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  תמצית מחקר
  

  רקע ומבוא
החולים והן -הן בבית,  לכל תושב במדינת ישראל סל שירותים רחבחוק ביטוח בריאות ממלכתי מקנה

,  במרפאת החוץ-החולים -הוא אינו מקנה לו את הזכות לבחור את הרופא המטפל בו בבית .בקהילה

ברוב בתי החולים בארץ נבצרת אפשרות זו אפילו ממי , יתר על כן. במחלקת האשפוז או בחדר הניתוח

יוצאים מכלל זה הם בתי החולים הפרטיים  וכן ארבעה .  הרופא המנתחעבור בחירתב שמעוניין לשלם

בבתי ). שערי צדק וביקור חולים, הדסה הר הצופים, הדסה עין כרם(חולים ציבוריים בירושלים -בתי

אך זאת תמורת תשלום , החולים-החולים הציבוריים בירושלים יכול החולה לבחור רופא מטפל בבית

 חל על -"  שירות רפואי פרטי–פ "שר"המונח .  משלים או ביטוח רפואי פרטיישיר או באמצעות ביטוח

פ באמצעות משרד מיוחד בכל בית "שם מנוהל השר; החולים בירושלים-ההסדרים הנהוגים בבתי

  . הן במרפאות החוץ והן במסגרת האשפוז- כולל במנתח -פ מאפשר לבחור ברופא "השר. חולים

  

באילו , ואם כן, פ"החולים הממשלתיים להציע שר-ם יש להתיר לבתיבישראל מתנהל דיון ממושך הא

פ "שהשר; פ טוענים שראוי שלמטופלים יהיה חופש לבחור רופא"תומכי השר. תנאים ובאילו מגבלות

פ היו נוטים לעזוב "שללא שר(החולים הממשלתיים -יגדיל את זמינותם של רופאים בכירים בבתי

החולים -פ יוכל לספק לבתי"ושהשר, )חולים פרטיים-בתיבשעות אחר הצהריים כדי לעבוד ב

הוא ייצור , פ"לדברי מתנגדי השר, לעומת זאת. הממשלתיים הכנסות נוספות הנחוצות להם ביותר

שוויונית בשירות הרפואה הציבורי ויגדיל באופן משמעותי את ההוצאה -מעמדית ואי-מערכת טיפול דו

  .הלאומית לבריאות

  

עד למחקר . ו הדיונים על המדיניות בישראל בעיקר על בסיס שיקולים תאורטייםהתנהל, עד לאחרונה

המחקר . ל"זה נערכו רק מעט מחקרים אמפיריים שיכלו לשפוך אור על הנושא ולאשש את הדיון הנ

שערי (חולים ציבוריים -פ בשלושה בתי"הנוכחי מבקש לתרום לדיון באמצעות הצגת תפקודו של השר

פ חוקיות "שבהם פועלות מזה זמן רב תוכניות שר, בירושלים)  והדסה הר הצופיםהדסה עין כרם, צדק

 ניתוחים שהתבצעו 37,000-החולים לגבי כ-המחקר מתבסס על נתונים מנהליים של בתי. ומשמעותיות

  . פ" מתוכם היו ניתוחי שר16%-כ; 2001בשנת 

  

 וכן יתרונות עקיפים של הקדמת פ עשויים להיות יתרונות בריאותיים ישירים"לניתוח במסלול השר

). אך יש לציין שלבתי החולים יש מדיניות מפורשת האוסרת על הקדמת תור כזו(תור ושל יחס מועדף 

  . המחקר מתרכז ביתרונות הישירים

  

  מטרות 
פ ואופן "העל של המחקר הייתה לתרום לגיבוש המדיניות הלאומית בעניין הפעלת השר-מטרת

  . פ בבתי החולים בירושלים"יבטים נבחרים בניסיון עם השרהסדרתו על ידי לימוד ה
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  :להלן פירוט המטרות הספציפיות

 פ בניתוחים המורכבים ביותר "לבחון באיזו מידה מתרכזת פעילות השר 
ידי מנתחים בכירים יותר מהמנותחים במסלול -פ מנותחים על"לבחון באיזו מידה חולי שר 

  )case mix(המקרים וזאת תוך התחשבות בתמהיל , הציבורי

 לבחון באיזו מידה מנתחים בכירים משתתפים בניתוחים מורכבים וחשובים במסלול הציבורי  
 פ זמין מבחינה כלכלית לקבוצות אוכלוסייה שונות"לבחון באיזו מידה השר 

  

  שיטות
  יצירת מדדים לסיווג הניתוחים

מעורבּות של מנתח בכיר מגדילה המידה שבה (צוות המחקר פיתח מדד חדש לבחינת מורכבות הניתוח 

שמונה . וכן מדד חדש לבחינת השפעתו של ניתוח מוצלח על מצב הבריאות) את סיכויי ההצלחה

 מסוגי הניתוחים השכיחים ביותר 175-כ, כל אחד בנפרד, רופאים ומנתחים ישראלים בכירים דירגו

; 5- ל1בין ( בדרגות שהם נתנו .על פי שני מדדים אלו) שלישים מכלל הניתוחים-המהווים יחד כשני(

אופיינו בהסכמה רבה לגבי מורכבות ) הציון הגבוה יותר ניתן לניתוח מורכב ומשפיע יותר על הבריאות

לדירוגי המורכבות נוספה . ובהסכמה בדרגה סבירה לגבי ההשפעה על מצב הבריאות, הניתוחים

  .ר וארוכים יותרפות בכך שניתוחים מורכבים יותר נטו גם להיות יקרים יותתֵק

  

  סיווג הרופאים

. מומחים ללא קביעות ומתמחים, מומחים קבועים:  לפי רמת בכירּות קבוצותשלושהמנתחים חולקו ל

 דבר שעל פי הספרות המקצועית -בדרך כלל המומחים הקבועים הם בעלי שנות הניסיון הרבות ביותר 

  .עשוי לשפר את איכות הטיפול

 
כי על פי המומחים , בחנה בין מנהלי מחלקות לשאר הרופאים הקבועיםברוב העיבודים לא נעשתה א

מכיוון שצרכנים רבים , עם זאת. אין הבדלים עקביים באיכות הטיפול ביניהם, שאתם התייעצנו

נציג להלן גם ממצאים נבחרים על מנהלי , מייחסים רמת מומחיות גבוהה יותר למנהלי מחלקות

  .המחלקות כקבוצה

  

לגבי כל ניתוח נבדקים הן דרגת בכירּותו של המנתח הראשון . תוח יש יותר ממנתח אחדבני, בדרך כלל

זה שבפועל מַכוון ומדריך לפי (והן בכירותו של המנתח הבכיר בצוות ) זה שרשמית אחראי לניתוח(

כי מנהלים ורופאים מובילים נוטים לחשוב שהאיכות נקבעת על ידי , שתי הבדיקות חשובות). הצורך

ואילו הצרכנים נוטים לחשוב שהאיכות נקבעת על ידי דרגת בכירותו , בכירותו של הבכיר בצוותדרגת 

  . של המנתח הראשון

  

  ממצאים
  מורכבות הניתוחים

הייתה נמוכה יחסית ) 48%(פ "במחקר נמצא שדרגת מורכבותם של כמחצית הניתוחים שבוצעו בשר

 נמצא שמדובר בעיקר בניתוחים שהשפעתם על כמו כן). 3דרגה ( בינונית - 42%ושל , )2-1דרגות (
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פ "מניתוחי השר) 600-כ (10%מסך הניתוחים ורק ) 2,000-כ (5%-רק כ. הבריאות נמוכה עד בינונית

משום שהתפיסה הרווחת בציבור , ממצא זה מפתיע). 5- ו4(דורגו בדרגת מורכבות גבוהה וגבוהה מאוד 

ניתוחים שבהם לבכירּותו של הרופא יכולה , היינוד; פ גבוהה"היא שדרגתם של רבים מניתוחי השר

ממצא זה חשוב מפני שהוא מצביע על כך שחלק ניכר . להיות השפעה משמעותית על הצלחת הניתוח

ולכן גם אינו מגדיל באופן משמעותי , פ אינו מעניק יתרונות בריאותיים משמעותיים"מהטיפול בשר

  . השוויון-את אי

  

ותיו עולות תהיות מדוע חולים כה רבים מוכנים לשלם למנתחים הממצא חשוב גם מפני שבעקב

הסברים אפשריים לכך כוללים תפיסה שונה . בכירים עבור ניתוחים שבהם השתתפותם אינה חיונית

וכן , או השפעתו של ניתוח מוצלח על הבריאות/של החולים לגבי דרגת מורכבותם של הניתוחים ו

וליחס ) למרות מדיניות בתי החולים האוסרת זאת( התור כמו הקדמת, ציפיות ליתרונות אחרים

על יתרונות , או במקרים קיצוניים אף מוטעה, ייתכן עם זאת שהדבר נובע בחלקו ממידע חלקי. מועדף

לא ניתן לבחון את תרומתם הסגולית של הסברים אפשריים אלו ואחרים . פ"אפשריים של ניתוחי שר

  . במחקר הנוכחי

  

  משמעותי גם מכיוון -פ אינה גבוהה " כי דרגת מורכבותם של רוב ניתוחי שרהממצא שממנו עולה

וכאלה הם רוב (שהוא מעורר את השאלה האם העיסוק האינטנסיבי של הרופאים המנוסים ביותר 

, פ פשוטים יחסית מותיר להם די זמן לבצע ניתוחים ציבוריים מורכבים"בניתוחי שר") פ"רשי השרמּו"

  . ובהשבהם השתתפותם חש

  

  פ" המטופלים הקשורים לשימוש בשרמאפייני

בקרב מאושפזים , )22% (45פ גבוהים יחסית בקרב מאושפזים מעל גיל "שיעורי השימוש בשר

). 21%(ובקרב מאושפזים החברים בקופות חולים לאומית , )22%(המתגוררים מחוץ למחוז ירושלים 

ובמחלקה ) 36%(לכירורגיית לב וחזה פ הגבוה ביותר הוא אמנם במחלקה "שיעור ניתוחי השר

הניתוחים בהן הם רק חלק קטן מסך , אך מאחר שאלו מחלקות קטנות). 32%(לנירוכירורגייה 

גינקולוגיה , עיניים, פ נעשים במחלקות כירורגייה כללית"רוב ניתוחי השר. פ"הניתוחים בשר

  .פ" מניתוחי השר60%שיחד מספקות כמעט , ואורתופדיה

  

 חיםבכירות המנת
הרופא האחראי הרשמי , כלומר(בדרגת בכירותו של המנתח הראשון  במחקר נמצאו הבדלים גדולים

. פ לבין ניתוחים במסלול הציבורי"בין ניתוחים במסלול השר) על הניתוח והחותם על טופס הניתוח

 פ כמעט בכל"נמצא שבעוד שבמסלול השר, )5-4דרגת מורכבות (לגבי הניתוחים המורכבים ביותר 

במסלול הציבורי בכמחצית , הם המנתחים הראשונים) בעלי קביעות(המקרים רופאים בכירים מאוד 

כמעט בכל המקרים , עם זאת. המקרים המנתח הראשון היה מומחה ללא קביעות או אף מתמחה

לגבי ניתוחים בעלי דרגת מורכבות . בעל קביעות, המורכבים הללו כלל צוות המנתחים רופא בכיר יותר

 מהניתוחים 35%- מהניתוחים הפרטיים וב93%-המנתח הראשון היה רופא קבוע ב, )3(ונית בינ

 מהניתוחים 66%- מהניתוחים הפרטיים וב97%-המנתח הבכיר בצוות היה רופא קבוע ב; הציבוריים

  .הציבוריים
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 ,השתתף בצוות המנתחים כמעט בכל ניתוח ציבורי מורכבאף שמהממצאים עולה שמנתח בעל קביעות 

. פ"הניתוח שלו על ידי פנייה לשרלהצלחת חולה יכול להגדיל את הסיכוי היתכן שגם במקרים כאלה י

וזאת  (בביצוע סוגי ניתוחים ספציפיים  המנתחים הקבועיםשלניסיון רמת ה התייחסנו למחקר זה לאב

 החולים ,מסלול הציבוריה מלהבדיל, פ"תכן שבמסלול השריי. )משום שלא היו בידינו נתונים על כך

  . ביותר בניתוח הספציפי הרבהניסיון בעלמנתח ה של ונהנים ממעורבותהעומדים בפני ניתוח 

 
כלומר האם הם , שלהם ביעילות" זמן הניתוח"במחקר נבדק גם האם המנתחים הקבועים מנצלים את 

, ורכביםנמצא ששיעור ניכר מזמנם מיוחד לניתוחים לא מ. מייחדים די זמן לניתוחים המורכבים יותר

אמנם מצד אחד ייתכן כי עבודתם תוכל לתרום יותר . פ"הן במסלול הציבורי והן במסלול השר

ייתכן , מצד אחר, אך. לבריאות המטופלים אם היא תתועל לניתוחים המורכבים במסלול הציבורי

והוא ; פ מיתוסף לזמן שהם מייחדים לטיפולים ציבוריים"שלפחות חלק מהזמן שהם מייחדים לשר

חיזוק להשערה זו נמצא בכך שרופאים אלה מנתחים שעות ארוכות יותר . ינו בבחינת תחליףא

וגם בקרב הרופאים בעלי הקביעות נמצא מתאם חיובי בין מספר השעות , מרופאים בכירים פחות

  .פ לבין מספר השעות שהם מייחדים לניתוחים ציבוריים"שהם מייחדים לניתוחי שר

  

 מהניתוחים שבהם המנתח הראשון היה מנהל המחלקה היו במסלול 46%, כקבוצהנמצא עוד כי 

 4, לעומת זאת. רוב מנהלי המחלקות ביצעו יותר ממחצית הניתוחים שלהם במסלול הציבורי. פ"השר

גם אם . פ" מהניתוחים שלהם כמנתח ראשון במסלול השר80% מנהלי המחלקות ביצעו מעל 51מתוך 

 מנהלי מחלקות אלו כמנתח שני או 4וריים שבהם השתתפו מביאים בחשבון את הניתוחים הציב

  . פ"מתברר שמעל שני שלישים מהניתוחים שלהם היו במסלול השר, שלישי

  

  הנגישות הכלכלית

הדעה הרווחת . פ נגישים לציבור יותר ממה שטענו חלק ממתנגדיו"מהממצאים עולה שניתוחי השר

אך נמצא שברוב ניתוחי . לה עשרות אלפי שקליםפ יקרים מאוד ועולים לחו"היא שרוב ניתוחי השר

 10,000- הסכום שגובה בית החולים נמוך מ–דרגת מורכבותם אינה גבוהה ,  שכפי שצוין לעיל–פ "השר

  .וחלק משמעותי מסכום זה מכוסה על ידי תוכניות הביטוח המשלים, ₪

  

   נגבה מחיר הנמוך פ במרכז רפואי שערי צדק" מהניתוחים שנערכו במסלול השר90%-בכנמצא ש

המחיר , בהדסה עין כרם.  5,000₪והתעריף החציוני היה   6,086₪התעריף הממוצע היה ,  10,000₪-מ

בהדסה הר הצופים היה בין שני בתי המחיר ו, )₪ 12,764 (בשערי צדקש מזההממוצע היה כפול 

בין בתי החולים ים עד מחצית מהבדלים אלו במחיריחס כשליש יניתן ל. )₪ 9,458 (החולים האחרים

 המחיר הממוצע בכל . שלהם ולהבדלים בתמהיל המחלקתיניתוחים הם שלמורכבותדרגת להבדלים ב

  . 10,214₪שלושת בתי בחולים יחד היה 

  

כך ; פ מהביטוח המשלים" מן האוכלוסייה כיסוי עבור ניתוחי שר70%- כבר היה לכ2001בשנת 

 "מושלם"(ביותר  צהביטוח המשלים הנפוהבתוכנית  .ל"שהחולה נשא רק בחלק מעלות התעריפים הנ

פ "שרנמצא שחולה . החולה משלם רק שליש מהסכום שגובה בית החולים) של שירותי בריאות כללית

במחצית המקרים ; פ"עבור ניתוח שר ₪ 3,400  מכיסו של כללית שילם"מושלם"ב המבוטחממוצע 
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 עולה 2001על הכנסות משקי הבית בשנת  מהתבוננות בנתונים . 2,250₪-הוא אף שילם פחות מ

פ זמין יותר "לפיכך השר. בהישג ידן של רוב המשפחות במעמד הבינוני, כנראה, שסכומים אלו הם

, למשפחות במעמד נמוך). לפני התפשטות הביטוח המשלים(מכפי שסברו רבים ומכפי שהיה בעבר 

  .תי מאודפ עדיין בעיי"מימון השר, שלחלק גדול מהן אין ביטוח משלים

  

פ לפי שכונה במרכז הרפואי "חיזוק לממצאים המובאים לעיל התקבל גם מניתוח שיעורי השימוש בשר

לפי מעמד ) חמישונים(השכונות חולקו לחמש קבוצות ). לא היו נתונים מקבילים משערי צדק(הדסה 

יות ביותר פ נמצא נמוך יותר מהממוצע באופן משמעותי בשכונות הענ"השימוש בשר. כלכלי-חברתי

אך היה קרוב לממוצע בשלוש קבוצות , וגבוה ביותר בשכונות העשירות, )כולל גם השכונות הערביות(

. וזאת למרות רמת ההכנסה הנמוכה בהן, פ בשכונות החרדיות"נמצא גם שימוש גבוה בשר. הביניים

  . ייתכן שהדבר נובע בחלקו מהמנגנונים המפותחים לסיוע הדדי בקהילה החרדית

  

  כוםסי
   :מובאים להלן ממצאיו העיקריים של הדוח

אחת הסיבות לכך .  יותר מכפי שחשבו בעבר פ נגיש כלכלית לאוכלוסיית המעמד הבינוני"השר .1

פ עדיין בעייתי עבור משפחות "מימון השר, עם זאת. עשויה להיות הרחבת כיסוי הביטוח המשלים

 .ביטוח משליםובמיוחד לאלו מביניהן שאין להן , מעוטות הכנסה רבות
הרופאים (פ משתתפים הרופאים הבכירים ביותר "בבתי החולים הציבוריים שבהם מופעל השר .2

מסלול  , עם זאת.  במסלול הפרטי והציבורי כאחד–כמעט בכל הניתוחים המורכבים ) הקבועים

 .פ אכן מגדיל את הסבירות שרופא קבוע  ישמש כמנתח הראשון"השר
פ על "השפעתו של השר,  לפיכך; פ נמוכה"ת מכלל ניתוחי השרדרגת מורכבותם של כמעט מחצי .3

ממצא זה עשוי , עם זאת. מצב הבריאות ועל שוויוניות במערכת הבריאות מוגבלת ואולי אף מועטה

פ אין המידע הדרוש להם לשם קבלת החלטה "ייתכן שלמטופלים רבים בשר: לרמז על חוסר יעילות

 .פ"מושכלת באשר לפנייה לשר
  

נוסף על כך יש . אך לא במרפאות החוץ, פ בחדרי הניתוח"הוא בחן רק את השר. ספר מגבלותלמחקר מ

פ תורם להקדמת תורים או לשיפור ביחס הרופא ובזמן "לזכור שהמחקר לא בחן האם ועד כמה השר

יש , לבסוף. פ על ההוצאה הלאומית לבריאות"הוא גם לא בחן את השלכות השר .שהוא מייחד לחולים

  .הוא בדק רק את הנעשה בירושליםלזכור ש

  

פ בבתי החולים הציבוריים בירושלים מתנהלת על ידי בתי החולים עצמם "חשוב לזכור כי מערכת השר

ממה שנבדק במחקר עלה . ותוך הסכם עם נציגי הרופאים ולא מכוח תקנות ממשלתיות כלשהן

שאחת הסיבות לכך היא שבבתי ייתכן . אם כי יש כמה תופעות חריגות, שההתנהלות סבירה בדרך כלל

לא כן הדבר בבתי החולים של . פ"עצמי בעניין השר-חולים אלו יש מסורת ארוכת שנים של פיקוח

תקנות ופיקוח ממשלתיים עשויים להיות חשובים יותר . משרד הבריאות ושל שירותי בריאות כללית

פ באמצעות "הנהגת שר. ונהלפחות בתקופה הראש, פ בבתי חולים אלו"ר להנהיג שרָתאם וכאשר יּו
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כך שיבטיח עוד יותר את האינטרס  של ; "מודל הירושלמי"תקנות ממשלתיות יכולה אף לשפר את ה

   .הציבור ושל המסלול הציבורי

  

  כיווני פעולה למדיניות ולמחקר נוסף
  :ראוי שקובעי המדיניות ישקלו את הכיוונים הבאים בעקבות ממצאי המחקר

פ בבתי חולים ממשלתיים וציבוריים יביאו בחשבון את " בנושא הנהגת שרראוי שקובעי המדיניות 

לגבי בכירות המנתחים ולגבי הנגישות הכלכלית , הממצאים שהוצגו כאן לגבי מורכבות הניתוחים

 . פ"של השר
 הגבלת ניתוחים –פ לחלופה העיקרית שעומדת על הפרק "חשוב שמקבלי ההחלטות ישוו את השר 

 פרטיים באמצעות רופאים שמקום עבודתם העיקרי הוא בית חולים של פרטיים לבתי חולים

איסור מוחלט או כמעט מוחלט על עבודה פרטית של . הממשלה או של שירותי בריאות כללית

 .רופאים ציבוריים היא חלופה תאורטית אך אינה מעשית בישראל
גדלת מעורבותם של ראוי שבתקנות להסדרתו תימצא דרך לה, פ יאושר על בסיס ארצי"אם השר 

פ בדרגת מורכבות "הרופאים הבכירים בניתוחים מורכבים במסלול הציבורי על חשבון ניתוחי שר

  .נמוכה

על מידת נחיצותו של רופא בכיר , גם באמצעות הרופא המטפל, יש מקום להפיץ מידע מאּוָזן לציבור 

פ יוכל לקבל החלטה "כך שהצרכן השוקל לפנות לשר; מאוד בניתוחים בדרגת מורכבות נמוכה

בניתוחים בדרגת מורכבות גבוהה יש להבהיר לצרכן שגם במסלול הציבורי בדרך , כמו כן. מושכלת

 .ושעל ידי כך תובטח איכות הניתוח, כלל ישתתף רופא בכיר בעל קביעות בצוות המנתחים
  

  :המחקר מבליט כי יש לבדוק נקודות אלה

החולים הממשלתיים במשך -ם היו נהוגים גם בבתיהחולים בירושלי-האם הדפוסים שנמצאו בבתי 

  ?פ"התקופה שבה הותר להם להפעיל שר

האם משום שהם ? פ"מדוע חולים רבים מוכנים לשלם תמורת ניתוחים בדרגת מורכבות נמוכה בשר 

או האם תפיסתם ? סבורים שעקב כך יקדימו להם את התור לניתוח או שהם יזכו ליחס טוב יותר

 ?ח והשפעתו על בריאותם שונה מזו של המומחיםעל מורכבות הניתו
האם די בכך שרופא : מה דרוש כדי להבטיח את איכות הטיפול, במקרים של ניתוחים מורכבים 

או האם יש לעמוד על כך שרופא בכיר מאוד ישמש מנתח , בכיר מאוד יהיה נוכח בחדר הניתוח

 ?ראשון
הגומלין בינם לבין הדפוסים שנמצאו פ במרפאות החוץ ומהם קשרי "מהם דפוסי הטיפול בשר 

  ? )פ"למשל בתחום הקדמת התור והשידול לפנות לשר(פ בניתוחים "בשר
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  תודות 
  

על פתיחותם ועל , אנו מודים למנהלי המרכזים הרפואיים שהשתתפו במחקר, בראש ובראשונה

ממרכז ) ל"נכסמ (לוי-רחל אדטור "וד )ל"מנכ(ונתן הלוי י' פרופ: תרומם המקצועית הרבה למחקר

שמואל ' ופרופ) ל"משנה למנכ(ר יאיר בירנבאום "ד, )ל"מנכ(יוסף -שלמה מור' ופרופ, רפואי שערי צדק

  . ממרכז רפואי הדסה) ל"סמנכ(שפירא 

  

מנהלת אגף  (שפרה שיף' גב: נהל ואנשי מחשבים ממרכזים רפואיים אלו עזרו לנו רבותגם אנשי ִמ

ממרכז רפואי שערי צדק ומר איציק ברוורמן )  מערכת ניתוחיםאחראי (טוב שוקרון-מר שםו) מיכוןה

  .ממרכז רפואי הדסה) מנהל מרפאות החוץ(וצבי דגן , )מנהל אגף מערכות מידע(

  

אלק ' פרופ: אנו מודים לרופאים הבכירים שעזרו לנו בדירוג מורכבותם של סוגי הניתוחים השונים

-יוחנן בן' פרופ, ר שלמה בירקנפלד"ד,  יוסי אלברטוןר"ד, לוי-ר רחל אדטו"ד, ר נחום אגוז"ד, אבירם

