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

עיקריים: יעדים שלושה לתכנית נבחרות. מדיניות
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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תקציר
<

בתיהחולים מנהלי מחפשים קשים, תקציביים לחצים ולאור בתיהחולים, בין התחרות התגברות עם
זו מטרה להשגת השיטות אחת הטיפול. עלויות לנושא יותר מודעת התנהגות לעודד ניתן שבעזרתן דרכים
 בתיהחולים מרבית משאבי ניצול על בפועל האחראים האנשים על תקציבית אחריות האצלת היא
הפועלות התקצוב ומערכות המינהלי המידע מערכות את סוקרים אנו זה במחקר המחלקות. מנהלי כלומר
תכנית של שונים מרכיבים מפעילים אשר המוסדות את לאתר בניסיון בישראל, כלליים בבתיחולים כיום

כזו. להפעלה כבסיס מידע תשתית של פיתוח בתהליך שנמצאים או מחלקתי, לתקצוב

בתיהחולים בכל התקציבים על ולאחראים למנהלים שאלות, תשע הכולל שאלון, נשלח הסקר לצורך
37 מתוך מ28 נתונים התקבלו בסךהכל .1990 לנובמבר ספטמבר בין נערכו חראיונות בישראל. הכלליים
הכלליים בבתיהחולים המיטות מכלל כ9396 מייצגים אלו מוסדות השאלונים. נשלחו שאליהם מוסדות

בישראל.

וחומרים תרופות כגון בשירותים שימושים על זמינים נתונים כבר יש בישראל רבים שבבתיחולים מצאנו
בכמה השימוש על ממוחשב מידע מבתיהחולים ניכר חלק ברשות אין אולם, ועלויותיהם. מתכלים
עלות על ממוחשב מידע שברשותם במוסדות גם הדמיה. ובדיקות מעבדות כגון מרכזיים משאבים
למחלקות הנוגעים נתונים מקבלים המחלקות מנהלי אין קרובות לעתים בהם, השימוש ועל השירותים

שלהם.

בביתהחולים. בשירותים השימוש על מידע להנפיק ליכולת באשר השונים המגזרים בין רבה שונות קיימת
לגבי נתונים קיימים כללית קופתחולים של ומבתיהחולים הממשלתיים מבתיהחולים ניכר חלק ברשות
ואילו בהרבה, אחריהם מפגר צדק) ושערי הדסה את (להוציא הוולונטרי המגזר וניצולם. השירותים עלות

זה. בנושא מלאים נתונים יש הפרטיים בבתיהחולים

מחלקתי. לתקצוב תכניות של שונים מרכיבים שמפעילים בארץ כלליים בתיחולים חמישה שישנם מצאנו
שירותים עבור מחלקתיים תקציבים בהקצאת להתחיל הנדרשת התשתית קיימת אחרים רבים במוסדות
יתר של לכיוון תזוזה שקיימת נראה זאת, עם יחד נעשה. לא הדבר שונות מסיבות אולם מסוימים,
ציינו בתיהחולים כל כמעט לבסוף, הממשלתי. במגזר בעיקר בתיהחולים, בתוך מחלקתית אוטונומיה
שונים מרכיבים להכניס מתכננים אף ורבים שלהם, והמחשוב המידע שירותי את לשפר תכניות להם שיש

מחלקתי. תקצוב של

הקיים המידע את מנצלים אין רבים בבתיחולים אחד, מצד עיקריות. מסקנות שתי על מצביע המיפוי
ללא או כזה מידע בהעדר יעיל. לניהול מכשול להוות עלול והדבר ועלותם, בשירותים השימוש לגבי
צעדים לנקוט או התקציביים, היעדים לקראת ההתקדמות אחר לעקוב למנהלים קשה בו, השימוש
שבתיחולים לכך מוצקות עדויות יש שני, מצד ביעילות. מנוצלים שהמשאבים לוודא עלמנת מתקנים
הפעלה לקראת ראשון צעד מחווה זה ודבר המידע, מערכות הרחבת של תהליך של בעיצומו נמצאים רבים

המחלקתי. התקצוב כגון יותר, מתוחכמים ניהול כלי של אפשרית



תודה דבו>

מבתיהחולים. הנתונים באיסוף פעולה עימנו ששיתפו להלן הרשומים האנשים לכל להודות ברצוננו
להתבצע. חיה יכול לא זה מחקר בלעדיהם

הקשי א*ש חזל*0 בית
פיקו דוד מר איכילוב
כהן ארדון מר אסותא
קמינר הניה גב' הרופא אסף

אברהם שמואל מר בילינסון
כהן יוסף מר חולים ביקור

גרינברג שלי גב' ציון בני
ויסקופר מרים גב' ברזילי

בחוס סמי מר האיטלקי
לוי רמי מר הצופים) והר כרם (עין הדסה

וייסלר ורד גב' הכרמל
חנוחייב מנחם מר יפה הלל
כמאל מרג'יה מר הקדושה המשפחה
עבדו ג'ורג' מר (נצרת) הסקוטי

נצאר אבו לואי מר הצרפתי
פרי גדעון מר השרון
גווילי נירה גב' וולפסון

מרציאנו לילך גב' יוספטל
ברלין חנה גב' לניאדו

הרשקוביץ פרנץ מר סבא מאירכפר
זילברג יעקב ד"ר העמק מרכז
פרנקלין טוני מר הרצליה רפואי מרכז
ברוך יעקב מר נחריה
גרינברג גבי גב' סורוקה
יוסף בן רמי מר פוריה
שוורץ דורון מר קפלן

אפיק דניאלה וגב' רוטשטיין זאב ד"ר שיבא
אילן יעקב מר צדק שערי

שביט אסתר גב' רמב''ם

מבית רוטשטיין ולזאב אפיק לדניאלה בניציון, מביתחחולים פרידנטל למשה להודות ברצוננו כן כמו
היבטיו. כל על הנושא של מעמיק בלימוד לנו שסייעו שיבא, עלשם החולים

הבריאות ממשרד מוהליבר מיה האוצר, ממשרד כהן דורון הפרויקט: של ההיגוי ועדת לחברי מודים אנו
ברוקדייל. ממכון רוזן וברוך

וסייעו עבודתנו של הטיוטות בקריאת ארוכות שעות בילו אשר ברוקדייל במכון לעמיתינו תודתנו לבסוף,
אשר רייך ליהודית מודים אנו כמוכן חביב. לג'ק מודים אנו במיוחד והארותיהם. בהערותיהם רבות
על שעמלו אלון ובלהה ברילנט אראלה רוזנפלד, ולג'ני בשדה הארגון נושאי בכל המחקר לצוות סייעה

ועריכתו. הדו"ח תרגום
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מבוא א.

