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ברוקד"לו ג'ועטמכץ מהו
בישראל. וחברה אדם והתפתחות בריאות מדיניות הזקנה, לחקר ארצי מרכז

העולמי. והג'וינט ישראל ממשלת בחסות הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי מוסד

בעיות לפתרון רבתחומית גישה ונוקט מרכזיות סוגיות בזיהוי המתמקד מומחים צוות
ובריאות. רווחה שירותי במערכות

המחקר ממצאי את לקשור המסייעים מקצוע, ואנשי מדיניות מעצבי לחוקרים, מפגש נקודת
בשטח. שינויים של לביצועם

הבינלאומית. לקהילה ישראל בין פעולה לשיתוף מרכז

בישראל בריאות מדעיות לחקר התכנית
ג'וינטמכון פיתח ישראל, ממשלת ולבקשת הבריאות בשירותי המעמיק למשבר בתגובה
היא התכנית מטרת בישראל. בריאות מדיניות לחקר תכנית ישראל ג'וינט בשיתוף ברוקדייל
מדיניות סוגיות של ניתוחן דרך והספקתם הבריאות שירותי מימון לשיפור למאמצים לתרום

עיקריים: יעדים שלושה לתכנית נבחרות.

לשיפור מרכזיות רפורמות של וההערכה הביצוע התכנון, בתהליך ישראל לממשלת לסייע
. . בריאות. מערכות ניהול

ואת יעילותם את לשפר במאמציהם בישראל ולמבטחים בריאות שירותי לספקי לסייע
מועילותם.

שירותי למערכת ארוך לטווח תרומה לתרום נועדו אשר מחקריים פרוייקטים לפתח
בישראל. הבריאות
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vii בקובץ הנכללים המאמרים
*י תודה דברי

(Quality Assurance Systems) הטיפול איכות להבטחת מערכות א: פרק
1 אפשטיין ליאון 

קליניים קריטריונים עלפי רפואה לשירותי בקרה מערכת ב: פרק
21 ממס בנימין 

הרפואי בטיפול העלות תועלת לשיפור קליניים אלגוריתמים הפעלת ג: פרק
43 מרגלית צ. כרמי 

הבריאות בשירותי רפואיים פרופילים ד: פרק
55 פרידמן נורית 

הבריאות בשירותי חשבונאיות מערכות ה: פרק
69 פרידנטל משה 

חולים בקרב וטיפול תחלואה דפוסי על ממוחשבת נתונים מערכת ו: פרק
וקשישים כרוניים

81 דיציאן רמי קאהן, מרתח בלטוך, לובה 
סוציאלית עבודה לשירותי מידע מערכות לפיתוח אסטרטגיות :t פרק

בבתיחולים
97 אוסלנדר גייל כהן, מרים 
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דבר פתח

בעת אותן מניעים ובעולם, בארץ הבריאות, מערכות לרשות העומדים המוגבלים המשאבים
הטיפול. איכות את ולהבטיח הוצאותיהן את לרסן להתייעל, דרכים אחר לחפש אחת ובעונה
על מאמרים כולל שלפנינו הקובץ ובקרה. פיקוח ומנגנוני מידע מערכות מפתחות הן כך לשם
הזמינו המאמרים את ובעולם. בארץ בריאות במערכות ולבקרה להתייעלות ושיטות כלים
מתיימרים אינם בקובץ המאמרים הארץ. מן ומומחים מחוקרים ברוקדייל ומכון ישראל ג'וינט
ואמצעים שיטות עקרונות, רעיונות, להדגים אלא אלה, בנושאים הידע מכלול את להציג

האחרונות. בשנים שהתפתחו

ואת התיאורטי הרקע את מציגים הם העקרונית. ברמה בנושא מטפלים המאמרים מקצת
מציגים אחרים מאמרים ופיקוח. בקרה מדיניות ליישום גישות ומעלים הרלוונטית הספרות

ובעולם. בארץ שהצטבר המעשי והניסיון הספרות רקע על אותן ומנתחים ספציפיות שיטות

רוב והמעקב. הביצוע ההחלטות, קבלת תהליך של שונים לשלבים מתייחסים המאמרים
נקודת הרפואי. הטיפול של האיכות למרכיבי והן העלות למרכיבי הן מתייחסים המאמרים
הקליניים והתהליכים בארגון המטפלים של תפקודם חינה המאמרים מקצת של המוצא
ובקרה. פיקוח של ארגוניים היבטים דרך הפרט אל מגיעים אחרים מאמרים בו. המתרחשים

המאמץ ורוב הבריאות מערכת הוצאות מכלל נכבד נתח כידוע, נוטלת, האשפוזית המערכת
רוב זאת, עם זה. בקובץ מהמאמרים ניכר בחלק ביטוי לידי בא הדבר בה. מתמקד לחסוך
השירות של והסוגים הרמות לכל מתאימים האשפוז בהקשר המתוארים והשיטות העקרונות

הרפואי.

וכלים שיטות לפתח נסיונות ובעולם בארץ נעשו האחרונות בשנים כי למדים אנו מהקובץ
מקומיות הן בארץ כה עד שהופעלו המערכות הבריאות. מערכת על ולבקרה לפיקוח למעקב,
ובכלים בשיטות השימוש את להרחיב מקום יש אותן. ואימצו שפיתחו לארגונים בעיקר ותרמו

בריאות. בשירותי והבקרה הפיקוח לצורכי ארצי מענה לתת במטרה וזאת שפותחו,
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בקובץ הנכללים המאמר>ם
עקרונות את סוקר הוא הרפואי. הטיפול איכות בהבטחת במאמרו עוסק אפשט"ו ל>און
בדפוסים הטיפול איכות להערכת ומודלים מדדים ומגדיר מתמשך, כתהליך האיכות הבטחת
הבריאות במערכת איכות הבטחת להפעלת מסגרת מציע הוא בריאות. שירותי של שונים

בישראל.

שהינם מחייבים, מנחים קווים עלפי בריאות לשירותי בקרה מערכת מתאר מוזס בממץ
הבודד הרופא ברמת החלטות קבלת בתהליך עזר ככלי משמשים אלה קליניים. קריטריונים
החדרתם שלבי את הקריטריונים, ליצירת הדרכים את מתאר המאמר כאחד. המחלקה וברמת
קליניים לקריטריונים דוגמאות מביא הוא הצפויים. המכשולים ואת הרפואה לשירותי

בארץ. זה בתחום הנעשים נסיונות ומציג בארצותהברית רפואיות בקרה במערכות

רצף באמצעות החלטות לקבלת עזר ככלי קליניים באלגוריתמים בשימוש עוסק מרגלית גרמי
הבינלאומי הניסיון את סוקר קליניים, אלגוריתמים של שונים סוגים מציג המאמר לוגי.
הנסיונות מתוארים במאמר הפוטנציאלית. תרומתם על ומצביע הרפואה, בתחום בהם בשימוש

בישראל. הנושא פיתוח להמשך הצעות ומועלות בארץ הנעשים

מתן ודפוסי הרופא של פעולתו לבדיקת בקרה ככלי רפואיים בפרופילים עוסקת פר>דמן גוי*ת
הרפואיים, הפרופילים להתפתחות והדרכים הרקע את סוקר המאמר הרפואי. השירות
בעולם. רפואיים בפרופילים ושימוש פיתוח של דוגמאות ומביא בהם, והשימוש מטרותיהם

פיתוחם. בהאצת הצורך ומודגש זה בתחום בארץ שנעשו הנסיונות נסקרים

מהם מסביר המחבר בריאות. בשירותי תמחירתקציב במערכות עוסק פרידנטל משה
הקשיים את מדגיש ובישראל, בעולם חשבונאיות מערכות של התפתחותן את סוקר שימושיהן,
לנסיונות דוגמאות גם מובאות במאמר עליהם. להתגבר דרכים ומציע אלה מערכות ביישום

מחלקתי. לתמחורתקצוב בישראל בבתיחולים שנעשו

ושיטת תחלואה על נתונים מערכת של דוגמה מציגים דיציאן ורמ* קהאו מרתה בלטון, לונה
תחלואה דפוסי על הממוחשבת הנתונים מערכת את במפורט סוקר המאמר בה. השימוש

במידע. אחדים שימושים ומדגים כללית בקופתחולים וקשישים כרתים בחולים וטיפול

סוציאלים לעובדים מידע מערכת לפיתוח ארצי פרויקט מציגות אוסלגדר וג"ל גהן מרים
על ותתבסס הדרגים, בכל והמנהלים השדה עובדי את לשמש מיועדת המערכת בבתיחולים.
ובמכשולים בקשיים דן המאמר הניתנים. והשירותים המטופלים אוכלוסיית לגבי שוטף דיווח

לפתרונם. אסטרטגיות ומוצעות המערכת, בהחדרת הכרוכים

הקובץ הבאת מועד עד כי ייתכן האחרונות. השנתיים במהלך נכתבו שהמאמרים לציין יש
בו. נכללו שלא נוספים וחידושים התפתחויות חלו לדפוס
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תודה דברי
ונורית חביב ג'ק יובל, דני גרוס, רויטל ברנע, תמרה  המכון צוות לחברי להודות ברצוננו
לג'ני להודות ברצוננו כמוכן המאמרים. על המקצועית דעתם בחוות סייעו אשר ניראל
שהיתה אלון לבלהה וכן והפרסומים, העריכה מיחידת ברילנט ואראלה יהב נאורה רוזנפלד,

המאמרים. להדפסת אחראית
המקצועית תרומתם על גולדברג, ואלן רותם לדרור ובמיוחד ישראל, לג'וינט מודים העורכים

זה. לפרויקט והכספית
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אי פרק
הטיפול איכות הבטחת מערכות
(Quality Assurance Systems)

אפשט"ן* ל>און

מבוא .1

הבריאות. מקצועות של העקרונות אחד ומתמיד מאז היתה הרפואי הטיפול איכות על ההקפדה
עקרון ולהבטחתה. האיכות להערכת בקרה במערכות צורך יש הטיפול, איכות על לשמור כדי
בשירותי האיכות הבטחת ליישום הנוגע בכל ליקויים קיימים אולם כיום, גם אמנם מקובל ■זה

בישראל. הבריאות

לזה: זה הקשורים שונים מרכיבים שני בתוכו כולל איכות הבטחת המושג
השירות של האיכות רמת את מעריכים בה הדרך :(quality assessment) איכות הערכת (א)

איכות את להבטיח הנדרשות הפעולות :(quality assurance) איכות הבטחת (ב) הניתן.
ההערכה). סמך (על השירות

האיכות הבטחת של העקרונות איכות: הבטחת של היבטים בשני תעסוק שלפנינו העבודה
בישראל. הבריאות בשירותי איכות להבטחת המוצעת והמסגרת מתמשך כתהליך

תנסה מכן ולאחר איכות, להערכת אפשריים ומודלים מדדים מספר להגדיר תנסה העבודה
מורכבות בגלל בישראל. הבריאות במערכת איכות הבטחת למערכת מוגדרת הצעה להעלות
להתמקד ניסינו אך והאפשרויות, התחומים כל את לכסות זאת במסגרת ניתן לא הנושא,

זה. חשוב בנושא הפרק על העומדות העיקריות בבעיות

הבריאות בש>רות> מתמשך כתהליך איכות הבטחת .2

הגדתת 2.1

איזו  בבעיה מיד נתקלים אנו הרפואי, בשירות "איכות" המושג את להגדיר מנסים כאשר
מתאימה נראית אשר מושגית מסגרת בהגדרת בחרתי מרובות אפשרויות מתוך לבחור. הגדרה

מנהל אפשטיין פרופ' רפואי. ובמינהל (אפידמיולוגיה) הציבור בבריאות מומחה הינו אפשטיין ליאון פרופ' ♦

היה בעבר העברית. האוניברסיטה של לרפואה וביתהספר בהדסה חברתית לרפואה המחלקה את כיום
מנהל וכן בחיפה וקופתחולים הטכניון של לרפואה בפקולטה והקהילה המשפחה לבריאות המחלקה מנהל

בחיפה. רסב"ס הרפואי המרכז

1



הטיפול איכות הבטחת מערכות

הגדרת היבטים: משלושה הנושא את לבחון יש זו, תפיסה לפי הנוכחית. העבודה למטרות
החברה. הגדרת הלקוח, הגדרת המומחה,

הטיפול איכות את יגדיר הבריאות, בשירותי המקצועי הגורם כלומר המומחה, המומחה, הגדית
בין ביותר הטוב האיזון את להשיג ניתן שבאמצעותו זה הוא איכותי רפואי "טיפול כדלהלן:

לבריאות". הסיכונים לבין התועלת

בשירות. מתבצעת אשר פעולה) חוסר (או פעולה (א) שונים: מרכיבים שני כוללת זאת הגדרה
לחוסר הקשורים והסיכון התועלת או שבה לסיכונים הפעולה של התועלת בין השוואה (ב)

עלידי רק לא נמדדת השירות שאיכות העובדה, לאור כאן מודגש הפעולה" "חוסר פעולה.
הצורך. בעת פעולה או החלטה העדר עלידי גם אלא לבצע, החלטה

תוצאה הינה  מינהלית או מעבדתית, קלינית,  הבריאות בשירותי פעולה שכל לציין, יש

ביותר הגבוהה האיכות סיכון, גם אך אפשרית תועלת זו להחלטה החלטה. של מעשית
ומכאן בלבד, אידיאלי הוא כזה שמצב ברור, שניהם. של "אופטימליזציה" של במצב מתקבלת

הפעילות. של ומתמשכת מתמדת בהערכה הצורך

בתנאי האישית, ברמה הסיכון מול התועלת של היחסי המשקל את גם כוללת הלקוח הגדרת
את החולה בהערכת העיקרי שהמרכיב ברור הדרוש. המידע קיים משפחתו ובני החולה שבידי
קריטריונים על מבוססת זאת הערכה אין נתון. במצב שלו האישית התועלת יהיה האיכות
המוגדר משירות הלקוח של שביעותהרצון ועל למטפליו האדם שבין הקשר על אלא מקצועיים,

איכותי. כשירות בעיניו

ואת השירות הספקת מידת את לבדוק יש האוכלוסייה, לכלל לתועלת בנוסף  החברה הגדרת
אין בישראל. מיוחדת משמעות לו שיש היבט  האוכלוסייה של שונות קבוצות לגבי איכותו
משום האוכלוסייה. קבוצות לכל הרפואי השירות בהספקת שיוויון שקיים מאליו כברור לקבל

זה. למרכיב התייחסות לכלול בקרה מערכת כל על כך

והמערכת המטפלים הלקוח, מבחינת איכות בהבטחת הצוין 2.2

שירותי בכל ומתמשך מתמיד תהליך להוות צריכות והבטחתו השירות איכות של ההערכה
האיכות הערכת נושא את נבדוק להלן מקצועית. מסגרת ובכל השירות של רמה בכל הבריאות,
המטפל/איש (ב) קהילה); או משפחה בריא, או (חולה הלקוח (א) ממדים: בשלושה והבטחתו

השירותים. מערכת (ג) המקצוע,

הלקוח 2.2.1

שני, מצד קיצוניים. במקרים למעט אפקטיבית, בצורה הטיפול איכות את להעריך קשה ללקוח
מהעולם גדול בחלק שחל השינוי למרות לקוח. אותו לגבי מכרעת משמעות יש הטיפול לרמת
ולכן השירות, איכות את להעריך האמצעים הלקוח בידי עדיין אין האחרונות, בשנים המערבי
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הטיפול איכות את להעריך יכול הלקוח המקצוע. אנשי של ההערכה על כלל בדרך מסתמך הוא
חלק רק הם אלה אך מהטיפול, שבערצון הוא והאם ונגישותו השירות זמינות כמו במדדים
הלקוח תפיסת על התקשורת כלי של עצומה השפעה חיום קיימת כמוכן הטיפול. איכות ממדדי

הטיפול. איכות את
את (ובמיוחד הבריאות מוסדות את וכן הרופא פעולות את אופפת אשר שה"סודיות" ספק, אין
הצרכנים אגודות של הפעילות הגברת "לדעת". הלקוח של היכולת לחוסר תורמת בתיהחולים)
המסקנה ביותר. שלילי באור האיכות נושא את לעתים מעמידות נזיקין בתביעות העלייה pi
איכות את ולהעריך לבחון ללקוח תסייע אשר מערכת לפתח מקום שיש היא, המתבקשת
מסוגלת שהיא והשירותים הרפואה של מגבלותיה את להבין גם אך לו, המסופקת הטיפול

לספק.

המטפלים 2.2.2

לשנים עד זאת, למרות מקצוע. איש כל של המטרה היא גבוהה באיכות טיפול שמתן ברור,
הסיבות שאחת ייתכן, הבריאות. בשירותי האיכות להערכת מערכות התפתחו לא האחרונות,
עם אולם, איכותית. אכן היא הרפואית המקצועית שהפעילות מראש, הנחה שקיימת היא, לכך
מתברר, בנושא, הידע העמקת ועם מחלה, במצבי להתערב והיכולת הטכנולוגיה התפתחות
יותר טובה בצורה שתבטיח הערכה מסגרת ליצור חשוב כן, על נכונה. תמיד איננה זאת שהנחה

האיכות. את

גם השונים, המקצועות כל את לכלול חייבת הבריאות בשירותי בקרה מערכת שכל להדגיש, יש

אלה גם ופו'), עו"ס אחיות, (רופאים, חולים עם ישירה קלינית בפעילות העוסקים אלה
במינהל. העוסקים אלה וגם מעבדה), (אנשי חולים עם ישירות איננה שעבודתם

של ולהבטחה להערכה ביותר השכיחות השיטות אחת רבות שנים כבר מופעלת בבתיהחולים
במסגרת עלפירוב נעשית זו בקרה .(peer review) עמיתים עלידי בקרה  והיא האיכות,
מסגרות כלל בדרך חסרות אחרים קליניים למקצועות זאת, לעומת במחלקה. רופאים ביקור

לפיתוחן. תשומתלב להקדיש צורך ויש אלה, מעין

המערכת 2.2.3

איכות ברמת טיפול לספק וצריכה רוצה נתונה שמערכת לכך, סיבות מספר על לעמוד ניתן
גבוהה:

והצורך תרומות לגייס האפשרות תחרותית, במערכת לפעול יכולתו המוסד, של הטוב השם (א)
להבטיח בפרט המוסדות ואת המערכת כלל את מחייבים אלה כל  נזיקין תביעות למנוע

גבוהה. איכות בעל שירות

להגביל דרישה התעוררה האחרון, בעשור הבריאות שירותי בעלות המסחררת העלייה עם (ב)
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הטיפול איכות הבטחת מערכות

Diagnostic  DRG's ב השימוש התפתחות מבוקרת. בצורה השירות הוצאות את
הביאו בארצותהברית, (cost containment) ההוצאות ריסון וכן Related Groups
איכות, מבטיח אינו שכסף אמנם ספק אין השירות. איכות של מקבילה בהערכה לצורך
באיכות הידרדרות ולמנוע מוגבלת, בהוצאה איכותי שירות לספק קושי קיים אולם
בפיתוח גדולה לתנופה גרמה האמצעים שהגבלת קרה, כך במשאבים. מקיצוץ כתוצאה

האיכות". "הבטחת נושא

במדינת וכמה כמה אחת על פוליטי, נושא הבריאות תחום מהווה חברה בכל כמעט (ג)

לכן, הכללית. הפוליטית במסגרת לביקורת מטרות הינן ואיכותו השירות רמת ישראל.
תלוי הוא אם במיוחד זאת, בביקורת לעמוד עלמנת האיכות את להבטיח חייב המוסד

פוליטית. מערכת מאותה משאבים בקבלת

המקבלים ללקוחות וכן בה העובדים המקצוע לאנשי עצמה, שלמערכת הטיעון, מתקבל אם
המדיניות, בקביעת  בהתאם לפעול המערכת על אזי השירות, באיכות רב עניין יש טיפול

איכות. להבטחת שיטות ובהפעלת משאבים בהקצאת

במערכת הרפואי. המינהל תחום הוא איכות, הבטחת כלל בדרך חסרה שבו מיוחד, תחום
זאת, במסגרת אבל הכלכלי. המדד להיות עשוי אחד מדד רווח למטרת הפועלת שירותים

המינהלי. התפקוד איכות הבטחת של תרבות היום עד חסרה אחרות, במערכות ובוודאי

איכות ממד* 2.3

שבמקום דעה, קיימת יותר. מדדיים למונחים ולעבור לנסות יש הללו, המושגיות מההגדרות
מושג של השונים המרכיבים את ולמדוד להגדיר כדאי וכוללני, כללי כמושג ל"איכות" להתייחס

ה"איכות".

איכות המושג של מרכיבים 2.3.1

"איכות": הכללי המושג בתוך מרכיבים במספר להבחין ניתן

יעדה: את להשיג מסוגלת וכר) טיפולית (אבחונית, הפעולה מידה באיזו  (efficacy) מועילות
קליניים ניסויים עלידי ביותר והמשכנעת הטובה בצורה נעשית המועילות הערכת
מניסויים מידע שאין זאת, עם להדגיש, יש שיהיו. ככל ויקרים בעייתיים יהיו  מבוקרים
מידע לנצל חייבים אנו לעתים, ולכן, הבריאות, בשירותי הפעולות כלל לגבי אלו מעין

אחרות. בשיטות שנאסף אפידמיולוגי) כלל (בדרך

במבחן עומדת כמועילה "הוכחה" אשר פעולה מידה באיזו  (effectiveness) ♦שימות
מנצלים שאנו העובדה, לאור במיוחד בעייתי הינו זה מרכיב בשדה. השירות של המציאות
על אותו ומיישמים מוגדרות, מחקר בקבוצות בוצעו אשר מניסויים מידע לעתים

לגמרי. שונות תכונות בעלות אוכלוסיות

 4 



אפשטיין ל.

מרכיב נתון. במצב מתאימה היא מסוימת פעולה מידה באיזו  (appropriateness) התאמה
חוזרים אנו שונות. חלופות מבין ביותר המתאימה הפעילות לבחירת דעת שיקול מחייב זה

הפעולה. לאותה הקשור או הכרוך הסיכון מול המצופה המועילות שיקול של לעקרון

ביחסים ועוסק הבריאות, בשירותי cairng של לתפקיד מתייחס זה מרכיב  היפואה "אמנות"
ומשפחתו. לחולה הניתנת והחברתית) (הפסיכולוגית ובתמיכה למטפל חולה בין הנרקמים
במיוחד עצמו, השירות עלידי לעתים מוזנח הוא אבל ללקוח, מיוחדת חשיבות זה למרכיב

וטכנולוגיה. תחכום של הנוכחי בעידן

ותוצאה תהליך תשומה, מדדי 2.3.2

המערכת של ה"קלאסית" לחלוקה מתייחסת איכות להערכת המדדים הגדרת של נוספת שיטה
תפוקה/תוצאה מדדי (ג) ,(process) תהליך מדדי (ב) ;(input) תשומה מדדי (א) כדלהלן:

.(outcome)

הרפואית המערכת את מבדילה אשר נקודה, להדגיש יש אלה, בממדים נדון בטרם
בתחום זו. תפיסה פותחה בהן אשר התעשייתיות/מינהליות המערכות מן (הבריאותית)
הללו. המרכיבים שלושת בין הקשר לקביעת מוצק מדעי בסיס המקרים ברוב אין הבריאות
אלא התוצאה, על ליניארית בצורה תשפיע לא (המשאבים) התשומות בכמות ירידה או עלייה
באיכות. שיפור מבטיחה אינה כוחאדם או מכשור של תוספת מאוד. קיצוני הוא השינוי כן אם
מדידת למשל: התוצאה. לבין (תהליכים) שונות פעילויות ביצוע בין קשר גם אין לכך בנוסף
קרדיווסקולריות ממחלות ובתמותה בתחלואה שינוי מבטיחים אינם בחולים וטיפול לחץדם
יותר רצוי או תהליכים למדוד מוטב האם ויכוח קיים אלה מסיבות האוכלוסייה. כלל בקרב
מתאימים. תוצאה מדדי שבהגדרת הבעייתיות לאור יותר עוד מחריפה השאלה תוצאות. למדוד

הינם: איכות להערכת "הקלאסיים" המדדים

בביצוע מיומנות מקצועית, שרמה ההנחה, על מבוססים אלה מדדים  תשומה מדד> (א)
המערכת ליכולת ליניארית) לא כי (אם קשורים שוטף ותקציב הציוד וכמות טיב תפקידים,
לרשות העומדים המשאבים עם להשוואה אפשרות קיימת בנוסף, גבוהה. באיכות לפעול
אחיות, (רופאים, יחידים של הן  רישוי תהליך קיים לכמות, מעבר דומים. שירותים
עברו בישראל רופאים לרישוי הקריטריונים מוסדות. של והן פרהרפואיים), עובדים
זאת, לעומת כמומחה. הכרה לקבלת מוגדרות דרישות קיימות וכן תיקון, לאחרונה
מרכיבים כוללות  וכד' סיעוד מוסדות מרפאות, בתיחולים,  מוסדות לרישוי הדרישות
זה. בתחום מהותי לשינוי אפשרות קיימת איכות. מרכיבי כוללות אינן אך וטכניים, פיזיים

פעולות ביצוע מודדים הם ביותר. השכיחים המדדים הם אלו מדדים  תהליך מדדי (ב)

שיטות של מדויקת בהגדרה הכרח יש כך לשם ומינהלית. מעבדתית קלינית, במסגרת
האיכות. קריטריוני של מראש ובקביעה הביצוע
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כוללים: הקליני התהליך של מדדים

בדיקות באנמנזה, פרטים (כולל גופניות בדיקות של יעיל וניצול ביצוע כולל אבחון, (1)

ניצול בתקציב, הגבלות של בתקופה מעבדה. בדיקות וכן ומיוחדות) גופניות קליניות
שירות. בכל גבוהה עדיפות בעל הינו עזר בדיקות של "איכותי"

מהימנות  מדדים שני יש הקליני המידע ואיסוף הבדיקות ביצוע איכות למדידת
קיימת הטיפול, לאיכות אלה מדדים של חשיבותם למרות הבדיקה. ותוקף הבדיקה
ותוקפן מהימנותן על השלכות יש זה למצב בכך. מכירים אינם מקצוע שאנשי הבעיה

משמעותן. ועל הקליניות ההחלטות של

הצורך הינו הקליני התהליך של והבעייתיים החשובים המרכיבים אחד  פרוגנוזה (2)

בנוסף, הטיפול על החלטה בקבלת חשוב מרכיב מהווה הפרוגנוזה פרוגנוזה. לקבוע
מקבוצות מידע לנצל בצורך נעוצה הבעיה לו. ולמקורבים ללקוח לחשיבותה כמובן,
באותו בטיפול הנמצא הספציפי לחולה הפרוגנוזה את לקבוע עלמנת אחרות חולים
"תוקף" של משמעותי חלק תקבע ליחיד הקבוצה של ההתאמה מידת הזמן.

זה. היבט של מדדים לפתח יש איכות הערכת בתהליך הפרוגנוזה.

נכונה, אבחנה על מבוססת המתאים הטיפול על המקצוע איש החלטת  טיפול (3)

שהבסיס ברור, כיום ביותר. המתאים הטיפול של הערכה על וכן תקפה פרוגנוזה
צויינו המגבלות מבוקרים. קליניים בניסויים הינו האחרון למרכיב ביותר הטוב
לשיטות בהתאם טיפול על ההחלטות טיב את לבחון ההערכה מערכת על אך לעיל,

מתאימות. מדידה שיטות ולבנות התחום, באותו ביותר החדישות

זאת, עם איכות. בהערכת ביותר החשוב המדד היא שהתוצאה ספק, אין  תוצאה מדד* (ג)

מצבים הם נכות או מוות הפרט. ברמת אפילו תוצאה, במדידת קשות בעיות קיימות
בכל האדם תפקוד של למדד זקוקים ואנו מספיקים, אינם כלל בדרך אך ברורים,
בשנים התפתח בנוסף, חיים. איכות של וכן ובעבודה בחברה במשפחה,  המסגרות

"תוצאה". של כמדד הבריאות מצב של עצמית בהערכה נרחב שימוש האחרונות

(ביתחולים, המערכת ברמת הבעיה תוצאה, למדידת בנוגע קושי קיים הפרט ברמת אם
מוגבל, בהם השימוש אבל חשובים, הם תמותה שיעורי זאת ברמה יותר. עוד מורכבת מרפאה)
הערכת בתחום המחקריים האתגרים אחד לתקופה. מתקופה יחסית הקטנה השונות עקב

זה. בתחום מדדים פיתוח הינו האיכות

לטווח התוצאה לבין הקצר לטווח התוצאה בין להבדיל הצורך הוא הנושא של נוסף היבט
ארוך זמן אחרי המצב את מהימנה בצורה (תמיד) משקפת אינה המיידית התוצאה הארוך.
או (טיפולי המיידי לאירוע בנוסף רבים מגורמים מושפעת המאוחרת התוצאה ואילו יותר,

פיתוח. המחייב נוסף מחקרי תחום כן, אם זהו, הרפואית. במסגרת אחר)
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המחלה וחומרת המקרים הרכב 2.3.3

לאיכות: ההתייחסות על להשפיע יכולים אשר נוספים, נושאים שני קיימים
המחלה. וחומרת (casemix) שבטיפול המקרים הרכב

אנשי בין או שונים מוסדות בין איכות בהשוואת ובמיוחד איכות בהערכת הקשות הבעיות אחת
ה נושא את בחשבון לקחת כדי המטופלים. החולים בסוגי השונות היא שונים מקצוע
והמצביב המחלות סוגי את משקפים אשר ,DRG's ה בארצותהברית פותחו ,casemix
אין הקהילתית.) למסגרת מהימנה מקבילה מערכת אין (עדיין בבתיהחולים. בטיפול שהם
דומה) שיטה (או שהיא ספק אין אבל בארץ, זאת שיטה של מיידית להפעלה אפשרות כיום
הנמצאים החולים של המצב בחומרת השוני הינו (וקשור) נוסף בעייתי תחום למערכת. דרושה
הלב, בשריר חריף מאוטם הסובל בחולה לגמרי שונים יהיו הטיפול וכן בטיפול הצורך בטיפול.
אי כגון בסיבוכים מלווה היא כאשר המחלה, מאותה הסובל חולה לעומת סיבוכים, ללא
ברצוננו אם המקרים. בשני שונים יהיו האיכות שמדדי גם, ברור פרוזדורים. פרפור או ספיקה

בחשבון. להילקח חייבים אלה שהיבטים ספק אין האיכות, נושא את רצינית בצורה לבחון

השירותים של עלויות אומדן 2.3.4

של השונים המרכיבים עלות על מידע בקבלת צורך יש לעיל, שהוזכרו במדדים לצורך במקביל
,cost effectiveness ו cost eiffciency של לחישובים היתר, בין ישמש, זה מידע השירות.
כמעט אין בישראל הבריאות. שירותי של משמעותית להערכה ניסיון לכל מרכזיים הינם אשר
מדדים לחישוב אפשרות כל אין ולכן מסוימות), מחקר לעבודות (מחוץ זה בתחום מידע כל

קהילתיים. בשירותים וגם בתיחולים במסגרת גם קיימת שהבעיה להדגיש יש אלה.

ביותר. גבוהה עדיפות בעלת הינה זה לתחום ההתייחסות

(הצעה) מומלצים קליניים מאפיינים 2.3.5

JCAHO  Joint Comission ה העלה הקלינית, לפעילות מדדים בקביעת החשיבות לאור
המתייחסת הצעה 1988 שנת בתחילת on Accreditation of Health Care Organization
מהשיקולים גדול חלק בתוכה כוללת להלן המובאת ההצעה קליניים. מדדים של למאפיינים

להלן. שנביאה לדיון, מסגרת הצעת ומהווה לעיל, פורטו אשר

הנוגעות חשובות שאלות להעלות היא המדדים מטרת קלע"מ: למדד>0 רצו"ס מאפ"ממ
זו פעילות הקלינית. הפעילות למרכיבי תשומתהלב הפניית באמצעות בחולה הטיפול לאיכות
העיתוי, (לדוגמה והטיפולית האבחונית ההתערבות הלימות (א) של: במונחים מתוארת
מסיבוכים הימנעות ו/או הרצויה התוצאה השגת מידת (ב) הטכנית); והרמה הדיוק ההתאמה,

רצויים. בלתי

ר



הטיפול איכות הבטחת מערכות

על המשפיעים ביותר החשובים הנושאים את להקיף מנסים להלן המובאים הקריטריונים
יהיו: הקליניים שהמדדים רצוי האפשר, במידת למטרותינו. ביותר המתאימים המדדים בחירת

מקובלים ובמונחים וחדמשמעי ברור באופן לתארם יהיה שניתן  להגדרה קלים
הטיפול של ומיוחדים ספציפיים למאפיינים מכוונים מדויקים,  דיסקרטים

לשכפול הניתנות כמותיות ביחידות אותם לבחון שניתן  למדידה ניתנים
בבתיהחולים הקליני בטיפול ליישמם שניתן  רלוונטיים

חיזויית או תכנית מובנית, תקפות של גבוהה במידה מאופיינים מדויקים,  תקפים
עלפני חולים, עלפני סיווגים, עלפני לשכפול ניתנים זמן, עלפני יציבים  מהימנים

מוסדות

ברמת למדידה, ניתנים שאינם למדדים כמסמן או כתחליף הפרט ברמת  מקיפים
הטיפול היבטי כל את כמקיפים הקיבוצית

לטיפול. בנוגע ייחודי מידע מספקים אחרים, במדדים תלויים אינם  יעילים

הערכה סכימות 2.4

איכות. של מדדים וכן מושגים הגדרת כולל הנושא, של הכלליים להיבטים התייחסנו עתה עד
בצורה לנושא להתייחס יהיה אפשר באמצעותם אשר אפשריות, סכימות להצגת ניגש עתה
העיקריים התחומים לשלושת המתייחסות להערכה, סכימות שלוש אציג זה לצורך מציאותית.
בין הגומלין ביחסי ג) בקהילה, ב) אשפוז, שירותי  בבתיהחולים א) הבריאות: שירותי של

חוצים). לפעמים או גשר מהווים המקשרים (השירותים הקהילה לשירותי ביתהחולים שירותי

עם ולשלבם לנסות וכן ותפוקה, תהליך תשומה, למדדי להתייחס יש התחומים מן אחד בכל
לעיל. שצויין כפי עלות מדדי

אך להתייחס נוכל זו עבודה במסגרת מהתחומים. אחד בכל מדדים של רב מספר קיים כמוכן
בודדות. לדוגמאות ורק

(1 (תרשים האשפוז שירותי  ביתהחולים 2.4.1

חמישה בתוכו כולל אשר רציף, כתהליך ביתהחולים של האשפוז שירותי את מציגה הסכימה
בתקופת (ג) הקבלה, בעת (ב) האשפוז, לפני (א) מהם: אחד בכל מדדים להגדיר ויש שלבים,

השחרור. אחרי (ה) מביתהחולים, היציאה בעת (ד) האשפוז,
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אפשטיין ל.

