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טיפול פסיכיאטרי אסרטיבי בקהילה
( )Assertive Community Treatmentלשיפור
תוצאות ויעילות בטיפול במצבי נפש קשים -
צורך אמיתי עם יעילות כלכלית
1

דוד ישראלי
ישראל שטראוס
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1המערך הפסיכיאטרי ,בית החולים קפלן ,מסונף לאוניברסיטה העברית ,ירושלים
2מרכז בריאות הנפש באר יעקב ,נס ציונה (לקהילה) מסונף לפקולטה לרפואה סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב

טיפול אסרטיבי בקהילה ( )Assertive Community Treatment - ACTהוא צורת טיפול
המהדקת את הקשר הטיפולי בין שירותי בריאות הנפש למטופל ,אשר מאפשרת
לקדם את מצבו הנפשי והשיקומי של המטופל .הפעלתו מחייבת צוותים ייעודיים
לכך ועל פניו הכנסת שינוי לשירות האמבולטורי .במאמר זה ,מדווח על הפעלת
המודל בישראל יחד עם ביצוע ניתוח כלכלי שמראה ,מעבר ליכולת של  ACTלהצליח
בהיבט הטיפולי ,פוטנציאל של יעילות כלכלית למודל בעידן הרפורמה בבריאות
הנפש .יתרה מכך ,אנו מראים במאמר זה ,כי בניתוח עלות־תועלת ACT ,היא גישה
טיפולית שלטת שיש לשקול לאמץ ,משמע שיש כאן רווח באיכות טיפול ()QALY's
לצד חיסכון כספי (.)Cost saving
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הקדמה

קיימים לא מעט דיווחים בפסיכיאטריה על
כך שהמרחק הפיזי והרגשי בין מטופלים
למטפלים גורם למצבים קשים יותר בקרב
אותם חולים ,עד לאשפוזים בכפייה ו/או
אשפוזים תכופים ונשנים .אשפוזים אלה
יכולים לפעול כמעגל קסמים להמשך
קיום והעמקה של המרחק הפיזי והרגשי
בין מטופלים למטפלים ,ויכולים להביא
לתוצאי בריאות נמוכים יותר בחולים,
לתחושות חוסר סיפוק מקצועי ולירידה
בהניעה (מוטיבציה) בקרב מטפלים .כל אלה
קוראים לחיזוק הקשר הטיפולי והזמינות בין
המערכת הפסיכיאטרית למטופלים על ידי
פיתוח טיפול מונגש יותר בקהילה.
טיפול פסיכיאטרי אסרטיבי בקהילה
( )Assertive Community Treatment- ACT
התפתח בתחילת שנות השבעים כדי לטפל
באנשים עם הפרעות נפש קשות בקהילה
[ ACT .]2הגיע כתגובה לסגירה של בתי
חולים פסיכיאטריים ,והוא למעשה עבודת
צוות הבאה לשמור על קשר בין השירות
הפסיכיאטרי למטופלים .בתחילה נחשב ACT
לתחליף לאשפוז פסיכיאטרי מלא ,ובהמשך
הוצע כזרוע עוזרת לבריאות המטופלים גם
במצבים חדידים ( .]2,1[ )Sub acuteל–ACT

