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ברוקד"לו ג'ועטממן מהל
בישראל. וחברה אדם והתפתחות בריאות מדיניות הזקנה, לחקר ארצי מרכז
העולמי. וחג'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 מד>ג>ות לחקר התבמת
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
ביזור של הדגמה תכנית הנגב במחוז 1990 בשנת החלה כללית, קופ"ח של הביזור תכנית במסגרת
מרפאות 9 הביזור בתכנית השתתפו בסךהכל אוטונומיות. כיחידות והפעלתן ראשוניות מרפאות
מרבע למעלה משרתות אלה מרפאות .1992 1990 השנים במהלך בהדרגה לתכנית הצטרפו אשר עירוניות

הנגב. במחוז המבוטחים מאוכלוסיית

ייחודיים: מרכיבים ארבעה הביזור בתכנית המשתתפות במרפאות מיושמים רגילות, ממרפאות בשונה
ניצול לגבי המרפאה להנהלת המחוז מהנהלת החלטה סמכויות האצלת למרפאה; תקציב הקצאת
חלק והעמדת במשאבים; השימוש על במרפאה מידע מערכת הקמת השירותים; הספקת ואופן התקציב

החלטתה. לפי המרפאה לשימוש התקציבי מהחיסכון

למבוטחים השירות את לשפר ההוצאות; וריסון תקציבית שליטה להשיג הן הביזור תכנית מטרות
המרפאות. צוות של הרצון ושביעות היוזמה המוטיבציה, את ולשפר הרצון; שביעות ברמת עלייה ולהביא

כללית קופ"ח פנתה בהמשך, נוסף ביזור לגבי לקחים ולהפיק הביזור יישום את לקדם מנת על
מידע לספק הינה ההערכה מטרת ולהעריכו. הביזור תהליך את ללוות בבקשה ברוקדייל לג'וינטמכון
לבצע וכיצד נוספות, מרפאות לבזר כדאי האם להחליט ובמחוזות במרכז הקופה להנהלת שיסייע
ואת הביזור יישום תהליך את ההערכה מחקר בוחן אלה, שאלות על לענות כדי אפקטיבי. ביזור תהליך
סקרים מבוטחים, בקרב סקרים מחקר: כלי במספר שימוש תוך מטרותיו, את משיג הוא בה המידה
בין השוואה על מתבסס הכולל המחקר מערך מנהליים. נתונים וניתוח עומק ראיונות עובדים, בקרב
מתבצע שבהם וירושלים) (נגב המחוזות בשני ולאחריו, הביזור לפני ביקורת ומרפאות ניסוי מרפאות

הביזור.

1992 בשנים כללית קופ"ח של הנגב במחוז שנעשתה מההערכה הביניים ממצאי את מסכם זה דו"ח
שנערכו עומק ראיונות מחקר: כלי שלושה בעזרת שנאספו נתונים על מתבססים הממצאים .1991
וחברי המחוז בהנהלת בכירים תפקידים ממלאי 25 עם 1992 שנת ובסוף 1991 שנת של השניה במחצית
במרפאות צוות חברי 112 בקרב 1993 באביב שנערך סקר רגילות; ומרפאות מבוזרות במרפאות הנהלות
הנגב מחוז ובכלל המבוזרות במרפאות לנפש הריאלית ההוצאה גובה על מינהליים ונתונים המבוזרות;

.19921991 בשנים

חלו הביזור בעקבות האם ב. הביזור? תכנית בפועל יושמה כיצד א. שאלות: שלוש נבחנות בדו"ח
במרפאות ההוצאה רמת על הביזור השפעת מה ג. המבוזרות? במרפאות העבודה בדפוסי שינויים

המבוזרות?

יושמו 19921991 שבתקופה כך על מורים הנגב במחוז המרפאות ביזור מהערכת הביניים ממצאי
מלאה. בצורה יושמו המרכיבים כל לא כי אם הביזור תכנית של העיקריים המרכיבים בהדרגה
קיבלו הן רופא, ולפי סעיפים לפי ההוצאות על תקופתיים דו"חות קבלו הן תקציב, נקבע למרפאות
שציפו. ממה פחות היה היקפן כי אם שוטף, לתפעול סמכויות מעט להן הואצלו ואף חסכון על תיגמול

שונים עבודה דפוסי מספר התגבשו שבמרפאות נמצא, הביזור תכנית תחילת לאחר שנערך בסקר
קיום לעלויות, מודעות המחשב, דו"חות קריאת על מדווחים במרפאות מהעובדים גבוה שיעור מבעבר.
בשיחות והן צוות בישיבות הן המרפאה הנהלת עם ודיון אחרים, צוות חברי עם הדו"חות על דיונים
נעשים עצמה ושבמרפאה לחסוך הצורך את מדגישה המרפאה שהנהלת דיווחו העובדים בנוסף, אישיות.

בהוצאות. לחסוך נסיונות



שההוצאה שבעוד מראה, המחוז לכלל בהשוואה המבוזרות המרפאות של ההוצאה נתוני ניתוח
יציבות נשארו המבוזרות המרפאות הוצאות הרי ,1992 לסוף 1991 מראשית עלתה במחוז לנפש הריאלית
זו, שבתקופה בעוד ,1796 היה במחוז לנפש הריאלית בהוצאה הגידול שיעור מה. במידת ירדו אף או
בקבוצת בהוצאות. בלבד 49S של גידול היה ,1991 בראשית כבר בביזור שהשתתפה המרפאות בקבוצת
בשלושת בהוצאות, 596 של ירידה אף נמצאה ,1991 של השני ברבעון לתכנית שהצטרפה נוספת, מרפאות
זו מסקנה כי לזכור יש זאת עם ב1991. המקבילה התקופה לעומת ,1992 של האחרונים הרבעונים
הנתונים, בטיב בעיה ותתכן הביזור, תכנית במסגרת במחוז שנאספו הוצאה נתוני נתוח על מתבססת

האשפוז. בנושא בפרט

ההוצאה לדפוסי הגורם הוא שהביזור בוודאות להסיק מאפשרים אינם הקיימים שהנתונים למרות
בדפוסי שינויים ונעשו ביזור תכנית של יישום היה בה שבתקופה מכך, להתעלם אין במרפאות, הייחודיים
המחוז. לכלל בהשוואה אלה, במרפאות לנפש הריאלית בהוצאה ריסון גם נמצא מרפאות, ב9 העבודה
הביזור אם שגם המסקנה את ומחזקים באלה, אלה תומכים המחקר כלי משלושת העולים הממצאים

בהוצאות. לריסון פוטנציאל יש זו בתכנית היחיד, המסביר הגורם אינו

ההצלחה מידת את בוחנים לפיו אחד היבט רק הינה ההוצאות רמת על הביזור שהשפעת לזכור חשוב
השיג הביזור מידה באיזו לבדוק כדי ההערכה של האחרון השלב יבוצע הקרובים בחודשים התכנית. של
זמן לאורך לעקוב להמשיך וכן והצוות, המבוטחים רצון שביעות העלאת ביניהן הנוספות, מטרותיו את
מקיפה בצורה הביזור תכנית את להעריך יהיה ניתן ההערכה מערך השלמת עם ההוצאה. דפוסי אחר

היבטיה. כל על יותר,



תודה דברי

מרים אלחיאני, אשר אברג'יל, ולזהבה כללית קופ"ח של הדרום מחוז מנהל נווה ליהודה נתונה תודתנו
והעזרה הפעולה שיתוף על המחוז, מהנהלת שרף ומיקי שושן נמרוד קרנר מירה קנר, פלורה קופיץ,
הנתונים בקבלת הרב הסיוע על רגב וסיגל זמורה לעירית נתונה מיוחדת והוקרה תודה ההערכה. בביצוע
זילברג, וליעקב ההגוי בועדת שהשתתפו כללית מקופ"ח המקצוע לאנשי מודים אנו כן, כמו וניתוחם.

הערותיו. על כללית, בקופ"ח לרפואה סמנכ"ל

חברי ולכל בראיונות לנו שהקדישו הזמן על המבוזרות המרפאות הנהלות לחברי גם נתונה תודתנו
שערכנו. בסקרים ההשתתפות על במרפאות הצוותים

בשלבים השתתפה המחקר, כלי בבניית סייעה אשר ברוקדייל ממכון כהן למרים מיוחדת תודה
זה. לדו"ח בהערותיה ותרמה המחקר, של הראשונים

לנו סייעו אשר המכון צוות חברי לכל ובהערות, בעצות העבודה במהלך שסייע רוזן לברוך מודים אנו
הדו"ח. את שערכה רוזנפלד ולג'ני
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לוחות רשימת

9 הוצאה וסוג עובד סוג לפי המחשב, דו"חות הכרת על שדיווחו עובדים :1 לוח

ניסיון על ודיווח לחיסכון המודעות ולהעלאת התנהגות לשינוי פעולות במידע, דיון :2 לוח
10 מרפאות לפי לחסוך,

לשינוי ופעולות במידע דיון לבין לחסוך, ניסיון על דיווח בין מיתאם מקדמי :3 לוח
11 לחיסכון המודעות ולהעלאת התנהגות
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17 19921991

,2 קבוצה ובמרפאות הנגב מחוז בכלל לנפש הריאלית בהוצאה השינוי שיעור :5 לוח
18 19921991
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לחיסכון פעולות על נמוך דיווח שיעור בהן מבוזרות במרפאות הוצאה רמת :4 תרשים
19 לחסוך ניסיון ועל
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מבוא

ביזור של הדגמה תכנית הנגב במחוז 1990 בשנת החלה כללית, קופ"ח של הביזור תכנית במסגרת
מרפאות תשע הביזור בתכנית השתתפו בסךהכל אוטונומיות. כיחידות והפעלתן ראשוניות מרפאות
למעלה משרתות אלה מרפאות .19921990 השנים במהלך בהדרגה לתכנית הצטרפו אשר עירוניות,

הנגב. במחוז המבוטחים מאוכלוסיית מרבע

תקציב הקצאת הינם: הנגב במחוז המרפאות ביזור תכנית את המאפיינים העיקריים המרכיבים
ואופן התקציב ניצול לגבי המרפאה להנהלת המחוז מהנהלת החלטה סמכויות האצלת למרפאה;
מהחיסכון חלק והעמדת במשאבים; השימוש על במרפאה מידע מערכת הקמת השירותים; הספקת
שליטה עיקריות: מטרות שלוש להשיג נועד התכנית יישום החלטתה. לפי המרפאה לשימוש התקציבי
במוטיבציה, ועלייה הרצון; שביעות ברמת ועלייה למבוטחים השירות שיפור ההוצאות; וריסון תקציבית

.(1991 ואלחיאני, זמורה (גרוס המרפאות צוות חברי של הרצון ובשביעות אחריות יוזמה,

אנגליה, ביניהן באירופה, נוספות במדינות נעשו ראשונית רפואה שירותי בהפעלת דומות רפורמות
כדוגמת שינוי מרכיבי יישום .(Secretaries of State 1989, Godinho 1990) ופורטוגל ספרד שוודיה, אירלנד,
להשתמש שיאפשרו כלים להם לתת השירותים, ספקי את לתמרץ כדרך נתפס בקופ"ח המיושמים אלה
מידע קיים היום עד זאת, עם האוכלוסייה. לצורכי ההיענות את ולשפר יעילות ביתר הקיימים במשאבים

