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תקציר

בקביעת במעלה ראשונה חשיבות נודעת זאת, בעקבות ולמעשיהם הרופאים, להחלטות
במידה מושפעים האלה והמעשים שההחלטות כיוון הבריאות. שירותי של והאיכות העלות
מאמצים בעולם הבריאות מדיניות קובעי השקיעו הרופאים, של התיגמול מצורת רבה

ובהערכתן. הרופאים של התיגמול מערכות בתכנון רבים
המטרה הרופאים. של התיגמול שיטות לשינוי הצעות כמה בישראל הותוו לאחרונה
שתיים מהפעלת הצפויים החסרונות ואת היתרונות את לסקור היא מחקרנו של המרכזית
הסדרים בין הקשרים את לנתח כדי מושגית, במסגרת פותח המחקר לשינוי. מההצעות
בין הוגנות איכות, עלות, כגון: תפוקה מדדי של רחב מיגוון ובין רופאים לתיגמול שונים
משכורת באמצעות תיגמול בין המסגרת מבחינה כן הרופאים. בין והוגנות הלקוחות
על (המבוסס נפשות מספר לפי תיגמול לבין בעבודתו), הרופא שמשקיע הזמן על (המבוסס
מספר על (המבוסס שירות לפי תיגמול ובין עליהם) אחריות לרופא שיש הלקוחות מספר
הפוליטיים לסיכויים גם מתייחסת המושגית המסגרת שנעשו). הרפואיות הפעילויות

המוצעות. התכניות של והמינהלייס
להנהיג היא בארץ, המדיניות קובעי של היום סדר על כיום הנמצאת ההצעות, אחת
החולים בבתי הצהריים אחר בשעות שיבוצעו ניתוחים עבור לרופאים שירות לפי תשלום
של הכנסתם את ולהגדיל הניתוחים היקף את להרחיב מטרות! שתי להצעה הציבוריים.
ברורים יתרונות אמנם יש ליום הניתוחים קצב שלהגברת עולה, מהמחקר הרופאים.
מוטלת הארוך בטווח תועלתם אך הארוכות, הממתינים רשימות לנוכח הקצר, בטווח
על לענות ניתן שבעזרתם וערכים, נתונים לשילוב האפשרויות את מפרט המחקר בספק.
כיום כי מראים, שונים מחקרים הרופאים של הכנסות רמת את להעלות יש האם השאלה,
לא אולם רפואה, ללמוד צעירים אנשים לעודד כדי דיין גבוהות רופאים של השכר רמות
הרופאים הכנסת בין היחס הציבורי. בשירות להתמיד בכירים לרופאים לגרום כדי בהן די
בישראל יותר נמוכה כנראה, הינה, במשק השכירים כלל של הממוצעת ההכנסה ובין
הכנסות על מהימנים נתונים בידינו אין אך האחרות, המפותחות המדינות ברוב מאשר

בישראל. הרופאים
להגדיל כללית חולים קופת של תכניתה היא במחקר הנדונה לשינוי השנייה ההצעה
הראשוניים. הרופאים של בתיגמולם נפשות מספר לפי התשלום שיטת של חלקה את
ששיטות בדעה, תומכים הקטנות לקופות הכללית החולים קופת את המשווים מחקרים
הטיפול, באיכות לפגוע בלי יותר, רבה רצון לשביעות זוכות נפשות מספר לפי התשלום
חדמשמעיות, אינן אלה שקביעות להדגיש, יש זאת עם התיגמול. בהוגנות או בתקציב



בהשוואות הקיימים (Confounding Variables ) מבלבלים משתנים של הרב המספר בגלל
ביןקופתיות.

מידה יש וכי פלא, תרופת איננה מהן אחת שאף עולה, האלה ההצעות שתי מניתוח
 בהתאם השינוי תנופת את לתעל כן, על יש, למעשה. לתוצאותיהן באשר ספק של רבה
השפעתם. את ובזהירות בקפדנות ולהעריך נסיוני בסיס על תחילה השינויים את לתכנן
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מבוא א'

שלהן, חלקי לפתרון או אלה. בעיות לפתרון רבות. בעיות בפני עומדת בישראל הבריאות מערכת
אחרים, בתחומים גם לשנות הוצע התיגמול בשיטת לשינויים נוסף ומגוונות. שונות הצעות הועלו
שירותי בהספקת הבריאות משרד של וחלקו האמבולטורי הטיפול ארגון הבריאות. שירותי מימון כמו

בריאות.
יותר קל התיגמול. בסוגיית להתמקד המדיניות קובעי מעדיפים אלה. נושאים של חשיבותם כל עם
בתחום חידושים או כוללות ארגוניות מהפכות לחולל מאשר התיגמול. במערכת שינויים לערוך
לתיגמול כוללים. ארגוניים לשיפורים מנוף לשמש אף עשויה תיגמול מדיניות כן, על יתר החינוך.
השדה עובדי בקרב ביותר המרכזיים ההחלטות מקבלי שהם כיוון מיוחדת, חשיבות יש רופאים

הבריאות. במערכת האחת רופאים. לתיגמול המתייחסות עיקריות, מדיניות בעיות שתי סדרהיום על עומדות בישראל
הציבוריים. בבתיהחולים אחרהצהרים הנערכים לניתוחים שירות עבור תשלום לאפשר האם
מספר לפי תשלום הכללית קופתהחולים של הראשוני הטיפול במערכת להנהיג האם  והשנייה

הרופאים. בין התחרות הגברת עם בבד בד נפשות,
משמשת זו מושגית מסגרת רופאים. תיגמול לגבי התפיסות על קצרים הסבר בדברי פותח זה מחקר
לעיל. שהוזכרו המדיניות בעיות שתי לניתוח ובעולם. בארץ המצב על נתונים בתוספת כך, אחר
לבחירת מידע לספק כדי הנדרשים הניתוח סוגי על ובהצבעה לדיון סוגיות בהעלאת מתמקד הניתוח

מדיניות.

מושגית מ10רת
ולכן לשירותים. שלהם הצורך את להעריך מהלקוחות כלל, בדרך נבצר. הבריאותי הטיפול במגזר
להם. המתאימות הטיפול דרכי לבחירת באשר ובהדרכתם השירות במסםקי רבה במידה תלויים הם
על גם אלא הבריאות, שירותי הספקת על רק לא רבה השפעה השירותים למספקי יש מכך כתוצאה

אלה.1 לשירותים הביקוש
מהוצאות רבעים כשלושה על משפיעים הרופאים הערכה. פי על רופאים. לגבי במיוחד נכון הדבר
מהווה לרופאים ישיר חשלום המדינות ברוב הרפואיות. החלטותיהם באמצעות הכוללות הבריאות
לניצול המדיניות בקביעת רופאים של המכריע תפקידם הבריאות. הוצאות מכלל קטן חלק רק
בתמריצים מתמקדים תיגמול ניתוחי בהתאם, לארפואיות. עלויות על בהשפעתם מתבטאת המשאבים
בד התנהגותם, על התמריצים של ההשפעה ומבדיקת הרופאים הכנסות של החישוב מאופן הנוצרים

הרופאים. מרוויחים כמה  הישירה בשאלה הדיון עם בבד
המקצועית, הכשרתם ביניהם: נוספים, גורמים של ממיגוון מושפעת הרופאים שהתנהגות מובן.
בתמריצים אמנם מתמקד זה מחקר אישיות. ותכונות העבודה במקום התנאים הארגונית. המסגרת

, K.J. Arrow, 1963 ,'Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care,' American
Economic Review 53:941973.
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הכרחי, הוא אלה בנושאים עיון אלה. נוספים גורמים גם בו יידונו מעם מדי אולם תיגמול, באמצעות
גומלין קשרי שיש ומשום והאישיים. הארגוניים מהגורמים החיגמול השסעת את לבודד ניתן לא שכן

השונות. התיגמול שיטות לבין בינם חשובים
הטיטול איכות את לקדם עליה שונים. מדיניות יעדי בהשגת לסייע אמורה רוסאים לתיגמול המערכת
מערכת על לרופא: והן ללקוח הן הוגנת להיות עליה ההוצאות; של מיותרת הגדלה ללא הרסואי
שיש המאמצים מבחינת והן למדיניות התאמתה מבחינת הן להפעלה ניתנת להיות התשלומים

ליישמה. כדי להשקיע
משלוש אחת לבחור המדיניות קובעי יכולים אלה יעדים שתקדם תיגמול מערכת לפתח בבואם
לפי תשלום (ב) בעבודתו. הרופא שמשקיע הזמן על המבוסס  משכורות תשלום (א) אפשרויות:
 שירות לפי תשלום (ג) עליהם. אחריות לרופא שיש הלקוחות מספר על המבוסס  נפשות מספר
הפעולות מספר ו/או הביקורים מספר עלפי כלל בדרך הנמדדת הרופא, של הפעילות רמת על המבוסס

שבוצעו.
לידיהם. המגיע נטו בסכום מתבטאת משמעותו לרופאים, כלכלי תמריץ מהווה שהתשלום במידה
ובין התיגמול בין הקשר על רבה השפעה יש הרופא של מפעילותו הנובעות להוצאות לכן,

הרופא. של התנהגותו
לעתים משמש בארה"ב נפשות. מספר לפי תיגמול של שונים להסדרים במיוחד משמעותי זה היבט
התשלום את (HM0) החולים קופת מקבלת שבו לאופן נפשות'' מספר לפי ''תיגמול המונח קרובות
האחריות את כלל בדרך עצמו על נוטל הארגון אלה במקרים לרופא. התשלום לאופן ולא מהלקוחות
השונים בסוגים אחידה אינה בסיכון הרופא של ההשתתפות מידת במרפאות. לטיפול והן לאישפוז הן
הרופאים את לראות היא בארה"ב (iPAs) העצמאיים הרופאים באגודות המגמה המרפאות. של
הקשור בכל רק מסתכן הרופא אחרים רבים ipasd האישפוז. לעלות גם במידתמה אחראים
הארגון ,(11MOModel Suifo מרפאות על המתבססות שבאגודות בעוד שלו, הטיפול להוצאות
למומחים, ולהפנייה לאישפוז אחראי אינו הכללי הרופא בבריטניה הטיפול.2 להוצאות גם אחראי

שלו. הטיפול להוצאות חלקי סיכון נוטל והוא
משכורת תשלום של וחסרונות יתרונות

נורמות פי על לפעול לרופאים מאפשרים ניהולית, מבחינה מאוד פשוטים משכורות הסדרי
אירגישות לעודד עשויים הם אולם העלות. להגדלת רבים תמריצים מכילים ואינם מקצועיות,
 רצון אישביעות ולעורר לחולה הניתן הטיפול על מדי מועט מידע יצירת לאפשר הלקוח, לציפיות
דיים. מוערכים אינם ומאמציהם שעבודתם להרגיש העלולים יותר, המסורים הרופאים בקרב בעיקר
ככל העלות את ולהפחית יעילות ביתר לעבוד התמריץ חסר משכורת תמורת העובדים לרופאים
לפשט כדי משכורת, לרופאים לשלם הבריאות ארגוני מעדיפים רבות בארצות פנים, כל על האפשר.

