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אני לא מאמין בשחיקה
(דור של בכיינים)



אני יודע בדיוק 
מה זאת שחיקה

(מילה חדשה למושג ישן)





לא להניח הנחות לגבי מקור הבעיה  

לא לטפל מתוך ההנחות

לברר ולטפל לפי מה שמגלים









תשישות רגשית

דה פרסונליזציה

תחושת הישג ירודה

Christina Maslach

1986



תשישות רגשית

פרסונליזציה-דה

ניתוק ואובדן , ציניות
האנושיהמימד

תחושת הישג ירודה

ירידה בתחושת  
ההגשמה האישית  

והערך העצמי





הגיעו מים עד נפש



ירידה באיכות הטיפול

ועלייה בטעויות רפואיות

ירידה במדדי שביעות 

רצון של מטופלים

ירידה בפריון העבודה

עזיבה של המקצוע  

ותחלופת עובדים

פגיעה במערכות יחסים

פגיעה במשפחה

שימוש בחומרים ממכרים

דיכאון

אובדנות



עלות

חווית מטופל איכות רפואית
ירידה באיכות הטיפול

ועלייה בטעויות רפואיות

ירידה במדדי שביעות  

רצון של מטופלים

ירידה בפריון העבודה

עזיבה של המקצוע ותחלופת עובדים



Mayo Clinic
Cleveland Clinic
Vanderbilt University Hospitals and Clinics
Southern California Permanente Medical 
Group
Sutter Health
Johns Hopkins Medicine
Duke University Hospital
Atrius Health
Partners HealthCare
Northwestern Memorial HealthCare

מציאות זאת מחייבת  
הגדרה של התמודדות  

עם השחיקה של  
הצוותים הרפואיים  

כיעד אסטרטגי של כל 
ארגון בריאות מודרני









אני לא מאמין  

!בשחיקה



פיתוח חוסן והתמודדות עם סטרס





?חוסן



20 March 2018



כאב= סטרס 





שנתפסהמתרחשת עקב אירוע סטרס היא חוויה נפשית 

כמאיים על האיזון הפיזי או הנפשי של האדם



שחיקה נובעת מעבודה במצב של חוסר איזון כרוני שבו "

העבודה דורשת ממך יותר מאשר אתה יכול לתת ומספקת 

(2000, מאסלאך" )לך פחות ממה שאתה צריך



עומס  

ודרישות  

התפקיד

תחושת  

משמעות

יעילות של  

תהליכי  

עבודה 

וזמינות  

משאבים

תרבות  

וערכים  

ארגוניים

תמיכה  

חברתית  

וקהילתית

-איזון עבודה

בית

שליטה 

וגמישות



לא העבודה גורמת לשחיקה אלא עבודה בתנאים  

מסוימים היא המובילה לשחיקה





שחיקה כפגיעה תעסוקתית חדשה הנובעת מחוסר תגובה  

לשינויים בעולם העבודה



עובד הידע

“knowledge workers”—a term 
Drucker coined in 1959 to 
categorize professionals who 

must engage in handling and 
using information, problem-
solving and creative thinking







העידן  

-הדיגיטלי 

המעריכי



קצב השינוי



נפל לי האסימון
להחליף דיסקט

'חצי קלאץ



עומס המידע









עומס מידע



מעבר ממודל של 
רפואה אקוטית  

למודל של רפואה 
כרונית

עומס תקשורת  
ותיאום



Press MJ. N Engl J Med 
2014;371:489-491.

Ambulatory 
Care 

Coordination 
for One 
Patient



2010הושקה לראשונה בינואר וואטסאפ



48

עומס תקשורת  
ותיאום





"Quality health care means doing the right 
thing at the right time in the right way for the 
right person and having the best results 
possible."(AHRQ, 2003c)

מהפכת  

האיכות  

והמטופל 

במרכז



עומס  
רגולציה





מחשוב  
מערכת 

הבריאות



מחשוב  
מערכת 

הבריאות

עומס  
רגולציה





native immigrant



שינוי  

פרדיגמת  

הטיפול  

אקוטי לכרוני

צמיחה  

מעריכית

בידע הרפואי

הגברה של 

רגולציה  

ואקרדיטציה

מחשוב  

התיק  

הרפואי

מהפיכת  

-האיכות 

,  קווים מנחים

מדדי איכות



סביבת העבודה

העובד

לחץ מנטלי

עומס מנטלי

למידה וצבירת  

ניסיון שחיקה





?שלאזהומישישחקהעובדמי



 Herbertהחוקר הראשון שעסק בנושא השחיקה היה 
Freudenberger פסיכיאטר וחוקר שעבד בשנות השישים

 free clinic movement-במרפאה שהשתייכה לתנועת ה
שניסתה לייצר מודל אלטרנטיבי לשירותי הרפואה  , ב"בארה

שלא מצאו את " היפים"בעיקר עבור צעירים , שהיו קיימים אז
דרכם אל הממסד

בהתאם  , שהיו רובם, הוא שם לב לכך שהעובדים במרפאה
איבדו במשך הזמן את  , צעירים ואידיאליסטיים, לרוח המקום

והפכו להיות פחות חיובים ואנושיים  , אותה רוח אידיאליסטית
. כלפי המטופלים

את התופעה בה הבחין  1975-בשפירסםהוא תיאר במאמר 
וכינה  , ומחוייבותואובדן מוטיבציה " התרוקנות רגשית"של 

Burn-outאותה 



הארכת הפסקות, היעדרויות, איחורים, השקעת זמן מינימלית

תסמונת השחיקהספיקה  ו-אי

פיתוח נתק רגשי וחוסר מעורבות

אונים-חרדה ואין, תחושות ריקנות, אובדן ערך ותקווה

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

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

תהליך  
השחיקה







המפעל החדש















תעסוקתיתכפגיעהשחיקה
תגובהמחוסרהנובעתחדשה

העבודהבעולםלשינויים







ניהול  
העבודה

סביבת 
העבודה

חוסן אישי



עומס ודרישות  

התפקיד

תחושת  

משמעות

יעילות של  

תהליכי עבודה  

וזמינות של  

תרבות וערכים  משאבים

ארגוניים

תמיכה 

חברתית 

וקהילתית

-איזון עבודה

בית

תחושה של  

שליטה  

וגמישות

ניהול  
העבודה

סביבת 
העבודה

חוסן אישי



ניהול העבודה

Alignment



משלם-מבטח 

מפגש הליבה כערך

צוות רפואי

מנהלי

מערך תומך

The Value Agenda

ניהול  
העבודה



The Value Agenda

ניהול העבודה



The Value Agenda

ניהול  
העבודה



The Value Agenda סביבת 
העבודה





“We’re spending our days doing the wrong work”

סביבת 
העבודה



סביבת 
העבודה



ניהול  

העבודה



ניהול  
העבודה



סביבת 
העבודה



אישיחוסן



תודה


