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מידע    שסיפקונתונים  ל  עיקרי המקור  ההיו  מטפלים   דיווחיהמבוססים על    הלאורך עשורים, מדדי תוצא

ה והמדיניות  על  הנפש פרקטיקה  מדדיבבריאות  ידי תוצאה    .  על   Patient  תמודדיםמ  המדווחים 

Reported Outcome Measures   :זה יותר את  (  ”PROMs“)במאמר  ישיר  באופן  חוויות  המעריכים 

וסוביקטיביות  ה שירותים,  מקבלי  מצבמשל  על  שלהם  הפרספקטיבות  את  על  ו  בריאותםו  ם בטאים 

מהותי חייהם    ים היבטים  חברתי של  ושילוב  חיים  איכות  מטרות,  השגת  הטיפול  מדדי  .  כמו  חווית 

Patient Reported Experiences     :זה בשירותי  שימוש  חוויית האת  מעריכים    (”PREMs”)במאמר 

 ( ואוריינטציה של החלמה.responsivenessבריאות, כולל תקשורת, היענות )

  ;(  (co developedבפיתוח משותף   גובשוש    PROMsשל  הטמעה שיטתיתצורך בביתמקד  מאמר זה  

בב אתגרים  הזיהוי  עתידייםבו;  הטמעה תהליך  עדיפות  לסדרי  משוהכוונה  .  הצעה  היא  תף"  ב"פיתוח 

מעורבותל המשמעותיתחשיבות  בעלי של    ם  )  אנשים  מניסיון  הנפשידע  כולל  ( בבריאות  חוקרים  , 

סייע בהפחתת הטיות  ממתן ייעוץ  בין    שנעההמדד והערכתו. מעורבות    של  פיתוחה   יבכל שלבעמיתים,  

ובילים באופן מלא את תהליך פיתוחם של  חוקרים עמיתים המלועד  מטפלים  ה  יהם שלהעדפותלטובת  

 .  ונוצרים על ידי מתמודדים מובאים מדדים ה

שלוש מזהים  של  ב  ים התומכ  גורמיםה  אנו  ב  ,שגרתישימוש  חשיבות  היקף  ורחב     PREMsקבוע 

PROMs and  ,חיים  הניסיון  ש  משום   אתי.  ומוסדי   טיפולי/שיקומי : אתי(lived experience  )הוא מרכזי  ,

הן  חיוני ותואם  והן  את  ,  ההחלמה  החזון  המבוססתאת  הגלובלית  לזכויות -תנועה  הפועלת  הגברת  , 

על  כחשובים  המדורגים  משתנים  נדרש ש  שירותים בבריאות הנפש. ההשתתפות והמנהיגות של מקבלי  

והאת    וו הימתמודדים  ידי   המרכזי  לבסיס  עיקרי  במידע  איסוף  מקור  החלטות  שיתמוך  קבלת 

 או משלימים. משניים   יהיומטפלים המדורגים על ידי  נתונים  כאשר , גיבוש מדיניותב וטיפוליות /שיקומיות

מטופלים  ומטפלים    שלבין הערכות  פערים    רבים חשפו , מחקרים אמפיריים  טיפולית/שיקומיתמבחינה  

שימוש   סוגיות.  רחב של  לזהות    PROMs-בבטווח    פרספקטיבות. הבריבוי  ולהכיר  התאמות  -אי  עוזר 

  דיווח ם המשקפים נתוני  ל שילוב שיטתי של מדדיוכל צריכים ל,  ותוצאות  הערכה-י מבוססומדיניות  טיפול  

ה  לגבי  מטופליםשל   חווים את  הם  מידת  את    גם  משפר    PROMs-בהשימוש    . שירותיםהדרך שבה 

הaccountability)אחריותיות  ה של  ב  של  קבועמשוב  ב  יכהתמע"י    טיפול (  שירותים    יחס מקבלי 

שלהם   הלהתקדמות  הגדיבמימוש  שהם  מתמשך  עבורם   ותכמשמעותירו  מטרות  דיאלוג  מוביל  .  זה 
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ב מפתח  מרכיבי  שהם  הטיפולית,  והברית  התקשורת  נפשלשיפור  בריאות  אישית    יםמותאמ  שרותי 

(personalized mental health .) 