ראשוניות. מרפאות ביזור של ההשפעה את אמפירית המודד בלבד מועט

כללית קופ"ח פנתה בהמשך, נוסף ביזור לגבי לקחים ולהפיק הביזור יישום את לקדם מנת על
מידע לספק הינה ההערכה מטרת ולהעריכו. הביזור תהליך את ללוות בבקשה ברוקדייל לג'וינטמכון
לבצע וכיצד נוספות, מרפאות לבזר כדאי האם להחליט ובמחוזות במרכז הקופה להנהלת שיסייע
הביזור תכנית מרכיבי יישום לפיו שינוי, של מודל על מתבסס ההערכה מחקר אפקטיבי. ביזור תהליך
פנימי בניהול שינויים במידע, שימוש לעלויות, (מודעות במרפאות העובדים צוות בקרב לתהליכים יגרום
שירות, לשפר מאמץ לחסוך, (ניסיון העובדים בקרב לתוצאות יובילו אלה שינויים תפקיד), והעשרת
איכות בהעלאת שיתבטאו לתוצאות יובילו בתורם ואלו הרצון), ובשביעות ביוזמה במוטיבציה, עלייה

מאידך. בהוצאות וריסון התקציבית השליטה ובשיפור מחד, המבוטחים רצון ושביעות הטיפול

תוך מטרותיו, את משיג הוא בה המידה את והן הביזור יישום תהליך את הן בוחן ההערכה מחקר
נתונים וניתוח עומק ראיונות עובדים, בקרב סקר מבוטחים, בקרב סקר מחקר: כלי במספר שימוש
לפני ביקורת ומרפאות ניסוי מרפאות של מצבן בין השוואה על מתבסס הכולל המחקר מערך מנהליים.
המבוקר המחקר מערך הביזור. מתבצע בהם וירושלים) (נגב מחוזות בשני לאחריו מצבן לבין הביזור
ובמערכת חולים בקופת המתרחשים הנוספים השינויים השפעת את האפשר במידת לבודד מיועד

.(1991 אלחיאני, זמורה, (גרוס, בכללותה הבריאות

.19921991 בשנים כללית קופ"ח של הנגב במחוז שנעשתה מההערכה ביניים ממצאי מציג זה דו"ח
חלו הביזור בעקבות האם (ב) הביזור? תכנית בפועל יושמה כיצד (א) שאלות: שלוש נבחנות בדו"ח

המרפאה? של ההוצאה רמת על הביזור השפעת מה (ג) במרפאה? העבודה בדפוסי שינויים

תכנית יישום של מההיבטים חלק רק בוחנים הם שכן חלקיים ממצאים הינם להלן המובאים הממצאים
תקופת כל את ויכלול הניתוח יורחב ב1994, ההערכה מחקר סיום עם מוגבלת. זמן בתקופת הביזור,
עליהן עמדנו שלא המחקר לשאלות המתייחסים הממצאים ויסוכמו נוספים, היבטים ייבחנו המחקר,
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ועל השירות איכות על הביזור השפעת לעבודה, העובדים עמדות על הביזור השפעת כגון: זה בדו"רו
אפקטיבי. ביזור תהליך ביצוע ואופן המבוטחים רצון שביעות

רופאים התנהגות שינוי באמצעות הוצאות ריסון בנושא ספרות 0.1קירת

גדל לשירותים הביקוש המערב. ארצות ברוב בריאות בשירותי מתמשך משבר קיים ה70 משנות
הכלכלית. בצמיחה ההאטה בגלל השאר בין מצטמצמות, בכך לעמוד הציבורית הקופה של והאפשרויות
לרסן הצורך הוא ובארץ בעולם בריאות ארגוני מתמודדים עמו הקשים האתגרים אחד זאת, לאור
לרסן לקושי העיקריות הסיבות בין גבוהה. ברמה בריאות שירותי לספק להמשיך זאת עם ויחד עלויות
גידול האוכלוסייה; הזדקנות עם במיוחד בצרכים, גידול למנות: ניתן בריאות בשירותי הוצאות
השתלות, מבחנה, (הפריות ויקרות חדשות טכנולוגיות בהכנסת הכרוך טיפול לתת הטכניות באפשרויות
והציפייה מחיר, בכל ביותר הטוב הטיפול את לקבל שמצפה כצרכן החולה התנהגות מתוחכם); מכשור
שגם לכך המביאה הביטוח שיטת ולבסוף, מחולי; להימנע רק ולא גבוהה חיים באיכות לזכות שלו

.(1990 הממלכתית, החקירה ועדת (דו"ח בהוצאות לחסוך תמריץ אין לחולים וגם לרופאים

של ההתנהגות דפוסי את לשנות ניתן כיצד הינה בספרות זה בהקשר הנדונה המרכזיות השאלות אחת
מבלי הוצאות, לרסן ולצורך הטיפול לעלויות יותר מודעים יהיו הם ההחלטות קבלת שבעת כך רופאים
שינוי להטמעת בדרכים העוסקת הספרות את בקצרה נסקור להלן הרפואי?1 הטיפול באיכות לפגוע

רופאים.2 בקרב התנהגות

מרבית על השליטה בידיהם שכן הרופאים בהתנהגות בעיקר מתמקדת בנושא העוסקת הספרות
ניתן הראשוני הרפואי השירות כללית שבקופ"ח לזכור יש אולם, הרפואי. בטיפול הכרוכות ההוצאות

עלויות. לצמצם מוטל שעליה ארגונית יחידה המהווה ראשונית במרפאה מקצועי, רב צוות ע"י

לשימוש הנוגע בכל הרופאים התנהגות לשינוי עיקריות דרכים מספר שישנן כך על מצביעה הספרות
על מידע אספקת כוללים: אלה תרופות. ולרישום וכדומה) הדמיה מעבדה, (כגון רפואיים עזר בשירותי
פעולות תקציביות, או מינהליות מגבלות קביעת בשירותים, השימוש רמת על ומשוב הפעולות עלות
שיטה שלכל ונראה ביותר היעילה הדרך לגבי חדמשמעיות מסקנות אין תמריצים. ומתן חינוך, הסברה,
השינוי לחיזוק ביותר האפקטיבית הדרך כי, נמצא הקצר. בטווח לפחות כלשהי, השפעה ישנה
דפוס בשינוי ועקבי מתמשך מאמץ והשקעת שיטות מספר שילוב היא זמן לאורך ולהטמעתו בהתנהגות
Schroeder 1987, Eisenberg 1985, Cummings et al. 1982, Cohen et al. ,1992 ואחרים (כהן ההתנהגות.

.(1982, Tell 1982, Tierney et al. 1990

על השפעה תהיה בשירותים השימוש רמת ועל הפעולות עלות על שלמידע לכך האופטימליים התנאים
לפעילות מתייחסים הנתונים כאשר הרפואית; לעבודה כרלוונטי נתפס המידע כאשר הינם: הרופאים
באופן נמסר המידע וכאשר שלו; לעמיתים הרופא של השוואה כוללים הנתונים כאשר עצמו; הרופא
בקרה הוא השפעה בעל שנמצא נוסף מנגנון .(Eisenberg 1985, Nedler 1977) עמדה בעל רופא ע"י אישי
.(Lyle et al. 1979 ;Eisenberg 1977) מינהלנים ע"י החשבונות בקרת באמצעות לבדיקות הפניות על

Gross, ראה הרפואי הטיפול איכות על הוצאות לריסון פעולות של אפשריות בתוצאות מפורט לדיון l
.Benbassat, Nirel, Cohen 1992

הביזור. תכנית במסגרת שיושם עיקרי מרכיב זהו שכן המידע השפעת על מיוחד דגש יושם בסקירה 2

2



חיצוני לפיקוח תנאים יוצר שהוא מכיון ההתנהגות לשינוי ממריץ גורם מהווה המידע אלה בתנאים
באמצעות העבודה על משוב קבלת כמוכן, מאידך. בדרישות לעמוד פנימית מוטיבציה ומעורר מחד,
Nedler,) ולשנותו. הרפואיות ההחלטות קבלת תהליך את מחדש לבחון הזדמנות לרופא מספק המידע

.(1977

לשינוי המכוונת ארגוני שינוי של תכנית שהכנסת היא, הספרות מן העולות החשובות הנקודות אחת
בקרב ובפרט המרפאה צוות בקרב התנגדות לעורר עלולה הוצאות, ולריסון הרופאים התנהגות
ובקבלת המקצועיים בשיקולים עצמאות של רבה מידה בו שיש הרפואה מקצוע של טבעו הרופאים.
ולצורך תקציביות למגבלות התנגדות ליצור עלול לתפקיד ההכשרה אופי לחולים. הנוגעות החלטות
Pollit et al. 1988; Hillman 19870 רפואי טיפול על החלטות קבלת בעת תקציביים שיקולים להפעיל
ופוגמים (Scirvens 1988) הרפואי האתוס את כנוגדים להיתפס אף יכולים כאלה שיקולים .(Reagan 1987

מיוחדים. מנגנונים בהפעלת צורך יש כאלה התנגדויות להסיר עלמנת .(Taylor 1989) החולים עם בקשר
כך השינוי הבהרת שינוי, לביצוע בנוגע מוקדמת היוועצות נמצאים בספרות המוזכרים המנגנונים בין
מתן הוצאות, לריסון המכוונות התכניות בגיבוש הרופאים של שיתוף אתיות, נורמות כנוגד ייתפס שלא
לארגון וחשיבותו השינוי בנחיצות הרופאים את לשכנע שתכליתן חינוכיות ופעולות לחיסכון, תמריצים

.(Mirvis 1983; Grant 8l Gale 1990; Eisenberg 1985 ;Lawler et al. 1983)

לגרום יכולה ועלותן, שביצע הרפואיות הפעולות על לרופא מידע שהעברת עולה מהספרות בסיכום,
החלטות קבלת בעת בעלויות התחשבות יותר שתהיה בכך הרפואיות ההחלטות קבלת בתהליך לשינויים
לא לכשעצמו למידע אולם, הוצאות. בריסון שיתבטא דבר תרופות, ורישום אבחון, ליעוץ, הפניות על
בהפעלת צורך יש הרופאים בהתנהגות שינויים לבסס כדי זמן. לאורך בהכרח ולא השפעה ישנה תמיד

בהטמעתו. והן לשינוי התנגדות בהסרת הן העוזרים נוספים מנגנונים

המחקר שיסת .2

במרפאות, העבודה דפוסי ועל הוצאות ריסון על הביזור השפעת את לבחון כדי שנבחרה המחקר שיטת
מחקר. כלי במספר שימוש תוך ההדגמה, בתכנית המשתתפות במרפאות (Case study) ארוע חקר הינה
במספר ומתקיימת בהיקפה המוגבלת חדשה תופעה לעומק לבחון רוצים כאשר המקובלת השיטה זו
וכן הנחקר הארוע על כוללת תמונה קבלת מאפשר מרובים מחקר בכלי השימוש מקומות. של מצומצם
זה בדו"ח הממצאים .(Yin 1984) בנפרד מחקר כלי מכל המתקבלים הממצאים את ומתקף מחזק
מנהליים ונתונים עובדים סקר עומק, ראיונות מחקר: כלי שלושה בעזרת שנאספו נתונים על מתבססים

ובמחוז3. במרפאות ההוצאות רמת על

עוסק ראיונות
המרפאה. בעבודת השינויים ועל הביזור תכנית יישום על נתונים נאספו העומק, ראיונות באמצעות
תפקידים ממלאי רואיינו .1992 שנת ובסוף 1991 שנת של השניה במחצית מועדים: בשני נערכו הראיונות
בכל איש (כ25 רגילות ומרפאות מבוזרות מרפאות מספר של הנהלות וחברי המחוז בהנהלת בכירים
תהליך הביזור, תוכנית ביצוע הבאים: בנושאים פתוח שאלון באמצעות בוצע הראיון ראיונות). של סבב
שיטת הם עומק ראיונות כלפיו. העובדים ועמדות הביזור, בעקבות שהתרחשו שינויים השינוי, יישום

הטיפול איכות להערכת מבוטחים סקר נוספים: מחקר בכלי שימוש נעשה הכולל המחקר במסגרת 3

בראשית נערכו אלו סקרים עבודה. ודפוסי עבודה כלפי עמדות לבירור עובדים וסקר הרצון ושביעות
הראשון. המועד לאחר שנים כ3 שוב וייערכו וביקורת ניסוי במרפאות הביזור
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התהליך התפתחות אחר שוטף ומעקב הנחקר, הנושא על תובנה קבלת המאפשרת איכותית מחקר
סטטיסטית. הכללה מאפשרת שאינה היא זו שיטה של המגבלה הנחקר.