יש גם אפשרות לשלב תפקידים בצורה דומה
לדגם הנהוג בפינלנד של דיאלוג פתוח [,]3
עם הצלחות טיפוליות משמעתיות במסגרת
שיקום לאחר משברים נפשיים.
המטרות העיקריות של  ACTהן:
	•יצירת קשר טוב ,כולל דיאלוג פתוח
יותר ,בין גורמים מטופלים לשירותים
הפסיכיאטריים [.]4
	•הפחתת שיעור האשפוזים ,כולל אשפוזים
כפויים ,וההוצאות על אשפוזים [.]5
	•שיפור תוצאים בעיקר במדדי איכות
חיים [.]6
	•שיעור האשפוז במחלקות פסיכיאטריות
חדות (אקוטיות) בישראל עולה על
 ,100%כך שכל התערבות העשויה
לחסוך ימי אשפוז עבור מטופלים ,היא
בעלת פוטנציאל לטיפול מיטבי יותר
עבור מטופלים המאושפזים במחלקות
הקיימות ,בשל אפשרות להקטנת עומס.
נקודת מפתח במודל זה היא ש־ ACT
מהווה עבודת צוות [  ,]7כאשר צוות
מולטידיסיפלינרי המורכב מפסיכיאטרים,
אחיות ועובדות סוציאליות ,אחראי על
מספר מוגדר של מטופלים [ .]8צוות ACT
מגיע פיזית לאותם מטופלים שחלקם עם
שיתוף פעולה חלקי ,ושם דגש על מצב נפשי

נתון ,הקשר עם הצוות ,והיענות לטיפול
בתרופות [ .]10,9שיפור הקשר בין המטופל
וקרוביו לצוות ,הוא מפתח לאפשרות הצלחה
טיפולית גדולה יותר גם במונחי תוצאת
טיפול ,זמן טיפול ואיכות חיים.
הרכב צוות

ACT

הצוות מורכב מפסיכיאטר ,פסיכולוג/עובד
סוציאלי ואחות .העבודה הינה עבודת צוות,
כאשר הצוות יקרא למקרים הבאים:
	•מטופל המצוי במעקב במירפאה אשר
החמיץ את ביקוריו האחרונים ,ויש לו
אנמנזה עם החמרות הכוללות מסוכנות
עבורו או משהו אחר.
	•מטופלים ״שמפספסים״ ביקורים נשנים
ויש להם אנמנזה של אשפוזים תכופים
בדלת מסתובבת  -אשפוז נשנה תוך פחות
משישה חודשים .זהו מספר המטופלים
הגדול ביותר ,ולהערכתנו מבוצעים
למעלה מ– 3,000אשפוזים כאלה בשנה.
	•מטופל ידוע למירפאה ,שעליו יש דיווח
ממשפחתו ,רופא המשפחה או הרווחה
על החמרה במצבו ושסירב ליצור קשר
עם המירפאה.
	•מטופלים שקיבלו הוראת בדיקה דרך
הפסיכיאטר המחוזי ומוכרים למירפאה.
	•מטופל שלאחר אשפוזו לא משך את
תרופותיו מקופת החולים ולכן מצבו
עלול להחמיר בתקופה הסמוכה לכך.
ברצוננו להכניס מערכת כזו לשימוש בישראל
תוך תשומת לב לאפקטיביות וחיזוק הקשר
הטיפולי מחד גיסא ,וניתוח עלות תועלת
מאידך גיסא .בעידן הרפורמה המגיע שהחלה
מיולי  ,2015תחשיבים של עלות תועלת
יידרשו מכיוונים שונים ,קופות החולים
מחד גיסא ,והנהלות בתי החולים ומשרד
הבריאות מאידך גיסא .להערכתנו ,התערבות
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כזו ,כאשר צוות מגיע עם רכב לבית המטופל
ומונע או מקטין אפשרות אשפוז ,תוך יצירת
קשר טיפולי שיכול להיות טוב יותר ,אינה
רק יעילה יותר מבחינת תוצאי בריאות ,אלא
היא חסכונית ( )Cost savingולכן יש לאמצה.
הערכת הכנסה למירפאות
לבריאות הנפש

