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 תמצית

הוא אחד הגורמים העיקריים לגידול בנתח ההוצאות הרפואיות על  האשפוז הפסיכיאטרי

( הם MBHOsבריאות הנפש בארצות הברית. ארגונים לטיפול מבוקר בבריאות הנפש )

חברות שמתמחות ביישום טכניקות לניהול טיפול במטרה לספק שירותי בריאות נפש 

הטיפול המבוקר בארה"ב באיכות גבוהה ובמחיר נמוך. מסד ראיות נרחב מראה כי ארגוני 

 מצמצמים בהצלחה את היקף האשפוז.

ניהול מאמר זה סוקר את האסטרטגיות העיקריות שננקטות לצמצום היקף האשפוז: 

סלקטיביות בבחירת רשת הספקים,  השימוש בשירות, מעבר יעיל מן האשפוז לקהילה,

צירת תכניות חלוקת סיכונים בין ספקים כדי שלא לעודד טיפול במסגרת אשפוז וכן י

מיוחדות למי שנתונים בסיכון גבוה לאשפוז. על פי רוב הארגונים מפעילים אסטרטגיות 

אלה בשילובים שונים, וכך מצליחים לצמצם את מספר הקבלות לאשפוז ולקצר את משך 

האשפוז. אולם, לאסטרטגיות אלו יש גם השפעות שליליות, למשל צמצום לא 

ובאנשים עם מחלת נפש חמורה וסיכון מוגבר לאשפוז פרופורציונלי של טיפול בילדים 

מחדש. יש רק מספר מצומצם של מחקרים על השפעות לוואי שליליות של האסטרטגיות 

שארגוני הטיפול המבוקר נוקטים, ועל כן, בעת יישום האסטרטגיות המיועדות להשיג 

ימוש בשירות, שליטה בשימוש בשירותי אשפוז, ראוי להימנע מניהול אגרסיבי מדי של הש

  בעיקר אצל ילדים, מתבגרים ואנשים עם מחלות נפש חמורות. 

 סקירת ספרות

 ארגוני טיפול מבוקר בבריאות הנפשאסטרטגיות של 

 אשפוז במטרה לצמצם

 יה צנג

 

יין, אן ולנטיןבת רוזנש  
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 מבוא