, עמרי לרנאו' פרופ, ר מרק טרגין"ד ,חוה טבנקין' פרופ, יונתן הלוי' פרופ', ר יצחק ברלוביץ"ד, בסט

עוד אנו מודים . שמואל שפירא' פרופ ,ר יוסף פרבשטיין"ד, אבי פורת'  פרופ,שמחןאלישבע ' פרופ

  .על הייעוץ הסטטיסטי, מכון ברוקדייל -וינט'ג-ממאיירס, לאסף שרון

  

, ל שתרמו הערות מועילות על טיוטות קודמות של דוח זה"אנו מודים לקוראים הרבים מהארץ ומחו

מכון (וליאון אפשטיין , רויטל גרוס, בסט-יוחנן בן, ק חביב'ג: והמאמרים לכתבי עת שהוכנו במקביל

מרשה גולד , )ברנדייס' אונ(סטוארט אלטמן , )ותמשרד הבריא(נון -אבי ישראלי וגבי בן, )ברוקדייל

גורדון , )קולומביה' אונ(שרי גליד , )משיגן' אונ(גארי פריד , )א"ת' אונ(אריה שירום , )מ"מתמטיקה בע(

  .ומרטין שלהורן) צפון קרולינה' אונ(דה פריז 

  

 זו וכן לאילנה אנו מודים לענת ברבריאן על ההשקעה הרבה מאוד בעריכת הטיוטות הרבות של עבודה

  . פרידמן על הסיוע בהדפסה וללסלי קליינמן על ההבאה לדפוס

  

, מועדון החוקרים והכנס השנתי של המכון הלאומי: המחקר הוצג בכנסים ובפורומים רבים ובהם

הסמינר לתלמידי , המועצה הרפואית של הדסה, לאומית של מרכז סמוקלר-הוועדה המייעצת הבין

  . אנו מודים למשתתפים בפורומים אלו על הערותיהם המועילות. ואחרים,  בנגבבן גוריון' מחקר באונ

  

מחקר זה מומן בחלקו ממענק שנתרם למטרה זו על ידי מיכאל פדרמן באמצעות האוניברסיטה 

פאלק על למחקר כלכלי בישראל על שם מוריס כמו כן אנו מודים למכון . העברית ואנו מודים לו על כך

   .מחקרהשתתפות במימון ה
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  ומטרות המחקרמבוא . 1
  

  בואמ 1.1
החולים והן -הן בבית, חוק ביטוח בריאות ממלכתי מקנה לכל תושב במדינת ישראל סל שירותים רחב

,  במרפאת החוץ- 1החולים-הוא אינו מקנה לו את הזכות לבחור את הרופא המטפל בו בבית .בקהילה

ממי אפילו אפשרות זו נבצרת  ברוב בתי החולים בארץ, יתר על כן. במחלקת האשפוז או בחדר הניתוח

יוצאים מכלל זה הם בתי החולים הפרטיים וכן ארבעה .  המנתחרופאה עבור בחירתב שמעוניין לשלם

בבתי ). שערי צדק וביקור חולים, הדסה הר הצופים, הדסה עין כרם(חולים ציבוריים בירושלים -בתי

תשלום ישיר או באמצעות   תמורת,ת אך זא,החולים-חולים אלה יכול החולה לבחור רופא מטפל בבית

הסדרים כאלו  על לח -"  שירות רפואי פרטי–פ "שר"המונח . פרטיביטוח רפואי ביטוח משלים או 

פ מאפשר "השר .ת חוליםיבבכל  משרד מיוחד באמצעותמנוהל הוא  שם ;החולים הירושלמיים-בבתי

  .תחכולל במנ,  הן במרפאות החוץ והן במסגרת האשפוז- רופאב לבחור

  

אך בתחילת , פ על דעת עצמם"החולים הממשלתיים להפעיל שר-בשנות התשעים החלו גם כמה מבתי

ה קיבל , בהמשך2. קבע היועץ המשפטי לממשלה כי פעילות זו אינה חוקית והורה להפסיקה2002שנת 

ומשרד הבריאות התבקש , פ בבתי החולים הממשלתיים"הממשלה הכרעה עקרונית לאפשר את השר

 עד כה לא אושרו. בהתייעצות עם משרד האוצר ונציבות שירות המדינה, ן תקנות להסדרת הנושאלהכי

, באילו מגבלות, ואם כן, פ"החולים הממשלתיים להפעיל שר-והשאלות האם לאפשר לבתי, התקנות

 ,ואחרים משרד הבריאות(מרכזיות והטעונות ביותר במדיניות הבריאות בארץ הסוגיות הבין נותרו 

2003.(  

  

הרי , החולים-לעומת ההסכמה הכללית באשר לחשיבותו של עקרון חופש בחירת הרופא והמנתח בבית

; 2002, בן נון ( שוררת מחלוקת חריפה, תמורת תשלום במערכת הממשלתיתשבאשר להנהגתו

חוששים בין השאר החולים הציבוריים -בבתיפ "להנהגת שרהמתנגדים  .)2001, פטרבורג וקפלן

והן ) רק לעשיריםהולמת רפואה ( בסקטור הציבורי ניותהשוויו-פ תגדיל הן את אי"שרל הש ושהפעלת

כי הדבר ישפר את איכות , בין השאר, פ"לעומתם טוענים תומכי השר. את היקף ההוצאות על בריאות

החולים גם לחולים במסגרת -הרופאים הבכירים יהיו זמינים יותר בביתמאחר ש, הרפואה הציבורית

 במערכת ניותהשוויו- ייתכן שאי,לדבריהם. ניותהשוויו-איטענות על הגדלת דוחים את הגם הם . זו

כולל ( בנגישות לשירותים ת הכוללניותהשוויו-אי, לעומת זאתאך , גדל במידת מהתהציבורית 

שאלת המדיניות היא אפוא האם המערכת הציבורית יכולה , לפי גישה זו .קטןת) בסקטור הפרטי

הבעיה הרפואית פ הקצאת רופא ראוי לכל טיפול על פי חומרת "ך כדי קיום מסלול השרלהבטיח גם תו

  . הטיפולועל פי מורכבות

                                                   
לחולים יש גם מידה רבה של .  ראשוני והן ברופא מקצועיבקהילה לעומת זאת יש חופש בחירה ניכר הן ברופא  1

 .חופש בחירה בבית החולים
סור להשתמש ברכוש ציבורי יפ בבתי החולים הממשלתיים על בסיס הא"היועץ המשפטי פסל את השר 2

ההבחנה הזו של היועץ המשפטי . פ בבתי החולים הציבוריים"הוא לא פסל את השר. למטרות של רווח פרטי
גם אם יתבצע תיאגוד בתי . תי החולים הממשלתיים והציבוריים אינה ההבחנה המהותית לדעתנובין ב

עדיין תשאר השאלה האם ) דבר שיש לגביו הסכמה כללית(החולים הממשלתיים כך שהם יהפכו לציבוריים 
 .פ בבתי חולים אלו"יש לאפשר שר
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  : שאלות אלושלוש , בין היתר, בבסיס הדיון עומדות

האם ובאיזו מידה בחירתו של החולה ברופא מגדילה באופן משמעותי את הסבירות שהוא ינותח  

 ; בידי מנתח בכיר ומנוסה
מגדילה באופן משמעותי ) רופא בכיר ומנוסה בעיניו( בחירתו של החולה ברופא איזו מידההאם וב 

 ? בעתידושיפור בריאותאת סיכויי את סיכויי הצלחתו של הניתוח ו
פ עשויה לגרור את הקצאתם של רופאים "חירתם של החולים ברופאי השר בהאם ובאיזו מידה 

  3?בוריפחות מתאימים לניתוחים מורכבים במסלול הצי
  

להבטיח תתקשה מערכת הציבורית הוככל ש( תהיינה חיוביות יותר  שלעילשאלות לככל שהתשובות

ככל , זאת עם. פ"כך תגבר נטייתם של קובעי המדיניות לדחות את השר, )את ההקצאה המתאימה

 שבחירת הרופא בידי החולה תשפיע פחות על סיכויי הצלחתו של הניתוח או על בריאותו של החולה

פ "הרי שקובעי המדיניות יוכלו להתייחס לשר, ל ראוי לכולווככל שהמערכת תוכל להבטיח טיפ, בעתיד

בוחרים לשלם ויכולים מי שויהיה להם קל יותר לקבל את ההבדלים בין מאוד  כאל שירות שאינו חיוני

ם בעבור פי יכולתו לשל-כך יהיה אפשר לתת לצרכן לבחור רופא על. לבין האחרים, לעמוד בתשלום

  .פ ועל פי נטיותיו"שר

  

צריכים לשרור , מסויםניתוח סוג כדי שהבחירה ברופא תשפיע באופן משמעותי על סיכויי הצלחתו של 

  :תנאים אלו

או מנוסה טובים יותר מסיכוייו של חולה /פ להינתח בידי רופא בכיר ו"סיכוייו של חולה הפונה לשר .1

  ;פ"שאינו פונה לשר

משמעותית את מצב במידה טובים יותר וההצלחה גם תשפר פ "בשרתוח סיכויי הצלחתו של הני .2

  .ותוחלת חייםחיים כות י אמבחינת ,בריאותו של החולה

  

, כרמל והלוי(פ "עד כה פורסם רק מאמר אמפירי אחד בנושא השר. הנושאים הללו טרם נבדקו בארץ

ק והתמקד בשביעות רצון שערי צד בית חוליםמאושפזים בעם מחקר זה התבסס על ראיונות ). 1999

בשתי מדברי החולים . ובהיבטים נוספים של השירות שניתנים לזיהוי ולהערכה על ידי המטופל עצמו

) 'פרטיות וכו, כגון הטיפול הסיעודי(ממדי הטיפול רמת שביעות הרצון מרוב עלה כי הקבוצות אמנם 

כגון הזמן (השונים של הרופא יפול הטממדי מיותר מרוצים פ היו "חולי השרכי אך נמצא ,  דומההייתה

עוד נמצא כי הסיבה העיקרית ). 'היכולת לשאול שאלות וכו, תנויההסברים שנ, המוקדש לחולה

המחקר של כרמל והלוי לא בדק את . לבחור את הרופאשיוכלו פ היא כדי " חולים לשרלפנייתם של

דק את רמת בכירותם של פ ובמסלול הציבורי ולא ב" המקרים שטופלו בשרם שלמורכבותדרגת 

   . מתרכז בעיקר בשאלות אלודוח זה. המנתחים בשני המסלולים

  

                                                   
, יסוק הרופאים הבכירים בניתוחים ציבורייםפ רק מיתוסף לע"אלא אם כן העיסוק בשר, הדבר עלול לקרות  3

  .כתחליף, אפילו בחלקו, ולא
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שר בין בכירות המנתח וניסיונו לבין הסיכויים להצלחת לגבי הק,  מובאת סקירת ספרותגבנספח 

   :נמצאו כמשפיעיםשגורמים להלן ה. הניתוח

 של המנתחהמקצועי הוותק  
   כל שנהכמות הניתוחים מסוג זה שהמנתח עושה 

   עושה כל שנהת החוליםכמות הניתוחים מסוג זה שבי 

  ניתוח מסוג זהבהניסיון המצטבר  

  

וסיווגנו ,  של הרופאים השתמשנו בדירוג המקצועיכך וכמדד ל,במחקר זה התמקדנו בוותק מקצועי

 זה קשור משתנה. מומחים ללא קביעות ומתמחים, ותעיקבבעלי : את הרופאים לשלוש קבוצות

ניסיונו של מנתח במשרה קבועה רב יותר מניסיונו של מומחה : נות הניסיון שהמנתח צברלמספר ש

  . בעבודה רב מניסיונו של רופא מתמחה וניסיונם של שניהם ,צעיר

  

כי על פי , שאר הרופאים הקבועיםבין ברוב העיבודים לא נעשתה אבחנה בין מנהלי מחלקות ל

מכיוון שצרכנים , עם זאת. יים באיכות הטיפול ביניהםאין הבדלים עקב, המומחים שאתם התייעצנו

נציג להלן גם ממצאים נבחרים על מנהלי , חסים רמת מומחיות גבוהה יותר למנהלי מחלקותירבים מי

  .המחלקות כקבוצה

  

שהדירוג להניח  סביר, ם זאתע. המחקר לא בדק ישירות את ניסיונו של הכירורג בניתוח הספציפי

רופאים מתמחים סביר להניח ש. שהמנתח ביצענטי במהסוג הרל הניתוחים קשור למספרהמקצועי 

רופאים שקיבלו , בדרך כלל, לעומתם;  ביותרשכיחיםהרק בניתוחים  ניסיון רב בדרך כללרכשו 

אך לא בהכרח ,  ברוב הניתוחיםמספיק ניסיון צברוהסמכה של מומחים אך עדיין אין להם קביעות 

ניתוחים מסוימים הם כה נדירים או מסובכים מבחינה . במיוחדכים בניתוחים הנדירים או המסוב

במסגרת  המומחיות הדרושה בהם היא  אתשו עד כי האפשרות היחידה של מנתח ישראלי לרכ,4טכנית

במרכזים ) sub-specialty training (התמחות-השתלמות בתתאו של ) fellow (מחקר-כעמיתשל עבודה 

ל כעמיתי מחקר או " רוב המנתחים שכבר עבדו בחו5.וחים מסוג זהל שמתמחים בנית"רפואיים בחו

  .התמחות הם היום בעלי קביעות-שהשתלמו שם בתת

 
 חדרבמנתח בעל קביעות ל ש נוכחותולרבים יש  שבמקרים סביר להניחעולה כי  ,מהאמור לעיל

מסובכים וחים בנית,  לעומת זאת.תרומה משמעותית,  ביותרנדיריםה בניתוחים המסובכים ו,הניתוח

 שהמנתח הבכיר ביותר בצוות יהיה רופא בעל הסמכה של מומחה די בכךיתכן שי יותר פחות ושגורים

אין בעיה  ,כנראה ,בניתוחים השגורים ביותר והפשוטים ביותר, כמו כן).  בעל קביעותח בהכראך לא(

  . בכך שהבכיר בצוות יהיה רופא מתמחה לקראת סיום תקופת התמחותו

  

                                                   
 .כפי שיפורט להלן, "ניתוחים מורכבים מאוד"סוגי הניתוחים שמוינו על ידי צוות המומחים שלנו כ, כלומר  4
, ל עשוי להיות אפילו מיומן יותר ממנהל המחלקה"על כזאת בחו-רופא צעיר שלאחרונה סיים התמחות 5

 .וצדורות הנדירות והחדשות שבהן הוא התמחהפרב
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שמבוצעים בידי מנתחים מנוסים מסוימים  כי תוצאותיהם של ניתוחיםגם  המקצועית עולה מהספרות

טובות יותר הן מתוצאותיהם של ניתוחים המבוצעים בידי מתמחים והן מתוצאותיהם של ניתוחים 

 ,Runkel, 1998; Paisley (המבוצעים בידי רופאים בעלי הסמכה כמומחים אך בעלי ניסיון מועט יחסית
2001; Goodwin, 2001(. ם זאת נמצא כי תוצאותיהם של ניתוחים המבוצעים בידי צוותים ע

שמשתתפים בהם מומחים ומתמחים אינן נופלות מתוצאותיהם של ניתוחים המבוצעים רק בידי 

דרגת בכירותו של הרופא הבכיר ביותר בצוות חדר הניתוח היא זו שקובעת את , כפי הנראה. מומחים

  . בכירותו של המנתח הראשוןדרגת ו דווקא תוצאת הניתוח ולא

  

כדי .  עולות השלכות חשובות הנוגעות להכשרתם של מתמחים ושל מומחים צעירים,מהאמור לעיל

לסייע בו ואף , צפות בניתוחעליהם ִל, "מנתחי העתיד"שמתמחים צעירים יוכלו להימנות עם דור 

 שבהם המנתח הראשון הוא ,מעורביםבנייתם של צוותים . "נים ראשויםמנתח"להוביל ולהיות 

מתמחה או מומחה צעיר אך יש בהם גם מנתחים מנוסים יותר מציעה למנתחים הצעירים הזדמנות 

  . ללא התפשרות על איכות הטיפול, חשובה ללימוד

  

פ מצפים שבתמורה לכספם "חולים הפונים לשר, ראשית. להסדרים אלה בכמה אופנים פ קשור"השר

רפואי המרכז הניסיונותיו של . ר ובעל ניסיון רבָּכשיהיה מּו, מנתח הראשון שלהםהם יוכלו לבחור ב

נוכח חבר בצוות הניתוח ופ שבה המנתח הנבחר בידי החולה יהיה "הדסה לשווק לציבור תוכנית שר

של מנתחים בכירים יותר עבודה רבה ,  שנית.בחדר הניתוח אך לא יהיה המנתח הראשון נכשלו

פחות זמינים כמנתחים ראשונים עלולים להיות פירושה שהם , פ" במסלול השרכמנתחים ראשונים

 לא ישפיע לרעה על איכות גם אם זה. וגם יהיה להם פחות תמריץ לכך, בחדר ניתוח במסלול הציבורי

תחושה שצוות המנתחים בניתוחים במסלול בקרב החולים את ההרי שזה עשוי ליצור , הטיפול

ם כמנתח תכופה של מנתח ידוע ֵשהשתתפותו ה,  שלישית.פ" שבמסלול השרמזהפחות מיומן  הציבורי

,  ניתוחים במסלול הציבוריכך שישתתף בפחותפ עשויה להביא לידי "ראשון בניתוחים במסלול השר

אם , זה בהחלט עשוי להשפיע לרעה על איכות הטיפול. לא רק כמנתח ראשון אלא גם כבכיר בצוות

 . תוח בניתוחים מורכבים לא ישתתפו די מנתחים מומחיםבעקבות זאת בצוות חדר הני
  

זה שרשמית אחראי ( של המנתח הראשון וכירותבדרגת לחשוב להתייחס הן , לאור האמור לעיל

י נש ).וון ומדריך לפי הצורךזה שבפועל מַכ(של המנתח הבכיר בצוות לדרגת בכירותו והן  )לניתוח

שהאיכות נקבעת על ידי וחת הסברה רֹופאים המובילים המנהלים והרובקרב כי , ים חשובהפרמטרים

 ובכירותדרגת  שהאיכות נקבעת על ידי חשובואילו הצרכנים נוטים ל,  של הבכיר בצוותובכירותדרגת 

  .של המנתח הראשון

   

  מטרות המחקר 1.2
פ ואופן "ה לתרום לגיבוש המדיניות הלאומית בעניין הפעלת השריתהעל של המחקר הי-מטרת

החולים -פ בבתי"המחקר בא לסייע הן בקבלת ההחלטה העקרונית בדבר הנהגת שר,  בכך.והסדרת

כדי שהקצאת , זאת. פ ובאכיפתן"בקביעת תקנות להסדרת השר) ואולי עוד יותר(הממשלתיים והן 

 רפואית תתּונאֹו, פ ובמסלול הציבורי תביא בחשבון שיקולי יעילות"הרופאים לניתוחים במסלול השר

  .וניותואף שווי
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  : אלוהמטרות הספציפיות היו

  פ בניתוחים המורכבים ביותר"מתרכזת פעילות השר באיזו מידההאם ולבחון  
פ גבוהה יותר מדרגת " דרגת בכירותם של המנתחים במסלול השרבאיזו מידההאם ולבחון  

  )case mix-ה(המקרים  תוך התחשבות בתמהיל ,זאת, הציבוריבכירותם של המנתחים במסלול 

  של מנתחים בכירים בניתוחים מורכבים וחשוביםםבאיזו מידה מובטחת מעורבותהאם ובחון ל 

 במסלול הציבורי 
 אוכלוסייה שונותית לקבוצות כלכלפ זמין מבחינה "באיזו מידה השרהאם ולבחון  

  

  מגבלות המחקר1.3
חדרי , החוץמרפאות : ובהם, יים במגוון שירותיםפ בבתי החולים הציבוריים בירושלים ַק"שרה

את רק בדק המחקר הנוכחי . י הלידות ומחלקות האשפוזרחד, הצנתוריםחדרי , יםיהניתוח הכלל

.  דומה לגבי מרפאות החוץערוך מחקרל חשוב בהמשך ;חדרי הניתוח הכללייםב מתבצעיםניתוחים הה

קד הדיון פ העומד במו"כי זהו החלק של השר, פ בחדרי הניתוח"השרפעילות החלטנו להתחיל בבחינת 

   . והן בגלל עלותם הגבוהה יחסיתניתוחיםה הרפואית של םבגלל חשיבותהן , כנראה, וזאת, הציבורי

  

צוות המחקר שבעזרת מאגרי המידע המנהליים של בתי החולים יהיה אפשר קיווה בעת תכנון המחקר 

נושא זה . יפ למסלול הציבור"ולהשוות בין מסלול השר  שוניםיםלבדוק את זמני ההמתנה לניתוח

ואילו הנהלות בתי החולים , דמת תורפ מַק" לשרפנייהתחושה שה רווחתציבור קרב ה כי ב,חשוב

 מידע טוב על משתנה חשוב זה יןא,  לצערנו6.במיוחד לגבי תורים לניתוחים,  שהדבר אינו כןותטוענ

  .ולכן לא יכולנו לבדוק סוגיה זו, במאגרי המידע של בתי החולים

  

מסורת הארוכה הודות לתכן שיי. נעשה בירושליםאת ה רק בדקא ול המחקר היא שה שנוספתמגבלה 

יות שקשה יהיה להעתיק לשפלה אם וכאשר תתאפשר תפותחו נורמות התנהגותיות וא, פ בעיר"של שר

ניסיון להחלת ממצאי כל יש לנקוט משנה זהירות ב, לכן. פ בבתי חולים ממשלתיים"הפעלת השר

  .םביישובים נוספיהמחקר 

  

בהיותו המחקר , פ"עשוי מחקר זה לתרום תרומה חשובה לדיון הציבורי על השר, למרות מגבלות אלו

אחד משני , רפואי לשם בחינת הנעשה בחדרי הניתוח-האמפירי הראשון שמשתמש במידע מנהלי

  .פ"מוקדי השר

  

                                                   
כך יש לשלול יותר את , ככל שחשיבותו של מועד הניתוח גדולה יותר מסיבות רפואיות, מבחינה ציבורית 6

חלק . ייתכן שיש לאפשר זאת, במקרים שבהם מדובר באי נוחות שולית. הקדמת התור בעבור תשלום
יהיה התור לרופאים הנבחרים , פ ובמגבלות מתאימות"ר השרָתמהמומחים לכלכלת בריאות סוברים שאם יּו

אמנם בשנים האחרונות התקצרו מאוד התורים הישירים . ארוך יותר מהתור לניתוחים במסלול הציבורי
פ "עם זאת יש ככל הנראה תורים ארוכים לרופאי שר. אך בכמה תחומים הם עדיין משמעותיים, לניתוחים

ארוכים גם לניתוחים התלויים " משניים"ולפיכך נוצרים בפועל תורים , במרפאות חוץ בשירות הציבורי
 .בביקורים אלה
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  מבנה הדוח 1.4
י החולים הציבוריים פ בבת"מסכם את הכללים להפעלת השר 2פרק : מבנה הדוח הוא כדלקמן

; פ"דן במאפייניהם של הפונים לשר 4פרק ; מתאר את הנתונים ואת שיטת המחקר 3פרק ; בירושלים

;  הכנסות שונותותמשפחות בעל לעפ "נגישות לשרשל הההשלכות את פ ו" בוחן את מחירי השר5פרק 

 שלכות למדיניותהמציג  7פרק ; בוחן את הקשר בין מסלול הטיפול לבין בכירות המנתח 6פרק 

  .נקודות להמשך מחקרו

  

  )בחדרי ניתוח (פ בבתי החולים הירושלמיים"הכללים להפעלת שר. 2
  

בכולם מדובר בהסדרים . חולים ציבוריים בירושלים דומים למדי-פ בבתי"הכללים להפעלת שר

מנהלת החולים -בכל בתי. ללא פיקוח ממשלתי, וולונטריים בין הנהלות בתי החולים לרופאים שלהם

 מועבר מקצתו. עים מראשוגובה את כל התשלום על פי תעריפים קבהיא  .מחלקה מיוחדת פ"את השר

אם כי יכול (זכות בהקדמת תור  אמור ִלינוהחולה בוחר ברופא וא.  המנתח לרופארובוהחולים ו-לבית

  ). םָדּוהתור אכן מקלפעמים , בפועללהיות ש

  

, פ" העובדים במשרה מלאה רשאים לעבוד בשרביעותבעלי הקהמומחים כל הרופאים , בעיקרון

וסדר , ים בכל שעות היוםנערכפ "ניתוחי השר. פ אסור לעבוד בעבודה פרטית נוספת"ולרופאי שר

הסדרי החולים -בכל בתי. הנהלת חדרי הניתוחידי -עלידי הנהלת המחלקות ו-הניתוחים נקבע על