יתר. לניצול תמריץ למנוע וכדי ניהוליים הליכים

שירות לש תשלום של וחסרונות יתרונות

לתת הרופאים את בכך ולעודד לניצוליתר, תמריץ להוות עלולים שירות לפי תשלום של הסדרים
את לחולים לספק תמריץ יש שירות לפי המתוגמלים לרופאים מזיקים. ואף מיותרים שירותים לחוליהם
אולי מסוגלים הם מסוימים שבמקרים למומחים, או לעמיתים להפנותם ולא בעצמם, השירותים כל
מדי יותר לקבל הרופאים עלולים התקבולים, סכומי את להגדיל בניסיון יותר. מתאים טיפול לתת
טיפולים על להצהיר לרופאים יהיה קל פיקוח, אמצעי ללא הטיפול. איכות חשבון על  בשעה חולים

2 P.W. Welch, 1987, "The New Structuer of Individuak Practice Associations", JournalofHealth
Politics, Policy and Law , 12:723739.
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הסעיף עלפי שונים, באופנים לסיווג הניתן טיסול, עבור לחייב  יותר ששכיח כסי  או ביצעו שלא
הפירוט בדרגת בחלקו תלוי הדבר כי אם גבוהות, הינן זו בשיטה הניהול הוצאות ביותר. להם הרווחי

המחירון. של
על שניתן, הטיפול תוכן על רב מידע מאפשרת שירות לפי בתשלום החיוב שיטת זאת, לעומת
המסורים היעילים, הרופאים את מפצה זאת תיגמול שיטת אספקתו. יעילות ועל הטיפול מקבלי
אין אולם שכרם. משלמי על מאשר הרופאים על זו שיטה יותר אהודה כלל בדרך לקוחות. והמושכים
מחקרים כן, על יתר בשוויוניות. ולפגיעה בעלות לעלייה גורמת אכן שהשיטה ניצחת, הוכחה עדיין
באמצעות בעלות העלייה השפעת את למתן שניתן האפשרות, את מעלים בקנדה לאחרונה שנערכו
השימוש.3 דפוסי אחר למעקב מערכת הקמת עם בבד בד רופאים, לתיגמול כולל תקציב תכנון
אין בעלות, עלייה מעודד שירות לפי שתיגמול מסכימים. הבריאות מדיניות שמנתחי בעוד ולבסוף,

זו. הנחה להוכחת בשטח עובדות
נפשות מספר לפי תשלום של וחסרונות יתרתות

ארוכיטווח יחסים לפתח מעודדים הרופאים יחסית, נמוכות הינן ניירת על ההוצאות זו שיטה לסי
במקרים כוזבים דיווחים לעידוד סכנה בשיטה יש אולם יתר. טיפול לספק פיתוי נוצר ולא החולים עם
הרופא שבו  נפשות מספר לפי תשלום של הדגם ציבוריות. במרפאות עובדים אינם שהרופאים
משקיע שהוא בזמן רק לחסוך ועליו יותר, מתוחכמים שירותים של לעלות סיכון נוטל אינו הראשוני
סכנה, נשקפת כן יותר. רב טיפול זמן הדורשים החולים את למומחים להפנות רופאים לעודד עלול 
בהפניות מופרז רוחבלב הרופאים יפגינו לקוחות, של יותר רב מספר בעיני חן למצוא שכדי

לבתיחולים.
השימוש על נתונים די מספקת אינה כשלעצמה התיגמול שיטת בסיכון, השתתפות אין כאשר
רבים ארגונים כי (אם ולתכנון מינהליות פעולות לביצוע הנחוצים המרפאה, שירותי ועל במערכת
העלויות על לפיקוח במערכות משקיעים נפשות, מספר לפי תשלום הסדרי בהם שיש בארה''ב,
בסיכון משמעותי חלק הרופאים נוטלים שבהם תשלום, הסדרי באותם ואילו וההפניות). המינהליות
אך ואישפוזים, הפניות על רחב נתונים מסד אמנם נבנה מספקים, שהם מהטיפול הנובעות לעלויות

והפניות. טיפולים מדי פחות למתן חשש נוצר
לרופאים התשלום הסדרי סיכום

במה ומשכורת), נפשות מספר לפי שירות, לפי (תשלום התיגמול משיטות אחת כל לגבי מסכם 1 לוח
מחקרים עיוניים. טיעונים על בעיקר מתבסס הלוח לעיל. שהוצגו היעדים את מלהשיג ידה קצרה

מרובים.4 אינם רלוואנטיים ניסויים
חייבים בריאות מערכת וכל רפואי טיפול ספק כל מושלמת. תיגמול מערכת שאין מאליו, מובן
רקע, בנתוני התחשבות תוך להם, הרצויים המדיניות יעדי את המקדמות התיגמול שיטות את למצוא

הבריאות. שירותי קול הארגק דרכי או תרבות הבדלי כמו
גורמים בבד בד בחשבון להביא יש מתואם באופן הבריאות מדיניות של היעדים את לפתח כדי
של התיגמול ואופן הרופא של העצמאות מידת בעלות, הלקוח של ההשתתפות מידת כמו שונים,
עובדים הרופאים (שבה ציבוריות במרפאות טיפול של השיטה ששינוי לוודאי, קרוב למשל, הרופא.
כרוך עצמאיים) לרוב הינם הרופאים (שבה פרטיות במרפאות לטיפול משכורת) תמורת כלל בדרך

J Evans R.G 1984ת 1984, Strained Mercy: The Economics ofCanadian Health Care, Toronto:
Butterworth.

4 W.A. Glaser, 1970, Paying the Doctor, Johns Hopkins Press, Baltimore, and Wilensky G.R.
andRossi ter, R.F., 1986, "Alternative Units ofPayment for Physician Services: An Overview of the
Issues", Medical Care, 43:133156.
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רופאים לתיגםול השונים ההסדרים של חסרונות 1א: לוח

שירדת לסי תשלום משכורת

השירות יחידות להרחבת תמריץ הטיטולבלקוח להחשת תמריץ pK ע^ון

להגבלת נטייה יתר: טיסול נטייהלתת החולה; מהעדםות הרופא ניתוק איכות
והטיפול הביקור זמן הרופאים בקרב רצון אישביעות

עליו p/cv Tponממילוי להימנע נטיה אם גם העירוניים, במרכזים רופאים התקבלות בין שוויון
תיגמול מתחקים באזורים יותר גבוה היצע/ביקוש היחס הלקוחות

המוקדש הזמן על מיידי תיגםול אין יתר השתדלות על או טיפולים מתן על איתיגםול בין שוויון
הלקוח עם לשיחה הרוסאים

כוזבים דיווחים ניירת; על גבוהות הוצאות וניהול תכנון דללצורכי מידע אפשרות
מינהלית

המעבידים ושל המממנים של התנגדות ששכרם מחשש שלהרופאים, התנגדות אפשרות
עליה לפקח ולאייכולת מחששלעלייהבעלות במשק אחרים עובדיס של לשכר יוצמד פוליטית

הסיבות אחת שירות. לפי או נפשות מספר לפי לתשלום משכורת מתשלום התיגמול, בדרכי בשינוי
שעות אחר לעקוב יותר קשה אחד, במקום מרוכזים אינם המועסקים שכאשר היא, זה לתהליך

שלהם. העבודה

רופאים לתיגמול השונים ההסדרים של חסרונות 1ב: לוח

נפשות מספר לטי תשלום נפשות מספר חשלוםלפי
בסיכון) השתתפות (עם בסיכון) השתתפות (ללא

ולבתיחולים אחרים תמריץלהפנותלרופאים לקוחות תמריץלהפניית עלות
תיגמול עליהם שאין לטיפולים רק ולבתיחוליס אחרים לרופאים

חשש הטיפול! מלוא ממתן להימנעות סיכח ולצמצם הלקוחות מספר את להגדיל תמריץ איכות
הלקוח עלטובת כאחראי הרופא של למהימנותו לכללקוח המוקדש הזמן את
לחלות הנוטים בחולים לטפל לא חזקמאוד תמריץ . לחלות הנוטים מטיפולבחולים תמריץלהימנע כץ שוויון

הלקוחות
טיפולים מתן על רופאים ''הענשת' בהוצאות החוסכים לרופאים תיגמול אץ בין שוויון

לחולים יותר רב זמן מקדישים שהם בכך אישטוז הרופאים
לקוחות די אין יחיד לרופא  לזיופים פתח אחד מרופא יותר של דיווח  לזיופים פתח אפשרות
סיכונים ! (irsk pooling) הסיכון לאיגום נפטרו שכבר חולים עבור חיוב חולה! אותו לגבי מינהלית
מידע מערכת דרושה לרופאים; כספיים

רופאים של הפניות לבקרהעל
להתנגדלשאת עלולים רופאים הרוסאיםבסקרה של סיכוילהתנגדות אפשרות

לסיכק באחריות שירות לפי תשלום שהחלופההיא פוליטית

הלוואי השפעות על המצביע ,1 בלוח להיעזר ניתן שנבחרה, התיגמול שיטת תהיה אשר תהיה
משכורת, באמצעות התיגמול למשל: ואחרים. מינהליים באמצעים אליהן להתייחס שיש השליליות
השתתפות ללא נפשות מספר לפי בתשלום לתפוקה; נורמות בקביעת כלל בדרך מלווה ובעולם, בארץ
שכיחות וניצולים הפניות המעודדות שהשיטות ככל ההפניות; שיעור על מינהלית לפקח יש בסיכון

בזבוז. למניעת בהוצאות, הלקוח בהשתתפות צורך יותר יש כך שירות), לפי תשלום (כמו יותר
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בתיחוליםז לרופאי שירות לפי תשלום להנהיג האם ב'

באמצעות הציבוריים ובבתיהחולים הממשלתיים בבתיהחולים הרופאים כל מתוגמלים כיום
ובתיהחולים "הדסה" הכללית. קופתהחולים רוסאי על חל אחיד קיבוצי שכר הסכם משכורת.

הממשלתיים.
לתת מינהלי קושי אין זו בשיטה למשל: מנוצלים. אינם משכורת תשלום של מהיתרונות כמה
ברומאים החמור המחסור למרות אולם. שירותים. מעוטי באזורים הפועלים לרופאים יתר תיגמול
התמריצים פותחו לא בבארשבע). "סורוקדר (למשל. מרוחקים ובבתיחולים הפיתוח.5 בעיירות
השונים. ההתמחות תחומי בין הבחנה אין גם המשכורות בסולם המשכורות. בסולם הרלוואנטיים
התמחות בתחומי לבחור צעירים רופאים לעודד ההזדמנות את הבריאות מערכת מחמיצה זו בדרך
בהתמחויות במקום ועוד), פתולוגיה רדיולוגיה. אילחוש, פנימית. רפואה (כמו לכוחאדם המשוועים

פלסטית).* וכירורגיה עיניים נשים, (כמו רופאים עודף בהן שיש
המעוניין שירותים. מספק אף אין כיום, הקיימים בתנאים משכורת חשלום של החסרונות אף על
הינו שירות לפי שתשלום היא, ההנחה בתיחולים. לרופאי הבסיסית התיגמול כדרך זו משיטה לשנות

בהם. השימוש את להרחיב כוונה שיש שירותים לגבי רק אותו ונוקטים להפעלה, מדי יקר
בא 1987 בשלהי שלה הרופאים ארגון עם הכללית קופתהחולים שחתמה ההסכם לכך, בהתאם
אחרהצהריים במשמרת הנעשים ניתוחים על למשכורתם תוספת למנתחים מעניק זה הסכם כהפתעה.
בשעות עובדים שאינם רופאים גם האחרים. לרופאים ססיות" ו"תוספת שירות) לפי (תשלום
קופתחולים לרופאי בהתייחס  ההסכם עלות זה. הסכם עלסי תשלום לתוספת זוכים אחרהצהריים
ועל רופאים על גם זה הסכם שהחלת מובן, דולאר. מיליון מאה ער בחמישים מוערכת  בלבד

העלות. להגדלת תגרום ממשלתיים בבתיחולים אחרים עובדים
של לשכרם תוספת ומתן הניתוחים היקף הגדלת יעדים: שני להשיג מבקש שההסכם נראה,
את לצמצם ובראשונה, בראש שאפה, שקוםתחולים כך על מצביעות אושרו שלא עדויות הרופאים.
של הרצון שביעות להגברת והן השירות את לשפר כדי (הן אלקטיביים לניתוחים הארוכים התורים
ההסכם פנים, כל על הסופי. הפיצוי בסכום בעיקר מעוניין היה הרופאים שארגון בעוד הלקוחות).

הגופים. שני על מקובלים הללו היעדים שני היו דבר של שבסופו מוכיח,
הארוכים התורים את במהירות לצמצם הצורך ההסכם. בפרטי ביטוי לידי בא זה יעדים שילוב
לכך גרמה הרופאים לכל הפיצוי את להגדיל השאיפה שירות. לפי תשלום להנהגת הוביל לניתוחים
לכל להציע מעוניינת היתה לא קוםתחולים אולם, עצמם. המנתחים לרופאים יוגבל לא שהתשלום
השירותים. בכל השימוש להגברת כספי תמריץ ליצור לא כדי שירות, לפי תשלום לקבל הרופאים
מעודד שההסכם (בטענה התנגדות למנוע והרצון אחרים שכר בהסכמי ההתחשבות ולבסוף,
המהווה שתשלום. לכך גרמה אחרים) עובדים בקרב גם שכר תוספת לדרישות פתח בפתחו אינפלציה,

נוספת". "עבורה על כתשלום מוגדר מסוימים. רופאים לגבי למשכורת תוספת בעיקר
יש היעדים בין למתח כי וברור בהסכם, ייחודיות החלטות לכמה הביא היעדים שני של השילוב
לבתיהחולים היישומיות ההחלטות את מותיר ההסכם זה. מהסכם שנבעו בהתפתחויות חשוב חלק
בבואם לרשותם העומדים המשאבים ואת הצרכים רמת את בחשבון יביאו שהם בהנחה עצמם.
הסכם נחתם שלא וכיוון מכך, כתוצאה אחרהצהריים. בשעות ייערכו נוספים ניתוחים כמה להחליט
תבעו בזמן, בו ההסכם. החלטות ביצוע נדחה בבתיהחולים, אחרות עובדים קבוצות עם דומה

s A.Y. Ellencweig and O. Grafstein, 1987, "Inequities in Health Care the Case of Israel"
)mimeo).