מחלקתי תקצוב תכניות על מחקרים סדרת עורך והאוצר, הבריאות משרדי בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון
משקפת העולם ברחבי בבתיהחולים המחלקתי התקצוב של הפעלה בישראל. הכלליים בבתיהחולים
של יותר יעיל ולניצול הניתן הטיפול לעלות הרופאים מודעות את להגביר המוסדות הנחלות של ניסיון
היא, נוספת מטרה בחולים. הטיפול של הכוללת העלות לצמצום גם  האפשר ובמידת קיימים, משאבים
ואלה שלהם, והמוטיבציה המוראל להעלאת תביא והרופאים המחלקות ראשי של סמכויותיהם שהרחבת

לחולים. הניתן והיחס הטיפול לשיפור יביאו

בישראל" בתיחולים בארבעה המופעלות תכניות על ראשוניות ותצפיות מחלקתי לתקצוב ''מודלים בדו''ח
מסקירת העיקריים. מרכיביהם את וזיהינו בספרות, המופיעים מחלקתי תקצוב של שונים דגמים נסקרו
הקליני והצוות המחלקות לראשי לתת יש לעיל, שהוזכרו המטרות את לממש שכדי עולה הספרות
יש כיצד להחליט סמכויות להם להאציל המוסד הנהלת על כמוכן, מסויימים. שירותים לרכישת תקציבים
יש המחלקות, ראשי על התקציבית האחריות הטלת מלבד כלומר, לרשותם. העומדים הכספים את להוציא
ללא מידע. במערכות צורך יש מרבית, יעילות להבטיח כדי מינהלית. וסמכות אחריות גם עליהם להאציל
צעדים לנקוט המחלקות ראשי יוכלו לא במחלקותיהם, ההוצאות לדפוסי הנוגע עדכני, למידע נוחה גישה
תקצוב לתכנית הדרושים התנאים למעשה, התקציבית. במסגרת לעמוד כדי מועד, בעוד המצב לתיקון
ממוסדים תהליכים של והן היטב, מפותחת מידע מערכת של הן קיומם, את כוללים מוצלחת מחלקתי

המתאימים. ההחלטות למקבלי מידע להפצת

בנושא היא אף עסקה בישראל הבריאות מערכת של ויעילותה תפקודה לבדיקת הממלכתית החקירה ועדת
מקבל זה נושא מחלקתיים. תקציבים יפעילו שבתיהחולים היא מהמלצותיה אחת המחלקתי. התקצוב
ניהול כלי עצמאיים. למוסדות הכלליים בתיהחולים של הפיכתם לגבי ההמלצה לאור גם תוקף משנה
של והמוצלח התקין בתפקודו חשוב גורם להוות תחרותית, בסביבה יכול, המחלקתי, התקציב כדוגמת

ביתהחולים.

המחקר מטרות ב.

הרקע בישראל. הכלליים בתיהחולים לכל שנשלח שאלון של הממצאים את מסכמים אנו זח בדו''ח
לעיל. שהוזכר בדו''ח כבר הוצג השאלון בפיתוח אותנו ששימש התיאורטי

הבאות: השאלות על לענות נועד הסקר

נתונים אילו כן, ואם מינהליים, לנתונים מידע מערכות קיימות בישראל בבתיחולים האם .1

ממוחשבים?

ליחידת עלויות ועל במשאבים השימוש על שוטף מידע מקבלים הראשיים ההחלטות מקבלי האם .2

שירות?

בביתהחוליםי העזר ולמחלקות הקליניות למחלקות תקציבים ניתנים האם .3

1



מחלקתי? תקציב המקבלות הקליניות המחלקות של התקציבית האוטונומיה מידת מה .4

לבית מחלקתי תקצוב לאמץ או המינהלי, המידע מערכות את לשפר בתיחחוליס בכוונת יש האם .5

הקרובה? בשנה החולים

קיימת האם לדעת לנו מאפשר כיום הפועלים התקצוב ותהליכי המידע מערכות של "המיפוי'', או הסקר,
בארץ. בבתיחולים מחלקתי תקצוב תכניות של להרחבתן תשתית

המחקר איכלוס"ת ג.

בתיהחולים בכל תקציב) (קציני התקציבים על ולאחראים למנהלים נשלח שאלות, תשע הכולל שאלון,
המחקר, צוות של טלפונית הדרכה בעזרת התקציב קציני בידי מולא השאלון ב1990. בישראל הכלליים
יבינו המרואיינים שכל להבטיח רצינו אומר, הווה התשובות. של ומהימנותן תקפותן את להבטיח במטרה

שנשאלו. לשאלות ישירות יתייחסו ושהתשובות צורה, באותה שאלה כל

בתיהחולים 37 מתוך מ28 נתונים התקבלו בסךהכל .1990 לנובמבר ספטמבר בין נערכו הראיונות
על הגיבו מיטות, מ350 יותר בהם שיש הכלליים, בתיהחולים כל כמעט השאלונים. נשלחו שאליהם
פרטיים, בתיחולים או במיסיון הקשורים בתיחולים חיו לשאלון ענו שלא בתיהחולים מרבית השאלון.
באמצעות התקבלו שיבא ביתהחולים על הנתונים מיטות. מ200 פחות  קטנים בתיחולים רובם
לשאלון, שהשיבו בתיהחולים התפלגות ביתהחולים. מנהל סגן ועם התקציבים על האחראי עם פגישות
ו2. 1 בתרשימים מוצגת מיטות ומספר בעלות לפי המחקר באוכלוסיית בתיהחולים סךהכל לעומת
בישראל. הכלליים בתיהחולים מיטות מכל כ6ל93 השאלון על שהגיבו בתיהחולים מייצגים בסךהכל

T

המתוח שיטת ד.

ממדים: שני לפי בתיהחולים סווגו הנתונים ניתוח לצורך

קופת של בתיחולים ממשלתיים, בתיחולים בעלות: סוגי ארבעה ישנם  ביתהחולים על בעלות .1

פרטיים. ובתיחולים ואחרים) מיסיון (הדסה, וולונטריים בתיחולים הכללית, החולים

עד מ350 שבו (ביתחולים בינוני מיטות), מ350 פחות בו שיש (ביתחולים קטן  ביתחחולים גודל .2

2198 קטנים, כבתיחולים סווגו שהשיבו מבתיחחולים 4696 מיטות). ל500 (מעל וגדול מיטות) 500

בתיחולים הם הקטנים מבתיהחולים ל6096 קרוב גדולים. ו3396 בינוניים כבתיחולים סווגו
וולונטריים.
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המחקר מגבלות ה.

מילוי כדי תוך בטלפון הודרכו המרואיינים השאלות, של מרבית חבנח להבטיח עלמנת שתוזכר, כפי
הנובעת קטנה הטיית תיתכן זאת, עם אך תוצאותיו, למהימנות אמנם הוסיפה זו טכניקה השאלון.
מונחים שנותרו pn" מרבית, בבהירות מונחים להגדיר מאמצינו למרות ראשית, הבאים: מהגורמים
למען פועל ביתהחולים האם השאלה לגבי שנית, ואחד. אחד כל עלידי שונה בצורה פורשו אשר מסוימים
הסתפקו  וכד' מחלקות לראשי דו''חות העברת תרופות, מחשוב לדוגמה,  אחרת או זו מטרה
ההבדל את בחשבון מביאה אינה כמובן, זו, שאלה "לא''. או ''כף של קצתת בתשובות המרואיינים
להגדרת נקבעו קריטריונים שלושה שלישית, למשנהו. אחד ביתחולים בין הפעילות ברמות הבסיסי
הוא הקריטריונים, שלושת מתוך בשניים רק עומד מסוים ביתחולים אם .(14 עמ' (ראה מחלקתי תקצוב
מחלקתי תקציב בנושא העוסק בדו''ח הפרק לכך, אי מחלקתי. תקציב המפעיל כביתחולים נחשב אינו
שלושת בכל עומדים אינם הם אם כזאת, תכנית יישום לקראת צועדים אשר בתיחולים מקיף איננו

הקריטריונים.