 בית חולים הניתוח וההבדלים העיקריים בין פ בחדרי"נוהגי השר. הם חלק מהסכמי העבודהפ "השר

   .1הדסה מוצגים בלוח  בית חוליםשערי צדק 

  

רופאים : פ שייכים לשתי קבוצות"פ או שאינם עוסקים בשר"הרופאים שאינם רשאים לעסוק בשר

או /שלא צברו די שנות ניסיון כדי לקבל קביעות ורופאים מנוסים יותר המועסקים במשרה חלקית ו

רמתם המקצועית של רבים מקבוצת . או בעלי קליניקה פרטית מחוץ לבית החולים, וחדבחוזה מי

פ בבית החולים בגלל "הם אינם מנתחים במסגרת השר. הרופאים השנייה גבוהה מאוד וניסיונם רב

במסגרת בתי חולים ציבוריים רופאים אלה מבצעים רק ניתוחים . אופי חוזה ההעסקה שלהם

  ).ן שחלקם מבצעים ניתוחים פרטיים במסגרות אחרותאם כי ייתכ(ציבוריים 
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  שערי צדקבבית חולים הדסה ובית חולים פ ב"כללים להפעלת שר: 1לוח 
 הדסה שערי צדק נושא

      
רופא מומחה במשרה מלאה עם  פ"רשאים לעסוק בשר

 קביעות
רופא מומחה במשרה מלאה עם 

 פ"שחתם על חוזה השר, קביעות
      

 מרפאה מחוץ השלכות של ניהול
 החולים-לבית

-אסור לנהל מרפאה מחוץ לבית
 החולים

רופא שמקבל חולים גם מחוץ 
הכסף עובר דרך , החולים-לבית

 פ"משרד השר
      

פ בכל מחלקה לא יעלה "היקף השר פ"מגבלות על היקף השר
 .20%על 

פ בכל מחלקה לא יעלה "היקף השר
ולא על  ,  לכל מחלקה 20%על 
 . לכל רופא25%

      
 החולים-בית הרופא פ"הגורם הקובע את תעריפי השר

      
אופן חלוקת הכסף בין הרופא 

 החולים-לבית
 15%, 21%החולים מקבל -בית

עוברים לקרן ההשתלמות של 
  והיתר , הרופא ופטור ממס

 .משולם לרופא וחייב במס) 64%(

 25%- בית החולים מקבל כ

      
עצמו אם לעבוד כל רופא מחליט ב פ וביטוחים משלימים"שר

 עם הביטוחים המשלימים
של , החולים חתם על הסכם-בית

שמחייב את כל , מחירים מוזלים
לעבוד פ "הרופאים העוסקים בשר

עם הביטוחים המשלימים של 
שירותי בריאות כללית וקופת 

 .חולים לאומית
      

פ שעל פיהם "הסדרים נוספים לשר
 החולה יכול לבחור את המנתח

כר את חדר המנתח שו: מ"שנ
כל , בנוסף. החולים-הניתוח מבית

ההכנסות מהחולה נשארות אצל 
מוגבל לסוגי ניתוחים . הרופא

כגון ניתוחים , שאינם כלולים בסל
  .פלסטיים

פתוח לכל הרופאים : א"טר
. ולא רק לבעלי קביעות, המומחים

  התעריפים נמוכים יותר
  
הרופא מתחייב להיות נוכח : א"רב

יב לנתח אך לא מתחי, בניתוח
 בפועל

  

  שיטת המחקר. 3
  

  בסיס הנתונים ואוכלוסיית המחקר 3.1

 פ"החולים מפעילי שר- בתיתנהליות של שלושהמחקר מתבסס על נתוני מערכות המידע הִמ

מי שנותחו  את תאוכלוסיית המחקר כולל. הצופים-כרם והדסה הר-הדסה עין, צדק-שערי 7:בירושלים

כך שאדם שנותח פעמיים במהלך השנה ( בשלושת בתי חולים אלו 2001-חדרי ניתוח בניתוחים בכל הב

 43%מתוכם בהדסה עין כרם היו . ניתוחים 37,106 רשומים בקובץ המשולב). יופיע בקובץ פעמיים

רק בניתוחים הדוח דן , כאמור.  מהניתוחים31% - ובשערי צדק 25% בהדסה הר הצופים, מהניתוחים

  .  ובביקורים במרפאות חוץםבצנתורי, דות בחדרי לידה ולא בליניתוח הכללייםהבחדרי 

  

                                                   
, ארגוניות שלו- לאור הבעיות הכספיות, אבל, פ בהיקף מצומצם"בבית חולים ביקור חולים קיים שר, אמנם 7

 .הוחלט לא לנסות לגייס אותו למחקר
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  המשתנים העיקריים  3.2
  :לואהשתמשנו בקבוצות משתנים  בעבודה

הגרים בירושלים  ( בארץאזור מגורים, ח"קופ, מין,  גיל.מאפיינים הדמוגרפיים של המנותחיםה .1

 ;כלכלי-החברתילמעמד  אינדיקטורכמגורים בירושלים ה ושכונת ) להוצהומח
, icd-9(8לפי קוד (הניתוח   סוג,פנההמחלקה הַמ,  דחוף או אלקטיביהניתוחהאם  .נתונים על הניתוח .2

  ;משך הניתוח, שעת תחילת הניתוח
 ; והמנתחים הנוספים בחדר הניתוחהראשון  המנתח  התכונות של קודים לזיהוי.תונים על המנתחנ .3
) ראה יותר להלן(פ "ר ניתוח השרמחי, פ או ציבורי"שר: משתנים הקשורים למסלול הטיפול .4

 . והגורם המממן את הניתוח
 

ל ועל בסיס מידע נוסף "על בסיס הנתונים הנ .אינו כולל מידע על תוצאות הניתוחהנתונים שלנו קובץ 

מדדים לדירוג : חשובותהחולים הורכבו במיוחד עבור עבודה זו שתי קבוצות משתנים -שסיפקו בתי

שר בין פשרו לצוות המחקר לַקהמשתנים הללו ִא. רוג בכירות הרופאהניתוחים ומדדים לדיסוגי 

.  במסלולי הניתוח השוניםמורכבותו של הניתוח ותרומתו לבריאות לבין בכירותו של הרופא המנתח

נציין מספר  כמו כן. נפרט כאן את אופן בנייתם, לאור חשיבותם של משתנים אלו למטרות המחקר

  . מחיר הניתוח– נוסףחשוב משתנה הערות לגבי 

  

  הניתוחיםסוגי מדדים לדירוג  3.3
  : פיתחנו שני מושגיםהניתוחיםסוגי דרג את כדי ל

או מנוסה עשויה לשפר את / מנתח בכיר וו שלהמידה שבה מעורבות"זו הוגדרה כ. מורכבות הניתוח 

 רמת הסיכוניםבבהתחשב באתגר הטכני בביצוע הניתוח ווזאת  ,"סיכויי הצלחתו של הניתוח

  9בו הכרוכים
כאשר ,  לבריאות10מידת תרומתו של ניתוח מוצלח" .על הבריאותמוצלח  ניתוח ו שלהשפעת 

  ."מביאים בחשבון גם את אורך החיים וגם את איכות החיים

  

של את מידת השפעתם הן את מידת מורכבותם והן היה לקבוע  האתגר הראשון שעמד בפנינו

. בחנו מדדים קיימים, שנו לפיתוחם של המדדים שלעילשניג לפני .על בריאות החולההניתוחים 

ומקצתם התמקדו ) Hsiao, 1988; Jones, 1990(מקצתם התמקדו בשימוש במקורות מידע קיימים 

שני ). Donati, 2005; Bradley, 2005(בשיעורי התמותה בניתוחים או בשיעורי הסיבוכים בניתוחים 

נאלצנו , לפיכך. לשני המושגים המתוארים למעלה מדדיםכמדדים אלו לא התאימו לצרכים שלנו 

, לשם כך .השפעתו של ניתוח מוצלח על הבריאות. ב; מורכבות הניתוח. א: לפתח מדדים חדשים

 תמַא. הניהול וההכשרה,  הטיפולבתחומי, ישראלבים במערכת הבריאות בכירהסתייענו ברופאים 

 הניתוחים 151-ו ; רופאים15 ידי- עלדורגושערי צדק  חולים-ביתהניתוחים השכיחים ביותר ב

                                                   
  .םלאומי לסיווג מחלות וניתוחי-  הוא קוד ביןicd-9קוד   8
 .ככה גם הוצג הנושא למעריכים  9

 .ולא היו לו תופעות לוואי שליליות משמעותיות, ניתוח מוצלח הוא זה שהשיג את מטרתו 10
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כי שם , בהדסה דורגו יותר ניתוחים. רופאים 10ידי -דורגו עלהדסה  חולים-השכיחים ביותר בבית

 שלהלן דיוןה.  סוגי ניתוחים173 דירגו המעריכים ,בסך הכול.  היה גדול יותרicd-9 ם שלקודיהמגוון 

  11.החולים-שני בתיבהניתוחים דירגו את ש רופאים השמונ של מתבסס על דירוגיהם

  

הנמוך  (1-נעשה במדרג מ, הן על פי דרגת המורכבות והן על פי דרגת השפעתו על הבריאות, הדירוג

ו  המעריכים השונים לגבי מורכבותלהחציון של הדירוגים שחישבנו את ). הגבוה ביותר (5עד ) ביותר

התקבלו ) = icd 9 code 36.12(ים לגבי מורכבות ניתוח מעקף בשני עורק, למשל . ניתוחשל כל

  . 4החציון היה . 3 ,4 ,4 ,4 ,4, 4 ,4 ,5: הדירוגים

  

רגת ברשימת הניתוחים בעלי ד. השכיחים ביותר לפי דרגת מורכבות רשימת הניתוחים תצגומ 2בלוח 

ניתוחי שרירים מחוץ , תיקונים לברך ולכתף, פרק ירךמהחלפת , ניתוחי מעקפים: יםכלול 3מורכבות 

  ומטה2רשימת הניתוחים בדרגת מורכבות ב .כריתה חלקית של המעי הגס בצד שמאל וגלגל העיןל

בין  .כריתה של רקמה רכה ויישור אצבע מכופפת, )קטרקט(ָירֹוד , ּבָקע:  ניתוחים אלוכלולים

ניתוח לב :  ניתוחים אלוכלוליםמוצלח על הבריאות  ומעלה במדד השפעת ניתוח 4ניתוחים בדרגה ה

   .פרק ירךמהחלפת ברך והחלפת ,  או יותרח עם שלושה מעקפיםפתו

  

  לפי דרגת מורכבות ולפי מידת השפעה על בריאות, ניתוחים שכיחים וטיפולים בחדרי ניתוח: 2לוח 
  דרגת השפעה על מצב הבריאות  דרגת מורכבות

    )5-4(גבוהה 
אנגיופלסטיקה או כריתת אתרומה של עורקים לא 

  )  סטנט(תומך כליליים באמצעות  
  קיבוע שבר לא פולשני של עצם הירך

אנגיופלסטיקה או כריתת אתרומה של עורקים   החלפת מלאה של מפרק הברך
  )  סטנט(לא כליליים באמצעות  תומך 

  החלפת מלאה של מפרק הברך  השתלת  שלושה מעקפים כליליים 
  השתלת שלושה מעקפים כליליים  השתלת שני מעקפים כליליים 

  החלפת אגן חלקית  רטליאֹום ָאסֵתפת ַמהחל
    

    )3(בינונית 
  החדרת תותבת של עדשה תוך עינית בניתוח ירוד  ניתוח קיסרי

  ניתוח קיסרי  כריתה לפרוסקופית של כיס המרה 
  כריתת כיס מרה בגישה לפרוסקופית  קיבוע שבר לא פולשני

  גרידה באמצעות שאיבה לאחר  לידה או הפלה  לפרוסקופייה
    

  לפרוסקופייה  כריתת רחם מלאה בגישה בטנית פתוחה
    

    )2-1(נמוכה 
  הפריה מלאכותית  הפריה מלאכותית

  גרידה באמצעות הרחבה לאחר  לידה או הפלה  גרידה באמצעות הרחבה לאחר  לידה או הפלה
  שאיבת נוזלים מתוך ציסטה שחלתית  החדרת תותבת של עדשה תוך עינית בניתוח ירוד

  ארתרוסקופייה של הברך  ה מהשחלותסָתִּכשאיבת 
 תיקון צד אחד של בקע מפשעתי בלתי ישיר  ארתרוסקופייה של הברך

  באנגלית גם ' לוח א בנספח א* 

                                                   
נראה ? האם הציונים החציונים ושיעורי ההתאמה היו שונים אילו עירבנו יותר מעריכים: עלתה השאלה 11

 5-חציונים ושיעורי ההתאמה כשמדובר בנמצא שכמעט שלא היו הבדלים בין ה, לגבי שערי צדק. שלא
 . מעריכים12מעריכים לעומת 
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 מבחן לבדיקת התאמה - אלפא של קרונבךמידת ההתאמה בין תשובות המעריכים נבדקה על פי מדד 

ובמדד , 0.92 – במדד המורכבות: עריכים בין המהגבוהנמצאה התאמה . בין משתנים אורדינליים

מנתונים אלו עולה שמידת ההסכמה במדד המורכבות  .0.84 –בריאות ה ניתוח מוצלח על ו שלהשפעת

ייתכן שהסיבה לכך היא שמדד . הייתה גבוהה יותר מזו שנמצאה במדד ההשפעה על בריאות

 על תו של הניתוחצלחהשפעת ואילו בקביעת מדד ה, המורכבות דורש אך ורק קריטריונים מדעיים

לבין קביעה )  ניתוח מוצלח משפיע על מצב הבריאותכיצד(יש שילוב בין קביעה מדעית החולה בריאות 

כגון חשיבותה היחסית של הארכת תוחלת החיים לעומת שיפורים מסוגים שונים באיכות (ערכית 

   ).החיים

  

 95%-שכ, נמצא לגבי מדד המורכבות.  המידה שבה ההערכות היו קרובות לחציוןהנבדקכמו כן 

בסוגי ניתוחים , לדוגמה. מההערכות היו בין דרגה אחת פחות מהחציון לדרגה אחת יותר מהחציון

דירוג ה מההערכות בסוגי ניתוחים אלו 5%- ורק ב5-3 מההערכות היו בין 95%, 4שבהם החציון היה 

-שכעלה הממצאים המקבילים מ ,אותבריה ניתוח מוצלח על ו שללגבי מדד השפעת. 2 או 1של היה 

  . מההערכות היו בין דרגה אחת פחות מהחציון לדרגה אחת יותר מהחציון87%

  

באופן .  רופאים שאינם כירורגים שלדירוגמהשיטתי שונה באופן כירורגים דירוג של האם העוד בדקנו 

של מורכבות ד המדי הקבוצות באשר לתהתאמה גבוהה בין הדירוג היחסי של ממוצעי שיש , כללי

גם נמצא ). 0.48(בריאות הוהתאמה סבירה לגבי מדד השפעת ניתוח מוצלח על , )0.61(טאוב -קנדל

 ו של לגבי השפעתךומעט נמו) 0.3( לגבי מורכבות ) מעט גבוההיהכירורגים דירוג של ה ה,שבממוצע

  . )0.4( ניתוח מוצלח על בריאות

  

, ה גבוה5-4, תבינוני-3, כה נמו2-1: דרגותהמדדים לשלוש בדוח זה קובצו כל  ברוב העיבודים המוצגים

במדד השפעת  )0.4%(ועוד פחות , במדד המורכבות) 1% (5וזאת בגלל מיעוט הניתוחים שקיבלו דירוג 

  . בהתאמה4%- ו20% היו 1דירוג  שיעור הניתוחים בעלי. ההצלחה על הבריאות

  

  שלמות בסיס הנתונים: 3לוח 
  

 בית חולים
הניתוחים 

 שקיבלו דירוג
הניתוחים עם קודים הנכללים 

  בסוגי הניתוחים השכיחים ביותר
הניתוחים שלגביהם נרשם 

   בקובץ הניתוחיםicd-9קוד 
  84  76 64 כ"סה

  93  68 63 הדסה
  91  74 67 שערי צדק

  

שיעור הניתוחים שקיבלו דירוג היה גבוה יותר ( מכל הניתוחים 66% דורגו ,3 מלוח למודכפי שניתן ל

 שליש מהניתוחיםם של כתרגת מורכבּוד, כלומר). הדסה חולים-ביתמאשר בצדק -שערי בית חוליםב

 האם ,השאלה שהתעוררה כאן הייתה. שכיחיםפחות מדובר בניתוחים משום שבעיקר , הוערכהלא 

 ניסיון לצבורכי נדירותם מקשה , בין היתר(יותר שכיחים מורכבים - הניתוחים הלא,בממוצע

הממצאים שלנו , ורגודלא שניתוחים בין  לדורגושבין ניתוחים השווינו  לבירור סוגיה זו ).ומיומנות

  :משמעיים-אינם חד



  11

סיון כדי לרכוש י יותר שנות נותובניתוחים נדירים דרוש,  יותרדורגו נדירים-סוגי הניתוחים שלא .1

 מיומנות 
  שעות בניתוחים1.1צע של לעומת ממו,  שעות1.5דורגו היה -ך הניתוח בניתוחים שלאמש, בממוצע .2

  יותרמורכביםיותר וניתוחים ארוכים , בדרך כלל. שדורגו
 פ זהה בשתי הקבוצות"שיעור השר .3
 לעומת 26%(קצת יותר  גבוהאך , הקבוצותבשתי  רופאים בכירים מאוד דומה לשיעור הניתוחים ש .4

 בקרב הניתוחים ללא דירוג) 23%
, לב חזה, יהירורגינירוכ - תיתוחים ללא דירוג מורכבּושיעורים גבוהים ביותר של נשבהן המחלקות  .5

 . גבוה של ניתוחים מורכביםיש בהן ריכוזשלרוב מחלקות הן  - כוויות ופלסטיקה
  

 אינה האך ההטי, אומדן של מורכבות הניתוחים- תת כנראהיוצרתשלמות הנתונים -אי, באופן כללי

   .)ב נספח הרא (גדולה
  

 כל סוגי תרשימאת ארגנו , )חציון הדירוגים של המעריכים השונים(סופי לאחר שחישבנו את הדירוג ה

ת השונות בּורָּכהניתוחים לפי דרגת מורכבות ושאלנו חלק מהמעריכים מה מאפיין את קבוצות המּו

סכנת התמותה : האלוהגורמים את התשובות שנתקבלו כללו את המאפיינים ו. ומה מבחין ביניהן

, חיוני או באיבר שהגישה אליו קשה באיבר) או גובל(שבה הניתוח מתמקד והמידה , הקשורה בניתוח

ומשך  מקצועי בניתוח-מידת הצורך בצוות גדול ורב,  לביצוע הניתוחהמיומנות הטכנית הנדרשת

   .הניתוח

  

אלמנטים מוחלטים נראה שהמומחים השתמשו גם באבל ציוני המורכבות הם אורדינליים 

: אלו במדד המורכבות הם בעלי תכונות 5ל הניתוחים שקיבלו דירוג כמעט כ, למשל. הםיבהערכות

,  בניתוח2%-יותר משל  סיכון תמותה, מקצועי-מצריך צוות גדול ורבו ייםשעתמ האורך יותרניתוח 

רכיבים ה דאחכלול לפחות  4ניתוחים בדירוג ב.  כגון לב ומוחואלילהגיע  שקשה ,ניתוח של איבר חיוני

 משך: אלו במדד המורכבות הם בעלי תכונות 1כמעט כל הניתוחים שקיבלו דירוג , לעומת זאת. לעיל

  היאהתמקדותהלא דרוש סיוע מעבר לעוזר טכני אחד ו, סיכון אפסי לתמותה, מחצי שעהקטן ניתוח 

   .וללא סיכון לדימום חמור, חיוני וקל לגישה-באיבר לא

  

 ככל שסוג הניתוח: וקף של מדד המורכבות התומכות בת,נעשו מספר בדיקות מול מאגר המידע שלנו

לעומת , שעות 2.7ארכו בממוצע  5-4 ניתוחים בדרגת מורכבות. יותרארוך הוא  רך כללבד,  יותרמורכב

   .2-1 דרגותניתוחים ב שעות ל0.9-ו, 3 הדרגניתוחים בשעות ל 1.3

  

. 0.61יהם הוא כאשר המתאם בינ,  יותרמחירו גבוה,  יותרא שככל שהניתוח מורכבצכמו כן נמ

בניתוחים בדרגת מורכבות ,  5,782₪המחיר הממוצע היה ) 2-1( מורכבות נמוכה בדרגתבניתוחים 

ממצא גם .  22,349₪ ואילו בניתוחים בדרגת מורכבות גבוה הוא היה, ₪ 10,690הוא היה ) 3(בינונית 

  . תוקף מדד המורכבותזה מעיד על 
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 הניתוח בידי שבביצוע מידת החשיבות מהיקשו להעריך המעריכים התב :למדד המורכבות יש מגבלה

כירותו של המנתח שביצע את בדרגת ין בהמשך נשווה בין הערכות אלו לב, ואכן. מנתח בכיר ומנוסה

כושרו לאבחן ,  מומחיותו בתחוםבזכותברופא בכיר בוחרים ייתכן עם זאת שלעתים החולים . הניתוח

 אם דרוש ניתוח בכלל ,למשל(סיונו ושיקול דעתו יכמתו ונח, מחלה ולבחור את הטיפול המתאים ביותר

 המעריכים שלנו לא התבקשו להעריך עד כמה מיומנויות אלו אכן דרושות .)ואם כן איזה סוג ניתוח

  .בסוגי הניתוחים השונים

  

   המנתחו שלבכירותדרגת המדד ל 3.4
מומחים ללא קביעות , קביעותבעלי מומחים : ת בכירּולפי דרגת,  קבוצותשלושהמנתחים חולקו ל

 דבר המגביר את איכות ;סיון בעבודהי שנות נבעלי קביעות היו יותרבדרך כלל למומחים . ומתמחים

 .פולהטי
  

לפי חוות כי , בעלי הקביעותשאר הרופאים בין ה אבחנה בין מנהלי מחלקות לתברוב העיבודים לא נעש

  רביםן שצרכניםומכיו, ם זאתע.  השנייםאין הבדלים באיכות הטיפול בין,  המומחיםדעתם של

 נציג להלן גם ממצאים נבחרים על מנהלי , למנהלי מחלקותריחסים רמת מומחיות גבוהה יותימ

  .המחלקות כקבוצה

  

זה ( של המנתח הראשון ותבכירּואת דרגת הן בדקנו .  בניתוח יותר ממנתח אחדשי, בדרך כלל

זה שבפועל מכוון ומדריך (תו של המנתח הבכיר בצוות בכירּואת דרגת והן  )שרשמית אחראי לניתוח

 שהאיכות נקבעת על חושביםמובילים הרופאים ה כי המנהלים ו,שתי הבדיקות חשובות ).לפי הצורך

 שהאיכות נקבעת על ידי חושבים בדרך כללואילו הצרכנים ,  של הבכיר בצוותותבכירּודרגת ידי 

  . של המנתח הראשוןובכירות

  

 מכלל הניתוחים 84%- המנתח הבכיר ביותר בחדר ב גם המנתח הראשון היה,נויים שבידעל פי הנתונ

השיעור (צדק - בשעריניתוחים מה69%-וב,  בהדסה הר הצופיםניתוחים מה78%-ב, כרם-בהדסה עין

   ).77%הוא חולים יחד -בשלושת בתי

  

  פ"ניתוחי השר מחיר 3.5
המחירים . פ שנערכו בשערי צדק ובהדסה"שרל כל ניתוחי השם ה מחיריוכללהניתוחים נקובץ ב

במקרים שבהם היה לחולה ביטוח . עבור הניתוחבהנקובים בקובץ הם הסכום שבית החולים קיבל 

הרבה מהסכום שבית החולים קיבל  בנמוכהה תיילחולה ההניתוח עלות , פרטיביטוח משלים או 

פ "מחירי השרב הנחות ותכלל משיג חשוב לציין שחברות הביטוח בדרך כן. שעליו יש מידע בקובץו

  . ובמקרים אלו המחיר שנמצא בקובץ הוא המחיר לאחר ההנחה, הרשמיים

  

 הוא מסייע ,ראשית.  לשתי מטרותפ"ם של ניתוחי השרהבמידע שנתקבל על תעריפי המחקר משתמש

 התועלת פ רק אם"הצרכן יפנה לשר. אליופנייה הפ ועל "לשר הביקוש להבין אילו גורמים משפיעים על

פ מכיסו "החולה משלם עבור ניתוחי השר.  או תעלה עליומחיר הנדרשלתהיה שקולה מכך לו הצפויה 

 , אך, החולהו שללהבחנה זו משמעות רבה מנקודת ראות. פרטיביטוח או באמצעות ביטוח משלים או 