.2425 עמ' ,1987 דצמבר ,48 מיר?לרלטא הרפואית*, 'המועצה במאסרו םרוסט י. של ההערות ראה 4
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בהתאם העבודה. שעות אחר שנערכו ניתוחים עבור תשלום הממשלתיים בבתיהחולים הרופאים
קוסתחולים. עם עמיתיהם של להסכם

השכר הסכם את נוגד הוא ולכן שכר הסכם למעשה שזהו בטענה. להסכם התנגדות הביע האוצר
לקופתחולים המיועדים כסף סכומי לעכב איים אף האוצר המעסיקים. ובין ההסתדרות בין הקיבוצי
ויינשטיין תקנת את להעביר נערך אף הוא רצונו. לשביעות הסוגיה תיסתר לא ערד כל מביטוחלאומי,
באישור חייבים ממשלתי, סיוע המקבלים (וולונטריים), רצוניים ארגונים לפיה .1988 התקציב לחוק
וההסתדרות הכללית קוסתהחולים עובדים. ארגוני ובין ביניהם כלכלי הסכם כל על האוצר משרד
יוגבלו שבו הסכם, ויתקבל יתחדש, הרופאים עם שהמשאומתן נראה, וכיום דבר, של בסופו נכנעו.
לניתוחים, יותר נמוך חשלום ייקבע אחרהצהרים, בשעות באמת המבוצעים לניתוחים התשלומים

לפחות. מהרופאים חלק של בשכרם עלייה תחול זאת ולמרות
לכך נוסף במדינה. אינפלציוני סחרור של תהליך למניעת נתונים היו האוצר משרד של מעייניו עיקר
סיכוי כשיש עתה, העבודה. פריון לעידוד התיגמול מערכת את לנצל שיש העיקרון, אותו הדריך
גידול  המקורי ההסכם של היעדים שני את מחדש לבחון חשוב האוצר, משרד של ההצעות לקבלת

הרופאים. בשכר ועלייה הניתוחים במספר

הניתוחיםז מספר אח להגריל יש האם

מן יותר גבוה ביקוש על המצביעים המדדים בין מאוזן. אינו ניתוחים לשירותי שהשוק נראה,
במספר העצומה העלייה הממתינים, של מחאותיהם הארוכות, ההמתנה רשימות נמנות ההיצע

פרטיים. אמבולאטוריים ניתוח בשירותי והשימוש פרטיים בכתיחולים האישפוזים
משרד שמסר נתונים (עלפי והציבוריים הממשלתיים בבתיהחולים לניתוח המתינו 1987 בנובמבר
שנתיים, ועד חודשים משישה ארך ההמתנה זמן חולים. 37,131  המדינה) מבקר למשרד הבריאות
הממתינים.7 לרשימת הצטרפות על ויתרו מהפונים שחלק ארוכה, כה היתה ההמתנה לנסיבות. בהתאם
לשנה, אחוזים ב9.4 פרטיים לבתיחולים הקבלות מספר גדל 19861978 שבתקופה עוד, לציין יש
כן, על יתר לשנה. אחוזים ב3.7 רק גדל בארץ האקוטיים בתיהחולים לכל הקבלות ששיעור בעוד
אחוז 18.1 של שנתי גידול היה בלבד 19861982 בתקופה השנים. עם גברו השנתי בגידול ההפרשים
שבה לתקופה, מתייחסים אלה נתונים בסךהכל.' אחוזים ל2.5 בהשוואה  פרטיים בבתיחולים
קופתחולים בתקציבי משמעותיים קיצוצים ונערכו הבריאות. במערכת הגדולות השביתות פרצו

הבריאות. ומשרד

אמר לאחרונה שנערך עיתונאי בראיון כירורגי. הינו פרטיים במוסדות הניתן הטיפול מן גדול חלק
נערכו האחרונות השנים חמש שבמהלך "הרצליה", הרפואי המרכז מנהל יפה, אוברי ד"ר
כספים והושקעו רבים מתוחכמים ואבחון ניתוח שירותי סופקו ניתוחים, 20,000 שלו בביתהחולים
הממשלה אם לגדול. ימשיך לשירותיה שהביקוש הניחה, ההנהלה חדיש.9 רפואי ציוד בהתקנת רבים
הממשלתיות, הבריאות הוצאות על רק ולא בארץ, הבריאות מערכת של העלויות על לפקח מעוניינת

הכוללת. העלות על הפרטי המגזר של הגידול השפעת את גם בחשבון להביא עליה
למצוא יש וכי ללאנשוא, ארוך הינו כיום הציבורי במגזר ההמתנה שזמן תמימותדעים, קיימת
להגדיל יש האם היא, המדיניות קובעי לפני לדיון עדיין העומדת הסוגיה הפיגורים. את להדביק דרכים
הינם כיום הקיימים הפיגורים אם בלבד. מוגבל לזמן או קבוע באופן בשנה הניתוחים מספר את
תקופתיות מסיבות או לאחרונה שהיו מהשביתות כתוצאה שנוצרה זמנית, סטייה  חדשה תופעה
של בשכרם ההעלאה מיסוד כזה. במקרה קבועה. ניתוחים בתוספת צורך אין ודאי אז כי  אחרות

.15 עם' ,1988 במאי 5 ד^, משאבים", ובזבוז בתקציב גירעונות הבריאות! משרד  38 המדינה מבקר 'דו'ח י
כישראל,ירושלים. משרדהבריאות0,1986,1982,1977וס7ול/אש0חוטי>£ו'5י7ם *

.2 עמי ,1988 באפריל 6 הארץ, 9
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חדסעמי בסיס על אחרהצהריים ניתוחי על לשלם יהיה וכדאי הציבור, כססי בזבח יהיה המנתחים
הם אם או רב, זמן כבר קיימים הפיגורים אם אולם. זו. למטרה במיוחד שייערך הסדר, באמצעות
את להשלות לנו אל האוכלוסיה, והזדקנות טכנולוגיים שינוייים כמו סיבות בגלל בהדרגה צמחו
שוב יצמחו בוקר, ניתוחי רק יתקיימו ששוב ברגע הבעיה. את תפתור חדםעמית שתרופה עצמנו,
זמנית, אייציבות משקפים אינם הפיגורים אם אחרים. פתרונות יינקטו אם אלא בהדרגה, הפיגורים
בקביעות אחרהצהריים בשעות ניתוחים הוספת בין ולבחור ארוך לטווח לתכנן המערכת על יהיה

כיום. פעילותם בהיקף הניתוח חדרי של יותר יעיל שימוש ובין
משאבים שבהקצאת לתבונה באשר לספק מקום יש ביותר. מומלצת שהועלתה השנייה השיטה
לרופאים כלכלי תמריץ נוצר כאשר במיוחד, נכון זה דבר קבוע. באופן הניתוחים היקף להרחבת
הביקוש, להגברת במכוון יגרמו לא שהרופאים נניח אם גם יותר. רבה בתכיפות לנתח אותם המעודד
בקהילת איודאות של רבה מידה שיש משום פשוט  הכרחיים לא ניתוחים שייערכו לוודאי קרוב

אחר. או תרופתי טיפול במקום ניתוחים של לנחיצותם באשר הרופאים
רב דמיון ביניהם קיים כי אף שונים, באזורים הניתוחים בשיעור משמעותיים הבדלים מצא ונברג10
מהשונות לדעתו, נובעים, ההבדלים התיגמול. ושיטות הרופאים היצע החולים, אוכלוסיית מבחינת
לרופא הנחיות פיתוח עלידי המיותרים הניתוחים מספר את לצמצם מציע והוא העבודה, בסגנון
תכניות לעודד היא אחרת גישה עדכניים. מדעיים חידושים גם יובאו שבהם קליניים), (פרוטוקולים
אלה תכניות של העלותתועלת על המדעיים הוויכוחים בעוד ניתוחים. לגבי שנייה" "דעה של
העלות על לבקרה ביותר השכיח כאמצעי בארה''ב מסחריות בחברות כבר משמשות הן נמשכים,11
התייעצות של תכניות או קליניים פרוטוקולים מאוד מעט כיום יש בישראל הרפואי.11 הטיפול של

נוסף. מומחה עם
הפרוטוקול באמצעות הבריאות. שירותי של גבוהה עלות נגד או יתר ניצול נגד חיסון אין לישראל
בדק מוצדקים, בביתהחולים והטיפולים הרפואיות האבחנות שכל המניח בארה''ב, שפותח
בהם מוצדקת כמה עד ובנשים), בכירורגית הפנימית, (במחלקה בחיפה בתיחולים בשני אפשטיין13
של אחוז 44  המחלקות ובין השונים בתיהחולים בין רבה שונות מצא הוא החולים. של השהות
נשים במחלקת אחוזים מ2 פחות לעומת הכירורגיות מהמחלקות באחת מוצדקים לא אישפוז ימי

אחר. בביתחולים
כמחצית היו מחלקות שבשתי ומצא, בפרוטוקול, שימוש מוזס עשה שיבא עלשם הרפואי במרכז
משמעותיים.14 חסכונות והושגו התערבות, תכנית הונהגה זאת בעקבות מיותרים. האישפוז מימי
כמו שונים, בתחומים בישראל מיותר טיפול מתן על מוזס מצביע עדיין פורסמו שלא במחקרים

מעבדה. ובדיקות אנגיוגרם עירויידם,

10 J. Wennberg and A. Gittelsohn, 1982. "Vairations in Medical Care among Small Areas"
Scientiifc American, 246:12034.
" R.E. Herzlinger, SeptemberOctober 1985. "How Companies Tackle Health Care Costs: Pan

II", Harvard Business Review, 108120. מהמידה נובעות השונים מהמחקרים הממצאים בץ שד.סתירות ייתכן.
לא הן אולם המיותרים, הניתוחים שיעור את שד&חיתו תכניות כמה אולי יש לכך, נוסף במחקר. הניהולנכללות עלויות שבה

שבוצעו. הניתוחים כל סך על השסיעו
12 S.M.C. Payne, 1987. Identifying and Managing Inappropirate Hospital Utilization: A Policy

Synthesis, Health Servicews Research, 22:709769; and M.E. Grossman and M. Magnus, 1986,
"Beneifts Subscirber Survey",Personnel Journnal, Costa Mesa, CA.
ישראל, ללימודי ירושלים pjs כללים, נבו/יל/לליט םרצרקים כלתי אש0ח ל.אסשטיץ,ש.רשסק,ה.רנרט,1987,יסי 13

ירושלים.
u B. Mozes, H. Halkin, A. Katz, E. Schiff, B. Modan, 1987. "Reduction of Redundant Hospital

Stay through Controlled Intervention", The Lancet.
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ואביבה סלפל דנה אולם, ניתוח. לשירותי בצורך המתמקד מחקר שום בישראל פורסם לא כה עד
באיזורים הניתוחים שיעור את הבודק למדע, הדולאומית הקרן במימון מחקר, כעת עורכות רון
מפורשים קנימידה לקבוע במטרה בכירים מנתחים עם עובדות הן לכך, נוסף בישראל." שונים
לקוות, ויש בישראל, ניתוחייתר של השכיחות בהערכת נדבך יהוו אלה קנימידה בניתוח. לצורך

בארץ. הניתוח חדרי של הולם הבלתי בניצול צמצום להשגת שימוש בהם שייעשה
מעלים בעודם מיידיים; אינם העבודה בדפוסי השינויים ועריכת הדרושות המידע מערכות פיתוח
הינה אלקטיביים לניתוחים ההמתנה זמן של מיידי לקיצור תועלתם הארוך, בטווח לפתרון אפשרות
ברור, אולם בישראל. הניתוחים בשיעור מגידול מנוס אין הקרוב שבטווח נראה, ביותר. מועטת
להשגת היחידה השיטה אינגה אחרהצהריים בשעות העובדים לרופאים שירות לפי תשלום שהנהגת
הניתוחים מספר והגדלת הפרטית לרפואה יותר מתוחכמים ניתוחים להפנות היא אחרת דרך זה. גידול

הבוקר.*1 בשעות הנעשים
את מקדמים הם שאין משום אולי הראויה, הלב לתשומת זכו שנמנו שהאפשרויות נראה, לא