ממצאים ו.

חלקים: ארבעה הממצאים בפרק

וניצולו בשירותים השימוש על המידע זמינות 

וניצולו שיתת ליחידות עלויות על המידע זמינות 
מחלקתיים תקציבים הפעלת 

מחלקתיים תקציבים ואימוץ המינחלי המידע במערכת לשינויים תכניות 

וגמולו בש*יות>0 השימוש על חמ*דע זמיגות .1

רשימה הצריכה. ובחומרי בשירותים השימוש על המינחלי המידע למערכת שהתייחסו שאלות מספר הצגנו
הבאה: החלוקה לפי צריכה וחומרי שירותים של קטיגוריות 13 כללה זו

הדמיה בדיקות (ג) מעבדתיות בדיקות (ב) צר>גה חימר* (א)
איזוטופים ביוכימיה תרופות

רנטגן אנדוקרינולוגיה מתכלה רפואי וציוד חומרים
אולטראסאונד המטולוגיה משקי ציוד

ממוגרפיה פתולוגיה הדם בנק
CTScan, MRI
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296 לפחות שגודלו הוצאה סעיף השירות היות על התבסס אחר או זה שירות להכללת הקריטריון
ההוצאות מסך כ7096 חמהווות כוחאדם על הוצאות (להוציא השונים המוסדות של השוטף מהתקציב

הכלליים. בבתיהחולים מינהל אנשי מספר עם התייעצנו זו רשימה בקביעת אלה). במוסדות

בית של צריכה ובחומרי בשירותים השימוש על ידני או ממוחשב מידע קיים האם נשאלו, המרואיינים
חולה, לפי רופא, לפי מחלקה, לפי ביתהחולים, ברמת האם  זה מידע לקבל ניתן רמות ובאילו החולים,

התוצאות. את מסכם 1 לוח רפואית. אבחנה לפי או

וגייגח ובחומר* גשירותימ שימוש על >דגי א1 ממוחשב מידע ק"ם שבחם בתיחחולימ אחמ :1 לוח
השירות* וסוג ימח לפ*

מידע
ממוחשב £>ך7{

בתיחולים מס' חולה רמת מחלקה רמת ביתהחולים רמת ממוחשב לא שירות

צריכה חומרי
28 796 7996 8296 1196 תרופות

וציוד חומרים
28 7 75 79 14 מתכלה רפואי

. 27 7 56 67 26 משקי ציוד
28 11 32 46 46 הדם בנק

מעבדה בדיקות
27 7 26 37 59 ביוכימיה
26 12 23 35 65 אנדוקרינולוגיה
27 7 22 33 63 המטולוגיה

ההדמיה בדיקות
28 14 32 39 61 איזוטופים
28 14 28 36 61 רנטגן
28 14 32 32 64 אולטראסאונד
26 15 23 27 69 ממוגרפיה
26 15 19 35 65 CTScan/MRI

ברמת בשירותים השימוש על ממוחשב מידע להשיג ניתן בהם הפרטיים) בתיהחולים שני (בעיקר אחדים בתיחולים קיימים *

ב8?100. תמיד מסתכמים אינם הראשונים הטורים שני ולפיכך המחלקתית ברמה לא אך החולה,

רפואי ובציוד מתכלים בחומרים בתרופות, השימוש על ממוחשב מידע קיים בישראל בתיהחולים ברוב
מידע קיים מבתיהחולים ב7996 דם. במנות השימוש על גם ממוחשב מידע קיים בכמחציתם אחר.

ל3296. רק מגיע זה שיעור דם במנות השימוש לגבי אך בתרופות, שימוש על המחלקה ברמת ממוחשב
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ובשירותי המעבדה בבדיקות השימוש על ממוחשב מידע קיים שנסקת בתיהחולים ממחצית בפחות רק 1
נתונים לקבל בדרךכלל ניתן מה, מידע קיים שבהם בתיהחולים באותם אולם, מספקים. שהם ההדמיה ■

החולה. ברמת גם מספר, ובמקרים המחלקה, ברמת 1
לפי בבתיחחולים בשירותים השימוש על ממוחשב מחלקת* מ*דע של לזמינותו באשר רבה שונות קיימת ן
על המחלקה ברמת מידע הממשלה, ושל קופתחולים של שבבתיהחולים מצאנו .(2 לוח (ראה בעלות 1
קיים אלה מוסדות של יחסית מועט במספר רק אולם זמץ; הוא מתכלים ובחומרים בתרופות שימוש 1
מהם משליש פחות הוולונטריים, בתיהחולים למגזר באשר והדמייה. מעבדה בדיקות לגבי כזה מידע 1
ברמת מידע לספק מסוגלים שנסקרו הפרטיים בתיחחולים ששני בעוד דומה, מידע לספק מסוגלים 1

הללו. התוצאות את מסכם 2 לוח השירותים. בכל השימוש לגבי המחלקה 1

מאשר הקטנים בתיהחולים בקרב יותר נדיר בשירותים השימוש על ממוחשב שמידע מצאנו כמו^ 1

בדו''ח). מוצגות איע זה ניתוח (תוצאות הגדולים בקרב 1

*ר*גח, וחומר* בש*רות*0 ש*מוש לגב* ממוחשב מחלקת* מ*דע 0"p שבהם בת*החול*0 אחוז :2 לוח
הש*רות וסוג בעלות לפי

מס' קופתחולים
בתיחולים פרטי וולונטרי כללית ממשלתי סח''כ שירות

צריכת חימר*
28 10096 3896 8996 10096 7996 תרופות

וציוד חומרים
28 100 38 88 90 75 מתכלה רפואי
27 100 13 50 89 56 משקי ציוד
28 100 13 25 40 32 הדם בנק

מעבדח בדיקות
27 100 14 25 22 26 ביוכימיה

אנדו
26 100 13 14 33 23 קרינולוגיה
27 100 13 13 22 22 המטולוגיה

התדמית בדיקות
28 100 38 13 20 32 איזוטופים
28 100 25 25 30 28 רנטגן
28 100 38 13 30 32 אולטראסאונד
26 100 29 1* 10 23 ממוגרפיה
26 100 29  10 19 CTScan/MRI
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1 שמחלקותיהם השירותים על עדכני למידע המחלקות* ראשי זקוקים יעיל, משאבים לניהול להגיע כדי
1 השימוש את המסכמים סטטיסטיים דו''חות המחלקות לראשי נמסרים האם נשאלו המתאיינים מנצלות.
1 מידע להם שאין בתיהחולים את (כולל תשובותיהם את מסכם 3 לוח צריכה. ובחומרי בשירותים
1' ממוחשב).

