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ן"מבמנהל בית החולים באר יעקב נס ציונה 

ראש החוג לפסיכיאטריה 
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תקופה של אתגרים וההזדמנויות
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טכנולוגיות אבחון וטיפול חדשותהרפורמה בבריאות הנפש

סביבת החולה  חילופי דורות  

ציבורית  זכויות האדם ואווירה 
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World Health Organization (WHO):

"Global emergency"

Of human rights 

violations in the 

mental health

system.

Quic kTime™ and a
TIFF (Unc ompres sed) decompress or

are needed to see th is  p ic ture.



ערכי הליבה של הארגון  

, מובילות חברתית 

חרות וזכויות האדם  

ריסון הכוח

מערכת ניהול תומכת  

ומתקדמת  

השקעה ופיתוח  

אנשי הארגון

מצוינות וחדשנות

ארגון לומד מכבד

ומשתף

המטופל במרכז

חיליק
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איזון מורכב
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עמדה חברתית

Prediction & Prevention

עמדה משפטית וחוקית 

עמדה רפואית
Treatment

  מה יעילותה של

?ההתערבות 

  מה תופעות הלוואי

?של ההתערבות 



הנחות יסוד וממצאים בנושא אשפוז וטיפול בכפייה  

 שונות או דומות" טיפול נפשי בכפייה"יעילות ותופעות לוואי של

(טיפול נפשי שעזר בהסכמה יעזור גם בכפייה: תפיסה שגויה)? "טיפול נפשי בהסכמה"ל

  יעילות הטיפול התרופתי נחקרה אך ורק במטופלים הנמצאים באשפוז

בהסכמה  

 טיפול נפשי בכפייה"יש להעמיק ולבחון את יעילות ותופעות הלוואי של"

(  משפטיים/מדדי הצלחת הטיפול הם חברתיים: שגויהתפיסה )באמות מידה רפואיות 



(  המשך)הנחות יסוד בנושא אשפוז וטיפול בכפייה 

כפולי סמיות  מצביעים על כך שטיפול  , אקראיים, מחקרים מבוקרים

איננו יעילמרפאתי כפוי 

 יעיל וללא תופעות לוואי" טיפול נפשי באשפוז בכפייה"ש אין הוכחות



(  המשך)הנחות יסוד בנושא אשפוז וטיפול בכפייה 

השפעה מכרעת על מטופלים הנמצאים  "טיפול נפשי באשפוז בכפייה"ל

(שחרור מוקדם מאשפוז ללא השלמת טיפול)ובני משפחותיהם " טיפול נפשי בהסכמה"ב

אי פניית מטופלים  /השפעה על פניית" בכפייהנפשי באשפוז טיפול "ל

(הימנעות מאשפוז בשל סטיגמה וכדומה)הזקוקים לטיפול באשפוז ובקהילה  



Mathew J. Reeves, PhD                    
© Dept. of Epidemiology, 

MSU
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An overview of clinical research
Grimes DA and Schulz KF 2002 Lancet 359:57-61.

Predictive factors Risk factors

הוראת אשפוז כפויה

רנדומיזציה

מדדי תוצאה 

ותופעות לוואי  

אשפוז בכפייה שיחרור

שבועות 4-6
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An overview of clinical research
Grimes DA and Schulz KF 2002 Lancet 359:57-61.
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טיפול מרפאתי כפוי





טיפול מרפאתי כפוי
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Cochrane Database Syst Rev. 2014;(12):CD004408..
Compulsory community and involuntary outpatient treatment for people with severe mental 

disorders.
Kisely SR1, Campbell LA.

Compulsory community Treatment results in no significant
difference in service use, social functioning or quality of life
compared with standard voluntary care.

מעט מחקרים בהם נמצא כי טיפול מרפאתי כפוי איננו יעיל ואיננו מוצדק

טיפול מרפאתי כפוי

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25474592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kisely SR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25474592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Campbell LA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25474592
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טיפול מרפאתי כפוי



Predicting Violence

 Predicting violence in potential offenders has 
been the “Holy Grail” of forensic psychiatry. 

 Unfortunately, mental health professionals are 
only a little better than chance at predicting 
who will be dangerous. 