הרופאים. בהכנסת גידול  ההסכם של השנייה המטרה

הרופאים? הכנסות את להגדיל יש האם

להגדיל יש אם להחליט בבואם בהן לדון המדיניות קובעי שעל הסוגיות מן כמה מועלות זה בפרק
המלצות בו ואין הנושא, של מלא ניתוח להיות מתיימר הוא אין בישראל. הרופאים של הכנסתם את

מפורטותלמדיניות.
חייבת אוכלוסיה, של החיים לרמת המתייחסת החלטה כל המאפיינת הפוליטית המורכבות מלבד
גובה לקביעת אמותמידה בחירת  האחד נוספים. אתגרים שני עם להתמודד זה בתחום החלטה
את אפילו לפיהם לנתח שקשה היום, הקיימים הלקויים בנתונים שימוש  והשני בעתיד. המשכורות

הנוכחי. המצב
סוגיית הרופאים. של הכנסתם את להגדיל יש אם להעריך כדי שונות מידה באמות להשתמש ניתן
את לבחון היא אחת כלכלית גישה חברתיים. או כלכליים יהיו המנחים השיקולים האם היא, מפתח
בישראל. אחרות מקצועיות קבוצות להכשרת בהשוואה רופאים בהכשרת מההשקעה התשואות
בוגרי של ההכנסות היקף את חקרה קלינוב" אך ממש, זה בנושא מחקרים כל פורסמו לא עדיין אמנם
,1972 משנת שונים בתחומים שני תואר בוגרי לגבי נתונים בדקה היא בימינו. שונות לימוד תכניות
שני תואר בוגרי של זה כמו יותר או פחות הינו ברפואה שני תואר בוגרי של ההכנסה שהיקף ומצאה,
ברפואת בחינוך, במשפטים, שני תואר בוגרי של מזה יותר גבוה מעט ציבורי, ובמינהל בעסקים
ב20 הרופאים השתכרו בכלכלה שני תואר לבוגרי ובהשוואה ההנדסה. מקצועות וברוב שיניים
מאשר יותר גדולה משמעותי באופן היתה הרופאים בקרב בהכנסה השונות זאת. לעומת יותר. אחוז
שהמצב להניח, ויש מעודכנים, נתונים עם שנית נערך לא שהמחקר חבל, שנחקרו. אחרות בקבוצות

שחלפו." השנים 16 במשך ביותר השתנה

.15 עמי 70 מסי רבעון  כישראל חרשים cwtaro 7*י0ל0י0 ו1ע.ןל77; ,1987 לסטטיסטיקה, הםרכזית הלשכה 15

ירושלים.
.13 עם' .1988 במאי 3 .pan הבריא™'. מערכת את להבריא כיצד סיכאלי. ד. 16

.253243:106 רבעוןלכלכלה, אוניברסיטאי'. תואר בעלי "הכנסות קלינוב. ר. 17

Z. Sussman and D. Zakai, 1985, "Changes in the Wage Structure of the Civil Service and "
בהכנסה משמעותיים שינויים שחלו מצאו, המחברים ירושלים. ישראל, .בנק Rising Inflation Israel: 197481.
בסיס על רבה במידה בשכר העליות תלויות היו זו בתקוסה .19741978 התקומה במשך שונים מקצועות בעלי של היחסית
הרופאים של היחסי שמצבם לציין, מעניין .(2 >עם' וםירכוזי אחיד באופן במקום (דצנטרליזציה)'', מירכוז וללא אישי

אלה. במשךשנים באופן7*וני השתמר
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מוכשרים כוחות למשוך כדי דיין גבוהות הינן השכר רמות אם לבדוק, היא השנייה הכלכלית הגישה
שהתקבל תלמיד כל על בקשות 4.5 היו שב1977 מצאה. קלינוב במקצוע. ויתמידו שילמדו לרפואה.
.(2.0  החברה מדעי ,1.8  הנדסה ,4.0  למשפטים (בהשוואה בארץ לרפואה הספר מבתי לאחד
על שמועות רווחות בבד. בד רפואה. ללימודי בפונים מחסור שחל נראה לא מאז שחלפו בשנים

ביותר. מעמיק ניתוח מחייב זה נושא הבכירים. הרופאים בקרב מהארץ ניכרת ירידה
הבטחת של במונחים רק לחשוב הבריאות מערכת מנהלי יכולים לא תחרותית שבאווירה מובן,
את למשוך יוכלו שלהם שהארגונים גם, להבטיח עליהם בכללותו; למשק רופאים של נאות היצע
יותר המשלמות פרטיות מרפאות פתיחת של המגמה תמשיך אם כך, הנדרש. הרפואי כוחהאדם
להשוותן כדי הרופאים, משכורות את להגדיל בלחץ הציבוריים השירותים מספקי יהיו לרופאים,
לא הממשלתיים בבתיהחולים הרופאים של השכר רמות על בהחלטה וכן, הפרטיים. הרופאים לשכר
קופתחולים מוסדות עם העבודה בשוק להתחרות ההכרח שוויוניות; של במונחים רק לחשוב ניתן

בחשבון. להילקח הוא אף חייב ו"הדסה"
היחסית ההכנסה את להשוות היא הרופאים שכר להערכת באופיה, יותר חברתית שלישית, גישה
שונות. ארצות בין משמעותיים הבדלים נמצאו זה בנושא אחרות. בארצות היחסית להכנסה בישראל
ובין כלליים רופאים של נטו הממוצעת ההכנסה בין שהיחס ב1979, שערך במחקר מצא ריינהארט
ו4.7 בארה''ב 4.1 בבריטניה, 3.0 בצרפת, 2.6 היה במשק השכירים כלל של הממוצע התיגמול
שהיחס ומאמצעיתם, השמונים שנות מתחילת נתונים סמך על מדווח ויינר וכן, המערבית." בגרמניה
בדנמרק 3.6 בבריטניה, 4.8 בארה''ב, 5.8 היה לנפש ההכנסות לממוצע כללי רופא של הכנסתו בין
הרופאים של משכורתם בין שונות בארצות היחס על גם מצביע ויינר בשוודיה.20 ו2.7 ובפינלנד
ו0.9 בפינלנד 1.1 בדנמרק, 1.0 בבריטניה, 1.1 בארה''ב, 0.5  המנתחים של למשכורתם הכלליים

בשוודיה.
הן למשל: ולאיהבנות. שונים לפירושים פתח ופותחות מסובכות, הן כאלה ביךלאומיות השוואות
נגד הביטוח ובדמי השונות במדינות השוליים המסים בשיעורי ההבדלים בגלל חדמשמעיות אינן
ובמידה הכשרתם בעלות הרופאים נושאים שבה במידה רבה שונות קיימת כן חולים. של תביעות
יכולים, אינם אחרות מארצות נתונים לכל, ומעל סיכונים, ונוטלים עסקים כבעלי עובדים שהם
השכר רמות האם אחרת. מדינה בכל או בישראל שכר למדיניות קנהמידה להיות כשלעצמם,
ובשוודיה שבצרפת יחסית המתונים ההבדלים שדווקא או כמודל, לנו מתאימות בארה''ב הגבוהות
המדיניות קובעי על משפיעה ישראל את המאפיינת השוויונית שהגישה וייתכן, יותר? מתאימים

אחרות. במדינות הנהוגים שכר הבדלי לשום קשורים להיות לא להעדיף
הדיון את להאיר בכוחן יש אך שכר, מדיניות לקביעת אמנם, מספיקות, אינן בינלאומיות השוואות
ישראל את לצרף כדי אולם, לאשורו. המצב את להכיר עלינו כך לשם זה. בנושא בארץ כיום הנערך
איננו שכמעט דבר  בארץ הרופאים הכנסות על ומהימן מעודכן מידע לאסוף יש ההשוואתי, לניתוח
הוא אך כמעט, שנה כל אמנם נעשה לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה בידי שנערך ההכנסות סקר קיים.
סמך על הכנסות נתוני מפיק לאומי לביטוח המוסד בסךהכל. איש 5,000 כ של מדגם על מסתמך
מקצועות. לפי ולא המשק ענפי לפי מאורגנות שלו המידע מערכות אך המעסיקים, שמוסרים דו''חות
כמו התלתספרתיות, התעסוקה קבוצות רוב על מידע מכילים ב1983 שנערך האוכלוסין מפקד נתוני

19 U.E. Remhardt, 1985. "The Compensation of Physicians: Approaches Used in Foerign
Countires" QualityReview Bulletin, 11:366377.

M JP. Weiner, 1987. "Primary Care Delivery in the United States and Four Northwest European
Countires: Compairng the 1Corpoartized with the Socialized'", The Milbank Quarterly, 65:426461.
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מידע מקור הינו האמור המפקד האחרים המקצועות רוב של ההכנסות שלגבי בעוד אולם הרופאים,11
כחודשים הכנסותיהם על כשאלו המרואיינים הרופאים. של במקרה מטעה הוא בהחלט, שימושי
ארבעה שנמשכה רופאים, שביתת פרצה שנה אותה במרס ובשלושה  1983 אפריל מרס, פברואר,

בישראל. הרופאים הכנסות על מסקרים מספקים נתונים אין כן, אם למעשה, חודשים.22
שונות, במדינות הרופאים של היחסיות ההכנסות בין השוואה לערוך לנכון חושבים אם ובהתאם,
נתונים אולם, הרופאים. של העיקריים מהמעסיקים נתונים על להתבסס חייבים ישראל לגבי החישובים
זהיר. ניתוח טעונים ממשלתיים ובבתיחולים הכללית בקופתהחולים הרופאים של המשכורות על

לרפואה. ביתהספר או פרטית רפואה כמו אחרים, ממקורות הכנסות יכללו לא אלה נתונים למשל:
בעת מכרעת משמעות יש זה למשתנה הרופא. שעובד השעות למספר קשורה נוספת חשובה סוגיה
שעות, 45 של הוא בתיחולים רופאי של הרשמי העבודה שבוע אחרות. תעסוקה לקבוצות השוואה
בתיהחולים רופאי דיווחו ואחרים,23 שובל שאספה נתונים לפי בלילה. ועבודה כוננות שעות ללא
54.3 בכירים ורופאים ש''ש 73.5 בממוצע עבדו מתמחים  בשבוע עבודה שעות 65.8 על בישראל
להוסיף כן, על יש, לביתהחולים. מחוץ הנעשית עבודה גם משקפים אלה שמספרים ייתכן, ש"ש.

בבתיחולים. עובדים שהרופאים השעות כלל לגבי אמינים לנתונים להגיע כדי לחקור,
יבוא מניין  הסוגיה היא הרופאים הכנסות את להגדיל יש אם לשאלה רבה במידה הקשור נושא
הרופאים מספר את להפחית הוא ארוך לטווח אחד אפשרי פתרון שתרצעז השכר העלאת למימון הכסף
 נפש 100,000 לכל רופאים 292 בישראל היו ב1982 הרופאים. של הממוצע שכרם העלאת תוך
לקליטת הראשונים המדינה בימי שניתנה העדיפות בגלל בעולם.24 הגבוהים השיעורים אחד שהוא
רופא לכל להבטיח והממשלה הכללית קופתהחולים בישראל, הרופאים הסתדרות שאפה עלייה,
אבטלה ושל קצרים עבודה ימי של מצב התפתח מוגבלים. היו שהמשאבים כיוון בארץ. תעסוקה
מעסיקיהם הרופאים, צורכי על לענות שניתן ייתכן, יותר. נמוכות משכורות  מכך וכתוצאה סמויה,
יותר הרופאים על יטיל להתייעל, הבריאות מערכת את שיחייב חבילה, הסכם באמצעות וחוליהם

הרופאים. הכנסות את ויגדיל מפעולותיהם הנובעת לעלות וסיכון אחריות

עמ' ירושלים. ,13 פס' פרסום ,1983 77,דילד, ד'אוכללסי; ipoa הצבררה. כרת ,1987 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה 21

.401376
22J.T. Shuval, 1983,"The.Physicians' Strike"intheEncyclopediaJudaicaYearbook 1983, or

P.E. Slater et al., 1983, "Effects of a Doctors' Strike on Emergency Room Utilization in a Jerusalem
Hospital, Public Health, 97:331337.
,1987 שי. ד. ,pjr< ר. שובל, י. גם ראה ועמיתיה. שובל שאס>0 נתונים על המבוסס מחשב, םסלט נלקחו המספרים 23

