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בישראל בישראלנכויות נכויות בישראלנכויות בישראלנכויות

מקבלי קצבת נכות כלליתמקבלי קצבת נכות כללית217000217000היוהיו20102010--בב
..במדינת ישראלבמדינת ישראל

אחוז מעט יותר נמוך ממדינות האחוז מעט יותר נמוך ממדינות ה--  OECDOECD
לל מדביק הפערמדביק הפער––גידול מתמיד באחוזיםגידול מתמיד באחוזים..



נפשית נפשיתנכות מספריםמספריםנכות מספריםמספרים--נכות נפשיתנכות נפשית

40%40% או או 3333ממקבלי קצבת נכות הינם בעלי סעיף ממקבלי קצבת נכות הינם בעלי סעיף
3434..

4428544285   3333סעיף סעיף
49860498603434 49860498603434סעיףסעיף

9191וכן מספר משמעותי של סעיףוכן מספר משמעותי של סעיף.. ף סע ש ת ע ש ספ ףכן סע ש ת ע ש ספ 99כן



הנכות בקביעת הנכותהשלבים בקביעת השלבים בקביעת הנכותהשלבים בקביעת הנכותהשלבים

11..רופארופא+ + פקיד תביעות פקיד תביעות --שלב אדמיניסטרטיבישלב אדמיניסטרטיבי
מנתבמנתב

22 . . נכות רפואית  נכות רפואית  ––קביעת האבחנה וחומרתה קביעת האבחנה וחומרתה
התקנות(( התקנותספר ))ספר ))ספר התקנותספר התקנות((
33 . .קביעת דרגת אי הכושרקביעת דרגת אי הכושר..



פסיכיאטריהפסיכיאטריהפסיכיאטריהפסיכיאטריה

ענף ברפואה העוסק בהפרעות ברגש חשיבהענף ברפואה העוסק בהפרעות ברגש חשיבה
..והתנהגותוהתנהגות

הגדרה פנומנולוגיתהגדרה פנומנולוגית
ל לל ל גם הקלסיפיקציות הפסיכיאטריות פנומנולוגיותגם הקלסיפיקציות הפסיכיאטריות פנומנולוגיות..



נפשית נפשיתהפרעה הפרעה נפשיתהפרעה נפשיתהפרעה

ל לל לל לל ל כלומר מלווהכלומר מלווה––תסמונת בעלת משמעות קליניתתסמונת בעלת משמעות קלינית
..במצוקה או בליקוי תיפקודיבמצוקה או בליקוי תיפקודי

התסמיניםהתסמינים::
יתר--ביוביו יתרעוררות בשינהעוררות בשינההפרעות תיאבוןתיאבוןמשקלמשקלהפרעות ו וב תרב תרעוררות  נה,,עוררות  נההפרעות בש אבון  , , משקלמשקל,,הפרעות בש אבון  ת ת

וכווכו
רגשותרגשותדחפיםדחפיםחשיבהחשיבהזכרוןזכרוןריכוזריכוזפסיכופסיכו רגשות רגשות ,,דחפיםדחפים,,חשיבהחשיבה, , זכרוןזכרון,,ריכוזריכוז--פסיכופסיכו , ,
..התמדההתמדה, , רציהרציה

הימנעותהימנעות, , קשר והתקשרות בינאישיתקשר והתקשרות בינאישית--סוציאליתסוציאלית , ,
..צמצוםצמצום



האבחנה האבחנהשלב שלב האבחנהשלב האבחנהשלב

 יש מוגבלות ידע לגבי הליקוי המוחי מאחורי יש מוגבלות ידע לגבי הליקוי המוחי מאחורי
..ההפרעה הנפשיתההפרעה הנפשית

  כל תסמונת מוגדרת כמלווה במצוקה או בליקוי  כל תסמונת מוגדרת כמלווה במצוקה או בליקוי
..תפקודיתפקודיתפקודיתפקודי

 הגדרת הסעיפים כוללת כושר עבודה וכישורים הגדרת הסעיפים כוללת כושר עבודה וכישורים
..חברתייםחברתיים



3333סעיףסעיף 3333סעיףסעיף

נכות נפשית הנובעת מהפרעות פסיכוטיותנכות נפשית הנובעת מהפרעות פסיכוטיות::
סכיזופרניהסכיזופרניה
פסיכוזות אפקטיביותפסיכוזות אפקטיביות

פסיכוטיות תגובות עם מוחיות פסיכוטיותתסמונות תגובות עם מוחיות תסמונות תסמונות מוחיות עם תגובות פסיכוטיותתסמונות מוחיות עם תגובות פסיכוטיות..

