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בכל שנה 14.1 מיליון אנשים בעולם מאובחנים עם סרטן 
)Cancer Research UK, 2014(. השיפור באיכות הטיפולים 
וגילוי מוקדם של המחלה, תורמים לגידול משמעותי בכמות 
האנשים שמצליחים לשרוד ולחיות זמן ממושך יותר לאחר 
האבחנה והטיפול. אי לכך, חזרה לעבודה של מחלימי סרטן 
הינו אקט בעל חשיבות ניכרת לעובדים, למעסיקים ולכלל 

החברה. 
עדויות ממחקרים שנעשו באוסטרליה ובאיחוד האירופי, 
מצביעות על עלויות משמעותיות לכל שלושת הגורמים 
 )2013) Luengo-Fernandes & Sullivan .המוזכרים לעיל
9.43 ביליון יורו בשנה,  מדווחים על הפסד כלכלי של 
במדינות האיחוד האירופי. דבר זה נובע מאובדן ימי 
עבודה של עובדים שאובחנו עם סרטן. בנוסף, כלכלנים 
באוסטרליה (Cost of Cancer in NSW, 2007( חישבו 
את הנטל הכלכלי שנגרם למעסיקים והממשלה, כתוצאה 
מהצורך להתמודד עם עובדים שחלו בסרטן ומצאו כי 
הוצאות הכרוכות במציאת תחליף מתאים לעובדים נעדרים 
ותשלום פרישה לאלו שהחליטו לעזוב את מקום עבודתם 
- התבטא בכ-22 מיליון דולר אוסטרלי לשנה. כמו כן, 
אובדן תשלומי מיסים של עובדים שחדלו לעבוד כתוצאה 

ממחלתם, התבטא בכ-770 מיליון דולר אוסטרלי לשנה. 
למרות הנטל הכלכלי הכבד, de Boer et al (2009) מצאו 
ששיעור האבטלה בקרב אוכלוסיית העובדים שחלו 
בסרטן גבוה פי 1.37 בהשוואה לעובדים ללא סרטן. ניתן 
לשער, שההסבר לכך טמון במאפיינים של העובד (בריאות, 
איכות חיים, תסמינים ותפקוד(, במעסיקים ו/או בהעדר 
תמיכה מגורמי בריאות ורווחה. לפיכך, יש להכיר בתהליך 

הגיע הזמן לפעול - האתגרים 
הקשורים לתעסוקה בזמן 
הטיפולים בסרטן ואחריהם

חזרה לעבודה ו/או בשמירת מקום התעסוקה, כתהליך 
 המערב צוות רב מקצועי ממספר גורמים רלוונטיים

 .)Yarker et al., 2010(
היכולת להמשיך לעבוד חשובה לעובדים רבים שחלו 
בסרטן, על מנת לשמר הן את הקשרים החברתיים והן 
את ההערכה העצמית שלהם. לעיתים קרובות, עבודה 
 מסייעת להם למסד מחדש את תחושת ה"נורמליות"
)Amir et al., 2007(. לעומת זאת, הדימוי העצמי החדש 
והנפשיות,  עלול להיות מושפע מהתוצאות הפיזיות 
שנגרמו בעטיים של הטיפולים הקשים. מעבר לכך, גם 
האנשים הסובבים את העובדים הללו, עלולים להגיב בצורה 
שתשפיע שלילית על העובד. כל זה יכול לגרום לשינוי ניכר 
במשמעות שהעובד מייחס למושג העבודה ולתהליך של 
בדיקה מחדש של היכולות וסדרי עדיפויות. מעבר לזאת, 
עובדים רבים מושפעים מלחצים כלכליים ו/או מקרובי 
משפחתם, בתהליך קבלת ההחלטה לגבי המשך או הפסקת 
עבודתם. ואכן, עובדים רבים שחלו בסרטן מתלוננים על 
העדר תמיכה משמעותית, הן בתקופת הטיפולים והן 