 משקף את יר המח,לי לעצויןכפי שכבר , שנית. חלקי בנידון מידע בסיס הנתונים מספק רק ,לצערנו
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 שהרי ;משמש מדד למורכבות הניתוח  וככזה הוא, בתי החולים והרופאיםידי-לע פ"היצע שירותי השר

  . המערכת תגבה מחיר גבוה יותר ככל שהניתוח מסובך יותר

  

ולא מחירי המחירון עבור , המחירים בבסיס הנתונים הם הסכומים שבתי החולים גבו עבור כל ניתוח

)  כל רופא קובע את מחיריורי צדקבשע(מנתח ַּב,  אלו מותנים בסוג הניתוחמחירים. סוג הניתוח

" הנחות"תוכניות הביטוח המשלים של קופות החולים משיגות לעתים קרובות . גורם המשלםוַּב

כלשהו בין צד " שיווי משקל"הם משקפים , ו בפועלמאחר שאלה הם המחירים שנגּב. ממחירים אלה

 לבין צד הביקוש - 12פ"ופאים ומידת העניין של המחלקה ובית החולים בשר התעריפים של הר-ההיצע 

. כניות הביטוח השונות לשלםואו ההתחייבות של ת,  יכולת התשלום של החולים ונכונותם לשלם-

בתוך בית החולים ובין בתי החולים (אפשר להניח כי יש מידה מסוימת של תחרות בין הרופאים 

, חלק מן המחיר שמשלם החולה, ליתר דיוק, תן להניח שמחיר הניתוחיםני,  בצד הביקוש13.)השונים

פ ושהחלטה זו קלה יותר לחולים שהפרוטה מצויה בכיסם "משפיע על החלטתו של החולה לפנות לשר

פ גם " במקרים אלה תהיה פנייה לשר14.או לבעלי ביטוח מתאים, )או בקהילה תומכת(או במשפחתם 

היה באפשרותנו , כפי שנראה בהמשך.  כאשר כל שאר התנאים זהים,עבור ניתוחים פחות מורכבים

וכן , כלכלי של החולים- הסוציולאינדיקטור של המעמדלערוך ניתוח חלקי על הקשר בין מחיר הניתוח 

  .ניתוח חלקי על ההשפעה האפשרית של השתתפות הביטוח בתשלום

  

  פ" לשרהפוניםמאפייני . 4
  

ניתן לסווגם לשלוש . פ עשויה להיות מושפעת מגורמים רבים"רהפנייה לש, 1כפי שמוצג בתרשים 

פשר המידע שהיה בידינו לא ִא. מחיר הניתוח והיכולת לשלם, התועלת הצפויה: קטגוריות עיקריות

וזאת , פשר לבדוק אחדים באופן חלקיאך כן ִא, ל"לבחון את השפעותיהם של כל הגורמים הנ

  ).4.3.2סעיף , על כך' ר(צות אוכלוסייה שונות פ בין קבו"השוואת שיעורי השרבאמצעות 

  

  פ"גורמים העשויים להשפיע על הביקוש לשר: 1תרשים 
  

  יכולת לשלם  מחיר הניתוח  תועלת צפויה
  :קיימים הבדלים במחיר  תפיסה לגבי מי ינתח במסלול הציבורי

  בין סוגי ניתוחים 
  רמת הכנסה

      
  וליםבין בתי ח   תפיסה לגבי חשיבות בכירות המנתח

  בין מנתחים 

  כיסוי ביטוח

      
  יכולת לגייס תרומות    והסברים, יחס, תפיסה לגבי תור

      
  

                                                   
בין . עבור הניתוח" 17טופס " בית החולים גם מקבל תשלום על פי ,פ"בנוסף לאחוז מסוים מתעריף השר 12

לבית " רווחיים"יש , או לפי ימי אשפוז) DRG(בין אם הם תעריפים לניתוח , 17התעריפים על פי טופס 
 .אינם מכסים את ההוצאותהחולים ויש ש

פ גם בכמה בתי חולים ממשלתיים ויש עדות אנקדוטית לכך " התקיימו ניתוחי שר2001-ב כאמור למעלה 13
 .שדבר זה גרם לירידה משמעותית בתעריפים

 .רוב הפוליסות של הביטוחים המשלימים והפרטיים כוללות השתתפות עצמית ניכרת של החולה  14
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  ממצאיםאופן הצגת ה 4.1
תחילה מוצג מידע על . פ לבין סדרת מאפיינים של המאושפזים"בפרק זה מוצג הקשר בין השימוש בשר

ותם של המאפיינים הדמוגרפיים ולאחר מכן מוצגת התפלג, פ בקבוצות אוכלוסייה שונות" השרישיעור

  . פ ובמסלול הציבורי"במסלול השר

  

הן על ידי קבוצות  (פ"כי הוא מצביע על ריכוזי שימוש בשר, משתני הראשון חשוב-הניתוח הדו

. פ"לפנייה לשרמאפשר דיון ממוקד בסיבות הוא בכך  ו)באוכלוסייה והן במחלקות האשפוז השונות

פ ובכך מאפשר דיון על אופיו הכללי של "ציגה את הרכב השרחשובה כי היא מהבדיקה השנייה 

  . והשלכותיו הכלליות על שוויוניות ויעילות, התוכנית

  

האם רוב מטופלי , למשל, חשוב לדעת. כגון גיל, שני סוגי הניתוח חשובים גם לגבי משתנים דמוגרפיים

, לעומת זאת. ם הייחודייםפ מותאמת דייה לצורכיה"ואז צריך לוודא שהפעלת השר, פ קשישים"השר

  .פ"פ הגבוהים עשוי ללמד על הסיבות לפנייה לשר" עם שיעורי השרזיהוי קבוצות הגיל

  

  פ" היקף השר4.1.1

 ;החולים שנבדקו- ניתוחים בשלושת בתי37,000- כהכול-ך נעשו בס2001בשנת , 4כפי שמוצג בלוח 

  צדק - בשערי13%, כרם-הדסה עין ב20% :פ"במסגרת השרנערכו ) ניתוחים 5,700מעל (מהם  16%

  .הצופים-הרהדסה  ב12%-ו

  

  עין כרם ובשערי צדק, פ בהדסה הר הצופים"ניתוחים ושיעורי שר: 4לוח 
 פ"אחוז שר פ"ניתוחי שר ניתוחים חולים-בית
 16 5,777 37,106 כ"סה

 20 3,165 16,111 עין כרם
 12 1,147 9,429 הר הצופים
 13 1,465 11,566 שערי צדק

  

  פ ומשתנים דמוגרפיים"השר 4.1.2

 גבוה פי שניים מהשיעור בקרב 45+פ בקרב מנותחים בני "שיעור השר. 1:  עולות נקודות אלו5מלוח 

בקופת חולים . 3; פ בין גברים לנשים"אין הבדל משמעותי בשיעור השר. 2; מנותחים צעירים יותר

פ בקרב מנותחים המתגוררים "עור השרשי. 4; פ הוא הגבוה ביותר"לאומית שיעור המנותחים בשר

ובוודאי מן השיעור בין המנותחים הגרים , גבוה הרבה יותר מהשיעור הממוצע) 21%(מחוץ לירושלים 

אם כי זה רק , פ"מטופלים בשר) 9% (הדחופיםשיעור משמעותי מהמנותחים בניתוחים . בירושלים

לא נמצא קשר בין שיעור השימוש ). 18%(מחצית השיעור בקרב מי שמנותחים בניתוחים אלקטיביים 

ASA.(15(כפי שהוא נמדד במדד אסא , פ לבין מצב בריאותו של החולה"בשר
יש הבדלים מסוימים  

  . בנספח ב1הפירוט מוצג בלוח ב; מדפוסים אלו בין בתי החוליםבחלק 

 
                                                   

 מציין מצב 5ציון  ,הציון מבטא את מצב בריאותו הכללי של החולה. ים נותן לכל ניתוח שהמרד5- ל1ציון בין  15
 ).28' בעמ, 4.3.1דיון מפורט יותר בסעיף ' ר. בריאות קשה



  15

  )אחוזים(לפי מאפיינים דמוגרפיים , פ"שיעורי שר: 5לוח 
    מאפיין

  16    כ"סה
      
  9 24 **לגי
 44-25 13  

 64-45 21  

 65+ 22  
      

  15 זכר **מגדר
  16 נקבה 

      
  14 כללית **קופת חולים

  17 מאוחדת 

  14 מכבי 

  21 לאומית 

  17 אחר 
      

  14  מחוז ונפת ירושלים  מחוז מגורים
  22  לא ירושלים  
      

  10 חירום **מידת הדחיפות
  19 אלקטיבי 

**p-value<0.01  
  

  )אחוזים(פ ובמסלול הציבורי "מאפייני המטופלים במסלול השר: 6לוח 
                     מסלול    
  כ"סה  ציבורי  פ"שר    
 25  27  14 24 **גיל

 44-25 25  32  31 
 64-45 30  21  22 
 65+ 31  20  22 

  100  100  100  כ"סה  
          

 48  48  45 זכר **מגדר
 52  52  55 נקבה 

  100  100  100  כ"סה  
          

 53  54  49 כללית **קופת חולים
 20  20  23 מאוחדת 
 12  12  11 מכבי 
 10  9  13 לאומית 
 4  4  5 אחר 

  100  100  100  כ"סה  
          

  73  75  62  מחוז ונפת ירושלים  אזור מגורים 
  27  25  38  לא ירושלים  
  100  100  100  כ"סה  
          

  16  10  19 חירום מידת הדחיפות
  84  90  81 אלקטיבי 

  100  100  100  כ"סה 
**p-value<0.01  
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התפלגות :  מציג את הקשר בין המשתנים הדמוגרפיים לבין מסלול הטיפול מההיבט המשלים6לוח 

 40%מן הלוח עולה כי כמעט . הדמוגרפיים לפי המשתנים) פ וציבורי"שר(המטופלים בתוך כל מסלול 

כי ניתוחי החירום הם , ח גם עולהמהלו .פ מתגוררים מחוץ לירושלים"מהמנותחים במסגרת השר

  הדפוסיםגיםצו מ2דלוח ב. עוד נעסוק בנקודה זו בהמשך. פ"מהניתוחים במסלול השר) 23%(כרבע 

  .החולים–המקבילים בכל אחד מבתי

  

  הניתוח ומחלקת האשפוז 4.1.3

 שיעור על ההיבטים ים בולבוומש, קשר בין מחלקת האשפוז לבין מסלול הניתוחנבדק ה 7לוח ב

פ "השרניתוחי ששיעור עולה מהלוח . פ בין המחלקות"התפלגות ניתוחי השרעל פ בכל מחלקה ו"השר

 אך ,)32%(יה יובמחלקה לנירוכירורג) 36%(במחלקה לכירורגיית לב וחזה הוא אמנם הגבוה ביותר 

פ "ניתוחי השררוב . פ" רק חלק קטן מסך הניתוחים בשרניתוחים אלה הם, בהיותן מחלקות קטנות

 60%שיחד מספקות כמעט , גינקולוגיה ואורתופדיה, עיניים, ה כלליתימחלקות כירורגיב עשיםנ

יש הבדלים חשובים ומעניינים בין לבין מסלול הטיפול  בקשר בין מחלקת האשפוז .פ"מניתוחי השר

 שערי צדק גבוהים יחסית מרכז רפואיבפ במחלקות עיניים ונשים "שיעורי השר,  למשל.החולים בתי

  .)3דלוח , בנספח ' ר (יהירורגילנירוכ מחלקהבו ין או

  

  )אחוזים(שני היבטים  - הטיפול למסלול ת האשפוזקשר בין דחיפות הניתוח ומחלק: 7לוח 
שיעור הניתוחים במחלקה  

 פ"שנעשה במסגרת שר
חלקה של המחלקה 
 פ"בסך ניתוחי השר

      מידת הדחיפות
  100  13  כ"סה

  23  9  חירום
  77  19  אלקטיבי

      
      מחלקה

 100  16 כ"סה
  8  36  כירורגיית לב חזה

 3  32  הינירוכירורגי
 16  24 עיניים
  4  21  כוויות

 23  16 כירורגייה כללית
 6  16 אף אוזן גרון
 5  15 אורולוגיה
 14  14 אורתופדיה

 4  14 יולדות
 15  13 גינקולוגיה
  1  9  פלסטיקה

 1  5  כירורגיית ילדים+ילדים 
 0  1 )רנטגן, אונקולוגיה, שתלת מוח עצםה, כאב(אחר 

  0  1  הפריית מבחנה
  0  1  רנטגן

  



  17

  מורכבות הניתוחמדד  4.1.4

 של רופא ו מעורבותל שת נחיצותהלמידנוגע " מורכבות הניתוח"משתנה , כפי שמפורט בפרק השיטות

הוא ו, יותרוה גב ניתוחים המורכביםבפ "שיעור השר, כצפוי, 2כפי שעולה מתרשים . בכיר ומנוסה יותר

דפוס , 7לוח ב ו3אך כפי שמוצג בתרשים . 5-4 ם היאדרגת מורכבותששליש מן הניתוחים ליותר ממגיע 

 צדק- שערימרכז רפואיב; שנבדקומתוך השלושה חולים -תיב שניבבאופן בולט יותר זה מתקיים 

  ממצא מפתיעזה.  במידה ניכרתהם קטנים יותר תדרגות המורכבּופ בין "שיעורי השר בההבדלים

  .נדון בהמשךו

  

התפלגות הניתוחים : מורכבות הניתוח מההיבט המשליםבין פ ל" מציג את הקשר בין השר4תרשים 

 ;5-4פ הם בדרגת מורכבות " מכל ניתוחי השר10%מתברר שרק . לפי דרגת מורכבות בתוך כל מסלול

  . 2-1 הם בדרגת מורכבות 47%ואילו , 3 הם בדרגת מורכבות 43%

  

  )אחוזים (לפי דרגת מורכבות, פ"ניתוחים במסלול השר: 2ים תרש
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  )אחוזים (לפי דרגת מורכבות ולפי בית חולים, פ"ניתוחים במסלול השר: 3תרשים 
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  )אחוזים(לפי דרגת מורכבות , פ"ניתוחים בשר: 8לוח 
 שערי צדק הר הצופים עין כרם כ"סה דרגת מורכבות

2-1 12 14 9  12 
3 20 28 16  15 

5-4 36 53 45  18 
  

  השפעת הצלחת הניתוח על הבריאותמדד  4.1.5

 .פ"מי שעומדים להינתח בניתוחים לא מורכבים פונים לשרלתהות מדוע  שוי ע4תרשים המתבונן ב

פ לבין המדד המצביע "הקשר בין השרוצג בתרשים מ .זו חלקית לשאלה  יש תשובה5שבתרשים  ייתכן

השפעת התפלגות הניתוחים לפי דרגת : על השפעת הניתוח על מצב הבריאות מההיבט המשלים

, 5-4 השפעהפ הם בדרגת " מכל ניתוחי השר17%-מתברר שכ. בכל מסלולהניתוח על מצב הבריאות 

חלק , פ"בבחירתם בשרשת יכול להיו. 2-1 השפעה הם בדרגת כשלישו, 3השפעה דרגת בכמחציתם 

ואיכות (עד כמה ניתוח מוצלח ישפיע על הבריאות שלי " של מהחולים מושפעים במיוחד מהשיקול

נחזור גם " ?עד כמה דרוש רופא בכיר כדי שהניתוח יהיה מוצלח"של  ופחות מהשיקול, )"החיים שלי

  .לסוגיה זו בפרק הדיון

  

דרגת מורכבות

% 
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  )אחוזים (הטיפולניתוחים לפי דרגת מורכבות ומסלול : 4תרשים 
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  )אחוזים ( ולפי מסלול הטיפול השפעתו של ניתוח מוצלח על הבריאותדרגתניתוחים לפי : 5תרשים 
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 על בניתוחים שדורגו כבעלי השפעה רבה, מהתרשים עולה שכצפוי. מידע רלוונטיעוד  מוסיף 6תרשים 

יצוין , עם זאת; 5-4 השפעהת דרג מהניתוחים ב27%-ל מגיעהוא  וגבוה יותרפ "שיעור השרהבריאות 

כפי  .יה על פני מדד המורכבותיפחות מהעלמעט  מדד זה תלולה על פניפ "כי העלייה בשיעורי השר

  זהים ביןכמעטפ " השרישיעור. צדק יוצא דופן-שעריחולים -ביתגם כאן , מורכבות מדד השנמצא לגבי

 ).13%( 5-4 ת מורכבותבדרגניתוחים לעומת ) 14%(השפעה על הבריאות ה במדד 3ניתוחים בדרגה ה

 בנספח 4' ראה לוח ב (38%-מגיעים ל" הדסה"פ עבור ניתוחים מורכבים ב"שיעורי השר,  לכךבהתאם

  ).'ב

  

  )וזיםאח(  ניתוח מוצלח על הבריאות שלודרגת השפעתלפי  ,פ"בשרניתוחים : 6תרשים 
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  משתני- ניתוח רב4.2
נערכה סדרת , פ"כדי לבחון את השפעתם הסגולית של המשתנים השונים על הבחירה במסלול השר

הממצא הכללי היה שהמשתנים שזוהו כקשורים  .logitמשתניים באמצעות רגרסיות מסוג -ניתוחים רב

, בין היתר, הדבר נכון. משתני- נמצאו קשורים אליו גם בניתוח הרבמשתני-פ בניתוח הדו"לפנייה לשר

  .פרק זה מציג פירוט נוסף על ממצאי הרגרסיות. גם ביחס למדד המורכבות

  

כאשר הטיפול ניתן " 1"הוא קיבל את הערך . המשתנה התלוי בכל האומדנים היה מסלול הטיפול

במשוואות אלה יכולת ההסבר . סלול הציבוריכאשר הטיפול ניתן במ, "0"ואת הערך , פ"במסלול השר

  .1- ל0הנעה בין , "מידת טיב ההתאמה"של הרגרסיה נמדדת באמצעות כלי סטטיסטי הנקרא  

  :המשתנים הבלתי תלויים היו כדלקמן

משתני ) + אזור מגורים, קופת חולים, מין, גיל (םדמוגרפיי-המשתנים הסוציו: 1 משוואה

אלקטיבי או (של הניתוח  מידת הדחיפות+ חלקות השונות המייצגים את המ) dummy(דמה 

  ).לא

מדד השפעה על הבריאות ואורך + מדד מורכבות (מאפייני הניתוח + ל "הנ: 2משוואה 

  ).הניתוח
  ). מחיר רציף, ב4או , קבוצות מחיר, א4(מחיר הניתוח + ל "הנ : 3משוואה 

לוח ' ר(ודת הממוצע של המשתנה הרלבנטי המחושבים בנק, odd ratios16-ממצאי האומדנים מוצגים כ

9.(  

  

הקפיצה ; פ עולה עם הגיל"סיכוי לפני הפנייה לשר, משתני- עולה שכמו בניתוח הדו1ממשוואה 

בקבוצת גיל אחרונה זו הנטייה . 64-45 לקבוצת הגיל 44-25הגדולה ביותר היא בין קבוצת הגיל 

השימוש הגבוה ביותר : ה יש השפעה מובהקתגם לקופה שבה חבר החול. 65מתקרבת לזו שמעל לגיל 

ממצאים . והנמוך ביותר בקרב חברי מכבי שירותי בריאות, ח לאומית"פ הוא בקרב חברי קופ"בשר

  .אלה מתאימים לממצאים הגולמיים למעלה

  

, פ בניתוחים אלקטיביים כפולה מזו של ניתוחים דחופים"הנטייה לפנות לשר, כצפוי וכפי שראינו לעיל

הנטייה . קדמים של המחלקות השונות משקפים את הנטיות הדיפרנציאליות שראינו למעלהוגם המ

כאשר האשפוז , בניתוחים דחופים. חזה ונירוכירורגייה-פ גבוהה במיוחד במחלקות לב"לפנות לשר

לא מספיקים בדרך כלל לבחור ברופא ולעתים דבר זה גם נמנע על ידי בית , נעשה דרך חדר המיון

  . החולים

  

ההסבר לכך עשוי להיות נטייתן של . פ יותר מגברים" שנשים פונות לשר1 וממשוואה 9עוד עולה מלוח 

גדר לא היה מובהק דם הִממַק). ויותר בשערי צדק(פ במחלקה הגינקולוגית "נשים לפנות לשר

במשוואה שלפנינו המקדם של מחלקת ). לא מובאת כאן(במשוואה שלא כללה את משתני המחלקות 

  .ומובהק) ביחס למחלקה הכירורגית (1-ולוגיה קטן מהגינק

                                                   
יחס נמוך יותר או גבוה יותר על ) logitבמשתני ( מצביע על דמיון הקבוצה לקבוצת ההתייחסות 1יחס סיכוי  16

   .פ"מה לפנות לשרסיכוי נמוך וגבוה יותר בהתא
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  פ"גורמי ההשפעה על השימוש בשר: 9לוח 
  מודל  

1 
  מודל

2 
  מודל

  א3
  מודל

  ב3
   **0.51   **0.52  **0.49  **0.39 24-0 +)65בסיס (גיל 

 44-25 0.58**  0.65**  0.68**   0.68**   

 64-45 0.92+  0.96 0.99  0.99  
            
  1.06  1.06 1.04 1.02 כללית )ס מכביבסי(ח "קופ

   **2.25   **2.25  **2.21  **2.08 לאומית 

   **1.84   **1.85  **1.84  **1.67 מאוחדת 

   **1.53   **1.53  **1.55  **1.39 לא מבוטח 
            

               **0.77   **0.77   **1.30  **1.39  נקבה  )בסיס זכר(מין 
               **1.66   **1.66   **1.64  **1.71  ירושלים  )יםבסיס מחוץ לירושל(אזור מגורים 

               **1.75   **1.73  **1.77  **2.09 אלקטיבי )בסיס חירום(מידת הדחיפות 
   **0.57   **0.60  **0.45  **0.65 אורולוגיה )בסיס כירורגייה(מחלקה מפנה 

  0.95  0.96 0.99  +1.10 אורתופדיה 

   **1.42   **1.47  **1.49  **1.25 אף אוזן גרון 

   **0.69   **0.74  **0.70  **0.73 גינקולוגיה 

   **0.73   **0.73  **0.74 0.98 יולדות 

   **0.10   **0.09  **0.09  **0.08 אחר 

   **1.54   **1.55  **1.52  **1.26 עיניים 

   *1.33   *1.51  **1.95   **2.11  כירורגיית לב חזה 

   **0.04   **0.04  **0.04   **0.04  הפריית מבחנה 
   **0.25   **0.26   **0.26   **0.38  ילדים  
  1.06  1.08  1.17  0.85  פלסטיקה  
  --  --  0.00   **1.89  רנטגן  
   **0.64   **0.64   **0.66  1.01  כוויות  
   1.15   +1.37   +1.36   **1.68  נירוכירורגייה  

  1.00  1.00        בשעותמשך ניתוח
  בינוני  מדד מורכבות 

 )סיס נמוךב(
  1.75**  1.53**  1.64**  

  גבוה   
  )בסיס נמוך(

 1.88**   2.13**   2.17**   

  בינוני  מדד השפעת הצלחה על בריאות 
 )בסיס נמוך(

 0.91 0.88+  0.91  

  גבוה   
  )בסיס נמוך(

 1.02  0.97  0.95  

   *1.00          )כמשתנה קטגורי (מחיר רציף
  בסיס מחיר(מחיר ממוצע 

11,785-38,449.5(  
     **0.69     4,872.30עד 

  4,924.17-7,062     0.90    
  7,064-11,668     1.00    

   **1.98   **1.95   **2.11   **1.92 עין כרם  בית חולים
   *1.23   1.20   **1.32   **1.33 הר הצופים  

   **0.07   **0.09  **0.06  **0.07  קבוע
  20,326  18,765  19,362  29,935    מספר מקרים

  13%  14%  11%  11%    מהטיב התא
**p-value<0.01  
*p-value<0.05  

+p-value<0.10 
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זו . פ מאשר תושבי ירושלים" מראה שחולים מחוץ לירושלים פונים יותר לשרlogit-גם אומדן ה, לבסוף

פ ברוב בתי החולים מחוץ לירושלים ומן היתרון "והיא נובעת מאיסור הנהגת שר, תוצאה צפויה

בשאר ) פ"שבהם מותר להפעיל שר(ים בירושלים על פני בתי חולים פרטיים האיכותי של בתי החול

מי שאינם תושבי ירושלים נוסעים עד ירושלים לטיפול רפואי בעיקר כדי לזכות בטיפול  .אזורי הארץ

ואילו חולים תושבי ירושלים פונים לבית חולים ירושלמי בעיקר מטעמי , של רופא ספציפי בעל שם

  . 11%הוא )  להתאמה בריבועlogit-המקביל במתודת ה(ההתאמה של האומדן טיב . קרבה פיזית

  

לרמת מורכבות , ל" מראה כי גם בהינתן הרמות של כל המשתנים הנ2האומדן המוצג במשוואה 

מעניין לציין שעוצמת הנטייה לניתוחים ברמת . פ"הניתוח יש השפעה חיובית על הנטייה לפנות לשר