Monitor Violence

Various actuarial instruments have been developed 
to try to assess violence risk (VRAG, LSI-R, HCR-20, 
etc.) Their accuracy is better than chance, but not 
good enough to be of practical use in a clinical 
setting. 



Violence Risk Assessment 

 People at high risk do not always commit violent acts

 People who commit violent acts may not be 

considered high risk



Violence Risk Assessment 

 Psychiatrists tend to over predict violence out of 
concern for patients, 3rd party and ourselves

 Assessing dangerousness

 Vaguely defined

 USSC Logic: if juries can do then psychiatrists must be 
better



 The empirical literature suggests that prediction 

is not yet possible for suicide

 If you can not predict you cannot prevent 

Predicting Suicide 



Can Completion of Suicide can be Predicted in Attempters ?

21

Two studies (Porkorny et al. 1982: Goldstein et al 1991) following large 
numbers of hospitalized patients with attempts 
found that even all well-established risks factors 
were considered, no individual case of completion 
could be identified



The Pokorny Study
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 4800 patients admitted to VA for a decade
Algorithm: attempted suicide, suicide ideation, affective disorder or 
schizophrenia, depressed feeling, recent violence, low social interest, 
urge to do harmful things, fear of losing control, remorseful feelings, 
impatience and feeling of failure

No cases of completed suicide identified



The Goldstein Study
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 Goldstein et al. (n=1908) followed patients 
admitted to Iowa tertiary care

Algorithm: number of prior suicide attempts, suicide ideation on 
admission, bipolar disorder, gender, outcome at discharge, major 
depression with family history if mania

No completions of suicide identified



Why Suicide Prediction is Difficult ?

24

 In relation to prevalence of attempts (5%) or ideation (15%), 

suicide is a rare event (0.01%)

 Predicting suicide on the basis of attempts (or ideation ) 

leads to a large number of false positives 

Conclusions : Although several factors were identified 
that were strongly associated with suicide, their clinical 
utility is limited by low sensitivity and specificity, 
combined with the rarity of suicide, even in this high-risk 
group

Suicide in psychiatric hospital in-patients Risk factors and their predictive power
JOHN POWELL et al. The British Journal of Psychiatry Mar 2000, 176 (3) 266-27



? האם הוגן ומוצדק 
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.אנשים8000למיון בית החולים באר יעקב נס ציונה פונים בשנה כ 

(מטופלים4000כ )מתוכם מתקבלים לאשפוז 53%

איש  2000מאושפזים בהוראת אשפוז כ %25 

מטופלים בשנה  1000כ : אובדנייםנסיונותמחציתם בכפייה בשל מחשבות או 

באשפוז כפוי( 10000ל 13.7)מטופלים 1.4בשנה צפויים למות מהתאבדות כ 

?מטופלים כדי להיכשל במניעת מקרה אובדנות אחד 999האם מוצדק לאשפז כ 

(אלימות אחרי הועדה וכדומה, פקסים, ליווי, ועדות)? כמה שעות טיפול הולכות לאיבוד 

This study suggests that, unless a very high number of false positives is 
considered acceptable, it is unavoidable that clinicians will fail to identify 

before-hand a high proportion of suicides, even in a high-risk group such as 
psychiatric hospital in-patients.

Suicide in psychiatric hospital in-patients Risk factors and their predictive power
JOHN POWELL et al. The British Journal of Psychiatry Mar 2000, 176 (3) 266-27



Clinical Implication 
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 No evidence that suicide can be predicted, even in high risk 

groups

 Attempts suicides are too common for accurate prediction

 Suicide ideation is even less helpful 

What we have all been taught about clinical prediction  of 

suicide is wrong,  leading to false positives and wasted 

resources 



Prevention programs for suicide
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 Prevention programs, like clinical treatment, needs to be    

evidnce-based

 Thus far the evidence is weak

 If we cannot predict suicide, we cannot prevent it

 Most of what psychiatrists and mental health professionals have been 

trained to do is ineffective for prevention 



Clinical Implication 

28

 Suicide management must be based on data

 At least half of all clinicians will experience a completed suicide 

 However clinicians should not feel guilty or unnecessary frightened

 We should avoid doing  things that create the appearance of “safety” 

without data to show that they work (and some may be counter-

productive)



Gun Deaths in the USA

Suicide

Homcide

Mass Killing

18,00012,000

1000



Can We Identify a Potential Mass Shooter?