עובדים סקר
סקר הביזור. יישום תהליך ועל המרפאה עבודת על נוספים נתונים נאספו העובדים, סקר באמצעות
נערך הסקר 4.1993 יוני  מארס בחודשים המבוזרות המרפאות ב9 צוות חברי 112 בקרב נערך העובדים
לסקר אחיד עיתוי לקביעת העיקרי השיקול מרפאה. כל של הביזור תחילת ממועד לשנתיים שנה בין
ובקופ"ח הנגב במחוז המתרחשים הארועים מבחינת זמן תקופת באותה לבצעו הרצון היה העובדים

המרפאות. על אחיד באופן ישפיעו אלה שארועים כדי כולה,

בו האופן על הביזור, יישום מידת על שאלות שכלל עצמי למילוי סגור שאלון באמצעות נערך הסקר
השאלון התוכנית. הפעלת בעקבות שהתרחשו תהליכים על וכן היישום, תהליך את העובדים מעריכים

החוקרים. בנוכחות מרפאה בכל צוות ישיבת במסגרת הועבר

שאלון בעזרת בעבודתם, הקשורים נושאים על עובדים של עצמי דיווח על המתבססים אלה מעין סקרים
זאת, עם יחסית. נמוכה בעלות רחבה אוכלוסייה בקרב תופעה של כמותי ניתוח מאפשרים מובנה,
שישנם מכיון העצמי. הדיווח של והמהימנות התוקף מן הנובעת מגבלה להיות עשויה כאלה בסקרים
יש רצון), ושביעות עמדות (למשל, עצמו האדם את לגביהם לשאול אלא אחרת דרך שאין נושאים
נראה, תוקף פנימית, מהימנות של בדיקות סמך על המחקר. כלי איכות את לבדוק מיוחדת חשיבות
טובה. העובדים סקר נתוני שאיכות נראה האחרים, המחקר מכלי המתקבלים לממצאים והשוואה

מינהליים נתונים
בין השוואה נערכה מינהליים. נתונים סמך על נעשה המבוזרות במרפאות ההוצאות דפוסי של ניתוח
הנגב מחוז כלל של ההוצאה לבין 19921991 בשנים המבוזרות במרפאות לנפש הריאלית ההוצאה
הוצאות בין נערכה ההשוואה ההוצאה. בדפוסי ביניהם הבדלים יש האם לבחון כדי תקופה, באותה
שאינן מרפאות על נפרדים נתונים קיימים שלא מכיון המחוז כלל הוצאות לבין המבוזרות המרפאות
על מידע קיים שלא מכיון להשוואה כבסיס נלקחה (1991) הביזור בראשית ההוצאה רמת מבוזרות5.

הביזור. שלפני בתקופה ההוצאה

נספח (ראה מרפאה לכל המועברים החודשיים מהדו"חות התקבלו המבוזרות המרפאות של הוצאה נתוני
ההפניות טפסי הוקלדו מרפאה בכל השונים. בסעיפים המרפאה הוצאות את מסכמים הדו"חות .(1

וכך פעולה, כל של מחירון כוללת המחשב תכנית תרופות. ומרשמי מעבדה, בדיקות ואבחון, יעוץ למיון
ההוצאות המחירים. שינויי עם פעם מדי מתעדכן המחירון המרפאה. של החודשית ההוצאה נקבעת

המרפאה עבודת ואת הביזור יישום תהליך את לבדוק שנועד ביניים, סקר הוא העובדים שסקר מכיוון 4
הביקורת. במרפאות ולא שבוזרו, המרפאות 9 בקרב רק נערך הוא המבוזרת,

ובמרפאות המחוז בכלל ההוצאה שבין להפרש המבוזרות המרפאות הוצאות את להשוות לא הוחלט 5
שהמרפאות מכיון להטעות יכול כזה אמדן מבוזרות). שאינן מרפאות להוצאות (כאמדן המבוזרות
תקופת לאורך משתנה מבוזרות" ה"לא בקבוצת הנכללות המרפאות ולפיכך שונים, במועדים בוזרו

המחקר.
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מים, (חשמל, משקיות והוצאות החזרים), משרד, (דאר, מינהל הוצאות אשפוז, אדם, כוח בסעיפי
במחוז.6 חשבונות הנהלת יחידת של מרכזיים מנתונים התקבלו טלפון),

נרשמים המחוז נתוני רבעון. לפי במחוז החשבונות הנהלת מנתוני התקבלו הנגב מחוז של הוצאה נתוני
(הכולל אבחון אשפוז, אדם, כוח הינם: ההוצאה סעיפי המרפאות. נתוני מאשר יותר מעטה פירוט ברמת
שעור נקבע הוצאה סעיף כל לגבי משקיות. והוצאות מינהל, תרופות, ואבחון), מעבדה מיון, יעוץ,
.(2 נספח (ראה המבוזרות המרפאות עם השוואה לצורך המחוז מרפאות לפעילות לייחס שיש ההוצאה
מכוח נובעים מההוצאה 209S שכן אדם כוח בסעיף "?80מההוצאות רק נלקחו הניתוח לצורך לדוגמה,

המחוז. הנהלת במשרדי אדם

מספר על תלתחדשיים נתונים קיימים הנגב. מחוז של מהרישומים התקבלו המבוטחים מספר על נתונים
במחוז.7 הכולל המבוטחים מספר על שנתיים ונתונים מבוזרת מרפאה בכל המבוטחים

לסעיפי וכן לרבעונים, המרפאות נתוני את קיבצנו במחוז, להוצאה במרפאות ההוצאות בין להשוות כדי
יהיה שניתן מנת על לנפש. ההוצאה רמת את וחישבנו המחוז של ההוצאה לסעיפי מקבילים הוצאה
ברבעון, הממוצע המחירים מדד לפי ההוצאה נתוני את תיקנו זמן לאורך ההוצאות רמת את להשוות
לנפש ריאלית להוצאה מתייחסת שנעשתה ההשוואה לפיכך, .1992 דצמבר מדד היה הבסיס מדד כאשר

ברבעון.

הביזור להשפעת הנוגעת המחקר שאלת לבדיקת הישיר האמצעי הם הוצאות גובה על מינהליים נתונים
להגיע מנת על ביותר חשובה היא לניתוח כבסיס המשמשים הנתונים איכות הוצאות. ריסון על

.5 בפרק מובא זה מחקר מתבסס עליהם הנתונים איכות על מפורט דיון נכונות. למסקנות

הביזור תכנית "שום .3

המבוזרות המרפאות של רקע מאפייני 3.1
קופתחולים של הנגב במחוז עירוניות מרפאות בתשע כאמור, הופעלה, מרפאות לביזור ההדגמה תכנית
להשתתף רצון שהביעו מרפאות נכללו מקרי. באופן נבחרו לא בתכנית המשתתפות המרפאות הכללית.
ההדגמה לתכנית להצטרף ששוכנעו נוספות מרפאות בתכנית נכללו בנוסף, זאת. יזמו אף או בתכנית

במחוז. אופייניות במרפאות הביזור יישום אפשרות את לבחון כדי

עצמיות הפניות ראשית, סיבות. משתי וזאת שלמים אינם המבוזרות המרפאות הוצאות על הנתונים 6
אינם למרפאה מחוץ מרקחת בבתי שנלקחו תרופות ומרשמי יועצים, אצל חוזרים ביקורים למיון,
ההשוואה ביכולת פוגם אינו החסר המידע זאת, עם יחד כך. על מידע אין שבמרפאה מכיוון מוקלדים
אותם משווה הניתוח אלו. בסעיפים הכוללת מההוצאה נמוך אחוז מהוות אלו שהוצאות מכיון
בשנה מאשר יותר רב היה החסרים הנתונים שיעור אחת שבשנה לחשוש סיבה ואין שנה, בכל נתונים
מחוץ בבי"ח אשפוז על המבוזרות המרפאות של הוצאה נתוני הוקלדו לא 1991 בשנת שנית, הקודמת.

יותר. גבוהה היתה זו בשנה לאשפוז האמיתית ההוצאה לפיכך אשפוז), מתקציב (כ£ל14 לקופה

הדיוקים שאי להניח סיבה לנו אין אולם המבוטחים, מספר על הקופה ברישומי אידיוקים ישנם 7
משווים, אנו שאותן השנים בשתי דומים אידיוקים קיימים הנראה שכפי משום זאת, להטיה. גורמים
קטן, השנה לאורך המבוטחים במספר שהשינוי מכיון כן, כמו המחוז. ובכלל המבוזרות במרפאות וכן
לנפש. בהוצאה משמעותית להטיה גורם לא במחוז ושנתיים במרפאות תלתחודשיים בנתונים השימוש
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רגילות מרפאות ו4 במחוז, המשפחה ברפואת ההוראה מרפאות חמש כל נכללו ההדגמה בתכנית
מייצגות הן הטרוגניות. עירוניות מרפאות הן בתכנית המשתתפות המרפאות הוראה. מרפאות שאינן
מרבית יותר. חלשה אוכלוסייה עם ובשכונות שבע בבאר מבוססות בשכונות פיתוח, בערי מרפאות
ההדגמה בתכנית המבוזרות. למרפאות הדומות עירוניות במרפאות מטופלים (7796) במחוז המבוטחים
במרפאות מטופלים במחוז המבוטחים מן שכ1196 למרות בדואיות או כפריות מרפאות נכללו לא

בדואית. לאוכלוסיה שירות שנותנות במרפאות וכ1296 כפריות,

אוכלוסית כלל לעומת במקצת גבוה המבוזרות במרפאות המבוטחים באוכלוסיית הקשישים שיעור
שבכלל בעוד ב1992, ו9.696 19911 .s%9 היה המבוזרות במרפאות +65 בני שעור במחוז. המבוטחים

ב1992. ו8.196 ב1991 7.096 היה +65 בני שעור המחוז

המבוטחים מספר לפי נקבע הקופה, מרפאות כבכל המבוזרות, במרפאות הקבוע האדם כוח הרכב
מרפאות הקבוע, האדם כוח היקף שמבחינת מניחים אנו לפיכך, בקופה. סטנדרטיים אדם כוח ותקני
(5696) משפחה ברפואת המומחים הרופאים שיעור זאת, עם בקופה. אחרות ממרפאות שונות אינן אלה
המרפאות 9 מתוך מרפאות 5 כאמור, .(3696) המחוז בכלל המשפחה ברפואת המומחים משיעור גבוה

מתמחים. גם מעסיקות ולפיכך המשפחה ברפואת הוראה מרפאות הן המבוזרות

מחברי 112 ענו המבוזרות, במרפאות הקבועים הצוות חברי בקרב שנערך העובדים סקר לשאלון
ו10 רוקחים 9 משרד, עובדי 14 אחיות, 36 רופאים, הינם מהעובדים 43 מתוכם, במרפאות.8 הצוותים
שיעור נשים. הם הצוות מחברי ש7496 עולה, הסקר מן במרפאה. אחרים עובדים או סוציאלים עובדים
של הממוצע הגיל .(1993 וארגון תכנון (אגף הקופה מחוזות בכלל מועסק (7796) נשים של דומה
ותק בעלי הם במרפאות הצוות חברי שנים. ל67 46 שבין בגילאים הם 5396 כאשר ,46 הינו העובדים
שלהם הממוצע הוותק במקצועם. שנה 4021 של וותק מהם ול4496 במקצוע שנים כ20 של ממוצע
באותה שנים מ16 למעלה עובדים הצוות מחברי כ1796 כאשר שנים כ9 הוא במרפאה בעבודה

במחוזות). עובדים של וותק גיל על נתונים פרסמה לא כללית (קופתחולים מרפאה.