-סוציוהתהליכים  את ההופכים  PREMs,   , חווית טיפול  ומדדי  ,PROMs  , ברמה המוסדית, מדדי תוצאה

 .  ומשפיעים יותר פוליטיים גלויים 

צדק  -תנועות צרכנים השמיעו ביקורת על העדיפות הניתנת לפרספקטיבות של מטפלים, שמובילה לאי

תוך  משנוסחו  למדדים    מקבלי השירותים. של  פרספקטיבות  ללגיטימציה  -ודה  תיעדוף-בשל אי אפיסטמי  

יהיו  מדדים אלו  , וותקף יותר מבחינה אקולוגיתרחב  פיתוח משותף יש פוטנציאל לאסוף מידע  מהלך של  

בהכרח  ולא    , למטופל,לצרכן  השחשוב  התורמים למדיד הם  בכך  .  מאשר דיווחי מטפלים   יותר   יםרלוונטי 

 קל יותר למדוד.  מערכת או למה של, לנותן השרות

מטופלים  הנתונים   מדיווחי  שומצטברים  מידע  המסורתיים הוא  המשקפים  הקליניים  לתחומים    , מעבר 

המוסדיים   התהליכים  את  גם  יותר להופכים  מידע  יש  ו  שקופים  לספק  לתהליכי  תומך  ביכולתם 

לחיות  אנשים  נסיונם של  שירותי בריאות הנפש היא לתמוך ב  מטרתש  ככלהמערכת.  טרנספורמציה של  

ת המידה  ואמאת    תהווה   הערכת תוצאות על פי דיווחיהם שהישענות על  על פי בחירתם, הרי    את חייהם

 . אותו הם מקבלים  הצלחת השירות  כתהערביותר לות הטוב

כי  מצאו  בינלאומיות  ו.  1:  סקירות  במדדים  חסר  שימוש  .  2מטופלים.  של  דיווח  מהערכות  ב נעשה 

בה מטופלים    שימוש  יישוםחסמים  מדיווחי  הקשורים  במדדים  אתגרים  לזמינות,  לעמדותכוללים   ,

אמונות פטרנליסטיות בלתי מוצהרות שמקבלי השירות אינם    גם משקפים  בןכמוו   ולישימות  יותלשימוש

האישי.   ניסיונם  על  בעצמם  ולדווח  נכונה  לתעדף  שירותי .  3יכולים  מקבלי  של  בפיתוח    םמעורבות 

החלשה.  בוב של  מסורתיים  תהליכים  ומשחזרת  מוגבלת  הינה  מדדים  של  יוזמות  למרות  .  4חירה 

הרמוניזציה,   של  עכשוויות  איעדיין  גלובליות  להשתמשהסכמה  -ישנה  יש  בהם  למדדים    . 5  .באשר 

לניטור תוצאות    סיונות יננעשו  בהן  ניסיון במדינות שה כמו אוסטרליה, קנדה,    –לפתח תשתית קבועה 

  . החסמים במדדי תוצאהשגרתי  השימוש  האיסוף והחסמים בולטים בישימות    מלמד על  –ישראל והולנד  

 נתונים. ב כל בעלי הענייןשל   קונסטרוקטיביוי  מיטבמוש שינגישות מוגבלת למדדים וקשיים ב יםכולל

  כיווני   הארבעל מתן עדיפות  אנו מציעים  הערכת מדדי חווית טיפול  ללהטמעה עתידית של מדדי תוצאה ו

 .  פעולה
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של  ו  שירותים  מקבלי  של  מעורבות.  משותף   בפיתוחשעוצבו ונוצרו    תוצאה  למדדי  דגש  לתת   חיוני .1

  ביותר   המשמעותיים   מימדיםבו  תחומיםב  מדידה  תתבצעש  להבטיח  תר עוז   עמיתים  חוקרים

.  אדם-וממוקדת  רגישהתהיה    משתמשים   שבה  השפה   וכי   הטיפול  וחווית  התוצאות   להערכת 

אולי  ש  היבטים  לסייע בזיהוי  יכולים מעורבות משמעותית של מקבלי שירותים  עם    הערכה  תחומי

  חתההפ   או   שינוי תהליך  ב   תמיכה   כמו ,  מטפלים-מבוססי  במדדים  מסורתי   באופן   הוזנחו

  לספק  עשוי   משותף   בפיתוח  נוצרים   שאינם  מדדים  לגבי   מטופל   של   ווחיהד   ,לחלופין .  בתרופות 

  מנהיגות בו  במעורבות   חוסר   . "מערכת "ה  או / ו  יםהמטפל  של   מדידהה  עדיפויותל  בהתאם   מידע

  אינטגרציה   לקדם   האפשרות   את   נים מסכ  תוצאה   מדדי  בפיתוח   שירותים   מקבלי  של   יים משמעות

 .  מטופלים דיווחי  על  ותהמבוסס והערכות  מדדים של

  להערכת   מדדים   של  תיעדוףב ו  בבחירה  עיקרי   תפקיד   ימלאו   שירותים   שמקבלי  פחות  לא  חיוני .2

  מחלישים כ  ידם-על  תחוולהי  שעשויים   במדדים  שימוש מ  להימנע  כדי,  שלהם  ההתקדמות