Possibly, in a few cases.

But mass murder is a multi-determined event with

no simple preventive solution. 

They are exceptionally hard to anticipate and avert.



Frueh et al,, Psychiatric Services, 2005

South 

Carolina

ויזרמרק ' ניתן באדיבות פרופ



-חלק מאנשי הצוות סובלים מ
PTSD

Richter & Berger, BMC Psychiatry,  2006
ויזרמרק ' ניתן באדיבות פרופ



Force with intrusive, irreversible procedure

 Involuntary electroconvulsive therapy (ECT) against the 

expressed wishes of the subject. 

 Occurs in both developed and developing nations. 



לבחינה ומתן המלצות בנושא הוועדה 

מוחואיפנוןטכנולוגיות לגרייה 

מהלכה למעשה

2015יולי 

גרינהאוסליאון ' לבקוביץ  פרופחיליק' פרופ



חשמל למטופלים מאושפזים בכפייהנזעי

המועצה הלאומית לבריאות הנפש 

 חשמל  בנזעילטיפול הצעתינו היא להפריד בין ההסכמה לאשפוז וההסכמה

הניתן ללא הסכמה כמו לכל טיפול רפואי הניתן ללא  חשמל בנזעיולהתייחס לטיפול 

בחוק זכויות החולה  15סעיף ברוח . הסכמה

ניתן לתת את ( קטטוניהלדוגמה )חרום רפואי במצב של ח"לטנכאשר קיימת התוויה •

.במידת האפשר לאחר אישור על ידי שלושה רופאים, הטיפול ללא הסכמה

מסכן את מצבו הבריאותי של המטופל או פוגע ח"טנכאשר המטפלים משוכנים שאי ביצוע •

ללא ח"טנההחלטה על ביצוע ( למשל מחייב הגבלות תדירות וממושכות)קשות באיכות חייו 

.  כמפורט בחוק זכויות החולהבוועדת אתיקה הסכמה תתקבל 



מובילות חברתית וחרות האדם

שלומית





פלילי  –צווי הסתכלות באשפוז 
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אזרחי–אשפוזים כפויים 
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צמצום כפייה

בפסיכיאטריה
ועדת זכויות  

החולה

ועדת אתיקה
ועדה לצמצום 

הכפייה

צמצום  טיפול  

חשמל  בנזעי

בכפייה

לסיוע  " קו חם"

המשפטי

שחרור מהיר  

מאשפוז כפוי

הפחתת קשירות  

כפייהצמצום : יעד מרכזי 

ביטול  /צמצום

טיפול מרפאתי  

כפוי

בידודיםהפחתת 



Neurocircuitry Predictors



Insula hypometabolism associated with 
remission to CBT and poor response to 
escitalopram.
Insula hypermetabolism associated with 
remission to escitalopram and poor 
response to CBT.McGrath et al. 2013, JAMA Psychiatry

IMAGING EXAMPLE:                                                                

Pre-treatment Scans of Brain Activity Predicted Remission: 

Medication or Psychotherapy



Pharmachology Predictors

PHARMACOLOGY

PHARMACOGENETICS



NEUROPHARMAGEN – WORKFLOWPharmachogenetic Predictors



Example of Pharmacological Prediction:



15.8.2013

המאגד לפיתוח מערך כלים
BSMTלגירוי וניטור מוחי 



המאגד-חזון 

י שילוב  "מוחי עשל ניטור וגירוי לפתח תשתית טכנולוגית ומדעית משולבת 
אישית של  ניטור ומשוב שתאפשר התאמה , גירויאמצעי ופיתוח מגוון 

.  הטיפול ושיפור השפעתו
תועלת של  /את העלותתשתית זו תאפשר פיתוח דור מוצרים חדש שישפרו 

ופסיכיאטריות  הטיפול ואת איכות החיים של הסובלים מהפרעות נוירולוגיות 
בעל פוטנציאל  עולמי בתחוםלחברי המאגד להפוך לגורם מוביל ויאפשרו 