הביזור תכנית של היישום תהלין 3.2
המנהל סגן את שכללה פרוייקט מינהלת הנגב במחוז ב1989 הוקמה הביזור תכנית הפעלת לצורך
של והארגוניים המעשיים ההיבטים לכל אחראית היתה המינהלת ומתכנתת. כלכלנית במחוז, הרפואי
המשימות שוטף. וליווי לתכנית להצטרף המרפאות שכנוע הדרושים, הכלים הכנת הביזור: תכנית הפעלת
תקציבית, בקרה לצורך ממוחשב מידע מערך הכנת מרפאתי, תקציב קביעת היו: עסקה בהן העיקריות
לשינוי המרפאות צוותי הכנת קלרניות, עבודת על פיקוח התקציביים, הנתונים וניתוח עיבוד ריכוז
הקשור בכל בעיקר לצוותים, ותמיכה הדרכה ליווי, המשחק), כללי והבהרת לתהליך להצטרף (שכנועם
במצב לדיון המחוז להנהלת המרפאות צוותי בין תקופתיות פגישות ארגנה המינהלת בנוסף, למידע.
סייעה המינהלת למשל, סמכויותיהן. במימוש למרפאות וסייעה חיסכון על ובתיגמול התקציבי
יועצים העסקת אשפוז, בקרת ציוד, רכישת כגון בנושאים במחוז המטה אנשי עם במגעים למרפאות

וכר. בתשלום

קבועים צוות חברי שהינם אחרים ועובדים המשרד עובדי הרוקחים, האחיות הרופאים, נכללו בסקר 8
עובדי נכללו לא בסקר .($96) 112 לשאלון ענו המבוזרות במרפאות צוות חברי 117 מתוך במרפאות.

למרפאה. פעם מדי הבאים יועצים ורופאים זמנית, לתקופה במרפאות העובדים מתמחים נקיון,
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המחוז הנהלת של גבוהה מחויבות היה 19921991 בשנים הביזור יישום תהליך של נוסף מרכזי מאפיין
וקשר ההנהלה, של פעילה מעורבות המחוז, בפעילות לנושא גבוהה עדיפות במתן שהתבטא לתהליך

המבוזרות. המרפאות עם הדוק

התכנית מרכיבי יישום 3.3
סמכויות. והאצלת חיסכון, על תגמול מידע, מערכת תקצוב, עיקריים: מרכיבים ארבעה הביזור לתכנית
כל לא כי אם הביזור, תכנית מרכיבי כל בהדרגה יושמו 19921991 שבשנים לאמר ניתן כללי באופן

בנפרד. מרכיב כל של היישום מידת את בקצרה נסקור להלן במלואם. יושמו המרכיבים

תקציב:
אדם, כוח המרפאה: של ההוצאות כל את הכולל תקציב הוקצב ההדגמה שבתכנית המרפאות לכל
מים (חשמל משקיות והוצאות קטן), ציוד לחברים, (החזרים מינהל תרופות, יעוץ, אבחון, מיון, אשפוז,
והוא במרפאה, המבוטחים למספר משוקלל במחוז לנפש ההוצאה על מבוסס התקציב גובה טלפון).
מהמרכז. מקבל שהמחוז תקציב תוספות ולפי במרפאה המבוטחים מספר לפי השנה במהלך מתעדכן
יחרגו לא שהמרפאות היתה הכוונה המבוטחים. גיל לפי גם שקלול נעשה ותרופות אשפוז בסעיפי
לא זאת, עם הסעיף). מגובה (כ2096 לסעיף מסעיף כספים בהעברת גמישות וניתנה התקציב, ממסגרת
כמחייב, העובדים עלידי נתפס התקציב כללי באופן מהתקציב. חריגה של למקרים סנקציות נקבעו

הצורך. די ברורים היו לא לעדכונו הכללים כי אם והוגן, ריאלי

מידע: מערכת
קיבלה המרפאה דו"חות. והפקת ההוצאה נתוני לקליטת קלדנית והועסקה מחשב הותקן מרפאה בכל
היו הביזור בתחילת רופא/אחות. יחידת לפי פירוט עם וההוצאות התקציב ניצול על חודשיים דו"חות
המרפאות צוותי של קושי היה כמוכן המערכת. בהפעלת טכניות ותקלות הנתונים בקליטת עיכובים
הובעה .1992 במהלך נפתרו אלה בעיות בהם. שכלול המידע את ולנצל הדו"חות את ולהבין לקרוא
בעיקר הפעילות, על משוב קבלת כמאפשר וכן המרפאה למנהל ניהולי ככלי מהמידע רבה רצון שביעות
אחדים חודשים של באיחור הגיעו והם הדו"חות, בהפקת עיכובים עדיין היו ב1992 גם זאת עם לרופאים.

ההוצאות. ביצוע לאחר

חיסכון: על תגמול
במצב לדיון המבוזרות למרפאות המחוז הנהלת בין פגישות התקיימו 19921991 התקופה במהלך
זאת עם המרפאה.9 לשיפור בחלקו להשתמש אישור קיבלו תקציבי בעודף שהיו מרפאות התקציבי.
גובה לגבי המחוז לבין המרפאות בין דעות חילוקי אף ולעיתים בהירות חוסר על דיווחו המרואיינים
על לבצע המרפאות שעל התהליך לגבי בהירות אי היתה כן כמו השנה. בתום לרשותם העומד החיסכון
מה השאלה לגבי וכן ספציפיות), לרכישות אישור קבלת מראש, תכנית (הגשת בחיסכון להשתמש מנת

החיסכון. בכספי לרכוש למרפאה מותר

סמכויות: האצלת
שהועבר בסקר דיווחו, במרפאות מהעובדים %88 זאת, עם ליישום. ביותר כבעייתי התגלה זה מרכיב
מהראיונות קודם. מאשר מהמחוז אישורים פחות לבקש צריך הביזור שמאז ביזור, של תקופה לאחר
הפניה תחומים: במספר אחרות מרפאות מאשר סמכויות יותר מעט קיבלו המבוזרות שהמרפאות עולה,

הוצאה המהווים בסעיפים החסכון מסכום 6O9& לשימושן יקבלו המרפאות המקורי, ההסכם לפי 9
המרפאה פרטיים). במכונים ואבחונים פרטיים חולים בבתי אשפוז תרופות, (שכר, למחוז אמיתית
או קופ"ח של חולים בבתי (אשפוז בפועל משלם אינו שהמחוז בסעיפים החסכון מסכום 2096 תקבל

הקופה). של במכונים אבחון
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יועצים הזמנת במחוז; אשפוז לבקרת היחידה של באישור צורך ללא חיצוניים חולים בבתי לאשפוז
הנוספת; בהכנסה המרפאה וזיכוי למבוטחים שירותים מכירת המרפאה; תקציב חשבון על למרפאה
בסעיפים כספי חיסכון חשבון על יקר ציוד לרכוש ואפשרות הקופה; למחסן מחוץ קטנות רכישות ביצוע
סמכויות לגבי בהירות אי של מידה קיימת היתה התקופה בראשית המחוז. הנהלת באישור אחרים,
מועטות היו למרפאות שהואצלו הסמכויות אולם הסמכויות, חלוקת הובהרה מכן לאחר המרפאה.
העובדים עם שבראיונות לכך גרמה זו תחושה שגם נראה אותן. לממש קל היה תמיד ולא שציפו, מכפי

הביזור. של זה מרכיב מיישום אכזבה הובעה

המבוזרות במרפאות עבודה בדפוסי שינויים A

מהם אחד ולכל השירות במתן תפקיד יש הצוות מחברי אחד לכל במרפאות המקובל העבודה דפוס לפי
הן הבודד, הרופא בהחלטות תלויות רבות שהוצאות אף על המרפאה. של ההוצאות רמת על השפעה
בית מעבודת והוצאות, חיובים אחר בו המתנהל והמעקב המשרד עבודת ניהול מאופן גם מושפעות
הצוות בנוסף, החולה). בבית ובקורים קשישים כרוניים, חולים לגבי (בעיקר האחיות ומעבודת המרקחת,
כולו והצוות המרפאה של הפעולה דרכי על צוות) ישיבות במסגרת (למשל החלטות בקבלת שותף כולו
צוות כל של העבודה בדפוסי שנויים נבחנו לפיכך, המרפאה. הוצאות את לרסן למאמץ אחראי

המרפאה10

בדפוסי שינויים חלו הביזור שבעקבות כך על מצביעים שנערכו העומק וראיונות העובדים סקר ממצאי
מאז המרפאה בעבודת שינוי היה "האם המבוזרות במרפאות העובדים נשאלו כאשר במרפאה. העבודה
דו"חות עם היכרות עיקריים: תחומים בארבעה נמצאו השינויים שינוי. חל שאכן מהם £809. ענו הביזור"
השירותים וסוג כמות כלכלית; ולחשיבה התנהגות לשינוי פעילות שבדו"חות; במידע ודיון הוצאה

תחום. בכל שחלו השינויים את נפרט להלן במרפאה. פנימי ניהול במרפאה; הניתנים

שבדו"חות במידע ודיון הוצאה דו"חות עם היכרות 4.1
על מרפאתית מידע מערכת הקמת הוא הנגב במחוז הביזור תכנית של החשובים המרכיבים אחד
התקציב, מול (רופא\אחות) יחידה כל הוצאות מפורטות בהן מחשב דו"חות והפקת המרפאה הוצאות
בהתנהגות לשינוי להביא המיועדים הכלים אחד הינו זה מידע למרפאות. סדיר באופן והעברתם

אלה. דו"חות עם וההיכרות הידע מידת את בחנו ולכן העובדים,

סעיפים. במספר לתקציבה ביחס המרפאה הוצאות על המחשב דו"חות מראים מה נשאלו העובדים
או לתקציב קרובות מהתקציב, גבוהות היו המרפאה הוצאות כלל בדרך האם לציין התבקשו העובדים
הבינו שלא או אותם, ראו שלא הדו"חות, את זוכרים שאינם לציין אפשרות היתה מהתקציב. נמוכות
שלא ועובדים המרפאה, הוצאות מה שידעו שדיווחו עובדים קטגוריות: לשתי חולקו התשובות אותם.
הרופאים בעיקר שמרביתם, עולה העובדים מתשובות הדו"חות). את ראו לא או הבינו לא זכרו (לא ידעו

.(1 (לוח ההוצאות גובה על המחשב דו"חות מראים מה יודעים המשרד, ועובדי

המרפאה. לצוות השייכים סוציאליים ועובדים פרהרפואיים עובדים גם רואיינו המחקר במסגרת 10
זה בפרק המוצגים בעיבודים אלו עובדים נכללו לא הוצאות, על ישירה אחריות אץ שלהם מכיון

.(13 (לוחות
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(באחוזים) הוצאה וסוג עובד סוג לפי המחשב, דוח"ות הכרת על שדיווחו עובדים :1 לוח

משרד עובדי רוקחים אחיות רופאים 0הכ הוצאה סוג

N=14 N=9 N=36 N43 N=102

85 57 74 88 80 יועצים לרופאים הפניות

85 75 73 95 84 תרופות על הוצאות

92 71 68 90 82 אישפוז על הוצאות

לעומת שלך היחידה הוצאות
 87 97 93 אחרות' יחידות

רק ענו זו לשאלה לפיכך, ואחות. מרופא מורכבת יחידה כאשר צוות בעבודת עובדים במרפאות 1