ההוצאות הרפואיות על גידול בנתח ל הגורמים העיקרייםאחד פסיכיאטרי הוא האשפוז ה

 (MBHOs) הנפשבריאות ב ארגונים לטיפול מבוקר .[1]בארצות הברית  נפשהבריאות 

שימוש בסמים הפרעות נפשיות ולניהול טיפול בהם חברות שמתמחות ביישום טכניקות 

ביטוח יכולים להיות עצמאיים, חלק מתכנית  הטיפול המבוקר ארגוניאלכוהול. באו 

הם . [2]או ארגונים הנתמכים על ידי ספקים של טיפולי בריאות   (health plan)בריאות 

 נפששירותי בריאות  גיהשלבשנות השמונים המאוחרות במטרה המוצהרת לראשונה צצו 

בארצות הברית מנוהלים  טיפולי בריאות הנפשבאיכות גבוהה ובמחיר נמוך. כיום, מרבית 

 כוללות שננקטות למטרה זו העיקריות האסטרטגיות  [.3] הטיפול המבוקרארגוני על ידי 

כן , תיאום טיפול והשימוש בשירות, הערכת ביצועים, ניהול ספקים פיתוח רשתות

, 2תעריפים לשם צמצום טיפול שנתפס כבלתי ראוי, לא יעיל או לא הכרחי ]התמקחות על 

את היקף מצמצמים בהצלחה  הטיפול המבוקרמראה כי ארגוני ראיות נרחב [. מסד 4

שמטרתן  הטיפול המבוקרארגוני ל זה סוקר אסטרטגיות נפוצות ש מסמך[. 9-5אשפוז ]ה

   הלוואי של אסטרטגיות אלו. ובתוצאות והוא דן בהשפעות  ,האשפוזאת ם לצמצ

 להיות תוצאה של החמרת מחלות פסיכיאטריות, טיפול לא יעיל בעת אשפוזיכול אשפוז 

למשל מרפאות חוץ או משאבים קהילתיים לא מספיקים  טיפוליהיענות ל-חוסר,  קודם

[. מטרות הצמצום בטיפול במסגרת אשפוז הן: 11העסקה או דיור מתאים ]קידום לצורך 

מטיפולים יקרים  מעברת חולים לרמת הטיפול הראויה בהתאם לצרכים הקליניים; הכוונ

לטיפולים במסגרות ביניים אחרות; או  ם זולים במסגרת הקהילהפוז לטיפוליבמסגרת אש

משטר התרופות כדי למנוע אשפוז. להתמיד בו ם בקהילהטיפולילהיענות לחולים העידוד 

על או מניעת אשפוזים ואשפוזים חוזרים בעיקרון לפעול על ידי  ככלל, גישות אלו צריכות

הטיפול ארגוני ל ששכיחות ידי קיצור האשפוז. כדי להשיג מטרות אלו, אסטרטגיות 

לסביבה  יתאשפוזממסגרת העברה יעילה  של , מיסודהשימוש בשירותהן ניהול  המבוקר

בין ספקים כדי שלא לעודד  חלוקת סיכונים, ספקיםהרשת סלקטיביות בבחירת  קהילתית,

נתונים בסיכון גבוה לאשפוז. מי שיצירת תכניות מיוחדות לכן טיפול במסגרת אשפוז ו

לטיפול מבוקר ארגון אחד כלל אסטרטגיות דומות זו לזו, אפילו חופפות, ובדרך ה

השפעות ארגוני רוב המחקרים שעסקו בבכמה אסטרטגיות בעת ובעונה אחת.  משתמש

לא הצליחו [, 12, 11, 5בודדים ] עם יוצאים מן הכללעל צמצום אשפוז,  הטיפול המבוקר

 ן בכוונתנו[. וכך, במסמך זה, אי3לברר מהו בדיוק תפקידה הייחודי של כל אסטרטגיה ]

 תמיכה אמפירית.לכך לבודד את תפקידן של אסטרטגיות מסוימות אם אין 

 השימוש בשירותניהול 

 utilization) השימוש בשירותהדרך הישירה ביותר לצמצם אשפוז היא ניהול 

management - UM היא מצמצמת באופן ממשי את השימוש בטיפולים במסגרת .)

השימוש הפנים של ניהול -[. הגדרה אחת ויחידה הקולעת בדיוק לטיבו רב9אשפוז ]
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לניהול  רה השכיחה ביותאנו מאמצים את ההגדר בסקירה זו[. 13לא פותחה ] בשירות

הסדר ההתחייבות  כולל השימוש בשירות: ניהול בבריאות הנפש השימוש בשירות

הסדר [. 14,15] טיפולוניהול  ניטור שוטף בעת הטיפול,  ,לתשלום לפני הטיפול

 הניטור השוטףכל השירותים טרם אספקתם. אישור ל קבלתב כרוךמראש ההתחייבות 

ניהול מאושפזים. מתמקד באישורם של שירותים נוספים ושל משך השהייה של חולים 

מקרה של ב ניטור בעת הטיפול עם   הסדר ההתחייבות לתשלוםאת  משלבטיפול 

תמקד במי שהם צרכני טיפול א נוטה לה, והויותר יםומתמשכ יםאינטנסיבי טיפולים

כמו כן, האחרות. הפעולות שתי אשר נוטה ליזום פעולה יותר מ טיפולניהול "כבדים". 

ול לסייע למקבלי טיפול בהשגת  שירותי חברה וחינוך ושירותים אחרים יכהטיפול מנהל 

 הדרושים להם, כגון דיור ותחבורה.   

, אלא על ידי עצם האשפוזהצמצום בימי אשפוז לא הושג על ידי הערמת קשיים על  עיקר

מחקרים אחדים  [.9] הייתה ארוכה יחסית שעל פי רוב ,חוליםהבבית  שהייההצמצום 

מצא שארגון  יםמחקראחד השירותים ראשוניים.  אספקת מצאו שיעור נמוך של דחיית

טיפול פסיכיאטרי בתחילה אישר  ,בחברת ביטוח גדולה טיפול מבוקר בבריאות הנפש,

ואולם, אותו מחקר מצא שאושרו רק שליש  (.99%במסגרת אשפוז כמעט לכל החולים )