..שיווקי אדיר

46



אקדמיה–שותפים במאגד 

47

צנגן  ' פרופ-ג"ב•

הנדלר' פרופ–איכילוב•

ברגמן' פרופ-עברית. א•

, נוף-הר, מרדור' דר-שיבא•
.כהן, חסין

לבקוביץ' פרופ-א"ת•

'  פרופ-א"ת. א•
חנין' פרופ,  גנות

צנגן  ' פרופ-ג"ב. א•

קימל  , שהם ' פרופ–טכניון•

ידיד' פרופ–א "ב. א•

מנגנונים  
תאיים

מגע  
לרקמה

מעבר 
אנרגיה

: טכנולוגיה
ניטור +גרוי

:  קליניקה

ניטור+גרוי

חנין
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תעשיה–שותפים במאגד 



Monitoing

Stimulation

49

תוצאת המאגד

Monitoring

Stimulation



Monitoring

Monitoring 
techniques

EEG - Brain 
Network 

Activation 
(BNA)

fMRI

UT - Near 
Infrared 

Spectroscopy 
(NIRS)

TMS 
markers

Blood 
samples



51

מדינת ישראל
משרד הבריאות

המרכז הרפואי לבריאות הנפש והמערך הקהילתי
ס"שב-ן"מב, ציונה-נס, יעקב-באר
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שלבים בניהול הטיפול  

:סינון ואבחנה

מותאם לחולה

כלי אמין 
לבחירת טיפול

בחירת הטיפול

כסוי ביטוחי

:הטיפול

מותאם לחולה–

משוב אובייקטיבי  –

תוך כדי טיפול

:מעקב

אובייקטיבי–

מקושר לטיפול–

הדיר–

מהיר ויעיל–

:רצוי

:כיום

עם 

הטכנולוגיה

:של המאגד

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OsLsuCnHvXlDxM&tbnid=hvz8aWnSYRdzUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.medicalexpo.de/cat/intensivpflege-patientenueberwachung/sensoren-elektroden-manschetten-G-85.html&ei=3df4UaSpCYzDtAbvzoBA&bvm=bv.49967636,d.Yms&psig=AFQjCNEcGchqxVyEUOM46DyeBfLKO5odlA&ust=1375349046299804
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OsLsuCnHvXlDxM&tbnid=hvz8aWnSYRdzUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.medicalexpo.de/cat/intensivpflege-patientenueberwachung/sensoren-elektroden-manschetten-G-85.html&ei=3df4UaSpCYzDtAbvzoBA&bvm=bv.49967636,d.Yms&psig=AFQjCNEcGchqxVyEUOM46DyeBfLKO5odlA&ust=1375349046299804


Sheba, Ichilov, Bar 
Ilan, Hebrew Uni., 

Ben Gurion Uni.
Technion

Tel Aviv Uni.
Ben Gurion Uni.

Algorithms
Microelectrodes
Simulations

Behavioral characterization
Characterization system needs
Recommendations

Needs assessment
Novel systems for 
experiment

The Israeli Project: 



מובילות חברתית בראי זכויות  
המטופל



Treatment response declines with each relapse –

does anyone know why?

*p<0.05; ***p<0.001 versus second treatment course

PANSS=Positive and Negative Syndrome Scale

Weeks

First treatment course

Second treatment course

L
o
w

e
r 

s
y
m

p
to

m
 s

e
v
e
ri
ty

30

35

40

45

50

55

60

0 10 20 30 40 50 60

P
A

N
S

S
 t
o
ta

l 
s
c
o
re

 

***

***

***
*** ***

***
****** *** *

Agid et al. Neuropsychopharmacology 2014;39:S373–S374; Zipursky et al. Poster at ACNP 2014



Non-compliance in Schizophrenia



אלימות בקרב חולים פסיכיאטריים



Fazel et al., PloS Medicine, 2009

Physical restraints versus seclusion room for 

management of people with acute aggression or 

agitation due to psychotic illness (TREC-SAVE): 

a randomized trial.



J of Nervous and Mental Disease, 2013

X  %מלאים או חלקייםטראומאטיים-סבלו מסימפטומים פוסט



מחקר זה מניו זילנד הראה קשר מובהק בין אחוזי  
התפוסה בבתי החולים ואחוזי אירועי אלימות

Ng et al., Psychiatric Services, 2001

צפיפות



טיפול תרופתי
בחלק מהחולים יש תגובה מידית ומהירה  

אבל חלק  , פסיכוטית-לזריקה של תרופה אנטי
מהחולים לא מגיבים  



Lieberman JA, et al. Neuropsychopharmacology. 1996;14(3 suppl):13S-21S.
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Relapse is not good for your health

Successive Relapses Prolonged the Time to Remission.



van Haren NE, et al. Neuropsychopharmacology. 2007;32(10):2057-2066.