ואחיות. רופאים

עם או הרופא עם המחשב שבדוח"ות המידע על דנו גם בנתונים, לעיון מעבר האם נשאלו העובדים
תשובה: אפשרויות חמש היו אחר. צוות חבר עם המידע על דיברו והאם עמם, עובדים שהם האחות
שהם דיווחו העובדים מכלל ש^50 נמצא פעם. אף רחוקות, לעיתים לפעמים, קרובות, לעתים תמיד,
חבר עם במידע שדנו אמרו וכ^45 קרובות, לעתים או תמיד ישירות, אתו עובדים שהם מי עם במידע דנו
העובדים תשובות בין רבה שונות שנמצאה לציין חשוב קרובות. לעתים או תמיד במרפאה, אחר צוות
שעמם אחות או רופא עם המחשב בדוח"ות המופק המידע על שדנו שמדווחים אלה אחוז מרפאה. לפי
בין רבה שונות יש לכך בדומה המרפאות. באחת ל^8 המרפאות מן בחלק כ^70 בין נע עובדים הם

.(2 לוח (ראה אחר צוות חבר עם המידע על דיון על הדיווח לגבי גם המרפאות

כלכלית ולחשיבה התנהגות לשינוי פעולות 4.2
ולעודד הרופאים בהתנהגות לשינוי להביא כדי בהן לנקוט שחשוב פעולות מספר מוזכרות בספרות
בין קשר קיים אכן אם ובחנו המבוזרות, במרפאות כאלה פעולות ננקטו האם בדקנו כלכלית. חשיבה

המרפאה. בהוצאות לחסוך ניסיון על דיווח לבין אלה פעולות קיום

החלטות קבלת בעת תקציביים בשיקולים התחשבות ולעידוד לעלויות המודעות להעלאת הדרכים אחת
בסקר, לשאלה בתשובה רפואיים. טיפולים של עלויות על לעובדים מידע העברת הינה רפואי, טיפול על
של מחירונים חלקי, באופן ואם מלא באופן אם מקבלים, שהם דיווחו במרפאות מהעובדים 8396

ובדיקות. אשפוזים תרופות, טיפולים,

תמיד לא בספרות, שמצוין כפי אולם, לחיסכון, המודעות להעלאת חשוב מנגנון הינו עלויות על מידע
שיש כלכלית ולחשיבה התנהגות דפוסי לשינוי רבה חשיבות כבעל בספרות המוזכר נוסף אמצעי מספיק.
האם נשאלו במרפאה העובדים חיסכון. על תיגמול הינו ולחיסכון בתקציב לעמידה מחויבות בה
המרפאה לכל אלא לעובד אישי בתגמול מדובר (לא בהוצאות תחסוך אם תגמול תקבל המרפאה
תקבל שהמרפאה אמרו אחוזים וחמישה ארבעים ולא. יודע לא כן, היו התשובה אפשרויות לשימושה).
בין רק המרפאות במרבית שלא. אמרו וכ>$25 יודעים שאינם אמרו אחוז שלושים חיסכון. על תיגמול
של המרכיבים אחד הוא למרפאה שתיגמול למרות תגמול, תקבל שהמרפאה אמרו מהעובדים 503096

.(2 (לוח במרפאות הביזור תכנית
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להביא כדי המרפאה הנהלת של מכוונת בפעולה ישירות הקשורות פעולות קיום על גם נשאלו העובדים
הוצאות, להקטנת דרכים על הצוות בישיבות דיון הן: בשאלה שהוזכרו הפעולות לחסכון. למודעות
את לצמצם דרכים על האזורי הרופא עם אישית ושיחה המרפאה, הנהלת עלידי לחסוך הצורך הדגשת
או קרובות" "לעיתים מתקיימות אלה שפעולות אמרו הצוותים מחברי כ0?50 המרפאה. הוצאות
מ^70 למעלה מסוימות שבמרפאות בעוד המרפאות. בין רבה שונות נמצאה כי לציין יש אך "תמיד",
מדווחים מ^30 פחות אחרות במרפאות לחסוך, הצורך והדגשת במידע דיון על מדווחים העובדים מן

.(2 (לוח כך על

שחברי עלה, מהראיונות העובדים. מסקר שהתקבל במידע תמכו המרפאות הנהלות עם העומק ראיונות
יש סעיפים באילו ובודקים הדו"חות את בוחנים המנהלים, הרופאים במיוחד המרפאות, הנהלות
צוות חברי עם לדיון כבסיס בדוח"ות משתמשים הם רבות; הוצאות להם הרופאים ומי חריגות הוצאות

לפי לחסוך ניסיון על ודיווח לחיסכון, מודעות ולהעלאת התנהגות לשינוי פעולות במידע, דיון :2 לוח
"תמיד") או קרובות" "לעתים העונים (אחוז מרפאות

מרפאות

987654321 0הכ
Nll N=15 N=18 N=8 N=8 N=13 N=16 N=8 N=5 N=102

במידע דיון

רופא/אחות עם במידע דנו
38 70 56 67 40 70 8 25 83 50 עימם שעובדים
13 55 50 60 20 60 33 13 100 40 צוות חבר עם המידע על דיברו

לחיסכון מודעות ולהעלאת התנהגות לשינוי פעולות

90 77 37 75 40 83 50 43 20 55 מחירונים1 קבלת
75 44 53 33 38 50 31 50 17 45 חיסכון1 על תיגמול

ההוצאות גובה על בצוות דיונים
75 38 33 44 37 71 31 50 50 47 הקטנתן ועל

דרכים על מדבר אזורי רופא
67 63 26 50 29 72 44 38 33 48 הוצאות לצמצם

צורך מדגישה המרפאה הנהלת
92 50 17 75 29 71 53 36 50 52 לחסוך2

לחסון ניסיון על דיווח

בסעיפים הוצאות לצמצם מנסים
50 70 38 33 60 70 43 13 40 46 מסוימים

משתדלים במרפאה עובדים
67 40 11 78 57 79 47 43 33 49 לחסוך2

"כן" שענו מי מוצגים זו בשאלה 1

מאד רבה במידה או רבה במידה שענו מי מוצגים זו בשאלה 2
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מיותרות הפניות מניעת על דנים הם במרפאה; הצוות ישיבות במסגרת לצמצמן ודרכים הוצאות על
גבוהה הוצאות רמת להם בודדים רופאים עם שיחות מקיימים הם בנושא; לרופאים ומייעצים לבדיקות
מעודדים ואף רפואיות, אבחנות ועלות תרופות של מחירים משווים גם הם לכך. הסיבה מה לברר כדי

אשפוז. על המרפאה בהוצאות לצמצם כדי אחריהם ומעקב מאושפזים ביקור

חברי עם העומק ראיונות במסגרת רפואי. טיפול מתן בעת לעלויות מודעות קיימת האם גם בדקנו
רפואי. טיפול מתן על בהחלטה כשיקול נלקחות הטיפול עלויות האם נשאלו הם המרפאות הנהלות
מטיפולים להימנע שרצוי בכך מצידם הכרה שקיימת וכן בחשבון, נלקחים כאלו ששיקולים נמצא,

הטיפול. באיכות לפגוע מבלי טיפול, למתן זולות אלטרנטיבות לחפש ושאפשר מיותרים :

העובדים מידה ובאיזו הוצאות ולצמצם לחסוך מנסים עצמם הם כמה עד העובדים את שאלנו בהמשך 1

לצמצם מנסים הם כי מדווחים העובדים מן כ^50 כי נמצא לחסוך. משתדלים כללי באופן במרפאה !

נמצאה הקודמות, לשאלות בדומה כאן, וגם מאד", רבה "במידה או רבה" "במידה ולחסוך הוצאות
.(2 (לוח המרפאות בין רבה שונות 1

(כולל לחיסכון המודעות ולהעלאת התנהגות לשינוי הפעולות בין המתאמים גובה את בדקנו לבסוף,
בהוצאות?". לחסוך משתדלים במרפאה העובדים מידה "באיזו לשאלה התשובות לבין במידע) הדיון

.3 בלוח מוצגים המיתאם מקדמי

הדיווח לבין תגמול תקבל היא תחסוך מרפאה שאם התפיסה בין מיתאם נמצא שלא עולה, 3 מלוח
יתר לחסוך. הניסיון על לדיווח במידע דיון בין מיתאם נמצא אולם לחסוך. משתדלים שעובדים כך על
הצוות התנהגות על להשפעה ישיר באופן המכוונות המרפאה הנהלת של לפעולות שעוברים ככל כן, על
שהנהלת התפיסה עם נמצאו ומובהקים גבוהים מיתאמים יותר. ומובהק חזק הקשר הוצאות, ולריסון
הוצאות, לצמצם דרכים על מדבר אזורי שרופא כך על הדיווח עם בחיסכון, הצורך את מדגישה המרפאה
פעילויות על מחירונים קבלת ועם להקטנתן, דרכים ועל ההוצאות גובה על צוות בישיבת הדיון עם

רפואיות.

ולהעלאת התנהגות לשינוי ופעולות במידע דיון לבין לחסוך, ניסיון על דיווח בין מיתאם1 מקדמי :3 לוח
(N = 112) לחיסכון המודעות

לחסוך ניסיון על דיווח לחיסכון מודעות ולהעלאת התנהגות לשינוי פעולות במידע דיון
.00 חיסכון על למרפאה תיגמול קבלת תפיסת
*.22 אחר צוות חבר עם במידע דיון
*.23 אתו שעובדים האחות או הרופא עם במידע דיון
**.29 מחירונים קבלת
**.37 הקטנתן ועל ההוצאות גובה על בצוות דיונים
**.52 .. מרפאה הוצאות לצמצם דרכים על אתך מדבר איזורי רופא
**.75 לחסוך צורך מדגישה המרפאה הנהלת

**p< .01
*p< .05

Spearman correlation 1

11



במרפאה הניתנים השירותים ובסוג בכמות שינויים 4.3
התרחש למבוטחים מספקות שהמרפאות השירותים ובסוג בכמות השינוי כי עולה, העומק מראיונות
שהם המרואינים דיווחו הביזור, תהליך בתחילת שנערכו הראשונים העומק ראיונות במסגרת בהדרגה.
בוצע, לא הדבר בפועל אולם, למבוטחים, במרפאה הניתנים השירותים את להרחיב לאפשרות מודעים
עברו המרפאות כי נמצא, ,1992 שנת בסוף יותר, מאוחר בשלב שנערכו בראיונות אחת. למרפאה פרט
יועצים רופאים הוכנסו המבוזרות המרפאות ברוב למשל, כך ביצוע. של לשלב תכנון של משלב
הדבר יועצים, לעתים מזמינים כי אם רגילות שבמרפאות בעוד מתקציבה, להם משלמת שהמרפאה
ונוח טוב שירות מהווה יועצים רופאים עם כזו התקשרות וקבוע. ממוסד באופן ולא תשלום ללא נעשה
(שירות עצמאיים. ולרופאים חוץ למרפאות חולים הפניית מאשר למרפאה יותר זולה וגם למבוטחים
בחלק בריאות"). כ"מרכזי שישמשו שנקבע בנגב נוספות למרפאות המחוז, הנהלת ביוזמת התרחב, זה
שיפור של שיקולים מתוך כאן גם במרפאה, מעבדה בדיקות לבצע החלו המבוזרות המרפאות מן
בית מעבדות של העבודה בסדרי שינויים בשל זמן כעבור הופסקה זו (פעולה בעלות. וחיסכון בשירות

החולים).