האשפוז לפג* (א)

וכוי. דחיפות מידת ניתוח, לפי לניתוחים תורים *

לב. צינתור למשל: ניתוחי, קדם לעיבוד תורים *

אלקטיביים. ניתוחים לפני באשפוז לחסוך כדי הניתוח לפני שיגרתיות בדיקות ביצוע *

הקגלה געת (ב)

בארץ. נבדקו אשר פרוטוקולים קיימים לאשפוז: לקבלה הצדקה *

לעקוב יש מגורים. אזור לאום, מוצא, מין, גיל, לפי המתאשפזים אוכלוסיית הרכב *

הרכב על משפיעות אחרות או מינהליות החלטות אם לבדוק כדי אלה תכונות אחר
האזור. אוכלוסיית להרכב בהשוואה המתאשפזת האוכלוסייה

בהם שהטיפול חולים מתקבלים והאם בקבלה, casemix ה מהו בקבלת אבחנות *

במשאבים. לחסוך כדי יותר "זול"

במסגרת וכוי בדיקות לבצע הבעיות, את לפתור אפשרות היתה האם לקבלה: סיבות *

מוסדות כגון באזור החלופיים השירותים ניצול את יכלול זה היבט אמבולטורית.
וכוי. בית לטיפול שירותים כרוניים, לחולים בתיחולים קשישים,

בעת החולים של המצב בחומרת הזמן) (עם שינוי חל האם הקבלה: בעת החולה מצב *

או אלקטיבית מאושפזים ערמונית, לניתוח הזקוקים חולים, האם למשל, הקבלה.
דחוף. אשפוז המחייבים סיבוכים עם מגיעים שהם

דחופים/אלקטיבים. אשפוזים יחס *

למשל. רופא, לבדיקת עד הזמן משך  מיון חדר של תפקוד מדדי *

האשפוז גתקופת (ג)

מיטות, תפוסת כגון ושירותים, אשפוז מיטות ניצול של "אדמיניסטרטיביים" מדדים *

חדרי ניצול מיטות, סבב ארוכים, באשפוזים במיוחד  שהייה טווח ממוצעת, שהייה
וכר. רנטגן מכונות ניצול היממה, בשעות ניתוח

וכן התקופות, ובין המחלקות בין בהשוואה אלה למדדים להתייחס צורך יש

לפיזור להתייחס גם יש החולים. מצב ולחומרת האבחנות להתפלגות בהתייחס
לאשפוז. הקבלות של האזורי

ונוסה בארצותהברית שפותח במדד אפשרי שימוש אשפוז, ימי של "מוצדק" ניצול *

בודק זה כלי בחיפה. והקהילה המשפחה לבריאות המחלקה עלידי בישראל ונבדק
מוצדק. בלתי לאשפוז הסיבות את וגם המוצדק הניצול את גם
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הצדקה האבחנתי, התהליך של מדדים הקליני: התהליך לאיכות המתייחסים מדדים *

לתשובות הרפואי הצוות התייחסות הדמיה, מעבדה, בדיקות, להזמנת (וסיבות)
סוגי התפלגות וכו'), סיעודי רפואי, (כולל הטיפולי התהליך של מדדים פתולוגיות,
תאונות, לחץ, פצעי זיהומים, טיפול), חוסר (או טיפול עקב סיבוכים ניתוחים,
של להגדרה בהתאם חריגות פטירות מוסכם; לפרוטוקול בהתאם בתרופות שימוש

הבריאות. משרד הנהלת

לחסוך ניסיון בעת קיצוצים בסכנת הנמצא התחומים אחד ה"מלונאות": רמת *

הכביסה, האוכל, רמת של מדדים לפתח יש ה"מלונאות". תחום הוא במשאבים
את רק כוללת אינה השירות שאיכות העובדה את להדגיש בא זה סעיף וכר. הניקיון

הקליני. התחום

מב>תהחול>ם היציאה בעת (ד)

במשך בקרה לצורך במיוחד  ואבחנה לאום מוצא, מין, גיל, לפי פטירות שיעורי *

הזמן.

סופית. אבחנה ללא המשתחררים החולים אחוז *

השחרור. בעת ותפקודי בריאותי מצב *

השחרור שלאחר בתקופה (ה)

מוגדר. זמן פרק תוך פטירות *

לכך. והסיבות חוזרים אשפוזים היקף *

השחרור. לאחר סיבוכים *

זיהומים. *

האשפוז: מסגרות לכלל הקשורים תחומים/נושאים שני קיימים בנוסף,
אשר בכלים להשתמש אפשרות קיימת והצוות. המשפחה בני החולים, של שביעותרצון 

בארץ. כבר נוסו

שינויים וכו', מיוחדות בדיקות החלטות, לקבלת ביסוס כולל המינהלי, הטיפול איכות
והתייחסותם פעולות של עלות במדדי שימוש המערכת, לצורכי בהתאם כוחאדם בהרכב

המתבצעות. הפעולות להיקף

קהילתיים בריאות שירותי 2.4.2

באופן והעיריות. הבריאות משרד קופתחולים, לשירותי יתייחס הקהילתיים בשירותים חדיון
(ראה השירותים של המנע" ל"רמות בהתאם בקהילה הבריאות שירותי את לחלק ניתן כללי
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קידום שירותי התחומים: כל את לספק צריך הקהילתי שהשירות היא, ההנחה .(2 מס' תרשים
מעקב שירותי בחולים; לטיפול הניתנים שירותים מחלות; של מוקדם לאבחון שירותים ומניעה,

שיקום. שירותי ומוגבלות, סיבוכים למניעת

מספר אירופה, ארצות יתר כמו ישראל, הגדירה העולמי, הבריאות ארגון למדיניות בהתאם
עדיפות ניתנת זאת במסגרת ."2000 בשנת לכל ל"בריאות להגיע במטרה עדיפות, בעלי נושאים
ולאבחון למניעה הבריאות, לקידום המכוונים ולאלה בכלל, בקהילה, ראשוניים לשירותים

בפרט. מוקדם,

התנהגות לדפוסי קשור והתמותה התחלואה של הארי שחלק ידוע, כיום ומגיעה: קידום שירות*
עישון, (כגון: כאלה דפוסים של מדדים לבדוק יש האוכלוסייה. של (life style) החיים ולסגנון
ההתנהגות על ההשפעה את והן השירות קיום את הן לבחון עלמנת גופנית) פעילות מזון, צריכת

לבריאות. בחינוך היא זה בתחום הפעילות עיקר הציבור. לבריאות סיכון המהווה

מחלות מזון, ביוב, מי אוויר, (זיהום מהסביבה נובע ביותר הגדולים הבריאות מסיכוני אחד
של שוטפת הערכה לכלול חייבת איכות להבטחת לאומית תכנית שכל ספק, אין וכוי). מדבקות

בעתיד. לעומק אותו לבדוק מקום יש אבל בנושא, נרחיב לא זו בעבודה הללו. הנושאים

קשור האחרון, בעשור הציבורית הרפואה התקדמה שבהם התחומים, אחד מוקדם: אבחון
את הגדירה כבר שקופתחולים למרות מסוימות. מחלות של המוקדם האבחון בחשיבות בהכרה
צורך יש כן על הפעילות. הצלחת מידת על מידע כיום אין עדיפות, כבעל יתרלחץדם נושא

הטיפולי. מכן ולאחר האבחוני, התהליך איכות של מתמשכת בהערכה דחוף

של גבוהה מרמה כתוצאה בסיכון הנמצאים אנשים לאיתור מדעית הצדקה קיימת לכך, בנוסף
מוקדם אבחון במצב. לטיפול תרופתיות) וגם דיאטטיות (גם האפשרויות וקיימות בדם, שומנים
יעיל כאמצעי שנים מספר מזה מקובל והעיוור, הגס המעי השד, של במיוחד ממאירות, של

התמותה. גורם עם בהתמודדות

ותינוקות. הרות נשים לגבי המשפחה לבריאות התכניות של הפעילות כלל את לכלול יש בנוסף,
לצורכי עדיין מתאימה זה בתחום הנוכחית המשאבים הקצאת האם לעומק לבדוק יש

המטופלת. האוכלוסייה

כולל הוא בביתהחולים. הניתן לזה מקביל בקהילה הטיפולי השירות טיפוליים: שירותים
והתהליך האבחנתי התהליך כלומר,  הקליני התהליך של השונים השלבים לביצוע התייחסות
קופתחולים, במרפאות לשימוש בחיפה המחלקה עלידי שפותחו פרוטוקולים, קיימים הטיפולי.

הללו. התהליכים איכות את לבחון אפשר באמצעותם אשר
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ושיטות רישום לקיים השירות את מחייב הוא בקהילה. מיוחדת משמעות המעקב לנושא מעקב:
מידת לטיפול; החולה תגובת למשל: זמן, לאורך שונים היבטים בדיקת יבטיחו אשר מעקב,
הכרוניים) (במיוחד החולים התמדת לוואי; בתופעות וטיפול איתור הטיפול; להוראות ההיענות

הריון. סיבוכי או בסיכון הריון אחרי מעקב ביקורת, בביקורי

הבא דבר ואחיות, רופאים של צוות בעבודת תלויה הטיפול תוצאת הקהילתית, המערכת בכל
הצוות גורמי כלל של הפעילות תוצאות את לבדוק יש לכן, המעקב. בנושא מיוחד ביטוי לידי

המקצועיים.

היא הכוונה והולכת. גדלה חשיבות בעל נוסף תחום קיים ידועים, חולים אחר למעקב בנוסף
רתוקים הקשישים מידה באיזו לבדוק, יש תפקודה. אחר ומעקב הקשישה האוכלוסייה לאיתור
מוכרים הם מידה ובאיזו למרפאה), להגיע מסוגלים אינם (ולכן הבית ולסביבת לבית למיטה,
מכן לאחר שעלול האשפוז, בהוצאות לחסוך הרצון הדרושים. השירותים את ומקבלים לשירות

זה. בנושא לטיפול מדרבן גורם מהווה ביותר, יקר להיות

של חזרתם השוטפים. הקהילה בשירותי כיום גבוהה בעדיפות אינם השיקום שירותי ש>קו0:
מקסימלית, תפקוד לרמת מוחי) שבץ לב, התקף (כגון משמעותיים אירועים לאחר מטופלים
יש אשפוז, בשירותי הדן בסעיף שצויין למה בדומה הכולל. הקהילתי השירות של מדד מהווה
ואת צוות) אנשי של משפחה, בני של בריאים, של חולים, (של שביעותהרצון נושא את לבדוק

הקהילתית. במסגרת גם המינהלי התהליך איכות

ביניהם הגומלין קשרי  הקהילתיים והשירותים ביתהחולים 2.4.3

מופיעים 3 מס' בתרשים ביתחולים. הכותרת תחת המקצועי השירות כל נכלל זו בעבודה
מרפאות מיון, חדר שונות: מסגרות שלוש לבין הקהילתיים השירותים בין הקשר של מדדים

אשפוז. מקצועית, חוץ/רפואה

שירותי של ביותר החלשות החוליות אחת את לדעתי, מהווה, הבריאות שירותי של זה תחום
דורשים הם ואין הנושא, היקף את מדגישים בתרשים המופיעים המדדים בישראל. הבריאות

הבאות: הסוגיות למעט הסבר,

עברו כרוניות מחלות עם חולים ויותר יותר השנים במשך כרוניות: במחלות מטפל מי
גם והתהליך בכך צורך אין עלפירוב מקצועיות. במרפאות מומחה רופא של לטיפול

המקצועי. השירות את "סתם"

לרופא החולה אן! מחזיר אמנם המומחה האם לבדוק יש המטפל: לרופא חולה החזרת
טיפולו. למסגרת החולים את "גונב" ואינו הייעוץ, אחרי בקהילה המטפל

מדדים של העצום המספר ואת האיכות הערכת נושא של הרבגוניות את מדגים לעיל התיאור
ביותר. המתאימים בבחירת צורך יהיה מסגרת שבכל ברור, אפשריים.
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א>כות הבטחת של הכלכלית המשמעות .3

שירותי ומערכת רפואי מוסד לגבי האיכות הבטחת של למשמעות קודם כבר התייחסנו
הכלכלית, מהבחינה גם חשיבות רבת היא האיכות שהבטחת להוסיף עלינו אולם הבריאות.

כאחד. ולשלילה לחיוב

הקליני. התהליך שלבי בכל המשאבים את "אופטימלית" בצורה ינצל איכותי שירות (א)

בעת רק יינתנו הטיפולים אבחון, אמצעי של הגיונית בחירה שתיעשה דבר, של פירושו
מבחינה גם נכון שהדבר ברור החולה. של האמיתי לצורך בהתאם יתוכנן והמעקב הצורך,
בהוצאות לחסכון יגרום הגיונית בצורה המשאבים שניצול ספק, אין אבל תיאורטית,
לחולים לעזור יכולים שהיו המשאבים להקטנת גורם הבזבוז הארוך. לטווח השירות

איכות. על ההשפעה ומכאן אחרים,

מערכת המשפטיות. התביעות היא הבריאות שירותי בפני היום העומדות הבעיות אחת (ב)

הבטחה באמצעות הקליני בתהליך טעויות לצמצם גם מיועדת איכות הערכת של שוטפת
מירבית. איכות של

אמנם עלולים בהוצאות לרסן הנסיונות המטבע: של השני צידו את גם לראות עלינו אולם (ג)

האיכות. על שלילי באופן להשפיע גם אך ההוצאות, של לצמצומן לגרום

המוסדית ברמה הטיפול איכות לבין הכלכלי המרכיב בין הגומלין שליחסי לומר, כן אם ניתן
ולכאן. לכאן פנים יש

נותן ברמת לאיכות כלכלה שבין בקשר חלה האחרונות בשנים המעניינות ההתפתחויות אחת
שהרופא התמורה את לקשור נסיונות קיימים ופו'. האחות הרופא,  דהיינו הבודד, השירות

נותן. שהוא השירות לאיכות מקבל

א>כות להבטחת מוצעת ארגונית מסגרת .4

המוסדית. ולרמה הארצית לרמה בנפרד להתייחס יש

הארצית הרמה 4.1

הנושא לחשיבות בנוגע בקופתחולים וגם הבריאות במשרד גם עקרונית החלטה לקבל יש (א)

ועדיפותו.

לביצוע. הצעות וכן הנושא בקידום הצורך על המוסדות לכל ברורות הנחיות להוציא יש (ב)

בריאות. מוסדות לרישוי בתנאים איכות הבטחת קיום לכלול יש (ג)

בפריפריה. וגם במרכז גם לנושא משאבים להקצות יש (ד)
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איכות, הבטחת תכניות של הביצוע על בקרה לקיים יש (ה)

בשלבי וכן ולסיעוד לרפואה בבתיהספר הלימודים בתכניות זה נושא להכללת לדאוג יש 0)
הנושא. את תכלולנה הבחינות שגם לכך ולדאוג ההתמחות,

המוסדית הרמה 4.2

לנושא אחראית להיות מתפקידיה אשר איכות, להבטחת ועדה להקים יש מוסד בכל (א)

זה. בתחום להנהלה ולייעץ במוסד

לעיל. תוארו אשר המודלים במסגרת תפעל הוועדה (ב)

זה. לנושא משאבים להקצות צריך מוסד כל (ג)

בקרה לצורך גבוהה, בתדירות ופו' מיוחדת תחלואה ועל תמותה על דיונים לקיים יש (ד)
מתמדת.

ההערכה לקחי את ליישם כדי שירות תוך לחינוך מקיפה תכנית להיות חייבת מוסד בכל (ה)

ההערכה שלב יהפוך התכנית, של זה חלק בלי קידומה. את להבטיח וכדי האיכות של
המקצועות. ולכל מוסד בכל מרבית חשיבות זה לתחום בלבד. אקדמי לתרגיל

עצמית חינוכית שפעילות מוצע, המטפל. ברמת גם האיכות להבטחת להתייחס יש בנוסף,
מקצועיים. תמריצים למתן בסיס תהווה איכות, הבטחת בנושא וכוי) עיון ימי בקורסים, (נוכחות
רמת על ההשפעה ובדיקת מתוכננת בצורה מקצועית ספרות הספקת של נסיונות לשקול כדאי

הביצוע.

הלקוח "שזכות העקרון אם האוכלוסייה. ברמת איכות הבטחת על לחשוב גם ניתן לבסוף,
השירות. ל"איכות" בנוגע חינוכית לפעילות מקום בהחלט יש אזי מקובל, לדעת"

בישראל הטיפול איכות הבטחת .5

בתחום מאוד מעט נעשה כה עד בישראל. בכלל כמעט מטופלת אינה הטיפול איכות הבטחת
ועדות רק שוטף באופן פועלות מעשי באופן המחקר. בתחום בעיקר הינו שנעשה והמעט זה,
במספר בתיהחולים. ברוב המתכנסות (mortality conferences) מוות סיבות לבדיקת
סדירה ופעילות נהלים אין אך הרפואיים, הגליונות איכות להבטחת ועדה גם קיימת בתיחולים

זה. בנושא

נראה, ככלל, האיכות. הבטחת בתחום הפעילות את להתחיל רצוי היכן השאלה, להתעורר עשויה
בכל קיימות הטיפול באיכות בעיות שכן התחומים, בכל הנושא את לפתח היה הראוי מן כי
יהיה ניתן לא מוגבלים, הפיתוח ואפשרויות שהמשאבים מאחר אבל הטיפול. ותחומי השטחים
המאמצים עיקר את להשקיע יש האם השאלה נשאלת ולכן השטחים, בכל בפיתוח להתחיל
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הראשונית. הרפואה בתחום או האשפוז במסגרות הרפואי הטיפול איכות הבטחת לפיתוח

להשיג ניתן היכן (ב) ביותר, הגדולות הבעיות היכן (א) בהחלטה: להכריע עשויים שיקולים שני

תוצאות.

בה יש שינויים. להחדרת יותר נוחה בצורה הבנויה ממוקדת, ארגונית מסגרת הינו ביתחולים
שני, מצד אבל, אחד, מצד בקהילה הקיימים מאילו יותר טובים נתונים ובסיסי מידע מערכות
הגדולה ההשפעה בעלת אף והיא ביותר, החמורות הבעיות קיימות הראשונית הרפואה במסגרת

הבריאות. על ביותר

יקבל כן אם אלא תנופה ויקבל יתפתח לא האיכות על והבקרה הטיפול איכות הבטחת נושא
חיצונית הקצאה או תקציב, דרוש הקרובות, בשנים יתקדם שהנושא כדי מיוחדת. התייחסות
וכן ואיכפתי מדרבן נמרץ, כוחאדם השקעת בלא זה. לנושא ישיר באופן ייועדו אשר ומיוחדת,
העדיפויות בסדר מקומו את שידחוק נושא, יימצא ותמיד הנושא, יתקדם לא מיוחדים, כספים

הקצר. לטווח
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:2 מסי תרשים
קה*לת"ם ש*רות*ם

ש>קום מעקנ ט*פול מוקדם אנחוו ק>זום/מנ>עה

לבריאות חינוך
לתפקוד חזרה  לטיפול תגובה  אבחנתי תהליך  סיכון גורמי  עישון 
בהיקף שינוי  לוואי תופעות  לחץדם  תורשה 

מגבלות
ונכות

שימוש חוסר  טיפולי תהליך  ליפידים  מזון צריכת 
בשירותים

אודות מידע  מחלה ימי  ממאירות  פעילות 
רתוקים גופנית

תאונות 

חולים 
בסיכון הריון 

והתפתחות גדילה 

שביעותרצון;

ובני חולים 
משפחה

צוות 

מינהל מדדי
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:3 מסי תרשים
קהילת"ם ש>רות>ם > < ב>תחול>ם

ביתחולים

ש למיון הפניות

י הפניה ללא פניות ^^
ר ^_______^~" הפניה מכתב טיב ^< מיון

ו ^יי^ שחרור מכתב טיב ^/^
ת הפניות מתוך: קבלות 0V

י הפניה ללא פניות

ם להפניה "הצדקה"

להפניה סיבות
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ה יל"ד) (סוכרת, כרוניות במחלות מטפל מי מרפאת
י המומחה או המטפל הרופא \ חוץ

ל לייעוץ המתנה זמן \ 1 .

ת אבחנתיות לבדיקות המתנה זמן מקצועית רפואה
י לעומת תשובות קבלת עד זמן מעבדה, כולל

י מקובל סטנדרט רנטגן
ם מטפל לרופא חולה החזרת ^/

המטפל הרופא של עדכון
ר

א אשפוז בעת מהקהילה מידע קבלת
ש ^'^ ניתוח לפני אשפוז ימי \^
ו *^^ ניתוח לפני בדיקות ביצוע ^^ אשפוז

נ \^ בקהילה שאפשר בדיקות ביצוע ^^^
י מרפאה/רופא לפי אשפוז שיעורי

י שחרור מכתב טיב
ם
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בי פרק
עלפי רפואה לשירותי בקרה מערכת

קליניים קריטריונים
מוזס* בנ>מץ

כלל* רקע .1

גולם בחינת המערבי, בעולם הרפואה על גובר איום מהווה לבריאות בהוצאות הרב הגידול
יחסית לבריאות, הלאומיות בהוצאות רב גידול חל האחרונים העשורים בשני יוצרו. על הקם
ב1960 מהתל"ג מ5.398 לבריאות ההוצאות עלו (בארצותהברית בחיינו אחר תחום לכל

מהתל"ג). ל7.395 היום לבריאות הלאומית ההוצאה מגיעה בישראל ב1987; ל??11.4

כלים בהעדר הגידול. המשך לבלימת מאמץ כל לעשות הפוליטיקאים את מחייבת זו עובדה
מטפלים זה, מנושא להתעלם המעדיפה הרפואית, מהמנהיגות משמעותי סיוע ובהעדר אחרים,
בוחריהם עלידי עליהם המופעלים ללחצים וכתגובה מינהליים באמצעים בבעיה הפוליטיקאים

התקשורת). באמצעות (בעיקר

(ב) בעלויות. משמעותי קיצוץ בהשגת איהצלחה (א) הן: זה מסוג טיפול של הישירות התוצאות
בחלוקת לקויים עדיפויות סדרי קביעת (ג) הבריאות. שירותי בחלוקת השוויוניות חוסר הגדלת
תכניות על כבד) השתלת (כמו סנסציוניות תכניות העדפת למשל, לבריאות, המוקצים המשאבים
רמת להעלאת יותר הרבה לתרום העשויות בו), וטיפול יתרלחץדם איתור (כמו מניעה
Ginzberg 1987; Guest 1985; McPherson 1985; Thurow) האוכלוסייה של הבריאות

.(1985; Fuchs 1984; Hiatt 1975
לבריאות: בהוצאות הניכר לגידול עיקריות סיבות כמה מציינים זה בתחום החוקרים מרבית
המתמדת העלייה (ג) האוכלוסייה, גידול (ב) הטכנולוגית, ההתקדמות של המהיר הקצב (א)
 ביותר משמעותית לנו הנראית סיבה מציינים בלבד מעטים .(Schwartz 1987) במחירים
אשר טיפוליים, או אבחנתיים באמצעים רב שימוש דיוק, ליתר בריאות, בשירותי יתר שימוש

בלבד. שולית היא מהם הצפויה לחולה התועלת כי מראש לשער ניתן

מונעת ורפואה {אפידמיולוגיה ומרצה פנימי רופא משמש פנימית. לרפואה מומחה הינו מוזס בנימיו ד"ר *

החלטות קבלת בתחום חוקר הוא מוזס ד"ר תלאביב. ואוניברסיטת השומר בתל שיבא ע"ש בביתרוולים
שיבא בביתחולים קלינית לאפידמיולוגיה המחלקה במסגרת בריאות שירותי של איכות ובקרת ברפואה

וסטנפורד. קליפורניה באוניברסיטת ברפואה איכות לבקרת מחקר צוות ובמסגרת
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רפואה לשירותי בקרה מערכת

למדי רחב בהיקף שונים רפואה בשירותי יתר שימוש נעשה כי בבירור, המורים מחקרים, יש

התופעה משמעות על .(Griner 1982; Abrams 1979; McCarthy Sc Widmer 1974)

בבריטניה בביתחולים רופא כל כי המורים מתחשיבים, להסיק אולי ניתן הלאומית בכלכלה
דהיום). למחירים (בהתאמה דולר מיליון כחצי היא שעלותן החלטות, אחת בשנה מקבל

.(Drummond 1987)

להבהרת ברפואה. ההחלטות קבלת בתהליך בסיסי מליקוי נובעת יתר שימוש של התופעה
הסף", "מודל באמצעות הקלינית ברפואה זה תהליך של בפירוטמה צורך יש זו חשובה נקודה
קבלת של מאורגן תהליך כל להבנת בסיס והמהווה ,(1980) וחבריו Pauker עלידי פותח אשר

ברפואה. החלטות

להזמין מסוימת, פעולה לנקוט לרופא גורמת אשר מחלה, לקיום ההסתברות כרמת מוגדר הסף
ניתוח. על להמליץ או תרופה לרשום מסוימת, בדיקה

טיפול ולא בדיקה לא בדיקה טיפול

095 ^ מחלה לקיום הסתברות 10095
T t
בדיקה סף בדיקהטיפול סף

את יעודד אך פעולה, שום ינקוט לא הרופא מאוד, נמוכה היא מחלה לקיום ההסתברות כאשר
גבוהה היא מחלה לקיום ההסתברות כאשר בדיקה, בביצוע יבחר הרופא אותו. וירגיע החולה
הבדיקה תוצאת אם נוסף. מידע ללא טפול מלהתחיל ונמוכה דבר", לעשות "לא מלהחליט
על הרופא ימליץ  מסוים טיפול המחייב לסף מעבר עד מחלה לקיום ההסתברות את מעלה
איסוף לאחר כבר מאוד גבוהה היא מחלה לקיוס ההסתברות לעתים טיפול. אותו ביצוע

נוספת. בדיקה כל ללא טיפול על להחליט וניתן הראשוני, המידע

תפיסת על מבוסס להיות אמור לשניהם או לטיפול או לבדיקה הרופא שקובע הסף
כתוצאה ובתמותה בתחלואה הפוטנציאלית ההפחתה את כוללת התועלת עלות/תועלת.
ואת הרפואית הפעולה מביצוע הנובעים הבריאותיים הסיכונים את כוללת העלות מהטיפול.

זו. פעולה בביצוע הכרוכות הכלכליות העלויות
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מוזס ב.

בסיסיים: נתונים כמה דרושים אופטימלית להחלטה להגיע כדי

הרופא. עלידי נתפסת שהיא כפי המחלה לקיום ההסתברות (א)

הטיפול. מתוצאות לחולה הצפויה הקלינית התועלת (ב)

הרפואית. הפעולה מנקיטת כתוצאה לחולה הצפויים הקליניים הסיכונים (ג)

הרפואית. הפעולה בביצוע הכרוכים כולה לחברה והעלויות התועלת (ד)

האלה הנתונים את לאחד כן ואחרי אליו, הפונה חולה כל לגבי אלה נתונים לאסוף הרופא על
הידע ארגון של הנוכחי במצב אבחנתיתטיפולית. או טיפולית אבחנתית, להחלטה ולשקללם
החלטה, לכלל לשקללם יותר עוד גדול וקושי הנתונים את להשיג מבוטל לא קושי קיים הרפואי

זה. בכיוון מאמץ הרפואית בספרות ניכר כי אם

עלפי שלא להחליט קשים לחצים הרופא על מופעלים החלטות, לקבלת פורמלי תהליך בהעדר
סף של משמעותית הורדה אחד: בכיוון פועלים אלה לחצים לעיל. שנמנו הרלוונטיים הנתונים
באמצעים מוצדק ובלתי יתר שימוש אחרות, במלים הבדיקה/טיפול. סף ושל הבדיקות

טיפוליים. או אבחנתיים

לחצים: של סוגים ארבעה למנות ניתן

בעיקר חדמשמעיים, שאינם נתונים סמך על איודאות של במצב החלטות לקבל הקושי (א)
.(Wennberg 1985; Lufts 1983) לתוצאות האחריות בכל נושא ההחלטה מקבל כאשר

לאיודאות האופטימלי שהפתרון כיום, המקובלת מהגישה הנובעים חברתיים, לחצים (ב)

החולים, עלידי מיוצגת הזו הגישה האפשר. ככל הרבה יותר, עשה  הוא ברפואה
.(Wildavski 1977) טיפולים עוד לתת בדיקות, עוד לבצע מהרופא המבקשים

שהחלטות העובדה עם להתמודד מתקשים בתיהמשפט השופטת. הרשות של לחצים (ג)

לפיכך .(Dubler 1987; Brennan 1987) הסתברותי בסיס על מתקבלות ברפואה
מטעם המופיע אחד, רופא של דעתו חוות על להסתמך רבים במקרים בתיהמשפט נוהגים
או אבחנתיים באמצעים אישימוש עקב רשלנות לגבי טיעונו את ולקבל התביעה,
בהשוואה מזערי הוא הנדון במקרה אלה אמצעים של ערכם כי ידוע אם אף טיפוליים,
את הוליד זה דברים מצב רחבות. מאוכלוסיות נתונים על המבוססים כמותיים למדדים
להימנע כדי  מועילים אינם אם גם  באמצעים ניכר שימוש של ההגנתית, הרפואה

משפטיות. מתביעות

מחזק רפואי בשירות יתר שימוש הרופאים. בין כלכליים ומשאבים כוח עמדות על מאבק (ד)

התועלת את ומגדיל הציבורית, הרפואה במערכת השירות ספק של הכוח עמדות את
.(Schroeder <cf Showstack 1978) הפרטית ברפואה השירות לספק הכלכלית
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רפואה לשירותי בקרה מערכת

Williams 8c Eisenberg 1986; Schroeder) שונים במחקרים גם הוכח והדבר להניח, קשה
הנוגעים כל של עמדותיהם שינוי עלידי המצב את הקרוב בטווח לשנות ניתן כי ,(et al. 1984
כי ידוע, שהרי והרופאים. השופטת הרשות ובעקבותיהם המחוקקים הרחב, הציבור בדבר:
הלחץ קבוצות מיגוון מזה. קליערך בנושאים אפילו קשה משימה הוא ציבוריות עמדות שינוי

כזה. ציבורי מאבק שיוביל יכולת, ובעל מתאימים אינטרסים בעל ציבור מותיר אינו

בתהליך אלא חינוך של בדרך יבוא לא היתר שימוש לבעיית היחיד הפתרון כי איפוא, נראה
הידע על המבוססים מחייבים, מנחים קווים סמך על ברפואה החלטות קבלת יכפה אשר

קליניים. קריטריונים כלומר, המסוימת, הזמן בנקודת המצוי ביותר האמין הרפואי

הן: כולל כפתרון זו שיטה על להמלצה היסוד הנחות

סף שיגדירו קליניים, קריטריונים של ברורה קביעה מאפשר כיום הרפואי הידע מצב (א)

רבות. קליניות בבעיות בדיקה/טיפול וסף בדיקה

משוב בסיס על קליניים בקריטריונים שימוש כי נראה, הצטבר שכבר המועט מהניסיון (ב)

תחלואה, תמותה,  הבריאותיות בתוצאות שינוי ללא קיצוני באורח בעלויות לקצץ עשוי
.(Mozes et al. 1987) החיים איכות מדדי

המופעלת הלחצים מערכת את ניכרת במידה לצמצם עשוי קליניים בקריטריונים שימוש (ג)

או התקשורת באמצעות חולים, ציבור של או בודד חולה של תביעות שכן הרופא, על
תצטרכנה רופאים של לחץ קבוצות גם אחידים. קריטריונים עלפי תוכרענה ביתהמשפט,
שרירותי. באופן שלהן האינטרסים את לכפות תוכלנה ולא הקריטריונים, במבחן לעמוד

להיות יכולה השיטה הטמעת עתק. השקעות מחייב ואינו פשוט הוא השיטה יישום (ד)

יכולה רפואי שירות ספקי של או רפואי שירות נותני של ארגונית מסגרת כל הדרגתית.
לה. מתאימה קריטריונים מערכת לאמץ

בעיקר מטפלת קליניים, קריטריונים באמצעות רפואה שירותי על בקרה של זו, שיטה (ה)

המוצעת המערכת אחת: הסתייגות למעט הרפואי, הטיפול איכות על קפדנית בשמירה
עקב באמצעים מתתשימוש הנובע לקוי, רפואי טיפול לבלום יכולה ואינה מנטרת אינה
אין המערבית, ברפואה שולית היא זו שתופעה נראה כי אף משאבים. חוסר או ידע חוסר

פתרונות. ולמציאת לאיתורה נפרדת מערכת ודרושה קיומה, את לשלול
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מוזס ב.

*סוד>ות הגדרות  קל>נ"מ קר>טר>ונ>ם .2

בקבוצת טיפול או בדיקה לעריכת החלטה לקבלת הסף של מדויק אפיון הוא קליני קריטריון
היחס בחישוב ביותר. הנמוך עלות/תועלת היחס את המשקף ספציפיים, אפיונים בעלת חולים
משתקפים שהם (כפי הכלל וצורכי אחד, מצד החולה, צורכי בחשבון מובאים עלות/תועלת

שני. מצד הנתון), הכלכלי ובמצב החברה של הערכים במערכת

מבחנים: שני מחייב קריטריונים מערכת יישום

אותו עלידי או שונים משתמשים עלידי דומות תוצאות קכלת  (reproducibility) שעתוק
מסוים. חולה לגבי דומה סף יקבעו שונים שרופאים זה, ובמקרה שונים, בזמנים משתמש
תוך היטב, ומוגדרים מנוסחים להיות הקריטריונים חייבים השעתוק אפשרות להשגת

דומשמעי. ביטוי מכל הימנעות

משוואת ליצור קריטריונים מערכת של או קריטריון של היכולת  (eiffcacy) חוללות
הסף שיהיה חדש, עלות/תועלת סף ולקבוע הקיים, למצב בהשוואה כדאית עלות/תועלת

נוסף. שינוי יחייבו אשר חדשים נתונים לקבלת עד האופטימלי

שיקולים עלפי המחליטים במערכת העובדים הרופאים של ההחלטות סך הינו הקיים המצב
לעיל, כמתואר אינטואיטיבי, מידע עיבוד ותהליך לקויים נתונים רלוונטיים), (לא זרים
,(implicit) מפורשים לא קריטריונים עלפי הנקבעות החלטות מסוימים ובמקרים

להלן. כמתואר

Donabedian 1986; Vuori 1982;) עיקריים אפיונים ארבעה לפי קריטריונים לסווג ניתן
:(Donabedian 1978

)explicit) מפורשים קריטריונים לעומת (implicit) לאמפורשים קריטריונים (א)

"המנהיגות דעת את דיוק, ליתר או, המומחים דעת את כלל בדרך מבטא לאמפורש קריטריון
בקריטריונים ביטוי לידי שתבוא להסכמה להגיע שונות שיטות קיימות המקומית". הרפואית
באמצעים לשימוש התוויות לגבי הרופאים שדעות מאחר אך ,(Fink et al. 1984) קליניים
כללים עלפי ההחלטות מתקבלות ,(Park et al. 1986) חלוקות הינן טיפוליים או אבחנתיים
עלפי בהכרח ולא המשתתפים, של והסמכותיות ההשפעה עמדת ועלפי קבוצתית דינמיקה של

לבטא כדי מעורפל, באופן הקריטריונים מנוסחים רבים במקרים  ועוד זאת המדעית. האמת
אלה בקריטריונים למשתמשים מאפשרים מעורפלים ניסוחים הכל. דעת על מתקבלת פשרה

למעשה. הלכה מנחים קווים מהווים ואינם עיניהם, כראות החלטות לקבל

יותר הרבה גבוה שעתוק כושר כבעלי הוכחו היטב ומוגדרים מפורשים קריטריונים זאת, לעומת
שהקריטריון ככל .(Gertman ef Restuccia 1981) מפורשים לא קריטריונים של מזה

שלו. השעתוק כושר עולה כן יותר, ומוגדר מפורש
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רפואה לשירותי בקרה מערכת

כלליים קריטריונים לעומת למחלה ייחודיים קריטריונים (ב)

כל זו, השקפה לפי השונות. למחלות ייחודיים קריטריונים לפתח ניתן למעשה, כי, הגורסים יש
שונים והטיפולים הדיאגנוסטיים המבחנים שהסימפטומים, מאחר נפרד, מודל מהווה מחלה
הייחודיים הקריטריונים כי כלליים, בקריטריונים המצדדים טוענים כנגדם ומחלה. מחלה בכל

בריאותיות. לתוצאות רלוונטיים אינם ולרוב מדי, קטנים בפרטים עוסקים

ואלמנטים כלליים אלמנטים המשלבים אלה הם המיטביים הקריטריונים כי סוברים, אנו
תשובה לתת הצורך היא קריטריונים, מערכת של או קריטריון, כל של המוצא נקודת ייחודיים.
סימפטומים המציגה חולים לקבוצת מסוים טיפול של או בדיקה של ההתאמה לשאלת הולמת
של אירוע עם חולים של אבחנתי לבירור מנחים קריטריונים דוגמאות: מסוימים. סימנים או
Mozes et al.; Kapoor et) למחלה ייחודיים קריטריונים הם (syncope) קצר הכרה איבוד
Mozes et al.) כלליים קריטריונים הם אשפוז להצדקת הקריטריונים ואולם בדפוס), al.