1 וגריגח וחומר* בשירותים שימוש לגב> דו"חות מקבלים מחלקות יאש> שבחם בת*חחול>ם אחוז :3 לוח
1 השירות וסוג בעלות ל9> במחלקותיהם

ו מס' קופתחולים
1 בתיחולים פרטי וולונטרי כללית ממשלתי סח"כ שירות

ו וגריגה חומר*
I 28 509s 25* 509? 4056 v^ תרופות
1 וציוד חומרים

28 50 25 50 30 36 מתכלה רפואי
28 50 13 25 20 21 משקי ציוד
27 50 43 13 20 26 הדם בנק

מעבדת בדיקות
28 50  13 20 #1 ביוכימיה

אנדו
27 50   20 11 קרינולוגיח
28 50  13 20 14 המטולוגיה

ההדמיה בדיקות
27 50  13 20 11 איזוטופים
28 50  13 20 14 רנטגן
28 50  13 20 11 אולטראסאונד
27 50   10 7 ממוגרפיה
27 50__ 10 7 CTScan/MRI

מקבלים בתיהחולים מכלל בכ3996 רק ביותר, השכיח המדווח התחום הוא בתרופות השימוש שסעיף אף
על המחלקות לראשי מידע מספקים מבתיהחולים מ6?15 פחות זח. בסעיף דיווח המחלקות ראשי
כללית, לקופתחולים השייכים בתיהחולים של שיעורם הדמיה. ובשירותי מעבדה בבדיקות השימוש
בתי של משיעורם גדול מתכלים, ובחומרים בתרופות השימוש לגבי המחלקות לראשי דו"חות המספקים
דם במנות לשימוש הנוגע הסטטיסטי שהמידע לכך הסיבה להערכתנו, זאת. העושים הממשלתיים החולים
בעוד חיצוני, דם מבנק הדם מנות את לרכוש שעליהם היא, רבים וולונטריים בבתיחולים זמין הינו

פנימי. גורם באמצעות היא המנות אספקת אחרים שבמוסדות

עזר' מחלקות 'ראשי בפירוש מצוין כן אם אלא קליניות, מחלקות ראשי טציץ m בדו'ח מחלקות' 'ראשי המונח .
.14 עט' ראה
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אינו הוא אך ,3 בלוח אמנם מוצג אינו ביתחולים גודל לפי המחלקות לראשי הדו''חות זמינות נושא
בתיהחולים שלגביהם מתכלים, וחומרים תרופות של במקרה למעט ביתהחולים, גודל לפי משתנה

הקטנים. בתיהחולים מאשר יותר המחלקות לראשי מידע לספק נוטים הגדולים

לבדוק החלטנו המחלקתית, ברמה בשירותים השימוש לגבי נתונים נאספים המוסדות בכל שלא מאחר
מסכמים. דו"חות בצורת המחלקות למנהלי משוב מספקים זה, מסוג מידע האוספים מוסדות מידה באיזו
במשאבים שימוש בחשבון המביאים טיפול דפוסי בחיזוק ראשון צעד לפחות זהו
נתונים להם שיש מבתיהחולים כמחצית כי מצאנו, השירותים, רוב לגבי .(resourceconsciousness)
תרשים במחלקותיהם. בשירותים השימוש על המחלקות למנהלי רשמיים דו"חות מעבירים המחלקה ברמת
לראשי אלה שירותים ניצול על סטטיסטיים סיכומים מספקים אשר בתיהחולים אחוז את מציג 3

מתכלים חומרים תרופות, לגבי המחלקה ברמת נתונים להם שיש בתיהחולים הכל סך מתוך מחלקות,
המוסדות ששיעור משום נבחרו אלה תחומים השונים. המגזרים לפי בנפרד מובאים הנתונים דם. ובנק

יחסית. גדול הוא לגביהם מידע קיים שבהם

המועברים לדו"חות בקשר השירות סוג ולפי בתיהחולים סוגי לפי הבדלים שקיימים כך על מצביע הניתוח
ברמת מתכלה ציוד על נתונים האוספים כללית, קופתחולים של בתיהחולים לדוגמה, המחלקות. לראשי
בתיהחולים הממשלתיים. בתיהחולים מאשר יותר המחלקות לראשי סיכומים להעביר נוטים המחלקה,
בצורת אותו לסכם מכולם יותר נוטים כזה מידע בידיהם שיש צדק), ושערי הדסה (בעיקר הוולונטריים
המספקים בתיחולים, של יחסית הנמוך השיעור כללי, באופן המחלקות. לראשי ולהעבירו רשמי דו''ח
במידה מנוצל אינו שהמידע כך על מעיד זמינים, הנתונים כאשר גם המחלקות, לראשי מחלקתיים נתונים

המרבית.

חודשיים דו"חות להנפיק כדי מביתהחולים הנדרשת המאמץ רמת על לדווח נתבקשו המרואיינים לבסוף,
הכלל ברמה מתכלים חומרים או מעבדה, בדיקות תרופות, כגון בשירותים שימוש לגבי רבעוניים או

זו. לשאלה המרואיינים תשובות את מסכם 4 תרשים מוסדית.

להנפיק כדי מאוד, גדול או גדול, מאמץ יידרש מבתיחחולים כי דיווחו, (5796) התקציב קציני מרבית
בתיחולים חמישה מכל אחד מוסדית. הכלל ברמה בשירותים הרבעוני או החודשי השימוש על דו"חות
כללי שבאופן מראה, בעלות סוגי לפי התשובות ניתוח ביותר. קטן במאמץ זאת לעשות מסוגל בארץ
דו"חות להפיק עלמנת כללית, קופתחולים של אלה לעומת הממשלה, של מבתיחולים מאמץ פחות יידרש
במצב נמצאים שמוסדותיחם העריכו הפרטיים בתיהחולים בשני התקציב קציני בשירותים. שימוש על
והממשלתיים הוולונטריים בבתיהחולים עמיתיהם ואילו בשירותים, השימוש על דו"חות להנפקת טוב

יותר. גדול מאמץ שיידרש העריכו,

שביתחחולים שככל כך, על מצביע מיטות), מספר (כלומר בתיהחולים גודל לפי אלה הערכות של ניתוח
ברמה בביתהחולים בשירותים השימוש על דו"חות להנפקת מאמץ פחות שיידרש היא ההערכה יותר, גדול
מאמץ שיידרש מעריכים, הקטנים בבתיהחוליס התקציב מקציני שנישלישים לדוגמה, חכללמוסדית.