הניתוח מתייחס לתשלומי קופת החולים
אחרי הרפורמה .הניתוח כאן נעשה על פי
תשלום רטרוספקטיבי עבור כל שירות Fee
 ,for serviceלמרות שייתכן ואינטרס הקופות
יהיה לבצע ניתוח עלויות פרוספקטיבי ובכך
להעביר חלק מהאחריות על המימון לנותני
השירות .בראייה זו ,חשובה גם מתכונת
מנוי לשירות שיכול להתאים לשני הצדדים,
היות שקבוצת  ACTתהיה אחראית על אזור
מסוים שיכולים להיות בו עד מספר מוגדר
של מנויים.
להערכתנו ,תמחור עלות ביקור של
צוות כזה הוא  ₪ 2,000-1,500כשגם זה
נתון לדיון .בביקור כזה מובאים בחשבון גם
ביקורים נשנים (חוזרים) מידי שבוע ללא
תשלום נוסף .ההערכה היא שקיימים 20-10
מטופלים חדשים בשבוע למירפאה עם
הכנסה מינימאלית של  ₪ 60,000לחודש
למירפאה עבור צוות  .ACTההוצאות
החודשיות יכולות להיות מכוסות כבר לאחר
קצת יותר משבועיים .במונחים של נותני
השירות במירפאה ,זהו טיפול יעיל ,עם שינוי
חיובי באיכות חיים עם הכנסה חיובית.
הערכת חיסכון לקופות
החולים ביישום תוכנית

ACT

בפועל ,ניתן לערוך תוכנית ניסוי (פיילוט)
על קבוצת  ACTבודדת ולמדוד את החיסכון
המוערך על ידינו בסביבות שני מיליון ₪
ל– 480ביקורים בשנה ,זאת לעומת מירפאה
אזורית שלא תאמץ את השיטה.
תחשיב לחישוב ארצי :בהתחשב בכך
שבפריסה ארצית של  15קבוצות ,עם 7,200
ביקורי חולים ,ההוצאה של הקופות עבור
שירות זה תעמוד על .₪ 10,800,000
ההערכה היא ,כי  30%מהמטופלים
המתקבלים מידי שנה לאשפוז פסיכיאטרי
חוזרים לאשפוז תוך פחות משישה חודשים.
בישראל כ– 1,000מיטות לחולים במצב חד,
עם הערכה של קבלה אחת חדשה ליום
למחלקה של  35מטופלים .חישוב זה מניב
הערכה של כ– 3,100אשפוזים של דלת
מסתובבת לשנה .שאר החולים שדווח עליהם
מהווים כ– 10%נוספים ,שאינם מוכללים
בקטגוריה .הנתונים הללו מביאים אותנו

להערכה של כ– 3,400אשפוזים בשנה .עלות
יום אשפוז חד ( )Acuteהיא כ– ,₪ 800ואילו
אשפזו ממוצע נמשך  30ימים .הערכתנו היא,
כי שיעור ההצלחה במניעת אשפוזים עשוי
להגיע עד ל– .50%מנתונים אלה ,החיסכון
המרבי לקופות עבור ימי אשפוז עשוי להיות
 .₪ 40,800,000 =0.5*800*30*3400החיסכון
נטו לקופות בשנה= חיסכון בתשלום ימי
אשפוז  -תשלום למרפאות עבור השירות
 ,30,000,000 =40,800,000-10,800,000דהיינו
חיסכון של כ– 30מיליון  ₪בשנה .בחלוקה
ל– 15נקבל את החיסכון המוערך לקבוצת
 ACTבודדת של כשני מיליון  ₪בשנה.
ניתוח רגישות :הפרמטר המשמעותי
ביותר להערכה מבחינתנו הוא שיעור
ההצלחה במניעת אשפוזים נשנים .כדי
לחשבו נפתור המשוואה =10,8000
 .X *3400*30*800פתרון המשוואה נותן
ערך של  .13.2%מכאן שעד שיעור מניעת
אשפוזים נשנים של  13.2%בשנה ,מימון
השירות עבור הקופות כדאי כלכלית (Cost
 ,)savingומתחת לערך זה ,הטיפול על פי
ניתוח עלות–תועלת מוטל בספק כאשר יש
עלות כספית חיובית (הוצאה כספית גדולה
יותר) ושינויי אפקטיביות ( )QALYחיוביים,
בשל הצלחת הטיפול במניעת אשפוזים
נשנים.
החיסכון החברתי הוא אף גדול ביותר אם
מביאים בחשבון קבוצת מטופלים שיוצאת
ממעגל האשפוזים וחוזרת לתפקוד טוב
יותר ,כולל חזרה חלקית לשוק העבודה .אלו
הם רווחים בלתי ישירים של ההתערבות הזו
יחסית למצב הקיים.
הערכת עלות–תועלת