שעות 38 על דיווחו כללית בקופתחולים ראשוניים שרוטאים הפראים, ,1987 יל0אי0, לגישלו/של nwon ..'ajrjr טיםויל
שיש 42 בארה''ב, ש*ש 45 בצרפת, שש 54 על הראשוניים הרופאים דיווחו ריינהרט אצל בהקבלה, בשבוע. עבודה

בבריטניה. ו4235 באיטליה
u B. Rosen, 1987, The Health of the Israeli People. JDC Brookdale Institute of Gerontology and

Adult Human Development (RR487), Jerusalem, and Benyamini et al., 1984, Is a Physician
Surplusa Mirror Image ofa Shortage? The Israel Institute of Business Research, Working Paper
No. 837/84, Tel Aviv. רופאים/אוכלוסיה. היחס הבאות בישראלבשנים יגדל רבים, שלדעת לגיץ, יש
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הראשוני? הטיפול לרופאי לקוח לפי תיגמול להנהיג האם גי

לאיכותו. באשר והן עלותו מבחינת הן רבים, אתגרים עומדים בישראל הראשוני הטיפול בפני

ראשוניים. רופאים יש בעולם.25 ביותר הגבוה הוא בישראל לחולים רופאים בין המגעים שיעור
אינם בתיהחולים רופאי עמיתיהם וכי מיותרים, ביקורים של מדי כבד עול עליהם מוטל כי המרגישים
בחרו בארץ לרפואה הספר בתי מבוגרי מעטים רק האחרונה לעת עד עבודתם. את כראוי מעריכים
גם חדשים. לעולים בלעדי כמעט באופן במרפאות זה תפקיד בהשאירם כקריירה, הראשונית ברפואה
הראשוניים הרופאים של בכישוריהם ספק מטילים הם  הנוכחית מהמערכת מרוצים אינם החולים

הרופאים.*2 עם יחסיהם מאיכות שבעירצון ואינם
אין האם היא, והשאלה  תרבותיים ועד מפוליטיים  רבים גורמים בסוגיה שמעורבים ברור,
הנהוגות השיטות של קצר תיאור להלן ניתן זו מסיבה אלה. בבעיות חלק השונות התיגפול לשיטות

ראשוניים.27 רופאים לתיגמול בישראל כיום
ביותר הגדולה הקופה  הכללית קופתהחולים עלידי מועסקים הראשוניים הרופאים מרבית
כעצמאיים עובדים הכללית החולים בקופת רופאים של מועט מספר להסתדרות. המשתייכת  בישראל
במרפאות עובדים הרופאים רוב אולם טיפול. מהם המקבלים הלקוחות מספר לפי ומתוגמלים בביתם
המוטלת המינהלית האחריות ובהיקף המשרה בהיקף בוותק, התלויה משכורת ומקבלים הקופה, של
מעבר לקוח לכל תשלום תוספת של להטבה זכאים רבים לקוחות להם שיש מרפאה רופאי עליהם.
רופאים. מאוד מעט לגבי רק משמעותית שכר תוספת מהווה זו הטבה מעשי באופן מסוימת. למכסה

הפרטית, במרפאתם כקבלנים הרופאים רוב עובדים במדינה, בגודלה השנייה הקופה ב''מכבי'',
על הקופה את לחייב יכולים הראשוניים הרופאים שירות. לפי והן נפשות מספר לפי הן ומתוגמלים
מיוחדים במכשירים בשימוש כרוכים או יותר, רב זמן גוזלים שהללו כיוון מסוימים. טיפולים מס8ר
רוב של מהכנסתם קטן חלק רק מהווה שירות לפי התשלום פנים, כל על מיוחדת. במומחיות ו/או
פעילות". 'נפשות על מתשלום בא 'מכבי'' רופאי של ההכנסות מירב בקופה. הראשוניים הרופאים
רופאים לגבי הנהוגה נפשות, מספד לפי תשלום של הפשוטה מהשיטה שונה זו תיגמול שיטת
אצל הרשומים הלקוחות כל על רבעשנתי הוא התשלום שם הכללית. החולים בקופת עצמאיים
שהתייצבו לקוחות עבור רק הוא התשלום במכבי רבעון; באותו טיפול קיבלו שלא אלה גם הרופא,

ברבעון. פעם לפחות הרופא אצל
הקופה במרפאת עבודה על תיגמול. דרכי כמה קיימות בגודלה, בתור הבאה מאוחדת. בקופתחולים
פעילות נפשות מספר לפי מתוגמלים בירושלים העצמאיים הקופה רופאי משכורת, הרופאים מקבלים
(כמו הפשוטה בשיטה הלקוחות מספר לפי ניתן בארץ אחרים באזורים העצמאיים לרופאים והתשלום
הן הרופאים את היא אף מתגמלת שבקופות, הקטנה לאומית, קופתחולים הכללית). חולים בקופת

נפשות. מספר לפי בתשלום והן במשכורת
הרופאים להפיכת הביאה שהיא והטוענים משכורת, באמצעות התיגמול שיטת את המבקרים יש
תמריץ ליצור הצליחה ולא לחולה הרופא בין הישיר לקשר מספקת חשיבות ייחסה שלא בכך לפקידים,

דוולה מגעי אחרות: בארגזת למקובל בהשוואה בישראל רסואיים בשירותים שימוש *דסוסי .1982 אלנגוויג, א\. 23

בישראל לחולים התסאים בין המגעים כי הטוענים, שיש לג"ן, יש אולם .9991 עמ' .23 סוציאלי, ביטתץ רוסא*.
זו. המחזקותטענה עדויות מסוייםותקיימות במרסאות ואכן, מתמעטים.

M Z. BenSira, 1987, OverucilizaironofPrimary Medical Care: An Empirically Based Paradigm of
"The CounterHealthpromoting Effect"of the Clash Between Conlficting LatentGoa/j, Isarel Institute
of Applied Social Reseacrh, Jerusalem.

לג B. Rosen and A.Y. EUencweig, 1987, A Mappingof Health Care Reimbursement in Israel,
JDCBorokdale InstituteofGeorntology and Adult Human Development.
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ממשכורת, שונה תיגמרל שיטת להנהיג שיש היא. המסקנה אם אולם השירות. את להיטיב לרופאים
לבחורז יש חלופית שיטה באיזו

בהתאמתה ספק להטיל עשויים מומחים רופאים לתיגמרל כשיטה שירות לפי בתשלום המצדדים גם
אלא לחולה. בעין טיפול במתן כמעט מתבטא אינו אלה רופאים של תפקידם הראשוניים. לרופאים
נטילת על רופא לתגמל קל לא שירות לפי התשלום בשיטת לו. הניתן הכולל הטיפול לתיאום בדאגה
בין המגעים שיעור אמפתיה. גילוי ועל החולה חינוך על נאותה. בצורה (אנמנזה) המחלה קורות
עוד שירות לפי תשלום שהנהגת ונראה, בעולם. ביותר הגבוה ממילא הינו בישראל לחולים הרופאים

אותו. תגביר
ביותר מתאים כלי להיות עשוי שירות לפי תשלום בבתיחולים, שירותים לגבי כמו זאת, לעומת
רבה הצלחה נודעה בבריטניה למשל: מסוימים. קהילתיים שירותים להרחיב שמעוניינים במקרה
לרופאים שירות לפי תשלום הנהגת באמצעות (pap smears) פאפ משטחי ולקיחת חיסונים מתן לקידום
להכפלה הביא לילה ביקורי עבור שירות לפי תשלום וכן, נפשות,*2 מספר לפי מתוגמלים כלל שבדרך

לרופאים.'2 לילה קריאות של
מקיפות שגרתיות בדיקות לעודד קופתחולים החליטה ב1980 בישראל. גם זרה אינה כזו גישה
עד התנגדות, עורר הרעיון כרוניים. וחולים זקנים בקרב בעיקר המיעוד), (שיטת מניעתיות למטרות
כיוס התכנית. של ההפעלה במהירות התקדמה ומאז אלה. לביקורים שירות לפי מיוחד תשלום שהוצע
בלבד מיעודים שני לקביעת הרופאים את המגבילות ניהוליות, מסיבות רק השיטה הרחבת מתעכבת
אך הביקורים, בהיקף לעלייה אמנם הביאה היא מלאה. היתה לא הכספי התמריץ הצלחת אולם. ביום.
התיקייה, את ולארגן ומעמיקות מקיפות בדיקות לעריכת אלה ביקורים לנצל השכילו לא רבים רופאים

כמתוכנן.30
מתוך היום) (לכל המתוכננת העבודה לשיטת לעבור רופאים לעודד לניסיון זאת להשוות יש
לעת עד אך רב, זמן לפני כבר הועלה הרעיון כספיים. תמריצים באמצעות ולא מוסריים נימוקים
מאמציהם בזכות משמעותית, התקדמות חלה האחרונות בשנים זה. בכיוון רבות נעשה לא האחרונה
וכתוצאה מעמיתיו, כמה ושל בקופתחולים האמבולאטוריים השירותים מנהל של נלאים הבלתי
בעוד אולם, העדיפויות. סולם בראש המתוכננת העבודה שיטת הנהגת את להעמיד מהחלטתם
שיטת ובהכשרה. בארגון בתכנון, להשקעה הצלחה נודעה יחסית, איטית היתה השיטה שתפוצת
שהוקדש הכסף המתוכננת. העבודה שיטת משתלטת ותחתיה בהדרגה, משימוש מוצאת המיעוד

המתוכננת. העבודה שיטת לסי שיעבדו לרופאים בתשלום כעת ייכלל למיעוד בעבר
במרפאות. העובדים לרופאים ביקוריבית עבור שירות לפי תשלום בקופתחולים כיום ניתן כן
אף יש התעריפים. של העלאה לשקול יש מדי, נמוך הינו אלה שירותים עבור שהתיגמול כיוון אולם
(כמו מניעה טיפולי עבור שירות לפי תשלום מתן של בבריטניה, הנהוגה לשיטה הדעת את לתת

פאפ). משטחי
שיקולי בגלל שירות. לפי התשלום שיטת שתאומץ נראה לא הראשוני בתיגמול מרכזי כפתרון
לפי התשלום לשיטת רבים יתרונות יש בישראל הקיימות בנסיבות לעיל. שצוינו והאיכות העלות
הלקוחות ציפיות על לענות אותם המחייבת הרופאים, בין תחרות יוצרת זו שיטה נפשות. מספר

M P.G. Gary, M. Mairnker, and A. Maynard, 1986, "The Doctor, the Patient and their Contract
I The General Practicioner's Contract Why Change It" British Medical Journal 292:13131315, and
"The Doctor, the Patient and theirContractII A Good Parctice Allowance: Is It Feasible?" British ■'

Medical Journal, 292: 1 374 1 376. 

2*M.J. Buxton and J. Sayers, 1976, An Analysis of GP Night Visiting Rates, Centre for Studies
and Social Policy, London.
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עם במגעיהם לקוחותיהם למען לפעול תמריץ גס יש לרופאים אדיב. ולשירות גבוהה טיפול לאיכות
הקשר את מחזקת אף זו שיטה אחרים. חברתיים או רפואיים שירותים מספקי ועם המרפאות מנהלי

לחולה. הרופא בין הישיר
נפשות. מספר לפי תשלום להנהגת הצעות שתי נשקלות שבקרפתחולים מפתיע, זה אץ לפיכך.
במרפאות. עבודה על בתיגמול נפשות מספר לפי התשלום של חלקו את בהדרגה להגדיל  האחת
במרפאות לרופאים הניתן מהתגמול בלבד מזערי חלק נפשות מספר לפי התשלום מהווה (כיום
רופאים על להגן כדי יוקפא, המשרה, להיקף בהתאם מהמשכורת, חלק זו, הצעה לפי העירוניות.)