מבחן כללי על דרך  מבחן כללי על דרך    --אי התאמה סוציאליתאי התאמה סוציאלית
..השלילההשלילה

היפוך הסדר הלוגיהיפוך הסדר הלוגי  --הגבלות על כושר העבודההגבלות על כושר העבודה..



סעיף נכות סעיףמקבלי נכות 3333מקבלי סעיף נכות סעיףמקבלי נכות 3333מקבלי 3333מקבלי נכות סעיףמקבלי נכות סעיף 3333מקבלי נכות סעיףמקבלי נכות סעיף
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3434סעיףסעיף 3434סעיףסעיף

מושג לא עדכנימושג לא עדכני--הפרעות פסיכונוירוטיותהפרעות פסיכונוירוטיות..

 3333כל מה שלא כל מה שלא
 3333דרושה רמת תפקוד נמוכה יותר לעומת סעיף דרושה רמת תפקוד נמוכה יותר לעומת סעיף

  לא ברור לגבי כושר עבודה האם מדובר במקצועו  לא ברור לגבי כושר עבודה האם מדובר במקצועו
..של החולה או לפי מבחנים כלליםשל החולה או לפי מבחנים כללים



סעיף נכות סעיףמקבלי נכות 3434מקבלי 3434מקבלי נכות סעיףמקבלי נכות סעיף
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גופני ליקוי עם נפשית גופניהתמודדות ליקוי עם נפשית התמודדות נפשית עם ליקוי גופניהתמודדות נפשית עם ליקוי גופניהתמודדות

22תיאוריות מרכזיותתיאוריות מרכזיות::
11השלבים השלביםגישת קבוע::גישת תהליך של קיומו קבועהמניחה תהליך של קיומו המניחה 11..ם שת השלב םג שת השלב ך קבוע  : : ג ומו של תהל חה ק ך קבוע  המנ ומו של תהל חה ק המנ

שלב הדיכאון שלב הדיכאון . . ומחייבת התקדמות משלב לשלבומחייבת התקדמות משלב לשלב
תקינה בהתמודדות וחיוני כמרכזי תקינהנתפש בהתמודדות וחיוני כמרכזי ..נתפש כמרכזי וחיוני בהתמודדות תקינהנתפש כמרכזי וחיוני בהתמודדות תקינהנתפש



מקנה משקל רב להערכה מקנה משקל רב להערכה --גישה אינדיבידואליתגישה אינדיבידואלית
על בסיס על בסיס ..ופרשנות של האדם את מצבו החדשופרשנות של האדם את מצבו החדש

, , חברהחברה, , משתני תרבותמשתני תרבות, , משאביו האישיותייםמשאביו האישיותיים
ערכים ערכיםמערכת חברתיתמערכת ותמיכה חברתיתכלכלה ותמיכה כלכלה ם םמערכת ערכ ת,,מערכת ערכ כה חברת תכלכלה ותמ כה חברת ..כלכלה ותמ

 דיכאון באוכלוסיה דיכאון באוכלוסיה   6%6%בניגוד לשכיחות של כ בניגוד לשכיחות של כ
20%20% מהנכים הגופניים סובלים גם  מהנכים הגופניים סובלים גם  20%20%הכלליתהכללית

ןן..מדיכאוןמדיכאון
הדיכאון פוגם בטיפול ובשיקוםהדיכאון פוגם בטיפול ובשיקום..



