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  תמצית המחקר

 .בישראל ובארצות הבריתבקופות החולים השוואה בין מערכות לניטור איכות הנוכחי נערכה מחקר ב

  .1996משנת  -והמערכת האמריקנית ; 2000המערכת הישראלית קיימת משנת 

 תהמחקר מתבסס על דוחות שנתיים של התכנית הלאומית למדדי איכות בישראל ושל הוועדה הלאומי

ועל ראיונות עם  האינטרנט של התכניותאתרי מתוך על מידע נוסף , להבטחת איכות בארצות הברית

  .ןובהפעלת אנשי מקצוע המעורבים בפיתוח מערכות הניטור

  :הממצאים העיקריים היו

 באיכות הטיפול הקהילתי בבעיות בריאות שכיחות  ןנמצא דמיון בין התכניות בהתמקדות

 .יגוי כוללניות ועל תהליכי ביקורתובהתבססותן על ועדות ה

 והמשיכה להיות כך במלואה בישראל , ההשתתפות בשתי התכניות הייתה בתחילה וולונטארית

 .בארצות הברית -וברובה 

 ואילו המערכת , המערכת הישראלית מספקת הערכה של איכות הטיפול בכלל אוכלוסיית ישראל

 .ריתכשליש מאוכלוסיית ארצות הברק האמריקנית מכסה 

  מחלות קרדיובסוכרת ובהטיפול בודקת בקפדנות ובפירוט את המערכת הישראלית -

 .הדיואילו המערכת בארצות הברית כוללת טווח רחב יותר של תחומי מד, ואסקולאריות

, ואילו המערכת האמריקנית, המערכת הישראלית מתבססת באופן בלבדי על נתונים ממוחשבים

שהרופאים שולחים (בעיקר על נתונים מתוך חשבונות מפורטים מתבססת , לגבי רבים מהמדדים

 .ובדיקת הרישום הידני בתיק הרפואי) למטופלים ולחברות הביטוח

 סיכום הנתונים רק , בישראל. מוצגים לקהל הרחבשל כל קופה ביצוע הנתוני , בארצות הברית

  .הארציים מפורסם לציבור

ל קופות החולים שבישראל ו יםב יותר של מדידמומלץ לתת את הדעת להרחבת הניטור לטווח רח

ר האיכות ופילש נקטוהפעולות שקופות החולים בישראל ובארצות הברית  יהוילזכן בארצות הברית ו

  .ניטורהפי ממצאי -לע

פעולות הייחודו של המחקר הוא בכך שצוות המחקר כלל אנשי מקצוע אשר היו מעורבים בהובלת 

  .ניטור האיכות בשתי המדינותל
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