כך. הם אף חושבים הגדולים בבתיהחולים התקציב מקציני 4496 ורק גדולמאד, או גדול

בין הדוק קשר קיים כי הדיעה מתחזקת ,4 ובתרשים 1 בלוח המופיעות התוצאות את משווים אנחנו כאשר
בשירותים שימוש על דו"חות להנפיק כדי גדול מאמץ יידרש כי ההערכות לבין ממוחשב מידע איקיום

כללמוסדיים.
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^ מחלקות רנזנהרי נמסר שבהם בתיה"ח שיעור :3 תרשים |
שברשותם בתיה"ח םה"כ מתוך בשירותים שימוש על מידע 1

י שירות סוג ולפי בעלות לפי מחלקה, ברמת נתעים |
בתיהחולים 0/0

100

100  f11^

80  67 67 o
.^₪m67f~~~f57 fS 56

^^m ^^b ^__ ............ )C/C^S ^s^^^^^^^^^^^^| I 1 . ''יי ^^^\^\1 ^s^^^^^^^^^^^^^B ■ " ... " \£\(\/ vV^^^^^^^^^^^^K

תרופות מתכלה ציוד הדם pjn
ביתהחורים בערות

! ^ סה"כ ■ ממשלתי □ כללית קופתחולים || ציבורי/וולונטרי [H3 פרטי
jt■  ■'

f I

f |
. ' 1 ^J^^^__^^__



. ו

ער דו"חות רהפיק בדי הנדרש המאמץ :4 תרשים 1

מתכרה וציוד בדיקות תרופות, כגון: בשירותים שימוש ו
בתיהרוולים 9*<

100 ן

80 

60  f^\ AY\\\ 50 50 50 3

סה"כ כללית קופתחולים פרטי
ממשלתי ציבורי/וולונטרי

\ ■ ביותר קטן מאמץ ^ קטן מאמץ || גדול מאמץ [T] מאד גדול מאמץ



וגיצולו שירות ליחידות עלמות על המידע זמ>גות .2

בתמונה אחד מרכיב רק הוא מחלקה, צורכת אותם השירותים כמות על או בשירותים, השימוש על מידע
לגבי שאלות סדרת נשאלה שירות. ליחידת העלות הוא השני המרכיב מחלקתיות. הוצאות של הכוללת
מידע, לקבל ניתן האם המרואיינים, נשאלו בתחילה בבתיהחולים. השירותים עלויות על המידע אמינות

נבחרים. שירותים ברשימת שירות ליחידת עלות על ידני, באופן אם ובין ממוחשבת בצורה אם בין

לגבי מבתיהחולים בכ8096 לאו) ובין ממוחשב (בין עלויות על מידע נאסף ,4 בלוח לראות שניתן כפי
עלויות על ממוחשב מידע יש בתיהחולים לרוב כמוכן, דם. ומנות ציוד, מתכלים, חומרים תרופות,
מעבדה בדיקות של עלויותיהן על ממוחשב מידע יש בתיחולים מכלל בכ2096 המתכלה. והציוד התרופות

והדמיה. מעבדה בדיקות לגבי עלויות על מידע כלל אוספים אינם בתיהחולים מכל מחצית והדמיה.

צריכה וחומרי שירות ליחידת עלות על מידע קיים שבהם בתיחחוליס אחוז :♦ לוח
השירות וסוג המידע אופי לפי

ידני ממוחשב מידע קיים שירות

צריכה חומרי
1495 8298 9698 תרופות

וציוד חומרים
14 82 96 מתכלה רפואי
40 56 96 משקי ציוד
46 36 82 הדם בנק

מעבדה בדיקות
26 15 41 ביוכימיה
27 23 50 אנדוקרינולוגיה
30 15 45 המטולוגיה

הדמיה בדיקות
26 19 45 איזוטופים
25 18 43 רנטגן
21 18 39 אולטראסאונד
15 15 30 ממוגרפיה1
22 15 37 1CTScan/MRI

סבתי לכז5*5 .CTSc*n/MR1 שירותי מספקים אינם ^כ^11 ממוגרפיה, שירותי מעניקים אינם מבתיהחולים כ95ג2 1

שירותי המספקים סבתיחחולים כ6ל70 לעומת שירות, ליחידת עלות על מידע יש ממוגרפיה שירותי המספקים החולים
שירות. ליחידת עלות על מידע להם שיש CTScan/MRI
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לפי מאוד משתנה ממוחשב, הוא שבה המידה ובפרט עלויות, על המידע נאסף שבה המידה כאן, גם
זמין מידע יש כללית קופתחולים של בתיחולים של יותר גדול לאחוז ,5 בלוח לראות שניתן כפי מגזרים.
בבתי רק עדיין אולם הממשלתיים, לבתיהחולים מאשר הדמיה ושירותי המעבדה בדיקות עלויות על
כל כמעט לגבי זה בנושא ממוחשב מידע אוספים הפרטיים בתיהחולים מ3096). (פחות ספורים חולים
מתכלה. וציוד תרופות לגבי כזה מידע אוספים בכמחצית שבו הוולונטרי, למגזר בניגוד זאת השירותים.
ההדמיה. ושירותי המעבדה בדיקות רוב של עלויותיהם על ממוחשב מידע אוספים מהם מ2096 בפחות אך

צויגח וחומר* שירות ליחידת עלות על ממוחשב מ*דע ק"ס שבחם בתיהחול>0 אחוז :5 לוח
השירות וסוג בעלות ל0י

קופתחולים
פרטי וולונטרי כללית ממשלתי סה''כ שירות

*ריכח חומר*
10096 5096 10095 90tf Wta תרופות

וציוד חומרים
100 50 100 90 82 מתכלה רפואי
100 25 50 78 16 משקי ציוד
50 13 38 50 36 הדם בנק

מעבדת בדיקות
100 13  11 if ביוכימיה

אנדו
100 13 25 13 23 קרינולוגיח
100 13  11 11 המטולוגיה

ההדמיה בדיקות
100 14 13 10 19 איזוטופים
100 13 13 10 it רנטגן
100 13 11 10 11 אולטראסאונד
100 33 13  11 ממוגרפיה
100 14 13  15 CTScan/MRI
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מובא מידה באיזו ספציפיים: שירותים על מידע להם שיש בתיהחולים לגבי מתעוררת חשובה שאלה
על מידע קיים בהם בתיהחולים ברוב כי עולה, 5 מתרשים המחלקות? מנהלי של לידיעתם זה מידע
זאת עושים עלויות, על מידע מעבירים שאכן בתיחולים אותם המחלקות. לראשי מועבר אינו הוא עלויות
להעביר נוטים כללית קופתחולים של בתיהחולים הדם. ובנק משקי ציוד מתכלה, ציוד תרופות, לגבי
של מבתיהחולים 3896 רק עדיין, אולם, אחרים. בתיחולים מאשר יותר המחלקות לראשי עלויות על מידע
המידע את מעבירים אמנם מתכלים, וחומרים תרופות של עלויות על מידע להם שיש כללית, קופתחולים
ו6?14 2096  חינם והוולונטריים הממשלתיים בתיחחולים לגבי המקבילים הנתונים המחלקות. לראשי
קליניות מחלקות למנהלי המידע מסירת שיעור לבין ביתהחולים גודל בין קשר קיים לא בהתאמה. בלבד,