.(1987

אמפיריים קריטריונים לעומת (נורמטיביים) אידיאליים קריטריונים (ג)

זמן בנקודת ביותר הטובה הרפואית הפעולה את המשקף הקריטריון הוא אידיאלי קריטריון
מידע,  הרפואית בספרות הקיים המידע סמך על נעשית ביותר הטובה הפעולה בחירת נתונה.
תוך המתאים לקריטריון עובד ואשר אמין, ונמצא סטטיסטית אפידמיולוגית ביקורת שעבר

עלות/תועלת. משוואת של הרלוונטיים המרכיבים כל את בחשבון המביאות בשיטות שימוש

הם היום. ברפואה הקיימים והנהגים הנהלים עלפי שנבחרו אלה הם אמפיריים קריטריונים
ביניהם והקשר הקליניים, המנהיגים של השקפותיהם ועל חכמתם על כלל, בדרך מבוססים,
שפורסמו כלילי לצינתור ההתוויות דוגמה: בלבד. מקרי הוא הרפואי הטיפול מטרות לבין
אמינים. במחקרים שהוכחו התוויות  ראשונה דרגה סוגים. משני התוויות מכילות לאחרונה

.(Ross <cf Fisch 1987) כלל הוכחה לא שנכונותם מקובלים קריטריונים  שנייה דרגה

וזמן) (מקום לנסיבות ייחודיים קריטריונים לעומת אוניברסליים קריטריונים (ד)

קיימים אך חולה. ולכל מקום בכל ליישום הניתנים החלטה, לקבלת קריטריונים קיימים
של הכלכלית וביכולת ניתוחי) סיכון (למשל, המקומית הביצוע ביכולת המתחשבים קריטריונים

נתון. ברגע החברה

לתנאים ולהתאמה לשינוי כבסיס אוניברסליים קריטריונים במערכת להשתמש ניתן כלל בדרך
,(Gertman 8c Restuccia 1981) AMA של לאשפוז הקריטריונים לדוגמה: המקומיים.

.(Mozes et al. 1987) הארץ לתנאי שהותאמו

קבלת לשם המועדפים הקריטריונים סוג את בבירור להגדיר היום ניתן כי איפוא, נראה
היבטים בתוכה המשלבים אידיאלייםנורמטיביים, מפורשים, קריטריונים ברפואה: החלטות
אוניברסליים, קריטריונים כלליות, לשאלות הקשורים והיבטים מסוימת למחלה הקשורים
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העדיפויות וסדרי הכלכלית היכולת עלפי ולהתאמה לשינוי בסיס הצורך במידת המהווים
מיושמים. הם שבו בארגון

ברפואת בשימוש קל>נ"ם קר>טר*ונ>0 מערכות .3

שלבים: בשלושה נעשה המודרנית ברפואה קליניים בקריטריונים שימוש

עיקריות: מידה אמות שלוש עלפי השיטה, ליישום העיקריים המוקדים וזיהוי איתור  א שלב

במיוחד. גבוהות שעלויותיהם בריאות שירותי (א)

לעיל). (ראה משמעותי יתר שימוש בהם שקיים בריאות שירותי (ב)

מפורשים קריטריונים לגביהם לקבוע מאפשר הקיים הידע אשר בריאות שירותי (ג)

הנהוגים. מהקריטריונים משמעותי באופן השונים וספציפיים,

הראשון. בשלב שאותרו הבריאות לשירותי קליניים קריטריונים מערכות ניסוח  ב שלב

ניתן אמינים. קליניים במחקרים שמקורן רבות מידע מפיסות בנויה קריטריונים מערכת
נטייה של (ניצניה אחרים במקומות שהורכבו שלמות קריטריונים במערכות גם להשתמש
להתעדכן חייב קליני קריטריון כל הרפואית). בספרות מסתמנת קריטריונים מערכות להרכבת
לזמינות בהתאם להתעדכן חייב קליני קריטריון כל לעיל). (ראה המנחים לעקרונות בהתאם

במערכת. האמצעים

הספציפית. במערכת הקליניים הקריטריונים שילוב  ג שלב
ברמה מומחים ועדות של גיבוי הוא ביותר הרצוי  הקריטריונים למערכת גיבוי השגת (א)
מנהלי של בגיבוי להסתפק גם אפשר אך הדדי, שכנוע תוך המקומית, או הלאומית

הגיבוי. סוגי שני את לשלב כדאי לעתים המערכת.

הקליניים הנתונים את לספק השירות מבקש הרופא על  ממוחשבת משוב מערכת יצירת (ב)

הספקת את שוללת או מאשרת והמערכת מראש), מובנה שאלון (עלפי הרלוונטיים
בהם. שהוזנח הקליניים הנתונים עם השוואתם לאחר השירות

תומכות: מערכות (ג)

אכן המערכת הוזנה שבהם הקליניים הנתונים כי מדגמית הבודקת  בקרה מערכת *

אמינים.
למרות בנחיצותו, עמוק שכנוע משוכנע השירות כשמבקש גבול, למקרי  ערעור רשות *

זאת. שללה הקריטריונים מונחית שהמערכת
הדרושים קליניים בנתונים חוסר מחמת שירות אימתן לגיבוי  מינהלית מערכת *

המערערת והרשות המשוב מערכת עלידי אושר שלא משום או המערכת להזנת
ערעור). שהוגש (במקרה
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המערכת לשימוש. השיטה הכנסת לאחר במערכת השינויים למדידת  מעקב מערכת *

טרם למצב בהשוואה הבריאות, בתחום תוצאות ושל עלויות של מדדים בוחנת
השיטה. הכנסת

והדגמה דיון  קליניים קריטריונים .4

קלע"מ קר*טר*וג*0 באמצעות להתערבות מוקד>0 וז>חו* איתור א: שלב 4.1

עדיפויות סדרי ובקביעת זו שיטה באמצעות להתערבות מוקדים ובזיהוי באיתור הצורך
באורח לפתחה מוטב לוגיסטית ומבחינה חדשה, השיטה (א) סיבות: משתי נובע להתערבות
קליני מידע קבלת על מבוססת שהשיטה מאחר (ב) החזית. כל פני על להתפרס ולא מדורג
הרופא שיידרש שהמידע בכך הבריאות במערכת היקלטותה מותנית המטפל, מהרופא מפורט
הבריאות במערכת הקיים המצב מניתוח נוסף. ניכר עומס עליו יטיל ולא מדי רב יהיה לא לתת
תוך לעלויות, להתייחס זו שיטה אמורה ולכן יתר, שימוש היא העיקרית הבעיה כי נראה,
שעלויותיהם בריאות שירותי השיטה להפעלת ייבחרו הדברים מטבע הטיפול. איכות על שמירה
שירות יחידת עלות סמך על כידוע, נקבעת, הכוללת (העלות במיוחד גבוהות הלאומי למשק

המשתמשים). ומספר

שירותי הוא ביותר, החשוב ואולי ראשוני, התערבות יעד דוגמאות: מספר על להצביע ניתן
חשוב יעד הבריאות. מערכת על הכלכלי הנטל עיקר את מהווה שונים תחשיבים שעלפי אשפוז,
שירותים נמרץ. לטיפול יחידות כמו במיוחד, יקרה שעלותן ייחודיות, אשפוז מיטות הוא אחר
צילומים כמו הדמיה, שירותי הם יתר שימוש תשלול או תאשר אשר בדיקה המחייבים נוספים
מערכת של צילומים כמו דחופים שאינם בירורים גולגולת), צילומי סקירה, בטן (צילומי דחופים
כמו מעבדה שירותי קורונרי; צינתור כמו הדם, וכלי הלב בתחום אבחנתיות שיטות העיכול;
התערבות פעולות בקטריולוגיות; ובדיקות ביוכימיות בדיקות קרישה, ותפקודי דם ספירות
של ביסודה ציטוטוקסיים. וטיפולים ומוצריו דם מתן שכיחים, אלקטיביים ניתוחים כמו שונות
על שתסתמך לעיל, האמורים הכללים עלפי קריטריונים, מערכת להרכיב הניסיון זו בדיקה
כאשר דוגמאות: כזו. קריטריונים מערכת ליצירת מכוון מחקר על או בספרות הקיים הידע
ספציפיים קריטריונים להרכיב קושי כל אין כי מיד, התברר דם, בצריכת יתר שימוש נבדק
מערכת לנסח ניסו כאשר זאת, לעומת עתה. עד בספרות הקיים הידע סמך על ומוצריו דם למתן
המקובלת הקריטריונים מערכת כי נמצא, העיכול מערכת של רנטגני לבירור קריטריונים
Gerson et) שליליות הן המוזמנות מהבדיקות 75957095  יתר שימוש של רחב להיקף מביאה
חדשים קריטריונים לקביעת מחקר לבצע יש לפיכך, .(al 1979; McEwan et al. 1978
של משמעותית הגדלה ללא המוזמנות, הבדיקות במספר לקיצוץ שיביאו זו, בדיקה לביצוע
כושר בעלת מדויקת, קריטריונים מערכת שהורכבה לאחר רק ממצאים. להחמיץ הסיכון
לעומת המסוימת במערכת הקיים המצב את לבדוק ניתן עדכני, ידע בסיס ועל גבוה שעתוק

במערכת. היתר שימוש מידת את ולקבוע הקריטריונים,
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עשינו .(Mozes et al. 1987) כ5096 של יתר שימוש ואיתרנו האשפוז מערכת לגבי עשינו כך
צילומי נבדקו .(Mozes et al. 1989) כ4095 של יתר שימוש ואיתרנו דם, צריכת לגבי גס כך
Eisenberg et al. )53%d של יתר שימוש ואותר בארצותהברית, מיון בחדר סקירה בטן

.(1982

תוצאות: משלוש אחת לקבל ניתן גבוהה בעלות רפואי שירות של ראשונית מבדיקה

במחקר להשקיע יש מתאימה. קריטריונים מערכת ליצירת בשל אינו הקיים הידע מצב (א)

המבוקשת. למערכת להגיע כדי ובפיתוח

הרופאים. להתנהגות בסיס ומשמשת היטב מופנמת היא אך קריטריונים, מערכת קיימת (ב)

.1095 על עולה אינו היתר ששימוש או יתר, שימוש אין בסךהכל
להשפעת  ההתערבות לשלב לעבור וניתן ומותאמת, אמינה קריטריונים מערכת יש (ג)

הבריאות. מערכת בעבודת הקריטריונים מערכת

שירות צרכני של יחידה בכל הכרחי שלב הוא שימושיתר בדיקת של השלב כי להדגיש, יש
אחרת. ליחידה אחת ביחידה שימושיתר מקיום להקיש אין התערבות. טרם ספקיו ושל רפואי
השירותים סוגי כל לגבי נכונה זו ועובדה מאוד, גדולה בריאות בשירותי בשימוש השונות

.(Connel 1981; Wennberg cf Gittleson 1973)

קלע"ם קייטייוגים מעיכת גיסוח ב: שלב H2

ובדיקה/טיפול. בדיקה סף לקביעת קריטריונים מערכת ליצירת שיטות מספר קיימות

כולו. הפסיפס את ירכיבו דבר של בסופו אשר העדכנית, מהספרות מ*דע פר>ט> איסוף (א)
ביחידה לאשפוז הקשורות שונות שאלות הולמת בצורה בדקו מחקרים כמה דוגמה:
זו ביחידה לאשפז מוצדק האם כמו: שאלות נבדקו .(ICCU) לב בחולי נמרץ לטיפול
שניתן או חריף, כלילי למאורע אובייקטיבי סימן ללא בחזה מכאבים הסובלים חולים
צריך הלב שריר אוטם חולי של האשפוז משך האם יותר? זולה אשפוז ביחידת לאשפזם
כאלה מחקרים יותרז קצר לאשפוז שזקוקות תתקבוצות יש שמא או וארוך, אחיד להיות
שעשויה החולים אוכלוסיית להגדרת ספציפיים קריטריונים לקבוע איפשרו ואחרים
ללא בעלויות חד לקיצוץ הביא אלה בקריטריונים שימוש ב011כ<1. לאשפוז להזדקק
Lee et al. 1987, Stark 8c Vacek 1987; Fuchs) ובתמותה בתחלואה משמעותי שינוי

.{8c Scheidt 1981

הניסיון סמך על ספציפיים קריטריונים לאפיין מטרתו אשר יטתספקט>1>, מחקי (ב)

את יבדוק אשר פיוספקט*ב>, ומחקי בעבר, הרפואי בשירות שנעשה מהשימוש שהצטבר
ולתקף לאפיין במטרה דוגמה: הרטרוספקטיבי. בשלב שאופיינה הקריטריונים מערכת
בשני מחקר נערך בגולגולת מחבלה הסובלים חולים לבירור ספציפיים קריטריונים
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מחבלה הסובלים חולים של הבירור תוצאות סקירתי באופן נותחו הראשון בשלב שלבים.
קריטריונים נוסחו זה ניתוח מתוך הראשוניים. הקליניים הממצאים לעומת בגולגולת
ניתן פרוספקטיבי. באופן המוצעים הקריטריונים נבדקו השני בשלב מפורשים. קליניים
ללא בעלויות, חד לקיצוץ להביא עשויים שנוסחו הקריטריונים כי בבירור, להראות היה
Masters et al.) בתמותה) או בתחלואה (גידול הבריאותיות בתוצאות משמעותית פגיעה

.(1987

מבוקר בניסוי הקיים. המצב לעומת מוצעת קריטריונים מערכת של מבוקרת בד>קה (ג)

לפעול הממשיכה ואחת, החדשים, הקריטריונים עלפי הפועלת אחת, מערכות: שתי משווים
ואת העלויות את משווים הניסוי תקופת בתום הקיים. המצב את ומשקפת המקובל עלפי
מחלקות בשתי מבוקר מחקר ערכנו דוגמה: המערכות. בשתי הבריאותיות התוצאות
הקיימת השיגרה עלפי נהגה והשנייה חדשה, קריטריונים מערכת עלפי נהגה אחת אשפוז.
בין ההשוואה ומקרה). מקרה כל לגבי המטפלים הרופאים של אינטואיטיביות (החלטות
האשפוז משך ירד הניסוי במחלקת כי הראתה, הניסוי בתום האשפוז מחלקות שתי
המחלקות שתי בין הבריאותיות בתוצאות משמעותי הבדל היה לא בכ^30. הממוצע

.(Mozes et al. 1987)

אמות שתי עלפי ישימות בדיקת לעבור חייבת אחד במקום שפותחה קריטריונים מערכת כל
מידת

שבדק במחקר דוגמה: היישום. אוכלוסיית לבין המחקר אוכלוסיית בין ההתאמה מידת (א)

קצר הכרה איבוד של חולף מאורע עקב הפונים חולים של אבחנתי מבירור התשואה את
עקב לבירור הפונה מהאוכלוסייה מהותית שונה שלנו החולים אוכלוסיית כי התברר,
מתחילת ספורות שעות לבירור מגיעה שלנו האוכלוסייה בארצותהברית. דומה תלונה
בממוצע. האירוע לאחר כשבוע לבירור מגיעה בארצותהברית האוכלוסייה ואילו האירוע,
Mozes et al.) שונים אבחנתיים אמצעים של יחסית בתשואה ניכרת חשיבות זו לעובדה
הגדולות בערים המאושפזים אוכלוסיות שהרכב מאחר .(1988; Kapoor 1984
עלפי התערבות כי מראש, להניח קשה בישראל, מההרכב מהותית שונה בארצותהברית

ובישראל. בארצותהברית דומה תוצאה תיתן הקריטריונים שיטת

לאשפוז קריטריונים דוגמה: האמצעים. זמינות עלפי הקריטריונים את לעדכן יש (ב)

במסגרות בהם להשתמש ניתן שלא באמצעים שימוש כוללים בארצותהברית שהורכבו
למוניטור, המחובר חולה רק כי מכך, יוצא ניטור. מכשירי כמו בלבד, אמבולטוריות
קריטריון לנסח עלינו היה ניטור, במכשירי ניכר חוסר בשל שלנו, במערכת מוצדק. אשפוזו
ההנחה נוטר, לא אם גם מאיימת קצב מהפרעת שסובל חולה של אשפוזו מצדיק אשר
בעת (א) סיבות: משתי וזאת לביתו, החולה שחרור על עדיף מוניטור ללא אשפוז כי היא,
אשר מזערי, זמן פרק תוך מתאים טיפול לקבל יוכל חייו, על מיידית המאיים חריג, אירוע
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מאוד דינמית המערכת בתוך המוניטורים אמינות (ב) בחיים, היוותתתו את לקבוע עשוי
.(Mozes et al. 1987; Gertman 8c Restuccia 1981) שעות תוך להשתנות ועשויה

בקרה, כאמצעי קריטריונים מערכת להפעלת הכרחי תנאי הוא השעתוק כושר לעיל, כאמור
קריטריון כל לבחון יש קריטריון. כל של ומפורשות מדויקות בהגדרות מותנה השעתוק כושר
מתוך (הלקוח לאשפוז קריטריון דוגמאות: לצורך. בהתאם ולשנות זו אמתמידח עלפי
ביום" פעמים כשלוש רופא לראות "חייב כמו (AMA עלידי שאומצו הקריטריונים
מוצקים קליניים נתונים על מבוסס אינו כי קביל, אינו (Gertman £ Restuccia 1981)
סימפטומטית אנמיה כמו דם לצריכת קריטריון ורופא. רופא כל של דעת לשיקול ופתוח
יכולה סימפטומטית אנמיה של ההגדרה במסגרת כי קביל, אינו (Renner et al. 1987)

פגיעה כמו קריטריון זאת, לעומת למיטה. ריתוק להיכלל ויכול בבוקר קלה חולשה להיכלל
יותר הרבה קריטריון הוא אנמיה, מלבד אחרת סיבה בהעדר היומיומיות, המטלות בביצוע

אחר. בודק עלידי לאישוש הניתן ספציפי,

הבריאות מערגת בתפעול קריטריונים מערגות שילוב ג: שלב 4.3

בתהליך מינהלית בהתערבות אלא נוסף, חינוכי במאמץ כאן מדובר אץ המבוא, בפרק כאמור
יקרים. רפואה אמצעי הצורך הרופא של ההחלטות קבלת

המערכת מבנה ת>אור .5

מבקש בין רציף מקשר בנויה היא בשנייה. האחת תלויות בלתי מתתמערכות מורכבת המערכת
על והמתבססת והזמנה הזמנה כל לגבי המתקיימת מתקשורת השירות, נותן לבין השירות
באופן השיטה שילוב מאפשר כזה מבנה מראש. קבועים לקריטריונים קליניים נתונים השוואת
הן ישימה והיא מחשב, באמצעות מופעלת השיטה חדשים. ולספקים לצרכנים והפצתה הדרגתי

האשפוז. למערכת והן האמבולטורית למערכת
נתונים לספק השירות) את המזמין (הרופא הצרכן את מחייבת שירות הזמנת כל כאמור,
של אמינה בהספקה מותנה השירות מתן מראש. מובנה שאלון עלפי היטב מוגדרים קליניים
האם אובייקטיבית, בדיקה מאפשרת זו דרך המוגדרים. הקריטריונים על המבוססים נתונים
אחד קריטריון על עונים השירות את הרופא מבקש שלגביו החולה של הקליניים הנתונים

זה. לשירות שהוכנה הקריטריונים מערכת מתוך לפחות

תומכות: מערכות כמה מחייבת הבסיסית המערכת
ומומחה פנימי רופא הספציפי, בתחום מומחה רופא הכוללת  מומחים רופאים קבוצת (א)

כל לבדוק הוא זו קבוצה של תפקידה מתאימה. אפידמיולוגית סטטיסטית הכשרה בעל
בספרות, הקיים הידע סמך על אמינותה מידת את לקבוע מוצעת, קריטריונים מערכת
האמצעים זמינות סמך על אמבולטורי) שירות (ביתהחולים, הקיימת למערכת להתאימה
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ממערכת המוצעת הקריטריונים מערכת את להפוך  הצורך ובמידת וכוחהאדם,
סדרי עלפי כן/לא שירות (מתן הירארכית למערכת כן/לא) שירות (מתן דיכוטומית
חדש ידע סמך על הקריטריונים, מערכת את לעדכן זו קבוצה על יהיה p עדיפויות),
את שתאשר כזו, מומחים ועדת וכוחהאדם. האמצעים בזמינות שינוי סמך על או בספרות

נתונה. במערכת לקבלתם בסיסי תנאי היא הקריטריונים,

לאמינות מדגמית בדיקה שוטף באופן לערוך יש  חנתומס לאמינות בקרח מערגת (ב)

על להתבסס חייבת כזאת בקרה מערכת השירות. צרכן הרופא, שמסר הנתונים
המותאמים נתונים לקבלת שאלונים ועל היטב ומוגדרים ספציפיים קריטריונים
במיוחד. גבוה שעתוק כושר בעלות סגורות משאלות והמורכבים אלה לקריטריונים

היא: הבקרה מערכת של חשיבותה

המערכת. של נכון לתפעול בסיסי תנאי היא הנתונים שאמינות בכך (1)

של להטיה מודע, לא באופן לעיתים, נוטים הקליניים במקרים המעורבים הרופאים (2)

את מעט מטים הם נחוץ, השירות כי שהחליטו לאחר כלומר, הקליניים. הנתונים
נובעת זו (הנחה הרופאים חבריהם כלפי החלטתם את להצדיק כדי הנתונים

לכך). עדות אין אולם בעבודותינו, חוזרת מהתרשמות

שירותים מספקים אשר והאפורה, הפרטית ברפואה בעיקר מעטים, לא רופאים יש (3)

הנתונים אלה במקרים רפואיות. להתוויות בניגוד ולעתים החולים, דרישות עלפי
במציאות. הקיימים מאלה ברור באופן שונים המוצהרים הקליניים

ברמת לרדת ניתן כן יותר, ספציפיות משאלות מורכבים והשאלונים שהקריטריונים ככל
מאחיות מורכב להיות זה מנגנון על כי נראה, לנו הבקרה. ממנגנון הנדרשת המקצועיות

בנושא. הבקי רופא בפיקוח מתאימה הכשרה שעברו

עלפי היטב מוגדרים אינם אשר גבול מקרי קיימים תמיד  ערעור רשות (4)

מכלל ב296196 מדובר מקרים, בכמה ניסיון סמך על להערכתנו, הקריטריונים.
יוכל הצרכן שהרופא שירות, לכל מוגדרת ערעור רשות להקים יש לשירות. ההזמנות
זה לתפקיד הטבעי המועמד הקריטריונים. עלפי שנדחתה הזמנה על בפניה לערער
לוועדת לפנות יש עקרוניים במקרים אחר. בכיר רופא או השירות מנהל הוא
כ596 של חריגה לאפשר היא נוספת אפשרות .(1 סעיף (ראה המתאימה המומחים

צריכה. יחידת לכל מהקריטריונים

זה גוף המערכת. לתפעול מתאים גיבוי שייתן המוסד, בהנהלת גוף  מינהלי גיבוי (5)

נתונים יימסרו לא כאשר א) מקרים: בשני זו דעה ויכפה שירות איהספקת יאשר
להתריע גם יהיה תפקידו לקריטריונים. איהתאמה תימצא כאשר וב) קליניים,
משפטי גיבוי ולתת בדיווחיהם, אמינות חוסר מצאה הבקרה שמערכת רופאים בפני
הוא ההחלטות קבלת שתהליך (מאחר המערכת כללי עלפי שיפעלו לרופאים
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תהליך למרות גרועות תוצאות של מסוים שיעור מגיחה כזו מערכת גס הסתברותי,
נכון). החלטות קבלת

אחר שוטף באופן לעקוב יש המערכת תפעול של הראשונים בשלבים לפחות  מעקב (6)

כך לשם הבריאות. בתחום התוצאות ועל העלויות על בקריטריונים השימוש השפעת
התוצאות ואת הצריכה את ולהשוות אוכלוסיות, מדגמי ולבדוק מקרים לאתר יש
ההתערבות. לפני שרווחו לאלה הקריטריונים מערכת הפעלת לאחר הבריאותיות
מבוקר), ניסוי עלפי (רצוי שוטף לשימוש המערכת הכנסת טרם מתחייבת כזו בדיקה
לאחר גם במערכת ליקוי על להצביע יכול חריגים מקרים לאיתור מערכת קיום אך

הבסיסי. במבחן עמדה אם וגם הפעלתה

חגרחעת השקעות (ג)

או זו בדרגה מחשוב קיים הרפואיים המוסדות ברוב  ותוכנות מחשבים מערכת (1)

ביותר. פשוטה היא הדרושות התוכנות הכנת אחרת.

שירות. להזמנת חדשים טפסים הכנת (2)

המומחים, ועדות אחיות. תקני כמה היא הדרושה ההשקעה  בקרה מנגנון הקמת (3)

במערכות תפקידים נושאי של מתפקידיהם חלק יהיו המינהלי והגיבוי הערעור רשות
נוסף. בתקנון להערכתי, צורך, ואין הקיימות,

המערכת בקליטת צפו"ם קש"ם .6

הרופאים מצד צפוי העיקרי הקושי כי נראה שלנו הבריאות במערכת רבים רופאים עם משיחות
ליד ההכרעה סמכות את מהם גוזלת כזו מערכת (א) עיקריות: סיבות משתי זאת, הבכירים.
על שוללת הבכירים, הרופאים מרבית התחנכו שעליה האירופית, החינוך שיטת הבודד. החולה
קליני") "חופש המקובלת (בלשון אינדיבידואליות בהחלטות ודוגלת ברפואה, הכללה כל הסף
לשינוי. תמריץ כל אין בישראל הבריאות מערכת של הקיים במבנה (ב) .(Hampton 1983)

התייעלות. פעולות נוקטים אשר רופאים מתגמלת אינה המערכת

לשאת אירצון (א) סיבות: מכמה וזאת השיטה, לשינוי להתנגד עלולים הצעירים הרופאים גם
כאשר למילוי מאוד קלים המוצעים שהשאלונים (למרות הקליניים הפרטים מילוי  נוסף בעול
אמינות על  רציפה מביקורת להימנע ניסיון (ב) מוכרים); אכן החולה של הקליניים הפרטים
לעמוד כדי העבודה עומס את להגביר אינכונות (ג) נכונות, בלתי שירות הזמנות ועל הנתונים
שלא משום רק בביתהחולים חולה להשאיר לרופא מתירים שאינם לאשפוז, בקריטריונים
בהנחה העבודה, עומס את משמעותית מעלה זה מצב מוגדר. זמן בפרק הבירור את השלים
העדר (ד) המיטות, בתפוסת מותנה יהיה התקנים ומספר בעינה תישאר התקצוב ששיטת

מתאים. תמריץ
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את המתפעלים הצעירים הרופאים לגבי בעיקר בשיטה, הגלומים היתרונות זאת, לעומת
מהאיום הרופאים את לשחרר עשוי לקריטריונים הרפואי הממסד גיבוי (1) הם: המערכת,
בשירות אישימוש על נגדם מהתביעות גדול לחלק בסיס עוד יהיה לא מעתה הרפואימשפטי.
בכירים רופאים תמנע המערכת הפעלת (2) המחלה. מהלך את לשנות עשוי שהיה בטענה רפואי,
לרוב ציבוריים, רפואיים בשירותים הולם לא שימוש באמצעות האישיים ענייניהם את מלקדם
גיבוי תיתן הקריטריונים מערכת הפעלת (3) הצעירים. הרופאים של עבודתם חשבון על
הנתמכות חולים, קבוצות של או חולים של מוצדקות בלתי לדרישות להיענות לא לרופאים

החברתית. במערכת כוח מוקדי עלידי

השישה שילוב .7

הקריטריונים לשילוב בלבד שיטות שתי קיימות הישראלית הבריאות במערכת כי לנו, נראה
מתנאי כחלק המערכת לתנאי הציות את תציג המוסד הנהלת  מינהלית שיטה (א) במערכת:
תקציב עם אוטונומיות ליחידות תחולק המערכת  הכלכלי התמריץ שיטת (ב) במוסד. העבודה
הקיים התקציב על שתסתמך מקדמית, הערכה עלפי תתוקצב כלכלית יחידה כל מוגבל.
יהיה נוסף חסכון כל מערכת. באותה שנעשה היתר שימוש של הערכה ועל מסוימת זמן בנקודת
חיסכון הקריטריונים שיטת תאפשר אלה במקרים המערכת. את המתפעל לצוות כלכלי תמריץ

הרפואי. הטיפול באיכות ירידה ללא ניכר כלכלי

הקיים המצב  בקרה במערכות קליניים קריטריונים .8

שימוש לשם RAND במסגרת קריטריונים מערכות לניסוח מרוכז מאמץ נעשה לנו, הידוע ככל
ננקטה המקרים במרבית אך רבים, לשירותים קריטריונים נוסחו זו במסגרת בקרה. במערכות

.(Chassin et al. 1986; Chassin et al. 1986) מומחים בין הקונצנזוס שיטת

רפואה בשירותי יתר שימוש של מדידות על מעטים לא דיווחים בעולם מתפרסמים זאת מלבד
Kemper 1988 ;Siu et al.) אשפוז ומוגדרים: מפורשים קריטריונים מערכת עלידי שונים
דם צריכת ,(Brook et al. 1988) צינתורים ,(Greenspan et al. 1988) קוצבים ,(1986

אשפוז בשירותי יתר שימוש שמדד אחד מחקר פורסם בארץ ועוד. (Renner et al. 1987)
.(1987 ואחרים (אפשטיין הצפון באזור בתיחולים בשני

זו בשיטה פועלת בארצותהברית רפואית: במערכת הקליניים הקריטריונים שיטת שילוב
לחברת הקשור כללי רופא כל הביטוח. חברות מטעם אשפוז לאישור מערכת אישי) (דיווח
למרכז להתקשר חייב בביתחולים, מסוים חולה לאשפז יש כי חושב אשר המסוימת, הביטוח
מיד מעמתת ממוחשבת מערכת מראש. מובנה שאלון עלפי נתונים טלפונית ולספק מחשבים
מאשרת החברה  ביניהם התאמה קיימת ואם מראש, שהוגדרו הקריטריונים עם הנתונים את
באורח כזו מערכת בו שמופעלת היחיד המקום זהו לנו, הידוע ככל מימונו. ואת האשפוז את

שוטף.
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שיבא, ע"ש בגיתהחולים רפואה שירותי לביקורת קריטריונים מערכת .9
תלהשומר

,(Mozes 1987) אשפוז שירותי שטחים: במספר זה בביתחולים נעשתה  יתר שימוש מדידת
.(Mozes £ Epstein 1979) דם צריכת .(Mozes 8l HaimiCohen 1989) מעבדה שירותי

קריטריונים לניסוח מחקר ראשוניים, ביצוע בשלבי כיום, קיים  קריטריונים מערכות ניסוח
העיכול. מערכת לבירור

ביצוע. בשלבי נמצאת קריטריונים מערכת עלפי ומוצריו דם להזמנת תכנית  השיטה ♦♦שום

(יחידות במיוחד גבוהה בעלות אשפוז למיטות קריטריונים מערכת ניסוח  לטיפול יעדים
נמרץ). לטיפול

(צילומי דחופים צילומים לקביעת השיטה מופעלת תחילה  ההדמיה במערכת השיטה שילוב
אבחנתיות שאלות בירור לשם להדמיה כן ואחרי דחופים) חזה וצילומי סקירה בטן גולגולת,

שונות.

ציטוטוקסיים לטיפולים יקרות, תרופות להזמנת קריטריונים קביעת יכלול השלישי השלב
גבוהה. בעלות אנטיביוטיות ולתרופות

זה בנושא והדגמות הרצאות (נערכו שונות רפואיות במסגרות השיטה הצגת  השיטה הפצת
כוחאדם של מתקדמת להכשרה שונות במסגרות וכן בארץ) הגדולים בתיהחולים במרבית
במסגרות גם השיטה להפעלת מקופותהחולים אחת עם ראשוניים דיונים נערכו רפואי.

אמבולטוריות.

שיבא, בביתחולים העבודה התקדמות (א) דורשת: שוטף בשימוש השיטה הפעלת להערכתנו,
בשיטת מהותי שינוי (ב) השונים. הבריאות בשירותי השיטה ישימות את למעשה, הלכה שתוכיח,
ליחידות המערכת חלוקת היא להערכתי, המועדפת, השיטה הבריאות. מערכת של התקצוב
באותה המטופלים המקרים לחומרת בהתאמה מראש, הנקבע תקציב בעלות אוטונומיות

.(case mix adjustment) יחידה
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ס>כום .10

הרפואי, הטיפול באיכות פגיעה ללא בעלויות משמעותית הפחתה המציעה שיטה, בזה מוצעת
סיבוכים פחות האשפוז, (קיצור הצפויה התועלת בסךכל לשיפור מביאה אף רבים ובמקרים

דם). במתן הכרוכים קשים סיבוכים פחות הדם, בצריכת ירידה יטרוגניים,

מחייב: המערכת תפעול הדרגתי. שילוב ומאפשר כוללת היערכות מחייב אינו כזו מערכת תפעול
(ב) ועיבודו. קיים שכבר הקליני המידע של מושכל ריכוז שונים, בשטחים קליני מחקר (א)
פיתוח של הקליני בצד הרופאים של פעיל שיתוף (ג) יחסית. פשוטה ארגונית היערכות
ובשאלונים במחשוב השקעות כוחאדם, תקנון המינהלית: המערכת שיתוף (ד) הקריטריונים.