תפקודית תפקודיתהערכה הערכה תפקודיתהערכה תפקודיתהערכה

קניות תשלומיםקניות תשלומים,,פעילות חיי יומיום כגון היגיינהפעילות חיי יומיום כגון היגיינה..
ובעבודה אישיים בחיים חברתי ובעבודהתפקוד אישיים בחיים חברתי תפקוד ם ובעבודה ש ם א ם ובעבודהתפקוד חברת בח ש ם א תפקוד חברת בח
וקצב בביצוע  וקצב בביצוע  , , התמדההתמדה, , יכולת שמירה על ריכוזיכולת שמירה על ריכוז

..מטלותמטלותלל
ת..תפקוד אדפטיבי בתגובה לנסיבות משתנותתפקוד אדפטיבי בתגובה לנסיבות משתנות שת ת ס ת פט תתפק שת ת ס ת פט תפק



בעייתיותבעייתיותבעייתיותבעייתיות

  בגלל הקושי להצביע על ליקויים פתולוגים  בגלל הקושי להצביע על ליקויים פתולוגים
ןאובייקטיבים החולה נתפש לפעמים כמגזימן אואובייקטיבים החולה נתפש לפעמים כמגזימן או ןק ק

גישה שמסכנת את  גישה שמסכנת את    --כמתחזה בפוטנציהכמתחזה בפוטנציה
הבדיקה הבדיקהאובייקטיביות קהאובייקטיביות ות הבד ב קט קהאוב ות הבד ב קט ..אוב

  בישראל אבחון נכות נפשית מקנה גם זכאות לסל  בישראל אבחון נכות נפשית מקנה גם זכאות לסל
––כלומר להחלטה משמעות טיפולית כלומר להחלטה משמעות טיפולית ––שיקוםשיקום

..שיקומית ולכן יש לחץ מצד גורמים מטפליםשיקומית ולכן יש לחץ מצד גורמים מטפלים ץ ן ץק ן ק



לשיקום לשיקוםזכאות זכאות לשיקוםזכאות לשיקוםזכאות
ל))((33 לל ל1818ל לל ל 33).).והסובל מנכות רפואית בשל והסובל מנכות רפואית בשל ,,שנהשנה1818שמלאו לו שמלאו לו ,,נכה נפשנכה נפש))אא

רשאי לפנות לועדת שיקום אזורית  רשאי לפנות לועדת שיקום אזורית  , , או מי מטעמואו מי מטעמו, , הפרעה נפשיתהפרעה נפשית
הפניה תלווה  הפניה תלווה  ; ; לקביעת זכאותו של הנכה לתכנית שיקום לפי חוק זהלקביעת זכאותו של הנכה לתכנית שיקום לפי חוק זה ק ק ע קק ק ע ;;ק

בחוות דעת מקצועית של פסיכיאטר הקובעת כי מבקש השיקום  בחוות דעת מקצועית של פסיכיאטר הקובעת כי מבקש השיקום  
..לשירותי שיקוםלשירותי שיקום, , עקב נכות זועקב נכות זו, , זקוקזקוק

קטן))בב(( סעיף לענין נפשית הפרעה בשל רפואית קטןנכות סעיף לענין נפשית הפרעה בשל רפואית נכות))אא((נכות נכותהיא היא היא נכות  היא נכות  ) ) אא((נכות רפואית בשל הפרעה נפשית לענין סעיף קטן נכות רפואית בשל הפרעה נפשית לענין סעיף קטן ))בב((
בתוספת  בתוספת    3434או או   3333שנקבעה לפי פריטים שנקבעה לפי פריטים , , לפחותלפחות  40%40%בשיעור של בשיעור של 

::בידי אחד מאלהבידי אחד מאלה, , לתקנות לקביעת אחוזי נכותלתקנות לקביעת אחוזי נכות
המבחנים ואמות המבחנים ואמות ,,לפי הכלליםלפי הכללים,,שהסמיך השרשהסמיך השר,,פסיכיאטרפסיכיאטר))11((  

;;המידה שנקבעו בתקנות לקביעת אחוזי נכותהמידה שנקבעו בתקנות לקביעת אחוזי נכות
לפי))22(( גמלה תשלום לצורך נכות אחוזי לקביעת שהוסמך לפימי גמלה תשלום לצורך נכות אחוזי לקביעת שהוסמך מי עת אחוז נכות לצורך תשלום גמלה לפ ))22(( עת אחוז נכות לצורך תשלום גמלה לפ מ שהוסמך לקב מ שהוסמך לקב

,  ,  ]]נוסח משולבנוסח משולב[[לחוק הביטוח הלאומי לחוק הביטוח הלאומי ' ' או טאו ט' ' הוראות פרק ההוראות פרק ה
  ).).66((19951995- - הה""התשנהתשנ



