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רקע
ותחלואה  תמותה  שיעורי  עם  קלינית  תסמונת  היא  )אס"ל(  לב  אי–ספיקת 
גבוהים ביותר. אס"ל היא סיבה מובילה לאשפוזים בקרב אוכלוסייה מעל גיל 

65, אוכלוסייה המבוטחת ברובה הגדול על ידי שירותי בריאות כללית.
עם השיפור באבחון במחלות הלב ובטיפול בהן, חלה ירידה משמעותית 
ירידה  נרשמה  לא  זאת,  לעומת  המפותחות.  במדינות  לב  חולי  בתמותת 
במגמת  נמצא  שמספרם  אס"ל,  חולי  של  ובתמותה  בתחלואה  מקבילה 
עלייה. התמותה כעבור שנה בקרב חולים שאושפזו עקב אס"ל, עדיין גבוהה 
את  גם  מהווים  אשפוזים  הכללית.  באוכלוסייה  לתמותה  בהשוואה   10 פי 

הגורם העיקרי לעלות הגבוהה של הטיפול בחולי אס"ל.
הספרות העולמית מציגה עדויות סותרות לגבי השאלה אם ניתן לשפר 
את איכות ותוחלת החיים של הלוקים באס"ל על ידי מודל התערבות כוללני 
המשלב חינוך וליווי מקצועי, וכן ניהול הטיפול על ידי גורם מקצועי בקהילה, 

ובכך לצמצם את העלויות היקרות הכרוכות בטיפול בחולים אלה.
לניהול הטיפול בחולים  החל בשנת 2005, במסגרת התפיסה הכוללת 
הכרוניים וכחלק ממדיניות הטיפול הרפואי בקהילה, הוחלט בשירותי בריאות 
כללית לאמץ תפיסת טיפול כוללנית בחולי אס"ל. תפיסה זו משלבת ניהול 
טיפול על ידי אחות Case Management אשר עברה הכשרה ייעודית לשם 
כך, וכן רופאים ראשוניים וקרדיולוגים מומחים, על פי דרגת חומרת המחלה.

התוכנית מבוססת על צוות המרפאה הראשונית בקהילה, תוך התאמת 
מיטבי  טיפול  מתן  מאפשרת  וכך  החולה,  של  המורכבות  לרמת  הטיפול 
ומתקדם המותאם אישית לכל חולה וחולה. כמו כן התוכנית שמה דגש על 
עידוד החולה ללקיחת אחריות על הטיפול בו ושיתופו בניהול הסימפטומים, 
בצורה  בבית  היומיומי  תפקודו  ואת  לטיפול  היענותו  את  לשפר  במטרה 

מיטבית. 

 מטרותיה העיקריות של תוכנית הטיפול 
הכוללנית בחולי אי־ספיקת לב

1. שיפור איכות הטיפול בחולי אי–ספיקת לב בקהילה. 
2. התאמת תוכנית ההתערבות לדרגת חומרת המחלה של החולה.

3. הגברת היענות החולה לטיפול הרפואי.
4. עלייה באיכות החיים.

5. ירידה באשפוזים החוזרים.

עקרונות תוכנית הטיפול באס"ל בשירותי בריאות כללית

חומרת  מדדים של  פי  על  רבדים,  תוכנית ההתערבות מתבצעת בשלושה 
המחלה ואינטנסיביות הטיפול הנדרשת. הרובד העיקרי מתמקד במרפאות 
הקהילה שבהן מאתרים את החולים, מזהים את מידת ההתערבות הנדרשת 

ומתבצע מעקב על ידי רופאי הקהילה והאחיות.
הרובד השני מתמקד במרפאות אי–ספיקת לב או במכוני הלב האזוריים 

שבהם מבוצעים בירור והתערבות קצרי טווח, מתקיים מעקב תקופתי כפי 
שנדרש וניתן טיפול בחולים המורכבים יותר. 

זו מתבצעת  בית. במסגרת  לטיפולי  בתוכנית  מתמקד  הרובד השלישי 
התערבות זמנית או קבועה לחולים קשים הזקוקים להתערבות בבית ולטיפול 
בתכשירים תוך–ורידיים, בדרך כלל במשתנים. הרובד השלישי כולל גם את 
טיפולים  ניתנים  שבהן  החולים,  בבתי  מתקדמת  לב  לאי–ספיקת  היחידות 

ייחודיים והתערבויות שלא ניתן לבצעם במסגרת הקהילה. 
עד כה נכללו בתוכנית כ–10,000 חולי אס"ל בשנה.

הערכת השפעת התוכנית

על מנת להעריך את השפעת התוכנית בוצעה השוואת שיעורי אשפוז )כללי 
ביקורים בקהילה  צריכת תרופות, הדמיה,  ובמחלקות החטיבה הפנימית(, 
וסך כל העלויות בשנתיים טרם ההתערבות ובשנה שלאחריה, בקרב מדגם 
הרב–מקצועיות  ההתערבות  מתוכניות  באחת  נכללו  אשר  חולים   807 של 
במהלך המחצית הראשונה של שנת 2006. כמו כן בוצע חישוב ההחזר על 

ההשקעה בניכוי תשומות, תוך ביצוע ניתוחי רגישות. 

תוצאות ההערכה

נכנסו  אשר  החולים  בכל  מידרדרת.  מחלה  היא  טיפול  ללא  אס"ל 
היקף  ההתערבות.  טרם  בשנתיים  הדרגתית  הידרדרות  חלה  להתערבות, 
צריכת השירותים עלה פי 5.2 במרפאות ראשוניות ופי 9.2 במרותקי הבית. 
בסך  השירותים.  צריכת  במגמת  ברור  בשינוי  מלווה  להתערבות  הכניסה 
הכל חלה ירידה של 25% באשפוזים בתוכניות לטיפול במרפאות אי–ספיקת 
מאשפוז  ליותר  נזקקו  אשר  החולים  שיעור  הראשוניות.  ובמרפאות  לב 
הקודמת  לשנה  בהשוואה  התוכניות  בכל  ב–30%-40%  ירד  בשנה  אחד 

להתערבות.
בשנה לאחר ההתערבות נרשם החזר נטו חיובי של ההשקעה )בחיסכון 
בעלויות ובדגש על ימי אשפוז(. לפי ניתוחי רגישות לאור מודלים שונים לחיזוי 
של  שנתי  לחיסכון  הביאה  הראשונית  המרפאה  תוכנית  צפויות,  עלויות 
לפחות 12.2% מסך עלויות צריכת שירותי הבריאות על ידי המטופל. תוכנית 

ניהול מחלה במרפאת אי–ספיקה הביאה לחיסכון של כ–8.2% מהעלויות.

מסקנות
בסיסית  תשתית  מהווה  הכרוני  בחולה  הטיפול  לניהול  כוללנית  תפיסה 

להטמעת תוכניות התערבות מקצועיות.
רופא ואחות שהוכשרו ייעודית לטיפול בחולי אס"ל, מהווים גורם קריטי 

בהצלחת ההתערבות בחולים אלו.
תוכנית ההתערבות המקיפה והרב–מקצועית בשלושה רבדים, המופעלת 
בשירותי בריאות כללית, השפיעה על היקף צריכת שירותי האשפוז בחולי 
אס"ל, ומסתמנת הצדקה כלכלית להמשך ביצועה. כמו כן, התוכנית תרמה 

לשיפור איכות חיי החולים.

 אי־ספיקת לב – יעילות תוכנית טיפול 
ומעקב בקהילה שירותי בריאות כללית
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