יותר. מסחרית במערכת להצליח כדי הדרושים הכישורים, או הניסיון להם שאין
קיבלו ב1985 עצמאיים. ברופאים השימוש את להגדיל הוא בקופתחולים הנשקל השני השינוי
עם מהתחרות הלחץ בעקבות שוקלת, והקופה עצמאיים,31 מרופאים טיפול מהחולים אחוזים כ5
השרון. באזור כיום כבר נעשית כזו הרחבה זו. בשיטה השימוש את להרחיב האחרות, הקופות
על השינוי השפעת את בודקת עדיין הקופה אך והרופאים, החולים בקרב רב עניין מעוררת השיטה

הטיפול.32 איכות ועל העלות
התשלום משיטת לניהול יותר קלה תהיה בקופתחולים, הנשקלת נפשות, מספר לפי התיגמול שיטת
שיטת שיוצרת הפיתוי כנגד שונים. (פאראמטרים) מצדים כמה לשלב עליה יהיה אך שירות, לפי
יופחת נאות, טיפל לתת ליכולת ומעבר מעל הלקוחות מספר את להגדיל נפשות, מספר לפי התשלום
שונים, חולים לסוגי שונים תעריפים ייקבעו כן מסוימת. חולים למכסת מעבר לרופא התשלום גובה

ילדים. או זקנים חולים, בלקוחות מטיפול התחמקות למנוע כדי
והמשווה השונות, התיגמול דרכי של ההשפעות את המבודד מחקר, כל בישראל פורסם לא כה עד
נפשות. מספר לפי או שירות לפי המתוגמלים לאלה משכורת המקבלים הרופאים של התנהגותם את
של התנהגותם בין שהשוו ממחקרים ממצאים על בעיקר שלהלן הניתוח מתבסס כזה, מחקר מהיעדר
ההבדל השירות. מן החולים של הרצון שביעות ובין לחולים יחסם בין השונות, בקופות הרופאים

הקופות. בין העיקריים ההבדלים אחד הינו התיגמול בשיטות
הארגון, גודל ביניהם: אחרים, חשובים מצדים בהרבה גם מזו זו קופותהחולים נבדלות זאת, עם
הרופאיםהמומחים, של הזמינות nPD והשכלתם, הכנסתם רמת הקופה, חברי של הממוצע הגיל
עצמם הרופאים של הכישורים הראשוניים, השירותים של המיקום בתשלום, להשתתפות הדרישות
של מתרומתם התיגמול של התרומה את לבודד בידינו יעלה לא שלהלן בניתוח שלהם. והרקע

הקופות. בין אחרים הבדלים
מצביעים הנתונים שאלות: להעלות  האחד אחרים. יעדים שני משרתת הביךקופתית ההשוואה
מידה באיזו בעתיד, לחקור ויש ובעלות, הטיפול באיכות הלקוחות, של הרצון בשביעות הבדלים על
שניתן ומדדים, ניתוח סוגי להציע הוא השני היעד השונות. התיגמול מדרכי אלה הבדלים מושפעים
התיגמול. גורם את לבודד יותר קל יהיה בעזרתם ואשר מדיניות, שינויי על במחקרים לשלבם יהיה

בעתיד''. למחקרים ''עדיפויות בפרק יידק זה נושא

הדורלים של הרצרן שביעות

בתלאביב בחיפה, יהודים תושבים בקרב ב1986 שנערך החולים, של הרצון שביעות על בסקר
בקופתם מהשירותים יותר מרוצים ו''מאוחדת'' ''מכבי'' קופותהחולים שלקוחות נמצא, ובירושלים,
לגבי הנתונים הכללית. קופתהחולים לקוחות מאשר  כאחד ואנושית מקצועית מבחינה 
עם אחד בקנה עולים הם שכן מפתיעים, אינם אלה ממצאים .(2 (לוח בתווך היו לאומית קופתחולים

.111 מס' סרסום מחלקתהמחקר, 7קירול/י0. כלליתמוסדלת D*i1rrrw1p,mi כללית. קוסתתליט H

גם בחשבון יביא מלא ניתוח הפרסאות. ברשת כבולה" ''עלות של בסיסית כסות סביב סובבת לעלות ההתייחסות 32

פרטיים. בםוסדות האיכות אחר לעקוב הקושי מחמת האיכותםהינהבעייתית, אשםח. ועלויות מתוכגן לא שימוש
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של גדולה נהירה שיש העובדה את גם תואם הממצא קודמים." ביךקופתיים רצון שביעות סקרי
ל''מכבי''.** ובמיוחד הקטנות, לקופות הכללית מקוסתהחולים לקוחות

קו3ותחחולים של המוסדית וזתדמית של גרפי תיאור <2 לוח
(40 כלוה כמגויין .svn ■pro rorrVsn הדרגות בשתי (אחוזים,

אחרות מכבי מאוחדת לאומית כללית

55 57 4$ 40 26 מקצועית: התאמה
(20) (100) (37) (67) (729)

50 62 69 50 41 אנושי: יחס
(20) (100) (5O (70) (750)

.74 עמי ,(1987) בךסירא םקורז

,3 לוח מהטיפול. רצון אישביעות על היא אף מעידה נוספים טיפול למקורות לקוחות של פנייה
פרטיים, לרופאים יותר הרבה פנו הכללית קופתהחולים שחולי מראה. מבןסירא. הוא אף שנלקח
מפתיע המימצא הקטנות. הקופות לקוחות מאשר בתיהחולים של חוץ ולמרפאות מיון לחדרי
העמודות יותר. אמידות אוכלוסיה משכבות כלל בדרך העם הקטנות הקופות לקוחות שכן במיוחד,
שכן כאן, הנדון לנושא בקשר במיוחד מעניינות מיון ולחדרי פרטיים כלליים לרופאים המתייחסות
נתייחס בעלות הרן בפרק ראשוני.35 טיפול מתן הינו המיון חדרי מפעילות משמעותי חלק בישראל

החולים. בבתי החוץ מרפאות על לנתונים

חלופיים טיפול לארגוני פנייה 13 לוח
האתרוגים) החודשים 12 במהלך פעמיים לסחות מיוזמתם. הסונים (אחוז

מיון חדת pn מרפאות כלליים רוסאיס
חולים בבתי חולים בבתי פרטיים N קוסתהחולים

8 7 15 755 כללית
ל 5 6 71 לאומית
ג 5 10 59 מאוחדת
4 5 8 106 מכבי
3 4 7 29 אחרים

7 6 13 1,020 ס'ה
ההתנגשות של בריאות קידום ה''נגד תופעת של אמפירי בסיס על לוח ראשוני. רפואי בטיפול יתר שימוש סירא, בן מקור:

.77 עמי סותרות, חבויות מטרות בין

חברתישימושי, למחקר ישראל מכון רתרמית, מנייר, 7>1ו0י קאפבולטלל'; השירותהר0ר<ר ,1981 ר\זד[, ד. בך0י]0. ז. 33

לכלכלת הרבעון בישראלי, אמבולטוריים רפואיים משירותים שביעותהרצון "ממדי .1975 ניומן, י. פחם, א. וכן ירושלים.
.5241 עמי א/2, כרך עסקים,

ל נוסף חדשים, חברים 13,000 למכבי הצטרפו 1987 שבשנת הראשון, העמוד בכותרות מדווח 1988 מינואר מכביתו; 34

במספר אחוזים 9.2 של עלייה על מצביע 1988 הכספיט לשט/ ל/קגיב הצ7ח  מאוחדת o^>vrnD1p הוותיקימ. 400,000
.1987 שנת במשך במספרהמשפחות ושל8.0אחוזים החברים

35 D. Vigisier et al., 1984, "Overutilization of the General Hospital Emergency Room for
Psychiatric Referrals in Israel Hospitals", American Journalof Public Health, 74:7375, and B.
Porter et al., 1981, "Differences in the Use of Emergency Room and Hospitalization in Relation to
Primary Care Pediatirc Services", Israel JournalofMedical Sciences. 17:119121. ,1983 לבנטל, .x pi

.8581 ^10s,nMiein."T^wtfaanommno,עמ' Ttrvv
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של הרצון שביעות עם שלילי קשר יש שלמשכורת להסיק, ניתן נצפית ומהתנהגות הלקוחות מסקר
אלה מנתונים למצוא ניתן ולא כאן, מעורבים רבים משתנים לעיל, כמצוין אולם, בישראל. הלקוחות

החולים. של הרצון לשביעות התיגמול שיטת בין סיבתי קשר
אמנם עשויה פרטיים לרופאים לפנות פחות נוטים הקטנות הקופות שלקוחות העובדה לדוגמא,
שירות לספק הרופאים את מעודד לקוח לפי שתשלום היא המשמעות ואז התיגמול, משיטת לנבוע
הוא, הלקוחות של הרצון לשביעות שהגורם ייתכן, אולם משכורת; לתשלום בניגוד יותר טוב
פרטי טיפול מעין של הרגשה להם ניתנת ובכך בבית, החולים את הרופאים מקבלים הקטנות שבקופות

ללקוחו. הרופא בין המפגש לפני עוד 
הטיפרל לאיכות מרדים

הנורמות אחרת. תיגמול משיטת מושפע להיות עשוי מהם אחד וכל שונים, היבטים הטיפול לאיכות
טכנית, מבחינה רצון המשביע טיפול השירות; מקבלי של לדרישות זהות אינן המקצוע אנשי של
והשפעתם אנוש יחסי מבחינת גרוע להיות עלול ולמניעתן, מחלות לריפוי נאותים אמצעים בנוקטו

הטיפול. על
מאפשר שהוא כיוון החולים, מדרישות מסוים נתק הרופאים בקרב ליצור עלול משכורת תשלום
מעסיקיהם. את המעניינים הטיפול איכות של היבטים אותם ולפי המקצועיות הנורמות לפי לפעול להם
להתנהגות יתרה לב תשומת מתן לקוחות למשוך הצורך מחייב נפשות מספר לפי התשלום בשיטת
אחראים שהם או בסיכון השתתפות חלה הראשוניים הרופאים על כאשר הרופא. של האישית
איכות את לקדם ביכולתה כן ומתואם. רצוף טיפול מתן לקדם השיטה עשויה בהוצאות, לחיסכון
הלחץ אולם, לכך. הזקוקים החולים את מומחים לרופאים להפנות הרופאים עידוד ידי על הטיפול
חוזרים. ולביקורים ביקור לכל הרופא שיקדיש הזמן את לצמצם גם עלול הלקוחות רשימת את להגדיל

לקוחותיהם. רצון את להשביע הרופאים של השאיפה מכוח לריסון ניתנת זו מגמה
הינה הלקוחות של הרצון שביעות מידת על השונות התיגמול שיטות של שההשפעה ייתכן,
אחוז 27 שרק מצא, סירא בן הטיפול. איכות של מדדים עם יותר חזק שלהן שהקשר בעוד מוגבלת,
ביקורם בעקבות הרפואית לבעייתם מלא פתרון השגת על דיווחו הכללית קופתהחולים מחברי
רופאי דיווחו נוסף בממצא האחרות.36 הקופות מחברי אחוז ל40 בהשוואה הרופא, אצל האחרון
31) האחרות הקופות רופאי מאשר מיותרים ביקורים של יותר גבוה ממוצע על הכללית קופתהחולים
יתר. מביקורי להימנעות ממשכורת יותר מעודד נפשות מספר לפי תשלום אחוז).37 18 לעומת אחוז

כמה העלתה עצמי, טיפול לגבי הרופאים גישת את לבחון היתה העיקרית שמטרתו במחקר שובל,
דיווחו הכללית בקופתהחולים הראשוניים מהרופאים אחוז 67 כאן." לענייננו המתאימים ממצאים,
אינו זה מימצא מהרופאים. אחוז 17 רק כך טענו הקטנות שבקופות בעוד בעבודה, יתר עומס על
הכללית בקופתהחולים הכנסה. ריבוי פירושו לקוחות ריבוי הקטנות בקופות שכן כמובן, מפתיע,
הבדל ש''ש. 37.8 רק עובדים הקטנות הקופות רופאי ואילו בשבוע, שעות 40.5 בממוצע רופא עובד י

שובל של הממצאים לעבודה. המוקדש בזמן תלוי הכללית בקופתהחולים שהתיגמול כיוון צפוי. זה
קופתהחולים מרופאי אחוז ש31 כך על בהצביעם סירא, בן בדו''ח שהובאו אלה את מחזקים אף

האחרות. הקופות מרופאי אחוז 11 לעומת מיותרים ביקורים על דיווחו הכללית
הזמן למשך באשר מנוגדים אינטרסים יש נפשות מספר לפי המתוגמלים לרופאים לעיל, כמצוין
לכל זמן פחות  שני מצד הלקוח, בעיני חן למצוא ברצונם אחד, מצד חולה. לכל להקדיש שעליהם
זה את זה מאזנים כיצד להראות, יוכל ניסויי מחקר רק שעה. בכל כספי רווח יותר משמעותו חולה

si(ראההערה26). 'as, Z. BenSira, 1987
.501 עמ' שם, 37

ש'!ד?0אי0ל/קוניד,עפ'7. ר.^ב^,ר.י7ב^,ר.שר,ר*0,19י0רלעצמיבבריארת:ת0י10תך1ישרת u
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אלה. כוחות שני
בשעה, חולים 6.6 קבלת על דיווחו הכללית בקופתהחולים רופאים כי במחקרה, מצאה שובל
יכולים הקטנות הקופות שרופאי העובדה בשעה. חולים 4.5 שקיבלו הקטנות, בקופות רופאים לעומת
שחולי בכך בהתחשב במיוחד, משמעותית היא אחוז בכ50 יותר רב זמן ביקור לכל להקדיש
קשר לכך יש ודאי יותר. וחולים משכילים פחות יותר, זקנים כלל בדרך הם הכללית קופתהחולים
מלא פתרון על דיווחו הקטנות הקופות חברי של יותר רב שמספר המראה, סירא, בן לדו''ח