דמים של מדד המַק). 5-4(הה במעט מהנטייה לניתוחים ברמת מורכבות גבוהה גבו) 3(מורכבות בינונית 

המקדמים עצמם (ההשפעה על הבריאות אינם מצביעים על כל השפעה מובהקת מבחינה סטטיסטית 

). פ לבין גובה המדד"על יחס הפוך בין הנטייה לפנות לשר, בניגוד לצפוי,  ומצביעים1-ממעט נמוכים 

משתני נובע מהקשר בין המדד -פ שנמצא בניתוח הדו"ר בין מדד זה לפנייה לשר הקשכמעט כל, כנראה

אפשרות אחת היא שהנושא . קשה להסביר ממצא זה. למחלקה או למשתנים אחרים שנכללו ברגרסיה

 אפשרות אחרת היא שהנושא אמנם .פ"הזה אינו חשוב לחולים בשעה שהם מחליטים על פנייה לשר

 את התרומה לבריאות בצורה שונה מהמומחים שקבעו את הדירוגים אך החולים מעריכים, חשוב

יש גם להודות כי גם למומחים קשה יותר לקבוע את גובה המדד הזה בהשוואה למדד . למדד הזה

במשוואות עם המחירים . דם משך האשפוז שלילי חלש אך מובהקבמשוואה זו מַק, לבסוף. המורכבות

  . הוא אינו מובהק) 4משוואה (

  

י המורכבות ומצב הבריאות באומדן הביאה להגדלת המקדמים של חלק מהמחלקות לת משתֵנהכל

כגון ( והקטינה את השפעתן של מחלקות אחרות 1ביחס למשוואה , )ג"ואא, כגון עיניים(

הן ביחס למורכבות והן , הניתוחים במחלקות השונותתמהיל זו תוצאה של הבדלים ב). נירוכירורגייה

  . 13%-הוספת משתנים אלו לרגרסיה העלתה את טיב ההתאמה ל. הבריאותביחס להשפעה על 

  

ההשפעה על , פ עולים עם דרגת מורכבות הניתוח"משתני ששיעורי הפנייה לשר-כבר ראינו בניתוח הדו

נוצר גם מתאם חיובי , כיוון שגם המחיר עולה יחד עם שלושת המשתנים הללו. הבריאות ומשך הניתוח

מתאם שלילי מן המצופה לגבי השפעה , פ בקבוצת כלל הניתוחים"הפנייה לשרבין המחיר לשיעור 

  . נקייה של מחיר מצד הביקוש

  

על , תעריפים אלה נזקפו גם עבור הניתוחים הציבוריים. פ"ב הוספנו את תעריפי השר3-א ו3במשוואות 

ביחס (ם א שבה הצגנו את המשתנה כקבוצות מחירי3במשוואה . פ"פי הגדרות סוג הניתוח בשר

מראה המקדם של קבוצת הניתוחים הזולים על השפעה שלילית של ) לקבוצת המחיר הגבוה ביותר

דם המַק, שבה המחיר מופיע כמשתנה רציף, ב3במשוואה . שאר המקדמים אינם מובהקים. המחיר

נותר , וגם לאחר שכל שאר המשתנים מוחזקים קבועים, בשני המקרים. 1-מובהק ומעט גבוה מ

דבר העשוי להצביע על כך שצד הביקוש ; פ"ים קשר חיובי בין מחיר לבין נטייה לפנות לשרבאומדנ

שהמחירים המופיעים באומדנים הם , ככל הנראה, הסיבה העיקרית לכך היא. אינו מתבטא לכאורה

תלויים ברמת הביטוח האחרונים . אלה המשולמים לבית החולים ולא אלה המשולמים על ידי החולה
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על ). או ללא ביטוח, ביטוח מסחרי של חברות הביטוח,  של קופות החוליםביטוח משלים(ם שיש לחולי

  ). להלן הדיון על משוואות המחירראהאך (כך אין לנו נתונים מספיקים 

  

בכל האומדנים נמצא כי הנטייה . כל המשוואות כוללות משתני דמה עבור שלושת בתי החולים במחקר

כל . הצופים גבוהה מזו שבשערי צדק-ובהר) הנטייה הגבוהה ביותר(כרם -פ בהדסה עין"לפנות לשר

  .ההבדלים מובהקים סטטיסטית

  

  דיון בממצאים  4.3
  פ שבהם הניתוח היה מורכב" מיעוט מקרי השר4.3.1

זה ממצא מפתיע לאור תדמיתם . 5-4פ הייתה " בלבד מניתוחי השר10%נמצא כי דרגת מורכבותם של 

 שרוב ניתוחי –הדבר קשור כנראה לטעות אחרת בדעה הרווחת . ים מורכביםפ כניתוח"של ניתוחי השר

ייתכן שטעויות אלו נובעות בחלקן מנטיית . חזה-העל של נירוכירורגייה ולב-פ נעשים במחלקות"שר

  .התקשורת להבליט דווקא את הניתוחים המורכבים והיקרים ביותר

  

פ אינו מעניק יתרונות "הטיפול בשרממצא זה חשוב מפני שהוא מצביע על כך שחלק ניכר מ

הדבר עשוי לחזק את . השוויון-ולכן גם אינו מגדיל באופן משמעותי את אי, משמעותיים לבריאות

  .פ"הטיעונים של התומכים בשר

  

   וההשפעה על בריאותנמוכה-בינוניתפ עבור ניתוחים בדרגת מורכבות " ַהְּפִנייה הרבה לשר4.3.2

 –ת והשפעה על בריאות  מורכבּו–פ בשני המדדים " של רוב ניתוחי השרעולה שדרגתם, מהאמור לעיל

 נתח קטן  בדרגת מורכבות גבוהה הםממצא זה נובע קודם כול מכך שהניתוחים. בינונית ונמוכההיא 

בדיון כפי שהתבטאה מאחר שהתחושה הרווחת בציבור ,  ממצא מפתיעזהו,  זאתעם.  הניתוחיםכלמ

כלומר ניתוחים שבהם רמתו המקצועית של הרופא ; 5-4הם בדרגות ים הציבורי היא שרוב הניתוח

פ "עולה השאלה מדוע בכל זאת השימוש בשר, עם זאת. המנתח עשויה להיות גורם חשוב בהצלחתו

  : להלן הסברים אפשריים.בניתוחים אלה הוא כה גבוה

 פ הוא יוכל להקדים את התור "החולה סבור שבפנייה לשר 
 חד לו זמן ותשומת לב רבים יותר פ הרופא יַי"ה לשרסבור שבפניי החולה 
 ודרוש מנתח בכיר כדי להשיג תוצאה טובה, "יותר"שלו מורכב הספציפי שהניתוח מעריך החולה  

 יותר
מדובר בניתוח בעל השפעה גדולה על איכות , החולה מעריך שאף שהניתוח אינו מורכב מאוד 

  )למדד שהרכבנומעבר לציונים שנתנו המעריכים שלנו (, החיים
 מחירי הניתוחים נמוכים יחסית ויותר חולים יכולים לעמוד בהם 
כגון  ( שהוא מכיר מהטיפול האמבולטורי לשמור על קשר עם רופא מטפל קבועה רוצההחול 

 )במחלקה הגינקולוגית
 .פ"השפעת רופאים המעוניינים להגדיל את היקף פעילות השר 
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פ בשביל ניתוחים "ייתכן עם זאת כי פנייה לשר. אותו של החולהכל ההסברים לעיל הגיוניים מנקודת ר

, נוסף של הרופא בכיוון זה" שכנוע"אם קיים . פשוטים יחסית נובעת בעיקר מהעדר מידע אמין לחולה

בנתוני מחקר זה לא נכללו תפיסותיהם של המבוטחים לגבי האופן , כאמור. אף חמורה יותר הבעיה

באשר למידת מורכבותו , אי הוודאות באשר לצורך בניתוח. יאותםשבו בחירת הרופא תתרום לבר

לבין " מערכת"ובאשר לשיקולים סובייקטיביים של החולה עשויה ליצור פער בין הערכתה של ה

סביר להניח שאפשר לצמצם פער זה באמצעות הענקת מידע רב יותר . הערכתו של החולה לגבי הניתוח

שיקולים , עם זאת. פ"כלת יותר ואולי פחות פניות לשרוכך לקבל גישה צרכנית מוש, לחולים

סובייקטיביים והעדפות אישיות וכן מצבים של אי ודאות הם חלק מן ההצדקה לחופש הבחירה של 

  .הצרכן ולזכותו לקבל החלטות הנוגעות לגורלו

  

כיר מובן שגם בניתוחים בעלי דרגת מורכבות נמוכה יש מצבים מיוחדים שבהם חשוב שיהיה מנתח ב

פ " ומעלה נוטים יותר לפנות לשר45ייתכן שחולים בני . ומנוסה בגלל מצב בריאותו הכללי של החולה

ואולי גם תחושת הסיכון , משום שבממוצע רמת הסיכון בכל ניתוח גדלה עם העלייה בגיל

, את ההשערה הזו ניסינו לבדוק באמצעות משתנה האסא. של המבוגרים גבוהה יותרהסובייקטיבית 

כפי שהוא נקבע על ידי , מצב החולה.  המציין את מצבו הרפואי של החולה לפני הניתוחתנה ישירמש

המשתנה נכלל בכל המשוואות   דרגות העולה עם הסיכון5סולם בעל (הרופא המרדים מצוין במדד 

הכללת משתנה זה גם לא השפיעה על ).  ובלתי מובהקים1-אך המקדמים היו תמיד קרובים ל, שנאמדו

  . כפי שאולי ניתן היה לשער, י הגילשתֵנדמי ִממַק

  

הייתה בשינויים גדולים בכמה מקדמים של  ההשפעה הברורה היחידה של הכללת משתנה האסא

 והירידה 17ראויים לציון העלייה החדה במקדמי מחלקות הגינקולוגיה והיולדות. מחלקות האשפוז

במקרה הראשון מצביע הדבר על . יית חזההתלולה לא פחות במקדמים של מחלקות העיניים וכירורג

פ עבור ניתוחים גינקולוגיים גם כאשר "נשים פונות לשר(פ "ייה לשרִנקשר שלילי בין מצב החולה והּפ

פ גבוהה "כאן הפנייה לשר, וההפך במקרה השני, )ומובן שהן גם צעירות, מצב בריאותן הכללי טוב

  .כשבריאותו של החולה מעורערת, יותר

 
  פ"רמים המשפיעים על שיעורי הפנייה לשר גו4.3.3

על , החולים בירושלים-פ בבתי"פרק זה דן במשתנים ובגורמים המשפיעים על הפנייה לניתוחי שר

פ "ים אלו עלה שהפנייה לשרמניתוח .משתני-משתני והניתוח הרב-בסיס הממצאים מהניתוח הדו

, מחלקה(גוריו וממאפייני הניתוח ממקום מ, מחברותו בקופה, מגיל המאושפז, בין היתר, מושפעת

  .פרק זה נדון בחלק מההשפעות הללו-בתת). והשפעה על הבריאות, מורכבות

  

פ עולה ככל " אחד הממצאים העיקריים והצפויים הוא כי שיעור הפנייה לשר.מאפייני הניתוח

ניתוח הממשתני והן -הניתוח הדומ הן עלהממצא זה . שהניתוח מורכב יותר ותורם יותר לבריאות

בריאות ה ניתוח מוצלח על ו שלמדד השפעתבין פ ל"קשר בין פנייה לשר, לעומת זאת. משתני-הרב

  .משתני-נמצא רק בניתוח הדו

  

                                                   
  מחלקת אשפוז יולדות ולא מחלקת לידות 17
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פ גבוה יותר בקרב מבוטחים "שיעור השימוש בשירותי השר.  ירושליםשאינם תושביפ לחולים "שר

. פ"או לניתוח שר/ניתוח מורכב ו ל-הם מגיעים לירושלים למטרה מיוחדת . שאינם תושבי ירושלים

גם , העלה שמשתנה אזור המגורים בארץ נשאר ללא שינוי) לגבי הדסה בלבד(ניתוח רב משתני שערכנו 

סביר על כן שרבים מהחולים הבאים . את המשתנים של מורכבות ובריאותכאשר החזקנו קבוע 

בתי החולים בירושלים הם בתי החולים , כאמור. פ"במיוחד להדסה עושים זאת במסגרת שר

ולכן , ובהם גם קבוצה גדולה של רופאים בעלי מוניטין, פ"הציבוריים היחידים הרשאים לעסוק בשר

 .חים אלה בארץ יופנה אליהםצפוי שחלק ניכר מן הביקוש לניתו
  

פ בקרב מבוטחי קופת חולים מאוחדת "שיעור השימוש בשירותי השר. חברות בקופות חוליםפ ו"שר

  :הסברים אפשריים לכך הם. וקופת חולים לאומית גבוה מהממוצע

פ "בקופות חולים מאוחדת ולאומית יש שיעור גבוה יחסית של חרדים ואלו מרבים להשתמש בשר .1

 )ראה לעיל(
  יש הסכמים מיוחדים בין קופות החולים האמורות לבין בתי החולים או הרופאים .2

  

חולים מגיעים למחלקות ה . ניתוחים אלה מטבעם דחופים יותר18.פ וניתוחים לא אלקטיביים"שר

הניתוחים במסגרת ,  על פי הדעה הרווחת בציבור.דרך חדרי המיון לאחר תאונה או אירוע לא צפוי

ההנחה היא כי בניתוחים דחופים אין די זמן ואולי אף אין זה מן הראוי .  בלבדפ אלקטיביים"שרה

 ,למרות זאת, אך. פ גבוהים יותר בניתוחים האלקטיביים"שיעורי השר, כצפוי. לאפשר בחירת רופא

 ניתוח לא תהאם הגדר: עניין זה דורש בדיקה ודיון. פ"אחד מתוך עשרה ניתוחים דחופים נערך בשר

  . שרת די זמן לבחירה שקולה של רופא והאם יש לאפשר זאתאלקטיבי מאפ

  

ייתכן כי . פ"בין המחלקות השונות נמצאו הבדלים משמעותיים בשיעורי הפנייה לשר. מחלקהפ ו"שר

אך זה מסביר רק חלק מההבדלים . מקצת ההבדלים נובעים מדרגת מורכבותם השונה של הניתוחים

הטמונים ,  נובעים מהיתרונות הישירים והנוספים לבריאותייתכן גם שמקצת ההבדלים. בין המחלקות

פ ליהנות מיתרונות הקשורים לסביבת "ומקצתם קשורים לציפייתם של הפונים לשר, פ"בפנייה לשר

   .הניתוח ולא לניתוח עצמו

  

פ הוא המשכיות הטיפול של הרופא המעניק שירותים אמבולטוריים "יתרון אחד הטמון בפנייה לשר

פ במחלקה הגינקולוגית "זה ההסבר לשיעור הגבוה של פנייה לשר. חולה זקוק לניתוחגם בשעה שה

ביטוי לרצונן של המבוטחות לשמור על קשר מתמשך ומקצועי עם : צדק-בבית חולים שערי

זו עשויה גם להיות הסיבה לשיעור פנייה גבוה יותר . הגינקולוגים שמטפלים בהן בקהילה לאורך זמן

  . במחלקות אחרותפ גם "של נשים לשר

  

יש הטוענים כי באמצעות  .פ שלא נכללו בניתוח"גורמים אחרים העשויים להשפיע על השימוש בשר

את שאלת הקדמת התור . חולה יכול להקדים את התור לניתוח ולקבל יחס טוב יותר, פ"הפנייה לשר

חולים והן באמצעות קיווינו לבחון הן באמצעות נתונים על מועדי הפנייה של החולה למרפאות בית ה

בהסתמך על דיווחים , ההשערה שלנו הייתה. השוואה בינם לבין מועד הניתוח במסלולים השונים

                                                   
 .לא אלקטיבי או דחוף מוגדר כניתוח בעקבות אשפוז דרך חדר המיון ולא דרך משרד הקבלה ניתוח 18



  27

כי יש פערים גדולים בזמני ההמתנה לקבלה במרפאות אצל רופאים מועדפים בין המסלול , אקראיים

הקדים את מועד פ היא זו שמאפשרת ל"וכי הקדמת התור למרפאה בשר, פ"הציבורי לבין מסלול השר

. וזאת גם אולי משום שהתורים לניתוחים עצמם התקצרו במידה ניכרת בשנים האחרונות; הניתוח

גם על שאלה זו וגם על שאלת היחס . הנתונים שעמדו לרשותנו לא אפשרו לנו לבחון עניין זה, אולם

הלוי (ולים השונים פ ניתן לענות טוב יותר במחקר הפונה לחולים שטופלו במסל"הטוב יותר לחולי שר

  ).1999, וכרמל

  

  פ "המחירים והנגישות הכלכלית של השר. 5
  

  פ"הביטוח המשלים וההשלכות לנגישות הכלכלית של השר,  התפלגות המחירים5.1
  התפלגות המחירים

 - 10מלוח אך .  עשרות אלפי שקליםיםועולמאוד פ יקרים "הדעה הרווחת היא שרוב ניתוחי השר

פ "תעריף השר. שונה תמונה מצטיירת –פ לפי בית חולים " מחירי ניתוחי שרהמציג התפלגות של

בהר   9,458₪-בעין כרם ו  12,764₪( ₪ 11,379 ואילו בהדסה הוא ₪ 6,086בשערי צדק הוא הממוצע 

  .  8,656₪ובבית חולים הדסה הוא ,  5,000₪בבית חולים שערי צדק התעריף החציוני הוא ). הצופים

וגם בבית ,  10,000₪-פחות מ) כולל השתתפות הביטוחים (שילמופ בשערי צדק "לשר מהפונים 90%-כ

המחיר הממוצע בכל שלושת בתי . פ פחות מסכום זה" מהפונים לשר55%-כשילמו חולים הדסה 

  . 10,214₪החולים יחד היה 

  

  )ח"בש( חוליםת לפי בי, פ"מחירי ניתוחי שר: 10לוח 
  הדסה  שערי צדק  כ "סה  *אחוז

1  1,000  673  2,000  
10  3,084  2,000  3,615  
20  4,238  3,000  5,400  
30  5,334  3,636  6,439  
40  6,439  4,300  7,781  
50  7,800  5,000  9,032  
60  9,047  5,602  11,227  
70  11,873  6,731  14,067  
80  15,014  8,000  17,617  
90  23,274  10,000  24,457  
99  37,601  25,856  37,601  
  פ ששילמו פחות מהסכום המצוין"נים לשראחוז הפו* 
  

. פ"הלוח מסודר בסדר יורד של תעריפי השר;  מציג נתונים על מחירים ממוצעים לפי מחלקה10לוח 

  ובלב וחזה )  26,500₪-כ(המחיר הממוצע הגבוה ביותר הוא בנירוכירורגייה ) כצפוי(מסתבר כי 

   . 5,900₪- כ–סית במחלקת עיניים המחיר הממוצע נמוך יח).  22,600₪-כ(

  

נראה שהפער בין הדעה הרווחת בציבור לבין הממצאים שלנו לגבי התפלגות המחירים קשור לפערים 

הדעה הרווחת בציבור היא שדרגת מורכבותם של רוב (פ "מקבילים לגבי מורכבות הניתוחים של השר
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והסברה הרווחת אך (פ "ולגבי ההרכב המחלקתי של השר) והם גם היקרים יותר, פ גבוהה"ניתוחי השר

  ).פ" נעשים רוב ניתוחי השר– שהם יותר יקרות –מוטעית היא שבמחלקות נירוכירורגייה ולב וחזה 

  

   הבדלים בין מחלקות –פ "הקשר בין מחירים לפנייה לשר
פ "רואים שקיימת פנייה רבה לשר,  שהוצג לעיל7 עם הממצאים בלוח 11מהצלבת הממצאים בלוח 

אך לא (חזה גם במחלקות נשים ולידה -בנוסף למחלקת לב: ר הניתוח גבוהבמחלקות שבהן מחי

פ במחלקה זו "גרון המחיר גבוה יחסית ושיעור השימוש בניתוחי שר-אוזן-באורתופדיה ואף). לידות

פ נמוך יחסית שיעור השימוש "בכמה מהמחלקות האחרות שבהן מחיר ניתוח השר. נמוך עד בינוני

כמו פלסטיקה ( ובכמה מחלקות שיעור השימוש נמוך ואף נמוך מאוד )כמו עיניים(גבוה מאוד 

אמנם ייתכן . מניתוח סטטיסטי דומה לגבי סוגי ניתוח בודדים עולות אותן תוצאות). וכירורגייה

יש לזכור כי הניתוחים השונים נבדלים , אך עם זאת, פ"שמחירים נמוכים יחסית מעודדים שימוש בשר

נזכיר לכן כי בדיון לעיל . ם שונים ולכן טבעי שעלותם ומחירם יהיו שוניםהם מוצרי, זה מזה במהותם

, גם לאחר שמחזיקים קבוע את המשתנים בצד ההיצע) logitרגרסיית , 8לוח (פ "על הסיכוי לפנות לשר

   .פ עולה כשהמחיר יורד"לא נמצא כי הסיכוי לפנות לשר

  

  לפי מחלקה, ה על בריאותדרגת מורכבות והשפע, ממוצע מחיר בסדר יורד: 11לוח 
  

  מחלקה
  מחיר

  )ח"ש(ממוצע 
  מורכבותדרגת 

  פ"ממוצעת בשר
   השפעה על בריאותדרגת 

  פ"ממוצעת בשר
אחוז 
  פ"שר

  32  4.9  3.0  26,480  נירוכרורגייה
 36 4.4 4.9 22,592  כירורגיית לב חזה

  5  2.4  2.3  11,640  ת ילדיםיכירורגי
 14 3.7 3.0 11,557  ופדיהתאור

 16 2.7 2.5 9,752  טיתתאס+ יה כללית יגכירור
 15 2.7 2.6 9,004  לוגיהואור

 16 2.3 2.2 7,701  אף אוזן גרון
 12 2.6 2.5 7,588  נקולוגיהיג

 14 3.0 3.0 7,155  יולדות
  

  הביטוח המשלים

אלא גם בקיום , פ תלויה לא רק בסכום הכולל שבית החולים גובה"יכולתו של הצרכן לשלם עבור שר

קובצי הנתונים שבידינו . וברמת ההשתתפות של הביטוח בתשלום) משלים או מסחרי(יטוח של ב

, ברמלי וגרוס(אך ממקורות אחרים . פ"כוללים מידע חלקי בלבד על מקור התשלום עבור ניתוחי השר

שיעור המכוסים היה קשור לרמה .  מהאוכלוסייה היה ביטוח משלים70%-לכ 2001ידוע שבשנת ) 2003

ואילו השיעור בקרב החמישון העליון היה ,  היו בעלי ביטוח משלים45%-כ, בחמישון התחתון; כלכלית

80%.  