השיטה. לפי הפועלים ותגמול חריגים הרתעת באמצעות מינהלי, וגיבוי

המרכיבים מרבית לתפעול יחסית. קטנות הן המערכת בתפעול הנוספות ההשקעות להערכתנו,
לרוב ישימה המערכת קיים. ובכוחאדם קיימות מחשב במערכות להשתמש ניתן המערכת של
שינוי מחייבת אינה המערכת הפעלת הבריאות. שירותי מערכות ולכל הרפואי השירות סוגי
כלכלי בתמריץ משולבת מינהלית בכפייה מותנית המערכת הפעלת הרופאים. בקרב עמדות

מסוים.

מערכת של התפעול בעלויות חדה ירידה המערכת: הפעלת בעקבות הצפוי המיידי השינוי
זה לשיפור הסיבות האוכלוסייה. של הבריאות ברמת שיפור  ארוך לטווח השינוי הבריאות.

הן:

רבים. יטרוגניים סיבוכים מניעת

האוכלוסייה. של שונים חלקים בין לבריאות המופנים המשאבים של יותר שוויונית חלוקה

העשויות תכניות יועדפו עדיפויות. סדרי עלפי בריאותיות בתכניות משאבים השקעת
למניעה שונות (תכניות הנוספות לשנים גבוהה חיים ואיכות לחיים רבות שנים להוסיף
Weinstein k Stason) ועוד) שומן דלת דיאטה יתרלחץדם, לגבי ומשנית ראשונית

.(1977
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גי פרק
לשיפור קליניים אלגוריתמים הפעלת

הרפואי בטיפול העלות תועלת
מרגלית* צ. כרמי

מבוא .1

היקש של בדרך צעד אחר צעד קליניות בעיות לפתרון שיטח הוא (א"ק) קליני אלגוריתם
ה9 במאה כבר האלגוריתמים הומצאו המסורת לפי כך). הוא ב' אזי כך, הוא א' אם (כלומר,
מוגבל היה בהם השימוש אך חשבוניות, בעיות לפתרון אלחווריזמי הערבי המתמטיקאי עלידי
לצורכי נרחב שימוש באלגוריתמים נעשה ומאז ב1945, האלקטרוניים המחשבים לכניסת עד
צעד, אחר צעד מגדירה, כזו תכנית שהרי אלגוריתם, היא מחשב תכנית כל למעשה, תכנות.
קבוצות החלו ה40 שנות סוף לקראת לו. שהוצגה הבעיה לפתרון עד למחשב, הוראות רשימת
שלא (lfowchart algorithms) זרימה בתרשימי להשתמש ובארצותהברית באנגליה מחקר
ההכנסה מס את לחשב כיצד כגון מורכבות, מעשיות לבעיות הגישה להגדרת למחשבים, נועדו

וסתאויר. לתקן כיצד או
ב1968 בארצותהברית הרפואית בספרות שהתפרסם הראשון, הקליני האלגוריתם
חוקני לקרוא כיצד רנטגן טכנאי למדו שבאמצעותו זרימה תרשים היה ,(Tuddenham 1968)
איפשר בריום, בחוקן קלאסיים לאתקינים ממצאים של תמונות שכלל זה, א"ק בריום.
על הא"ק את בדקו האלגוריתם מפתחי בריום. חוקני מ150 8092 נכונה לקרוא לטכנאים
שאיפשרה חשובה מפנה נקודת זו היתה ל8095. באבחון הדיוק הגיע אז וגם אמיתיים, חולים
בידי כלל בדרך המבוצעת מורכבת, פעולה לבצע יחסית וזול מועטה הכשרה בעל לכוחאדם

מתוחכם. כוחאדם

תרשים/פרוטוקול או פרוטוקול הנקרא חדש, אלגוריתמי דגם לשימוש הוכנס ב1971

שכיחות, בבעיות לטפל רופא לעוזרי או לאחיות לאפשר היתה מטרתו .(Protocol/Chart)
החולים. עם מפגש טופסי למעשה, הם, הפרוטוקולים רופאים. בידי כלל בדרך המטופלות

לרפואה היחידה כיו''ר כיום מכהן מרגלית פרופ' ילדים. ברפואת מומחה הינו מרגלית צבי כרסי פרופ' *

שנתון שנת סיים לאחרונה בןגוריון. באוניברסיטת המשפחה לבריאות הסרולקה וכיו"ר ראשונית
האלגוריתמים. נושא את לפתח המשיך שם ,Harvard Community Health Plan Foundationn

מאנגלית) תורגם (המאסר
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קליניים אלגוריתמים הפעלת

מן שהתקבלו והאובייקטיביים הסובייקטיביים הנתונים את מגדירים רק לא אלה טפסים
קיבל או איבחן שהקלינאי הממצאים לבחינת מוגדר סטנדרט גם מציעים אלא החולה,
אזי הפיזית, הבדיקה בעת התוף עור של טשטוש שקיים ציין, הקלינאי אם למשל, מהחולה.
באוזן (דלקת otitls media היא הסבירה שהאבחנה אלגוריתמי באופן הפרוטוקול יציע
תרשים פני על עדיף הפרוטוקול תרשים של הדגם באמפצילין. בחולה לטפל ויש התיכונה),
מישנהתוקף נותן וכן למעשה, שניתן הטיפול של כרישום גם משמש שהוא בכך הזרימה,
אינם הזרימה תרשימי שמרבית למרות אולם, בחולה. מטפל שהקלינאי בעת לאלגוריתם
הם כאשר האלגוריתמים את להבין יותר שקל ושוב, שוב תודגש טיפול, כרישומי משמשים
הזרימה שתרשימי להסיק, ניתן רשימות. בצורת מאשר זרימה תרשימי בצורת מוצגים
אחר למעקב טובים הפרוטוקולים ואילו האלגוריתמי, ההיגיון להוראת במיוחד מתאימים

אלגוריתמיות. התנהגויות וללימוד האלגוריתם ביצועי

ממוחשבים, א"קים הם בריאות במסגרות שימוש בהם שנעשה א"ק של אחרים סוגים שני
ישירה בצורה איתם לעבוד יכול הקלינאי ואשר מחשב, צג על המוצגים פרוטוקולים שהינם
Greenifeld et al.) (criteria map audits) CMA הקריטריונים עלפי רישום ובקרת
באמצעות ספציפיות בבעיות טיפול רישום בקרת לאפשר כדי ב1975 פותח CMAn .(1975
הנעשית ראות, דלקת של רפואי רישום שבקרת בעוד לדוגמה, אלגוריתמיים. קריטריונים
בעורקים, גזים מדידת שנעשתה המוכיחים הרישומים כל את בחשבון מביאה הרגילה, בצורה
נשימה. לקשיי בקריטריונים עמד החולה אם רק בחשבון זה קריטריון להביא עשוי CMAn
וגם יותר, מהימנים CMAn שציוני הוכח, רפואי, רישום של המסורתית לבקרה בהשוואה
עם המיון לחדר המגיעים לחולים CMA ציוני בין המיתאם נבדק כך התוצאות. את תואמים
ולבין המיון מחדר שהשתחרר לאחר החולה של איאשפוזו או אשפוזו לבין בחזה כאבים

.(Greenifeld et al. 1981) החולה של איפטירה או פטירה

תרשים/פרוטוקול תרשים/פרוטוקול, זרימה, תרשים בצורת שהוא בין  הא"ק לסוג קשר ללא
רמה המייצג הא"ק, הוא דגם, לכל להתאימו שניתן הבסיסי, הכלי  CMA3 ובין ממוחשב
או בנתונים היטב מעוגן ואשר מסוימת, לבעיה לגישה באשר המומחים בין הסכמה של גבוהה
מהימנותו את לבחון יש דבר של בסופו כן, על יתר הרלבנטית. הרפואית הספרות מן ברציונאל
נמצאות הא"ק לתיקוף שהשיטות למרות לצערנו, בשדה. תקפותו את ולבדוק א"ק, כל של
א"קים. של רב מספר לתקף או לפתח כדי הקיימות בשיטות שימוש נעשה לא פיתוח, בתהליכי
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קליניים אלגוריתמים של הפוטנציאלית התרומה .2

השימושים את למנות ניתן דלעיל, האלגוריתמים תולדות של הקצרה והסקירה ההגדרות לפי
הא"ק: של הבאים הפוטנציאליים

טיפול. במתן הרופאים בין השונות צמצום (א)

הרפואי הטיפול ועלות האבחון של עלותו הקטנת באבחון, והיסודיות הדיוק הגברת (ב)

לנקוט. שיש הטיפולים ולגבי אבחון לבדיקות מעבדה, לבדיקות ברורות הוראות עלידי
בחולים. ולטיפול מדויק לאבחון יותר זול כוחאדם להכשיר ניתן זו בדרך

מוגדרות גישות ללמוד הן להם לאפשר דהיינו הקלינאים, של הקליני השיפוט שיפור (ג)

מסוימים. בחולים בטיפול ליישמן והן ספציפיות, קליניות לבעיות

לפנייה דרכים או הספציפיות בבעיותיהם לטיפול שיטות ללמוד לחולים אפשרות מתן (ד)

לקלינאים. יותר הולמת

לגבי רק לא בבירור הודגם זה דבר ספציפיים. קליניים בתחומים הקלינאי יכולת שיפור (ה)

קלינית עבודה לבצע רבים במקומות הוכשר אשר הנלווים, הרפואיים במקצועות כוחאדם
עבודה לבצע שהוכשרו כלליים, רופאים לגבי גם אלא הרופאים, בידי בוצעה לכן שקודם
(לדוגמה, יותר כלליות רפואיות פעולות לבצע שהוכשרו מומחים, ולגבי מומחים, של

החייאה).

איכות להערכת יותר תקפה רטרוספקטיבי) (באופן למפרע רפואי רישום ביקורת לאפשר (ו)

באופן האיכות הערכת לצורך הזו, הביקורת את למחשב ניתן הרופא. ויכולת הטיפול
(מקוון). פרוספקטיבי

קליניים אלגור>תמ>ם בהפעלת בץלאומי ניסיון .3

הכוונה לצורך והן הוראה לצורך הן הקליני, האלגוריתם בשיטת נרחב שימוש נעשה כיום
Solving^ ההקדמה בפרק בפירוט מוסבר הא"ק של הכפול היעד קליני. טיפול של והערכה
.(Margolis 1988) Common Pediatric Problems: An Algorithm Approach
ילדים, רפואת (כולל רבות בהתמחויות הוראה ככלי נרחב לשימוש כיום זוכים האלגוריתמים
בספרי ויותר יותר מופיעים והם וכוי), פסיכיאטרית מיילדות, נוירולוגיה, כירורגיה, פנימית,
כתב של א"קים קבצי ישנם לדוגמה, לבעיה. מעשית גישה להצגת חלופי כדגם רפואיים לימוד
.British Medical Jouaraln ובאחרונה ,B.C. Dekker המו"ל של Parent Care העת

לדגם עלפירוב אותם מתרגמים להערכתו, או טיפול להכוונת באלגוריתמים משתמשים כאשר
מערכות של רבות דוגמאות בארצותהברית היו 1971 מאז לעיל. שתואר כפי הפרוטוקול, של
מערכת  טיפול של להערכה או הכוונה לצורך שהופעלו אלגוריתם על המבוססות פרוטוקוליות
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ארצות צבא של AMOS מערכת בבוסטון, Beth Israel מערכת ,Dartmouth Medex
ועוד. ארצותהברית, צבא של Brooke Medical Center Pediatric System הברית,
מחודש עניין התעורר בארצותהברית, הרפואי הטיפול ארגון התחזקות בעקבות לאחרונה,
ד"ר קליניים. באלגוריתמים מחודש עניין כולל לטיפול, מנחים קווים לגיבוש במתודולוגיות
הערכת לענייני וסגןמנהל הרפואי, הטיפול בהערכת העוסקים הרופאים מגדולי ברואיק, דונלד
Healthn [שהוא Harvard Community Health Plan  ב10\11 הרפואי הטיפול
עבודות שתי לאחרונה פירסם בבוסטון], ביותר הגדול Maintenance Organization
חדשות אלגוריתמים למערכות לצפות יש .(1989 ,1988) המנחים הקווים בנושא המטפלות

ממוחשב. רפואי תיק ממערכת חלק יהיו אף או מחשב, עלידי שיופעלו

שהם בין בפרוטוקולים, להשתמש נלהבים יהיו לא לאחיות, בניגוד שהרופאים, כיום, נראה
זאת, לעומת זה. מסוג נסיונות מספר הצליחו שבעבר למרות וזאת שלאו, ובין מחשב על מוצגים
בהכוונת שימוש בהם ויעשו מרובה, בקלות זרימה תרשימי יקבלו שהרופאים להניח, יש
הוא, זרימה תרשים בצורת אלגוריתם לבין פרוטוקול בצורת אלגוריתם בין ההבדל החלטות.
גמיש, לפירוש ניתן הזרימה תרשים ואילו צעד, אחר צעד של פעילות מחייב שהפרוטוקול
רישום מספק שהוא משום הומצא הפרוטוקול ואולם הנדון. למקרה להתאימו יכול והקלינאי
הזרימה בתרשים השימוש ואילו הערכה, לצורכי מכן לאחר בו להשתמש שניתן המפגש, של

רישום. כל לו ואין הרופא, של בראשו למעשה, מתרחש,

(Harvard Community Health ב?11011 הרפואית ההנהלה החליטה 1986 ביוני
הא"קים להפעלת באשר שהוגדרו הבעיות קליני. לטיפול מנחים כקווים א"קים להפעיל ,Plan)

היו:

בישול". ספרי ל"רפואת להתנגד עלולים הרופאים (א)

ל?11כ<11. יתאימו לא הקיימים שהא"קים ייתכן (ב)

הקלינאים עשויים הוראה, לצורכי זרימה תרשימי בצורת הא"קים את יקבלו אם גם (ג)

ומייגעים. ארוכים שהם הפרוטוקול, טופסי למילוי להתנגד

הספציפיים. הא"קים של תועלתהעלות הוכחה לא (ד)

שלבים: ארבעה היו ב?11011, דבר של בסופו שהופעלה לתכנית,

20 של סדנאות בעשר גבוהה: ברמה א"ק טיוטות ולפיתוח בא"ק מושגים להוראת סדנאות (א)
לדיון הועלו קלינאים, מ100 יותר שנים שלוש במשך השתתפו שבהן אחת, כל שעות
ילדים, ברפואת א"קים 25 של מבוקר פיתוח נעשה בזמן בו בסיסיים. ונושאים מושגים
של אינטנסיביים תהליכים לאחר ואורתופדיה, נוירולוגיה הנפש, בריאות פנימית, רפואה

דעים. אחידות גיבוש

קלינאים, ועדות הוקמו הקלעאים. לגל זמע>0 ועש"תם הא"ק>0 ט>וטות אשרור (ב)

46 



מרגלית כ.

לעשותם העיקריות השיטות שתי תקופתית. בחינה הטיוטות את ולבחון לאשרר שתפקידן
המאפשר (דבר ש>נו"0 להכניס ג0 להן שמותר קטנות, בקבוצות דיונים  הן זמינים
פנימיים. ופרסומים הפיתוח) בתהליך מעורבים להיות המפתחים בין שאינם לקלינאים

הממוחשב, הרפואי התיק :1HCHP של החדש הממוחשב הרפוא> לתיק א"ק>ם הכגסת (ג)

זרימה תרשימי בצורת לימודי, בדגם א"קים ייצר שנים, שלוש בעוד כמתוכנן שיופעל
הטיפול. של שוטפת והערכה מעקב יאפשרו אלה פרוטוקול. תרשימי וצורת

HCHP של הטיפול איכות למדידת המחלקה עצמה על לקחה ההפעלה, לתהליך במקביל
כיום השפיעו. וכיצד עלות) (כולל הטיפול איכות על שהופעלו הא"קים השפיעו האם לבדוק,
את המשקפים משתנים במקום שפותחו בא"קים שימוש תוך משתנים הגדרת נעשית
באודיומטריה צורך מציין Otitis media של הא"ק אם לדוגמה, באיכות. השינויים
לפני בהן בדיקות לערוך והצורך הללו הבעיות של שכיחותן יימדדו אזי שמיעה), (בדיקות

ואחריה. למחלה הא"ק הפעלת

עלולים אחרים קליניים הנחיה קווי או שהא"ק הדאגה, הובעה ושוב שוב הא"קים: חוקיות (ד)

יש זו, בסוגיה הקורה לעובי להיכנס מבלי .HCHP קלינאי נגד נזיקין בתביעת לשמש
Harvard University Risk Managementn הדעה הובעה שלאחרונה לציין,

סיכון. ולא משפטי יתרון דווקא בא"ק לראות שיש ,Foundation

ב>שראל הא"ק>0 של הנוכח> מעמדם .4

בן באוניברסיטת והוראה. לימוד לצורכי הוא בישראל זו בטכניקה העיקרי השימוש כיום,
צוין .1977 מאז בכתיבתם והן אלגוריתמים בקריאת הן הכשרה הסטודנטים מקבלים גוריון

האלגוריתם. מכתיבת דווקא לצמוח עשוי הרופא של העיקרי שהרווח ושוב, שוב

שלושת בארץ. שונים ממקומות משתתפים שכללו ארציות סדנאות שתי נערכו 1988 בשנת
(ב) אלגוריתמים; ולבקר לקרוא כיצד ללמוד (א) היו: הללו הסדנאות של הבסיסיים היעדים
בנוגע קלינאים בקרב דעים אחידות לגיבוש דרכים ללמוד (ג) אלגוריתמים, לכתוב כיצד ללמוד

האלגוריתם. לתוכן
במרכז רוזנבלוט מיכאל וד"ר בלטוך לובה ד"ר בידי נעשה בישראל הטכניקה של חשוב יישום
לאחר שהופעל מבוגרים, אצל ביתרלחץדם הטיפול להכוונת אלגוריתם תכננו הם קופתחולים.
ד"ר בידי שבע בבאר נעשה הזה האלגוריתם של רשמי ניסוי בקופתחולים. רשמי באורח מכן
פרוטוקול, בצורת ולא זרימה תרשים בצורת הופעל בלטוך של שהאלגוריתם כיוון פארן. אסתר

רפואי ברישום האחרונות השנים 15 במשך השתמש אשר בארצותהברית היחידי HMOn הוא HCHP 1

ניירת. על ברישום ולא ממורושב
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הערכה היתה לא פיתוח, בתהליכי עתה רק נמצאים זרימה תרשימי לרישום שהדרכים וכיוון
הגיבו רוב שעלפי צויין, אולם ותוצאותיו. הטיפול על האלגוריתם השפעת של חדמשמעית
נראה, פארן של המבוקר בניסוי האלגוריתם. את ללמוד להזדמנות חיובית בצורה הרופאים
רמת לבין בלחץהדם) ירידה (כלומר, התוצאות על האלגוריתם הפעלת השפעת בין קשר שיש
הקושי על מצביע הדבר טובה). בצורה אותו לימדו האם (כלומר, האלגוריתם של ההוראה
בין הפרדה  והוא קליניות, הנחיות או רפואי חינוך תכניות של סוג כל להערכת בנוגע הידוע
שאותו התלוי המשתנה אם אחרות, במלים למעשה. הפעלתה לבין התכנית לימוד של ההשפעה
בלחץהדם הירידה על ביתרלחץדם לטיפול חדשה תכנית של השפעתה הוא ללמוד רוצים
משתתפי שכל לוודא, יש אחרת), צורה בכל ובין אלגוריתם בצורת בתכנית שמדובר בין (וזאת

לחץהדם. על השפעתה את שמודדים לפני עקרונותיה את למדו החדשה התכנית

הרי טיפול, להכוונת אלגוריתמים מערכת כל בישראל הופעלה לא ידיעתי שלמיטב למרות
שימוש עושה בירוחם הקהילתית במרפאה הקיים בבעיות לטיפול הממוחשב הרפואי התיק
רק לא .(progress note) במעקב הרשומה להכוונת קליני אלגוריתם של מתוחכם ביישום
בעיה על קליניים נתונים של רשומה לגבי אלגוריתמיות להצעות התנגדו לא שהקלינאים
המוכר בדגם המוצגות הללו, ההצעות את בברכה קיבלו שהם נראה, אלא ספציפית, קלינית
הזו, בטכניקה רב עניין נתגלה בחו"ל וגם בישראל שגם למרות הספציפית. לבעיה הקשור להם
לה יהיה מידה באיזו לצפות יכולים אנו ואין אחר, מקום בשום שימוש בה נעשה לא היום עד

בעתיד. שימוש

חוקרים אך ביותר, מצומצמים היו אלגוריתמים של להפעלה או למחקר שהוקצו המשאבים
או לתיקוף המכוון ולמחקר א"ק בשימוש הקלינית להוראה נכבדה תרומה תרמו ישראלים
HCHP נשענו האחרונות השנים ארבע במהלך בנוסף, הטיפול. על הא"ק השפעות של למדידה
פיתוח לצורך ישראלי ידע על רבה במידה בבירמינגהם אלבמה של והאוניברסיטה בבוסטון

א"ק. לגבי מחקר וכן שוטפת להפעלה א"ק תכניות

בא'יק שימוש תוך קל*מ ח>נון 4.1

באוניברסיטת לרפואה לסטודנטים נדרש הוראה נושא היו בו והשימוש א"ק של בנייתו (א)
ב1977. לראשונה בןגוריון

א"קים בנושא ביותר ומבואר מפורט ספר פירסמו בןגוריון באוניברסיטת חוקרים (ב)

.(Margolis 1988) ילדים ברפואת שכיחות בבעיות הטיפול להכוונת המשמשים

מדינת באוניברסיטת לראשונה פותחו הא"קים בהוראת המועילות לבדיקת הטכניקות (ג)

בשימוש היו אלה טכניקות .1975 מאז בןגוריון באוניברסיטת ושוכללו ב1972, מישיגן
קרולינה, צפון של באוניברסיטה DownstateMedical Center3 מכן לאחר
אלבמה של באוניברסיטה קונטיקט, של באוניברסיטה רוצ'סטר, של באוניברסיטה

4S



מרגלית כ.

National Fund for Medical  היוקרתית הקרן מימנה העבודה את ובטכניון.
לארצותהברית. מחוץ פרויקטים מממנת איננה כלל בדרך אשר ,Education

באוניברסיטת לראשונה התקיימה הא"ק בניית ללימוד HCHP של הסדנה סדנאות: (ד)

ומאז 1988 בספטמבר שוב נערכה והיא איש, 14 השתתפו בסדנה .1988 באפריל בןגוריון
קבועים. זמן בפרקי ואילך

הא"ק עלידי הטיפול* התהליך ובקית הא"ק תיקוף 4.2

אלגוריתם (1986) ואחרים אלון הציעו ב1986 נתונים: מסד על המבוסס אלגוריתם (א)
ילדים מ80 מיותר שנאספו נתונים על המבוסס השתן, בדרכי מזיהום הסובלים לילדים

בקפידה. שנבדקו

האלגוריתם של באבחון שהדיוק ,(1987) ואחרים פיליפ הדגימו ב1987 באבחון: דיוק (ב)

הולנד בכרונינגן, בוזמנית בו משתמשים כאשר היפוגליקמיה, עם לילדים שנועד שלהם,
ל9395. מגיע שבע, ובבאר

CMAj (1985) ואחרים הרשקוביץ השתמשו ב1986 קריטריונים: עלפי רישום גקרת (ג)

בנגב. עקרבים הכשות של הקלינית התמונה ותיאור הטיפול בקרת לצורך

באלגוריתם נרחב לשימוש מכשולים .5

הנכון השימוש על ידע חוסר (א) בא"קים: יותר נרחב שימוש המונעים מכשולים ארבעה קיימים
לפרויקט תמיכה העדר (ב) אלגוריתמים. כתיבת אופן לגבי ידע חוסר ובמיוחד בטכניקה,
המשתמשות לאחיות הן בישראל, הטכניקה של היישום אפשרויות את שידגם פיילוט,
(ג) ולהערכתו. הטיפול להכוונת זרימה בתרשימי המשתמשים לקלינאים והן בפרוטוקולים
בקרב בעיקר הישראלי, בהקשר שכיחות בעיות לפתרון היטב בנויים באלגוריתמים מחסור
אכן מידה באיזו ברור לא האלגוריתמים. לרעיון הרופאים בקרב התנגדות (ד) מבוגרים.
האלגוריתם ליישום מהתנגדות נובעת היא האם קיימת, היא ואם כזאת, התנגדות קיימת
בהשתתפות בבוסטון שהתקיימו סדנאות שבעשר לציין, מעניין פרוטוקולים. בצורת כ"מתכון"
האלגוריתמים נגד קדומה דעה עם לסדנאות שהגיעו הרופאים כל כמעט רופאים, מ100 יותר
שיטת ליישום אלא הבסיסית, לטכניקה איננה שהתנגדותם הסדנה, בסוף הסכימו

הפרוטוקולים.
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בישראל לפיתוח המלצות ,6

שקבוצה כדי נוספות סדנאות לקיים יש אך נעשה, כבר  הקלינאים חינוך  הראשון הצעד
פרויקט להקים מידה באותה חשוב הטכניקה. את תלמד בישראל רופאים של משמעותית
הבריאות, משרד רבה, התעניינות כבר שגילתה חולים, קופת גופים: שלושה בהשתתפות פיילוט
של האיכות קידום שמטרתו כזר* שישמש והג'וינט, רפואי, לטיפול האחראי הרשמי הגוף שהוא

הטיפול. הערכת

השקעה באמצעות הא"ק טכנולוגיית בפיתוח כמובילה מעמדה את לבסס הזדמנות יש לישראל
הביןלאומית: הקהילה עם מתחרים אנו שבהם הבאים, בתחומים

להפעלה שיטות וכן הסכמה, יש שלגביהם ההליכים ואת הא"קים בניית את למסד (א)
אידיאליות מסגרות לשמש יכולות השונות קופותהחולים אמיתיות: בריאות במסגרות

לטיפול. וההנחיות הסטנדרטים ולשיפור להפעלה

במיגוון שימוש תוך ישירה: בצורה איתם לעבוד יוכל שהקלינאי ממוחשבים א"קים לפתח (ב)

מונחים מעקב ורישומי פרוטוקולים תרשימי לימודיים, זרימה תרשימי כולל דגמים, של
אלגוריתמים. עלידי

פעיל: באופן אותם פיתחו שלא לאלה האלגוריתמים להוראת חדשניות שיטות פיתוח (ג)

הלומד יכול שבאמצעותה בחולים, טיפול של בסימולציה טמון זו מעין להוראה המפתח
מקינטוש. מסוג ומחשב וידיאו של משולבת במערכת שימוש תוך הא"ק את לבנות

 הם גיום קדימות להם לתת שיש תחומים שגי אלגוריתמים: בנושא מחקר (ד}

מפתחים מקבוצת נושא, באותו העוסקים א"קים, משתנים כיצד הא"ק: מחימגות (1)

ובמקומות הזמן במשך שונות), בהתמחויות והן התמחות באותה (הן לשנייה אחת
שונים.

הקלינאים בין השונות את לצמצם הא"קים, בעזרת ניתן, האם הא"ק: מועילות (2)

הקליניות ההחלטות הלימות את להגביר זאת ועם העלות, את ולהקטין השונים
התוצאות? את ולשפר
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הנדרשים המשאבים .7

פרויקטים שלושה לכלול צריכה דלעיל הראשונים היעדים שלושת להשגת התכנית תגמת: (א)

בריאות לדוגמה קליניים, תחומים בשני א"קים של והפעלה עיצוב ראשית, ספציפיים.
מרפאות כגון מוגדרת, קלינית בסביבה קלינאים בידי שייעשו ילדים, ורפואת הנפש
בסדנאות שפותחו בשיטות אפשרי שימוש תוך האזוריים, החולים ובתי קהילתיות
יותר מתאימה ידועים, אוכלוסייה ומכני מוגדרת טיפול מערכת יש שבה ישראל, .HCHP
שיטות להפעלת וכן מוסכמים והליכים אלגוריתמים בניית של לתיקנון מארצותהברית

מוגדרת. לאוכלוסייה מוגדר קליני בתחום

מידע למערכת ידע כמשאב זמינים עשייתם לצורך הן א"קים, למחשב הנסיונות את שנית,
לפתח השוטפים לנסיונות לצרף ניתן הטיפול, אחרי למעקב בהם להשתמש כדי והן רפואית
מקינטוש, מחשב בעזרת הא"קים מיחשוב את ולדגם לבחון ניתן רפואית. מידע מערכת

JBMPC1 מקינטוש במחשבי ולהפעילם

שימוש תוך אינטראקטיבית תוכנה פיתוח שמטרתו בפרויקט להתחיל יש שלישית,
אחת עם בשיתוף וזאת ,(Macintosh hypertext technology) מקינטוש בטכנולוגיית
כאן מופיע זה שפרויקט שלמרות להדגיש, יש קליני. בחינוך המתמחות לרפואה הפקולטות
הארוך לטווח ואחיות) (רופאים הקלינאים חינוך על שלו ההשלכות הרי שלישית, בעדיפות

הראשונים. הפרויקטים כשני מידה באותה גדולות לוודאי, קרוב יהיו,

למחקר קטן מרכז של הקמה באמצעות הללו הפרויקטים שלושת לכל פיילוט לבצע ניתן
מזכיר/ה, אח/ות, רופאים/ות, שני של צוות יידרש הפעלתו לצורך א"קים. של ולפיתוח
(ניתן IBM ותואמי מקינטוש מחשבי שלושה וכן מערכות, ומנתח/ת מתכנתים/ות שלושה
בשטח הקיימים המינימחשבים כל שלא ברור שכן קיימת, מחומרת מהם חלק לגייס
פרויקט ידרוש בנוסף, וידיאו. מערכת או אינטראקטיבי ודיסקוידיאו בשימוש) נמצאים
הכולל מוגדר, גיאוגרפי באזור הנפש ובריאות ילדים רופאי מצד פעולה שיתוף ההפעלה
פרויקט לאשפוז. החולים מופנים שאליהם ובתיחולים קהילתיות מרפאות ארבע
אזורית תכנית רפואי, לחינוך יחידה של פעולה שיתוף ידרוש האינטראקטיבי הווידיאו

ובפסיכיאטריה. ילדים ברפואת התמחות ותכניות ברפואה המשך ללימודי אחת

הוזכרו לא אך למחקר, בעדיפות הנמצאים ד' בסעיף המופיעים הפרויקטים את מחקי: (ב)

(1) אשר: יותר), או (אחד מחקר בצוות צורך יש כך לשם בנפרד. לממן יש דלעיל, בתכנית
(2) ואחריה, הפעלתו כדי תוך לפני, ותוצאותיו, שניתן הטיפול תהליך את וימדוד יגדיר
שימוש תוך בעתיד, מדעי ככלי הא"קים להפעלת הנדרש המהימנות מחקר את יבצע
בוסטון. קבוצת עם פעולה שיתוף תוך לבצע ניתן הא"ק יישום את פותחו. שכבר בטיוטות
אחת בשירותי שישתמשו חוקרים, ושני חרוצים אוספינתונים שני יידרשו אלה למחקרים

הבריאות. שירותי של ההערכה מיחידות
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שתואר המרכז מימון אך פרויקט, הצעות לגבי להרחיב נוכל לא זו עבודה שבמסגרת ברור,
ידרוש, מחו"ל, ומימון מסוים פעולה שיתוף שיהיה בהנחה המחקריים, והפרויקטים לעיל

שנים. שלוש של לתקופה כ400,000$ גס, באומדן

ס>כום .8

הפוטנציאל הא"קים, הגדרת לגבי ספציפיות שאלות מספר עם להתמודד ניסינו זו בעבודה
והערכה בישראל ספציפיים כיווניפיתוח הטיפול, ואיכות תועלתהעלות לשיפור ככלי שלהם
רלבנטיות כשהיו רק נדונו לא"ק הנוגעות תיאורטיות סוגיות הדרושים. המשאבים של גסה

דלעיל. לשאלות

אוטומטית. חשיבה שיטת של למעמד נדחקו והם הא"קים, של בערכם מאוד הומעט בעבר,
גמישותם כן, על יתר ממוכנים. חשיבה כלי אלא אינם עצמם המחשבים כי לזכור, יש אולם,
הממוכנת. החשיבה לגבי הבנתנו את שאלה בסימן מעמידה המחשבים של והמפתיעה המדהימה
טיפול של וניטור הכוונה הוראה, לצורכי בא"קים השימוש באנגליה והן בארצותהברית הן
רב פוטנציאל שקיים נראה, כרגע משמעותית. בצורה להתרחב לאחרונה החל איכותי רפואי

ובמהירות. בזול א"ק טכנולוגיית ולפתח הזה, המוגדר הצורך את לנצל בישראל
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די פרק
בריאות בשירותי רפואיים פרופילים

פרידמן* נורית
מבוא .1

מההוצאה כאחוז וגם מוחלטים בערכים גם  הרפואי השירות של והולכות הגדלות העלויות
שיוכלו בארגונים הצורך את הגבירו הצרכנית, המודעות התפתחות עם בבד בד  הלאומית

האפשר. ככל נמוכות עלויות על שמירה תוך גבוהה באיכות רפואי שירות לספק

למצוא מנסים וכי) פרטיים מבטחים קופותחולים, (ממשלות, ומממניו הרפואי השירות צרכני
נתונים, להגדרת פועלים הם לכן הרפואי, השירות ואיכות חסכנות יעילות, בין האיזון את
איכותו. ואת הרפואי השירות של הרמה את לקבוע יוכלו שלפיהם וסטנדרטים, קריטריונים

מבחינת הרפואי, השירות נותן של עבודתו להערכת מדדים מספר של שילוב הינו רפואי פרופיל
המערכת לתכנון מנגנון ביצירת חשוב כלי מהווה והוא כאחד, ואיכותו הטיפול עלות

תפקודה. אופן ולבקרת הבריאותית

כללי רקע .2

איכותו לבין למטופל) הניתנים השירותים כמות (או הטיפול עלות שבין הקשר קרובות לעתים
לדוגמה, אחרים. במקרים ושונים מסוימים במקרים חופפים אלה תחומים שני ברור. אינו
בחולה, נכון ולטיפול לאבחון הדרושות המינימליות הבדיקות כל את מבצע אינו רופא כאשר
נמוכה. טיפול לאיכות נקשרת נמוכה עלות  כלומר טובות, פחות הטיפול תוצאות תהיינה
לדוגמה, נמוכה, טיפול לאיכות קשורה להיות עשויה שירותים של רבה כמות גם זאת, לעומת
שאין מקרים, גם יש בביתחולים. מיותר אשפוז וכן בחולה לפגוע עלול בתרופות מופרז שימוש
סדרת מבצע רופא כאשר למשל כמו איכותם, לבין עלותם) (או השירותים כמות בין קשר בהם
כך, משום הטיפול. תוצאת עם מיידי קשר להן אין כאשר גם גבוהה, שעלותן יקרות דם בדיקות
שני את לבחון חייבים לחולה, הניתן השירות טיב את נאמנה המשקף רפואי לפרופיל להגיע כדי

יחד. גם  והעלות האיכות  המרכיבים

שירותים והערכת לפיתורו כיום אחראית היא וסטטיסטיקה. במתימטיקה מוסמכת הינה פרידמן נורית גב' ♦

שירותים ולתכנון להערכה ויועצת נתונים לעיבוד אגף מנהלת היתה בעבר מכבי. בקופתחולים רפואיים
קליניים מחקרים על אחראית סטטיסטיקאית שימשה כמוכן, בארצותהברית. ביטוח בחברות רפואיים

בניויורק. סיני הר בביתחולים סרטן בחולי
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ותוצאות תהליכים בין ההפרדה שאלת השאר, בין עומדות, רפואי פרופיל לבנות המנסים בפני
האם הינה, נוספת חשובה שאלה השירות. לנותן הרלוונטיים והתוצאות התהליכים שיוך ושאלת
לבחינת אמנם חשובים מדדים הן הטיפול תוצאות הטיפול. תהליכי את נכונה משקפת התוצאה
ומהו משמעותן מהי להבין יש אך יחסית, בקלות למדידה ניתנות אף ומקצתן הטיפול, איכות
נפטר חולה האם לבדוק, חשוב לדוגמה, הטיפול. במהלך הקורים לאירועים שלהן הקשר
לפני הקליני מצבו עקב או בביתהחולים, קיבל שלא או שקיבל הטיפול בעקבות בביתהחולים
(מוות) הגרועה הטיפול תוצאת האם כלומר, אחרת. מסיבה או לאשפוז, לביתהחולים שהגיע
טיפול בני שאינם לגורמים אולי או הטרוםאשפוזי, לטיפול נכונים, לא טיפול לתהליכי קשורה
בין ופירוט, העמקה לאפשר עשוי נוסף מחקר חדמשמעי, פתרון אלו לשאלות שאין למרות כלל?