להגדלת פעולות ביצוע היתה כלכלית חשיבה לחשוב החלו במרפאות שהצוותים לכך נוספת עדות
הכנסות להגדלת בפעולות נקטו המרפאות מרבית בתשלום. שירותים מתן באמצעות המרפאה הכנסות
בבית מסוימים מוצרים מכירת או ללידה, הכנה קורס מסז'יסט, דיאטנית, שירותי מתן כגון: המרפאה
בביזור כלולות שאינן למרפאות גם בחלקו, התרחב, בתשלום נוספים שירותים שמתן יצוין, המרקחת.
שירותי ניתנים במחקר שנכללה רגילה במרפאה גם למשל, כך, המחוז. מהנהלת לכך אישור וקיבל
אלה שירותים ממכירת שההכנסה בכך הוא למבוזרת רגילה מרפאה בין ההבדל ומסז'יסט. דיאטנית

המרפאה. לזכות נרשמת אינה רגילה במרפאה

במרפאה פנימי ניהול 4.4
ולעמוד עלויות לרסן הצורך עקב במרפאה הפנימי הניהול על ישפיע הביזור תכנית מרכיבי שיישום צפוי
והמזכיר האחות הרופא, ע"י המרפאה ניהול של ממוסדים דפוסים אין רגילה, במרפאה בתקציב.
יותר ומובנית יותר אינטנסיבית פעילות תהיה מבוזרת שבמרפאה הנחנו המרפאה. הנהלת את המהווים
מראיונות במרפאה. וקבועות מסודרות הנהלה ישיבות בקיום השאר בין שתתבטא היחידה, ניהול של
הנהלת של העבודה בדרכי ממש של שינוי אין המרפאות שברוב עולה, המרפאות הנהלות עם העומק
לפי כלל בדרך נפגשים המרפאה) (הנהלת המוביל הצוות חברי פגישותיה. של מיסוד ואין המרפאה
בעיקר המרפאה, בניהול מבעבר זמן יותר משקיעים שהם דיווחו המנהלים הרופאים זאת, עם הצורך.

וכספית. מקצועית בבקרה

הנהלת בידי ההחלטות לריכוז מובילים בהוצאות לחסוך והצורך לתקציב אחריות קבלת האם
המרפאה. מהנהלת אישורים יותר לבקש צריכים הם הביזור עקב אם העובדים את שאלנו המרפאה?
(כ3396). יותר גבוה מעט הוא השיעור הרופאים בקרב כך; חושבים הצוותים מחברי 2596 שרק נמצא
טיפולים או תרופות במתן המרפאה צוות את מגבילה המרפאה שהנהלת חושבים 6ל16 רק כן, כמו
את לשפר איך הצוות את מדריכה המרפאה שהנהלת אומרים הצוותים מחברי כ6196 אולם, יקרים.

הרפואי. הטיפול

דיון עבודה: בדפוסי שינויים 4.5
המרפאות שכל למרות כי עולה, במרפאה הצוות חברי עבודת בדפוסי שחלו השינויים את בוחנים כאשר
שבה במידה המרפאות בין הבדלים נמצאו מחשב, דו"חות באמצעות המרפאה הוצאות על מידע קיבלו
התנהגות דפוסי לשינוי פעולות שונה במידה אימצו המרפאות הנהלות בנוסף, במידע. דנים הצוות חברי
כלכליים, שיקולים כלפי עמדות לשינוי מנגנונים למעשה, היוו, אלו פעולות לחסכון. מודעות ולהעלאת
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למרפאה לתקציב האחריות העברת להצלחת הספרות, לפי הכרחיים, שהם בהתנהגות, ולשינויים
התנהגות על להשפעה ישיר באופן המכוונות שלפעולות בכך מצאנו זו לטענה חיזוק עלויות. ולריסון
חברי עם המנהל הרופא של אישית ושיחה צוות, ישיבת במסגרת מובנה (דיון הוצאות ולריסון הצוות
התנהגות על דיווח עם ומובהק יותר חזק קשר יש המרפאה) הנהלת ע"י לחסוך הצורך הדגשת או הצוות,

השני. עם אחד הצוות חברי של מובנה לא דיון מאשר חוסכת,

משתדלים שבמרפאה כך על דיווח לבין חסכון על תגמול תקבל שהמרפאה התפיסה בין קשר נמצא לא
שהתגמול בכך זאת להסביר ניתן חיסכון. על כמשפיע מוזכר התיגמול מנגנון שבספרות למרות לחסוך,
כשליש החיסכון. לניצול והכללים התגמול אופן לגבי בהירות אי שהיתה מכיון כמשמעותי נתפס לא
ניתן אלא אישי, אינו שהתגמול שמכיוון גם יתכן תתוגמל. אכן המרפאה האם ידעו לא אף מהעובדים
היו אחרים תגמול שכללי אפשרות קיימת לחיסכון. כתמריץ זאת תפסו לא העובדים כולה, למרפאה

לחסוך. המאמץ על להשפיע עשויים

המרפאה צוות את מגבילה אינה המרפאה הנהלת חיסכון, להשיג מנת על כי עוד הראו המחקר ממצאי
שיפור לגבי הן הצוות שאר את ומכוון שמדריך כמי פועלת אלא יקרים, טיפולים או תרופות במתן
לשינוי נוקטת שהיא המנגנונים גם יותר. זולות טיפוליות אלטרנטיבות בחירת לגבי והן הרפואי, הטיפול
העובדים, כל עם צוות בישיבות שיחות זו: לגישה מתאימים לחיסכון המודעות והגברת התנהגות דפוסי
הנהלת חברי של רבה אישית אחריות של ותחושה הוצאות לצמצם דרכים על המנהל הרופא של דיונים

החסכון. לנושא המרפאה

עבודה דפוסי לשינוי מנגנונים במספר שימוש נעשה במרפאות הביזור יישום שבתהליך מצאנו לסיכום,
לשיתוף דגש ניתן במרפאות, הקיים העבודה לסגנון בהתאם תקציביים. לשיקולים המודעות ולהעלאת
בדפוסי מהם הנדרש לשינוי הנוגעות ההחלטות בקבלת הצוות) בישיבות דיונים (באמצעות הצוות
ולריסון הארגוני השינוי תכנית של מוצלח ליישום להביא הספרות, לפי עשוי, זה מסוג שילוב העבודה.

בהוצאות.

המבוזרות במרפאות ההוצאה רמת על הביזור השפעת .5

ההוצאה רמת בין השוואה נערכה המרפאה, של ההוצאות רמת על הביזור השפעת היתה מה ללמוד כדי
.19921991 בתקופה הנגב במחוז המרפאות בכלל ההוצאה לעומת המבוזרות במרפאות לנפש הריאלית
וחילקנו לצרכן המחירים מדד לפי ההוצאה נתוני את תיקנו לנפש, הריאלית ההוצאה את לחשב מנת על

המחקר). שיטת על 2 פרק (ראה רבעונים לפי נעשה החישוב הנפשות. במספר

בתקופה עלתה במחוז לנפש הריאלית ההוצאה ההוצאה. מגמות בין הבדל שקיים רואים אנו 1 בתרשים
הריאלית שההוצאה בעוד ,1992 של הרביעי ברבעון ש"ח לכ260 1991 של הראשון ברבעון ש"ח מכ170 זו

.1992 בסוף ש"ח ל190 1991 בראשית ש"ח מ175 במעט: רק עלתה המבוזרות במרפאות לנפש

הוצאה עם מרפאה שהצטרפות כך התקופה, במהלך בהדרגה הביזור לתכנית הצטרפו המרפאות כאמור,
,2 בתרשים לפיכך, המרפאות. כלל של ההוצאה קו על להשפיע יכולה יחסית נמוכה או גבוהה לנפש
בקבוצה הביזור. תחילת מועד לפי קבוצות, לארבע שקובצו לאחר המרפאות של ההוצאות רמת מוצגת
בראשית דומה היתה ההוצאות רמת בה ,(1991 של הראשון ברבעון כבר בתכנית שנכללו (המרפאות 1

(מרפאות 2 בקבוצה התקופה. כל לאורך בהוצאות יחסית יציבות רואים המחוז, כלל של לזו התקופה
בכל מאשר גבוהה התהליך בראשית ההוצאה רמת היתה ,(1991 של השני ברבעון לביזור שהצטרפו
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התקופה של שבסופה כך ירידה, היתה 1992 ובמהלך ההוצאה ברמת עליה היתה 1991 במהלך המחוז.
רואים לביזור) ההצטרפות סדר (לפי ו4 3 בקבוצות התקופה. שבראשית לזו דומה לנפש ההוצאה רמת
יחסית נמוכה ההוצאות רמת כללי באופן כאשר ,1992 סוף לקראת קלה ירידה ואף בהוצאה יציבות

למחוז.

ויציבות נמוכות שהן המבוזרות המרפאות הוצאות את כולל המחוז כלל של ההוצאה שקו לציין חשוב
המרפאות בין להשוואה מידע היה אם לפיכך, המחוז. בכלל בהוצאה העלייה את ממתנות ולכן יחסית,

יותר. גדול אף היה ההוצאה ברמת השינוי בשיעור שההבדל להניח יש ללאמבוזרות, המבוזרות

השונים. ההוצאה סעיפי לפי לרבעון לנפש הממוצעת הריאלית בהוצאה שחל השינוי שיעור מוצג 4 בלוח
בהוצאות השינוי שיעורי לבין מבוזרות מרפאות של הראשונה בקבוצה השינוי שיעורי בין משווה הלוח
כבר בתכנית השתתפו שאלה משום ,1 בקבוצה המרפאות נבחרו ההשוואה לצורך המחוז. כלל של
שבכלל עולה, הלוח מן ל1992. 1991 בין בהוצאה השינוי שיעור את לחשב היה ניתן ולכן 1991 מראשית
היתה המבוזרות שבמרפאות בעוד ,1991 לעומת ב1992 לנפש בהוצאה 1796 של עליה היתה המחוז
גדלה במחוז לאשפוז שההוצאה מראה, הוצאה סעיפי לפי ניתוח תקופה. באותה (4^ בלבד קלה עלייה
שבמרפאות בעוד ב2396 גדלה במחוז לאבחון ההוצאה ב6ל16." ההוצאה גדלה ובמרפאות ב2096
לתרופות ההוצאות ב£429. רק ובמרפאות ב^97 עלו במחוז המינהל הוצאות ב^12.7 ירדה היא

המבוזרות. במרפאות מעט וירדו במחוז עלו אדם ולכוח

שלהן ההוצאה שדפוסי חשש קיים ולכן המשפחה ברפואת הוראה מרפאות הינן 1 בקבוצה המרפאות
המבוזרות המרפאות לגבי גם השינוי שיעור חושב לפיכך, המרפאות. לשאר אופייניים ואינם מיוחדים
כן על ,1991 של השני ברבעון בוזרו אלה מרפאות .(5 לוח (ראה הוראה מרפאות שאינן 2 שבקבוצה
הוצאות גם ב1992. המקבילים לרבעונים ב1991 האחרונים הרבעונים שלושת בין נערכה ההשוואה

זו. לתקופה חושבו המחוז

ירדו המבוזרות המרפאות הוצאות זו, בתקופה ב$18 עלו המחוז כלל הוצאות שבעוד עולה, 5 מלוח
לאשפוז שההוצאה בעוד ב^20 עלתה במחוז לאשפוז שההוצאה מראה, הוצאה סעיפי לפי ניתוח ב596.
המינהל הוצאות ב196. ירדה ובמרפאות ב3796 עלתה במחוז לאבחון ההוצאה ב^4. ירדה במרפאות
קלה עלייה היתה ותרופות אדם כוח בסעיפי גם ולבסוף, במרפאות. 7696 לעומת במחוז ב6?106 עלו

המבוזרות.13 במרפאות ירידה לעומת במחוז

מקבוצה ובמרפאות במחוז דומה המבוטחים במספר השינוי שיעור ל1992 1991 השנים בין כי לציין יש
מהפרש נובע אינו המחוז לעומת אלה במרפאות לנפש בהוצאה היחסי החיסכון כן על .2 ומקבוצה 1