  

החולה משלם רק )  של שירותי בריאות כללית"מושלם"(ביותר צה ביטוח המשלים הנפוהבתוכנית 

אפשר לחבר מידע זה עם המידע על הסכומים שגובים בתי . שליש מהסכום שגובה בית החולים

 בעל תוכניתנמצא שחולה ממוצע .  כדי לאמוד את התשלום הממוצע של החולה עצמו,החולים

במחצית המקרים הוא אף ; פ"עבור ניתוח שר ₪ 3,400 כללית שילם  שירותי בריאות של"מושלם"

  . 2,250₪-שילם פחות מ
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  הנגישות הכלכלית 
בית בארץ ה ישל משק) מסים ותשלומי העברהתשלום לאחר (ההכנסה הכספית הממוצעת  2001בשנת 

עבור , לכן.  2,893₪ה ית היההכנסהבקרב משפחות בעשירון ההכנסה התחתון ;  8,738₪ה יתהי

.  מההכנסה החודשית40%פ ממוצע יעלה "ניתוח שר,  הכנסה ממוצעת וביטוח מושלםבעלותמשפחות 

חה שהצורך בהנ, בדרך כלל אפשריתהתשלום הפרטי יהווה הוצאה משמעותית אך , עבור משפחות אלו

 מההכנסה 120%התשלום הפרטי מהווה , לעומת זאת. בניתוח פרטי עולה רק לעתים רחוקות

המשפחות מלחלק גדול .  וזאת בתנאי שיש לה ביטוח משלים– של משפחה בעשירון התחתון תהחודשי

 360%הווה תמוצע במחיר המכך שההוצאה לניתוח פרטי , בעשירון התחתון אין ביטוח משלים

  .ה החודשית הממוצעתמההכנס

  
ואנו , חולים הדסה כולל נתונים על שכונת המגורים של תושבי ירושלים-קובץ הנתונים של בית

קוד השכונה בקובץ הוא . כלכלי ולרמת ההכנסה-משתמשים במשתנה זה כאינדיקטור למצב החברתי

את . ליכלכ-וזו חישבה לכל שכונה מדד חברתי, זה המשמש את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

פ היה הנמוך "ששיעור השימוש בשר, כצפוי, מצאנו. על פי רמות אלה, השכונות חילקנו לחמישונים

והגבוה ביותר , ) בקרב כלל תושבי העיר ירושלים17% לעומת 6%(ביותר בקרב החמישון התחתון 

  . לממוצעהשיעור היה דומה , בשלוש הקבוצות האחרות, )7כפי שרואים בתרשים (אך . בחמישון העליון

  
  )אחוזים ( של השכונהכלכלית-חברתיתרמה  פ לפי"פנייה לשר: 7תרשים 
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נמצא שבשכונות החרדיות שיעור הפנייה . סיווגנו את השכונות לפי הרכבן הדתי והלאומי,  לכךבנוסף

השיעור .  בלבד2% –וך במיוחד ואילו בשכונות הערביות הוא היה נמ, )32%(פ היה גבוה במיוחד "לשר

 ייתכן שהיכולת .הגבוה בשכונות החרדיות בולט במיוחד לאור העובדה שמדובר בשכונות עניות יחסית

פ "פ מסבירה את שיעור השימוש הגבוה בשירותי השר"לגייס כספים מהקהילה לצורך תשלום לשר

  . בקרב מאושפזים מאוכלוסייה זו

  
פ הנמוך "לא ברור עד כמה שיעור השר. חתון הן שכונות ערביותיצוין שכל השכונות בחמישון הת

  .בשכונות אלו נובע מהמצב הכלכלי ועד כמה הוא נובע מהעדפות הקשורות בתרבות ובלאום

% 

שכונות
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  משתני של הגורמים המשפיעים על המחירים-ניתוח רב 5.3
. י משתנים מסכם את הגורמים המשפיעים על מחיר הניתוח בשורה של אומדני רגרסיה רב12לוח 

יש לחזור ולהדגיש כי המחירים . פ"האומדנים מבוססים כמובן רק על ניתוחים במסלול השר

המופיעים כמשתנה המוסבר במשוואות אלה הם המחירים שגובה בית החולים ולא המחירים 

. החולים משלמים את מלוא הסכום או את חלקו על פי סוג הביטוח שלהם. שמשלמים החולים

אמנם רוב המשתנים . פ"דינו די נתונים על גובה התשלום בפועל של הפונים לשראין בי, כאמור

כמו דרגת , אך חלקם משקפים באופן חלקי גם את הביקוש,  הם מצד ההיצע11המסבירים בלוח 

יש לקבוע כי לא ניתן ללמוד , לאור האמור לעיל. מורכבות הניתוח ומידת ההשפעה על הבריאות

פ לביקוש וכי ההסבר הדומיננטי לגובה המחירים מצוי בצד "ן מחירי השרממשוואות אלה על הקשר בי

  .ההיצע

  
קופות , ידי המשתנים הדמוגרפיים-בראשונה מוסבר מחיר הניתוח על:  אמדנו שלוש משוואות12בלוח 

, ל את משתני המורכבות"במשוואה השלישית הוספנו למשתנים הנ. החולים ומחלקות הניתוח

במשוואה השנייה בדקנו השפעה אפשרית של . בכירות הרופא ואורך הניתוח, ההשפעה על הבריאות

מדד אסא קיים . המבוססת במידה רבה על מצב החולה, המשקף את רמת הסיכון בניתוח, מדד אסא

ולכן לא ניתן היה לשלב משתנה זה במערך הכללי , רק עבור מספר קטן של ניתוחים ורק בשערי צדק

  .אות כללנו משתני דמה לבתי החולים השוניםבשלוש המשוו. של המשוואות

  
  : אך כמה מהם חדשים, רוב הממצאים דומים למה שכבר נמצא לעיל

  
אולם כאשר מצב בריאותו של החולה ; )1משוואה ( יקרים יותר 65ניתוחים לבני כל הגילים עד גיל 

הבדלי , )2שוואה מ(כפי שהם נמדדים באמצעות מדד אסא הוא חיובי ומובהק ) או סיכון הניתוח/ו(

דבר , בגילים הצעירים יותר ההבדלים מתמתנים ונעשים פחות מובהקים: המחיר על פי גיל משתנים

 יש עלייה במחיר 64-45רק בקבוצת הגיל . המשקף את הסיכון הקטן יותר לניתוחים בגילים אלה

  .אסאד כתוצאה משילוב מד) והמובהקות(

  
" מושלם"ם לחולי שירותי בריאות כללית בעלי תוכנית המחירי. ניתוחים אלקטיביים זולים יותר

המקדמים . זה ככל הנראה ביטוי להסכמי מחירים מיוחדים עבור הביטוח המשלים שלהם. זולים יותר

  . של משתני מחלקות בית החולים הם בעלי סימן צפוי אך לא כולם משמעותיים סטטיסטית

  
ככל שהוא אורך , שהשפעתו על הבריאות רבה יותרככל , המחיר גבוה יותר ככל שהניתוח מורכב יותר

  ).3משוואה (בכיר יותר , או הנוכח בחדר, וככל שהרופא המנתח, זמן רב יותר

  
הצופים גבוהים מתעריפי -ואלה של הר, תעריפי הדסה עין כרם הם הגבוהים ביותר, כפי שראינו לעיל

 את הפער של עין כרם אך מעלה הוספת מאפייני הניתוח והמנתח מורידה במידה מעטה. צדק-שערי

אך ניתוחי ', המשמעות היא שניתוחי עין כרם אכן מורכבים יותר וכו. הצופים-את פער המחיר של הר

   19.הר הצופים מורכבים פחות והפרשי המחיר נובעים ממקור אחר

                                                   
אומדני רגרסיה אחרים מראים שגם להבדלים בתמהיל המחלקות בין בתי החולים יש השפעה מוגבלת  19

 .מה מזה של ניתוח השונות לעיל-במידתשונה זה ממצא . הסבר הפרשי המחיריםל
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  )רגרסיה לינארית(פ "מחיר ניתוח בשר: 12לוח 
  

  3מודל 
   2מודל 

  רק על שערי צדק
  ,B  1מודל 

 )סטיית תקן ומובהקות(
  

 +65בסיס (גיל  24-0 **)309 (-2319  )549 (656  **)329 (-1330
1267-) 277(**  1030-) 514(*   2425-) 283(** 44-25  

150) 219  925) 416(*   235) 235( 64-45  
          

 )בסיס מכבי(ח "קופ כללית **)308 (-2493 **)556 (-2543  **)282 (-2515
  לאומית **)363 (-3155 )632 (-1014  )**335 (-2409

  מאוחדת *)329 (-744 )551 (-709  )297 (-456
  לא מבוטח **)507 (2658 )1020 (898  *)481 (990

          
  )בסיס זכר(מין   נקבה )206 (258  )390 (-549  )196 (68
          
 asaמדד   רציף    **)196 (747  

 ) דחוףבסיס(מידת הדחיפות  אלקטיבי     *)214 (540
בסיס (מחלקה מפנה  אורולוגיה )447  (447 *)616 (1311 +)457 (-875

 )יה כלליתיכירורג
  ופדיהתאור **)313 (2095 **)558 (2417 **)331 (966
  אף אוזן גרון *)418 (951 **)614 (2196 )422 (-455
  גינקולוגיה **)322 (942 **)494 (1576 **)298 (-956
  יולדות )499 (218 **)599 (2612 )447 (-328

  אחר  *)1816 (-4005 )2818 (-195 +)1621 (-2883
  עיניים **)299 (-3726  *)1170 (2793 **)317 (-1552
   לב חזה   **)379 (12395  **)619 (9401 **)640 (8522
   הפריית מבחנה  **)1757 (-7558   **)1283 (-5392

   ילדים   *)985 (2106   )1058 (-299
   פלסטיקה  )967 (-1589  *)889 (1850 )950 (-880

   רנטגן  )4429 (-3359  )3451 (-3246 
   כוויות  **)507 (-2021   +)810 (-1513

   נירוכירורגיה  **)540 (14777   **)664 (11030
בסיס (חדש -מדד מורכבות בינוני      **)253 (2398

 )נמוך
    גבוה      **)624 (3905

דד השפעת הצלחה על מ בינוני     **)263 (943
 )בסיס נמוך(בריאות חדש 

    גבוה      **)393 (3696

      
ד שנכח ובכיר מא

לעומת יתר (בחדר 
 ) פ"עוסקי שר

  דרגת בכירות הרופא

    הבכיר שניתח      **)196 (766
  רך ניתוח בשעותמש        **)56 (545

  שולם דרך הביטוח המשלים  כן      

  עין כרם  **)220 (5501    **)217 (4880
בסיס שערי (ית חולים ב

  )צדק
    הר הצופים  **)285 (3326    **)279 (3437
 קבוע   **)424 (8482  **)821 (5115  **)484 (4085
 מספר מקרים   5079  1130  3174
68%  30%  46%  Rבריבוע  

**p-value<0.01  
*p-value<0.05  

+p-value<0.10 
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כרם -ומחירי הדסה עין, צדק-ם בשעריפ בהדסה גבוהים מהמחירי"מחירי השר, כפי שראינו למעלה

הפרשי המחירים בין בתי החולים יכולים לנבוע מהבדלים . הצופים-גבוהים יותר ממחירי הדסה הר

אחרים בין בתי החולים מבכירות הרופאים המנתחים ומהפרשים , בתמהיל הניתוחים שלהם

ניתן  הבדלים במחיריםה מן תחצימ מראה כי כשליש עד רגרסיהואכן ניתוח . שסיבותיהם שונות

לעין כרם . תמהיל המחלקתי בין בתי החוליםלהבדלים בתמהיל המורכבות של הניתוחים ול לייחס

כמחצית . הצופים ושערי צדק- ואחריו הר,תמהיל ניתוחים בעל רמת מורכבות גבוהה ביותר

יסת  כולל אולי תפ20,מההבדלים עד שני שלישים מיוחסים למאפיינים אחרים של בתי החולים

  . האיכותית שלו ואולי גם מדיניות מחירים שונה" רמה"ה

  

 כאשר בניתוחים שבהם ;מידת בכירות המנתחפ על פי "יש גם הבדלים בגובה התשלום לשר, לבסוף

.  ממחיר הניתוחים האחרים50%-המחיר הממוצע היה גבוה ב, המנתח הראשון היה מנהל מחלקה

הופך ללא משמעותי סטטיסטית כאשר מופיע " המנתחבכירות "משתני מראה שמשתנה -הניתוח הרב

מכך ) לפחות ברובו(ולכן התשלום הגבוה יותר לרופא הבכיר נובע , גם המשתנה של מורכבות הניתוח

  .שהוא מנתח ניתוחים מורכבים יותר

  

ורובם המכריע " בשמיים"פ אינם "ניתן לקבוע כי התעריפים הנגבים עבור ניתוחי שר, לסיכום סעיף זה

כי הם מתואמים עם , )מכל מקום בהשוואה לרושם המתקבל בציבור(ירים וחלקם אף נמוכים סב

כי הביטוח המשלים מסייע , עם אורכם ועם רמת בכירותו של הרופא המנתח, מורכבות הניתוחים

כלכלי נמוך -חולים ממעמד סוציו, ככל הנראה, אך גם כי, לחולה לממן חלק ניכר ממירב הניתוחים

  .פ"וכי ככל הנראה למחיר יש השפעה על הנטייה לפנות לשר) אך לא החרדים(פ "ות בשרמשתמשים פח

 

  ממצאים ודיון: הקשר בין מסלול הטיפול לבין בכירות המנתח. 6
  

   רקע על דרגת בכירותו של המנתח6.1
כפי שפורט בפרק . פרק זה דן בקשר בין מורכבות הניתוח לבין רמת הרופא המנתח בשני המסלולים

  :  קבוצותשלוש למוינוהמנתחים , טותהשי

 )21מומחים בעלי קביעות(קבועים  
 ") מומחים"להלן (מומחים לפני קביעות  
 מתמחים 

  

. כוללת מנהלי מחלקות ורופאים קבועים אחרים) הקבועים, להלן(קבוצת הרופאים בעלי קביעות 

בכללותה " קבועים"אך בסוף החלטנו שקבוצת ה, בתחילה המחקר שקלנו האם להבחין בין השניים

                                                   
  .הניב ממצאים ומסקנות דומות) ANOVA(ניתוח שונות  20
כדי . יצוין שבמסד הנתונים של שערי צדק לא הייתה אבחנה בין מומחים עם קביעות למומחים ללא קביעות 21

. 2001 אחד במשך פ"בדקנו אם הרופא ביצע לפחות ניתוח שר, לסווג את המומחים בין שתי קבוצות אלו
   .פ סווג כמומחה בעל קביעות"מומחה שביצע ניתוח שר
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בקרב קבוצת הרופאים הקבועים שאינם מנהלי מחלקות . פ"היא המשמעותית לצורך הדיון בשר

קיימים מומחים ראשונים במעלה בתחום התמחותם ולא כל ראשי המחלקות והרופאים הוותיקים 

בתי היו לנו גם קשיים לקבל הגדרה אחידה של שתי תת הקבוצות לכל . הם בהכרח המיומנים ביותר

מכיוון שהצרכנים מייחסים בדרך כלל רמת מומחיות גבוהה למנהלי מחלקות וכן , עם זאת. החולים

נציג להלן גם ממצאים על , בהיותם של מנהלי המחלקות שותפים חשובים בהחלטה על סדר הניתוחים

  .פ"פעילותה של קבוצת הבכירים מאוד בשר

  

האחד על פי בכירות : חקר על פי שני מצביםפ נבדקה במ"השתתפותו של מנתח בכיר בניתוחי השר

והאחר על פי בכירות הרופא הבכיר ביותר בצוות ) העומד משמאל למיטת החולה" (המנתח הראשון"

בחלק גדול מן המקרים במצב השני הרופא הבכיר יותר . גם אם לא היה המנתח הראשון, המנתחים

בעניין זה נראה . חלק מתהליך ההכשרהכ, הן רופא בכיר פחות והן רופא מתמחה, מדריך או חונך

הדעה הרווחת בציבור היא שבכירותו של המנתח הראשון היא הקובעת את : שקיימות גישות שונות

מנהלים ורופאים בכירים שאתם התייעצנו רואים דווקא בנוכחותו של , לעומת זאת. איכות הטיפול

הקובע את איכות הטיפול ,  המכריעאת הגורם) גם אם אינו מנתח ראשון(רופא בכיר בחדר הניתוח 

הוא יכול להדריך את המנתח הראשון וגם להתערב אם וכאשר נוצר ). והולמות צוות הטיפול לניתוח(

לדעת הרופאים השתתפותו של רופא בכיר בצוות הניתוח עדיפה על היותו . מצב בעייתי או מסובך

פ מעדיפים תמיד לבחור "נים לשרהחולים הפו, לעומת זאת; המנתח הראשון או לפחות שקולה לכך

שבו תיקבע נוכחות של , פ"להנהיג במחיר מופחת שר" הדסה"ניסיונות שנעשו ב. את הרופא המנתח

  . לא עלו יפה) ידי רופא מומחה אך ללא קביעות-אך הניתוח ייערך על(רופא בכיר 

  

   ממצאים 6.2
  ממצאים לגבי המנתח הראשון

כאשר מתייחסים לכלל .  לפי דרגת בכירותו של המנתח הראשון מציג את התפלגות הניתוחים8תרשים 

  ,  מהניתוחים המנתח הראשון היה בעל קביעות46%-רואים שב) פ וציבורי יחד"שר, כלומר(הניתוחים 

יש הבדל גדול , כצפוי, עוד עולה כי.  הוא היה מתמחה19%- הוא היה מומחה ללא קביעות וב35%-ב

הרופאים הקבועים משמשים , למשל. פ למסלול הציבורי"השרבהתפלגות לפי מנתח ראשון בין 

  . פ" מהמקרים במסלול השר92%לעומת ,  מהמקרים במסלול הציבורי37%-מנתחים ראשונים בכ
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  )אחוזים(לפי מסלול הטיפול , בכירות המנתח הראשון: 8תרשים 
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. פ ומבחין בין ניתוחים לפי דרגת מורכבותם"סלול השר מתמקד בבכירות המנתח הראשון במ9תרשים 

אך גם , המנתח הראשון קבוע, )5-4דרגות ( מהניתוחים המורכבים 99%-הממצא הבולט הוא שבכ

  .  מהמקרים90%-בניתוחים בדרגות מורכבות אחרות הקבועים מנתחים למעלה מ

  

  )אחוזים(יתוח דרגת מורכבות הנ, פ"בכירות המנתח הראשון במסלול השר: 9תרשים 
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 מתמקד בדרגת בכירותו של המנתח הראשון במסלול הציבורי ומבחין בין ניתוחים לפי 10תרשים 

) 5-4דרגות (הממצא הבולט הוא שכמעט שלושה רבעים מן הניתוחים המורכבים . דרגת מורכבותם

ים קבועים מבצעים רק כשליש מן הניתוחים לעומת זאת רופא. ידי רופאים קבועים-מבוצעים על

% 

% 
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; 2-1 מהניתוחים בדרגת מורכבות 40%- עולה כי רופאים קבועים מבצעים כ14מלוח . הפחות מורכבים

  .פ" מניתוחים אלו במסלול השר93%-ו,  מניתוחים אלו במסלול הציבורי33%הם מבצעים 

  

  )אחוזים(ת מורכבות הניתוח דרגלפי , ציבוריבכירות המנתח הראשון במסלול ה: 10תרשים 
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  ממצאים לגבי הרופא הבכיר בצוות

כאשר .  מציג את התפלגות הניתוחים לפי דרגת בכירותו של המנתח הבכיר בצוות11תרשים 

 מהניתוחים הבכיר בצוות היה 67%-רואים שב) פ וציבורי יחד"שר, כלומר(מתייחסים לכלל הניתוחים 

עוד עולה כי ההבדל בהתפלגות .  הוא היה מתמחה5%- הוא היה מומחה ללא קביעות וב28%-ב, ועקב

; פ למסלול הציבורי קטנים יותר ממה שנמצא לגבי המנתח הראשון"לפי דרגת בכירותו בצוות בין השר

 95%לעומת ,  מהמקרים במסלול הציבורי61%-הרופאים הקבועים משמשים מנתחים ראשונים בכ

  . פ"ם במסלול השרמהמקרי

  

% 
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  )אחוזים(לפי מסלול הטיפול , הבכיר בצוותבכירות המנתח : 11תרשים 
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עולה שכמעט בכל .  בוחן מי היה הרופא הבכיר ביותר בצוות המנתחים בניתוחים הציבוריים12תרשים 

ם הבכיר ביותר היה מתמחה הוא המקרים משתתף בצוות הניתוח מנתח קבוע וכי מספר המקרים שבה

  ). ואולי מקור הנתונים בטעות(זניח 

  

  )אחוזים(לפי דרגת מורכבות , הבכיר בצוות במסלול הציבוריבכירות המנתח : 12תרשים 

53

38

9

66

31

4

97

12

61

33

6

0

20

40

60

80

100

 1-2 3  4-5 סה"כ

קבועים מומחים מתמחים
  

  
  
  

% 

% 



  37

  אינטגרציה לגבי הניתוחים המורכבים ביותר
ומשווה בין דרגת , בי הניתוחים המורכבים ביותר מסכם בצורה ממוקדת את הממצאים לג13תרשים 

לזו של המנתח הראשון במסלול , )שהוא גם הבכיר(פ "בכירותו של המנתח הראשון במסלול השר

פ "יש פער בין מסלול השר, כפי שראינו לעיל. הציבורי ולזו של המנתח הבכיר בצוות במסלול הציבורי

כאשר משווים , אך פער זה מצטמצם מאוד, ח הראשוןבדרגת בכירותו של המנת לבין המסלול הציבורי

  .פ לבין הבכיר בצוות במסלול הציבורי"בין הבכיר במסלול השר

  
  )אחוזים(; )כל בתי החולים(בניתוחים בדרגת מורכבות גבוהה בכירות המנתח : 13תרשים 
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קבועים מומחים מתמחים
  

  
  מנהלי מחלקות

ים שבהם המנתח הראשון היה מנהל מחלקה בוצעו במסלול מכל הניתוחארבעים ושישה אחוזים 

מצאנו , יה אחרתיכשבחנו סוגיה זו מזווית רא). 13ח לו( בוצעו במסלול הציבורי 54%-פ ו"השר

מאשר במסלול ) 45%(פ "במסלול השריותר שהסיכוי שהמנתח הראשון יהיה מנהל מחלקה היה גבוה 

שבהם מנהל המחלקה שימש ,  בדרגת מורכבות גבוההיםהבדל זה בלט במיוחד בניתוח). 12%(הציבורי 

 חשוב גם לציין . בניתוחים הציבוריים28%לעומת ,  מהניתוחים הפרטיים91%-כמנתח הראשון ב

,  מכלל הניתוחים של מנהלי המחלקות12%היו ) 2-1דרגת מורכבות (פ פשוטים יחסית "שניתוחי שר

  .14פי דרגת המורכבות מוצגת בלוח התפלגות הניתוחים של מנהלי המחלקות ל. כקבוצה

  
  פולילפי דרגת מורכבות ולפי מסלול הט, *ניתוחים שבהם מנהל מחלקה היה מנתח ראשון: 13לוח 

  פ"אחוז ניתוחי השר  סך כל הניתוחים  פ"שר  מסלול ציבורי  דרגת מורכבות
  65  528  344  184  גבוהה
  55  992  546  446  בינונית
  35  1,853  655  1,198  נמוכה
  46  3,373  1,545  1,828   הכולסך

  ששימש גם כמנתח בכיר* 

% 
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ניתוחים ת רבה בין מנהלי המחלקות השונים בחלוקת הזמן בין ניתוחים פרטיים ל שונּוהנמצא

 57 מתוך 4 ,לעומת זאת.  מרביתם ייחדו יותר ממחצית הניתוחים שלהם למסלול הציבורי.ציבוריים

 לכל אחד 75% מעל – לניתוחים פרטיים נים ראשוםי כמנתחרוב זמנם את ייחדומנהלי המחלקות 

בהם ש בחשבון את כל הניתוחים הציבוריים מביאיםם אגם ,  לכךבנוסף. 84%וממוצע של , מהם

שלישים -הניתוחים הפרטיים בכל זאת היו כשני, )נים הראשויםמשו כמנתחיגם כאשר לא ש(השתתפו 

  . מנהלי מחלקות אלו4מכל הניתוחים בהם השתתפו 

  

  ? תחליף או תוספת לעיסוק במסלול הציבורי–פ "עיסוק בשרה

האם ועד כמה השתתפותם של מנהלי המחלקות בניתוחים הפשוטים יחסית נובעת מהתמריצים 

, התמריצים הכספיים הם ככל הנראה גורם חשוב, 14כפי שעולה מלוח ? פ"הכספיים הקשורים לשר

קבועים מבצעים כמעט את כל הניתוחים פ הרופאים ה"במסלול השר. אך אינם הגורם הבלבדי

מתוך שיחות . שיעור נמוך יותר אך בהחלט משמעותי, הפשוטים לעומת שליש מהם במסלול הציבורי

עם הנהלות בתי החולים עולה שעיסוקם של בכירים מאוד במקרים פשוטים במסלול הציבורי נובע גם 

החולים להקצאת רופאים בכירים משיקולים של סידור עבודה וממדיניות בתי , מצורכי הוראה

מהממצאים שהוצגו בשתי הפסקאות . לניתוחים של עובדי בית החולים גם בניתוחים פשוטים יחסית

ל עולה שהקצאת הזמן הנוכחית של הרופאים הבכירים מאוד אינה אופטימלית מנקודת הראות "הנ

   .של התרומה לבריאות

  

  והמסלול) 2-1 (בדרגת מורכבות נמוכהדרגת בכירותם של המנתחים בניתוחים : 14לוח 
 כ"סה ציבורי פ"שר 

 5,258 3,771 1,487 קבועים
 5,290 5,180 110 מומחים
 2,671 2,661 10 מתמחים

    
 13,219 11,612 1,607 כ"סה

    
 40% 33% 93% קבועים %
  

האם קיום ? "ותשעות נוספ"פ במה שניתן להגדיר כ"האם הרופאים הבכירים מבצעים את ניתוחי השר

, במילים אחרות? ירידה במעורבות המנתחים הקבועים בניתוחים ציבורייםלפ מביא לעלייה או "השר

או , קדיש לניתוחים ציבורייםיכולים להפ בא על חשבון זמן שהיו "האם הזמן שהם מקדישים לשר

  ? הציבורי כל הזמן שהם עובדים בבית החולים משךפ מגדילה את "לחלופין האם המעורבות בשר

  

ולכן אין בידינו נתונים , פ בכל שעות היום"בבתי החולים בירושלים מבוצעים ניתוחי השר, כאמור

אך מהנתונים שבידנו שלושה רמזים לכך שלפחות בחלקו . ישירים היכולים לספק תשובה לשאלה

ניתוח מהנתונים עולה כי לרופאים בכירים יש יותר שעות , ראשית. פת ולא בתחליףס בתומדובר