[. כמעט כל המטופלים קיבלו אישור לאותו 14( ]19.1לעומת  9.9ימים המבוקשים )מה

הייתה  בעת האשפוז ניטורקיצור השהייה באמצעות אורך שהייה ראשוני. פעולה ל

השימוש ניהול אחרים, מצבים רפואיים מצא שבהשוואה ל המחקרים אחד. שכיחה יותר

שיעורם באוכלוסיית המחקר  .חולי נפשלהטיפול  תבהגבלהיה אפקטיבי ביותר  בשירות

המחקרים [. אחד 5] לימי אשפוזמסך הצמצום בביקוש  54.5%הם היוו אבל  5.5%היה 

חתמה על חוזה שירות -עבור-המבוססת על תשלום Medicaidשתכנית שאחרי  העריך

מהצמצום בהוצאות על  95%-כ ,לטיפול מבוקר בבריאות הנפשבת של ארגון -עם חברת

 [.12] השימוש בשירותבניהול  םאשפוז מקור

  לקהילהאשפוז מעבר יעיל מ

יעיל )תכנית מעקב, תכנית  מעבר יצירתעוד אסטרטגיה יעילה לצמצום אשפוז היא 

מבתי החולים. מעקב הולם הוא  ששוחרומטופלים באת רצף הטיפול לשפר שחרור( כדי 

טיפול של חולים בסיכון גבוה. תכנית מעקב מצמצמת את הסיכון  בקרתרכיב חיוני ב גם

אחוז מהמאושפזים אינם מצליחים  91עד  41-חוקרים העריכו שפוז חוזר. שלאשפוז ולא

ם למעשה, ארגוני[. 15אחרי שחרורם מבית החולים ] חוץ ליצור קשר עם ספק של טיפולי

עם גישת מעקב פ יארגן  שפוזאביקשו שהצוות המטפל בחולה בעת ה לטיפול מבוקר

לאחר השחרור. הצוות מתקשר טלפונית לחולה בתוך  םליום עד שלושה ימימרפאת חוץ 

וכדי להזכיר למטופל להגיע  ת חוץוודא שנקבעה פגישה למרפאלמהשחרור כדי שעות  24

חברי צוות שבו והדגישו את החשיבות של טיפול  טיפול מבוקראליה. בכמה ארגוני 

המעקב או של הקביעות ביצירת קשר עם מטופלים כדי לוודא שהכול בסדר ולעודד 

טיפול המעקב בקהילה. לדוגמה, מחקר אחד הראה שתכנית ל יםהיענות של המטופל

הגבירה את  טיפול מבוקר בבריאות הנפשבארגון מבית החולים שחרור מתוגברת ל

  [.19] 55%של  התחלתית הלעומת רמ 59%-ת בביקורי המעקב שבקהילה להנוכחו
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 יםהספקרשת סלקטיביות בבחירת 

ות בחתימה על חוזה עם ימשתמשים בו הוא סלקטיב טיפול מבוקרעוד כלי שארגוני 

אשפוז  לשיעוריהן  יכולה להביאשנבחרה בקפידה  ספקים ספקים ובתי חולים. רשת

מגבילים את מספר הספקים  טיפול מבוקרארגוני אשפוז. משך הלקיצור הן ויותר נמוכים 

היסטוריה של כגון כאלה עם ברשת על ידי בחירה בספקים בעלי מאפיינים מועדפים, 

[. 21, 19פחות דפוסי טיפול אינטנסיביים ונכונות לשאת ולתת על מחירים נמוכים יותר ]