השירותים. עלות על

מחלקת* תקציב .3

סדרת למרואיינים הוצגה הזה, המידע ולהפצת המינהלי המידע למערכות הקשורות שאלות ששאלנו לאחר
ולמחלקות עזר למחלקות תקציבים ניתנים וכיצד, האם  המחלקתי התקציב לנושא שהתייחסה שאלות
שירותים הספקת תפקידה עיקר אשר בביתהחולים יחידה היא עזר מחלקת בבתיהחולים. קליניות
טיפול מתן הוא תפקידה עיקר אשר בביתהחולים יחידה היא קלינית מחלקה אחרת. למחלקה וחומרים
אחריות העברת באמצעות משאבים של יותר יעיל ניצול שמטרתו כלי הינו מחלקתי תקציב לחולים.
זה, בנושא כוונתנו את יבינו המרואיינים שכל כדי המחלקה. למנהל פעולה סמכויות והאצלת תקציבית
נותן שהוא כך על שמצביע ביתחולים כלומר, מרכיבים. שלושה עלפי תקציב" "מתן המושג את הגדרנו

תנאים: בשלושה לעמוד צריך למחלקות, תקציב

יודע גם והוא מוגדרת, זמן תקופת של בתחילתה ברשותו העומדים למשאבים מודע המחלקה ראש (א)
אלה. משאבים מספיקים זמן לכמה

קיימים כלומר זמן, נקודת בכל התקציב ליעדי ביחס בפועל ההוצאות לגבי מעודכן המחלקה ראש (ב)

מנצל. או מוציא, הוא כמה לדעת לו המאפשרים מנגנונים

את להסביר כדי ההנהלה, עם בפגישה החל תגובות: גוררת מ6ל25 ביותר התקציב מן תמידית חריגה (ג)

המחלקה. של בכוחהאדם או בכספים בקיצוץ וכלה התקציבי, ביעד עומדים שאין לכך הסיבות

רכישת לצורך בעין, ובין בכסף בין מחלקתיים, תקציבים מקבלות עזר מחלקות האם תחילה, שאלנו
הממצאים. את מסכם 6 לוח הקליניות. המחלקות עבור וציוד חומרים
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למנהלי מוסרים שבהם בתיהחולים שיעור :5 triuin 1
לפי שונים שירותים עלות על מידע קליניות מחלקות 1

| שירות סוג ולפי בעלות 1

החולים בתי 96
50 1 ן

40 _ " .. **

תרופות מתכלה ציוד משקי ציוד הדם בנק
ביתהחורים ער בעלות

0 סה"כ ■ ממשלתי | כללית קופתחולים H ציבורי/וולונטרי



תקצ>ג>0 העוי מחלקות מקבלות שבהם בת*החול*0 אחוז :6 לוח
הבירות וסוג געלות לפ*

קופתחוליס
פרטי וולונטרי כללית ממשלתי סה"כ שירות

10096 3896 10096 9096 7996 מרקחת בית
ציוד מחסן

100 38 100 90 79 רפואי
100 38 88 70 68 משקי ציוד מחסן

תחזוקה
100 25 71 40 48 תחבורה
100 25 87 70 64 מטבח
100 38 50 70 57 מעבדות
100 25 29 44 39 איזוטופים מכון
100 25 38 40 39 רנטגן מכון
100 \7 _ 44 32 CTScan/MRI

100 25 38 40 39 הדם בנק

למחלקות שירותים לסיפוק הדרושים החומרים לרכישת תקציבים מקבלות אכן העזר ממחלקות ניכר חלק
ומעבדות. תחזוקה מטבח, משקי, ציוד מחסן מרקחת, בית כמו ביחידות בעיקר בולטת זו נטיה הקליניות.
בין רבה שונות קיימת כאן גם כזה. תקציב מקבלות ההדמיה מחלקות ממחצית פחות זאת, לעומת
בתיהחולים דומים. דפוסים ישנם קופתחולים ושל הממשלתיים בבתיהחולים השונים. המגזרים
הוולונטריים. בתיהחולים מתוך בלבד 3896 לעומת השירותים, כל עבור תקציבים מספקים הפרטיים
הגדולים. בתיהחולים לעומת קטנה היא העזר למחלקות תקציבים לתת הקטנים בבתיהחולים הנטייה

מסוימים שירותים רכישת לצורך הקליניות המחלקות לראשי תקציבים ניתנו האם נשאלו המרואיינים
לבתיהחולים. מחוץ מספקים או בביתהחולים העזר ממחלקות

בתוך שונים שירותים רכישת עבור הקליניות למחלקות תקציבים ניתנים שבה המידה את מסכם 7 לוח
או כזה דגם מפעילים אשר בישראל כלליים בתיחולים חמישה קיימים בסךהכל לו. ומחוצה ביתהחולים
תרופות לרכישת בעיקר מיועדים אלה תקציבים שונים. שירותים לרכישת מחלקתי תקציב של אחר
הם: אחר או זה שירות לרכישת מחלקתי תקציב ניתן שבהם בתיהחולים מתכלה. רפואי ציוד p) וחומרים

ושיבא. הדסה בניציון, הרופא, אסף איכילוב,
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תקצינים מקגלי0 הקליניות המחלקות ראשי שבהם בתיהחוליט מס8ר :7 לוח
השירות וסוג געלות ל8י צריכה וחומרי שירותים לרכישת

קופתרוולים
פרטי וולונטרי כללית ממשלתי סה"כ שירות "

 1  4 5 תרופות
וציוד חומרים

 1 _ 1 4 מתכלה רפואי
 1 _ 1 2 משקי ציוד
   11 הדם בנק

מעבדה בדיקות
   11 מסוימות
     פתולוגיה
.____ איזוטופים
   11 רנטגן
 .     ממוגרפיה

     CTScan/MRI

גודל לפי הקליניות המחלקות לראשי תקציבים ניתנים שבהם בתיהחולים שיעור את בודקים כאשר
תקציבים הקליניות המחלקות ראשי מקבלים הגדולים מבתיהחולים שב4596 מתברר, ביתחולים
ניתנים אין הקטנים בבתיהחולים הבינוניים. בבתיהחולים ל1496 בהשוואה וזאת תרופות, לרכישת

הקליניות. המחלקות לראשי אחרים ושירותים תרופות עבור תקציבים

השונים. התקציב סעיפי בין העברות לבצע מותר האם שאלנו, תקציבים ניתנים שבהם בתיחולים באותם
חומרים כגון אחרים, לסעיפים להעבירם מותר לתרופות, שיועדו סכומים נחסכים כאשר האם, למשל,
ניתן למחלקה כאשר העברות, לבצע מותר תקציב סעיפי באילו מראה 8 לוח רנטגן. שירותי או מתכלים
של שונים מרכיבים המפעילים בתיהחילים לחמשת מתייחס זח לוח שונים. שירותים לרכישת כולל סכום

