 בפסיכיאטריה

 "תסמיני שחיקה"הופעת 

 תחושות של בושה ואשמה  

הזמנה מקרית לכתוב  
מאמר והכרות עם מושג  

 השחיקה



*



 תשישות נפשית
חוסר אנרגיות ודלדול  •

 במשאבים הרגשיים
חרדה מפני המחשבה של חזרה •

 ליום נוסף של עבודה

ציניות ואובדן  
 הממד האנושי

התייחסות לאנשים בעבודה  •
 כחפצים

ציניות  , יחס מנותק ואדיש•
,  כלפי עמיתים לעבודה

 לקוחות ומקום העבודה
העדפה של פתרונות  •

 בירוקרטים

ירידה 
בתחושת  
ההגשמה 

 אישית
נטייה להערכה עצמית  •

 שלילית בהקשר לעבודה
ירידה בתחושות של מסוגלות  •

 ויכולת

 (Burnout Syndrome)שחיקה כתסמונת *





*

או " מיטה“, "חדר“, "תיק“, "מקרה"את המטופל כמזהה *
 "מחלה“

בקרירות ובציניות על שאלותיהם של המטופלים  עונה *
ומנוסחות  " מדעיות“תשובותיו הן ; בני משפחותיהםאו 

 .  בשפה מקצועית

 "נודניקים"כאת רוב המטופלים מתייג *

" שחור“ציני או זהו הומור , הוא משתמש בהומוראם *
 .  רוב–פי–על

מולו  האדם הניצב מזהה את הסבל האנושי של אינו *
 נכותובשל מחלתו או 

 ערךבעיניו כחסרת בעבודתו הנתפסת יעיל –בלתינעשה *

עצמו פקפוק לגבי , תחושות של חוסר מסוגלּותחווה *
 שלוובהמשך מתפתחת ירידה בערך העצמי , וכישוריו

אשמה על תחושות חוסר המסוגלּות או רגשות  מרגיש *
 הכעס שלו

התלהבות  , יצירתיות :הרוחמשיב :  מתוך
 ומניעת שחיקה במקצועות הרפואה



שחיקה נובעת מפערים מתמשכים במקום : מאסלאך*
העבודה עליהם נדרש העובד לגשר

נובעת מעבודה במצב של חוסר איזון כרוני שבו שחיקה "
העבודה דורשת ממך יותר מאשר אתה יכול לתת ומספקת  

 (2000, מאסלאך" )צריךלך פחות ממה שאתה 



 השפעה שלילית על העובד

פיטורים ותת  
 תקינה

חוסר ודאות  
 בעבודה

 מתח

 תהליכי התייעלות והפרטה

 צורך במקסימום רווח

 גלובליזציה ותחרות

 הפערים לא מקריים ויש להם סיבה: מאסלאך*



 מאסלאךהפערים של *
 עומס העבודה1.

 יותר מדי עבודה�
 (מיומנות)פחות מדי משאבים �

 שליטה2.
 מיקרו ניהול�
 חוסר יכולת להשפיע�
 אחריות ללא סמכות�

 רווח3.
 סיפוק, הכרה, לא מספיק שכר�

 קהילה4.
 בידוד�
 עימות�
 חוסר כבוד�

 הוגנות5.
 אפליה לרעה�
 העדפה לא הוגנת�

 ערכים6.
 קונפליקט אתי�
 מטלות חסרות משמעות�



 הארכת הפסקות, היעדרויות, איחורים, השקעת זמן מינימלית

 תסמונת השחיקהספיקה  ו-אי

 פיתוח נתק רגשי וחוסר מעורבות

 אונים-חרדה ואין, תחושות ריקנות, אובדן ערך ותקווה

פגיעה ביחסים משפחתיים   -שינויים התנהגותיים וחברתיים 
 והטלת אשמה ריגזון, הכחשה

 ערך העצמי מבוסס על עבודה, שינוי המערך הערכי

 גיוס ביתר תוך הזנחה הולכת וגוברת של הצרכים האישיים

 התלהבות אידיאליסטית

 אמביציה ורצון להוכיח את הערך האישי

 יתר עם החולים ועם סבלם–הזדהות

 השחיקהתהליך *



 spillover effectוהורות שחיקה *

בית שמתואר כתנודתי מאוד מבחינת *
 רגשית

תוקפנות ותסכול , אדם מבטא כעס*
 במשפחה

 וקשיים יומיומייםחוסר סבילות למטלות *

 מרים על עניינים פעוטים לויכוחיםנטייה *

רצון לשמוע  חוסר : ובידודהסתגרות *
 אנשים או להתמודד עם קשיים במשפחה

 "נוכח נפקד"חוסר זמינות רגשית *



*

 שחיקה היא הפרעת דחק תעסוקתית*
Occupational stress disorder 



*
 

May 2013 - DSM 5 

947 pages - 600 discrete diagnoses 

130 pagesDSM-I: 1952 106 disorders







*



*



*



*



















*“This review indicates that countries all over the world are beginning 
to recognize the potential impact of physician burnout on 

productivity.” 

