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20% от населението в трудоспособна възраст има 

проблем с психичното здраве. Най-често срещани са 

различните форми на депресия или тревожно 

разстройство.  

Разходи вследствие психични болести в EU годишно: 

- отсъствие от работа и присъствие на работа по време на 

заболяване – 270 млрд. € 

- вследствие от непроизведена продукция – 240 млрд. € 

- за лечение – 60 млрд. € 

- обезщетения за нетрудоспособност – 40 млрд. €  
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o  Хората страдащи от психично заболяване са в риск 

от обедняване и социално изключване 

oПо-ефективните подходи по отношение на лечението 

и трудовата заетост могат да намалят ресурса на 

здравните фондове и да подобрят общото здраве и 

благосъстояние на населението. 
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Оценката на потребностите на хората с проблеми, 

свързани с психичното здраве, в областта на заетостта и 

здравето е трудна и има ниска степен на диагностика или 

насочване към специализирана здравна и за заетост 

подкрепа; 

 

Двете услуги /здравеопазване и заетост/ често работят 

независимо една от друга и се справят с проблемите 

поотделно и в дискретност. 
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Ранният достъп е важен за предотвратяване на 

отпадането от работа или за успешното им 

връщане на работа; 

 

Взаимодействието между психичното здраве и 

трудовата заетост е сложно и е малко вероятно да 

има "универсално решение за всички случаи". 
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Възможните политики включват:  

интервенции на работното място, влияещи върху 

поведението на ключовите служители; 

 подобряване на оценките за нуждите от заетост и 

благополучие на хората с проблеми, свързани с психичното 

здраве; 

Осигуряване на консултации по заетостта в действащи 

здравни програми и др. 
 

http://www.mentalhealthamerica.net/meaningful-work-and-recovery  
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Четири варианта предлагат модели за предоставяне на 

услуги, които осигуряват по-ранен достъп до 

специализирани услуги: 

 

Вариант 1: Достъпни услуги, предлагащи психологическа 

помощ. 

 

Вариант 2: Груповата работа в службите по заетостта, за 

изграждане на индивидуална ефективност и устойчивост 

при неуспехи.  
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Вариант 3: Осигуряване на достъп до онлайн 

психологическа помощ, оценка и подкрепа за 

заетост. 

 

Вариант 4: Телефонни специализирани 

психологически консултации и подкрепа, свързана с 

трудовата заетост.  
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Национално проучване сред домакинствата във 

Великобритания/2000 г./, установява, че 57% от 

хората, които имат общо психическо разстройство, 

работят. 

Само 9% от хората с психотично разстройство 

работят на пълен работен ден и още 19% на 

непълен(Meltzer et al., 2002). 
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Между 30% и 50% от хората с шизофрения са способни да 

работят, но само между 10% и 20% са на работа (Marwaha 

and Johnson, 2004). 

За хората с трайни проблеми на психичното здраве от 

всички видове много е по-малко вероятно да бъдат 

икономически активни в сравнение с тези с физически или 

сензорни увреждания.  

През 2004 г. само 21% от хората, считани за лица с 

увреждания с продължително психическо заболяване, 

работят в сравнение с 47% от хората с увреждания общо. 
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Ефектът от работата и безработицата върху 

психичното здраве  

Работата може да се окаже стрес за някои хора при някои 

обстоятелства, на изследване (Waddell and Burton, 2006) показва: 

1. Работата е от полза за здравето и благосъстоянието. 

2. Липсата на работа е вредна за здравето и благополучието. 

Безработните се консултират с общопрактикуващите лекари по-

често, а тези, които са били безработни повече от 12 седмици, 

развиват между четири и десет пъти повече депресия и 

тревожност.  

3. Безработицата се свързва с повишени нива на суицид. 
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Ефектът от работата и безработицата върху 

психичното здраве  
 

4. За хората без работа наемането на работа води до 

подобряване на здравето и благосъстоянието, а по-

нататъшната безработица води до тяхното влошаване. 

5. За болни и/или инвалиди, започването на работа 

значително подобрява здравето и психо-социалния им 

статус. 

6. Здравословното състояние на хората от всички възрасти, 

които се оттеглят от социалните помощи, се подобрява. 
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Диагностициране на психичните разстройства 
 

 Три четвърти от хората с общо психическо разстройство 

не получават лечение (2001).  

 ОПЛ /GP/ откриват само около една четвърт от хората с 

психично разстройство, най-често депресия и тревожност.  

 Нивата на откриване са дори по-ниски при хора, чиито 

психични проблеми са представени с физически 

симптоми или за такива с физически заболявания, които 

имат съпътстващи проблеми с психичното здраве (Kessler 

et al., 1999). 
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Обсъждане по групи на случаи от практиката.  
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Благодарим Ви за вниманието! 