קביעת עלות–תועלת חשובה להערכת
טיפולים שונים ודירוגם .מקובל לחשב מדד
שנקרא Incremental Cost Effective( ICER
 .)Ratioהמדד הוא מנה בין שינוי בעלות
ביחס לטיפול מסוים לשינוי ב–Quality
 ,)QALY( Adjusted Life Yearsשהוא תוצא
בריאות המתקנן תוספת או אובדן שנות
חיים כתוצאה מתוכנית הטיפול הרפואית.
מקובל כי תוכנית טיפול שתחסוך כסף
ותגדיל  QALYהיא השלטת ויש לאמצה,
ולעומתה יש לדחות תוכנית טיפול שתעלה
יותר כסף אך תפחית  .QALYביניהם קיימות
תוכניות שיכולות להעלות את התשלום וגם
לעלות  ,QALYאו להפחית את התשלום וגם
להפחית  QALYהדורשות החלטה על בסיס
אחר של כדאיות כלכלית או רפואית .פירוט
כל האפשרויות הללו מובא בטבלה .1
אנו מציעים ,כי הערכת הטיפול תתבצע
לאורך שנה בין מרכז שאימץ את השיטה

טבלה :1

הערכת הוצאות למירפאה לבריאות הנפש לצורך ממון
צוות ACT
פסיכיאטר בחצי משרה

 10,000שח לחודש

עובד סוציאלי/פסיכולוג בחצי משרה

 ₪ 5,000לחודש

אחות בחצי משרה

 ₪ 5,000לחודש

הוצאות נסיעה

 ₪ 3,000לחודש

הוצאות על רכב ליסינג*

 ₪ 2,500לחודש

פלפון ייעודי

 ₪ 200לחודש

איש ביטחון מלווה

 ₪ 4,000לחודש

הוצאות על תרופות

 ₪ 3,000לחודש

סך הוצאות

₪ 32,700

*ההנחה שיירכש רכב ייעודי בעלות  ₪ 300,000שיוכל לשרת את המירפאה
כעשור .להערכתנו ,יש צורך בערך ב– 15קבוצות  ACTלשם פריסה ארצית סבירה.

לעומת מרכז שלא אימץ את השיטה.
הסולמות שאנו מציעים למעקב סגוליים
(ספציפיים) לפסיכיאטריה ולא סגוליים .אנו
מציעים את  GAFאו  CGIכסולמות סגוליים
לפסיכיאטריה למעקב אחר מטופלים.
לצד סולם זה אנו מציעים סולם לא סגולי
כמו  ,SF36או  HUI3הנהוגים בשימוש כדי
להמירם להערכת  .QALYיש לבדוק סולמות
אלה ביציאה מאשפוז ופעמיים במשך השנה
במסגרת המעקב במירפאה או קבוצת .ACT
השימוש בסולמות איכות מתוקננים מאפשר
חישוב הערכה כלכלית.
הערכתנו היא ,כי ניתן למנוע עד 50%
מהאשפוזים הנשנים ,ונתון זה יכול לשפר
את התוצאים של המטופלים מבחינת תפקוד,
שביעות רצון ואיכות חיים .כל אשפוז נוסף
הוא מתכונת להחמרה בפרמטרים אלו ,כך
שאנו צופים לשינוי חיובי בכמות ה– QALY'S
הטוטלית עם ההתערבות .שני הפרמטרים
המשפיעים ביותר על השינוי החיובי ב–
 QALYהם מספר המשתקמים שיגדל (אנשים
שנמצאים במסגרת שיקום ולא במסגרת
אשפוז) ואיכות השיקום .כפי שהראינו,
מבחינת עלות יש חיסכון משמעותי כספי עד
לשני מיליון  ₪לקבוצת  .ACTכאשר נחשב את
ה– ,ICERנקבל חסכון כספי לצד עלייה ב–,QALY
כך שתוכנית טיפול זו שלטת ויש לאמצה.
סיכום הניתוח