או ששעות , אך אין אנו יודעים אם אלה הן שעות נוספות מעל הדרישות של משרה מלאה, בשבוע

  . הניתוח הנוספות באות על חשבון פעילויות אחרות שלהם בבית החולים
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 הפרטיים ים מהניתוח40% מהניתוחים הציבוריים וכמעט 40%מעל , 15 כפי שניתן לראות מלוח, שנית

הממצא המקביל עבור רופאים קבועים בלבד היה .  בבוקר6:00 ולפני 14:00  השעההסתיימו לאחר

יש נוכחות משמעותית של מנתחים קבועים בבתי החולים הציבוריים בירושלים לאחר שנראה . דומה

 הדעה הרווחתאך על פי ,  בתי חולים ממשלתיים בשפלהלגביאין לנו נתונים מקבילים . שעות הבוקר

  .רצוןהמצב שם פחות משביע 

  

  ביצועםניתוחים לפי שעת : 15לוח 
    שעת ביצוע הניתוח  
  סך הכול  18:00-6:00  14:00-18:00  10:00-14:00  6:00-10:00  

  100  21  23  39  17  כל הניתוחים
  100  16  23  44  17  מסלול ציבורי

  100  20  23  40  17  פ"שר
            

        ניתוחים שבהם המנתח הראשון היה מתמחה
  100  14  25  41  20  מסלול ציבורי

  100  16  23  44  17  פ"שר
  

 שהקדישו יותר זמן לניתוחים פרטיים אלה, שמבין המנתחים הקבועיםעולה נתונים המ, שלישית

קנון המתאם הזה נשאר חיובי גם לאחר ִת+). 0.20= מתאם (הקדישו גם יותר זמן לניתוחים ציבוריים 

  .חלקות למנתחים קבועים אחריםבין בתי חולים ובין מנהלי מ, הבדלים בין מחלקותה

  

פ ומורכבות הניתוח "השר,  דיון בממצאים בנושא הקשר בין בכירות המנתחים6.3
   ובהשלכותיהם

השאלה הראשונה קשורה לרמה ולנאותּות של . מהממצאים עולות שלוש שאלות לגבי איכות הטיפול

הבדלים באיכות הטיפול בין השנייה קשורה ל, איכות הטיפול במסלול הציבורי מן הבחינה המוחלטת

  .פ להבדלים אלו"והשלישית נוגעת לקשר בין קיום תוכנית השר, פ לבין המסלול הציבורי"מסלול השר

  

 מסלול ?האם חולים שמנותחים בניתוחים מורכבים במסלול הציבורי זוכים לאיכות טיפול נאותה .1

הרופא הנבחר . וליםמאפשר לחולה לבחור את הרופא המנתח בבית הח, כאמור, פ בארץ"שרה

הוא גם המנתח : בניתוח" ראשוןהרופא "הוא הו) באמצעות בית החולים(מקבל את התשלום 

בניתוחים המקובלת  הפרקטיקה. הראשון וגם הרופא הבכיר בצוות המנתחים בחדר הניתוח

 או הוא רופא מתמחה או מומחה צעיר" מנתח הראשון" היא כי במקרים רבים הבמסלול הציבורי

 ומשגיח  המנחה את הניתוח,בכיר יותרבעל קביעות  בראש צוות המנתחים עומד רופא ז ואהמתמח

כמעט , וכפי שמצאנו, ניתוחב אם נוצר צורך הרופא הבכיר אף מחליף את המנתח.  עבודת המנתחעל

השאלה העקרונית בעניין זה . צוות המנתחים כלל רופא קבוע, כל הניתוחים הציבוריים המורכביםב

 שרופא בכיר ישמש -מה דרוש כדי להבטיח טיפול באיכות סבירה בניתוח מורכב וא היא אפ

 מנהלי בתי חולים ורופאים בכירים ?או שרופא בכיר יהיה כלול בצוות המנתחים, כמנתח הראשי

בכירותו של דרגת  שמה שקובע את איכות הטיפול הוא סבוריםבארץ שאתם התייעצנו בנושא 

לציין כי הספרות המקצועית בנושא מועטה ואין בידינו כלים להכריע עם זאת יש . הבכיר בצוות

  . בנושא זה
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  :נקודותש וחשוב לציין של, בנושא זה

מתן טיפול באיכות : החולים-יש לזכור שקיים מתח מסוים בין שתי משימות חשובות של בתי 

ל איכותי לדור כך שיוכלו לתת טיפו, ית למטופלים של היום והכשרת הדור הבא של הרופאיםּבמַר

ייתכן שבתי החולים לא , ית היוםּבאם המשימה הבלבדית היא מתן איכות מַר. המטופלים הבא

. צריכים לתת למתמחים ולמומחים צעירים הזדמנויות לתפקד כמנתח הראשון בניתוחים מורכבים

ין שתי ולכן בתי החולים צריכים לאזן ב, הכשרת הדור הבא, אך ברור שהדבר יפגום במטרה השנייה

היא שנותנים למתמחים ולמומחים צעירים להוביל חלק , כנראה, אחת הדרכים לכך. מטרות אלו

  .מהניתוחים המורכבים במסלול הציבורי

  יש בה גם יתרונות רבים לניתוח,רכי הכשרהו חשובה מאוד לצאתזהפרקטיקה לא זו בלבד שה 

שילוב כזה .  הקריטיים ביותרוכיביהיא מאפשרת לראש הצוות לנהל את הניתוח ולהתרכז בר. עצמו

נפוץ מאוד " מנתח ראשון"סיון רב עם מתמחה או מומחה צעיר המשמשים כישל רופא בכיר בעל נ

 או לפחות על ,עטה בתחום זה מצביעה על יעילותה של שיטה זוונראה שהספרות המוב "בארה

 ). נספח ה' ר(שקילותה לשיטת המנתח הבכיר 
למשל , פ"כניתוחי שר" צוות"ניסיונות שנעשו בארץ להציע ניתוחי כפי שצוין לעיל , עם זאת 

פער בין התפיסה ,  כנראה,יש.  החוליםציבור נדחו על ידי ,) רופא בכיר אחראי–א "רב" (הדסה"ב

ולא משנה ( של הבכיר בצוות ובכירותדרגת א ימה שקובע את איכות הניתוח הכי הרפואית שטוענת 

 האיכות נקבעת הלפיש לבין התפיסה של רוב הציבור בישראל ,)וןהמנתח הראששל רשמית זהותו ה

  .  המנתח הראשוןו שלבכירותדרגת על ידי 

  

רוב מנהלי המחלקות מקדישים נמצא ש. חשוב להתייחס כאן לממצאים לגבי מנהלי מחלקות, לבסוף

 75%  מעלמייחדיםמספר קטן מקרבם אך , לפחות חצי מזמנם בחדרי הניתוח לניתוחים ציבוריים

פ וגם את " צריך להדאיג גם את התומכים בשרהממצא ז. פ"בחדרי הניתוח לניתוחי שר םמזמנ

הציבור בכל , גם אם למנהלי המחלקות אין ככלל יתרון קליני על רופאים קבועים אחרים. מתנגדיו

 נציה מיוחדת ולא ראוי שהגישה אליהם במערכת הציבורית תהיה מוגבלתטזאת רואה בהם אינס

יהיה מקום שיתכן י, אם כוחות השוק מונעים ממנהלי בתי החולים לטפל בסוגיה זו בעצמם .מאוד

  .להתערבות ממשלתית בנדון

  

האם קיימות שתי רמות ? באיזו מידה יש פערים בין רמות השירות הציבורי והשירות הפרטי .2

ולא רק , באיזו מידה מדובר בהבדלים משמעותיים בבריאות, במילים אחרות ?רפואה

  ?"מותרות"ב

 ו בכירותת דרגתון לעומש המנתח הראו של בכירותההתמקדות בדרגתהתשובה לשאלה תלויה במידה 

ניתוחי ) 5-4(ביותר מורכבים הניתוחים  ה,"הבכיר בצוות"במונחים של . של המנתח הבכיר בצוות

וא פ הבכיר ה"חוץ מכך שבניתוחי שר(פ והניתוחים הציבוריים מתבצעים בהרכבים דומים "השר

 ואילו בניתוחים ציבוריים הוא לעתים יותר קרובות , מחלקה או יחידהמנהללעתים קרובות יותר 

פי -על, בדרגת מורכבות גבוההשוב בניתוחים , פי השוואה-לעומת זאת על"). רופא בכיר עם קביעות"

פ "שרהפער בין הרכבי ה) ואפילו אם מתעלמים מן ההטיה בנתונים הנזכרת לעיל" (מנתח הראשון"ה

  .להרכבים הציבוריים גדול הרבה יותר
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 פער משמעותי בין ניתוחים פרטיים לבין ניתוחים שי) 3(לגבי הניתוחים בדרגת מורכבות בינונית 

יתכן מאוד שהדבר מעניק יתרון לאיכות י. ציבוריים גם ברמת בכירותו של המנתח הבכיר בצוות

או / על בסיס נתוני תוצאה ו,ק יותר לעומקאך זוהי סוגיה שיש לבדו, הטיפול בניתוחים הפרטיים

  .התייעצויות עם מומחים

  

,  שמנתח קבוע השתתף בצוות המנתחים כמעט בכל ניתוח ציבורי מורכבאףש, יש לציין, לכךבנוסף 

. פ" על ידי פנייה לשרהצלחתו של הניתוחי יחולה יכול להגדיל את סיכוהתכן שגם במקרים כאלה יי

בביצוע סוגי שלהם ניסיון רמת הבקרב המנתחים הקבועים לגבי דק בזאת משום שמחקר זה לא 

 והחולים נהנים ממעורבות, מסלול הציבוריה מלהבדיל, פ"תכן שבמסלול השריי. ניתוחים ספציפיים

  . לעבורעומדים ם הרב בניתוח שההניסיון בעלשל אותו מנתח 

  

 הרי שניתן ,איכות הניתוחמבטיחה את " השתתפות בצוות המנתחיםה"כי את ההנחה אם מקבלים 

, פ"בהסדרי השריחסית  ותיקון קטן ,יש הרכב נאות כמעט לכל הניתוחיםכל בתי החולים לקבוע כי ב

" מנתח ראשון"בחירת החולים ב.  יכול לגשר גם על הפער הזה,למעשה באכיפה של הסכמים קיימים

ורך בשכנוע הציבור כי אכן זה  גם אם כך עולה הצ,)nice to have ("טוב שיהיה"חשב אז לייכולה לה

פ אינו "לשכנע את הציבור ואת המחוקק כי השר) לאלה המצדדים בכך( לאפשר כדי ,זה חשוב. המצב

פ המבוסס על " שכנוע כזה עשוי גם להביא לשר,אידאלית. מפלה לרעה את הניתוחים הציבוריים

.  של יתר שוויוןהשקיפותאת יגדיל גם דבר ש ,)?במחיר מופחת(השתתפות רופא בכיר בצוות הניתוח 

 אז ,"המנתח הראשון"מקבלים את הגישה כי מה שקובע את האיכות הרפואית הוא , לעומת זאת, אם

. פ קיצוני יותר"ובהתאם לכך התיקון הדרוש בהסדרי השר,  יותרגדולים הםהפערים בין המסלולים 

 ומתבטא בצורך ,רכבים אינו גדוללהבטיח מנתח בכיר לניתוחים המוכדי נציין שגם כאן השינוי הדרוש 

  .לניתוחים ציבוריים מורכביםפחות פ מורכבים "ניתוחי שר) כנראה פחות ממאתיים(להסיט עשרות 

  

מבחינה רפואית טהורה :  וזאת משתי בחינות,בין שתי האפשרויותשנמצאת כנראה בטווח " אמת"ה

חינה פוליטית לא ניתן לסגור את ומב; "בכיר נוכח"על פני "  ראשוןמנתח"יש אולי יתרון מסוים ל

 כל המלצה כי ו,לכן נראה לנו כי יש להתחשב בשתי ההשוואות. הפער בין התפיסות בטווח הקצר

 על בסיס ,)לפחות לגבי ניתוחים מורכבים(למדיניות צריכה להביא בחשבון גם צמצום מסוים של הפער 

דור יהוא ס" בכיר בצוות"משוכנע כי  כל עוד אין הציבור , גם כורח פוליטיוזה". המנתח הראשון"

  ".רופא ראשון"שקול ל

 
אם מה שקובע את האיכות . ל יש השלכות גם לשאלה איזה מידע חשוב להעביר לציבור"לסוגיה הנ

חלק שנראה הרי ש, הרפואית הוא אכן בכירות הבכיר בצוות ולא הבכירות של המנתח הראשון

הם על בסיס יפ מקבלים את החלטות"ל השרמשמעותי מהחולים השוקלים האם להוציא כסף ע

 שמה שקובע את האיכות הוא יםחלק גדול מהחולים חושבשנראה . ותפיסות לא נכונותינפורמציה א

ושבדרך כלל , אילו ידעו שמה שקובע את האיכות הוא בכירות הבכיר בצוות. בכירות המנתח הראשון

. פ"הם היו מחליטים לא לפנות לשר, יםבצוות גם בניתוחים ציבוריים מורכבמאוד כיר ביש רופא 

הן לגבי , ותשכלחובה מוסרית לדאוג לכך שהחולים יקבלו החלטות מויש ייתכן שלמערכת הבריאות 

  .הממדים הרפואיים של הטיפול והן לגבי ממדיו הכספיים
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  ? פ גורם לפחות מעורבות של רופאים מאוד בכירים בשירות הציבורי"האם קיום השר. 3

אין זה , פ זוכים לרופאים יותר בכירים מחולים במסלול הציבורי" שהחולים במסלול השרגם אם נכון

 אותם ,כנראה. פ"יותר ללא קיום השרטוב  היה במסלול הציבורי שמצבם של החולים בהכרח נכון

 מבתי להבדילגם מסתמן ש.  יותר זמן לניתוחים ציבורייםייחדיםפ גם מ"רופאים שעוסקים יותר בשר

בבתי החולים הירושלמיים הרופאים הבכירים שוהים שעות רבות בבתי , ממשלתיים בשפלההחולים ה

, ובעקבות זה, פ בירושלים" שרייתכן כי הסיבה לכך הוא קיום תוכניות. צ ובערב"החולים גם אחה

  . הרופאים הבכירים גם יותר זמינים לחולים הציבוריים הנקלעים לקשיים

  

  קודות להמשך המחקרהשלכות למדיניות ונ, כוםיס .7
  

   סיכום הממצאים 7.1
פ נמוכה עד בינונית ושהניתוחים "מהמחקר עולה אפוא שדרגת מורכבותם של רוב הניתוחים בשר

גם נמצא שבניתוחים . פ מבוצעים לעתים קרובות על ידי מנתחים בכירים"מורכבים בשר-הלא

אשון רק במחצית מהמקרים במסלול הציבורי רופא בכיר עם קביעות ישמש כמנתח ר, המורכבים

גם במסלול , כמעט בכל הניתוחים המורכבים, לעומת זאת). פ"לעומת כל המקרים במסלול השר(

או רופא מומחה ללא קביעות אך שיש לו הרבה ניסיון עם אותו סוג (רופא בכיר בעל קביעות , הציבורי

 51רוב מובהק מתוך , פ"שרהיתרון הכספי הקשור לעיסוק בלמרות . נמנה עם צוות המנתחים) ניתוח

אך .  ניתוחיהם במסלול הציבורימבצעים את רוב) בשלושת בתי החולים(מנהלי המחלקות הכירורגיות 

  .פ" או יותר מניתוחיהם במסלול השר80%ארבעה מנהלי מחלקות ביצעו 

  

  חולים שערי צדק המחיר שבית החולים גובה נמוך -הממצא הבולט הוא שבבית, לגבי המחירים

יש לזכור שבעלי ביטוח . 55%הנתון המקביל עבור הדסה הוא ;  מהמקרים90%-ח בכ" ש10,000-מ

 70%- לכ2001-וכבר ב, משלים משלמים מכיסם רק חלק קטן מהסכום שבית החולים גובה

, פ בהדסה לפי שכונת מגורים"גם נמצא מניתוח שיעורי שר. מהאוכלוסייה היה ביטוח משלים

, פ כנראה אינם מחסום משמעותי לנגישות"מחירי השר, בביטוח המשליםשבעקבות התרחבות הכיסוי 

  .חוץ מאשר בקרב חמישון ההכנסה הנמוך ביותר

  

   השלכות למדיניות7.2
לממצאים יש , עם זאת. פ"במחקר זה לא הוערכו כל היתרונות והחסרונות הפוטנציאליים של השר

ן על החלטות המשנה לגבי אופן פ וה"השלכות הן על ההחלטה העקרונית האם לאפשר את השר

תחילה נדון בשאלה . שני השאלות קשורות זו לזו. הסדרתו אם וכאשר יוחלט עקרונית להפעילו

  .העקרונית ולאחר מכן בשאלה השנייה

  

  השלכות לשאלה העקרונית

פ בירושלים מחזקים את טענתם של הדוגלים בהפעלת שירותי רפואה "על השר ממצאי המחקרמחלק 

בין היתר ; פ נגיש יותר מבחינה כלכלית מכפי שסברו בעבר"כיום השר. בתי חולים ציבורייםפרטיים ב

פ רופאים "בבתי חולים שבהם מופעל השר, מלבד זאת. בשל הרחבת הכיסוי של הביטוחים המשלימים
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גם מצב זה עומד בניגוד . בכירים משתתפים כמעט בכל הניתוחים המאוד מורכבים במסלול הציבורי

שוב בניגוד לתפיסה (עלה מהמחקר , לבסוף.  שרווחה בקרב הציבור לפני עריכת המחקרלתפיסה

פ נמוכה ושתרומתו של רופא בכיר לסיכויי הצלחתו "שדרגת מורכבותם של רוב ניתוחי השר) הרווחת

  .  מועטה-של הניתוח 

  

ונים שיש או מחזקים את הטיע/פ ו"ממצאים אחרים מחזקים את הטיעונים נגד השר, מצד אחר, אך

פ עדיין בעייתי עבור חלק מהעניים ובמיוחד לאלו "מימון השר. צורך לפקח עליו בצורה הדוקה

שוויוניות בכך שבניתוחים בעלי ה-פ כן מגדיל את אי"השר. מביניהם שאין להם ביטוח משלים

בדרגת מורכבות בינונית הוא מגדיל את הסיכוי שרופא קבוע ישתתף בצוות המנתחים ובניתוחים 

פ "העובדה שחולים רבים פונים לשר.  גדל הסיכוי שהמנתח הראשון יהיה רופא קבועמורכבות גבוהה

יש מקרים .  מקבלים מידע מלאהם אינם מעלה את החשש שבדרגת מורכבות נמוכהעבור ניתוחים 

 . פ"חריגים של מספר מנהלי מחלקות שמקדישים את חלק הארי מזמנם לשר
  

הנובעים מן הממצאים לעיל צריכים גם להביא בחשבון את  ,ונגדופ "שרההשיקולים בעד 

לפיו ש, האלטרנטיבה הרלבנטית ביותר בארץ היא הסטטוס קוו השורר באזור השפלה. האלטרנטיבה

אפשר . אך בתנאי שהניתוח יתבצע במתקן פרטי, כולל המועסק בסקטור הציבורי, אפשר לבחור רופא

בעיקר אלה , דת מה את מספר הניתוחים הפרטייםהסדר זה מצמצם במי, פ"להניח שלעומת השר

שירותי עזר כגון כולל מגוון רחב של מחלקות ו( המורכבים יותר והדורשים בית חולים ברמה גבוהה

גם הצורך של המנתח לנסוע במשך היום מבית החולים הציבורי לבית ). מפותחים, הדמיה, מעבדה

 עם זאת יש אי . בבתי חולים פרטייםרטיתלהפחית את שכיחות הרפואה הפהחולים הפרטי עשוי 

 בדרגת  לעסוק בניתוחים במסלול הציבורי זמן רב או מועט יותר לרופאיםודאות אם הסדר זה מותיר

  .בוריי במסלול הצמורכבות גבוהה

  

הטענה . פ היא כי הוא יוצר שתי רמות רפואה במגזר הציבורי"אחת הטענות העיקריות נגד השר

 שבו חולים יכולים -משום שגם ההסדר החלופי , שוויון לכאורה- ביצירת אימדובר הנגדית היא כי

אמנם אין בכך כדי להפחית את . שוויון- מייצר אי–לבחור את הרופא המנתח שלהם בבית חולים פרטי 

זה אמנם חשוב לתחושת הלכידות .  אך יש בכך כדי להפוך אותו לפחות נראה לעין,מידת אי השוויון

נקנה במחיר היעדרות ממושכת של הרופא המנתח ממשרתו העיקרית בבית  אך, בורהחברתית של הצי

  .ציבוריבמסלול ההחולים 

  

  הצורך בזהירות בהכללת ממצאי המחקר

מסקנות לגבי השאלה העומדת בפני קובעי מדיניות האם על בסיס ממצאי מחקר ירושלים ניתן להסיק 

 המחקר אמנם מספק מידע רלוונטי להחלטה ?פ בכל בתי החולים בארץ"השר האם לאפשר הפעלת –

ידרש תשומה תוגם אז המידע לא יכתיב את המדיניות ו, אך עדיין חלק מהמידע הדרוש חסר, זו

  .ערכית

  

יחס שהרופאים השוני בפ על זמני המתנה לניתוחים ועל "המחקר לא בדק את השפעת השר .1

  .מעניקים לחולים שונים
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, פ במרפאות חוץ"פ ולא העריך את פעילות השר"שרהמחקר בדק ניתוחים שנעשו במסגרת ה .2

  . באופן משמעותי" מקצרת תורים"פ " מקנן החשש שמסגרת השרבמיוחדשלגביהן 

  

הבריאות באזור  שירותי. בבתי החולים בירושלים יש מסורת ארוכה של שירות רפואה פרטי מסודר .3

 אכן תאושר גם באזור תל פ" ואם הפעלת שר,תל אביב והסביבה עשויים לשאת אופי מסחרי יותר

והרופאים לא , )פ לפחות נגיש"דבר שיהפוך את השר( ששם המחירים יהיו גבוהים יותר ייתכן ,אביב

 ).כאשר גם בירושלים יש רופאים המגזימים בעניין זה( מזמנם למסלול הציבורי די ייחדו
  

סטנדרטים בידי  יהיה צורך הן באכיפת, פ תאושר ברחבי הארץ"אם וכאשר הפעלת השר, לפיכך

יכולים , ואחרים כולל מנהלי מחלקות, גורם חיצוני והן בהסדרת משך הזמן שמנתחים בכירים

, יש בכך חשיבות ליעילות המערכת. יש לייחד מחשבה לאופן אכיפת תקנות אלו. פ"לייחד לשר

  .לאיכות הטיפול ולאמון הציבור במערכת, לשוויוניות

  

המחקר .  החולים תגדיל את ההוצאה הלאומית על בריאותפ בכל בתי"רבים חוששים שהפעלת שר .4

עם זאת יש להביא בחשבון גם את הגורמים הבאים העשויים . בחן השפעה אפשרית זושלנו לא 

 :להקטין הוצאה זו
  

באשר להוצאות .  נוספותלבין הוצאות ציבוריותבכלל יש להבחין בין הוצאות נוספות , ראשית

מאחר שטיפול , הביקוש לשירות עשוי לגדול, פ ברחבי הארץ"שראם תאושר הפעלת ה, הציבוריות

מלבד  .ויוקרתו רבה יותר מזו של טיפול בבתי חולים פרטיים רפואי בבתי חולים ציבוריים נגיש יותר

לרופאים רבים יותר יהיה תמריץ כספי חזק להגדיל את מספר הניתוחים שהם מבצעים בבתי , זאת

  . חולים ציבוריים

  

אך אין כל ראיה לכך שזה , סוגיה זו בבתי החולים בירושלים ו של המחקר הנוכחי לבחוןאין ביכולת

גם הוצאות בתי החולים הציבוריים , אם אכן קיומו של השירות יגביר את הביקוש. המצב הרווח

, לעומת זאת 22.קופות החולים ממשיכות לשלם בעבור האשפוז, פ"שרהכי אפילו במקרה של , יגדלו

הפעילות הניתוחית מבתי החולים הפרטיים לבתי  בבתי חולים ברחבי הארץ תעתיק אתפ "הפעלת שר

אין ספק כי העברת .  מכל הניתוחים20% ביצעו בתי החולים הפרטיים 2001בשנת . החולים הציבוריים

אמצעות הקטנת נפח פעילותם של בתי החולים בהוצאות הניתוחים לבתי חולים ציבוריים תחסוך 

  . עות שימוש יעיל יותר בבתי החולים הציבורייםהפרטיים ובאמצ

  

וכך , כך שיכסו את כל העלויות הנוספות של בתי החולים, פ"יש לקבוע את תעריפי השר, מכל מקום

חילוקי הדעות החריפים בין . ימנעו את מימון פעילותם של בתי חולים פרטיים מהתקציב הציבורי