מחלקתי. תקציב
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תקציב סעיפי נץ כספים להעביר מורשות המחלקות *בהס החולים בת* מספר :8 לוח
תקציב) סעיפי (לפי

k

viyrb שניתן הסעיפים פירוט שניתן בתיה"ח מספר שלא בתיה"ח מספר
תקציב עזדפי אליהם בהם להעביר להעביר בהם ניתן

לסעיפי כספים לסעיפי כספים
אחרים תקציב אחרים תקציב

חדם ובנק תדמית מעבדות, רפואי, ציוד אל בי''ח
רפואי ציוד נ בי''ח 3 2 תרופות
רפואי ציוד נ: בי''ח

חדם ובנק תדמית מעבדות, תרופות, א: בי''ח O
תרופות ב בי''ח J 2 רפואי ציוד a
תרופות ;< בי"ח *

0 משקי ציוד 11

חדם■1 ובנק חדטיח רפואי, ציוד תרופות, א. בי''ח F
1 4 $

מעבדות ס

חדס ובנק מעבדות רפואי, ציוד תרופות, א: בי''ח

הדמיה

אדם כוח

ותדמית מעבדות רפואי, ציוד תרופות, א: בי''ח

הדם בנק

וציוד תרופות של בתחום בעיקר וקיימת מוגבלת, היא שונים סעיפים בין תקציב עודפי להעביר הסמכות
רפואי.

המינהלי המידע מערכות את לשפר תכניות יש שלהם לבתיהחולים האם המרואיינים, נשאלו לבסוף,
התוצאות. את מסכם 9 לוח מחלקתי. לתקצוב התכנית של מרכיבים לאמץ או שלהם,
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1 והתקצוב חמעהל* המידע במערכות שעו"ם לערוך המתכננים בת>החול>מ אחת :9 לוח
ותכנית בעלות ל0> הקרובה בשנה

קופתחולים
פרטי וולונטרי כללית ממשלתי סה''כ פעילות

מחשבים תוספת
יכולת הגדלת או

5096 6796 5096 1096 4495 הקיימים המחשבים

להפעלת תכנון
מחלקתיים תקציבים
תכניות הרחבת או

 50 75 50 14 קיימות

ליוזמת המתנה
הבריאות משרד

פיתוח לגבי
   0נ 11 מידע מערכות

תכניות אין
50 25   ■ 11 חדשות

לשפר רצון יש
הקיימת המערכת את

   10 ♦ תכנית אין אך
מעשית

המחשוב, יכולת את לשפר המגזרים מכל בבתיהחולים גדולים מאמצים נעשיס ,9 בלוח לראות שניתן כפי
שב7596 העובדה, את במיוחד לציין יש המחלקות. לראשי יותר רבה תקציבית אחריות להעניק ולהתחיל
בכשליש מסוימים. שירותים עבור תקציבים לספק כלשהן תכניות יש קופתחולים של מבתיהחולים
המחשוב יוזמת את תשלים שהממשלה לכך מחכים שהם המרואיינים אמת הממשלתיים מבתיהחולים
המאמצים עיקר מופנים הוולונטרי, במגזר חדשה. פנימית מינהלית תכנית כל להפעיל יתחילו בטרם שלה,

הבסיסיות. הממוחשבות המערכות תשתית לשיפור

הכוללת. המחשוב יכולת ולשיפור מחשבים להוספת מאמציהם עיקר את מפנים הקטנים בתיהחולים
המחלקות לראשי תקציבים להעניק להתחיל שברצונם הגדולים בתיהחולים רוב ציינו זאת, לעומת

כיום. התקציבים עלידי המכוסים שירותים להוסיף או הקליניות,

19



ומסקנות ס>כו0 ז#

מסתמנים בישראל, הכלליים בבתיהחוליס כיוס הפועלות והתקצוב, המידע מערכות של המיפוי מתוך
עיקריים: נושאים למספר הנוגעים ברורים כיוונים מספר

מידע של קיומו .1

במידע השימוש .2

מחלקתי תקציב יישום לקראת צעדים J
ממשלתיים לבתיחולים אוטונומיה מתן על הממצאים השלכות .4

מ>דע של קיומו .1

וחומרי מתכלה ציוד בתרופות, שימוש על ממוחשב מידע קיים בארץ הכלליים בתיהחולים במרבית (א)

אחרים. צריכה

ממוחשב. זה מידע המוסדות ובמרבית שירותים אותם של עלותם על מידע גם קיים (ב)

שירות. ליחידת עלויות על ומידע ומעבדות הדמיה בשירותי השימוש על מידע חסר בתיהחולים ברוב (ג)

מתכלה. ובציוד בתרופות לשימוש הנוגע מחלקתי מידע להשיג ניתן בדרךכלל (ד)

השונים, במגזרים בתיהחולים מגזרי בין בשירותים השימוש לגבי המידע בזמינות רבה שונות קיימת (ה)

יהיו ממשלתי שלביתחולים לכך הסבירות לדוגמה, המחלקתית. ברמה והן הכללמוסדית ברמה הן
ומוסדות קופתחולים מוסדות של מזו גבוהה השונים בתחומים מחלקתית ברמה שימוש על נתונים

פרטיים. מוסדות של מזו בחרבה נמוכה אך וולונטריים,

המעשית היכולת שירותים, במספר השימוש על ממוחשב מידע קיים המוסדות שבמרבית למרות (ו)

6096 במיוחד. גבוהה איננה בשירותים, שימוש על הנתונים את המסכמים תקופתיים, דו"חות להפיק
בלבד 37?6 לעומת גדול, מאמץ תדרוש אלה דו"חות שהנפקת דיווחו הממשלתי במגזר התקציב מקציני

דומה. הערכה שנתנו קופתחולים של התקציב מקציני

במידע השימוש ,2

אינם המחלקות ראשי ועלויותיהם, בשירותים שימוש לגבי מידע קיים כאשר גם המקרים, ברוב (א)
אותו. מקבלים

יימסר זה מידע כי יותר רב סיכוי יש ועלויותיהם, מסוימים בשירותים שימוש על מידע קיים כאשר (ב)

אחרים. במגזרים בבתיחולים מאשר קופתחולים, של בבתיחולים קליניות מחלקות לראשי
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מחלקת* תקציב יישום לקראת צץדים .3 1
מחלקתי. תקצוב של שונים מרכיבים אימצו בארץ כלליים בתיחולים חמישה (א)

הקליניות המחלקות ראשי מתכלה. וציוד תרופות לרכישת בעיקר ניתנים מחלקתיים תקציבים (ב)

מוגבלת. זו סמכות אך אלה סעיפים בין תקציב עודפי להעביר מורשים י

בנק כגון: נוספים שירותים לכלול כדי להרחיבן כוונות יש כאלה תכניות קיימות שבהם בבתיחולים (ג)

מסויימות. מעבדה ובדיקות הדמיה שירותי דם,

מסוימים, שירותים עבור מחלקתיים תקציבים אימוץ המאפשרת תשתית קיימת רבים בבתיחולים (ד) 1
כן. לעשות בחרו לא שונות מסיבות אולם 1

שימוש על במידע להשתמש ניתן שירות, ליחידת עלויות על ומידע הרופא ברמת מידע בהעדר גם (ה) 1
בין השוואה באמצעות יתר, שימוש נעשה שבהם תחומים איתור לצורך המחלקתית ברמה בשירותים |

מחלקות.