מלבד הבחירה בבתי חולים וזה, חבעת הבחירה בבתי חולים שעמם חותמים  לדוגמה,

לבחור  נוספת היא אפשרית נמוכים יחסית, אסטרטגיה ם שלהם ליום אשפוזתעריפיהש

משך האשפוז כך מצמצמים את בובאופן אגרסיבי  בתי חולים שמטפלים במקרים חמורים

משרטטים פרופיל של ספקים )למשל, טיפול מבוקר [. כמו כן, ארגוני 21המטופלים ] של

אם מוטל על הספק איום אחר אינטנסיביות הטיפול שכל אחד מהם מספק(. על ידי מעקב 

 ,לספקים אחרים ברשת יופנו מטופליםשבחוזים עתידיים או  מלהיות שותףממשי שייפסל 

שרטוט פרופיל כזה מהווה תמריץ לספקים . [11] יש בכך כדי לשנות את התנהגותו

על פי רף שהרשת קובעת )במפורש או  יקריםטיפולים בשימוש קבוע גבולות לל

רוב הצמצום שחל מחקר אחד מצא ש .הניתן לאירועבמשתמע( לגבי כמות הטיפול 

בעקבות הנהגת טיפול מבוקר בבריאות הנפש בקרב אוכלוסייה גדולה של אנשים 

צמצום מה 31%-שכ [. מחקר נוסף העריך11]תמריצי רשת בזכות מועסקים היה 

 [. 12מסלקטיביות בבחירת הספק ] יםנובע טיפול מבוקר ניהוצאות על אשפוז בארגוב

לגבי עלולות להיות תופעות לוואי בלתי צפויות הספקים  לסלקטיביות בבחירת רשת

שסלקטיביות בבחירת רשתות הספקים  [. אחד המחקרים מצא21הטיפול בחולים ]

לבית  בתכיפותלשלוח אנשים המתאשפזים  טיפול מבוקרגורמת לעתים קרובות לארגוני 

מכיר את בית חולים שאינו אשפוז בהטיפול.  רצף, ובכך משתבש בכל פעם חולים אחר

 ומאריך זמן רב יותר לייצוב מצבם של "חולים חוזרים" אלו גורר בעקבותיומצב החולה 

 . משך האשפוזאת 

 חלוקת סיכונים כדי שלא לעודד אשפוז

עת טיפול בהניצול אופן על יש השפעה  הטיפול המבוקר לאופן התשלום של ארגוני

קפיטציה טהורה השימוש בוגם על אורך האשפוז.  יםגם על שיעור האשפוז–אשפוז ה

 , כגוןשל חלוקת עלויות שיטותטיפוסי יותר שמשתמשים בלספקים. וץ בתשלום פאינו נ

supply-side cost-sharing ו-care-rate withhold , מקבלים עליהםואז הספקים אינם 

[. 22, הם חשופים לסיכון רק מעל סף מסוים ]כלומר  .ת השירותיםאת מלוא הסיכון לעלּו

סיכון שכספם יאבד אם הטיפול שהם ל ם ספקים חשופיםיבשיטה של חלוקת סיכונ

צם ממספקים הוא טיפול יקר; כך יש להם תמריץ לפתח שירותים יצירתיים כדי לצ

טיפולים שעלותם גבוהה, למשל אשפוז חלקי וטיפולי בית, שאינם ממומנים בשיטת 

 [. 23] (fee-for-serviceהתשלום עבור שירות )

כאשר משלמים . נלוותות צאספקים יכולות להיות תו ביןעם זאת, לחלוקת הסיכונים 

 יטיפולראיות לכך שפחות יש כונים או בשיטת הקפיטציה, ילספקים בשיטת חלוקת הס
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 ת מספר האשפוזים בטווח הארוך.עלול להגדיל אדבר ש[, 24, 3]חוץ נרשמים לחולים 

או של שימוש בשירות כמו כן, חלוקת סיכונים מעודדת ספקים לאמץ ניהול אגרסיבי 

למנוע מחולים במחלה חמורה, שהעלויות בעבורם גבוהות, את האפשרות להשתמש 

 [. 3להעביר חולים מטיפול בפסיכותרפיה לטיפול תרופתי ]או בשירות; 

 תכניות מיוחדות לאנשים הנתונים בסיכון גבוה להתאשפז

חלק גדול מהאשפוזים הפסיכיאטריים הוא של אנשים בעלי הפרעות נפשיות רציניות 

בהם מעודדים ספקים  םהחוזרות על עצמן. התמריצים שארגוני טיפול מבוקר משתמשי

רבות מן [.  23ויות יצירתיות לשיפור בריאותם הנפשית של המבוטחים ]לפתח התערב

, וזים פסיכיאטריים לאוכלוסייה זופשהוכח כי צמצמו אש האלה, מיוחדותההתערבויות ה

-התערבויות מבוססותאחדות מהגוני טיפול מבוקר. על ידי אר יכולות להיות מיושמות

למחקר ואיכות של טיפולי בריאות בארצות ות  סוכנ, שנבדקות ומוערכות על ידי ההראיות

גות צ, מו( Agency for Healthcare Research and Quality's-AHRQ ) הברית

ירותי תמיכה במעבר; לשלוש קטגוריות: ש אותן אפשר למיין. [19] בקצרה בסעיף זה

 טווח לצמצום אשפוז פסיכיאטרי. -מועד לאשפוז; וגישות ארוכות-חלופות קצרות

לתמיכה במעבר לאחר השחרור מבית החולים הם התערבויות קצרות מועד שירותים 

לחולים לעבור מטיפול במסגרת אשפוז לטיפול בקהילה. התערבויות  מצליחות לסייעש

 תומכות אלו כוללות:

 הדרכהשירותים שלאחר הטיפול: שיחות טלפון שבועיות למעקב, ביקורי בית ושירותי  .1

 [.25]למטופלמותאמת אישית הדרכה או  [29,25]משפחתו של החולה  לבני

ממוחשבת לתמיכה בקבלת החלטות: תוכנה כזו מתמקדת בחיזוק ההתאמה  תוכנה .2

הצעות הנפקת אשפוז לבין שירותי קהילה על ידי הבין השירותים הניתנים בעת 

פתולוגיים של חולים -שירותים מסוימים המבוססים על תנאים קליניים ופסיכו תלקבל

 [.29כדי למלא את צורכיהם האישיים ]

שני חלקים למודל זה: )א( תמיכת עמיתים  מעבר:לתקופת ה מאשפוז שירותי שחרור .3

ידידות קשרי למשך שנה. במשך זמן זה מתנדבים עמיתים מסייעים לחולים לבנות 

יכה מתמשכת מעבר לקהילה. )ב( תמלצורך הומלמדים אותם כישורים שימושיים 

כדי ליצור יחסים תרפויטיים עם ספק הטיפול בקהילה. ם שמספק צוות בית החולי

 [. 29בפעילויות נכללות שיחות טלפון ופגישות על כוס קפה ]

ינם נתונים בסיכון של ת לטפל בחולים שאיועדוחלופות קצרות מועד לאשפוז פסיכיאטרי מ

  ממש להזיק לעצמם או לזולת. להלן שלוש החלופות:

טיפול במסגרת הקהילה בעת משבר: זוהי רמת ביניים של טיפול: בין טיפול סטנדרטי  .1

מחוץ לבית כדי  ניתןאשפוז בכפייה. הטיפול בבמסגרת הקהילה לבין טיפול הניתן 

 ת. הוא אמור להיואשפוז כפוי  לטפל  בהתערערות פסיכיאטרית אך הוא אינו דורש

 [. 31מגביל פחות ויקר פחות מטיפול פסיכיאטרי רגיל במסגרת אשפוז ]
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מדובר באשפוזים פסיכיאטריים  שנקבעו מראש: קצרי מועד אשפוזים תקופתיים .2

יום,  11-ל 3נמשך בין לאנשים עם מחלות נפש חמורות. כל אשפוז קצר מתוכננים 

 .[32, 31פעם בשלושה חודשים ]

פחותה אשפוז חלקי: מדובר בתכנית אינטנסיבית קצרת טווח. האינטנסיביות שלה  .3

טיפול קהילתי מסורתי. חולים  זו שלמרבה אשפוז, אך זו של בדרגה אחת מ

מתקבלים לתכניות חלקיות כשיש להם תסמינים חריפים אך הם אינם זקוקים לטיפול 

שעות ביממה. אנשים המאושפזים בתכניות אשפוז חלקיות משתתפים  24של 

ימים בשבוע, ובערב הם חוזרים הביתה  5או  4בתכניות מובנות במשך היום, במשך 

[33  .] 

טווח לצמצום אשפוז פסיכיאטרי דורשות בדרך כלל מאמץ רב וממושך גישות ארוכות 

לשפר ולתחזק את בריאות הנפש של אנשים עם מחלות נפש רציניות. להלן חמש 

 הגישות: 

תחומי, המורכב -(: מודל זה מבוסס על צוות רבACTטיפול קהילתי אסרטיבי ) .1

אנשי ל המטופלים ס ביןהיחאחיות ופסיכיאטר.  מומחים בשיקום,, מעובדים סוציאליים

 ,טיפול קהילתי מקיףמרכז ובו  . צוותי הטיפול האסרטיבי מספקים11-ל 1 צוות הואה

מי שזקוקים עזרה להם מספקים למשל כך , שיקום ושירותי תמיכה, שעות ביממה 24

בתרופות, דיור, ענייני כספים  –בבתיהם, במקום העבודה ובסביבות קהילתיות  – לה

מספק כמעט את  צוותיום. היתרון בטיפול קהילתי אסרטיבי הוא שה-היוםחיי בובעיות 

כל השירותים, וכך המטופל אינו צריך לעבוד עם כמה ספקים; החולים יכולים לקבל 

 בדרך זותמיכה במרבית המשברים הפסיכיאטריים בלי שיהיה עליהם להתאשפז, ו

  [.  34הם מקבלים טיפול בסביבה הכי פחות מגבילה ]