האם איכות הטיפול תלויה ברופא הראשון או ברופא הצרכנים לבין הרופאים המומחים באשר לשאלה 

  ).על כך להלן' ר(פ הנוספים על המטופל "מצדיקה את הטלת כל תשלומי השר הבכיר

                                                   
אינם , חוץ מאשר בירושלים, ולכן, יש מעט ניתוחים מורכבים שאינם יכולים להתבצע בבתי חולים פרטיים 22

  .פ"יכולים להתבצע במסגרת השר
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, המשתתפים בהסדרהרופאים ייתכן שעם הגידול בהיצע כי   ההוצאות הפרטיות נציין ראשיתלגבי

צרכנים האם . פשית של הצרכניםיש לכבד את אפשרות הבחירה החו ,מלבד זאת .פ ירדו"מחירי השר

, והם מוכנים לשלם את התוספת, פ מתאים להם יותר מאשר המסלול הציבורי"חשים שמסלול השר

שהמטופלים הוא חשוב מה ש? פ לירושלים בלבד"מדוע להגביל את השר? יתערבהציבור האם ראוי ש

על היתרונות ) חריםהרופאים או גורמים א, מבתי החולים(יקבלו מידע טוב יותר ואמין יותר 

כדי . פ לעומת עלותו"כך שיוכלו לבחון את יתרונות השר; פ"הבריאותיים הצפויים להם מהשר

שהרופאים לא ימעיטו בערך המידע גם יש להקפיד , שהחולים יוכלו לקבל החלטות מושכלות

  . פ"יה לא הולמת לשריהאובייקטיבי ולא יעודדו פנ

  

  פ"הסדרת השר

בהקשר זה חשוב . אם יאושר, פ"שלכות על התקנות הדרושות להסדר השרל יש גם ה"לממצאים הנ

פ בבתי החולים הציבוריים בירושלים מתנהלת על ידי בתי החולים עצמם ולא "לזכור כי מערכת השר

אם כי יש , עלה שההתנהלות סבירה בדרך כלל, ממה שנבדק במחקר. מכוח תקנות ממשלתיות כלשהן

לא כן . פ"עצמי בעניין השר-לים אלו יש מסורת ארוכת שנים של פיקוחבבתי חו. כמה תופעות חריגות

פיקוח ממשלתי יהיה . הדבר בבתי החולים של משרד הבריאות ושל שירותי בריאות כללית בשפלה

פ באמצעות תקנות ופיקוח "הנהגת שר. פ בבתי חולים אלו"ר להנהיג שרָתחשוב במיוחד אם וכאשר יּו

) של המסלול(כך שיבטיח עוד יותר את האינטרס ; "מודל הירושלמי"ת הממשלתיים יכולה אף לשפר א

  .הציבורי

  

של מנתחים בכירים " זליגתם"כך שתצומצם , פ"הממצאים מצביעים על הצורך להסדיר את השר

פ לשעות "או שיופנו יותר ניתוחי שר/ומנוסים מניתוחים ציבוריים מורכבים לניתוחים שגרתיים ו

: ריכות לעסוק בארבעה נושאים הקשורים זה בזה ובכך לשנות את המצב הקייםתקנות אלה צ. נוספות

הן צריכות לגרום להגדלה של מעורבות רופאים בכירים בניתוחים ציבוריים בדרגת מורכבות , ראשית

, פ צריך להיות חופשי מחשש של ניגוד עניינים"תהליך ההקצאה של רופאים לניתוחי שר, שנית; גבוהה

שלישית דרושה שקיפות רבה יותר על עקרונות ההקצאה של רופאים ; אות כזהועליו גם להיר

רביעית יש לדאוג להפצת מידע בין החולים על דרגת מורכבותם של הניתוחים ועל בכירות ; לניתוחים

  .פ"כדי לשפר את איכות החלטתם האם לפנות לשר, המנתחים בשני המסלולים

  

  : דם מטרות אלוייתכן שהצעדים המנויים להלן יכולים לק

כולל קריטריונים כלליים להקצאת רופאים , פ"לאומיות על מסגרת השר, אכיפת תקנות כלליות 

עם זאת הסמכות לקביעת הסדר הניתוחים תישאר בידי בית . לניתוחים בדרגות מורכבות שונות

  .החולים

   .הן במרפאות החוץ והן בחדרי הניתוח, פ"תקנות אלה יאסרו להקדים תור בגין שר 

למחלקה , המותרים לבית חולים) מסך הניתוחים(פ "הגבלה חריפה יותר של שיעור ניתוחי השר 

  ).אולי על פי המלצות ועדת אמוראי(ולרופא בודד 

או רופא , ראש המחלקה. פ"ניתוק בין הרופא שקובע את סדר הניתוחים במחלקה לבין ניתוחי השר 

  . הוא ממלא את התפקידפ בתקופה שבה"אחר שימונה לכך יימנע מניתוחי שר
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  . פ"והקשחת התקנות האוסרות על הרופא לשכנע את החולה לפנות לשר" רענון" 

  .החלתם של כל הצעדים המנויים לעיל גם בחדרי הניתוח וגם במרפאות בית החולים 

  .הקמת יחידת פיקוח במשרד הבריאות שתעקוב אחר התפלגות הניתוחים ותאכוף את התקנות 

  .את התועלות והעלויות של צעדים אלו ביתר עומקראוי לבחון , בהמשך

  

  : פ ואלו הן"ממצאים אלו מעלים גם שתי סוגיות בנושא אופן הסדרת השר

ועל מי , כדי שהחלטותיהם בנושא יהיו מושכלות, פ"איזה מידע יש לספק לחולים על הניתוחים בשר 

 ?צריך להטיל את האחריות ליצירת מידע זה ולהפצתו
דים נוספים מלבד הצעדים המצוינים לעיל לשם הבטחת מעורבות גדולה יותר האם יש לנקוט צע 

 ?של מנתחים בכירים בניתוחים המורכבים במסלול הציבורי
  

ויהיה עוד יותר , פ נשאר כתופעת ירושלמית בלבד"שאלות אלו ראויות לדיון ולהעמקה גם אם השר

  .פ על בסיס ארצי"לאפשר את השראם קובעי המדיניות יחליטו חשוב לעסוק בהם 

  
  שאלות למחקר נוסף 7.3

יהיה חשוב לבחון האם מרשומות חדרי . החולים הציבוריים בירושלים-המחקר בחן רק את בתי

הממצאים עשויים להיות שונים מכמה . החולים הממשלתיים משתקפת תמונה דומה-הניתוח בבתי

, ות רפואית והבדלים חברתייםהבדלים בתרב, פ שירות שהונהג רק לאחרונה"היותו של השר: סיבות

גור עופר וקבוצת סטודנטים משלימים בקרוב . דמוגרפיים ותרבותיים בין תושבי האזורים השונים

כלומר לפני הפסקת שירותי , 2001-פ במרכז הרפואי תל אביב ב"עבודה מקבילה לעבודה זו על השר

, בנוסף לכך.  מהמידע החסרעבודה זו תספק חלק.  לאחר ששירותים אלה הופסקו2003-וב, פ "השר

יהיה חשוב לעקוב אחרי יישומו והשפעתו , פ על בסיס ארצי"אם יוחלט בעתיד להפעיל את השר

כאשר אחת , פ במרפאות החוץ"בהמשך גם יהיה חשוב לבחון את תפקוד השר. באמצעות מחקר

  .פ מקצרת את זמן ההמתנה"השאלות החשובות ביותר תהיה האם הפנייה לשר

  

  : ו כמה שאלות חשובות שעיון ברשומות חדרי הניתוח אינו יכול לענות עליהןבמחקר על

פ גם עבור ניתוחים שבהם הפנייה כרוכה בהוצאות "מדוע מבוטחים כה רבים פונים לשר 

באיזו מידה ההסבר לכך עשוי להיות קשור בהבדלים ? ושהתועלת בגינן נמוכה, משמעותיות

ר לדרגת מורכבותו של הניתוח ולדחיפותו מבחינה בהערכותיהם של הרופא ושל המבוטח בקש

כדוגמת הרצון , פ גם בגורמים אחרים"האם אפשר לתלות את הבחירה בשר, ולחלופין? רפואית

והן לפגישה ראשונה עם הרופא הנבחר , הן ישירות לניתוח, והאפשרות לקצר את משך ההמתנה

או הרצון והאפשרות ; דה ניכרתפ במי"דבר שיקצר את זמן ההמתנה לניתוח שר, פ"במרפאת שר

 ?לזכות לתשומת לב רבה יותר מהמנתח לפני הניתוח ולאחריו
, אילו תפקידים ממלאים בתי החולים?  האם תפיסותיהם של המבוטחים שצוינו לעיל אכן נכונות 

 ?הרופאים וגורמים אחרים ביצירת תפיסות אלו
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פ עשוי להועיל "בים שהניתוח בשרגם כאשר הם חוש, פ"מדוע מבוטחים רבים אינם בוחרים בשר 

רמת הכנסה וכיסוי של ביטוח , כגון, באיזו מידה ממלאים גורמים כלכליים? משמעותית לבריאותם

 ?משלים תפקיד בהחלטת המבוטחים
בניתוחים ספציפיים וכן את הקשר בין " ניסיון"המנתח ל" בכירות"רצוי לבדוק את הקשר בין  

יש לבדוק האם , בין היתר. לבין מורכבות הניתוח ומסלול הטיפולניסיון הרופאים בניתוח הספציפי 

 ניסיון די) או לבכיר בצוות המנתחים/ו(במקרים מורכבים במסלול הציבורי יש למנתח הראשון 

 .בסוג הניתוח הספציפי
ועוד משתנים (מובן שדרוש מחקר מעמיק ומסודר על תוצאותיהם של ניתוחים על פי אפיוני המנתח  

מחקר שוטף מעין זה על תוצאות של ניתוחים ). פ לעומת ציבורי"שר( פי מסלול הטיפול ועל) רבים

  .לרוב חשובים יותר, דרוש כמובן להרבה צרכים אחרים

   

כי אף שמן הספרות ברור שיש תועלת לגבי מידת התועלת במעורבותו של רופא , ראוי גם לציין, לבסוף

מן הראוי .  כיום אין מידע בדוק לגבי מידת התועלת הזו,בכיר ומנוסה בביצוע ניתוחים מסוגים שונים

  .ליזום מחקרים שיגדילו את רמת הידע המוסמך בתחום זה ולדאוג לפרסום נרחב של התוצאות
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  נספחים
  

  יאותדרגות מורכבות והשפעה על בר: נספח א
Table 1: Most Common Operations and Operating Room Procedures, by Complexity and 

Health Impact  
Complexity Level Health Impact Level 
High  
Angioplasty or atherectomy of non- 
   coronary vessel with stent 
Total knee replacement 
Aortocoronary bypass of three coronary  
   arteries 
Aortocoronary bypass of two coronary  
   arteries 
Replacement of aortic valve 
 

High 
Closed reduction of fracture with internal fixation,  
   femur 
Angioplasty or atherectomy of non-coronary vessel  
   with stent 
Total knee replacement 
Aortocoronary bypass of three coronary arteries 
Partial hip replacement 
 

Moderate 
Cesarean section 
Laparoscopic cholecystectomy 
Closed reduction of fracture with internal  
   fixation 
Laparoscopy 
Total abdominal hysterectomy 
 

Moderate 
Insertion of intraocular lens prosthesis at time of  
   cataract 
Cesarean section 
Laparoscopic cholecystectomy 
Aspiration curettage following delivery or abortion 
Laparoscopy 
 

Low 
Artificial insemination 
Dilatation and curettage following  
   delivery or abortion 
Insertion of intraocular lens prosthesis at  
   time of cataract 
Aspiration of ovarian cyst 
Arthroscopy of knee 
 

Low 
Artificial insemination 
Dilatation and curettage following delivery or  
   abortion 
Aspiration of ovary 
Arthroscopy of knee 
Unilateral repair of indirect inguinal hernia  
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   לפי בית חולים,לוחות מפורטים: נספח ב
  

ייתכן גם כי . בהערכתנו על מידת שכיחותם של ניתוחים בדרגת מורכבות גבוהה ייתכן כי המעטנו

התפיסה הזאת נובעת מניתוח הקשר . בניתוחים לא שכיחים הצורך במנתח בכיר ומנוסה  גדול יותר

מצאנו שמכלל .  ניתוחים שכללנו בדוח זה לבין מידת שכיחותם166תם של בין דרגת מורכבו

  בהשוואה ;  הייתה גבוהה7% דרגת מורכבותם של 2001 פעם בשנת 50-מהניתוחים שבוצעו פחות מ

  ). 5לוח ב( פעם באותה שנה 50- מהניתוחים שבוצעו יותר מ5%-ל

  

הרי שאנחנו , יתוח שלנו גבוהה מאוד מהניתוחים שלא נכללו בנ7%אם נניח שדרגת מורכבותם של 

לו היינו .  מכלל הניתוחים הם בדרגת מורכבות גבוהה מאוד6%-יכולים להסיק שבסך הכול פחות מ

היה , )14%(שיעור כפול של ניתוחים בדרגת מורכבות גבוהה שלא נכללו בניתוח שלנו , למשל, מניחים

, לפי כל שיטת ניתוח, מכל מקום. בוהה מכלל הניתוחים הם בדרגת מורכבות ג8%-עלינו להסיק ש

  .יוצא שרק אחוז קטן מכלל הניתוחים הם בדרגת מורכבות גבוהה

  

  )אחוזים (פ בשלושת בתי החולים"דפוסי השימוש בשר: 1לוח ב

 שערי צדק  הר הצופים  עין כרם כ"סה  

  13  12  20  16    כ"סה

  9  5  11  9 24 גיל

 44-25 13  16  10  10  

 64-45 21  28  18  14  

 65+ 22  27  21  17  

  13  10  18  15 זכר מגדר

  12  13  21  16 נקבה 

  11  9  20  14 כללית קופת חולים

  16  17  19  17 מאוחדת 

  12  13  15  14 מכבי 

  15  20  29  21 לאומית 

  14  11  18  17 אחר 

  11  11  16  14  מחוז ונפת ירושלים  מחוז מגורים

  17  15  27  22  לא ירושלים  

  10  8  11  10 חירום מידת הדחיפות

  12  17  25  19 אלקטיבי 
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  )אחוזים (ציבורי בשלושת בתי החוליםמסלול הפ וב"שרמסלול המאפייני המטופלים ב: 2לוח ב

  שערי צדק    הר הצופים    עין כרם    

  כ"סה  ציבורי  פ"שר    כ"סה  ציבורי  פ"שר    כ"סה  ציבורי  פ"שר    

  22  23  16    24  26  11    26  29  15 24  גיל

  44-25 24  33  31    32  43  42    23  30  29  

  64-45 32  19  22    29  18  19    25  22  22  

  65+ 29  19  21    28  13  15    36  25  26  

  100  100  100   100  100  100   100  100  100  כ"סה  

  59  59  60    33  34  30    46  46  44  זכר  מגדר

  41  41  40    67  66  70    54  54  56  נקבה  

  100  100  100   100  100  100   100  100  100  כ"סה  

  קופת

  חולים

  53  54  47    57  58  44    51  50  52  כללית

  23  22  29    19  19  27    19  20  18  מאוחדת  

  9  10  8    12  12  12    15  15  11  מכבי  

  12  12  13    8  7  13    9  9  13  לאומית  

  3  2  3    4  4  4    6  6  6  אחר  

  100  100  100   100  100  100   100  100  100  כ"סה  

  אזור

  מגורים

מחוז 

ונפת 

  ירושלים

  

  

57  

  

  

71  

  

  

32  

    

  

68  

  

  

75  

  

  

75  

    

  

81  

  

  

86  

  

  

86  

לא   

  ירושלים

  

43  

  

29  

  

68  

    

32  

  

25  

  

25  

    

19  

  

14  

  

14  

  100  100  100   100  100  100   100  100  100  כ"סה  

  מידת

  הדחיפות

  20  20  16    56  59  38    37  41  20  חירום

  80  80  84    44  41  62    63  59  80 אלקטיבי  

  100  100  100   100  100  100   100  100  100  כ"סה  
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  פ לפי מחלקה מפנה בשלושת בתי החולים"מאפייני המטופלים בשר: 3בלוח 

  שערי צדק הר הצופים עין כרם 

 9 0 5 אורולוגיה
 8 36 8 אורתופדיה
 8 -- 7 אף אוזן גרון
 17 30 9 גינקולוגיה

 11 -- 3 יולדות
 16 28 24 כירורגייה

 19 5 18 עיניים
 -- 1 1  גיית ילדיםכירור+ילדים 

 -- -- 6  נירוכירורגייה
 1 0 1 )רנטגן, אונקולוגיה, השתלת מח עצם, כאב(אחר 

  8  --  10  כירורגיית לב חזה

  --  --  1  הפריית מבחנה

  --  --  7  כוויות

  3    --  פלסטיקה

  --    --  רנטגן

 100 100 100 כ"סה
  

   ירושליםפ  לפי דרגת מורכבות בבתי החולים ב"שרשיעור ה: 4לוח ב

 שערי צדק הר הצופים עין כרם כ"סה 

2-1 12 14 9  12 
3 20 28 16  15 

5-4 36 53 45  18 
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  ניסיון ומיומנות כירורגית: נספח ג
  )בסט-יוחנן בן' הוכן על ידי פרופ(

  

האנליזה ). Bann et al., 2003(המדדים הקלסיים של מיומנות כירורגית הם תמותה וסיבוכים ניתוחיים 

מיומנות "אם מגדירים , כך למשל. ותה בניתוחים מוגבלת על ידי רגישות סטטיסטית נמוכהשל תמ

 הימים אחרי 30 או פחות במשך 4%כתמותה של , בכריתת שלפוחית השתן" כירורגית סטנדרטית

 תחייב 40%- ו20%, 12%, 8%הרי שהוכחת  מיומנות מתחת לסטנדרט עם תמותת חולים של , הניתוח

תיעוד של מיומנות ניתוחית לקויה על פי , במילים אחרות.  חולים בהתאמה7- ו21, 65, 211דגימות של 

  ).Singh and Smeeton, 2003(שיעורי תמותה מחייב קבוצות חולים גדולות מאוד 

  

-נוסף להערכת הכישורים המקצועיים הלא. מכאן המאמץ להגדיר מיומנות כירורגית בדרכים אחרות

 OSATS - Objective(נוטים היום להשתמש בהערכה מובנית ) שורת בין אישיתכישורי תק, ידע(טכניים 
Structured Assessment of Technical Skill( ;)Satava et al., 2003( . ניתן למדוד כישורים טכניים

 MacDonald et(אלא גם בסימולציה ממוחשבת או במציאות מדומה , י אמתכירורגיים לא רק עם חוֵל
al, 2003; Smith et al., 2001; Seymour et al., 2002; Paisley et al., 2001; Gallagher et al., 2003; Satish et 

al., 2001 ( בנוסף למדדים מסורתיים של ניסיון כירורגי)portfolio or case logs( ,סיבוכים ניתוחיים 

)record review (והערכות עמיתים.  

  

  ניסיון ומיומנות כירורגית

. לבין מיומנות כירורגית) בכלל או עם הניתוח הספציפי(עוד נרחב של הקשר בין ניסיון כירורגי קיים תי

 ,.Chaudhry et al" (עקומת למידה"הרכישה של מיומנות כירורגית ספציפית מתקדמת לפי , ראשית
1999; Grantcharov et al., 2003; Welling and Slater, 1999; Cox et al., 2001; McMasters et al., 2001; 

Sanidas et al., 2003 .(שיתוק : קיים קשר בין שנות הניסיון של המנתח ומדדי תוצא של הניתוח, שנית

; אחרי כריתת בלוטת התריס) Kotan et al., 2003(וסיבוכים אחרים ) Lamade et al, 1999(מיתרי הקול 

פגיעה ; )Eltabbakh, 2000; Visco et al., 2002(משך הניתוח הלפרוסקופי בכריתת הרחם עבור סרטן 

צורך בניתוח חוזר לאחר כריתת רגל ; )Wiet et al., 2001(בעצב הפנים אחרי כריתת נירינומה אקוסטית 

)Cosgrove et al., 2002( ;קס חוזר מהקיבה לוושט לאחר ניתוח פונדופליקציה ריפלּו)Luostarinen and 
Isolauri, 1999; Flum et al., 2002( ;שהייה ביחידה לטיפול נמרץ אחרי , צורך בעירויי דם, ך הניתוחמש

והצלת הרגל לאחר ניתוח ; )Sutton et al., 1998(שלמה של הוושט -הניתוח וסיבוכים אחרי כריתה תת

  ).Luther and Lepantalo, 1998(להחלפת העורק בשתל 

  

 של חולים באותה מחלה הכמות, כלומר; )volume" (הנפח הניתוחי"שלישית יש קשר מתועד בין 

נמצא קשר ). Halm et al., 2002(לבין תוצאי הניתוח , המטופלים באותו בית חולים או בידי אותו מנתח

 ,.Sosa et al(בין נפח ניתוחי לבין משך השהייה בבית החולים  והסיבוכים אחרי כריתת בלוטת התריס 
ותיקון ) Gordon et al., 1999(קיבה ומעיים ניתוחי , )Fender et al., 2003(החלפת פרק הירך , )1998

 חולים 474,108 נעשתה אנליזה של 2003בשנת ). Dardik et al., 1998(מפרצת האאורטה האבדומינלית 

תאם הפוך לתמותה עבור נמצא שנפח הניתוחים של המנתח היה בִמ. אחרי ניתוחי סרטן או לב וכלי דם

   ). Birkmeyer et al., 2003(כל הניתוחים 
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שתוצאי הניתוחים המבוצעים על ידי מתמחים בפיקוח מנתחים , רוב הפרסומים מעידים על כך

י שכיחות השיתוק של מיתרי הקול אחרי "הדבר נבדק ע. מנוסים דומים לאלה של המנתחים המנוסים

ת פגיעה בצינור המרה המשותף בע; )Runkel et al., 1998, Lamade et al., 1999(כריתת בלוטת התריס 

 Paisley(סיבוכים אחרי ניתוחי קיבה ומעיים ; )Archer et al., 2001(כריתה לפרוסקופית של כיס המרה 
et al., 1999( ; ותוצאי ניתוחי מעקף)Goodwin et al., 2001 .( נראה כי שכיחות הסיבוכים קשורה בניסיון

עולה עם הניסיון נוסף , שבה שכיחות הסיבוכים נמוכה בשלב ההתמחות, אריתכירורגי בצורה לא ליֵנ

מכאן המסקנה שמנתחים עם נפח ניתוחים נמוך צריכים ). Lamade et al, 1999(ויורדת עם ניסיון נוסף 

  .לעבוד בפיקוח עד שהם נעשים למנתחים בעלי נפח ניתוחים גבוה

  

  ניסיון כירורגי והקניית מיומנויות כירורגיות חדשות

אין תשובה ? ת כירורגיות חדשות מהר יותר ממתחיליםהאם כירורגים מנוסים רוכשים מיומנויו

רוסקופיות בעת התמחותם יש אולם יש הטוענים כי לכירורגים שלמדו טכניקות לָּפ. ברורה לשאלה זו

 ,.Ayerdi et al(פחות סיבוכים מאשר לכירורגים שלמדו את הלפרוסקופיה בקורסים אחרי הסמכתם 
2001; Francoeur et al., 2003.(  

  

  ת ללא מענהשאלו

שונות זו מעמידה בספק . שיעור הקשר בין נפח ניתוחי לבין תוצאי הניתוח שונה בין הניתוחים השונים

עדיין לא ברור . את ההכללה של הקשר הזה על פני ניתוחים שונים ועל פני אזורים גאוגרפיים שונים

עדיין קיים . רי ניתוחמהן המיומנויות הספציפיות של המנתח המובילות לשיעור סיבוכים נמוך אח

או אולי תוצאים , )"practice-makes-perfect" (ספק אם נפח ניתוחים גבוה משפר במישרין את התוצאים

  .טובים מעלים את הנפח הניתוחי

  

אין קשר בין שכיחות התמותה והסיבוכים לאחר ניתוחים לבין ניסיון המנתח , לפי דיווחים ספורים

)Moriwaki et al, 2001 .(שלפחות שליש מהסיבוכים אחרי כריתה לפרוסקופית של המרה , ן גםנטע

). Archer et al., 2001(אלא בטעויות שיטתיות בטכניקה הכירורגית , אינם קשורים בחוסר ניסיון

י מנתח לבין תוצאי הניתוח "יש הטוענים כי הקשר בין נפח הניתוחים בבית חולים או ע: ואחרון אחרון

בתי חולים שבהם הנפח הניתוחי גבוה , למשל, כך: משוני בתהליך הטיפולנובע לא מניסיון אלא 

תיאום טוב יותר בין אנשי המקצוע , עשויים להיות בעלי שירותים טכנולוגיים משוכללים יותר

  ).Panageas et al., 2003(יותר אחיות או גורמים אחרים , השונים
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