המבוטחים. במספר הגידול בשיעורי

והדיאליזה. האונקולוגיה מחלקות את כוללות אינן במרפאות האשפוז הוצאות 11

פעולות. ביצוע לפי חיוב נערך ובמרפאות לאשפוז, מההוצאה כאחוז נקבעת במחוז לאבחון ההוצאה 12

מדויקת. אינה זה סעיף לגבי ההשוואה לכן

לפי העובדים בצוות תקופה באותה שנעשו שינויים תואמת במרפאות אדם לכוח בהוצאה הירידה 13
יותר). נמוך ששכרו בחדש ותיק אדם כוח והחלפת אדם כוח (צמצום במחוז חשבונות הנהלת רישומי

לביזור. קשורים אינם אלו שינויים
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יותר גבוה היה במחוז הגידול שיעור סעיף, שבכל רואים אנו הוצאה סעיפי לפי השינוי שיעור בניתוח
מהווה זה סעיף האשפוז. מסעיף נובע 19912 בשנים המחוז בהוצאות מהגידול כ600/0 במרפאות. מאשר
לפיכך, רצינית. כספית משמעות ישנה זה בסעיף קל לחיסכון אפילו ולכן במרפאה מההוצאה 50700
נמוך עדיין הגידול שיעור לאשפוז בהוצאה 1670 של גידול היה בהן המרפאות, של הראשונה בקבוצה גם
מההוצאה נמוך אחוז רק מהווה מינהל סעיף רציני. חיסכון איפה, ומהווה המחוז, שבכלל מזה

ההוצאה. סך את בהרבה מגדיל אינו זה בסעיף גבוה גידול שעור אף ולכן (כ296) במרפאה

בחנו זו למטרה הוצאה. בדפוסי שינויים לבין עבודה בדפוסי שינויים בין קשר קיים האם בדקנו לבסוף,
היה הביזור בעקבות העבודה בדפוסי שינוי על הדיווח שיעור בהן מרפאות בשתי ההוצאה דפוסי את

שינויים.14 על דיווח היה ולא כמעט בהן מרפאות לעומת יחסית, גבוה

ולהעלאת בהתנהגות לשינוי פעולות על במידע, דיון על גבוהים דיווח שיעורי היו שבהן ו4, 8 במרפאות
בתחילת ההוצאות: במגמת שינוי הסתמן (2 לוח (ראה בהוצאות לחסוך ניסיון ועל לחיסכון המודעות
ביזור של תקופה לאחר ואילו המחוז שבכלל מזו גבוהה אלה מרפאות של ההוצאה רמת היתה הביזור
שיעור היה בהן ו3, 2 במרפאות זאת, לעומת .(3 (תרשים המחוז כלל של לזו מתחת ההוצאה רמת ירדה ו
התקופה אורך לכל קבועה כמעט ההוצאה רמת נשארה ,(2 (לוח פעולות אותן על במיוחד נמוך דיווח
אולם לכת, מרחיקת הכללה אמנם מאפשר אינו בלבד, מרפאות ל4 המתיחס זה, ממצא .(4 (תרשים

המחקר. מממצאי העולה הכוללת התמונה את המחזק נוסף נדבך מהווה הוא

1 קבוצה ובמרפאות הנגב מחוז בכלל לנפש הריאלית בהוצאה השינוי שיעור 4 לוח
 (ש"ח) 19921991

%1n שינוי שיעור ממוצעת הוצאה ממוצעת הוצאה
1992 ברבעון 1991 ברבעון

הנגב מחוז כלל
17 228.88 196.01 סה"כ
20 119.22 99.35 אשפוז
3 48.12 46.69 אדם כוח

23 30.30 24.59 אבחון2
7 22.56 21.14 תרופות
97 8.67 4.41 ומשק מינהל

1 קבוצה מרפאות
4 186.20 178.77 סה"כ
16 94.21 81.27 אישפוז
(8) 46.77 50.83 אדם כח
(7) 21.04 22.60 (סה"כ) אבחון
(16) 2.78 .. 3.33 מיון
(4) 7.93 8.24 צילום
4 6.92 6.64 יעוץ

(22) 3.41 4.39 מעבדה
(5) 20.22 21.30 תרופות
42 195 2,78 ומשק מינהל

ברבעון הממוצעת בהוצאה מחולק וב1992 ב1991 ברבעון הממוצעת ההוצאה בין ההפרש הינו השינוי שיעור 1

ההוצאה. הקטנת מסמן בסוגריים המופיע שינוי שיעור ב1991.

.(1570) מהאשפוז כאחוז נקבעו האבחון נתוני המחוז ברמת 2

היה תמיד" או קרובות "לעתים העונים שיעור פריטים ב75 כאשר גבוה דיווח שעור הגדרנו 2 בלוח 14

■50%n גבוה היה כך העונים שיעור פריטים ב21 רק נמוך, הדוורו שיעור בהן במרפאות מ£509. גבוה
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2 קבוצה ובמרפאות הנגב מחוז בכלל לנפש הריאלית בהוצאה השינוי שיעור :5 לוח
(ש"ח)1 19921991

ב&ל2 שינוי שיעור ממוצעת הוצאה ממוצעת הוצאה
1992 ברבעון 1991 ברבעון

הנגב סחת כלל
18 241.28 204.59 סה"כ

20 127.84 106.48 אשפוז
3 48.79 47.29 אדם כוח

37 32.63 23.83 אבחון3

1 22.77 22.50 תרופות

106 9.26 4.49 ומשק מינהל

2 קבוצה מרפאות
(5) 214.05 224.43 סה"כ

(4) 113.91 118.29 אשפוז

(11) 46.95 52.61 אדם כח
(1) 24.67 24.99 (סה"כ) אבחון
11 3.88 3.50 מיון

14 8.60 7.53 צילום

(11) 8.64 9.72 יעוץ

(16) 3.55 4.24 מעבדה

(6) 25.09 26.58 תרופות
76 3.42 1.94 ומשק מינהל

שנה בכל רבעונים 3 כולל 1

ברבעון הממוצעת בהוצאה מחולק וב1992 ב1991 ברבעון הממוצעת ההוצאה בין ההפרש הינו השינוי שיעור 2
ההוצאה. הקטנת מסמן בסוגריים המופיע שינוי שיעור ב1991.

..Q%5) מהאשפוז כאחוז נקבעו האבחון נתוני המחוז ברמת 3
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:3 תרשים

גבוה דיווח שיעור בהן מבוזרות במרפאות הוצאה וימת
לחסוך ניסיון ועל כחיסכון פעילות עי 1

ברבעון ש"ח
320 ן 

300  ... .  .

280  ■ / \

260  / . ■  \
240    .י ,'' \^^^/^'
220  " //\^ // \ ~~~~,~

200  י, \ // '''■.י

180  .^^ ■■■■ _.

160 U 1 1 ! 1 1 1 U
1 91 11 91 111 91 IV 91 1 92 11 92 111 92 IV 92

מחוז 4 מרפאה 8 מרפאה

:4 תרשים

נמוך דיווח שיעור בהן מבוזרות במרפאות הוצאה רמת |
לחסוך ניסיון ועל לחיסכון פעילות על 1

ברבעון ש"ח
280 1  ,

260   .. .... ,_ . _

220 _ _.._ _ ,._ _ _ י* \< י*

200 ./.^ \. </
180 "^^...;; ■ ,/''' , \ 'י;',..

י ^ ..יי 'י: ......'.■■"""■■■■.. \
160  ...י 'י, :..:^...,,.■;■ י:: , I:;■:..,...._ .....,לל;..ל.:.

140 י  ., _ , ..,..__ .

120 Ll 1 1 1 1 1 1 J
1 91 11 91 111 91 IV 91 1 92 11 92 111 92IV 92

מחוז 2 מרפאה 3 מרפאה
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של ההוצאה דפוסי בין הבדל שקיים מראה, ההוצאה נתוני ניתוח ההוצאה: נתוני של הניתוח מגבלות
בין הבדל קיים כן כמו .19921991 בשנים המחוז כלל של ההוצאה דפוסי לבין המבוזרות המרפאות
לעומת כלכלית ולחשיבה התנהגות לשינוי פעולות על דיווח של יחסית גבוה שיעור היה שבהן מרפאות
שההבדל בוודאות להסיק מאפשרים אינם הקיימים הנתונים אולם, נמוך. דווח שיעור עם מרפאות
קיימים לא ראשית, הביזור. בגלל נגרם הנגב מחוז לכלל המבוזרות המרפאות בין ההוצאה בדפוסי
בעקבות האם יודעים איננו ולכן לביזורן, שקדמה בתקופה המבוזרות המרפאות הוצאות על נתונים
מכיוון כן. לפני גם קיימת שהיתה מגמה של בהמשך שמדובר או ההוצאה בדפוסי שינוי חל הביזור
של הראשונים לחודשים התייחסנו ההוצאה, רמת על מיידית השפעה תהיה שלביזור לכך מצפים שאיננו

הביזור. תחילת שלפני כלחודשים הביזור

הייחודיים ההוצאה דפוסי את המסביר נוסף משותף מאפיין ישנו המבוזרות שלמרפאות ייתכן שנית,
+65 בני ששיעור נמצא ולהפך. הוצאות ריסון על להקשות יכול קשישים של גבוה שעור למשל, שלהן.
לפיכך, .(3 בפרק פירוט (ראה ב1992 וגם ב1991 גם המחוז שבכלל מזה מעט גבוה המבוזרות במרפאות
זאת, עם המבוטחים5'. לגיל קשורה אינה הביזור במרפאות שנמצאה יחסית הנמוכה ההוצאות רמת
המרפאות כל ההוצאה. דפוסי על להשפיע שעשויים אחרים מאפיינים מספר יש המבוזרות למרפאות
פרק (ראה ובדוויות כפריות מרפאות גם ישנן כולו שבמחוז בעוד עירוניות מרפאות הן הביזור שבתכנית
של גבוה שיעור ישנו המבוזרות במרפאות בנוסף, כאלו. במרפאות יותר קל עלויות שריסון ייתכן .(3

ההוראה מרפאות כל את כוללות והן ($36<) למחוז בהשוואה (£569.) המשפחה ברפואת מומחים רופאים
הוצאות. לריסון מסרים הכוללת ביזור לתכנית יותר טוב מגיבים אלה שעובדים יתכן המשפחה. ברפואת

קופתחולים של המידע במערכות אשפוז. לגבי במיוחד הנתונים, בטיב קשורה הניתוח של נוספת מגבלה
שגויים חיובים שייתכנו כך ספציפית, למרפאה לאשפוז ההוצאה בשיוך טעויות פעם מדי קיימות כללית
ממבצעים כתוצאה במערכת המוגברת הפעילות עקב ,1992 שבשנת ייתכן כלל. נרשמו שלא חיובים או
לאמת נסיון נעשה לכן, מרפאה. לפי בחיובים שגיאות יותר נפלו לניתוחים, תורים ולקיצור שירות לשיפור
לאחר .(ATD (מערכת קופ"ח שבמרכז האשפוז נתוני לבין בינם השוואה ע"י האשפוז על הנתונים את
זו, השוואה באמצעות הנתונים מהימנות לגבי משמעית חד למסקנה להגיע ניתן שלא התברר בדיקה
גרוס זמורה, (ילין, ראשונית מרפאה רמת לפי ומדויק נכון חיוב על הקפדה אין ,ATDn שבמערכת מכיון
ולכן המרכז לנתוני מרפאה, בכל אשפוז הוצאות על המחוז נתוני את להשוות ניתן לא לפיכך, .(1994

המגבלה. חומרת מה יודעים איננו

במחוז נבחנה ההוצאות על הביזור השפעת שכן מוגבלת, זה מחקר ממצאי של ההכללה יכולת לבסוף,
יחסית קצרה לתקופה נערכה הבדיקה בנוסף, נוספים. מחוזות מייצג בהכרח שאינו קופ"ח של אחד
בהוצאה, כללית ירידה או יציבות של שבתקופה ייתכן במחוז. בהוצאות ניכר גידול היה בה (שנתיים) .