מתוצאות. תהליכים המבודדים מדדים בניית באמצעות השאר

,Donabedian של זו היא הרפואי השירות איכות לבחינת כה עד ביותר המבוססת התיאוריה
בעולם. רבות מערביות במדינות היום עד מקובלת ואשר ב1966, בארצותהברית שפורסמה

עיקריים: מרכיבים בשלושה רפואי שירות מסגרת בכל להבחין ניתן זו תיאוריה עלפי

המערכת, לרשות העומדים והמשאבים האמצעים כל סך שהינו  השירות מערגת מבנה
ומבנים. ציוד המקצועית, והכשרתו כוחאדם כסף, כגון:

בחולה. הטיפול פרטי על לשאלות בתשובות ביטוי לידי בא  השירות מתן תהל>ן

של במונחים מהטיפול, כתוצאה לחולה קורה מה לשאלות: העונות  הטיפול תוצאות
וכר. מהטיפול שביעותרצון סיבוכים, החלמה,

במחלוקת. שנוי לתוצאות, הטיפול מערכת מבנה בין ובמיוחד המרכיבים, שלושת בין הקשר
לטובת כיום נוטה הכף כי אם המרכיבים, שלושת של היחסית חשיבותם במחלוקת שנויה כמוכן
בנפרד מהמרכיבים אחד לכל מתייחסים רפואיים פרופילים בבניית הטיפול. תוצאות

אותם. המייצגים (פרמטרים) ומצדים מדדים באמצעות במשולב, ולשלושתם

רפוא"מ בפרופ>ל>ם השימוש להתפתחות הרקע .3

אמריקה, בצפון ויושמו פותחו הרפואיים הפרופילים של המדידה ומשיטות מהתיאוריות רבות
בארצותהברית שירות" עבור "תשלום של והשיטה הפרטית המערכת בארצותהברית. ובעיקר
הרפואי, השירות מממני של מצידם בעיקר בעלויות, לצמצם בצורך תשומתהלב למיקוד גרמו

הרפואי. השירות יוקר בעול הנושאים גדולים, ומעסיקים ביטוח חברות כגון

נותני בין עלויות ולהשוואת השירות מחיר להערכת שונות שיטות פותחו וה60 ה50 בשנות כבר
בתיהחולים. במערכת בעיקר השירותים,

המניע כאשר ה70, שנות מאמצע בארצותהברית התגברה הרפואיים בפרופילים ההתעניינות
הגולמי. הלאומי בתוצר חלקו ועליית הרפואי השירות בעלות המהיר הגידול היה לכך העיקרי
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ולעניים לזקנים הבריאות תכניות את המממנת הממשלה, היו במיוחד בכך שהרגישו הגורמים
גדול חלק מממנים כמעסיקים אשר התעשייתיים, והמפעלים ,(Medicare ef Medicaid)
להפעיל החלו כאחד והמעסיקים הממשלה משפחותיהם. ובני העובדים של הרפואי מהביטוח
שירות יקבלו שמבוטחים החשש, התגבר במקביל העלויות. להגבלת הרפואה שירותי על לחץ
חשבון על כלכלית מבחינה עצמם את להבטיח ינסו שבתיהחולים כיוון בטיבו, ירוד רפואי
בעלויות ונאות סביר שירות להבטיח הצורך התגבר מכך כתוצאה בחולה. הטיפול איכות
אמותמידה להתפתח החלו העלות, להערכת המודלים פיתוח עם בבד בד וכך, מוגבלות.

.(quality assessment ,quality assurance) הרפואי השירות איכות לבקרת והליכים

השירות נותן לעבודת תשומתהלב את הרפואי הטיפול בעלות העלייה הסבה באנגליה גם
בארצותהברית. מאשר מהיר פחות היה הטיפול לבקרת התהליכים פיתוח אך הרפואי,
ביתהחולים על בארצותהברית הכספי הלחץ התבטא העלויות הגבלת תהליך בתחילת
ה80) שנות בראשית במסצ'וסטס שנעשה (כפי השנתי התקציב הגבלת באמצעות והנהלתו,
נבנו מכך כתוצאה וכר. DRG'sn כמו מוגדרות, במחלות לחולים התשלום סך על ובהגבלת
בהדרגה ביתהחולים. בתוך שונות מחלקות לבין בתיחולים בין המשווים רפואיים, פרופילים
להתמקד יש הרפואית, המערכת כלל פעילות על להשפיע רוצים אם כי ההבנה, התגבשה
יש  הרפואית במסגרת ההחלטות את שמקבל זה שהוא מאחר היחיד. הרופא בפעילות
לחבריו בהשוואה תפקודו את ולבדוק שלו, החולים ואוכלוסיית הרופא למאפייני להתייחס

המערכת. לכלל ובהשוואה

ולעתים "החריגים" הרופאים באיתור גם עוסקות רפואיים פרופילים בפיתוח העוסקות חברות
לבדיקת מדידה כלי פיתחו הן העלות. לנושא הרופא של מודעותו את ומעוררות "מחנכות", אף
עם ומאזורים אזור מאותו מעמד, באותו אחרים רופאים עם אותו והישוו הרופא של פעילותו

דומה. אוכלוסייה

בין התקשרות צורת שהיא ,(PPO) Prefered Provide Organizationn התפתחות
הרפואיים לפדופילים הוסיפה ובתיחולים), רופאים (בעיקר רפואי שירות נותני לבין מבטחים
הפניית עלידי יותר גבוהה הכנסה שהבטיחו אלה, מהתקשרויות כתוצאה חדשים. צרכנים
הרופאים ובין השונים בתיהחולים בין תחרות התפתחה "הנבחרים", השירות לנותני המבוטחים
והרופאים בתיהחולים היום, שירותיהם את למכור כדי הביטוח. חברות עם ההתקשרות על

בתי על נכפו הרפואיים הפרופילים שבו ממצב כך, ביותר. היעילים שהם להוכיח מעוניינים
ביוזמתם. בהם משתמשים שהם מצב נוצר והרופאים, החולים

הפרופילים שבבסיס התיאוריות להתפתחות במקביל הממוחשבות, המידע מערכות התפתחות
היה לא בעבר בהם. תומכת ואף הפרופילים, בהתפתחות מאוד חשוב גורם מהווה הרפואיים,
שנבע עלויות, על מידע רק כלל הממוחשב שהמידע היות בפירוט, הרופא עבודת את למדוד ניתן
סטנדרטים ושל מידע בסיסי מערכות של התפתחות השירות. לנותן המבטח בין מהתחשבנות
,(malpractice) לקוי רפואי טיפול בגין תביעות ריבוי עם יחד בארצותהברית, מחייבים
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כך, הרפואיים. הפרופילים לפיתוח ותרמו מידע, פיסת כל שבשמירת החשיבות את הגבירו
בו העושים ביוזמת התפתח תמיד לא אשר קליני, מידע גם הכולל  המפורט הידע בסיסי
אחרת. להתפתח יכלו שלא מדידה, שיטות לפיתוח ודחיפה תמיכה היוו  בתמיכתם או שימוש

רפואיים פרופילים הגדרת .4

מסוים. בתחום רופא של פעולתו את מדדים מספר של שילוב באמצעות בודק רפואי פרופיל
דומים, אוכלוסייה אפיוני בעלי המקצוע, באותו אחרים לרופאים השוואה תוך נעשית הבדיקה
הוא שבה במערכת הפעילות לכלל ובהשוואה בספרות מקובלים לסטנדרטים ובהשוואה
לייעוצים ההפניה לתכיפות באשר רופא של תפקודו על להסתכל ניתן למשל, כך, מתפקד.

וכד'. והדמיה מעבדה בבדיקות שימוש באנטיביוטיקה, שימוש בה, הנכון ולשימוש

רפואיים בפרופילים השימוש מטרות .5

בעיות אבחון שיאפשרו כלים ליצור הינה הרפואיים הפרופילים בפיתוח העיקרית המטרה
מצד במערכת, הקיים הבזבוז צמצום הינו ייעודם פתרונות. במציאת ויעזרו הרפואית במערכת
באלו יתמקדו שהפרופילים רצוי, לכן, שני. מצד נאותה, טיפול איכות על ושמירה אחד,
היכולים ובאלו איכותו ועל השירות עלות על המשפיעות הרפואיות ההחלטות את המקבלים
כל של בפעילותו להתמקד כלל, בדרך רצוי, הרופאים. דהיינו,  השירות מתן אופן את לשנות
למשל כמו במשולב, רופאים מספר עלידי מתבצע בחולה הטיפול כאשר אך בנפרד, רופא
במשולב. רופאים של מסוימת קבוצה על להסתכל ניתן אזי במרפאה, או .בביתחולים במחלקה

בהם השימוש את מייעד אחד כל כאשר רפואיים, בפרופילים להשתמש עשויים גורמים מספר
לדבר המסוגלים ניהוליים, גורמים בקרב הוא בפרופילים השימוש עיקר שונות. למטרות
גם לסייע עשויים הם זאת, עם וההערכה. ההחלטות קבלת תהליך בעת רפואית בשפה ביניהם

הרופא. בחירת בתהליך לחולה

הרפואיים: בפרופילים המשתמשים הגורמים

ראשי אל הכספי הלחץ את להעביר וכדי התייעלות למטרות  בתיהחולים הנהלות (א)

המחלקתי. התקציב באמצעות המחלקות

התקשרות לשם למשל, ואיכות, עלות לבדיקת  וקופותהחולים הביטוח חברות מממנים, (ב)

נמוכה. שירותיהם שעלות טובים רופאים עם

יוכלו שאליהם ויעילים, טובים מומחים רופאים על מידע להשגת  ראשוניים רופאים (ג)

חולים. להפנות
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שידע כראוי, בבעיותיהם ויטפל שיאבחן רחב, רפואי ידע בעל רופא לבחירת  חולים (ד)

וכד'. לטיפול אליו להגיע שקל להקשיב,

להשתמש שמתן המדד>מ הם ומה רפוא"ם בפתפ>ל>ם משתמש>0 היכן .6

בהםן

כללי, באופן השירות. ניתן שבו המיקום הוא הרופא של הרפואי הפרופיל בבחינת חשוב מרכיב
הרופא במרפאת הניתן ולשירות ביתהחולים בתוך הניתן רפואי לשירות זאת לחלק ניתן

ראשונית). (רפואה בקהילה

בת*חול*ם 6.1

שפותחו ועלותו, הרפואי השירות טיב לבחינת ומהטכניקות מהפרוטוקולים מהמחקרים, רבים
שבהן: העיקריות רבות. לכך הסיבות בבתיהחולים. לשירות מתייחסים האחרונות, לשנים עד

לחיסכון המאמצים התמקדו ולכן בתיהחולים, בתחום היו ביותר הגדולות העלויות (א)

ביותר. הגדול הוא לחיסכון הפוטנציאל שבו בתחום

מגיע חולה  למעקב ניתן ולכן יותר, מוגדר ביתהחולים בתוך השירות מתן תהליך (ב)

לתיאור שניתן אחר במצב משתחרר הוא טיפול קבלת ולאחר מסוים, במצב לביתהחולים
למדי. גבוהה דיוק במידת

לגורם יש ולכן נתונים, לצבירת יותר רבה מודעות בבתיחולים היתה היסטורית מבחינה (ג)

בהם. הקורים התהליכים את יחסית בקלות לשחזר אפשרות חיצוני

והן התהליכים עלפי הן עלותו ואת בביתהחולים הרפואי השירות של איכותו את לבחון ניתן
בבית הרפואי הפרופיל בבסיס לעמוד היכולים למדדים דוגמאות להלן התוצאות. סמך על

החולים:
כאחד. איכותו ועל הרפואי השירות עלות על להצביע יכול זה משתנה השהו*: אורן (א)
יש ולכן יותר, ארוכה שהשהות ככל גדלה העלות לבתיחולים התשלום שיטות במרבית
ארוכה שהות מאידך, השירות. איכות את לסכן מבלי האפשר ככל קצרה לשהות לשאוף
הדין הוא (יטרוגניות), חדשות למחלות ולגרום השירות באיכות לפגוע עלולה לצורך שלא
השהות אורך אופטימלית. להחלמה ולהפריע לסיבוכים לגרום שעלול מדי, מהיר בשחרור
המאפיינים אחרים קליניים במרכיבים גם אלא עצמם, בניתוח) (או במחלה רק לא תלוי

המאושפז. את
נוטים כלל בדרך וכי): תרופות רנטגן, (מעבדה, האשפוז במחלן המתנים הש>תת*מ כמות (ב)

שבהם במדינות גם מאוד. גבוהה האיכות על השפעתו אבל לעלות, זה משתנה לייחס
שבה בישראל, למשל, (כמו, שירותים פירוט עלפי לבתיהחולים משלמים אינם המבטחים
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מקרה בכל כי חניתנים, השירותים מחס לבחון חשוב אשפוז), יום עבור הוא חתשלום
בטיב לפגוע עלולים מדי מועטים שירותים העלות. בחישובי מרכיב הוא גם שלחם המחיר
מצבו, על לרעה להשפיע עלולים מדי רבים שירותים גם אן החולה, מצב של חאבחגה

ברנטגן. נחוץ לא שימוש או יתר תרופות למשל,

של מצבו על לרעה כמובן, משפיע, זח משתנה .navM כרי תון חדשות מחלות חת0תח>ת (ג)

העלות. את ומגדיל האשפוז את מאריך מקרים ובהרבה החולה,

התפתחו האם ולבדוק, הניתוח לאחר החולה מצב את לבחון ניתן ניתוח: לאחר סיבוכים (ד)

ירודה. טיפול איכות מחמת סיבוכים

המוות, מקרי מבדיקת הטיפול איכות על ללמוד ניתן לעיתים חא**מ: בעת מוות (ה)

למנעם. היה ניתן האם ומקביעה

יותר) גרוע לא לפחות (או יותר טוב החולה של מצבו אם השחרור: בזמן החולה מצב (ו)

הטיפול. איכות על להצביע הוא אף עשוי הדבר בכניסתו, שהיה מזה מביתהחולים בצאתו

הבעיה מהופעת נובע זה אשפוז אם לבדוק ניתן השחרור. לאחר קצר זמן מחדש אש18ז (ז)

הקודם. באשפוז קשורה שאינה מחלה בשל או מסיבוכים, כתוצאה מחדש,

יש שונים מדדים שילוב לשם אחרים. מדדים עם במשולב או בנפרד, מדד בכל להשתמש ניתן
מידת לפי המדד, מבקש ידי על כלל בדרך נקבע המשקל מהם. אחד לכל מסוים משקל לתת

משולבים. במדדים להשתמש מעטים נסיונות רק נעשו כה עד לגביו. חשיבותו

העיקריים ואלה בבתיחולים, לרופאים רפואיים פרופילים בבניית מסוימים קשיים קיימים
שבהם:

ומקיף מדויק רפואי מידע חסרים ממוחשבים) להיות העומדים (או הממוחשבים הנתונים (א)
כתוצאה לחולה שקורה מה בין להפריד קושי קיים לכן החולה. של קליני לאפיון הנחוץ
קשה למשל, (כך, אחרים גורמים מהשפעת כתוצאה שקורה מה לבין הרופא מהתערבות
אין). ולשני לב מחלת יש לאחד אם זהה, הרניה ניתוח שעוברים חולים שני בין להשוות

ולפעמים רופאים, כמה של משולב טיפול הינו בביתהחולים המאושפז בחולה הטיפול (ב)

מסוים. לרופא הטיפול תוצאת את לייחס קשה

דהיינו, לביתהחולים, הגיע החולה שבו מהמצב קרובות לעתים מושפעות הטיפול תוצאות (ג)

האשפוז. לפני בו מהטיפול
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ראשונית רפואה 6.2

בבתי ופחות הראשונית הקהילתית ברפואה בעיקר רפואיים פרופילים בניית מתמקדת כיום
בהדרגה אך ההוצאה, עיקר ואת הבעיות עיקר את בבתיהחולים ראו בתחילה אמנם חולים.
הרפואה את לבדוק יש בעלויות, ושליטה הרפואי הטיפול תהליכי הבנת שלשם למסקנה, הגיעו
כלל בדרך המחלות ראשונית. ברפואה התוצאות ואת התהליכים את לבודד קל לא הראשונית.
על המשפיעים אחרים רבים משתנים וקיימים סיבוכים, ללא נרפאים החולים רוב יותר, קלות
השפעת את בקהילה לבודד יותר קשה גם הרגלים. תזונה, מגורים, תנאי משפחה, כמו הריפוי,

האחרים. והגורמים ההשפעות כלל מתוך הרופא

גם לטפל צורך יש בחולה כיאות לטפל שכדי ההכרה, להתגבש החלה האחרונות בשנים
הכוללת במערכת להתחשב) לפחות (או לטפל צורך יש כלומר, החברתיותכלכליות. בבעיותיו
הרפואה של אפשרויותיה בתחום הוא כידוע, זה, דבר החולה. של מצבו על המשפיעה
לכך הביאה לבתיהחולים משאבים בהקצאת המתמשכת הירידה גם לכך, בנוסף הראשונית.
אחרת מסגרת לחפש פונים והחולים מספקים, אינם בתיהחולים במסגרת הניתנים שהשירותים
הרופאים אל מחודשת תשומתלב להסבת הביאו ואחרים אלה גורמים בבעיותיהם. לטפל
כפוטנציאל גם אלא חשוב, שירות ספקי כאל רק לא אליהם להתייחס הראשונית, ברפואה

.(gatekeepers) סף" "שומרי מעין בתיהחולים, בשירותי לשימוש הדרישה למיתון

ניתן אך מפורטת, בצורה ולאפיונם רופאים לדירוג מספקים וקריטריונים מידע כיום אין
שהם השירותים ועלות הטיפול איכות מבחינת חריגים רופאים לאתר בטיחות של רבה במידה
כגון בביתחולים, באשפוזים המסתיימים תכופים בסיבוכים להתבטא יכול הדבר מספקים.
באבחון בטעויות או ראשונית, ברפואה וכולסטרול יתרלחץדם כמו כרוניות, ממחלות סיבוכים

כאחד. ושניונית ראשונית ברפואה

רופא עלידי הניתנים הרפואיים השירותים של והאיכות הכמות לבחינת למדדים דוגמאות
הן: ראשונית ברפואה העוסק

א.ק.ג., בדיקות למשל, חולה. ביקור כל שמחולל השירותים כמות את לבחון ניתן ביקור: (א)

רק לא כמדד השירותים בכמויות להשתמש ניתן כאן, גם דם. בדיקות עריכת תרופות, מתן
זמן ביחידת הרופא שרואה החולים מספר את לבדוק ניתן כמוכן לאיכות. גם אלא לעלות

שני. מצד נמוכה, טיפול לאיכות או אחד, מצד ליעילות, כאומדן 

מבחינת זמן, לאורך תוצאותיו ואת בחולה הטיפול תהליך את לאפיין חשוב גולל: טיפול (ב)

הוא וכיצד החולה, אחר הרופא שעורך המעקב מהו לבחון יש ואיכותם. השירותים כמות
ניתן חולה, אצל יתרלחץדם איבחן רופא כאשר למשל, הרצויות. התוצאות את משיג

אחריו. עקב כיצד או והחליף שרשם התרופות מהן בו, טיפל כיצד לבדוק

וליועצים. מומחים לרופאים ההפניות תכיפות את לבחון ניתן הפגיות: (ג)
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קיים האם לבחון, ניתן מרפאה: בשירותי לשימוש גיתחולים בשירותי שימוש גץ היחס (ד)

של יתר לצריכת לגרום עלולים אשר הרופא, בנגישות קושי או מרפאה בשירותי חסר
חוץ). מרפאות או מיון (חדר ביתחולים שירותי

זו האם לקבוע בעיה קיימת כי אם המתאשפזים, החולים מספר את למדוד ניתן אשפוז: (ה)

לא. או לאיעיל אמבולטורי טיפול של תוצאה

בהפסקת תמיכה למשל, מונעת, ברפואה הרופא מעורבות את לבחון חשוב מוגעת: יפואה (ו)

הרופא. בשליטת תמיד אינן שהתוצאות מאחר בעיה, קיימת כאן גם שד. בדיקות עישון,

חשוב כמוכן ומנגישותו. הרופא של ומיחסו הטיפול מדרך המטופלים של שביעותחרצון (ז)

השירות על משפיעים שכמובן הרופא, של המקצועי נסיונו ועל השכלתו על נתונים לקבל
נותן. שהוא

רפוא"ם פרופ>ל>ם לבנות מתן כיצד .7

הם: רפואיים פרופילים לבניית המידע מקורות

הינו המידע הרופאים: ובמרפאות קופותהחולים במרפאות בבתיחולים, אישיים תיקים (א)

שיטתית בצורה לנצלו קושי וקיים כה, עד מוחשב לא המידע רוב שונות. מהימנות ברמות
הנראה, ככל היא, והמהימנות הפירוט רמת בבתיהחולים: רופאים. בין השוואות ולערוך

ביותר. הגבוהה

אך יותר, גבוהה כאן המחשוב רמת המבטחים: לבין ורופאים בתיחולים בין חשבונות (ב)

קיים. אינו כמעט או נמוך, הקליני הפירוט

וכר. קהל דעת משאלי השכלה, תעודות פטירה, דו"חות מחלה, סיכומי שונות: (ג)

ואיכותו. השירות רמת לבחינת קריטריונים לקבוע יש במקורות, הקיים במידע להשתמש כדי
טיפול תהליכי הוגדרו שלגביהן אבחנות כמה לבחור ניתן טיפול" "תהליך טיב על לעמוד כדי
הטיפול תהליכי בין ולהשוות (CHF ,UTI יתרלחץדם, של במקרים (למשל אופטימליים

המוגדרים. הטיפול תהליכי לבין האישי, בתיקו לנרשם בהתאם לחולה, הניתנים

ובאנגליה. בקנדה בארצותהברית, ובעיקר שונות במדינות רבים קריטריונים פותחו כה עד
מהמקרים ל£7092609 קריטריונים פותחו שבהולנד מדווח לאחרונה, שפורסם מאמר

שם. האמבולטורית הרפואה את המאפיינים

ואופן התכיפות לגבי מנחות הוראות קיימות המונעת הרפואה במסגרת הרופא פעולת לבדיקת
השהות משך את וכוי. שד לבדיקות בממוגרפיה, או (pap smear) פאפ במשטח השימוש
לקריטריונים מסוימת מחלה של ממוצעים השוואת באמצעות לבדוק ניתן בביתהחולים

מקצוע. מאותו רופאים בין או למשל) ,PAS) קיימים
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הטיפול עלויות את שונים רופאים בין להשוות ניתן לעלות, מתייחסים שבידינו הנתונים כאשר
מסוימת. במחלה בחולים

לפי רופאים ולדרג סקר, לערוך ניתן השירות, מקבלי של הרצון שביעות מידת על ללמוד כדי

מוגדרות. אמותמידה
הגבוהה העלות הינה רפואיים פרופילים בבניית המעוניינים בפני הניצבת הגדולה הבעיה
בבתיחולים, גם  ממוחשבים אינם הנתונים מרבית ועיבודם. הנתונים קבלת בתהליך הכרוכה
נתונים באיסוף רב מאמץ להשקיע צורך יש ולכן  אמבולטוריות במרפאות בעיקר אך ;
התנהגותו את לבחון יש גבוהה, תהיה העיבוד שמהימנות כדי ובעיבודם. שונים ממקורות י

צריך ולכן וחדפעמיים, חריגים באירועים או במקרים ולא הרופא, של והיוםיומית השכיחה
זמן. ולאורך רבים נתונים לאסוף

רפוא"מ בפתפ>ל>0 ש>מוש .8

את ולהגביל השירות טיב על לפקח כדי רפואיים בפרופילים לשימוש שיטות מספר קיימות
העלויות.

לגבי למשל הרפואית, פעילותו אופי לגבי מידע לרופא המספק (feedback) משוב מנגנון (א)
קיימים ולסטנדרטים אחרים לרופאים והשוואתו ובתרופות ביועצים שלו השימוש פרופיל

סנקציה. כל עליו להטיל מבלי 
בעלויות. וחוסכים התפוקה את המגבירים לרופאים כספיים תמריצים (ב)

סכום אבחנה לכל המקציבה בבתיהחולים, DRGn שיטת כמו הרופאים, על הגבלות (ג)

להסתדר. צריך הוא שבמסגרתו קבוע, מרבי

ההתמחות בתחום הטיפול שיטות על עדכני מידע מקבלים הם שבהן לרופאים, השתלמויות (ד)

שלהם.

במקרים יחד דנים במרפאה או במחלקה רופאים שבו :(peer review) עמיתים בדיקת (ה)

שינוי לגרימת ביותר היעילה הינה זו שיטת כי הראו מחקרים מסוימים. בטיפולים או
לטובה.

בתחילה אמנם חלו שלרוב הראו, שונים מחקרים אחרת, או זו שיטה של האפקטיביות לגבי
חזר המצב ארוכה, או קצרה תקופתמה, לאחר אך ביעילותו, ועלייה הרופא בהוצאות ירידה
העברת רק ולא פיקוח של קבוע תהליך להתקיים חייב במערכת, לשיפור לגרום כדי לקדמותו.

לרופאים. חדפעמית מידע
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בעולם הרפואיים הפרופילים בשיטת לשימוש דוגמאות .9

אץ כמעט ככלל, אך רפואיים, בפרופילים שימוש של מוצלחות דוגמאות כמה בעולם קיימות
בוזמנית. משולבים  מדדים בכמה קבוע שימוש להנהיג שהצליחו מערכות

בדיקת המחייבת באנגליה הבריאות במערכת למצוא ניתן כאלה בקרה בכלי לשימוש דוגמאות
העלויות השוואת סמך על נקבעות רופאים וחריגות ממוחשב, מרשם כל רופאים. של מרשמים
התרופות פרופיל על מידע ובו מכתב, מקבל כללי רופא כל אזור. באותו אחרים לרופאים
מכתב בצד שאין למרות אחרים. לרופאים בהשוואה הממוצע, מן חורג הוא ובכמה שבשימושו

באנגליה. התרופות צריכת על רבה השפעה הנראה, ככל לו, יש סנקציה, כל זה

להם כדאי בתיחולים או רופאים אילו עם להחליט בבואם בארצותהברית, PPO במערכות
למבוטח הרופא של וכר) להדמיה למעבדות, (לבתיחולים, ההפניות סוג את בדקו להתקשר,

משולב. למדד דוגמה לשמש יכולה זו בדיקה כמותן. ואת

בהם השימוש ולהרחבת רפואיים פרופילים להנהגת בישראל נסיונות .10

רבה התעניינות הנראה, ככל יש, בחיתוליו. עדיין נמצא בישראל רפואיים בפרופילים השימוש
נעשתה לא כי נראה לקידומו. פעולות מאוד מעט נעשו כה עד אך חשיבותו, לגבי והבנה בנושא
בנושא מאמרים פורסמו טרם ואף מובנות, מערכות פותחו לא וכי מדעיתהשוואתית, עבודה כל

זח.

במרפאות מקומית. וברמה בודדים הם כה עד שנעשו רפואיים בפרופילים השימוש נסיונות
האנטיביוטיקות כמות לגבי המשפחה רופאי פעילות את בדקו כללית קופתחולים של מסוימות
המרפאה רופאי שבה ,peer reviewn בשיטת נעשתה הבדיקה וסוגיהן. רושמים שהם
שנתנו האנטיביוטיקה מרשמי אחר מסוימת תקופה במשך יחד עקבו הבכיר הרופא בראשות

לילדים.

תרופות. ומרשמי הפניות כמו רופאים, פעילות על נתונים נאספו קופתחולים במרכז כמוכן
מכך. כתוצאה ממשיות פעולות הנראה, ככל ננקטו, לא אך הממצאים, את המסכם דו"ח נכתב

אורך למשל כמו מהמחלקות, בחלק הנעשה את הבודקות מערכות קיימות בתיחולים במספר
מעוניינת מכבי קופתחולים בתיהחולים. בכל קיים הוא ואין קבוע נוהל זה אין אך האשפוז,
פרופילים בעזרת ואיכותם הרפואיים השירותים עלות לבקרת הקשורים שונים בנושאים מאוד
ולמרפאות לאשפוז הפניות כוללים: במכבי היום הנבחנים שונים (פרמטרים) מצדים רפואיים.
וכוי. האשפוזים ומשך האשפוזים הצדקת בחינת תרופות, מתן בקהילה, הרופאים עלידי חוץ

מחסור היא בארץ הרפואיים הפרופילים פיתוח את המעכבות העיקריות הסיבות אחת
פרופילים של ויישום בנייה של ומהימן מקיף תהליך לפתח כדי ממוחשבות. מידע במערכות
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מצבו ופירוט החולה, זיהוי השירות, נותן זיהוי את שיאפשרו מידע במערכות צורך יש רפואיים,
.(casemix) החולה של והסוציאלי הרפואי

לקבל כדי חולה, כל לגבי השונות המידע פיסות בין קישור לאפשר צריכות שכאלה מערכות
היום המגיע מהמידע, ניכר חלק לו. שניתן ותוצאות) (תהליך הטיפול של מהימנה תמונה
אשפוזים לגבי למדי מקיף וכלכלי רפואי מידע לספק ויכול ממוחשב, חינו בארץ, מבתיהחולים
לקבל כדי המרפאות, מחשוב בתהליך נמצאות קופותהחולים מרבית חוץ. במרפאות וטיפולים
משרד ביניהם שונים, גופים כמוכן, הראשונית. הרפואה בתחום הנעשה על ממוחשב מידע
במטרה וכוי, לטיפולים לאבחנות, סטנדרטים בקביעת עוסקים השונות, והקופות הבריאות

כללארציות. השוואות ולאפשר אחיד מידע לספק

סיכום .11

ויותר יותר להיות ההופך הרפואי, לצרכן ערך רב הינו הרפואיים מהפרופילים הנגזר המידע
(למטרות עמיתים רופאים גם לכן, קודם שהוזכר כפי לו. המתאים הרופא אחר בחיפושיו בררן
תועלת להפיק יוכלו הרופאים, פעילות את ומממנים המעסיקים רפואיים, ארגונים וגם הפניה)
עבורם. לעובדים ישלמו וכיצד יעבדו מי עם לבחור בבואם הרפואיים, מהפרופילים רבה
המדדים הרפואי. השירות תהליך את לשפר כדי במידע להשתמש יוכלו עצמם הרופאים
ביתהחולים בתוך הוא עבודתם שעיקר רופאים לגבי שונים יהיו הרפואי בשירות הנכללים
את לסקור מאוד חשוב מקרה בכל אמבולטורית. במרפאה הוא עבודתם שעיקר רופאים ולגבי

הטיפול. איכות מבחינת וגם העלות מבחינת גם הרופא של עבודתו
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הי פרק
הבריאות בשירותי חשבונאיות מערכות

0

פרידנטל* משה
מבוא .1

מערכת את מעמיד בישראל, זה ובכלל העולם, בכל לבריאות בהוצאות המואץ הגידול
כושר בין הפער ומחמירות. הולכות ותקציביות ניהוליות ובעיות כספיים קשיים בפני הבריאות
נדרשת מכך כתוצאה והולך. גדל לרשותה העומדים המשאבים לבין המערכת של ההוצאה
להיות צריכה ההתייעלות החולה. חשבון על שלא להתייעלות דרכים לחפש הבריאות מערכת

בשטח. המבצעים על אחריות ובהטלת בתיגמולים בתמריצים, מלווה

(כגון: חולים מאושפזים שבהן ראשוניות, שירות ליחידות ארגונית מחולקים בתיהחולים
המספקות שניוניות, שירות ויחידות הכירורגית) החטיבה או אמהות אגף או ילדים מחלקת
שירותים מספקות העזר מחלקות וכביסה). מזון שירותי או מכונים מעבדות, (כגון: עזר שירותי

האשפוז. מיחידות המגיעות לבקשות נענות אלא יוזמות אינן הן כלומר, דרישה, לפי

נושאים אינם והאחרים, האבחנתיים העזר לשירותי לביקוש המקור הם אשר הרופאים,
בשירותי ובין במחלקותיהם בין החלטותיהם, בגין הנגרמות להוצאות מודעים ואינם באחריות

העזר.