יזדקקו ייתכן כי יש אנשים ש(: לפי הספרות OPC)כפוי למטופלים בקהילה ל טיפו .2

השכיחות הסיבה לכך היא  .כדי להימנע מאשפוז גם אם אינם מעוניינים בו, ,לטיפול

שהוא עצמו  – של החולה למחלתו הגבוהה של אנוסוגנוזיה )כלומר, העדר מודעות

ך במעורבות כרוה ,כפויטיפול  ונשנות. ותת נפש חמורומחלבאחד מתסמיני המחלה( 

דורש מאנשים לקבל טיפול פסיכיאטרי  ,מערכת המשפטשל הן ורופאים  שלהן 

 [. 35לבית החולים לצורך טיפול ] לחזורבקהילה למשך פרק זמן מסוים או 

: עמיתים )חולים לשעבר המחלימים ממחלות נפש( מספקים תמיכה תמיכת עמיתים .3

, עמיתים מקבלים משכורת על קלינאים אחריםוהנחיה לחולים בהווה. בניגוד ל

 [.39ווחים למערכת בריאות הנפש ]שירותיהם אך אינם מד

מערבת את בני הדרכה מעין זו פסיכולוגית/פסיכיאטרית לבני משפחה:  הדרכה .4

על בני המשפחה  את שבהם מלמדיםמפגשים באמצעות קיום  משפחתו של החולה

השונים של המחלה וההתמודדות אתה. היא מסייעת לבני משפחה להבין ההיבטים 

 [.35ת אותם בתכנית הטיפול בחולים ]החולה ומשתפטוב יותר את צורכי 
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בענייני  מציעות הדרכהמגוון שירותי קהילה ו/או שירותים תומכים: התערבויות אלו  .5

 קביעת סדר יום תרופות, תסמינים, רצף טיפול, כישורים חברתיים, חיי יום יום,

בריאותם  לשמור עלבהדרגה ולהשתפר עוזרות לחולים  הן. וסוגיות משפחתיות

ל ידי כך לצמצם אשפוזים. התערבויות יעילות כוללות טיפולי יום, שיקום עהנפשית, ו

 פסיכיאטרי ושירותים מקצועיים )אך הן אינן מתמצות בהם(. 

 הנפשעוד השפעות שליליות של טיפול מבוקר בבריאות 

ארגוני ב יאשפוז-פסיכיאטריהטיפול הפחתת הההשפעה על איכות הטיפול בעקבות 

בשל המספר המצומצם של מחקרים  ,איננה ברורה טיפול מבוקר בבריאות הנפש

ת שארגוני טיפול מבוקר בבריאו[. נראה 39, 9והתוצאות המעורבות של מחקרים אלו ]

טיפול, בעיקר לאנשים עם מחלות נפש מתונות נגישות הבסך הכול משפרים את  הנפש

על פי עדויות אחדות יש פוטנציאל להשפעה שלילית על ילדים ומתבגרים [. ואולם, 3]

[. טכניקות לניהול השימוש בשירות 41, 9, 3ועל אנשים עם מחלות נפש חמורות ] [41]