המשךהמשךבעייתיותבעייתיות המשךהמשך--בעייתיותבעייתיות

לל מרכיב הזמן חשוב בהגדרת חלק  מרכיב הזמן חשוב בהגדרת חלק  --זמניותזמניות
מצד שני לקביעת  מצד שני לקביעת  , , משמעותי מההפרעות הנפשיותמשמעותי מההפרעות הנפשיות

נכות זמנית עלולה להיות השפעה שלילית עלנכות זמנית עלולה להיות השפעה שלילית על
..מהלך המחלהמהלך המחלה

שמט את הקרקע מתחת למבחן שמט את הקרקע מתחת למבחן   --חוק לרוןחוק לרון
בעייתיות עם הגדרת החוק לגבי יכולת  בעייתיות עם הגדרת החוק לגבי יכולת  ..התעסוקההתעסוקה ק קתעס תתעס כ ק ת ע ת ת תע כ ק ת ע ת ת ע

..לחזור לעבודתו הקודמתלחזור לעבודתו הקודמת
למוטיבציה שיקומית מוטיבציה בין למוטיבציההתנגשות שיקומית מוטיבציה בין התנגשות התנגשות בין מוטיבציה שיקומית למוטיבציההתנגשות בין מוטיבציה שיקומית למוטיבציה

..תגמוליתתגמולית



נכות לקביעת נכותמדדים לקביעת מדדים לקביעת נכותמדדים לקביעת נכותמדדים

יש קשר ישיר בין האבחנה לדרגת הנכותיש קשר ישיר בין האבחנה לדרגת הנכות--אבחנהאבחנה..
תרופתי--טיפולטיפול תרופתיעומס לוואי++עומס לוואיתופעות תופעות פול פולט ..תופעות לוואתופעות לווא++עומס תרופתעומס תרופתט
 עומס אשפוזים עומס אשפוזים
יכולת לשמור על סדר יוםיכולת לשמור על סדר יום..
ב בשימוש GAFGAFשימוש מוש ב מוש בש GAFGAFש



ספרותספרותספרותספרות

  מחקרים מראים על קשר ישיר בין עוצמת  מחקרים מראים על קשר ישיר בין עוצמת
..הסימפטומים והתמשכותם לבין המוגבלותהסימפטומים והתמשכותם לבין המוגבלות ןן

 אך המדדים שנבדקו למוגבלות היו דיווחים אך המדדים שנבדקו למוגבלות היו דיווחים
מהעבודה היעדרות ימי או מהעבודהסובייקטיבים היעדרות ימי או . . סובייקטיבים או ימי היעדרות מהעבודהסובייקטיבים או ימי היעדרות מהעבודהסובייקטיבים



התהליך התהליךשיפור שיפור התהליךשיפור התהליךשיפור

קוים מנחיםקוים מנחים
כושר אי כושרטופס אי טופס טופס א כושרטופס א כושר
תיקון ספר הליקוייםתיקון ספר הליקויים..



מנחים מנחיםקוים קוים מנחיםקוים מנחיםקוים
ואורגנים33סעיף פסיכוטים מצבים מצבים פסיכוטים ואורגנים33סעיף

תקין MMSE. מצב פסיכוטי בעבר ללא סימנים10%א 

  .ממשיך בטיפול תרופתי במינון נמוך, מצב פסיכוטי בעבר 20%ב 
ירידה קוגניטיבית קלה ללא הפרעות בהתמצאות ללא טיפול תרופתי

.שליליים קלים"סימנים ,ממשיך במעקב וטיפול אמבולטורי, מצב פסיכוטי בעבר30%ג ק30%ג קך
MMSEירידה קוגניטיבית בינונית יש ירידה ב 

הפרעות , קושי בשמירה על סדר יום,סימנים שליליים בולטים, סימנים פסיכוטיים לא רצופים50%ד 
לקוי     MMSE, ירידה משמעותית בריכוז, פגיעה בזיכרון, קשות באינטראקציה בינאישית

ל ל

.