ועוד, זאת מעבדות. ושל מכונים של שירותים, של עלות נתוני העדר הינה לכך העיקרית הסיבה
לחולים האלה השירותים הוצאות את לשייך צורך היה מתומחרים, השירותים היו אפילו

לסוגיהם. הניתוחים עלות על או אבחנות לפי טיפול עלות על מידע לקבל כדי כפרטים,

ועל המחלקה ברמת העלות פרטי לגבי מושג אפילו אין כלל, בדרך בנמצא, אינו שהמידע כיוון
המחלקות. בין העלות פערי

להתעניין המדיניות קובעי ואת המנהלים את הביאה המערכת של התקציבית המצוקה כאמור,
נטייה גם זו גישה עודדה השאר בין לאחריות. סמכות בין יותר הולמת התאמה ביצירת מחדש
שונים, מחירים לאפשר כדי בתיהחולים, של והתיגמולים התעריפים מערכת את מחדש לבדוק
מערכות ומוקמות לתמחור, הראשוניים הצעדים נעשים כך, לשם והרכבו. השירות רמת לפי
בהתאם השירותים. למקבלי השירותים נותני של ההוצאות שיוך תאפשרנה אשר חשבונאיות,

בני הרפואי המרכז של אדמיניסטרטיבי מנהל כיום משמש כוחאדם. בניהול מוסמך הינו פרידנטל משה מר ♦

למינהל המגמה כראש גם כיום מכהן הוא הבריאות. משרד של בפועל סמנכ"ל היה ובעבר בחיפה, ציון
חיפה. אוניברסיטת של חוץ ללימודי ביחידה רפואי

1
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ההוצאות דבר של בסופו כאשר מזו, זו שירותים וקונות מוכרות ביתהחולים יחידות זו, לגישה
הרצויה. הפירוט רמת לפי הכל למחלקה, או מסוימים לחולים משוייכות

במבנים, השקעות הון, עלויות גם התמחיר במערכת נכללות ריאלית, מחירים רמת להבטיח כדי
וכוחהאדם. התפעול לעלויות נוסף ובלאי, ריבית

תמח>רתקצ>בן מעדנת ה>א מה .2

מתייחסת בארץ, בבתיהחולים עתה המקובלת החשבונות הנהלת ממערכת להבדיל זו, מערכת
לתקציב ביחס ההוצאות מצב בבדיקת מסתפקת ואינה עלויות, ומודדת הפעילות למרכיבי

גרידא. להוצאות ההכנסות בין הפער בהשוואת או המתוכנן

כל של המפורטת עלותו הרפואיות, הפעולות עלות על מידע קבלת מאפשרת זו מערכת כאמור,
ניתוחים. או אבחנות לפי הממוצעת הטיפול עלות או חולה

לכך ובהתאם התוצרים את להגדיר צריכה חשבונאית, מערכת שהינה תמחירתקציב, מערכת
למדי גדולה פירוט וברמת מדויקים יותר הרבה בממוצעים מדובר הממוצעת. עלותם את לחשב
אינו אשר ארצי, בממוצע אשפוז" "יום למחיר מתייחסים אשר כיום, הנהוגים לממוצעים בניגוד
אשפוז ליום לעלות הממוצע מתייחס המחלקתי במישור ארצית. ממוצעת עלות אפילו מבטא

מסוימת. פעולה לעלות או בדיקה למחיר מסוימת, במחלקה

כרוכה המידע יצירת שכן ופעולה, מוצר כל לגבי והנחוץ הרצוי הדיוק רמת חינה חשובה שאלה
מפורט, מידע על להתבסס צריך וטוב נכון ניהול אידיאלי, במצב כספית. בהשקעה היא אף
השוק. למצב בהתאם פריט, כל של וכר עבודה חומרים, מחירים, לגבי הזמן כל ומשתנה עדכני
ככל מפורט לתמחור התייחסות תוך מתמדת, שינוי גמישות תאפשר שהמערכת רצוי לכן,
ניהול לשם פריט כל לגבי הדרוש המידע פירוט מהו לשקול יש מעשי, באופן זאת, עם האפשר.
בפרקי המידע עדכון על להחליט אפילו ניתן המידע. לקבלת בהוצאות להפריז מבלי ויעיל, טוב

העדכונים. שבין בתקופות קיים מידע על והתבססות קבועים, זמן
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תמח>רתקצ>ב במערכות שימוש .3

חשבונאיות: במערכות לשימוש אפשריים עיקריים תחומים בשני להבחין ניתן

מערכות עם ריאלית להתחשבנות להגיע שואף הבריאות משרד ארגונים. בץ התחשבנות (א)
ההבנה, ומתרחבת הולכת במקביל, הדדיים. כלכליים בקשרים נמצא הוא שעימן אחרות
המסופקים השירותים של האמיתית עלותם את ללמוד מבלי לכך להגיע ניתן לא כי
בפני מתוקצב גוף שהינו הלאומי, הביטוח בין להתחשבנות הבסיס לדוגמה, אלה. לגורמים
אשפת ימי לארבעה ומגיע היסטורי, הינו הלידות, בנושא הבריאות, משרד לבין עצמו,
עבור הבריאות מערכת את יתגמל לא הלאומי שהביטוח הצדקה, כל אין בממוצע. ורבע
להיות ועשויה בביתחולים, המתרחשת רפואית פעולה שהינה לידה, של האמיתית העלות
קיסרי, בניתוח מלוות כיום מהלידות מ1092 למעלה נוספות. רפואיות בפעולות מלווה
שהן נמרץ, לטיפול וביחידות באינקובטורים ומוחזקים פגים הנולדים התינוקות מתרבים
לכפליים כמעט הלידה עלות מגיעה אלו במקרים בביתהחולים. ביותר היקרות מהיחידות

ביתהחולים. שמקבל מהתיגמול

משרד של הממוצעים התעריפים מדיניות את הן גם מנצלות הקטנות קופותהחולים
לקופתהחולים בניגוד הקטנות, לקופותהחולים הכספי. מצבן את לשפר כדי הבריאות
לשיקולי בהתאם שונים, מספקים אותם קונות הן אלא שירותים, על בעלות אין הכללית,
בשירותים לבחור יכולות הן מכך, כתוצאה הרשמיים. התעריפים על המבוססים כדאיות

הקופות. בכל הממשלה של השוויונית התמיכה מתעוותת ובכך יותר, זולים

ההיבט הינו חשבונאיות במערכות לשימוש חשוב גורם מחלקתית: ואוטונומיה פנ*מ> מהול (ב)

ועל הוצאותיו על דיןוחשבון לתת מסוגל להיות אמור גדולים תקציבים בעל גוף הניהולי.
בין יעילות של השוואות לערוך מסוגל להיות אמור הוא לכך נוסף הכספים. הוצאת אופן
המדווחת פנימית, מערכת בביתהחולים קיימת לא עוד כל תמחירי. בסיס על המוסדות
בתוך השוואה לערוך ניתן לא והתוצרים, הייצור יחידות לפי עלותו ועל הייצור כמות על

כולה. המערכת

של שונות חלופות של העלות מדידת חינה חשבונאית כמערכת ביתחולים ניהול של משמעותו
האחראיים לגורמים מאפשרת חשבונאית מערכת לכך. בהתאם החלטות וקבלת ביניים מוצרי
אוכל כביסה, שירותי מעבדות, כמו השונים, השירותים של עלותם את לבדוק בביתהחולים
או הנוכחית במתכונתם לקנותם האם ולהחליט רפואי, וצוות רפואיים טיפולים של או וכד',

הסופי. התוצר את שיוזילו חלופות לבחור שכדאי

חיוביים תמריצים האשפוז למוסדות לתת הצורך הינו חשבונאית במערכת לשימוש חשוב גורם
המוסד להנהלת אוטונומיה במתן להתבטא עשויים אלה תמריצים פנימית. להתייעלות
להנהלת להעניק אמורה אוטונומיה הניהולי. כושרה מיטב לפי לה המוקצה בתקציב להשתמש
להעביר אפשרות למוסד לתת יש השאר, בין רבה. אחריות בצד נרחבות סמכויות המוסד
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שלאחריה. לשנה עצמית) (כהלוואה גירעון לגרור או לשנה משנה תקציב

ביניים לרמות מההנהלה והאחריות הסמכות העברת מחייבת בביתחולים אוטונומיה אבל
ולאודווקא הרופא, הינו בו ביותר הגדול הביקושים יצרן שכן יותר, נמוכות ניהוליות ולרמות
 האחריות לו אין אך בחולה, שיושקעו האמצעים כמות את שקובע זה הינו הרופא החולה.
ועלויות ממליץ שהוא הטיפול מחיר הוצאות, כמו בנושאים  מספקת והבנה עניין לא גם ולכן

גורם. שהרופא ההוצאות על לפיקוח מינהלית סמכות כל גם אין במקביל, המערכת.

המחלקה, מנהלי (בעיקר הניהולי הצוות אנשי לידיעת יובאו המחלקתית האוטונומיה במסגרת
תרופות, כוחהאדם, עלויות כולל בפעולותיהם, הכרוכות ההוצאות הראשיות) והאחיות סגניהם
רוב את ישקיעו שאם לעובדה, הצוות אנשי של מודעותם תעמיק זו בדרך וציוד. חומרים
יפעילו אם זאת, ולעומת החולים, לשאר משאבים להם יישארו לא מועטים, בחולים המשאבים
טובות פחות לא לתוצאות להביא עשויות אשר שונות, אבחנתיות שיטות לגבי ענייני דעת שיקול
עצמם. שלהם והפעולה הטיפול אפשרויות את ירחיבו מצומצמות, כספיות בהוצאות מאחרות

ואישביעות המערכת עובדי של הנמוך שכרם חינה בארץ הרפואה בשירותי מרכזית בעיה
בשיטה במערכת. העובדים של הרב מספרם הוא לכך הגורמים ואחד מכך, הנובעת הרצון
תמריץ לא גם וכמובן העלויות על מידע כל אין הראשית ולאחות המחלקה למנהל כיום, הנהוגה
מספר את להגדיל כלל, בדרך היא, המגמה  להיפך אלא פעולתם, מסגרת את להקטין
חיסכון עלידי להתייעל תמריץ המחלקות למנהלי לתת עשויה תמחירית מערכת העובדים.

מהפעולות. בחלק

תחדל ההנהלה ואם עצמי לניהול תקציב המחלקות למנהלי יינתן אם גם תושג ההתייעלות
ותהפוך סמכויות ויותר יותר תאציל ההנהלה מלאה באוטונומיה הבלעדי. האחראי הגוף להיות
מקבלי לרשות העמדתו ועל איסופו על המידע, ייצור על האחראי המתאם, הגוף להיות
לשיתוף רבות תורמת זו ועובדה ההחלטות, מקבלי מעגל מאוד מתרחב זה במצב ההחלטות.

במחלקה. המקצועות בעלי בין חיובי ולקשר פעולה

בעולם חשבונאיות מערכות התפתחות .4

טהור. כלכלי בסיס על  כאחד והפרטיים הציבוריים  בתיהחולים מופעלים הברית בארצות
מערכת הפרט. לרמת עד המגיעה מאוד, ומדויקת מפורטת בצורה מנוהלת החשבונאות מערכת
גם אלא אבחנות, או פעולות לגבי רק לא מידע בה שיש מפותחת, כה בארצותהברית התמחור
להגיע עשויה למידע ההשקעה במערכת. לחבריו בהשוואה רופא של התנהגות דפוסי לגבי

מההוצאות. ל£53539

המשמשים סטנדרטים כוללת והיא לאומית, כלל תמחירים מערכת קיימת בארצותהברית
הרופא. ורמת ביתהחולים רמת המדינות, ברמת להשוואה בסיס
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ומערכות מידע מערכות האחרונות בשנים התפתחו המערבית אירופה ארצות ברוב גם
חשבונאית מערכת ללא לישראל, בדומה בתיהחולים התנהלו באנגליה למשל, כן, חשבונאיות.
בנוגע דו''חות שני שם התפרסמו האחרונות בשנים אולם ממוחשבות, מידע מערכות וללא
הניהול צורכי את ההולמת מידע מערכת של העדרה את שהדגיש אחד מהם הבריאות, למערכת
את לנהל להמשיך ניתן לא כי למסקנה, באנגליה הגיעו בהדרגה, וכך, קרנר). (דו''ח המודרני
אוטונומיה ובמתן המחשוב מערכות של מואץ בפיתוח והוחל זו, בדרן הבריאות מערכת
חמש עד שלוש עוד להימשך עשויה זו מהפכה והמחוזות. הנפות האזורים, במסגרת למוסדות
במכשור להשתמש ילמדו והאנשים חשבונאיות שיטות על המבוססות מערכות שיוקמו עד שנים,
מערכת של בחשיבותה ולהכרה להבנה התפקידים ובעלי הניהולי הסגל הבאת גם בידם. הניתן

וממושך. איטי תהליך הינה כזו

בישראל המצב ,5

רקע 5.1

סיבות עקב בישראל. הבריאות במערכת כיום נפוצה אינה החשבונאיות המערכות שיטת
ללא סבסוד, על מבוססים לקופתהחולים הממשלה בין היחסים ואחרות, היסטוריות
בתי בתקציב. השימוש דרכי על וחשבון דין לתת או יותר יעילות להיות מצדן התחייבות
טיפול. או ניתוח כמו רפואית פעולה עלפי ולא אשפוז", "יום של מדד עלפי מתוגמלים החולים
שמקובל כפי חשבונאיות, מערכות של תחשיבים עלפי מנוהלים אינם גם הם לכך, בהתאם
מעצמה, שירותים קונה בישראל הבריאות מערכת ממחצית למעלה לכך, נוסף בתעשייה. למשל
המצב לשינוי ולא הפנימי הניהול לשיפור רק לתרום חשבונאית מערכת עשויה זה ובמקרה
החשבונאית המערכת בניהול הכרוכה הנוספת להוצאה כלכלית הצדקה אין אף ואולי הכספי,
העלויות את ודיפרנציאלית מדויקת בצורה להגדיר מבלי להתחשבן יותר ויעיל זול  כזה במצב
לאיסוף מכשור הכללית קופתחולים של בבתיהחולים אין זו מסיבה השונות. הפעולות של

זאת. המאפשרים דיווח ונוהלי עלויות על נתונים

(משרד ישראל במדינת הבריאות מערכת את מנהלים אשר העיקריים הגופים ששני קורה, כך
כי אף במוסדותיהם, העלויות על דבר כמעט יודעים אינם הכללית) וקופתחולים הבריאות

טוב. יותר מעט הממשלתית במערכת המידע

הבריאות משרד פעולות 5.2

לבדיקת מחיר כמו החוץ, מרפאות בשירותי לשימוש תעריפים מערכת קבע הבריאות משרד
אלא רבה. במידה ואינטואיטיבי כללי ממוצע, מידע על בהתבססו וכד', רנטגן לצילום רופא,
במשק, ההתייקרויות לפי אחוזית בתוספת ורק אך עודכנו הם נקבעו, אלו שתעריפים שמאז

וכד'. במכשור עבודה, בשיטות שינויים כמו שחלו אחרים לשינויים קשר בלי

בדיקה סמך על כלל בדרך הראשונה, בפעם מתומחרות חוץגופית הפריה כמו חדשות פעולות

 73 



הבריאות בשירותי חשבונאיות מערכות

איננו תמחור אולם ואילך. מכאן הפעולה תעריף וזהו מקיפה, בצורה ולא אחד בביתחולים
שמרכיבי מאחר אמיתי, בזמן המתעדכנת מתמדת, פעילות אלא חדפעמית, פעולה להיות יכול
כל על מיידית שמגיבה שיטה ליצור יש וכך, הואיל להשתנות. יכולים ייצורה ותהליכי הפעולה
הבעייתיות זו בנקודה אך לתפוקות, ביחס כמובן, למדוד, יש התשומות את בתשומות. שינוי
גורמי וכמה כמה אחת ועל הבריאות, במערכת תפוקות להגדיר קשה שכן יותר, עוד גדולה

איכות.

קובעי הבינו הממשלתיים לבתיהחולים אוטונומיה מתן על הבריאות משרד החלטת בעקבות
לבניית ראשון ניסיון כה. עד הנהוגה מזו השונה אחידה, דיווח במערכת צורך יש כי המדיניות,
בתיהחולים בבתיהחולים. הפעילויות של חתך יצירת עלידי נעשה כזו דיווחים מערכת
התברר, ואז הניתוחים, סוגי לפי שנה, במשך בהם שנעשו הניתוחים מספר על לדווח נתבקשו
שאלון נבנה מכך כתוצאה להשוואה. בסיס איפשרו ולא שונים, היו והמינוחים שההגדרות
כללי חתך ליצירת כלי כיום מהווה זה דיווח טופס אחידה. מינוח שיטת הכולל אחיד, ממוחשב
שני. מצד להשוואה, ובסיס אחד, מצד מוסדית), (הכלל הארצית הכירורגית הפעילות של ראשוני

ואחרים שיבא שם על ביתחוליט 5.3

מאגרי בו נוצרו ההנהלה. ברמת והן המחלקות ברמת הן רב, מחשוב יש שיבא בביתחולים
ולכן ביניהם, מקושרים אינם הם כי מסוימים, צרכים בעיקר משרתים הם אך רבים, נתונים
ביתחולים הנהלת ברמת הניהול צורכי ההנהלה. ברמת תועלת מהם להפיק אפשרות אין
(לרוחב). כוללני מידע המאפשרת אינטגרטיבית, בגישה ביניהן המקושרות מערכות מחייבים

בעיקר אגפי, תקציב כשניתן  שנים כעשר לפני כבר בשיבא נעשו מחלקתי לתקצוב נסיונות
בתרופות המחלקות מתוקצבות '88 התקציב שנת מאז יפה. עלה לא הניסיון אך  רפואי בציוד
הדמיה. בדיקות גם לתקצוב נוספו '89 התקציב משנת והחל מתכלים, רפואיים ובחומרים
הוא וחומרים תרופות לגבי המחלקות חיוב וממוחשב. תלויתפוקה הוא המחלקתי התקציב
של עצמית עלות תחשיבי עלפי מתומחרות ההדמיה בדיקות ואילו הרכישה, מחירי עלפי

ביתהחולים.

חודשית. בתדירות הוא הדיווח

מחשב שימושי על ידוע לא אך ובאחרים, הדסה בביתהחולים גם קיימת ממוחשבת מערכת
של לזו דומה תוכנה רכש בהרצליה הרפואי המרכז בתיחולים. של ותקציב תמחיר ניהול לשם

בחיתוליו. עדיין נמצא המערכת פיתוח אך ציון, בני הרפואי המרכז

ביתחולים (לשעבר ציון ובנ> סורוקה הרפואיים במרכזים ראשוג"ם תמחור גסיונות 5.4

רוטשילד)

כאן התפתחה טרם בישראל. מועטה במידה רק כה עד נעשו תמחירנות בנושא מחקר עבודות
להשוואה. בסיס לשמש שעשויה והערכה, מדידה כלי בעלת מחקרית תשתית
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המדגימה חוברת רוטשילד) ביתחוליס (לשעבר ציון בני הרפואי במרכז הוציאו ,197980 בשנת
המתודולוגיה שנה. בכל החוברת עודכנה ומאז מחלקות, לפי ביתהחולים הוצאות התפלגות את
שניתן כדי שנה, מדי מתכונת אותה על הקפדה וקיימת לחוברת, במבוא ברורה בצורה מוצגת

רבשנתית. השוואה לערוך יהיה

הרפואי מהמרכז ברנון ושלמה צ'רניחובסקי דב זמורה, עירית ערכו השמונים שנות בתחילת
של המחלקתית העלות בנושא חדפעמי מחקר גוריון בן ומאוניברסיטת שבע בבאר סורוקה

.(1978 זמורה ,1982 (זמורה ביתהחולים

הוא אך שבע, בבאר שנעשה זה עם ציון בבני שנעשה מהמחקר מידע להחליף ניסיון גם נעשה
לקופתהחולים שייך והשני ממשלתיעירוני הינו (שהראשון בתיהחולים שבשני כיוון הצליח, לא
כ5?70 המרכיב  כוחהאדם בעלות הטיפול למשל, כך, שונות. בשיטות עובדים הכללית)
עד למדי, מדויקת בצורה השכר חושב ציון בבני זהה. היה לא  בביתהחולים העלות מסךכל
הסיבה מקצוע. לכל ממוצעים בסיס על חושב הוא בסורוקה ואולם לעובד, אישי חישוב לרמת
במרכז העת באותה זמין היה לא המחלקתית ברמה כוחהאדם עלות לגבי שמידע היא, לכך
מיון חדר חוץ, מרפאות לגבי לתקורה, בהתייחסות הבדלים שיש התברר, כמוכן קופתחולים.
ובלאי, בניינים שטח, הון, עלויות התקציב בחשבון כוללים אין בממשלה ועוד, זאת חוץ. וחולי

מהתקציב. $ן59 לכך הקצו בקופתחולים ואילו

התייחסות תוך המעבדות, של תמחור סורוקה הרפואי במרכז זמורה עירית עשתה נוסף במחקר
כוח מרכיבי אחוז את בדיקה כל לגבי פירטה היא דינמי. תמחור המאפשרים למרכיבים
אחד של במחיר שינוי עם הבדיקה מחיר את לשנות שניתן כך וכד/ המכשור החומרים, האדם,
לתשומות מתייחסת שהיא מאחר להכללה, בסיס לשמש יכולה אינה זו עבודה המרכיבים.

בלבד. סורוקה עלשם ביתהחולים את המאפיינות

פעולה זוהי ציון בבני חדפעמית, בדיקה בגדר נשאר שבע בבאר שנעשה שהמחקר בעוד
ומתפתחת. המשכית

ציון בני הרפואי במרכז הניסיון פירוט 5.5

עדיין בו ואין הכולל המחלקתי התקציב שיטת הוכנסה טרם ציון בני הרפואי במרכז אמנם
מאפשר ואינו גירעוני הוא ביתהחולים שתקציב מפני (בעיקר מלאה מחלקתית אוטונומיה
אחריות), עצמן על לקבל שיסכימו מהן לצפות יהיה שניתן ברמה ולמחלקות בסיסית הקצאה
ממוחשב מחלקתית עלות ודו"ח השלישית, השנה זו בשימוש נמצא מרכזי מחשב זאת, עם
משמש ותקציב תמחיר בנושא שוטף. כתהליך וממשיך 1988 ,1987 השנים לגבי הופק ומפורט

בוזמנית: שונות למטרות המחשב

מכונים, (מעבדות, העזר יחידות ושל הרפואי המרכז של השניוניות היחידות לתמחור (א)
ופו'). כביסה מזון, סטרילית, אספקה
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לקבלת לרשומות, המלאי, למערך ובינן עצמן לבין חנ''ל התקציב יחידות בין לקשר (ב)

שירותיהן. את ה"קונות" הראשוניות הקליניות ולמחלקות החולים

וניהול. תקצוב למטרות הרפואי המרכז של מרכזית מידוע במערכת נתונים לאיסוף (ג)

מחלקתי. תקציב ניהול לשם (ד)

שיטות: בשלוש המרכזי הנתונים בבסיס נרשמים הנתונים כל

 המרכזי למחשב מסופים בהם שמופעלים עזר ושירותי מכונים מעבדות, של נתונים לגבי (א)

שביצעה הבדיקות בערך מזוכה "המוכרת" היחידה תקציב אוטומטית, מוזרמים הנתונים
פעולה לבצע ניתן עקרונית, בהתאמה. אוטומטית מחויב "הקונה" המחלקה תקציב ואילו

לשבוע. אחת החיובים מרוכזים בלבד, מעשיות מסיבות למעשה, אך אמת, בזמן זו

ונתונים השכר, על נתונים כדוגמת הרפואי, המרכז של כמחשב מופקים שאינם נתונים (ב)

התקציבים. קצינת עלידי המחלקות לתקציבי ידנית מעודכנים ידני באופן מופקים אשר
הנתונים. קבלת עם לחודש, אחת כלל, בדרך מתרחש, העדכון

טעם אין ואשר המחלקות כלל של משותפות הוצאות בהן כלולות אשר תקורה, עלויות (ג)

העניין לפי שנקבעו אלגוריתמים עלפי מחושבות המחלקה, ברמת מדידה עלידי להקצותן
למחשב. ידנית הם גם ומוזגים

בודק התאמה דיווח התמחיר. אמינות בדיקת המאפשרת תוכנה כוללת התמחירתקציב מערכת
מהאיזון, סטייה יש ואם הכנסותיה, כלל לעומת שירותים המוכרת היחידה הוצאות כלל את
שירותיהן את מוכרות המשנה שיחידות כיוון אפשרי, הדבר נכון. לא תמחור על מצביע הדבר
אמינה תמחיר מערכת מאוזנות. תמיד להיות עליהן ולכן הפסד, או רווח כל ללא עלות, במחירי
של אפשרות כל מראש מבטל מהימנות חוסר שכן מחלקתי, תקציב לכל הראשוני הבסיס היא

בעתיד. תכנון או תקצוב לצורכי עליה הסתמכות

כל הרפואי במרכז קיימים אך במלואה, עדיין הופעלה לא המחלקתי התקציב שיטת כאמור,
מלאה במתכונת ניסוי מתחיל 1.4.90 מיום החל להפעלתה. לתקציב) (פרט הבסיסיים הכלים

בביתהחולים. קליניות מחלקות בשלוש

תקציבית, במסגרת לפעול הרפואי המרכז צוות את ולהרגיל לתקציב המודעות את לעודד כדי
תקציבה, במסגרת לעמוד צריכה המחלקה וחומרים. תרופות  פריטים שני של הקצבה נעשתה
ההקצבה, את שגמרה מחלקה מראש. שבוע של לתצרוכת עד הלוואה לקבל באפשרותה אך
(כמו אלקטיביים ניתוחים עיכוב עלידי למחלקה אלקטיביים חולים קבלת להשהות צריכה

פרקים). השתלת

עורכים ועתה התמחירית, המערכת את להפעיל מאוד בקרוב יהיה ניתן ציון בני הרפואי במרכז
כי להניח, יש הולם. לתקציב מצפים ובעיקר ההתאמות, מערכות כל של אחרונות בדיקות בו
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המרכז. בכל בוזמנית הבעיות עם להתמודד לא כדי ומבוקר, הדרגתי יהיה המערכת שילוב
והנהלת לשנה, תקציב יקבלו לחדשנות, ופתוחים מודעים שמנהליהן מחלקות, ארבע עד שלוש
מנהלי יבקשו שנה שלאחר מקווים, בתהליך. עימם ותשתתף חלוקתו דרכי אחר תעקוב המרכז

כפייה. או מהפכה ללא השיטה תוחלף וכך להצטרף, נוספים מחלקות

הרפואי במרכז ההשקעה בפיתוחה. הקשורות עלויות גם יש תמחירית שבמערכת היתרונות בצד
התקציבים, קצינת  בכירות במשכורות אנשים בשני והצטמצמה שולית, היא כה עד ציון בני
מניחים המערכת. את המפתח מידע, מערכות ואיש במרכז, נוספים תפקידים גם הממלאת
בה יושקעו וכי דולר, אלף ממאה פחות עתה עד הושקעו המרכז של הכוללת המחשוב שבמערכת
ההוצאות כלל מתוך ובתמחירנות, בתקציב הישירה ההשקעה דולר. אלף מאות כשלוש עוד
תמחור שנים. עלפני המתחלקת חדפעמית, השקעה זוהי כמוכן, יותר. הרבה קטנה היא הללו,
בהשקעה צורך היה התמחור שיטת את לפתח וכדי ,1980 בשנת התחיל הרפואי המרכז מעבדות
לשלב שהגיעה עד נוספות, פעמים חמש המערכת נבדקה השנים במשך אדם. עבודת שנת של

הנוכחי.

השינוי זה. בשלב מזעריות הינן המרכז צוות אנשי שאר במערכת שמשקיעים העבודה שעות
בדפוסי לשינוי להתרגל צריכים רופאים ואף המעבדות עובדי מחלקות, שמנהלי בכך, מתבטא

נייר. על אותם לכתוב במקום המקלדת על הנתונים את ולהדפיס שלהם, האישיים העבודה

לעתיד מבט  בישראל בבתיחולים חשבונאיות במערכות שימוש 5.6

בשיטה לשימוש רבה חשיבות קיימת בישראל הבריאות שירותי של החשבונאית במערכת
מיוחד עניין להיות עשוי לממשלה המוסדות. בין להשוואה בסיס להוות שתוכל אחידה, ארצית
גם להיות עשויים אחידה השוואתית למערכת הבריאות. מערכת את המסבסדת היא שכן בכך,

המסקנות. והסקת המחקר מבחינת יתרונות

גם חשוב הדיווח. ובשיטות באבחנות במינוח, באחידות הצורך הינו רבה חשיבות בעל גורם
זהות. ביחידות ישתמשו היחידות שכל כדי ולחומרים, לתרופות אחיד קטלוג לבנות

מבחינת  מאוד גדולה ביניהם השונות ציבוריים, אשפוז מוסדות כ50 רק בישראל שיש למרות
אחידה. השוואתית מערכת לתכנן קשה מכך, כתוצאה וכד'. הארגונית השייכות הסוג, הגודל,
מוסדות של התחשיבית בגישה רבים הבדלים קיימים ולכן מענה, ניתן לא עדיין רבות לשאלות
ישות שהן או מביתהחולים, נפרד בלתי חלק הן החוץ מרפאות האם למשל, במערכת. שונים
ישות שהוא או בביתהחולים עצמאית מחלקה הוא המיון חדר האם תמחיר? לצורכי עצמאית
לעובדה בקשר לעשות ניתן מה אמבולטוריים? הם בו מהעבודה ששנישלישים מאחר נפרדת,

מזה? זה שונים כך כל בארץ המיון שחדרי

עם המחלקה, ברמת מידע ליצור להתחיל יש כמהפכה. ולא בשלבים, להיעשות צריכים השינויים
שיקולי הרופאים של לתודעתם בהדרגה להביא יש ונאסף. שנוצר במידע יעיל לשימוש הוכחות
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שותפים הם כי להכרה, להגיע חייבים הרופאים כה. עד אליהם התייחסו לא אשר עלותתועלת,
המרכז של קיומו את שקובעים אלה בעצם הם וכי להכנסה, ואחראים ההוצאה ליצירת

הרפואי.

אחרים בתיחולים יכולים שנתיים תוך כי נראה, ציון, בני בביתהחולים שהצטבר הניסיון לאור
אינן בביתחולים תמחירית מערכת להפעלת ההוצאות ולהפעילה. ליישמה השיטה, את להעתיק
נחוצים בתפקידים גם בחלקם ישמשו אשר אנשים, ארבעה של כוחאדם ודרוש במיוחד, גדולות
המרכז תקציב כל את ינהל האחד  התקציבית המערכת על יעבדו תקציב אנשי שני אחרים.
שיתנו מחשב, אנשי בשני צורך יהיה כמוכן ובעדכונו. התמחור בהעמקת יעסוק והשני הרפואי,
חוץ. גורמי עם בקשר ויעמדו הציוד, את יתחזקו הקטנות, בתוכנות יטפלו המרכז, לכל שירות

זמן לחסוך עשויים ואשר למערכת, ממערכת להעתיקם שניתן חשובים עקרונות כמה קיימים
התמחור, מדיניות קביעת עצמה, השיטה חינו להעתקה שניתן ביותר החשוב העיקרון והוצאות.
גם וכר. ובהכנסות בהוצאות מחייבים איך ממי, יקנה מי למי, ישלם מי המרכיבים, קביעת
קביעת למשל, כמו, להיחסך, עשויות למערכת הקשורות העקרוניות השאלות בכל ההתלבטות
שההוצאות או משלה, והכנסות הוצאות עם מחלקה זוהי האם המיון: חדר לגבי המדיניות

למיון. מיוחד תקציב ללא המחלקות, כל על מתחלקות

בדיקה, כל של הבסיסיים המרכיבים רשימת את לשנייה אחת ממערכת להעתיק ניתן בנוסף,
הבדיקה, ממרכיבי אחד כל של העלות לאחוז להתייחס ניתן וכד'. העבודה החומרים, כמו
להעתיק כמובן, ניתן, לא המחירים מערכת את בדיוק. זאת להעתיק איאפשר שכמובן למרות
אמיתי. בזמן ומנותחים מתעדכנים דינמיים, להיות צריכים המחירים לשני. אחד מביתחולים

ללא התקציב כל חלוקת הינו המחלקתי בתקצוב יסודי עיקרון כי ללמוד, ניתן כה עד מהניסיון
ניתן לא כמוכן, לקבלתה. ולתחרות ללחצים לגרום עלולה עתודה שכן (רזרבה), עתודות השארת
את במעט להגדיל ניתן זאת, במקום ההנהלה. באמינות לפגיעה מחשש עתודה, להסתיר
לעדכן לא מאפשר גם כזה פקטור לעתודה. מלאכותי גורם בכך ולהכניס למחלקות, המחירים

מדי. רבה בתכיפות המחירים את

ציון. בבני ההתפתחויות לגבי אחרים רפואיים במרכזים גוברת ומודעות התעניינות קיימת
מהמערכת וביקורים שאלות פניות, ויש מפרסם, שהוא השנתית, החוברת את מפיץ המרכז
בתי מתרבים כן מנסיונו. ללמוד שמנסים וממוסדות אחרים רפואיים ממרכזים הממשלתית,
ללמוד כדי מרכיביו, על ציון בני ביתהחולים של התמחיר את לקבל מבקשים אשר החולים

ולעצמם. עצמם על מכך

בתיהחולים את שמנהלים אלה הם שכן, הרפואי. והמינהל הרופאים מצד באה רבה התעניינות
להם אין גיסא, מאידך המחלקה. תקציב על אחראים דבר של בסופו יהיו והם המחלקות, ואת

ממשיים. חששות בהם מעוררת והתכנית בנושא, וידע הכשרה כל

אחר סקטור מכל יותר האחיות חשות האחרונות בשנים בשיטה. רב עניין מגלות הן גם האחיות
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ואינם כמוהן, מוגבלים אינם שהרופאים חשות הן ובציוד. בחומרים בעיקר המחסור, את
הפתרונות אחד להיות עשוי מחלקתי שתקציב להן נראה לכן הצמצומים, בעול לנשיאה שותפים

אלה. לתחושותיהן

המעבר אם כי נראה, בברכה. במחשוב השימוש את הן אף מקבלות אחרות עובדים קבוצות
וליוקרה לקידמה כסמל אלא בכפייה או בדרסטיות לא התנגדויות, לעורר בלי נעשה למחשב

בעזרתו. לעבוד ולומדים בכך מעוניינים העובדים הרי מחלקתית,

כל לגבי תחשיב מחייבת שהשיטה מאחר בעיות: כמה מעוררת החשבונאיות המערכות גישת
של לחישובים הבסיס בהגדרת מתודולוגיות בעיות קיימות לביצוע, יקרה היא ופעולה, פעולה
ביותר, המתאימה השיטה מהי לקבוע יש לכן רבות, תמחירנות שיטות קיימות הפעולות,

מיוחדת. חשיבות לכך יש ולכן התוצאות, על להשפיע ספק, ללא עשויה, השיטה קביעת

מהותיים שינויים יחולו ביתהחולים למחשוב והשנייה הראשונה בשנה שכבר לצפות אין
כי הראה, בארצותהברית הניסיון כי אף העלויות. בהקטנת או התפוקה בהגדלת בחיסכון,
שעצם הרי כדאית, והיתה כספית, תשואה הניבה מידע מערכות הכנסת בעקבות ההתייעלות
שינוי אולם בארצותהברית). (כמו מהתקציב 598398 לכדי בעתיד להגיע עשויה ההשקעה
מדויק, מידע לקבל ההחלטות למקבלי לאפשר אלא כספים, לחסוך בהכרח אמור אינו השיטה
העומדות החלופות בין לשקול  ובעיקר עדיפויות, סדרי ולקבוע יעדים להחליף שיוכלו כך

השוק. כוחות על במהירות ולהגיב לפניהם

סימם .6

תמחירתקציב למערכות בישראל הבריאות במערכת הקיימת החשבונאות שיטת שינוי
אך כספי, מחיר שיגבה תהליך להיות עשוי והמחלקה, ביתהחולים של אוטונומיה המאפשרות

בצידו. רווח גם יהיה
תקציב במסגרת והמחלקה ביתהחולים של וההכנסות ההוצאות מערכת תופעל השינוי במסגרת
אמינה מידע במערכת גם והבנה, טוב רצון הרבה בצד צורך, יש כך לשם מראש. וידוע קבוע

מודרני. מחשוב על המבוססת ורחבה,

לדפוסי בסיס שתהווה ואמינה, יציבה ארצית מחירים מדיניות לפיתוח רבה חשיבות קיימת
שונות. בריאות ומסגרות בתיחולים בין ולהשוואה ביתהחולים בתוך ארוך לטווח עבודה
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ב>בל>וגרפ*ת

וכלכלת למינהל המגמה הכירורגית. במחלקה ממוצע מחלה יום עלות תאריך). (אין י. ויסברג,
שבע. באר בנגב, בןגוריון אוניברסיטת ורווחה, בריאות

וכלכלת למינהל המגמה ,822 עבודה נייר סורוקה. הרפואי במרכז אשפוז עלות .1982 ע. זמורה,
שבע. באר בנגב, בןגוריון אוניברסיטת ורווחה, בריאות

הפקולטה החולים. ותפוקות עלויות לאומדן פיננסית דיווח מעיכת תכנות .1978 ע. זמורה,
בןגוריון בביתאוניברסיטת ורווחה, בריאות וכלכלת למינהל המגמה הבריאות, למדעי

שבע. באר בנגב,

המגמה סורוקה. ע"ש בביתהחולימ מיוחדות ויחידות מכונים עלות .1986 א. אורי, ע.; זמורה,
שבע. באר בנגב, בףגוריון אוניברסיטת ורווחה, בריאות וכלכלת למינהל

וכלכלת למינהל המגמה הכירורגית. במחלקה ממוצע מחלה יום עלות .1982 מ. פרידנטל,
שבע. באר בנגב, בןגוריון ורווחה,'אוניברסיטת בריאות
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וי פרק
תחלואה דפוסי על ממוחשבת נתונים מערכת

וקשישים כרוניים חולים בקרב וטיפול
ד>צ>אן*** רמ> קאהן,** מרתת בלשון,* לובה

מבוא .1

אוכלוסייה כמו אוכלוסייה, קבוצות אחר לעקוב הדרכים אחת הינה ממוחשבת נתונים מערכת
התחלואה על שוטף מידע קבלת מאפשרת המערכת קבוע. למעקב הזקוקה כרוניים חולים של
כרונית תחלואה דפוסי התפתחות על זמן ולאורך מקיפה שלמה, תמונה ונותנת בקהילה,

בהם. והטיפול
מובאות נחוצה. היא מה לשם ומסביר תחלואה, על נתונים מערכת מהי בוחן זה מאמר
דפוסי על הממוחשבת הנתונים מערכת במפורט ונסקרת ומידע, נתונים למערכות דוגמאות

כללית. קופתחולים במרכז וקשישים כרוניים בחולים וטיפול תחלואה

כללי רקע .2

מתבטא החוסר בסיסיים. תחלואה מדדי על מספקים ומידע נתונים חסרים הבריאות בשירותי
.(Jabine 1987) בקהילה הכרוניות המחלות בתחום במיוחד בולט אך שונים, רפואה בתחומי
התחלואה בדפוסי האחרונים בעשורים שחל הבולט השינוי בשל במיוחד חשוב זה בתחום מידע

על כאחראית כיום מכהנת קהילתית. ברפואה ומוסמכת ילדים ברפואת מומחית הינה בלטוך לובה ד"ר ♦

רפואית למדיניות האגף במסגרת ממוחשבת רשומה ופיתוח בקהילה כרוניים לחולים המדור
התמחות תכניות בפיתוח עסקה בעבר כללית. קופתחולים במרכז הרפואה בחטיבת ואפידמיולוגיה
ברפואה הצוות עבודת ופיתוח ובהדרכה ראשונית ברפואה רפואיים נהלים והכנת המשפחה ברפואת

ראשונית.