שיש וכן שלהם, המידע מערכות את לשפר תכניות במוסדותיהם שיש ציינו, התקציב קציני כל כמעט (ו)

מחלקתי. לתקצוב תכנית של מסוימים מרכיבים לאמץ תכניות רבים בבתיחולים

הממשלתיים בתיהחולים של האוטונומיה לתכנית הממצאים השלכות .♦

כגון ניהול כלי של חשיבותם גוברת הממשלתיים, לבתיהחולים אוטונומיה הענקת תהליך התקדמות עם
בתיחולים של הכלכלית הצלחתם בהבטחת מרכזיים למרכיבים יהפכו אלה מעין כלים מחלקתי. תקצוב
להפעיל בתיהחולים על שיהיה קובעיהמדיניות, בקרב והן הרופאים בקרב הן הסכמה, קיימת אלה.
אין בטיפול. איכות ובבקרת ועלותם, שירותים ניצול אחר במעקב כספים, בגביית יותר מתוחכמות שיטות
משאבים ולנצל לנהל בידם שיעלה כדי יעילה, בצורה מידע לנצל כיצד ללמוד יצטרכו שהמנהלים ספק

ויותר. יותר תחרותית להיות שהופכת בסביבה
בתיהחולים. הנהלות עלידי אופטימלי באופן מנוצל שאיננו ניהולי מידע רבים בתיחולים בידי יש כיום,
מתקשים רבים מוסדות שצוין, כפי נגיש. איננו שהמידע יתכן ראשית, סיבות: מספר להיות עשויות לכך
מעוניינים אינם כלל המחלקות שראשי יתכן שנית, ועלויותיהם. בשירותים השימוש לגבי דו"חות בהנפקת
אחריותם, בתחום נמצא שהדבר מאמינים שאינם משום או בניהול, עניין להם שאין משום זח, מידע לקבל
זה במידע להתחלק מעוניינת איננה המרכזית שההנהלה יתכן שלישית, ניהולי. נסיון חסרי שחם משום או

המחלקות. ראשי עם

ולפיכך, מוגבלות בתיהחולים מנהלי סמכויות  אדם כח  העיקרי ההוצאה סעיף שלגבי לציין, יש לבסוף,
קטנה. מחלקתיים תקציבים הפעלת באמצעות לחסוך האפשרויות

בתי לנחל מקום יהיה לא שכבר יתכן האוטונומיה, תכנית את לאפיין עתידה אשר התחרותית בסביבה
משאבי בניהול יותר הרבה פעיל תפקיד למלא ייאלצו המחלקות ראשי ריכוזית. בשיטה חולים

ביתהחולים. של הכלכלית ההצלחה את להבטיח מנת על מחלקותיהם,
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1 ההנהלה לכך, במקביל נבונות. החלטות קבלת לצורך במידע שימוש באמצעות ורק אך להשיג ניתן זאת
1 המחלקה. לרמת מטה כלפי אחריות להעביר יותר רבה נטנות לגלות תיאלץ המרכזית

1 הפחות החלק הן אשפוז שירותי עלויות לחישוב הדרושות המידע שמערכות כך על מצביע הנוכחי )המחקר מתקדמים בשלבים נמצא אחד ביתחולים רק למעשה, בישראל. בתיהחולים של המידע במערכת מפותח
1 השירותים אותם איתור על מאוד מקשה הדבר שירותים. לתמחור מעודכנת מערכת פיתוח של יחסית
1 ועל החולים, מבית שירותים לרכוש המעונינים ארגונים עם ומתן משא ניהול על ביעילות, מסופקים שאינם
1 ילכו בישראל העצמאיים בתיהחולים אם במערכת. בזבוז למניעת הולמים ניהול צעדי נקיטת
1 של ארגוןמחדש שייעשה יתכן אזי באנגליה, גם ועתה בארח''ב, העצמאיים בתיהחולים של בעקבותיהם
1 הארוך לטווח כלכלית ומהימנות תקציבית אחריות להבטיח כדי רווח. ומרכזי עלות מרכזי לפי מחלקות
1 מתאימות. תמחור מערכות בפיתוח להשקיע בתיהחולים ייאלצו אלה, בתנאים

1 לאור המחלקתי. התקציב של אחרים או אלה מרכיבים מפעילים אשר בתיהחולים את זה בדו"ח זיהינו
1 של האפשריות ההשלכות את להבין חשוב דומים, מניסיונות בחו"ל שהצטבר הניסיון ולאור זו, מגמה

עלות על התכנית להשפעת נתייחס הבא בדו"ח ועלותו. הטיפול איכות על מחלקתיים תקציבים הפעלת
הטיפול.
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I Abstract

W Increasing competition and continuing budgetary pressures are forcing hospitals to
I search for management tools that will foster cost consciousness among clinicians.
I One such tool is the transfer of budgetary responsibility from central management
I to the department heads, who in large part determine how internal hospital
I resources are allocated. This management tool is commonly called "departmental
I budgeting".

I This report describes, or "maps", the management information and budgeting
I systems that currently exist in Israeli general hospitals. It also identiifes hospitals

that are implementing various aspects of departmental budgeting programs, or
that are developing the information infrastructure necessary to implement a
departmental budgeting program.

A survey comprised of nine questions was sent to the budget oiffcers of all general
hospitals. Phone interviews with these individuals were conducted between
September and November 1990. In all, 28 out of 37 hospitals responded to the
survey. These institutions represent 939S of all hospital beds in Israel.

We found that most hospitals have partial information on the use of certain
resources, such as drugs and disposables. Most, however, lack utilization
information on important services, such as imaging and laboratory tests. Even
hospitals which usually keep computerized records of service costs and utilization
do not always pass this information on to department heads.
The ability to generate reports on the use of services within a hospital varies
greatly by sector. For example, a high proportion of government hospitals and
Kupat Holim Clalit hospitals can generate information on the use and cost of
different services. In contrast, with the exceptions of Shaare Zedek and Hadassah,
most voluntary hospitals have little information on service use and cost. Private
hospitals have the most highly developed information systems, including detailed
cost and service utilization data.

Five hospitals in Israel are implementing various aspects of departmental
budgeting programs. Additional hospitals do have the information infrastructure
to enable the implementation of aspects of departmental budgeting. For various
reasons, they have not yet begun implementation. At the same time, many
hospitals particularly government hospitals are in the process of giving more
autonomy to department heads. Finally, almost all hospitals are updating their
information systems, and many have indicated a desire to implement departmental
budgeting programs.

■



Hospitals that do not fully exploit the service cost and utilization information they I
have gathered will ifnd it diiffcult to identify services that are provided I
ineiffciently, to negotiate with organizations wishing to purchase hospital services, 1m
and to streamline management procedures. It should be noted that many hospitals I
are in the process of updating their information systems, a necessary ifrst step M
toward implementing departmental budgeting. ■
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