 .)Wells, 2013) בחודשים ובשנים שלאחר מכן
עובדים אלו מטופלים על ידי מספר רב של נותני שרות 
(Tiedtke et al., 2012), אולם מידע אמין לגבי דעותיהם 
של נותני שרות אלו לא בנמצא בספרות העכשווית. סקר 
של רופאים תעסוקתיים (Amir et al., 2008( מצביע על 
ליקויים משמעותיים בתהליך ההכשרה של רופאים אלו, 
בנושא מחלת הסרטן וההשלכות לגבי היכולת לעבוד. 
כמחצית מהמשתתפים בסקר הביעו דאגה מהעובדה, 
שתהליך הכשרתם המקצועית אינו מכסה סוגיות הקשורות 
להשלכות של המחלה והטיפולים על יכולת העבודה. 
בנוסף, המשתתפים הביעו דאגה לגבי איכות התקשורת 
בינם לבין גורמי טיפול אחרים, בעיקר אונקולוגים ורופאי 

משפחה.
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Yagil et al., 2017( מצא, שרופאים  ) מחקר ישראלי 
מתאמים את סגנון התקשורת שלהם עם מטופלים, בהתאם 
לתפיסתם את יכולת ההבנה של אותם האנשים. ולכן, 
מומלץ לשפר את תהליך ההכשרה של רופאים אלו על מנת 
לתרום לתקשורת סבירה עם החולים שלהם, שמתלבטים 

לגבי המשך תעסוקה.
מתן תמיכה הולמת במקום העבודה הינו גורם משמעותי 
פתרונות  ולמצוא  לשתף  לעובדים  המאפשר  מאד, 
הולמים לאתגרים הניצבים בפניהם. תמיכה זו פותחת 
פתח לתהליך של משא ומתן לגבי סידורי עבודה שונים, 
 Wells et al.,) ובעיקר לרכישת הביטחון מחדש בעבודה
2013(. ואכן, מחקרים מאששים הנחה זו. חולי סרטן בגיל 
העבודה, מייחסים חשיבות רבה לתפקיד המעסיק ושאר 
העמיתים לעבודה. לאחרונה, נרשמת מגמה ברורה של 
האצלת מרבית סמכויות משאבי אנוש למנהלים הישירים. 
מגמה זו מתבטאת בכך, שאותם מנהלים ישירים נהפכו 
לאחראים העיקריים לתהליך החזרה לעבודה לאחר מחלה 
 ממושכת. לעומת זאת, סקר של מנהלים ישירים באנגליה
)Amir et al., 2010( מצביע על קשיים רבים שמנהלים 
אלו חווים, כשהם נדרשים לנהל את התהליך הזה. מנהלים 
שהשתתפו בסקר התלוננו על חוסר הדרכה ותמיכה, 
שתסייע להם לבצע את התהליך כשורה. מעבר לזאת, 
 רוב המשתתפים בסקר של רופאים תעסוקתיים באנגליה
)Amir et al., 2009( חשו שמנהלים מפנים עובדים שחלו 
בסרטן מאוחר יותר, בהשוואה לעובדים שחלו במחלות 

אחרות.
סקירת הספרות (Amir et al., 2017( מספקת תובנה נוספת 
למגוון ולמידת המורכבות, של הגורמים המשפיעים על 
התנהלות המנהל בתהליך הסיוע לעובדים שורדי סרטן. 
בעקרון, נמצאו שתי קבוצות גורמים שהשפעתם נמצאה 

משמעותית במחקרים השונים:
האופן בו המנהל תופס ומפנים את מדיניות הארגון: כמו 

בשאר המחלות הכרוניות, מדיניות ברורה לגבי ניהול 
עובדים חולים או בעלי מוגבלויות, נחשבת כדבר הכרחי 
בסיוע למנהלים. על אף זאת, בארגונים רבים שהשתתפו 
במספר מחקרים לא נמצאה מדיניות ברורה, ובארגונים 
שיש בהם מדיניות כלשהיא, היא לא היתה מאוחדת או 
מותאמת לעובדים חולי סרטן. העדר מדיניות ברורה גרם 
בארגונים רבים, לתקשורת לקויה בין המנהלים הישירים 
לבין שאר הגורמים המעורבים (משאבי אנוש, רופאים 
תעסוקתיים וכדומה(. כתוצאה מכך, מנהלים ישירים נמנעו 
מליזום קשר ישיר עם העובדים שלהם וכתחליף ניזונו 
ממידע "ממקור שני", מה שגרם להרבה עובדים חולים 