התכנית כראש כיום מכהנת הציבור. בבריאות ומוסמכת בנוירולוגיה מומחית הינה קאהן מרתה ד"ר .♦

לפיתוח תכניות על ממונה היתה בעבר השרון. באזור כללית קופתחולים של רפואי מידע למערכת
אמבולטורי. לטיפול מידע מערכות

האגף כראש כיום מכהן רפואי. במינהל ומומחה אורתופדית בכירורגיה מומחה הינו דיציאן רמי ד"ר ***

עוזר בצה"ל, ראשי רפואה קצין סגן היה בעבר כללית. קופתחולים במרכז הרפואה בחטיבת הרפואי
רפואית למדיניות האגף וראש בריאות ביטוח חוק הפעלת נושא כמתאם הבריאות משרד לסנכ"ל

כללית. קופתחולים במרכז הרפואה בחטיבת ואפידמיולוגיה
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לב מחלות כמו הכרוניות, המחלות שכיחות ועלתה ירדה, הזיהומיות המחלות שכיחות בקהילה.
והתמותה מהתחלואה ל8095 הסיבה את כיום המהוות הגידוליות, והמחלות וכלידם
בעולם שונים וסקרים מחקרים .(Fries 1980; Fries 81 Ehrlich 1980) בקהילה באוכלוסייה
Weitzman 1987;) בגיל העלייה עם הכרונית התחלואה של ניכרת עלייה על מצביעים ובארץ

.(Carel et al. 1984; Medalie et al. 1974

בתחום רציני אתגר מהווים האוכלוסייה בהזדקנות בעיקר המתבטאים הדמוגרפיים השינויים
והולך הגדל הביקורים במספר היתר, בין ביטוי, לידי באים אלה שינויים הרפואי. השירות מתן
Rosner et ;1982 (אלנצוויג בית לביקורי ובדרישה וקבוע תכוף במעקב בצורך הרופא, אצל

.(Soldo 1980; al. 1988

נחוצהי היא מה ולשם תחלואה על נתונים מערכת מה* .3

בין גומלין יחסי של כארגון בריאות" נתוני "מערכת הגדיר (אב"ע) העולמי הבריאות ארגון
חברתיתכלכלית, מידע מערכת במסגרת כתתמערכת הפועלים ושיטות, מיתקנים אנשים,
המשפיעים והגורמים הבריאות מצב לתיאור הדרושים המידע ואת הנתונים את לספק במטרה

.(46 עמ' ,Weber 1980) הבריאות שירותי וניהול הזמינים הבריאות משאבי פיתוח עליו,

בבסיס צורך יש בימינו הקלינית הרפואה של ביותר החשובות מהבעיות רבות לפתור כדי
זמן לאורך מפורט מידע מכיל כזה נתונים בסיס כרוניות. מחלות על ובעיקר מחלות, על נתונים
אלפי כולל המאוחסן המידע ומבוקר. קפדני באופן פרוספקטיבית שנאסף (לונגיטודינאלי),
במקום כלל בדרך מאוחסן המידע ומעקב. תצפית שנות אלפי ועשרות שונות ממסגרות חולים
באותו רבים במקומות לחוקרים זמין יהיה הוא ממוחשבות תקשורת רשתות ובאמצעות מרכזי,
ותחת מבוקר באופן נעשה הנתונים בבסיס והשימוש הנתונים, חסיון על הקפדה יש הזמן.
לעקוב וניתן ופרוספקטיבי, מוגדר אחיד, דיווח באמצעות כלל בדרך נאספים הנתונים פיקוח.
הערכת מדדי המטפל. הרופא את או מגוריהם מקום את משנים הם אם גם החולים אחר

אחרים. משתנים ועל הבריאות מצב על ביותר מקיף מידע כוללים החולה

הן: בריאות בשירותי תחלואה על נתונים מערכות של לנחיצותן העיקריות הסיבות

תחלואה, (תמותה, מקובלים תוצאה מדדי לפי בריאות תוצאות של והשוואה מדידה (א)
וכד'). אינוחות מוגבלות,

מערכת על המעמסה לעיקר כיום התורמות כרוניות, מחלות אחר טיפולי צוות של מעקב (ב)

ואחרות). רפואיות התערבויות של אפקטיביות החולים, אפיוני תחלואה, (דפוסי הבריאות

לאורך בתחלואה ולשינויים בריאות לתוצאות המתייחסים ארוך, לטווח מחקרים ביצוע (ג)

קודמות. תוצאות על והתבססות קבוע משוב מתן תוך ומעקב זמן

וניתוחם. עיבודם נתונים, איסוף הסתכלות, לצורך ומורכבות מגוונות שיטות פיתוח (ד)
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זמן ולאורך בוזמנית שונים במקומות שונות, למטרות המצטברים בנתונים שימוש (ה)

תרופות). פיתוח התערבות, תכניות פיתוח שירותים, תכנון הדרכה, מחקר, (לצורכי

רחבות. להכללות ולהגיע רבממדיים ניתוחים לבצע יכולת (ו)

ותקפותה. מהימנותה והבטחת שוטף באופן הפרוספקטיבית הדיווח מערכת שכלול (ז)

ובישראל בעולם תחלואה על ומידע נתונים מערכות .4

נתונים בסיסי ליצירת שונות דרכים נוסו כרונית, תחלואה על המידע נושא חשיבות לאור
של פרטניות מהודעות בתיחולים, מאבחנות שהתקבלו בנתונים השתמשו כלל בדרך מתאימים.
ומין גיל על המבוססת (register) מרשומת ,(KemperJorgensen 1978) (דנמרק) רופאים

כזאת. רשומה יצירת עלידי או המטופלת האוכלוסייה של

בעלי אנשים קבוצות על נתונים לאיסוף כלי הינו מסוים מסוג תחלואה לרישום ארצי רגיסטר
על ולא אינדיבידואלי) בסיס (על כפרטים החולים עלפי מאורגנים הנתונים אפיונים. אותם
של הטיפול ואחר אירועים אחר לעקוב מאפשרת רשומה אגרגטיבי). (רישום המקרים סך בסיס
הלוקים אנשים של בריאותם אחר למעקב במיוחד מתאימה היא ולכן שבמאגר, האוכלוסייה
רישום של ברגיסטר כיום משתמשים בישראל שבשימושם. השירותים ואחר ממושכות במחלות
המידע מקורות את מבססים ושניהם פסיכיאטריות, במחלות החולים של ורגיסטר הסרטן

האשפוז. מערכת על בעיקר שלהם

ביטוח כמו שונות, ביטוח תכניות עלידי שפותחו מערכות הינן אחר מסוג נתונים מערכות
מימונם. ועל הבריאות בשירותי השימוש הוצאות על מידע של וארגון הספקה לשם לאומי,

תחלואה. לגבי גם חשוב מידע מקור לשמש עשויים אלו מאגרים

בעולם הגדולות הביטוח מתכניות אחת הינה בארצותהברית Medicaren של הביטוח תכנית
קשת כוללת Medicaren של הנתונים מערכת ומקיפה. ממוחשבת נתונים מערכת שברשותה
סיעודיים ומוסדות בית לטיפול סוכנויות בתיחולים, ובהם בריאות, שירותי של רחבה

.(DHEW 1978)

מועטה. במידה רק כה עד והתפתחו מוגבלות, הינן מיוחדות תכניות המשרתות נתונים מערכות
Michiga^s Humann שפותחה הרשומה את למנות ניתן כאלו למערכות הדוגמאות בין
הכרוניים החולים לאוכלוסיית שירותים הספקת אחר למעקב (1979) Services Network
OnLok Senior Health Servicesa שהוקמה הנתונים מערכת ואת התכנית, במסגרת

.(Zawadski ef Gee 1982) בסןפרנציסקו

מאגר הינו כרוניות מחלות אחרי למעקב ארציים נתונים מאגר ליצירת מעניין ניסיון
נתונים איסוף על המבוסס מאגר הינה (Sullivan et al. 1987) Aramis תכנית 1.Aramis
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המחלה. לגורמי הטיפול תוצאות בין דוסיטרי קשר ליצירת זמן לאורך פרוספקטיבי

המתבסס תמותה, על מידע הינו והאזורית הארצית ברמה בישראל כיום הקיים המידע עיקר
על מידע ולא  חדפעמיים מסקרים מידע או באשפוז אבחנות על מידע פטירה, תעודות על
תחלואה של בשכיחות בעיקר עוסק תחלואה על הקיים המידע רוב כמוכן, בקהילה. תחלואה

שלה. בהיארעות ולא כרונית

במסגרת למשל, כך בישראל. גם קיימים ומעקב טיפול לשם נתונים מאגרי לפיתוח ניצנים
העברית והאוניברסיטה הדסה של הציבור לבריאות המחלקה של קהילתית לרפואה התכנית
בקהילה: הפועלות התכניות בשתי ולמעקב לטיפול ממוחשב נתונים מאגר הוקם בירושלים,
רופאחולה, מגעי כל התכנית במסגרת מוחשבו כן וילד. אם ותכנית וכלידם לב מחלות תכנית

כרוניות. למחלות רשומה ומתוכננת

וקשישים כרוניים חול>מ בקרב וטיפול תחלואה דפוסי על נתונים מאגר .5
כללית בקופתחולים

רקע 5.1

מצוי וקשישים כרוניים חולים בקרב והטיפול התחלואה דפוסי על ביותר הגדול הנתונים מאגר
כרוניים חולים של רשומה על המבוסס ממוחשב, מידע מאגר זהו הכללית. בקופתהחולים
עלידי שוטף באופן מופעל המאגר משפחה. ורופאי כלליים רופאים בידי המטופלים וקשישים

.1985 משנת החל הכללית קופתהחולים מרכז

של ההגדרה על מבוססת המאגר, מפעילי את שימשה אשר כרוני, לחולה ההגדרה
מי הוא כרוני חולה עלפיה (1951) Commission on Chronic Illness' Conferencen
בסיכון נמצא זמן, לאורך ממושך וטיפול תרופות מקבל ומתמשכת, ממושכת במחלה שלוקה

שיקומי. טיפול אף ולעתים צמוד מעקב מחייב ונכות, סיבוכים לפיתוח גבוה

זו קופה של הנתונים מאגר הכללית, בקופתהחולים מבוטחים ישראל מקשישי %96v מאחר
הוא הכללית קופתהחולים מבוטחי בקרב הקשישים של (חלקם לאומי כמאגר כמעט כמוהו

.(8.896 על העומד באוכלוסייה חלקם לעומת 13.396

המטופלת האוכלוסייה על נתונים בסיס ליצור כדי הכללית בקופתהחולים פותח המידע מאגר
כלל לפי האוכלוסייה את להכיר כוונה מתוך מתמשך, ובאופן פרוספקטיבית בצורה בקופה
להתמקד הוחלט מיידי כיעד נוספים. ומרכיבים מין גיל, לפי הכרוניות, ובעיקר המחלות,

ולתנאים. לצורך בהתאם להרחיבו במטרה חשובים, מרכיבים במספר
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חנתוניס מאגר התמתחות 5.2

קידוד של מוצלח ניסיון רב. זמן זה בקופתחוליס הורגש כתניים לחולים ברשומה הצורן
,198384 בשנים קופתחולים של השרון במחוז קאהן ד"ר עלידי שבוצע כרוניות, מחלות מספר
ברוקדייל, מכון בסיוע בקופתחולים, פותח כך, ב1985. הממוחשבת הרשומה לבניית הוביל
במנות לתרופות מעקב כרטיס בעלי כרוניים חולים הכוללת וממוחשבת, קבועה רשומה של דגם
מהשמנת הסובלים חולים מרותקים, חודשיות, תרופות ללא במעקב אחרים חולים חודשיות,
אלה כל ידועה. מחלה ללא 65+ לבני רשומה וכן דם, שומני מעודף הסובלים חולים יתר,
ופועלת התחלואה שכיחות על מידע מספקת הרשומה ומין. גיל אבחנות, לפי חלוקה עם רשומים
הנתונים להיום, נכון ארצית. וברמה המחוז המרפאה, הבודד, הרופא של החולים ברמת
על המלמדים בנתונים גם המאגר את להזין כוונה יש בעתיד אך בלבד, ותיאוריים כמותיים
סוכרת מיתרלחץדם, לתחלואה מתייחסים כיום במאגר הקיימים הנתונים עיקר הטיפול. טיב

.65+ בני בקרב בעיקר גבוהה זו תחלואה שכיחות לב. ומחלות

לשתף התבקשו והם קופתחולים, ויחידות הרופאים לכל טפסים נשלחו המאגר, הקמת עם
בסיס שימשו שמילאו והטפסים לפנייה, נענו טיפוליות יחידות 300 אותם. ולמלא פעולה
על ליחידות פנייה היתה המאגר להפעלת והשלישית השנייה בשנה המאגר. פעולת לבדיקת
1,700 במאגר נכללו מכך וכתוצאה מחוז, בכל והסיעודית הרפואית ההנהלה המלצת בסיס
ברחבי הכללית קופתהחולים של הראשוניות היחידות לכל טפסים נשלחים 1990 משנת יחידות.
במאגר תיכלל בקופתהחולים המבוטחת הבוגרת האוכלוסייה שרוב לקוות, ויש הארץ,

הנתונים.

מידע כללו ,1988 לאוקטובר נכונים היו ואשר ,1989 באוקטובר מהמאגר שהופקו הדו"חות נתוני
אשר נפש, 1,498,938 הכוללות מרפאות, ב774 ראשוניות, טיפול יחידות מ1,402 שהתקבל

בקופתחולים. המבוטחת 20 גיל מעל מהאוכלוסייה 73.896 מהווים

מהן אחת שבכל עירוניות, מרפאות הן 1988/9 בשנת במאגר שנכללו מהמרפאות שנישלישים
במספר לעבוד עשוי אחד שרופא כך כפריות, הן מהמרפאות שליש ראשוניות. יחידות כמה
מהאוכלוסייה) 2696) במאגר כלולה אינה שעדיין קופתחולים מבוטחי אוכלוסיית מרפאות.
בעיקר הנתונים, במאגר להיכלל שסירבו רופאים של ומיחידות הערבי במגזר מיחידות מורכבת
מהמגזר מרפאות גם במאגר נכללות 1990 משנת החל באופיו. וולונטרי הוא שהמאגר משום

טובה. השתתפות רמת על מעידות מהמאגר שהופקו ביניים תוצאות הערבי.

הנונונ>0 למאגר המידע מקורות 5.3

הבאים: המקורות מן מוזן המאגר
פעמיים המתעדכנת לרופא), מבוטחים (כ500)1 רופא כל של החולים רשימת של אלפון (א)

בשנה.

 85 



תחלואה דפוסי על ממוחשבת נתונים מערכת

כרוניות למחלות הניתנות חודשיות במנות לתרופות מעקב כרטיסי בעלי של קובץ (ב)

מסוימות.

בקופתחולים. טיפול להמשך מהיחידות מרותקים של רשימות (ג)

בקופתחולים. 65+ בני של רשימה (ד)

מהדורה ,ICHPPG) הראשונית ברפואה בריאות בעיות של לאבחנות קודים רשימת (ה)

שנייה).

חודשיות. כמנות מאושרות תרופות רשימת (ו)

ותק*>ב כוחאדמ 5.4

מצומצמים כוחאדם משאבי באמצעות כיום מופעלת קופתחולים במרכז הנתונים מערכת
צורך יש בעתיד, וצנוע מסוים פיתוח תוך הנוכחית, במתכונתה המערכת הפעלת לשם ביותר.
למחשב, נתונים בהכנסת הכרוכה השיגרתית בעבודה שיעסקו כוחאדם, של תקנים בכשני
של פעילותו הרחבת במחקר. גם  מצומצמת ובמידה הנתונים, בעיבוד תכניות, בהפעלת

כוחאדם. של תוספת תדרוש מחקר, לצורכי בעיקר המאגר,

המידע מאגר והפעלת הישימה מבגח 5.5

עיקריים: טפסים שלושה באמצעות נאסף המידע

אבחנות. דו"ח (א)

א'). (נספח השלמה  אבחנות דף (ב)

ב'). (נספח ולמרותקים יתו"לחץדם סוכרת, לחולי מעקב דפי (ג)

למרכז אותם ומעביר בשנה, פעם המודפסים וב/ א' הטפסים את מעדכן המשפחה רופא
אחר המעקב על האחראית במרפאה, האחות בעזרת העדכון נעשה כלל בדרך קופתחולים.
החולים כל שמות הימני בטור מודפסים הרשומה בדפי ומרותקים. סוכרת יתרלחץדם, חולי
65+ בני כל בתוספת חודשיות, במנות לתרופות מעקב בכרטיס והמצוידים הידועים הכרוניים
זו גיל שקבוצת (מאחר הדו"ח הנפקת בעת ידועה מחלה להם אין ואשר הרופא בידי המטופלים
דף מכן לאחר הרופא מקבל החוזר הדו"ח סמך על כרונית). מחלה לפתח גבוה בסיכון היא

ג'). (טופס הכרוניים החולים אחר למעקב עבודה דפי מקבלת והאחות תחלואה, מצב סיכום

א') (טופס הרשומה דף של העליונה בשורה הודפסו האבחנה עם החולה שם את להצליב כדי
.1985 מאז בקופתחולים בשימוש הנמצאת השנייה, המהדורה JCHPPG עלפי האבחנות קודי
החולה אם גם לרשום ניתן בטופס אחרות. משמעותיות מחלות שלוש לציון מקום הושאר כן
ללא או ידוע, לא נפטר, אחר, למקום עבר כמו: אחרים, ופרטים הריתוק חומרת את מרותק,
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של תקופתי ולתיקון לרישום גמישה אפשרות לרופא לתת נועדה הדף מתכונת ידועה. מחלה
ובמצבם. המבוטחים החולים במספר המתמיד השינוי לאור הדו"ח

שמות את ידני באופן לרשום ניתן ובו השלמה, דף יחידה לכל נשלח המודפסת הרשומה עם
של המתאים הקוד בציון תרופתי, לטיפול נזקקים שאינם ,65 מגיל וצעירים הכרוניים החולים
החולים מספר את משמעותי באופן מגדיל ההשלמה דף הריתוק. מצב ושל הכרונית המחלה

כרוניים. כחולים במאגר הנקלטים

(יתרלחץ הכרוניים החולים אחר המעקב את אך הרופא, של חינה הדיווח לבדיקת האחריות
מתוך האבחנה קוד את מעתיקות אשר האחיות, בפועל מבצעות ומרותקים) סוכרת דם,

המיוחד. בטופס ומדווחות החולה מכרטיס או הקיימת הרשומה

החדש הטופס את מקבל הוא כאשר עצמו, הרופא בידי הן מתבצעת הדיווח איכות בדיקת
הצוות של מדגמית בדיקה באמצעות והן בהתאם, ומתקנו ומצבם, החולים לפרטי אותו ומשווה
הקשישים, מספר החולים, מספר של השוואה כוללת זו בדיקה המידע. מאגר את המפעיל

ארצית. וברמה המחוז המרפאה, הבודד, הרופא ברמת וטיפולים אבחנות

ולמרכז למחוזות לרופאים, הרמות: שלוש לכל ומקביל שוטף באופן מסופקים הדו"חות כל
קופתחולים.

המידע מאגר של הנוגח"ם התוצרים 5.6

הבאים: התוצרים שנה מדי מונפקים הנאגר המידע סמך על

ומרותקים, יתרלחץדם סוכרת, חולי אחר שנתי בסיס על מתמשך מעקב דפי מונפקים (א)

המרפאה. אחיות בידי לשימוש

מקבלי כרוניים חולים שנושאים התרופתי המעקב בכרטיסי האבחנות קודי מודפסים (ב)

אחרות. וברשויות במגןדודאדום מיון, בחדר מחלתם זיהוי לשם תרופות,

לרופא לאפשר כדי מרפאה בכל הכרוניים החולים קליטת מצב של מסכם דו"ח מונפק (ג)

שלו. הכרוניים החולים של הרשומה בקרת

ברמה ומין, גיל לפי הטיפול דרכי ועל הכרונית התחלואה שכיחות על דו"חות מונפקים (ד)
הבאות: למחלות מתייחסים הדו"חות הבודד. והרופא המרפאה המחוז, רמת הארצית,
יתר השמנת מטבוליות, הפרעות איסכמיות, לב מחלות מוחי, אירוע יתרלחץדם, סוכרת,

וכוי.

או מחוזות רופאים, לבקשות בהתאם דו"חות והונפקו ספציפיים תחלואה סוגי נותחו (ה)

אחרים. גורמים
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גיל, שונות, אבחנות כמו שונות, הצלבות לפי נוספים, דו"חות של רב מספר להפיק ניתן (ו)

וכד'. מחוז רופא,

1988 בשנת המידע נמאגי לשימוש דוגמאות 5.7

המכנה כאשר שונים, בעיבודים ואפידמיולוגיים סטטיסטיים נתונים נתקבלו מהמאגר (א)
כרוניים חולים מספר הינו והמונה המבוטחים, מספר הוא ומחוז רופא לכל המשותף
במחלה הלוקים כרוניים חולים הם 18.395 המדווחת, האוכלוסייה מתוך  לדוגמה ביניהם.
אחוז .65+ בני הם הכרוניים החולים מסה"כ 5196 תרופות. ומקבלים יותר או אחת
הכרוניים החולים אחוז ומתוכם ,.u%1 הוא המדווחת באוכלוסייה 65+ בני המבוטחים
בשירותי המשתמשים בקרב חשוב מרכיב כי העובדה את מדגיש זה מידע ל6696. מגיע
מחלותיהם ריבוי עקב השירותים מרב את הצורכים קשישים, חברים הינם הקופה
וסוכרת. יתרלחץדם נמצאות כיום, המדווחות השכיחות, הכרוניות המחלות בין הכרוניות.
ל16.296. מגיע הוא 40 לגיל ומעל ,7.196 הינו הכללית באוכלוסייה יתרלחץדם שיעור
חולים ל7.196. מגיע הוא 40 גיל ומעל ,3.292 הינו הכללית באוכלוסייה הסוכרת שיעור
סוכרת חולה שכל לציין, ניתן היתר ובין מרובות, במחלות לעתים לוקים 65 בני כרוניים

מיתרלחץדם. גם סובל שני

את גם זאת ובעקבות רופאים, של שונים טיפול דפוסי לאתר ניתן המאגר באמצעות (ב)

קשישים כ4096 עם דומה, רשומה בעלי משפחה רופאי שני אותרו ב1987 לכך. הסיבות
האחד אצל 1996  שונים איסכמיות לב מחלות של אבחנות שיעורי עם אך בטיפולם,
הכרוניים. החולים בין 16.396 היא הארצית הממוצעת השכיחות כאשר השני, אצל ו6096

היה התחלואה בדפוס לשוני שהגורם התברר, ואז נוספת, מעמיקה לבדיקה הוביל הפער
תהליך לגבי נהלים באמצעות להתערבות מוביל זה ממצא האבחנה. בעקרונות שוני

המרפאה. רופא בידי איסכמית לב מחלת של האבחנה

כדי רופא, לכל נשלח הכללית באוכלוסייה גיל לפי התפלגות עם הקליטה מצב סיכום פלט (ג)

מסוימות מחלות של וההיארעות השכיחות ועל שלו האוכלוסייה מצב על ללמוד שיוכל
מטופליו. בקרב

לצורכיהן. שימוש בו לעשות וביקשו הנתונים, במערכת מיוחד עניין גילו מרפאות כמה (ד)

הנתונים מערכת על המתבססים זקנים, של דושנתית ובדיקה מעקב קיימו מרפאות בכמה
התקופתי המעקב את ומבצעות ואבחנותיהם, הזקנים כל רשימת את מקבלות המרפאות 

במצבם. השינויים ואחר בריאותם אחר

ממאירות. מחלות אחר מעקב לעריכת הנתונים מערכת על המתבססים מחוזות גם יש
הדם שומני ויתר יתר מהשמנת הסובלים מבוטחים של רשומה קיימת מרפאות במספר

אחריהם. פרוספקטיבי מעקב ומבוצע
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לסך מתייחס הפלט וניהול. תכנון לשם קופתחולים של מחוז להנהלת נשלח הנתונים פלט (ה)

האוכלוסייה לעומת גיל לפי הכרוניים החולים התפלגות מבחינת הכרוניים, החולים כל
דוגמת מסוימות, מחלות לגבי ולמידע מהאוכלוסייה, כאחוז האבחנות והתפלגות הכללית
לעומת הגילים התפלגות הכללית, האוכלוסייה לעומת הגיל התפלגות מבחינת סוכרת,
הטיפול. סוג לפי וההתפלגות ומין גיל לפי החולים התפלגות הכרוניים, החולים אוכלוסיית

הבריאות משרד דוגמת כללית, לקופתחולים מחוץ מגורמים פניות הופיעו לאחרונה (ו)

ברשומה. האגור למידע הזקוקים אחרים, ארציים וגופים

בעתיד מידע מאגר של האפשרית תרומתו 5.8

האפשריים שימושיו בין כאחד. תכנון ולצורכי היומיומית לעבודה לתרום עשוי זה נתונים מאגר
הנוספים:

והקהילה. המרפאה הבודד, הרופא ברמת תחלואה לגבי ושוטף קבוע מידע הספקת (א)

בין ההבדלים על לעמוד במטרה כרוניים, בחולים שונים טיפול דפוסי אחר מעקב (ב)

להם. הסיבות ועל הדפוסים

לשם ועוד, מחוז מרפאה, רופא, מין, לגיל, בהקשר ובמיוחד הטיפול, דפוסי על מידע קבלת (ג)

מוקדם. ולגילוי התערבות תכנון

צוותים הפעלת טיפולים, סוגי השפעת כגון: שונות, התערבות שיטות של והערכה יישום (ד)

למיניהן. מנע ופעולות ביןמקצועיים

בהתאם וכד', דיאטניות אחיות, רופאים, כמו רפואיים, צוותים של והכשרתם חינוכם תכנון (ה)

המבוטחים. אוכלוסיית של משוערים עתידיים לצרכים

הן בקופה הנצרכות מהתרופות ש?809 מאחר הקופה. מבוטחי של תרופות צריכת תכנון (ו)

צריכתן. את רבה במידה לתכנן ניתן יציבות,

וכד'. בית טיפולי יום, לשיקום מסגרות שיקום, מרכזי כמו שירותים, תכנון (ז)

ספציפיים. ובמחקרים שוטף באופן קבועים, מדדים לפי הטיפול איכות בחינת (ח)

מקובלים מדדים בסיס על ושוטף, קבוע באופן הפועל איכות, בקרת של מערך הקמת (ט)
והמרפאה. היחידה הבודד, הרופא ברמת הנאספים
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זי פרק
עבודה לשירותי מידע מערכות לפיתוח אסטרטגיות

בבתיחולים1 סוציאלית
אוסלנדר** ג"ל כהף, בורים *

מבוא .1 ו

גללי רקע 1.1 :

ויחד הוצאותיהם את לרסן הבריאות שירותי על לחצים כיום מופעלים העולם, כבכל בישראל, י

לעבודה לשירותים לספק הצורך התעורר זה, רקע על הטיפול. איכות את להבטיח זאת עם *

ממוחשבות. מידע מערכות באמצעות ושוטפים עדכניים מידע נתוני בבתיהחולים סוציאלית
Spano 8c Lund) היטב תועדו כבר אלה מעין מידע במערכות שיש הפוטנציאליים היתרונות
תיעוד בונה, תקשורת פיתוח והתקציב, התכנון שיפור כוללים: והם (1986; Coulton 1979
מנגנוני שיפור ;(accountability) וחשבון דין למתן בדרישות לעמוד שיסייע ואיכותי כמותי

1ה. בתחום המקצועי הידע של וקידום איכות, הבטחת

ברוקד"ל במכון חוקרת כיום משמשת היא סוציאלית. בעבודה מוסמכת הינה כהן מרים גב' *

לשירותי מידע מערכות לפיתוח הפרויקט את ומרכזת בישראל, וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה
הקהילתיים השירותים בתחום מחקרית בפעילות עסקה בעבר הבריאות. במערכת סוציאלית עבודה

לקשישים.