 

*Productivity measures 

* Sick leave (Absentiism) 

* Insufficient work ability (Presentiism) 

* Intent to change jobs 

*Intent to quit the current specialty or to practice medicine 

 











אני לא מאמין  
 פגיעה במקצוענות !בשחיקה

 אובדן החמלה
 אובדן כוח אדם

 
 

 הטיפול  ירידה באיכות 
שביעות  ירידה במדדי 
 רצון

 ותלונותבטעויות עלייה 
 

 ...(כסף)



*



 אבחנה
Accountability 

אחריות  
ואתיקה של 

 התערבות
 מיקוד מחקרי

אחריות לנפגע 
פיצוי על  -

 פגיעה

*



“Employers 

have a general 

duty to ensure, 

so far as is 

reasonably 

practicable the 

health of their 

employees at 

work”  
(The Health and Safety at 

Work Act 1974) 

ACCOUNTABILITY 



*Medicalizing is 
saying a brain is 
being injured 
because of certain 
working 
conditions and 
somebody needs 
to be accountable 
for it and for 
changing the 
conditions. 

*



כדי להסביר למה שחיקה היא  *
בעיה רפואית פסיכיאטרית צריך 

לקבל שהמוח הוא אחד  
האיברים בגוף ולשאול על  

התנאים שבהם איבר זה מתפקד  
 היטב או לחילופין נפגע

 

לא צריך לקבל את הקביעה ש*
העבודה גורמת לשחיקה אלא  

תנאים מסוימים האופייניים  
לעולם העבודה המודרני הם  

 מוקד הבעיה

 

 ?הגבולות של המוחמה *



Overload 



Downtime 









Sleep 



*



 עייפות









לא מכירים באמת הפשוטה כרופאים אנחנו למה  - 2שאלה 
כך עבור המטופלים -הזאת המייצרת סבל אנושי משמעותי כל

 ?עצמנושלנו ועבור 



 אישי הכל
 יש תרופה למחלה

הצורך להתמודד עם בעיה  *
 מערכת/של חברה



*

“Post Vietnam Syndrome” - New York 

Times 6/5/1972 





 –ייחודי יש מאפיין לשחיקה ... אבל

למה   –ההשתתפות מרצון של האדם בתהליך 
 ?  זה קורה



 התמכרותיתשחיקה כתסמונת *

אשר ממשיכה גם  , כפייתית שנועדה להשיג את אותו גירויהתנהגות "*
כאשר היא מובילה להשלכות שליליות ובאה על חשבונם של צרכים  

לדוגמה שינה או יחסים  )פסיכולוגיים וגופניים כאחד , חשובים אחרים
 ("...חברתיים









העובד  
 המועד

החינוך  
 הרפואי

תנאי העבודה  
 המודרניים

STRESS 

לתקינותה של המערכת" מדד איכות"שחיקה כ  











אולי זה רק היחס שלנו שגורם למקום  
 ?הזה להיראות כל כך שלילי



*



*



 מצוקה תנאי העבודה
תגובות לטווח  

 קצר

השלכות 
בריאותיות  
 מתמשכות

 חברתיים

דחק שלא קשור •
 לעבודה

מצב •
 סוציואקונומי

 גופניים

 גיל•
 מין•
 מצב בריאותי•

 פסיכולוגיים

 אישיות•
יכולות  •

 התמודדות

 התנהגותיים

 פעילות גופנית•
 פעילויות פנאי•
 תזונה•

 גנטיים

מועדות מולדת •
לתחלואה 

פסיכיאטרית או 
 לבבית

 (מאפיינים אישיים או מצביים)משתנים מתווכים 

 התערבות ראשונית  

פעילות במטרה להעלים או  
לצמצם את גורמי הדחק  

 בעבודה

 התערבות שניונית

פעילות במטרה לשנות את  
האופן שבו העובד תופס או  

 מגיב לדחק בעבודה

 

 התערבות שלישונית

פיצוי ושיקום של  , טיפול
עובדים הסובלים מתחלואה  

 רקע דחק תעסוקתי-על



https://www.stepsforward.org/ 

https://www.stepsforward.org/
https://www.stepsforward.org/




*A mind is a terrible thing to 
waste 