תכנית הפעלתה, של הראשונה שבתקופה ייתכן, כמוכן פחות. מורגשת היתה הביזור תכנית השפעת
דרושה לפיכך, תפחת. התכנית השפעת אליה, שיתרגלו לאחר אבל הוצאות, ריסון על משפיעה הביזור

הממצאים. של הראשוני בניתוח שהתגלו המגמות את לאשר כדי זמן לאורך נוספת בדיקה

היכולים היחידים הנתונים הם אלו שכן הקיימים, הנתונים את לנתח לנכון מצאנו אלה, מגבלות למרות
המרכזיות השאלות אחת את מהווה זו וסוגיה במרפאות, ההוצאה רמת על הביזור השפעת על ללמד

התכנית. בהערכת

שההבדל מכיוון אך המבוזרות, במרפאות מאשר במחוז מעט גבוה +65 בני מספר של הגידול שיעור אמנם, 15
ההוצאה. רמת על משמעותית השפעה לכך שאין קטן, כה הוא
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סיכום .6 ,

שינוי חל 19921991 שבתקופה כך, על מורים הנגב במחוז המרפאות ביזור מהערכת הביניים ממצאי
דו"חות קיבלו הן תקציב, למרפאות נקבע הביזור תכנית במסגרת המבוזרות. במרפאות העבודה בדפוסי
סמכויות מעט להן הואצלו ואף חיסכון על תיגמול קיבלו הן רופא, ולפי סעיפים לפי ההוצאות על
על מדווחים במרפאות מהעובדים גבוה ששיעור מצאנו הביזור, תכנית יישום בעקבות שוטף. לתפעול
הן המרפאה הנהלת עם ודיון אחרים, צוות חברי עם הדו"חות על דיונים קיום המחשב, דו"חות קריאת
הצורך את מדגישה המרפאה שהנהלת דיווחו העובדים בנוסף, אישיות. בשיחות והן צוות בישיבות

בהוצאות. לחסוך נסיונות נעשים עצמה ושבמרפאה לחסוך

שההוצאה שבעוד מראה, המחוז לכלל בהשוואה המבוזרות המרפאות של ההוצאה נתוני ניתוח
יציבות נשארו המבוזרות המרפאות הוצאות ,1992 לסוף 1991 מראשית עלתה במחוז לנפש הריאלית
שבקבוצת בעוד ,1796 היה במחוז לנפש הריאלית בהוצאה הגידול שיעור מה. במידת ירדו אף או
בהוצאות ניכר גידול של בתקופה כלומר, .596 של ירידה ובשנייה 4?0 של גידול היה אחת מרפאות
כי לזכור יש זאת, עם יחסית. יציבה הוצאה רמת על לשמור הצליחו המבוזרות המרפאות המחוז
בעיה ותיתכן הביזור, תכנית במסגרת במחוז שנאספו הוצאה נתוני ניתוח על רק מתבססת זו מסקנה

האשפוז. בנושא בפרט הנתונים, בטיב

ההוצאה לדפוסי הגורם הוא שהביזור בוודאות להסיק מאפשרים אינם הקיימים שהנתונים למרות
וניתוח למרפאות, ייחודיים מאפיינים הנתונים, איסוף מועד הניתוח: מגבלות (בשל במרפאות, הייחודיים
העומק מראיונות חיזוק מקבלים הממצאים התכנית), הפעלת של הראשונות לשנתיים רק ההוצאות
ב9 ביזור תכנית של יישום היה בה שבתקופה היא, המתקבלת הכללית התמונה העובדים. ומסקר
בהשוואה לנפש הריאלית בהוצאה ריסון גם נמצא שלהן, העבודה בדפוסי שינויים ונעשו המרפאות
המסקנה את ומחזקים באלה, אלה תומכים המחקר כלי משלושת העולים הממצאים המחוז. לכלל
הריסון מגמת על כלשהי השפעה לו היתה שלפחות נראה היחיד, המסביר הגורם אינו הביזור אם שגם

בהוצאות.

את לשנות ניתן לפיהן בספרות, המובאים אחרים ממחקרים עדויות תואמים הממצאים בנוסף,
פעילות רמת על מידע מתן באמצעות במשאבים שלהם השימוש את ולהפחית הרופאים התנהגות
פעולות הרפואיות. ההחלטות קבלת בתהליך שימושבמידע המעודדים נוספים מנגנונים והפעלת ועלויות,

המחקר. בתקופת הנגב במחוז שיושמה הביזור בתכנית מרכזיים מרכיבים היוו זה מסוג

כלי משלושה זה את זה התואמים נתונים על המתבססים ההערכה, מחקר של הביניים ממצאי בסיכום,
מרפאה הפעלת לפיכך, בהוצאות. לריסון פוטנציאל יש הביזור תכנית מרכיבי שביישום מראים מחקר,
על הביזור שהשפעת לזכור חשוב זאת עם רפואה. שירותי לאספקת יעילה דרך להיות יכולה זה בדגם
הקרובים בחודשים התכנית. של ההצלחה מידת את בוחנים לפיו אחד היבט רק הינו ההוצאות רמת
שיפור  הנוספות מטרותיו את השיג הביזור מידה באיזו לבדוק כדי ההערכה של האחרון השלב יבוצע
בקרב הרצון ושביעות היוזמה המוטיבציה, והעלאת המבוטחים רצון שביעות העלאת הטיפול, איכות
על יותר, מקיפה בצורה הביזור תכנית את לבחון יהיה ניתן ההערכה מערך השלמת עם העובדים. צוות

היבטיה. כל
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התקציב וניצול ההוצאות רמת על למרפאה חודשי דו"ח :1 נספח

הנע מחוז קונ'ח
25/10/92 40 זויח מ0נר  ניזור 8*וכת

חדוה ו' ביו 0ר5אה:
4,742 חולים: מס.

07/92 לחוןן ותקציבים הוצאוג דו"ח

3ני8י "י ^^י ^נ נ3ן>ל הןצאןת /ח9/;7/ן/ ,קצינ נ13|ל mn7 jrfV/rrr/ jw ,,wJ^r r* ■

)3,286) 61,011 64,297 ^ Blioii ^ "אלם

3,234 4,291 1,057 3,234 4,291 1,057 ינהי

(51(719) ,60,081 211,900 23,920 23,920 0 (27,799) 184,00. 211,800 nm

2,061 6,421 4,3B0 0 0 0 2'061 6'421 4'360 1VS

)51) 3,565 3,616 (529) 6,919 7,448 (580) 10,484 11,064 אבחון

4,209 6,129 ,,920 4,978 ,,,897 6,919 VB7 18'026 M39 VW

^ ^ 3'284 # 0 0 2,931 6,215 3,284 "יה

12,489 49,268 36,779 12,489 49,268 36,779 תרו5ות

(1,643) (28,528) (26,885) (1,643) (28,528) (26,885) הכנסות

0 0 0 0| זיכוי0

1. (42,569) 182,411 224,980 39,163 128,778 89,615 (3,406) 311,189 חוו,314,595 סהכ
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סעיפים לפי המחוז, מתקציב למרפאות המוקצב ההוצאה שיעור :2 נספח
המחוז מתקציב אחוז ההוצאה סעיף

89 אשפוז
80 אדם כוח
90 אבחון
82 תרופות

ומשרד דואר מהוצאות 1996 לחברים, מהחזרים 92 מינהל
27 משק
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Abstract

In 1990, Kupat Holim Clalit (KHC), Israel's largest health insurance fund, initiated a demonstration
program for decentralizing primary care clinics in the Negev district. A total of nine urban clinics
participated in the program, joining it at different stages during 19911992. The nine clinics serve
over 25 Jo of KHC members in the Negev district.

Four program components were implemented in the nine clinics: allocation of a fixed budget to each
clinic; expansion of daytoday decisionmaking authority; establishment of a computeirzed
information system in the clinic to monitor the use of resources; and provision of incentives for
fiscal responsibility (returning part of the clinic's savings for use at its discretion).

The decentralization program had three objectives: budgetary control and cost containment;
improvement of the services provided and increased client satisfaction; improvement of the
motivation, initiative, responsibility, and satisfaction of clinic staff.

KHC asked the JDCBrookdale Institute to monitor and evaluate the decentralization process, to help
the central and distirct managements decide whether or not to decentralize other clinics, and if so,
how to make the transition to decentralized management most effectively. The evaluation study
examined both the implementation of the decentralization program, and the degree to which its
objectives were achieved, using a number of research tools: a survey of KHC members, a survey
of clinic staff, indepth interviews and analysis of administrative data. The study design was based
upon a compairson of experimental (decentralized) and control (regular) clinics before and after
decentralization, in the two districts (the Negev and Jerusalem) in which the demonstration program
was implemented.

This report presents interim findings from the evaluation of KHC in the Negev district conducted
in 1991.1992. These ifndings are based upon data collected using three research tools: indepth
interviews, conducted duirng the second half of 1991 and at the end of 1992, with 25 key personnel
in the district management of KHC and in the managements of individual clinics (expeirmental and
control); a survey of clinic staff conducted in the Spring of 1993 among 1 12 members of staff in the
nine decentralized clinics; and administrative data on expenses per person (in real terms) in the
decentralized clinics and in clinics in the Negev district as a whole during 19911992.

The report considers three questions: (a) How was the demonstration program implemented? (b)
Did work procedures in the clinics change following decentralization? (c) How did decentralization
influence levels of expenditure in the clinics?

The inteirm findings indicate that the four main program components were gradually implemented
in the nine clinics during 19911992 (although not all were implemented fully). Each clinic received
a fixed budget; peirodic reports on expenses by type of expenditure and by work team (physician
plus nurse); rewards for saving money; and more authoirty for daytoday decisionmaking (less than
the clinics expected, however).

The staff survey conducted following implementation of the decentralization program revealed
changes in the work procedures of the clinics. A high percentage of staff in the clinics reported
reading the peirodic expenditure reports, being more conscious of costs, and discussing the
expenditure reports with other staff members and with the clinic management, both in staff meetings



and in private conversation. In addition, staff reported that the clinic managements were
emphasizing the need to economize, and that attempts had been made to economize.

Analysis of the data on expenditure in the decentralized clinics compared to expenditure in clinics
in the Negev district as a whole indicates that while average quarterly expenses per person in the
distirct increased in real terms from 19911992, expenses in the decentralized clinics remained stable
or, in some cases, actually decreased. The increase in expenses per person in real terms in the
distirct as a whole was 1796, whereas in those clinics which joined the decentralization program at
the beginning of 1991, the equivalent increase was just AJo. In the group of clinics which joined
the program in the second quarter of 1991, expenses actually decreasedby 57c in the last three
quarters of 1992, compared to the equivalent period in 1991. However, it should be noted that these
findings are based on internal data on expenditure in the Negev district, and the data may have some
minor inaccuracies.

While we cannot conclude categoircally from the data that decentralization is responsible for the
unique patterns of expenditure in the nine demonstration clinics, we can confidently state that
following decentralization, work procedures in the nine clinics changed and there was real
improvement in cost containment per person relative to the district as a whole. Findings from the
three research tools used in the study support one another, and reinforce the conclusion that
decentralization can potentially have a positive influence on expenditure.

It is important to remember that the influence of decentralization on levels of expenditure is just one
factor to be examined in assessing the success of the decentralization program. In the coming
months, the final stage of the evaluation study will be completed. This stage will examine the
degree to which other objectivesof the decentralization program have been achieved, including client
and staff satisfaction, while continuing to monitor patterns of expenditure over time. Following
completion of the study, it will be possible to evaluate all aspects of the decentralization program
in a comprehensive way.
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