ם במיוחד יפיעעלולים להגביל את הגישה לשירותים אינטנסיביים, ואלה משהסדרי שיפוי ו

 חוסרמהעדר רצף בטיפול ובעיקר בגלל חמורות,  תעל הטיפול באנשים עם הפרעו

 [. 3בקהילה ]דיור מוגן כגון אשפוז או ינטנסיביים יותר יכולת להגיע לשירותים אה

יש  אחד מעשרה ילדיםמדווח של לילדים יש צורך רב בטיפולי בריאות נפש. לפי הערכה

הפרעות ה[. למעשה, ההערכה היא ששכיחות 42] ןזמן נתוכל הפרעה רגשית חמורה ב

אחוזים בקרב  9-כ –אצל מבוגרים   שכיחותןמה חמורות אצל ילדים גבוההנפשיות ה

השימוש בשירותי  ,אחוזים בקרב מבוגרים. ככלל, בכל האוכלוסיות 9-כילדים לעומת 

אשפוז היה הותי ניהול מבוקר. ואולם, אצל ילדים, הצמצום בשיר כאשר היהאשפוז ירד 

ז הן בשל משך אשפוז קצר יותר: ואשפקבל להדרמטי ביותר, הן בשל קושי רב יותר להת

אחוז, לעומת צמצום של  41–31-שיעור הילדים המקבלים טיפול באשפוז צומצם כמעט ב

  [.41אחוזים אצל מבוגרים באותו פרק זמן ] 9–2

סיכון מוגבר לר וקש, הםמצהמצו אשפוזעוד השפעה שלילית אפשרית מקורה במשך ה

ם ו[. אשפוזים קצרים עלולים שלא לאפשר לאנשי מקצוע מתח43, 23, 19לאשפוז חוזר ]

 שמטרתן העיקרית היא הפסיכיאטריה לפתח תכניות מתאימות לשחרור מבית החולים

קוח רב יותר על החולים יאשפוזים ארוכים יותר מאפשרים פמעבר. ה שלבתמיכה ב

תלויות  ליציבות באמצעות הטיפול. ההשלכות של משכי שהייה שוניםוהזדמנות להגיע 

אחר השחרור. למשל, משך שהייה קצר יותר יכול להיות יעיל למשאבי קהילה זמינים ב

מאוד בקהילה שמערכת בריאות הנפש בה מפותחת היטב, אך הוא עלול להיות הרסני 

 השוויון בטיפול בחולי נפש לפני יישום חוקבמערכת בריאות נפש שאינה מפותחת כראוי. 

 ידי לע 2119-מ  (Mental Health Parity and Addiction Equity Act) ובהתמכרויות

, וכמוהם גם מבטחים אחרים, קבעו גבולות פדרלי, ארגוני טיפול מבוקר אחדיםהממשל ה

המטופל, ובכך יש כדי להוביל  קיבלשנתי של ימי אשפוז, בלי קשר לאבחנה שסך כול 

 חולים. י מבתמדי שחרורים מוקדמים לעוד 
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 סיכום

ארגוני טיפול מבוקר בבריאות בהן נוקטים קר את האסטרטגיות הנפוצות שוזה ס מסמך

מעבר יעיל  ,ניהול השימוש בשירות: אשפוז ותבמסגר הנפש לצמצום טיפול בחולים

, חלוקת סיכונים בין ספקים כדי יםספקרשת המאשפוז לקהילה, סלקטיביות בבחירת 

יצירת תכניות מיוחדות לאנשים הנתונים בסיכון גבוה לאשפוז. כן שלא לעודד אשפוז ו

ארגוני הטיפול המבוקר מאמצים בדרך כלל צירופים של האסטרטגיות האלה, והם 

מצמצמים בהצלחה את מספר האשפוזים ומקצרים את משכם. ואולם, לאסטרטגיות אלו 

ורציונלי של טיפול בילדים ובאנשים עם יש גם השפעות שליליות, למשל צמצום לא פרופ

מחקרים על מצומצם של מחלת נפש חמורה וסיכון מוגבר לאשפוז מחדש. יש רק מספר 

עת ב על כן,השפעות לוואי שליליות של האסטרטגיות שארגוני הטיפול המבוקר נוקטים, ו

להימנע ראוי  ,בשירותי אשפוזבשימוש המיועדות להשיג שליטה יישום האסטרטגיות 

מניהול אגרסיבי מדי של השימוש בשירות, בעיקר אצל ילדים, מתבגרים ואנשים עם 

 מחלות נפש חמורות.  
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 על המחברת
לומדת לקראת דוקטורט במדיניות רווחה בביה"ס הלר באוניברסיטת ברנדייס. היא  יה צנג

בעלת תואר מוסמך בכלכלה מאוניברסיטת דיוק. תחומי העניין המחקריים שלה הם מיקוד 

 על מימון ואספקת טיפולים עבור צעירים עם מחלות נפש קשות, הן בארה"ב והן בסין.

 

 דברי תודה

ומה מפילנתרופיות אנדריאה וצ'רלס ברונפמן. המחברת מאמר זה נתמך על ידי תר

ד"ר פרנק סלואן )אוניברסיטת דיוק( וד"ר דומיניק הודג'קין  יהם שלתודה להערות אסירת

 )אוניברסיטת ברנדייס(.
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