Progression in Frontal Gray Matter Loss is 

Related to the Number of Psychotic Relapses

-0.20

D
e

c
re

a
s
e

 i
n

 S
u

p
e

ri
o

r 
F

ro
n

ta
l 

G
ra

y
 M

a
tt
e

r 
D

e
n
s
it
y
 i
n
 P

a
ti
e
n

ts

0

Number of Hospitalizations During Scan Interval

-0.15

-0.10

-0.05

0.0

0.05

1 2 3 4 5 6 7 8

N=96
P=.03



Multiple Relapses May Lead to 

Continuing Neurodegeneration

• Deterioration in schizophrenia is at least partly the result 

of neurodegeneration

• Many patients who stop treatment and then relapse fail 

to regain prior level of function

• Early adequate and sustained intervention is, therefore, 

the key to improving outcome

Lieberman JA, et al. J Clin Psychiatry. 1996;57 Suppl 9:5-9;
Sheitman BB, et al. Psychiatric Res. 1998;32:143-150. 



But remember, the more severe 
patients get the higher doses of 
antipsychotics, so this might be 
reverse causality

Some think that 
anti-psychotics are 
bad for you



Risk of symptom recurrence declines 

with maintenance treatment
Recurrence rates at 1 year in patients with schizophrenia 

achieving symptomatic remission from a first episode of 

non-affective psychosis

Zipursky et al. Schizophr Res 2014;152:408–414

3% 77%

Continued antipsychotic 
treatment

Discontinued 
antipsychotic treatment

Highlights a need for effective maintenance treatment initiated 
early in the disease course
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How easily are we fooled! 
Adherence to Treatment Among Outpatients With 

Schizophrenia



What can be done to improve adherence? 

Despite the efforts less the 50% of the trials 
reviewed had any effect on adherence



LAI vs. OAP: no difference

Kishimoto et al. Schizophr Bull, 2014; 40:192-213



Predictors can be 
prognostic or prescriptive.

• Prognostic predictors  relative   
response regardless of the type of    
treatment.

• Prescriptive predictors differential  
response to particular treatments.

• Course predictors differentiate long-
term prognosis.



DEPRESSION IS HETEROGENEOUS DISORDER 

WITH HOMOGENEOUS TREATMENT 



CURRENT STATE: ONE DRUG FITS ALLMONITOR BASED TREATMENT

Population of patients with given disorder: all or nearly all respond to 

different treatments according to neurophysiological data
Population of patients with given disorder



Clinical Predictors



Example: Prescriptive predictors 

Demographic variables

• Gender

• Age

• Menopausal status 

Predict response to specific antidepressant  



Data About Dangerousness

 The best data show that patients with the 
most serious mental illnesses (schizophrenia, 
major depression, and bipolar disorder) are 2-
3x more likely to be assaultive as the general 
population. (The lifetime prevalence of 
violence among the mentally ill is 16%, vs. 7% 
among the general population.)

 People who abuse alcohol and other drugs are 
7x  more likely to be assaultive.



Violence Risk Assessment 

 Psychiatrists accurately predict long-term future violence 

only 33% of the time in institutionalized patients who 

have previously committed a violent act.
(Borum et al. – Assessing and managing violence risk in clinical practice. Journal of practical psychiatry and Behavioral 

Health 4:205-215 , 1996)

 More accurate in assessing future violence when 

prediction is limited to briefer amount of time.
(Lidz et al. The accuracy of predictions of violence to others .JAMA 269 (8):1007-1011)



התוכנית לשיפור השרות וחווית  -המטופל במרכז

המטופל

קבוצות מיקוד של ההנהלה עם  

מטופלים ומשפחות

צלום ראיון עם  " ראי לנפש"

מטופל בשחרורו  
שינוי סביבת המטופל

"כרטיס בכל כיס"

מידע למטופל הנגשת

ומשפחתו
הנהלה זמינה שקופה ותומכת  

שרות זמין מקצועי ומכבד במיון

שלמה



המטופל במרכז

שלמה