ידוע בעולם על יעילות  ACTלהשגת תוצאי
בריאות נפש טובים יותר .בעבודתנו
הנוכחית ,הראינו את הדרכים להערכת
השיטה ברמת עלות והתוצאים לטיפול
לצוות בודד ולפריסה ארצית .ערכנו במאמר
זה ניתוח (אנליזה) ייחודי לישראל סביב
הרפורמה לבריאות הנפש.
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טבלה :2

שינוי בעלויות בין טיפולים
עלות שולית  -שנוי בעלויות בין טיפולים
שנוי ביעילות  -שינוי
ב–QALY

חיסכון בעלויות

עלות זהה

אמץ הטיפול  -כאן נמצא ACT

אמץ הטיפול

לשיקול כלכלי/בריאותי

יעילות דומה

אמץ הטיפול

לשיקול כלכלי/בריאותי

דחה הטיפול

יעילות נמוכה

לשיקול כלכלי/בריאותי

דחה הטיפול

דחה הטיפול

יעילות גבוהה

מנקודת ספקי שירות בריאות הנפש
(מרכזי בריאות הנפש) ,זהו שירות בריאות
טוב יותר עם אפיק רווחי .בנוסף ,ייתכן
שהפעלת שירות זה אף יכולה לשפר מדדי
הניעה (מוטיבציה) בקרב מטפלים  -נתון
המצריך בדיקה.
מנקודת ראות קופות החולים בניתוח
עלות–תועלת ,הטכנולוגיה שלטת .הפעלת
 ACTמניבה תוצאי בריאות טובים יותר

(יותר  )QALY'Sוהיא  .Cost savingמבחינה
חברתית התועלת אף גדולה יותר,
כאשר חלק מהמטופלים חוזרים למעגל
התעסוקה  -עובדה היכולה לסייע גם
בהקטנת הסטיגמה החברתית .כל הנתונים
הללו מצביעים על הכדאיות שבאימוץ
רעיון זה בהשקעה ראשונית לתשתית
קבוצות  ,ACTעם תוצאות מבטיחות
בהמשך.
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כרוניקה

קשר בין מילת העורלה וטיפול בנוגדי נגיפי רטרו
על היארעות איידס באוגנדה
מילת העורלה בגברים וטיפול בתרופות נוגדות נגיפי רטרו בנשים,
הוכחו כשיטות מניעה להדבקה בנגיף  .HIVקונג וחב'
 )2016;316:182בדקו האם התערבויות אלה יעילות להפחתת שיעור
הנדבקים באיידס בעיר ראקי שבאוגנדה .המעקב נערך בשנים 2013-
 1999והוכללו בו  44,688איש 56.5% ,נשים ,בגיל ממוצע של 24.6
שנים .בתקופה זו ,שיעור כריתת העולה עלה מ־ 19%ל־ ,39%ושיעור
כיסוי הטיפול בתרופות בנשים עלה מאפס ל־.26%
( JAMA
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נמצא ,כי חציון היארעות הדבקה ב־ HIVפחת מ־ 1.25ל־0.84
ל־ 100שנות אדם בגברים ,ומ־ 1.25ל־ 0.99בנשים .כל הגברה של
 10%בשיעור המילה לווה בהפחתה של שיעור ההדבקות ( )IRRשל
 .0.87השוואה בין קהילות עם שיעור גבוה של מילה  ,40%לשיעור
נמוך  10% -לווה בהפחתה ב־ IRRשל  .0.67תופעה דומה נצפתה
גם בקרב הנשים הנוטלות תרופות נוגדות נגיפי רטרו.
איתן ישראלי