אחד. בביקור לבעיותיהם
רשימת של באורכה כנראה, תלויה, נפשות מספר לפי התשלום בשיטת הניתנת הטיפול איכות
מקדישים איש, מ3,000 יותר מונה לקוחותיהם שרשימת רופאים, כי הראה,'3 בריטי מחקר הלקוחות.
כ מקדישים לקוחות, מ1,750 פחות שברשימתם רופאים, ואילו לקוח. לכל לשנה דקות 20 בממוצע
רחוקות לעיתים הלקוחות ביקרו יותר רבים לקוחות בעלי רופאים אצל וכן, לשנה. ללקוח דקות 27

לקוחות. פחות להם שיש רופאים אצל מאשר ביקור בכל זמן פחות להם והוקדש יותר
בחיוב מצביעים הטיפול איכות לקביעת הזמינים הנתונים שרוב לומר, יהיה שנכון נראה לסיכום,
המשתנים, בבחירת לנקוט שיש הרגילה לזהירות בנוסף אולם, נפשות. מספר לפי התשלום שיטת על
מרכיב,  הטיפול איכות של הקליני/טכני למרכיב ביחס ביךקופתיים נתונים כל שאין לציין, יש

המשכורת. בשיטת מיוחדת להדגשה יזכה שוודאי
עקירת מדרי

השונות הארגוניות הגישות ושל התיגמול שיטות של היחסיים היתרונות את לנתח בבואנו
עלות. של שונים מדדים גם כמובן, לבדוק, עלינו החולים, בקופות הנהוגות

ששיטת הוא, הטיעון יתר. הוצאות מעודד שירות לפי תשלום שרק לפעמים, לחשוב, נהוג
בבדיקות באישפוזים, שירבה ככל שירותים. במתן להרבות הרופא את מתמרצת שירות לפי התשלום

הכנסתו. תרבה כן ובביקורים. מעבדה
השימוש רמת בין קשר אין בסיכון השתתפות ללא נפשות מספר לפי והתשלום המשכורת בשיטת
מרכיבים העלות, הגדלת על המשפיעים אחרים מרכיבים אלה בשיטות יש אולם לתיגמול. בשירותים
לטפל רופאים מעודד שירות לפי שתשלום בעוד שירות. לפי התשלום בשיטת מופיעים תמיד שלא
תמריץ המשכורות למקבלי אין כסף), יותר משמעותם לקוחות יותר (שכן, וביעילות במהירות בחולים
יותר להרוויח יכול במשכורת רופא אם כן. על יתר ובאייעילות. לאט לעבוד עלולים הם כן ועל כזה,
שוב לקוחותיו את ולהזמין הביקור זמן את צורך לללא להאריך עלול הוא נוספות, שעות עבור

עבודה. שעות לו להוסיף שיש למעבידיו להוכיח כדי ושוב,
דרך לקוח. בכל להשקיע שעליו בזמן לחסוך מעוניין נפשות מספר לפי המתוגמל רופא זאת. לעומת
להרצאות יגרום לא הדבר לביתחולים. או מומחה לרופא  הלקוח את להפנות היא זאת להשיג אחת
שנאמר וכמו לעלות. עלולה הבריאות מערכת של הכוללת העלות אך המפנה. הרופא לגבי נוספות
לרופאים המשולם הכסף את רק לא עלות בניתוח לחשב יש המושגיות, התפיסות על בפרק לעיל
רפואיות, החלטות קבלת שלהם. הלוואי תוצאות ועל האישפוזים על ההוצאות את גם אלא עצמם,
אחרים בתחומים ההוצאות על מכרעת השפעה להשפיע עשויים לרופאים, התיגמול גם מכך וכתוצאה

הבריאות. במערכת
התשלום שיוצר מהתמריץ הנובעת העלות לגבי החישובים את מחזקים השפלה מארצות מחקרים
מספר לפי תשלום בין להשוות מאפשר השפלה בארצות הבריאות מערכת מבנה נפשות. מספר לפי
רק הרשמיות הממשלתיות לקופותהחולים משתייכים אלה בארצות שירות. לפי תשלום לבין נפשות

3' D. Wilken and D.H.H. Metcalfe, 1984, "List Size and Patient Contact in General Practice",
BritishMedical Journal, 289:15011505.
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באופן עצמם את לבטח יכולים יותר גבוהות הכנסות בעלי מסוימת. מרמה נמוכה שהכנסתם אלה
הציבורית קופתהחולים עלידי מתוגמלים הראשוניים הרופאים הטיפול. עבור מכיסם לשלם או פרטי,
לפי הוא התשלום אז אולם רופאים. לאותם כלל בדרך פונים הפרטיים החולים נפשות. מספר לפי

שירות.
הפרטיים. החולים מאשר למומחים יותר הופנו הציבורי מהמגזר שחולים כך על מצביע המחקר
תיקונים, שנעשו לאחר גם משמעותי, נשאר האלה הקבוצות שתי בין ההפניות בשיעור ההפרש
גרם אמנם הגבוה ההפניות שיעור אם המחקר, מן ברור לא אולם דמוגראפיים. הבדלים על שהסתמכו
רופא כל שבהן נסיבות לגבי אלה מנתונים להסיק נכון לא אולי כן, על יתר יותר. גבוהה לעלות

בלבד.40 אחת תיגמול שיטת לפי מתוגמל
נפשות מספר לפי שתשלום בהנחה, תומכים אינם בישראל הממצאים מהולנד, הנתונים לעומת
תשלום עם היא שההשוואה מכך נובע שהדבר ייתכן, נלווים. שירותים של יחסית גבוה לשיעור גורם
מעט היתה בבתיחולים חוץ למרפאות שהפנייה מראה, 3 לוח שירות. לפי תשלום עם ולא משכורת

הכללית. קופתהחולים לעומת הקטנות בקופות יותר נמוכה
כמה עם קוזזה נפשות, מספר לפי התשלום שיטת את המאפיין לקוחות, להפניית שהתמריץ ייתכן,
טיפול לקבל כדי הראשוני מהרופא בהפנייה צורך אין ומאוחדת מכבי בקופותחולים למשל: גורמים.
איכותם הקטנות הקופות חברי שבעיני ייתכן לכך, נוסף הקופה. במסגרת תשלום ללא מומחה מרופא
קופתהחולים חברי בעיני מאשר יותר גבוהות הקהילתית במסגרת הרופאיםהמומחים של וזמינותם
הפנייה על נתונים הכללת מחייב מומחים בשירותי השימוש של מלא ניתוח הכללית.
כאלה. נתונים בנמצא היו לא המזל, לרוע השונות. הקופות חברי בקרב קהילתיים לרופאיםמומחים

שבישראל לציין, יש בריאות. על בהוצאות גדול יותר עוד חלק מהווה בבתיחולים האישפוז עלות
או ראשוניים רופאים בידי ולא בחיהחולים, רופאי בידי ורק אך נעשית חולה לאשפז ההחלטה
אישור או הפנייה סמך על רק ביתהחולים את מתגמלת הקופה כלל בדרך הקהילתי. בתחום מומחים
לאחר ורק לביתהחולים, עצמאי באופן פונים החולים קרובות לעתים אולם הראשוני. מהרופא
להשפיע יכולים הראשוניים הרופאים כלומר, הקופה. אישור את מבקשים הם שם לאישפוז שהתקבלו
הבלתי השפעתם ידי על והן לבתיחולים שלהם ההפניות שיעור ידי על הן האישםוזים שיעור על

לבתיהחולים. העצמאיות הפניות על ישירה
ביותר הטוב ומאוחדת. כללית  קופותחולים משתי האישפוז שיעורי על נתונים לאסוף בידנו עלה
הזה המידע מן גדול חלק אך רבים, דמוגראפיים למרכיבים האלה האישפוז שיעורי את להתאים היה
ימי את המציג ,4 לוח מתבסס ועליו השונות, בקופות הגילים הרכב על מידע לאסוף הצלחנו לנו. חסר

מאוחדת. וקופתחולים הכללית קופתהחולים חברי של  והצפויים המדווחים  האישפוז
בקופתהחולים וצפויים מאובחנים אישפוז יםי :4 לוח

1986 מאוחדת, ובקופתחולים הכללית י

צפויים מאובחניס

0.70 0.70 כללית
0.57 0.53 מאוחדת

קופתחולים של מאלה נמוכים מאוחדת בקופתחולים האישפוז שיעורי שכיום נראה, מהלוח
כמה בקרב לגאווה מקור היגו זה נתון .(0.70 לעומת לשנה נפש אלף לכל אישפוז ימי tu53) הכללית

*" F.F.H. Rutten and J. van der Gaag, 1977, "Referrals and Demand for Specialist Care in the
Netherlands", Health Services Research, 12:233249.
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האמבולאטורייס בשירותים הטיסול לאיכות ההבדלים את המייחסים מאוחדת, קופתחולים מראשי
קופתחולים שחברי העובדה לנוכח להערכה, ראויים יותר עוד הינם שההישגים נראה. שלהם.
אך יחסית. גבוהים אישפח בשיעורי דווקא המאופיץ ירושלים, באיזור ברובם מרוכזים מאוחדת
מאוחדת קוםתחולים שחברי מהעובדה רבה במידה נובעים האישפוז בשיעורי שההבדלים ייתכן,
בנתונים הוכפלו הכללית בקוסתההולים גיל לפי האישםוז שיעורי יותר; צעירים כלל בדרך הינם
נפש.41 לאלף אישפוז ימי 0.57 של צ9וי שיעור והתקבל מאוחדת, בקופתחולים גיל לפי החלוקה לגבי
נפשות מספר לפי התשלום ששיטת p על מצביעים הם זה. לדו''ח דברים שני תורמים אלה נתונים
מביאים אם גם משכורת באמצעות תיגמול מאשר יותר גבוהים אישפוז שיעורי מחייבת אינה
משמעותי משתנה להיות עשוי שגיל העובדה את מדגישים הם בבד בד הגילים. הבדלי את בחשבון
נשאלת ואכן תפוקה. של שונים מצדים לבין תיגמול בין הקשרים את למצוא המבקש בניתוח ביותר
ובין נפשות מספר לפי התשלום שיטת שבין החיוביים הקשרים מן שכמה ייתכן, לא האם השאלה,
הגילים בהרכב ההבדלים את אלא משקפים אינם והעלות הטיפול איכות הלקוחות, של הרצון שביעות

השונות. קופותהחולים את המאפיין

הרגנרת

סיכון לגורמי התאמה שללא הוא, נפשות מספר לפי התשלום שיטת נגד המושמעים הטיעונים אחד
לפתרון, ניתנת בלתי אינה זו בעיה יחסית. טוב שמצבם לקוחות להעדיף עלולים הרופאים גיל, כמו
למשל: גיל. לפי ללקוח התעריף את ולקבוע ביקורים, לגבי הגיל עקומת את לחשב יחסית קל שכן
ב75 גבוה הקופה במרפאת קשיש לקוח של ביקור עבור הכללית בקופתהחולים לרופא התגמול

אחוז. ב50 גבוה 4 גיל עד ילד של ביקור עבור והתגמול הבסיסי, מהתגמול אחוז
אצלם שדווקא למרות השונים, לגילים מותאם אינו עצמאיים לרופאים התשלום האירוניה, למרבה
לקוחות בין בחירה אפשרות יותר הרבה העצמאיים לרופאים יש כה עד שלפחות כיוון בכך. צורך יש
של מתגמולם זעיר חלק רק מהווה נפשות מספר לפי התשלום כן, על יתר במרפאות. לרופאים מאשר

שלהם. היחידי התיגמול אופן שזהו העצמאיים, עמיתיהם לעומת המרפאות, רופאי
לאסוף כדאי ולילדים, לקשישים טיפול להבטיח כדי אלה, בתוספות הצורך את להעריך בבואנו
מציג 5 לוח עצמאיים. ולרופאים למרפאות הפונים של הגילים הרכב את המשווים ארציים נתונים
ילדים (ופחות קשישים יותר כוללות העצמאיים הרופאים רשימות שבה ירושלים, לגבי כאלה נתונים
למתן מדיניות בירושלים יש אם היא, השאלה המרפאה. רופאי של הרשימות מאשר שלוש) גיל עד