לחוות מצוקה.
האופן בו העובדים רואים את תפקיד המנהלים: יחסים טובים 

בין העובד והמנהל הישיר נחשבו כגורם משמעותי מאד, 

כדי לסייע לעובד לשוב למקום עבודתו לאחר האבחנה 
והטיפולים במחלת הסרטן. עובדים רבים ראו ביחסים אלו 
כמעין "חוזה" בין שני הצדדים, חוזה שמבוסס על כבוד 

הדדי, אמפתיה ותקשורת איכותית.
לסיכום, בזכות השיפור באיכות הטיפולים בסרטן, מספרם 
של שורדי סרטן הולך וגובר. כמחצית מאוכלוסיה זו 
מאובחנת בגילאי העבודה, כאשר הקריירה וסוגיות אחרות 
הקשורות לתעסוקה עדיין משמשות גורם חשוב בחייהם. 
שורדים רבים הינם בסיכון משמעותי לאבטלה, דבר 
שמשפיע על איכות החיים שלהם ועל מצבם הכלכלי. 
על מנת לשפר את ההתייחסות לעובדים אלו ולהשיג 
את השינוי הנדרש, יש צורך דחוף לשנות את הגישה תוך 

הסתמכות על מידע מבוסס ראיות ממחקרים.
במצב הנוכחי, מחקר שבוחן את מהות הסיוע לשורדי סרטן 
להשיג את מאווייהם לגבי התעסוקה הוא בעל משמעות 
ניכרת, אולם אינו מספק ואינו מופץ דיו. מעבר לכך, אין 
מספיק מידע מהימן על יעילותן של התערבויות המופנות 
למעסיקים/מנהלים ישירים. עם מידע מבוסס על ראיות 
ומהימן, אפשר יהיה לפתח התערבויות רלוונטיות שיאפשרו 
לשורדי סרטן המעוניינים לחזור לעבודה להשיג את 
מבוקשם. הדבר ישפר את איכות חייהם ויתרום למעסיקים 
ולחברה בכללותה. לכן יש צורך מיוחד לקדם מחקר, 
המבוסס גם על מתודולוגיה איכותנית. אחת המטרות 
העיקריות של מחקר כזה, תהיה לאתר את האמצעים בהם 
ניתן יהיה לשפר את התקשורת בין כל הגורמים הנוגעים 

בדבר.
לחזור  או  להמשיך  סרטן המעוניינים  לשורדי  סיוע 
לתעסוקתם, יסייע להפחתת הנטל הכלכלי של מחלת 
הסרטן ויתרום משמעותית לכל הגורמים הרלוונטיים: 
השורדים ובני משפחותיהם, ספקי שרותי בריאות ורווחה, 

מעסיקים ומנהלים והחברה בכללותה.
לכן, זהו הזמן לפעול על מנת להפוך רעיונות אלו למציאות!

תודות: ברצוני להודות לד"ר אילנה קדמון, העורכת הראשית 
של הביטאון, שהזמינה אותי לכתוב מאמר ואף עזרה 

בתרגומו מאנגלית וליוותה בהערותיה לאורך כל הדרך.
z.amir@salford.ac.uk ניתן ליצור קשר עם המחבר במייל
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ADCETRIS is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory 
CD30+ Hodgkin lymphoma (HL):
1. following autologous stem cell transplant (ASCT) or
2. following at least two prior therapies when ASCT or multi-agent chemotherapy is not 
a treatment option.
ADCETRIS is indicated for the treatment of adult patients with CD30+ HL at increased 
risk of relapse or progression following ASCT.
ADCETRIS is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory 
systemic anaplastic large cell lymphoma (sALCL).

ADCETRIS is indicated for the treatment of adult patients with CD30+ cutaneous T-cell 
lymphoma (CTCL) after at least 1 prior systemic therapy

For further information please refer to full prescribing information as approved by the 
Israeli MoH.

NINLARO® in combination with Lenalidomide and Dexamethasone is indicated for the 
treatment of patients with multiple myeloma who have received at least one prior therapy.
For further information please refer to full prescribing information as approved by the 
Israeli MoH.