תופעות לוואי משמעותיות של  .אשפוזים חוזרים או אחרי אשפוז ממושך,במידה בינונית
.בולט לעין  EPSבריכוז או , טיפול הפוגעות בעירנות

אין סדר   ADL - זקוק לעזרה ודירבון ב, סימנים שליליים קשים, סימנים פסיכוטיים רצופים70%ה
.הזנחה עצמית,אפקט לא תואם בצורה קיצונית,יום

.
ק ק
,  זקוק להשגחה,הפרעות בהתמצאות, פגיעה קשה בזיכרון ובריכוז

.אשפוז יום ממושך או תנאי אשפוז בית

אישפוז100%ו אישפוז100%ו



מנחים מנחיםקוים קוים מנחיםקוים מנחיםקוים
הפרעות פסיכונוירוטיותהפרעות פסיכונוירוטיות3434סעיף סעיף 

10%10%בב

התקפי חרדה התקפי חרדה , , תוצאה של סטרס גופני או פסיכוסוציאליתוצאה של סטרס גופני או פסיכוסוציאלי,,הפרעות בשינההפרעות בשינה, , ירידה במצב הרוחירידה במצב הרוח20%20%ג ג 
טקסים שאינם משפיעים על סדר טקסים שאינם משפיעים על סדר ––הפרעה כפייתית הפרעה כפייתית ,,במעקבבמעקב  - - הפרעת אכילה ברמיסיההפרעת אכילה ברמיסיה,,לעיתיםלעיתים
..סימנים פוסט טראומטיים קליםסימנים פוסט טראומטיים קלים,,יש קשרים בינאישיים למרות קשייםיש קשרים בינאישיים למרות קשיים,,היוםהיום ק,, קק קק,,ק

התקפי חרדה לעיתים קרובות ללא התנהגות התקפי חרדה לעיתים קרובות ללא התנהגות ,,הפרעות בשינה ובתיאבוןהפרעות בשינה ובתיאבון, , ירידה במצב הרוח ובהנאהירידה במצב הרוח ובהנאה30%30%דד הפרעת  הפרעת  ,,הפרעה כפייתית עם טקסים הגוזלים זמן משמעותי אך עדיין מותירים זמן לעבודהפרעה כפייתית עם טקסים הגוזלים זמן משמעותי אך עדיין מותירים זמן לעבוד,,נמנעתנמנעת30%30%דד
..שינויים תכופים במצב הרוחשינויים תכופים במצב הרוח, , אכילה בטיפול אמבולטוריאכילה בטיפול אמבולטורי

טקסים כפייתים הגוזלים זמן  טקסים כפייתים הגוזלים זמן  ,,סימני חרדה מתמשכים או תכופים עם התנהגות נמנעת בולטתסימני חרדה מתמשכים או תכופים עם התנהגות נמנעת בולטת50%50%הה
הסתגרותניכרניכר עם הסתגרותדכאון עם בולטיםדכאון וגטטיבים בולטיםסימנים וגטטיבים אינטנסיביסימנים בטיפול אכילה אינטנסיביהפרעת בטיפול אכילה קשייםקשייםהפרעת כר כרנ ם,,דכאון עם הסתגרותדכאון עם הסתגרות,,נ ם בולט ב ם וגטט מנ םס ם בולט ב ם וגטט מנ ב,,ס נטנס פול א לה בט בהפרעת אכ נטנס פול א לה בט ם,,הפרעת אכ םקש קש

זכרונות  זכרונות  , , סימנים פוסט טראומטיים קבועים ובולטים של הפרעות שינהסימנים פוסט טראומטיים קבועים ובולטים של הפרעות שינה,,חמורים בקשרים בינאישייםחמורים בקשרים בינאישיים
..הימנעות המשמעותית לחיי היומיוםהימנעות המשמעותית לחיי היומיום,,הסתגרות וצמצום חברתי בולטהסתגרות וצמצום חברתי בולט,,חודרנים תכופיםחודרנים תכופים

ADLADLזקוק לדירבון בפעולות זקוק לדירבון בפעולות , , סיכון אובדני רצוףסיכון אובדני רצוף,,זקוק לליווי והשגחהזקוק לליווי והשגחה, , אישפוז יום ממושךאישפוז יום ממושך70%70%וו 70%70%וו

..אישפוז מלא וממושךאישפוז מלא וממושך100%100%ז ז 



תודהתודה