ותכנון מדיניות ניהול, בתחומי התמחות עם סוציאלית בעבודה דוקטורט סיימה אוסלנדר גייל> ד"ר **

סוציאלית לעבודה בביתהספר בכירה מרצה הינה אוסלנדר ד"ר הציבור. בבריאות ומוסמכת חברתי
סוציאלית. מדיניות בתחומי מחקרית בפעילות ועוסקת בירושלים, העברית באוניברסיטה

וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל וג'וינטמכון ישראל ג'וינט סממנים הפרויקט את 1

ולפרופי ישראל מג'וינט גבע נחמיה לד"ר ברוקדייל, ממכון חביב ג'ק לפרופ' להודות ברצוננו בישראל.
אנו כמוכן לנו. שהעניקו והתמיכה הייעוץ עבור בניויורק, סיני הר הרפואי מהמרכז רוזנברג גארי
גורית לגב' עובדיה, ברוך למר הרשקוביץ, חנה לגב' ברגמן, עמי למר גיטלסן, פסח לד"ר מודים
רתנבלום, יוסף לד"ר אוקון, טניה לגב' חרובי, רעיה לגב' בןשחר, אילנה לגב' וייס, יונה לגב' שניידרמן,
אחרים, ובתיחולים העמק השומר, שיבאתל כרם, הדסהעין כרמל, בבתיהחולים העובדים צוות ולכל

הפיתוח. בתהליך שגילו הרבה המעורבות עבור

מאנגלית) תורגם (המאמר
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בבתי סוציאלית לעבודה בשירותים מידע מערכות לפיתוח פרויקט מציגים אנו זו בעבודח
לעבודה השירותים ראשי של משותפת יוזמה פרי הוא הפרויקט בישראל. הכלליים החולים
שלושת שהם הדסה, המדיצינית ובהסתדרות כללית בקופתחולים הבריאות, במשרד סוציאלית
מסגרת לפתח נועד הפרויקט בישראל. כללי אשפוז שירותי המספקים העיקריים הגורמים
על ייעשו וההפעלה המחשוב כאשר סוציאלית, לעבודה השירותים את המעניין מידע לאיסוף
של וקבוע שוטף דיווח על ותתבסס בחולה, תתמקד המערכת המעורבים. הארגונים ידי
הינן: הנשאלות המרכזיות השאלות שניתן. הטיפול ועל שלהם, הפונים על הסוציאליים העובדים
פסיכוסוציאליות בעיות באלו הסוציודמוגרפיים), מאפייניהם (בעיקר הפונים הם מי
ולאלו הסוציאליים לעובדים מגיעים חולים כיצד היקף; ובאיזה ניתן טיפול סוג איזה מטפלים;
בשחרור העיכובים היקף ומהו המשתחררים, החולים של מצבם מהו מופנים, הם גורמים
בפונים, ישירות המטפלים עובדים  הדרגים בכל למשתמשים יסופקו הדיווחים לכך. והסיבות

דרג. כל של לצרכים בהתאם  והארצית המקומית ברמה ומנהלים מדריכים
בסיוע בבתיהחולים הסוציאליים השירותים כיום מתמקדים אחרות, כבארצות בישראל,
שנפגעו למחלות הקשורות פסיכוסוציאליות בעיות עם המתמודדים משפחותיהם ולבני לחולים
כמוכן .(Soskolne 1986; Chernesky So Lurie 197576) להם הניתן ולטיפול מהן
מאחר הטיפול. המשך ובקידום השחרור בתכנון מרכזי תפקיד הללו השירותים ממלאים
המקרים ברוב הרי משבוע, קצרה הממוצעת השהייה בבתיהחולים האשפוז שבמחלקות
משבר. בעת התערבות של אופי ונושא קצרטווח הוא הסוציאלי העובד עלידי הניתן הטיפול

מביתהחולים. החולה של שחרורו עם מסתיים הישיר הטיפול עלפירוב

העובדים מקצת אחידים: אינם ואיכותו הישירים העובדים עלידי הנעשה הרישום היקף כיום,
דל הוא התיעוד אחרים רבים אצל ואולם מפורט, קליני תיעוד על מקפידים הסוציאליים
ארגון. כל בתוך הסוציאליים השירותים על השוואתיים נתונים שאין כמעט לפיכך, ביותר.
שיטתי לאיסוף מחשוב מנגנוני חסרים בישראל הסוציאלית העבודה שירותי מכך, יתירה
הגוברת מודעותם הטיפול. תוצאות ועל הניתנים השירותים על החולים, על המידע של ולניתוח
היום הרווחת הכללית המגמה את משקפת המידע לצורכי הסוציאלית העבודה שירותי של

.(Soskolne 1988) איכות להבטחת יותר מקיפות תכניות להפעיל בישראל הבריאות בתחום

המערכת 0*תוח תהל*ן 1.2

קרובות לעתים מלווים סוציאלית לעבודה בשירותים מידע מערכות של והפעלתן פיתוחן
התהליך את המאפיינים העיקריים המתחים אחד .(Philips 1989; Volland 1984) במתחים
הנתונים. איסוף לתהליך מרכזיות שהן הרישום למטלות הסוציאלי העובד של התנגדותו הוא
מצבים לקדד לדרישה המתנגדים סוציאליים עובדים יש הסברים: כמה יש זו להתנגדות
וכמציג כשרירותי, הנתפס דבר בלבד", "מספרים באמצעות מורכבות ואינטראקציות מסובכים
.(Jayartne ef Levi 1979; Rehr 81 Rosenberg 1979) מכני כתהליך הטיפול תהליך את
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שמטלות בעוד ההנהלה, של האינטרסים את ורק אך משרתת כזו מידע שמערכת החשים גס יש
Mutschler 81 Hasenfeld) הדיווח חובת בשל יותר כבדות נעשות העובדים של העבודה
עלול מועילה, בצורה נוצלו לא רב בעמל שהושגו נתונים כי שהראה העבר, ניסיון בנוסף, .(1986
Valasquez et al. 1986;) ויקר משווע זמן כבזבוז ייראה כולו שהמאמץ לכך לגרום

.(Goldberg 81 Warburton 1979

אנו לכישלון, מראש נועד מועילות מידע מערכות ליצור ניסיון שכל למסקנה להגיע במקום
הפיתוח. בתהליך ישירות אלה לנושאים מתייחסים

לנסיונות מעבר להתקדם הנוכחי הפרויקט שואף בישראל, השירותים למערכת לתרומתו בנוסף
השירותים של ממוחשבות מידע מערכות (א) אופנים: בכמה וזאת בעבר, כבר שנעשו
בספק, מוטלת שמהימנותו קטיגוריות ברשימות לפעמים השתמשו בבתיהחולים הסוציאליים
המרכזיות. הקטיגוריות של מהימנותן של שיטתית בדיקה הפיתוח בתהליך לכלול הוחלט לפיכך
לעומת הנוכחית, המערכת והפיקוח, הרישוי גופי של דרישה בעקבות הופעלו רבות מערכות (ב)

בערכה ורק אך תלויה תהיה שלה מוצלחת והפעלה פנימיים, לצרכים כמענה מופעלת זאת,
העובדים. עלידי בנתונים לשימוש הנחיות יפותחו לבסוף, והמוכח. הגלוי

מסוים יתרון אמנם, יש, אתרים. של רב במספר ליישום המיועדת מערכת לפתח פשוט זה אין
שהמערכת חשוב זאת עם יחד אך בתיהחולים, בקרב השונות לבדיקת אחידים מדדים בפיתוח
Rosenberg 81 Rehr) ארגון כל של הייחודיים ולצרכים השונה לסביבה מותאמת תהיה

.(1979

הרלבנטיות להבטחת כמכרעת התגלתה הפיתוח בתהליך הצוות חברי כל של פעילה מעורבות
מכרעת חשיבות לו שיש דבר המידע, צורכי של מדויק זיהוי מאפשר הדבר המערכת. של
של פעילה מעורבות מכך, יתירה המערכת. של הסופית ומועילותה יעילותה בקביעת
ליתרונות המודעות את ולהגביר כפייה, תחושות למתן עשויה המערכת בפיתוח המשתמשים

.(Schoech 1982; Society of Hospital Directors 1981) בה הטמונים הפוטנציאליים

אחידות, להשיג שמטרתה כפולה אסטרטגיה אימצנו (פיילוט), ראשוני ניסוי על עבודה לאחר
של הכללארצי ההיקף בגלל מאידך. המקומיים, לצרכים המערכת את ולהתאים אחד, מצד
סוציאליים עובדים 51 השתתפו בסדנה מידע". מערכת לתכנון "סדנה תחילה קיימנו הפרויקט,
השותפים הארגונים של הכלליים בתיהחולים 28 מתוך ב25 השירות רמות כל את שייצגו
את להכין היוזמה, על הסוציאליים העובדים את ליידע היתה הסדנה מטרת לפרויקט.2
במיוחד. הלוחצים המידע צורכי את רמה, בכל ולהגדיר, בפרויקט, עתידית להשתתפות התשתית

ואת העיקריים המידע פריטי את הכוללת רשימה הרכבנו בסדנה, שנאסף במידע מצוידים

ושיקומיות. גריאטריות יחידות כולל 2
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השירותים של נציגים עם ומתמשך הדוק פעולה שיתוף תוך נעשה הדבר ההולמים. המדדים
ראשוניים ניסויים הופעלו שנה של תקופה במשך הארגונים.* שלושת מתוך סוציאלית לעבודה
שהמחלקות לכך, הביאה בוזמנית שונים בתיחולים עם שעבדנו העובדה שירותים. למספר
בסיס על הסתמכה היא דעים, אחידות הושגה וכאשר ביניהן, דעות להחליף יכלו השונות
כדי חלופיות גישות להפעיל ניסינו דעות, חילוקי נותרו עדיין בהם בנושאים רחב. מקצועי
שהיתה לכך הביאו השונות המחשוב שיטות בנוסף, היחסיים. יתרונותיהן את להבין להיטיב

לדווח. העובדים התבקשו שעליהם הנתונים ובכמות הטפסים בצורת שונות

מספר ונציג מועילה, מערכת לפיתוח כחשובות שהתגלו עיקריות סוגיות ארבע נציג להלן
עמן.4 להתמודדות אסטרטגיות

הנחקרות התופעות של הא>כות> האופי לעומת כמות"ם בנתונים הצורן .2

.(Coulton 1979) שלה המדדים של ובתקפותם במהימנותם תלויה מידע מערכת של מועילותה
של מאוד והאמורפי המורכב טבען בשל במיוחד, בעייתי הוא הדבר סוציאלית בעבודה
בית במסגרת .(Goldberg 8c Warburton 1979) בהן דנים שאנו הטבעיות התופעות
פעולות את הפסיכוסוציאליות, הבעיות את לסווג מנסים כאשר במיוחד בולט הדבר החולים,

הטיפול. תוצאות ואת השחרור בעת הפונה מצב את הסוציאלי, העובד

בקרב הסכמה מרכזיות: סוגיות לשלוש הנוגעות מהימנות שאלות התעוררו הנתונים, כימות בעת
הסכמה במחלקה); המאושפזים כלל (מקרב המטופלים הגדרת לגבי הסוציאליים העובדים
לגבי והסכמה המתמשכת); ההתנהגות זרם (מתוך המבוצעות הפעילויות סוגי על הדיווח לגבי
או פסיכוסוציאליות בעיות סוגי כגון להערכה, הנוגע דעת שיקול הדורשות תופעות אפיון
קטיגוריות ביצירת ראשית, דרכים: בשתי הסוגיה עם התמודדנו בשחרור. לעיכוב סיבות
יהיה שאפשר כדי מהימנותן, מידת לבדיקת אסטרטגיות בפיתוח ושנית, האפשר, ככל מהימנות

נחוצים. תיקונים לבצע

פסיכו בעיות רפואית, אברונה רפואי, ביטוח מגורים, הסדרי סוציודמוגרפי, מידע כוללים הנתונים ג
פעילויות הסוציאלי, העובד של הטיפול משך ההפניה, מקור האשפוז, משך סיכון, גורמי סוציאליות,
הפניות השחרור, בעת נחוצים שירותים והסדרת תפקודי מצב ההתערבות, יחידות הסוציאלי, העובד

לכך. והסיבות בשחרור העיכובים היקף ולמוסדות, בקהילה לגורמים

תצפיות, על מבוססים כאן המוצגות והעמדות בביתהחולים הסוציאלי העובד של התפקיד תיאורי 4

הפרויקט. במהלך שבוצעו קבוצתיות ופגישות ראיונות
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קטיגוריות >*>רת 2.1

בספרות טקסונומיות על מתבססות הנדרש המידע לסיווג הקטיגוריות מרשימת חלק
Floiran et al. 1988;) בשימוש כאן הנמצאות או בישראל שפותחו אלה ובעיקר המקצועית
Soskolne 1986; Krell £ Rosenberg 1985; Coulton So Butler 1981; Coulton
ועובדים בכירים עובדים של קבוצות בידי ותוקנו הללו הרשימות נבדקו מכן לאחר .(1979
המפחדים סוציאליים עובדים לאלף קרוב דבר, של בסופו תשמש, שהמערכת מאחר ישירים.
הביףאישית, המהימנות את לשפר כדי מאוד. ברורות להיות הקטיגוריות על הארץ, רחבי בכל
קטיגוריות על והסתמכנו אחרים במקומות שפותחו מפורטות קטיגוריות של מרשימות חרגנו

לרלבנטיות. מהימנות בין סביר לאיזון להגיע ניסיון תוך יחסית, גסות

במיוחד. בעייתי כנושא התגלה הסוציאלי העובד פעולות של ואיפיונן כימותן נושא לדוגמה,
כגון קבועים, בפרקים המדווח הזמן, היא ביותר והתקפה מאליה הברורה המדידה יחידת
רשומות שעריכת כללית הסכמה היתה אולם, .(Spano £ Lund 1986) שעה רבע של יחידות
כי הינחנו זאת, במקום הסוציאליים. העובדים על סבירה בלתי מעמסה תטיל כאלה נרחבות
שכבר כפי מוגבל, ולזמן תקופתי באופן הסוציאלי העובד של הזמן ניצול את לבדוק יותר יעיל
Florian) ובישראל (HaberScharf 1985; Cherensky £ Lurie 197576) בחו"ל נעשה

.(et al. 1988

אתגר. משום בה יש  הסוציאלי העובד פעילויות למדידת יותר והולמת חלופית יחידה מציאת
עבור ראיונות, כגון מובחנות ממשימות החל  רצף מתוך לצמוח יכולות שונות מדידה יחידות
החולה רווחת שיפור כגון  סופיות בתוצאות וכלה  בית טיפול הסדרת כגון  שירות יעדי דרך
עם במגע לבוא עשויים הסוציאליים העובדים בבתיהחולים, .(Coulton 8c Butler 1981)

מגעים וכן היום במהלך חולה כל עם מגעים של רב מספר ייתכנו כמעט, יומי בסיס על חולים
להביא יכול מגע כל על דיווח כזה, במצב החולה. למען ואחרים צוות אנשי עם נוספים
עובד לדוגמה, בספק. מוטלת תהיה שהושגו הנתונים של והמשמעות כמעט, אינסופי לרישום
סוציאלי עובד יום. במהלך חולה משפחת עם קצרים ראיונות שלושה יקיים מסוים סוציאלי
או המושקע במאמץ הבדל שום שאין ייתכן זאת, למרות ארוך. אחד ראיון יקיים אחר

שהושגו. בתוצאות
הפעילות את לאפיין היא שננקטה אחת גישה המגעים. מספר את לספור שלא החלטנו לפיכך
הפעולות סוגי את לרשום הסוציאלי העובד מתבקש טיפול, ניתן שבו יום בכל ימים: של ברמה
שבהם הימים למספר לפיכך, מתייחסים, הנתונים הנדון. במקרה מבצע שהוא השונים

הפונה. עבור שונים פעולות סוגי מתבצעים
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המהימנות בחינת 2.2

העובדים. בין הקידוד מהימנות את לבחון כדי פותחו אסטרטגיות שתי

למשך העבודה יום במהלך עובדים של מדגם על בתצפיות שימוש עושה הראשונה האסטרטגיה
שיטה הדיווח. טופס את והצופה העובד ממלאים מכן לאחר החולים. ובהסכמת קבוע, זמן פרק
מי לגבי ההחלטות מהימנות לבדיקת במיוחד שימושית היא אמת; בתנאי הערכה מאפשרת זו
בכך הוא זו שיטה של חסרונה לדווח. יש פעילויות אילו ועל מטופלים, הם המאושפזים מבין
יזכו לא עובדים, של לאשכיחות ופעילויות פונים, של יחסית נדירות שבעיות להניח שסביר

לרשותנו. העומד הקטן במדגם הולם לייצוג

תיאורי מספר הוכנו מקרים. תיאורי על המתבססת שנייה, אסטרטגיה פותחה זו, מסיבה
של דעת שיקול הדורשים מידע פריטי אותם לגבי אפשריות תגובות מיגוון המשקפים מקרים
תיאור כל לגבי שונים מדרגים עלידי הנעשה הקידוד בין השוואה תיעשה בדיווח. העובד
המקומית ברמה וכן הארצית, ברמה הסוציאליים, השירותים של הבכיר הצוות אנשי מקרה.
של מעורבות הישירים. העובדים עם יחד זו, בבדיקה המדרגים יהיו ביתחולים, כל של

מדויק לפירוש לתרום גם עשוי המידע לאיסוף הכלי בדיקת בתהליך שונות ברמות משתמשים
שיושגו.5 הנתונים של יותר ומועיל

ק"מות עבודה לשיגרות התאמה .3

העובד של הפעולה בשיתוף גם תלויה הסוציאלית העבודה בתחום מידע מערכות של הצלחתן
העובדים חייבים שימושיים, יהיו שהנתונים כדי איכותיים. נתונים בהספקת הישיר הסוציאלי

איתם. העבודה ועל בטיפול החולים כל על מלא דיווח לדווח הסוציאליים

צמוד דיווח על מקילים אינם הפיזיים התנאים מלא. לדיווח רבים מכשולים קיימים אולם,
יכולים הם שבו במחלקה פרטי חדר הסוציאליים לעובדים אין בדרךכלל העבודה: במהלך
בביתהחולים העבודה קצב עלפירוב, מכך, יתירה משפחותיהם. בני או החולים עם להיפגש
משברים כמה עם להתמודד צורך יש ולעתים לבעיות, מיידי פתרון נדרש לעתים מהיר, הוא
ועל מדי הרב החולים מספר על הסוציאליים העובדים מתלוננים רבות פעמים היום. במהלך
לעדיפות קרובות לעתים זוכה שיטתי רישום שכאלה, בתנאים עליהם. המוטל העבודה עומס
להילקח חייבת  העובדים לב ותשומת זמן של במונחים  הנתונים איסוף עלות נמוכה.
עלידי המידע מערכות של האטרקטיביות את להגביר ניתן מסוימים שבתחומים ייתכן בחשבון.
בבתיהחולים הסוציאליים העובדים מן רבים שכיום היא הבעיה אולם הניירת. עבודת צמצום

יורק. בניו סיני הר הרפואי המרכז מן רוזנברג גארי ד"ר בידי לבנו לתשומת הובאה it נקודה 5
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משימה מהווה עליהם מטילה שהמערכת רישום כל לגביהם מידע. ברישום מאוד ממעטים
ישנה. משימה לביצוע הנדרש בזמן לחסוך כאמצעי הרישום את למכור ניתן שלא כך חדשה,

יהיה שהרישום לכך ולהביא לנסות היא זה נושא עם להתמודדות שלנו העיקרית האסטרטגיה
במטלות הרישום ושילוב יחסית פשוטים בטפסים שימוש עלידי וזאת מורגש, שפחות כמה
ובדקנו ההכרחי, למינימום המדווחים הפריטים מספר את צימצמנו שניתן. אימת כל אחרות
אינס אך חשובים, שהם פריטים והכרחי. נחוץ באמת הוא השוטף הדיווח האם פריט כל לגבי
המחלקות של המחקר ממערך כחלק למערכת להוסיפם וניתן אותרו, שוטף דיווח דווקא דורשים
הצורך מן נמנענו בכך קיימים. מידע מקורות מתוך המידע יושלם מסוימים במקומות השונות.
את מציג 1 תרשים הנתונים. מסד של ההצלבה לגבי שאלות מעלה הדבר אולם נוסף, ברישום

שהתקבל. המידע פריטי סיווג

שונות ברמות שאובחנו מ>דע ולצורכי לנורמות התאמה A

בכך המכירים ישירים סוציאליים עובדים ישנם אמנם, המידע. במערכות רב עניין יש למנהלים
לחוש העלולים כאלה ישנם אולם וחשבון, דין למסור מסוגל יהיה שלהם שהשירות שחשוב
מסכימים כולם לא לכך, מעבר .(Hoshino 1982) שיטתית ניטור מערכת מהכנסת מאויימים
היא, הסוציאליים העובדים של האופייניות הטענות אחת לגיטימי; בכלל הוא כזה שמעקב
Bloom 8c Fischer) ולפעולותיהם לעבודתם אחראים עצמם הם אוטונומיים, מקצוע שכבעלי
לאחרים, לסייע שיוכל מהימן, מידע לספק הסוציאליים העובדים של נכונותם בנוסף, .(1982

אחרים. ארגוניים מהיבטים מאוד מושפעת להיות עשויה

עצמם שהם בתועלת יכירו לא הסוציאליים העובדים אם בברכה יתקבלו לא מידע מערכות
ברורים יתרונות מציעות משולבות קליניות מערכות עבודתם. במסגרת מהן להפיק יכולים
מחדש, שליפתו ועל לחולים הנוגע הנדרש המידע אחסון על מקילות שהן משום מקצוע, לבעלי
Mutschler 8c Hasenfeld 1986;) זמן פני על החולה התקדמות אחר מעקב ומאפשרות
קצרתטווח היא בבתיהחולים הסוציאלית העבודה אבל .(Newkham 8c Bawcom 1982
למיותר בחולה הטיפול התקדמות אחר המעקב את עושה זה ודבר אפיזודי, אופי ובעלת ברובה

רבים. במקרים

המטופלים, אוכלוסיית על מצטבר מידע באמצעות למטפלים חוזר היזון אףעלפיכן,
לעבודתם לתרום יכולים עמם, מתמודדים שהם והקשיים התוצאות מספקים, שהם השירותים
אחת זה, לאור .(Challis 8c Chesterman 1985; Goldberg 8c Warburton 1979)

שבהן הדרכים את הסוציאליים העובדים בפני לחשוף היא הפרויקט של החשובות המטרות
ישירים סוציאליים עובדים לדוגמה, עבודתם. את לשפר כדי שהופק במידע להשתמש הם יוכלו
לאחר טיפול המשך ובהסדרת שירות במתן קשיים לזהות כדי בנתונים להסתייע יכולים
את ולהעמיק לעצמם, שהציבו העיקריים הטיפול ביעדי עומדים הם האם לראות האשפוז,
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הסוצ>אל*ת העבודה לש>רות> הדרושים המ>'דע פר*ש> :1 תרש>ם

המ>דע מקור

עדכני מידע של שוטף דיווח
תקופתי מחקר חיצוניים* ממקורות הישיר העובד המידע סוג

אודות מידע א.
המטופל:

מקורות  דת, מין, גיל,  מגורים הסדר  סוציודמוגרפי 
תמיכה שנת משפחתי, מצב עיקרי הכנסה מקור 
בלתי מוצא עלייה, ילדים מספר 

פורמליים רפואית אבחנה רפואית אבחנה  רפואי 
התמיכה וסוג סיבה המהווה

עו"ס לטיפול
סוציאלי סיכון  פסיכוסוציאלי 

גבוה
פסיכו בעיות 
סוציאליות

השהיית אורך  אשפוז ימי מס'  אודות מידע ב.
רפואיות לא מסיבות אשפויז

מחלקה 
כוח מסגרת  (חדש, המקרה סטטוס  איפיוני ג.

אדם ממשיך) חמר, הטיפול
(כוננות, מפנה גורם  הפסיכו
רגיל, קבלה בין שחלף הזמן  סוציאלי

תורנות מגע לבין לאשפוז
לילה) ראשון

זמן הקצאת  הטיפול משך 
תוצאות  ההתערבות יחידת 
הטיפול בתכנון מעורבות 

שביעותרצון  השחרור
המטופל הפעילויות סוג 

ביטוח סוג  לגורסים הפניה  אודות מידע ד.
רפואי לביתהחולים מחוץ שחרור

בעת תפקודית רמה  והשירותים
השחרור לבית מחוץ

השחרור עיכוב סיבות  החולים
שטיפלו גורמים 

האשפוז לפני בחולה
ההסדרים הלימות 

טיפול להמשך

הסוציאלי. העובד בידי ידווחו חיצוניים ממקורות לקבלם ניתן שלא פריטים ♦
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המקביל העבודה סגנון לבין עבודתם סגנון בין השוואה באמצעות הטיפול בתחום שלהם הידע
אחרים מתחומים לעמיתיהם להראות כדי בנתונים להסתייע אף יכולים הם דומות. במחלקות
מספר את לתעד יכולים הם העבודה, מהות ואת עמן מתמודדים שהם הבעיות סוגי את
טיפול ובצורות חדשות בתכניות הצורך על לעמוד יכולים הם וכמוכן בטיפול, המקרים
לצורך הנתונים במסד להשתמש יכולים הם לבסוף, חולים. של לקבוצות המותאמות חדשניות

מעקב. פעולות של ארגון

למעשה הלכה השימוש לעומת בנתונים פוטנציאל* שימוש .5

לעבודתם, הנתונים של הפוטנציאלית לתרומה הערים הסוציאליים העובדים אותם אפילו
מנוסים אינם המנהלים שאף ייתכן בעיות. לפתור בהם להשתמש כיצד לדעת לא עלולים
Rosenberg) כה עד זמינים היו לא שאלה משום ספציפיות, החלטות לצורך בנתונים בשימוש

.(£ Rehr 1979

.2 בתרשים מובאות הסוציאליים השירותים עובדי בידי במידע אפשריים לשימושים דוגמאות

לפיה באסטרטגיה נקטנו בנתונים, השימוש נושא את בהדרגה להכיר למשתמשים לאפשר כדי
לגבי שכיחות התפלגויות בעיקר שכללו דו"חות, של מצומצם מבחר בתחילה להם סופקו
יד למשתמשים ניתנה כך המינהלית. היחידה או המחלקה לפי מפורטות העיקריים, המשתנים
בים אותם להפגיז מבלי החלטות, קבלת לצורך ורלבנטי מעניין הוא מידע איזה לקבוע חופשית
עליהם. מצביעים עצמם שהם לצרכים בהיענות נוספים, ניתוחים ניתנים מכן לאחר נתונים. של

הנורמות עם ביחד הנתונים את להציג היא הנתונים של מועיל ניצול לקידום נוספת הצעה
Rapp £ Poertner 1986; Cotter) ההנהלה עלידי המומלצת הפעילות ועם המקובלות

.(1981

להגדרת פרוטוקולים יצירת לקראת הפוטנציאליים המשתמשים עם המשותפת rrmyn
ברורים מנחים קווים יספקו אלה פרוטוקולים הפרויקט. מן חשוב חלק מהווה במידע השימוש
הנושא, על  והמנהלים המדריכים הישירים, העובדים  הרמות בכל הסוציאליים לעובדים
את יפרטו הפרוטוקולים תפקידים. לביצוע הדרושות החלטות לקביעת בנתונים להשתמש כיצד
האינדיקטורים את הרלבנטיים, הנתונים את להן, ישימים שהנתונים המטלות או השאלות
והפרשנות המצב ניתוח את הגלמיים, הנתונים מתוך לחשב שניתן הסטטיסטיים או הספציפיים
לממצאים בתגובה לנהוג מומלץ כיצד מעשיים מנחים קווים ולבסוף, האינדיקטור, בסיס על

שונים.

של הרלבנטיות על מצביעים שהם בכך הנתונים ניצול נושא את לקדם נועדו הפרוטוקולים
הצעות בעזרת הוודאות חוסר את מפחיתים שהם ובכך אמיתיות, ולמטלות לסוגיות הממצאים
לטיפול: מקרים בחירת על להחלטות להתייחס עשוי היפותטי פרוטוקול לדוגמה, קונקרטיות.
75 בני החולים כל עם לפחות אחד ראיון לקיים שיש הקובע סטנדרט הונהג רבות במחלקות
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לעבודה לשירותים מידע במערכת אפשריים ושימושים מטרות :2 תרשים
סוציאלית

סוציאלית לעבודה לשירות שמחוץ גורמים עם מועילים יחסים ניהול :1 מטרה
אחרים מקצוע ואנשי הגג ארגון הנהלת המחלקות, מנהלי ביתהחולים, הנהלת (לדוגמה,

למשימות). שותפים או יעד אוכלוסיית באותה שמטפלים
אפשריים: שימושים

.(accountability) וחשבון דין מתן א)
ציפיות. ותיאום הביקוש הגברת  השירותים "שיווק" ב)

השירות. יעדי בהשגת הקשיים הסברת ג)
אחרים. מגורמים בסיוע היעד אוכלוסיית של הצורך הסברת ד)

השירות איכות בחינת :2 מטרה
אפשריים: שימושים

וצורכיהם. המטופלים אוכלוסיית על השירות בתוך משותף לדיון בסיס יצירת א)
כולו. והשירות עובד כל פעילות ניטור ב)

השירות. בפעילות או המטופלים, כלל אוכלוסיית באפיוני ושינויים מגמות ותיעוד זיהוי ג)
העבודה. לאופי והן המטופלים לבחירת הן התייחסות עם  בפועל המדיניות ביצוע בחינת ד)

אחרים. עובדים/שירותים פעילות על מידע לאור הפעילות בחינת ה)
בירור הדורשות צפויות, בלתי תופעות וכן הטיפול, במתן חריגות או בעיות קשיים, זיהוי ו)

נוסף.
פעולה דרכי ובבחירת אסטרטגי בתכנון סיוע :3 מטרה

אפשריים: שימושים
תקצוב. בתהליכי סיוע א)

חדש. פרויקט לפתח או שונות פעולה דרכי לאמץ הצורך זיהוי ב)
השירות. בתוך כוחאדם משאבי חלוקת ג)

העובדים. של הכשרה צורכי זיהוי ד)

השירות של שוטפת הספקה ;4 מטרה
אפשריים: שימושים

מטופלים של רשימות הכנת לדוגמה: מידע. ושליפת תיוק רישום, של מכניות פעולות החלפת
או טיפול בתכנית להשתתף להם לאפשר מסוים, טיפול להם לתת כדי מסוימים אפיונים בעלי

מעקב. לערוך או פרויקט,
מקצועי ידע פיתוח :5 מטרה

האפשריים: השימושים
חדשים. עובדים הכנסת א)

חדשים. לתפקידים עובדים העברת ב)
מקצועית. לעבודה סטנדרטים קביעת ג)

שיטתית מקצועית חשיבה קידום :6 מטרה
הרישום ולמשימת המידע איסוף לתהליך אלא לתוכן קשורה שאינה המידע, מערכת של מטרה

המטופלים. כל על ומלא שוטף נתונים איסוף א)
ולרשימה משתנים של קבועה לרשימה יתייחסו השירות עובדי שכל המבטיח שיטתי, רישום ב)

המטופלים. מן אחד כל כלפי משתנה כל המרכיבים פריטים של
המקצוע. אנשי אצל אחיד מינוח הנהגת ג)

המקצועית. והפעילות המטופלים אפיוני של שיטתי סיווג ד)
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והממוצע השונות, במחלקות שרואיינו חולים אותם שיעור יהיה הרלבנטי הנתון ומעלת.
פחות מקיף הסוציאלי העובד מצד הטיפול שאם למשל לציין יכול הפרוטוקול דומות. למחלקות /
של מחודשת הערכה שתכלול נוספת, בבדיקה צורך יש נתונה, במחלקה זו מאוכלוסייה מ9096
לראות כדי מאוחרים בנתונים להשתמש ניתן ההפניה. והליכי האיתור שיטות קריטריונים,
מספר למשל, נוסף, מידע עם בשילוב בנתונים ישתמשו שהמנהלים רצוי שיפור. חל האם
וההשקעה השונות, במחלקות הקשישים שיעור הסוציאלי, העובד של לטיפול המקרים 1
הוא הסטנדרט האם להעריך כדי זאת כל שונות, בעיות בסוגי לטפל כדי הנדרשת הטיפוסית
חלוקה עלידי למשל,  משופרות תוצאות להשגת מבניים שינויים נדרשים האם כן, ואם רצוי,

השונות. המחלקות בין העובדים של שונה

דורש בישראל החוק התערבות. לגבי המקובלת הנורמה ביישום עוסק נוסף היפותטי פרוטוקול
הרווחה לשירותי בילדים התעללות או הזנחה של מקרה כל על לדווח בתיהחולים עובדי מכל
סוציאלי סיכון של (כאינדיקטור בילדים לפגיעה חשד על מידע מרכז הדיווח טופס המקומיים.
כן, אם יחייב, הפוטנציאלי הפרוטוקול הקהילתיים. הגופים לבין העו"ס בין המגעים ועל גבוה)
יחידה בכל יותר נמוך שיעור יתגלה אם ידווחו. בילדים לפגיעה חשד של המקרים מכל ש10095

לאידיווח. שהביאו הסיבות של בדיקה הדבר יחייב שהיא,

המידע. של הרלבנטיות של צולב לתיקוף כאמצעי גם לשמש יכול הפרוטוקולים ניסוח תהליך
בעיקר ארגונית, לפעולה גירוי משמשות והן בעיות, בגילוי מיוחד ערך יש מידע למערכות
ועל הרצויות התוצאות בהגדרת שמקורם מפורשים סטנדרטים על מבוססת כשהמערכת
לשימוש הדרכים על קבוצתיים דיונים .(Poertner 8c Rapp 1987) להשגתן הפעולות
שהם משום רב, ערך בעלי להיות עשויים ספציפיות ולמשימות להחלטות להגיע כדי בממצאים

מדיניות. וקווי סטנדרטים קובע השירות שבו תהליך, מעוררים

ס>כום .6

ניהול ובפונקציות בתקצוב בתכנון, תסייע אשר מידע מערכת לפתח בא לעיל שתואר הפרויקט
הידע את ותקדם האיכות הבטחת את תשפר דיןוחשבוף, למתן הדרישה על תענה נוספות;
המדדים, של מהימנותם כגון לנושאים לב תשומת ניתנה הפיתוח, תהליך במסגרת המקצועי.

בנתונים. השימוש וקידום הדיווח למטלות הסוציאלי העובד היענות

הלכה בו שימוש פירושה אין להועיל המידע עשוי כיצד הידיעה אמפירית. הערכה עדיין נדרשת
המעניין האמיתי הנושא על המידע מערכות השפעת את להעריך עוד עלינו מכך, יתירה למעשה.
השימוש מידה באיזו לבחון עלינו דבר של בסופו במציאות. הארגון מתפקד כיצד והוא אותנו
ולקידום השירות, הספקת לשיפור תורם אנוש שירותי ארגוני עלידי הזה החדש הארגוני בכלי

המטופלים. של רווחתם
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Forward

Because of the limited resources available to them, the health systems in
Israel and abroad are obliged to search for ways of promoting eiffciency,
while at the same time attempting to contain costs and to ensure the
quality of care. To this end, information systems and mechanisms for
regulation and control are being developed.

This collection includes articles on instruments and methods for promot
ing eiffciency and control within the health system in Israel and abroad.
These papers were prepared by Israeli researchers and experts, at the re
quest of JDCIsrael and the Brookdale Institute. They do not purport to
represent the entire range of knowledge on these topics, but rather to offer
ideas, principles, methods, and means that have evolved during recent
years.

Some of these articles approach the subject theoretically, and present the
theoretical background and the relevant literature, as well as various ap
proaches to implementing control and regulation policies. Others present
speciifc methods, and analyze them with reference to the literature and
the practical experience gained in Israel and abroad.

The papers deal with various stages of decisionmaking, implementation,
and followup. Most refer both to cost and quality components of medical
care. The starting point of some of the articles is the functioning of the
individual caregivers and the clinical processes occurring within an organ
ization. Other articles arrive at the individual through organizational as
pects of regulation and control.

It is well known that the hospital system accounts for a considerable part
of the overall expenditure of the health system, and that most of the
efforts toward cutting costs are focused in this area. This issue is relfected
in many of the articles in this collection. However, most of the principles
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and methods described in connection with hospitalization are adaptable to
all levels and types of medical services.

The collection reveals that in recent years, many attempts have been made
in Israel and abroad to develop methods and instruments for followup,
regulation, and control of the health system. In Israel, most of the pro
grams were carried out on the local level, and thus have contributed main
ly to those particular organizations that developed and implemented them.
It may be advisable to expand the use of these methods and instruments,
so as to meet the health system's complex regulation and control needs on
the national level.
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The Articles in the Collection

Leon Epstein's paper addresses the issue of quality control systems in

health care. It reviews the principles of quality control as an ongoing
process, and deifnes indices and models for evaluating quality of care in
various health services. It proposes a framework for implementing quality
control in the Israeli health system.

Benjamin Moses describes a system for health service control according
to compulsory rules which are referred to as clinical criteria. He proposes
a method for a decisionmaking process both on the level of the individual
physician and on the departmental level, using a list of clinical criteria as
an aid. The paper describes the methods of formulating the criteria, their
stages of introduction into the medical services, and expected drawbacks.
It offers examples of clinical criteria in medical control systems in the
United States, and describes experiments being carried out in this area in
Israel.

Carmi Margolis examines the use of clinical algorithms as an aid to
decisionmaking through conditional logic. He describes various types of
clinical algorithms, reviews experiments with algorithms that were carried
out abroad in the ifeld of medicine, and highlights their potential contribu
tion. Also reviewed are current efforts being carried out in Israel, and
suggestions for continued development.

Nurit Friedman discusses medical proifles as a control instrument for
examining the doctor's performance and the patterns of medical service
provision. The paper reviews the background to the development of med
ical proifles, their objectives, methods of development, and utilization, and
presents examples of development and utilization of medical proifles
abroad. The paper also reviews current efforts in Israel in this area, and
emphasizes the need for speeding up their development.
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Moshe Fridental's article deals with costaccounting systems within the
health services. The author describes the uses of the costaccounting sys
tenr and reviews the development of accounting systems in Israel and
abroad. The paper emphasizes the diiffculties in implementing such sys
tenrs, and suggests ways to overcome them. It also presents examples of
costaccounting experiments carried out in Israeli hospitals.

Luba Baltuch, Rami Dycian and Martha Kahan present an example
of a data system on morbidity, and how this data system can be used.
This article reviews in detail the computerized data system on morbidity
patterns and care of the chronically ill and the elderly in Kupat Holim
Clalit, and demonstrates various uses of this information.

Miriam Cohen and Gail Auslander describe a national project for the
development of an information system for social workers in hospitals. The
system is intended to serve ifeld workers as well as management personnel
at all levels, and will be based on ongoing reports about the patient popu
lation and the services provided. The paper discusses the diiffculties and
obstacles inherent in the introduction of this system, and proposes some
strategies to resolve these problems.

It should be noted that the papers were prepared over the past two years.
It is possible that by the time this collection is published, additional inno
vations and developments will have taken place which were not included in
this edition.
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