(disempowering  .)או   ,שולית  אישית  חשיבות  בעל   מימד ב  התקדמות  לדרג  בקשה,  לדוגמא  

האישית   במימד   התקדמות  לדרג   להידרש ,  מכך   גרוע  כרלבנטי למטרה  נתפס  זו שאינו    . בקשה 

כ  היכול ו  תמחזק להיחוות  המסורתית  ההיררכיה  באת  את  הכוח  שרות   יחסי  ונותני  מקבלי  ין 

לאתגר   למעורבות  . אותה במקום  מדדים   םבנוסף  בבחירת  שירותים  מקבלי  גישות  בעיצוב  ו  של 

ל  ,חדשניות חשיבות  אינדיבידואליים    םימשקפהמדדים    יתבנייש  בו  הבדלים  ייחסים  תמבאופן 

שירותים   משיגים  לתוצאות  מקבלי  דוגמא שוניםההתנסות  התחומי  בשהם  הערכה    .  היא  לכך 

ואומ  השפותח  INSPIREהנקראת   רבות   צהבאנגליה  מדרגים  במדינות  השירות  מקבלי  שבה   ,

ה מידת  להם  את  בתחומים שחשובים  בהחלמה  וותמיכה  ערכים  ציון המשקף  עדפות  המתקבל 

 . אישיות מטרות  הושגו הערכה לעד כמה כוללות דומות  אישיות. גישות 

 מדדים  והצגת   ניתוח ,  לאיסוף  חדשות   הזדמנויות  מספק  הנפש  בבריאות   באפליקציות  גובר  שימוש .3

.  החלמה  תהליכי בו  משותפת  החלטות   קבלתב,  עצמי  בניהול   לתמוך   היכולים,  מטופלים   בדיווח

  יכולות   big data  של  לאיסוף (  machine learning)   ממוכנת   הלמיד   של  גישות ,  לכך   בדומה

,  השפעות  רבי   , מורכבים   דפוסיםשל  ו  החלמה  של  השונים   המסלולים   בהבנת  מהפכה ל  לגרום 

חשיבות .  תוצאות   של   יותר  טוב  ולניבוי  הטיפול   של  ניכר  לשיפור   להוביל   את   ממשל  לסייע  יש 
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  את   ומשפרת   מחדשת,  מסתגלתה  הנפש  בריאות   במערכת   מתמשכת  למידה  של   הפוטנציאל

  עניין   בעלי  בין   המתקיימים  לדיונים   ם ותרמידע זה י  . וניתוחים  נתונים   איסוף  באמצעות   השירותים 

 . מרכזיים

  הכרוכה ,  מטופלים   בדיווח  תוצאה  מדדי  לבחירת  בנוגע   בינלאומית  הסכמה  לפתח  צורך  יש .4

   כגון :   מאתגרות לשאלות בהתייחסות

a.  לתמוך   בזמן   ובו   ומצטברים  ים יאוניברסלשהם    ניםונתב  ולהשתמש  להשיג   ניתן   כיצד  

 ?  אינדיבידואלית בהערכה

b.  כאשר   מטופלים  ידיווח  של  רלוונטייםו   נגישים  ומדדים  משמעותית  מעורבות   להבטיח  כיצד  

 ?  רבות  מבחינות גדולה ת והטרוגני קיימת

c.  מים שתחו  לכך   שמובילה,  מתודולוגית  תקפותו  מסורתית   עדיפות  בין  לאזן  ניתן   כיצד  

  חיים   ימצבמהלך  ב  תוצאות  מודדים  בה  מציאות ה  ביןל  ,פחות  מוערכים   סובייקטיביים

   ? שרות ה למקבלי ים יקריט אך למדידה קשיםש

d.  להתאים ניתן  כך    כיצד  מפותחות  במדינות  ערכים  של  האתנוצנטרית  הדומיננטיות  את 

וגיאופוליטיים? תרבותיים  להבדלים    ניסיון   ומדדי  תוצאה  מדדיש  בהינתןזאת    שיתייחסו 

"  מתורגמים "  ח"כארק  ו   משאבים  עתירות   במדינות   בעיקר  מפותחים  מטופלים  בדיווח

 אחרות.  למדינות

 

של  בעדיפויות  מתן   ביישום  לתמיכה  ול  ה יכולPROMs and PREMs עתיד  החזון  קדם  את  להפוך 

שבה   תוצאות  שגרתי איסוף  למציאות  של  ושיתוף  ניהול  ל,  יותר.  ו מותאם  טיפול  ביסוס  יתרמו  איכותי 

מקום בו  להתמקם במקבלי השירותים  לסייע להיא    - PREMs ו  PROMs ההבטחה ארוכת הטווח של 

 במרכזה. הם צריכים להיות במערכת בריאות הנפש: 

 

 