גיל. לפי מחיר עצמאיים ילדים לרופאי לשלם שיש או המרפאות, באמצעות לילדים טיפול

במרפאות הראשוניים הרופאים אצל גיל לפי הלקוחות התפלגות :5 לוח
באחוזים ,1987 בירושלים, הכללית קופתחחולים

כלהגילים 65+ 643 30

100 1A 86.4 ix מרפאות
100 9.5 s9j 0.7 עצמ0"ם
100 S.0 S6.7 SU ,TV

לספק יכלה מאוחדת קופורחולים .rmsnt ימי ועל אשפוזים על חברים, על גיל לסי נתונים היו כללית מקוסתחולים 41

(אפילו נתוני היו לא האש^זים מספר לגבי כוללניים. רקנתונים  אשפוז ימי לגבי אך גיל, לסי החברים התסלגות על נתונים
ימי על מאשר לפקח לקופה יותר קל האשפוזים bv pv מפתיעהבמקצת, זו עובדה במכבי. והן במאוחדת הן כוללניים) לא
וההתסלנות כללית גילבקופתחולים לפי roma בשיעורי שימוש ידי על חושבו צפויים' שהייה "ימי במוסדות. השהייה

.75+,7465,6445,4410,93,40 :p שנקבעו הגיל קבוצות בקופותהשונות. הגילית
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ברשימות הילדים של חלקם רב דיווחים, פי על מייצגים. אינם מירושלים שהנתונים ייתכן, אולס
בקשישים. מלטפל מתחמקים כאילו העצמאיים שהרופאים אזורים, ויש בשרון, העצמאיים הרופאים

המצב. את להבהיר יוכל הארצית ברמה הנתונים של ניתוח
שרופאים היא, נפשות מספר לפי התשלום לשיטת המשכורת משיטת במעבר הקשורה נוספת סוגיה
פסולות קדומות לדעות מסוימת במידה קשור להיות עשוי זה אולם להיפגע. עלולים יותר מבוגרים
מ פחות שירתו בירושלים 60+ בני מהרופאים אחוז מ24 שלמעלה מראה, 6 לוח מוצא. או גיל לגבי
זה באזור שיש העובדה לאור לציון, ראוי זה נתון בס''ה). אחוז ל32 (בהשוואה לקוחות 1.200
מספר את לצמצם נוטים חלקית במשרה ועובדים מתבגר, שהעובד ככל העבודה יום .לקיצור נטייה
ולא מאוד קטן לא בגיל, העלייה עם בינוני עבודה היקף לקיים נטייה יש הארץ בכל שלהם. הלקוחות
או רחב, עבודה בהיקף מעוניינים אינם יותר המבוגרים שהרופאים עדות, אין לסיכום, מאוד. גדול

לקוחות. למשוך בכוחם שאין

במרפאות הראשוניים הרופאים של הלקוחות מספר התפלגות .6 לוח
באחוזים ,(1987) גיל קבוצות לפי בירושלים, הכללית קופתהחולים

0ה*כ 60+ 6051 5041 *031 300

12 9 4 7 19 75 800
20 15 31 16 15 2S 1,200801
325833 2S 21 0 1.6001.201
23 12243S 27 0 10001.601
13 6 9 21 16 0 +1000

100 100 101 100 99 100 סך''כ
197 33 55 43 62 4 N

אולם לקוחות, מושכת אינה החולים כלפי שהתנהגותם הגיל, קבוצות בכל רופאים, ספק ללא יש
ללקוח. השירות את לשפר מהם חלק על לפחות תשפיע כספיים ולתמריצים לתחרות שהחשיפה נראה,
הראשוניים הרופאים יוכלו מידה באיזו ברור, לא הקצר, בטווח קבועים הרגלים לשנות שקשה כיוון
ייתכן, כן. לעשות הרצון או הצורך להם יהיה אם יותר, למסחרית התנהגותם את לשנות בישראל
שהם סיכוי ואין מינהלית, כפייה של תוצאה הינה כיום שלהם הלקוחות שרשימת רופאים, מעט שיש
ישיר באופן עוד יעבדו לא הם אם לציבור, טובה תצמח אולי אלה רופאים לגבי התנהגותם. את ישנו

חלופית. לתעסוקה ויוסבר חולים עם
חמורה, בעיה להוות עלולה קנאה להרוס. גם עלולה היא אך חיובי, גורם להיות עשויה תחרות
שהתחרות להבטיח, יהיה המרפאות מנהלי על מעמיתיהם. כסף יותר מרוויחים מהרופאים חלק כאשר
בישראל, יותר בולט שבתחרותיות הסיכון הצוות. בעבודת תפגע לא מרפאה באותה הרופאים בין
נפשות מספר לפי התשלום שבהן השפלה, ובארצות בארה''ב מאשר המרפאות, שיטת שכיחה שבה
הצוות בארה''ב מדוע להסביר, עשוי הדבר הפרטי. במשרדם העובדים לרופאים בעיקר נעשה
לפי נדירות לעתים רק לרופאיו משלם (Staff Model hmo) מרפאות על המתבססות בקוםותהחולים

נפשות. מספר
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rub או כן  נפשרת מספר לפי1 ןזיגמול 0יברם:

שלהם הראשוניים מהרופאים יותר מרוצים הקטנות הקופות שחברי מראים, לעיל שהוצגו הנתונים
לכך עדות כל אין זאת, עם הכללית. קופתהחולים חברי מאשר אישית תשומתלב יותר מהם ומקבלים

בתיחולים. כמו יותר. יקרים רפואי טיפול לאמצעי יותר נזקקים שהם
מספר לפי תשלום באמצעות בעיקר הראשוניים הרופאים את מתגמלות הקטנות שהקופות ידוע,
בתיגמול אלה שהבדלים ייתכן, הכללית. בקופתהחולים הנהוג משכורות תשלום לעומת נפשות,
להסיק, ניתן לא הקיימים הנתונים לפי אך הקטנות, בקופות הטיפול איכות על במידתמה משפיעים
של אישיים מאפיינים או הטיפול מתן מקום כמו אחרים, גורמים ולא הקובע הגורם הוא שהתיגמול

הרופאים.
לחיזוק לחתור הכללית בקופתהחולים המדיניות קובעי כבר החלו הזה, הניתוח שנעשה לפני הרבה
להוכיח כדי אולי מספיקים אינם הנתונים הרופאים. בתיגמול נפשות מספר לפי תשלום של המרכיב

זו. יוזמה מלנקוט להימנע צורך על מצביעים הם אין ספק ללא אך הנכונה, הדרך שזוהי
הרופאים ייפגעו בעיקר שינוי. בכל הכרוכות הפוליטיות המגבלות את בחשבון להביא יש זאת, עם
בשנות נפשות מספר לפי תיגמול שיטת להנהיג ניסיון למעשה, לקוחות. די למשוך יוכלו שלא

רופאים.41 קבוצות של התנגדותן מחמת נכשל החמישים
הקרובות, בשנים כזה שינוי לחולל שניתן להניח סביר מקום יש וכיום השתנו, הזמנים אולם
אך הבריאות, במערכת לליבראליזציה קוראים רופאים בהדרגה.43 ייעשה התהליך אם בעיקר
שירות. לסי תשלום של יקרים להסדרים להסכים יוכלו לא המתגמלים כי יודעים. לפחות, מנהיגיהם,
התיגמול בשיטת שהתמדה מאמינים, האוצר ובמשרד הבריאות במשרד הכללית, בקופתהחולים וכן,
בשירותי הציבור של האמון 7א7בד/ הרופאים בקרב דהמוראליזציה תגרור משכורת באמצעות
על שליטה לאבד בלי הבריאות במערכת ליבראליזציה מאפשר נפשות מספר לפי התשלום הבריאות.

שירות. לפי בתשלום כמו המינהלי, הפיקוח על או ההוצאות
למעשה, בה והמופעלות המוצעות נפשות מספר לפי התשלום בשיטות בישראל, נכלל לא כה עד
מערכת היעדר לכך העיקרי המכשול היה הקטנות בקופות בסיכון. הרופאים להשתתפות הסדר
כדאי מידע, לעיבוד טובה בתשתית המצוידת הכללית. לקופתהחולים לכן, המידע. של מיחשוב
שינוי על מהחלטותיהם. הנובעים וההפניות האישםוז בהוצאות הראשוניים הרופאים שיתוף לשקול
בלתירצויות, לוואי תוצאות להיות עלולות בסיכון לשיתוף שכן ניסויי, בסיס ועל בהדרגה לחול כזה

בישראל. והחסרונות היתרונות בין היחס יהיה מה לחזות ניתן שלא ומשום

בעתיד למחקרים קדימויות ד'

אי לנוכח זאת, לעומת נוסף''. למחקר ''להמתין כלל, בדרך יכולות, אינן מדיניות לגבי החלטות
השונות, התיגמול בשיטות המוצעים השינויים של האפשרית להשפעה באשר כיום הקיימת הבהירות
לפי לשלם הניסיון את למשל. אחריהם. ולעקוב האלה מהשינויים ללמוד האפשרויות את לנצל יש
לסוגיות שתתייחס מעמיקה, להערכה במאמצים ללוות יש העבודה שעות לאחר ניתוחים עבור שירות

.lWiiSTjy Glaser, 1970, ראה 41

הדעה את מחזק כאן, עבודה רשיון קבלת לשם בארץ להיבחן בחו"ל שלמדו crmm המחייב ,aaa kV שיצא החוק 43

התכנסות לעודד השאיפה בגלל מסוימת במידה נכשלו, כזאת חקיקה להבטיח קודמים ניסיונות משתנים. אכן שהזמנים '
המסחור עם להתמודד עליה עתה אולם חזקה, עודנה עלייה לעידוד זו שאיפה בארץ. הגולה מן האסשר ככל רבים יהודים
איכות על להתסשר עוד מוכן אינו pjשהציבור הכירו המדיניות קובעי בסרט. הבריאות בתחום זו פגמה חנם בכלל הגובר

העלייה. עידוד למען הרפואי הטיפול
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לניתוחים ההמתנה רשימות על הבוקר, במשמרת הניתוח חדרי ניצול על התכנית השםעת כמו
התוספת האם לבחון. צריך נוסף מחקר פרטיים. בבתיחולים לניתוחים הפנייה מידת ועל אלקטיבייס

האחרים. במגזרים שרשרת תגובת למנוע תצליח נוספות'' ''שעות של בהנמקה בשכר
אפשרות תיצור הכללית בקופתהחולים הראשוניים הרופאים בתיגמול לשינוי מההצעות אחת כל
שעלו מהבעיות נקי מחקר באמצעות נפשות מספר לפי התגמול שיטת על ללמוד וחשובה חדשה
משתנים שלושה בין להפריד היה ניתן לא אלה בהשוואות לעיל. שהוצג הביןקוסתי בניתוח
רופאיםמומחים. אל ישירה גישה של והמדיניות התיגמול שיטת בו, ניתן שהטיפול המקום חשובים:
ומשכורת נפשות מספר לפי במרפאות העובדים את לתגמל לעיל, בהרחבה שנדונה לשינוי, ההצעה
מקום קבועים יישארו כזו ניסויית בתכנית ואחריו. השינוי לפני התיגמול בין השוואה תאפשר כאחד,

ההפניה. ומדיניות הטיפול
או משכורת באמצעות (המתוגמלים מרפאות רופאי שישווה הכללית, בקופתהחולים פנימי מחקר
לבודד יוכל לא נפשות), מספר לפי (המתוגמלים עצמאיים רופאים עם נפשות) מספר ולפי במשכורת
שנמצאו ההפנייה, במדיניות ההבדלים בעיית על יתגבר אך הטיפול, מתן משיטת התיגמול את
לבין הלקוחות בין לאאקראי קשר של הסוגיה בעינה שנותרה לציין, יש הביךקופתית. בהשוואה

התיגמול. שיטת
ביןקוםתיים מחקרים לעריכת פתח פותחת פרטיים רופאים באמצעות טיפול של השיטה התפשטות
בקופות עצמאיים עמיתים עם הכללית בקופתהחולים עצמאיים רופאים שישווה מחקר מעניינים.
מלבד הקופות, של אחרים מאפיינים של ההשפעה את לבודד חשובה אפשרות ייצור האחרות

ולתיגמול. הטיפול למתן השיטות

מסקנות ה'

הנוגעת החלטה בכל לכן, מאידך. הבריאות ובמדיניות מחד השכר במדיניות תלוי הרופאים תיגמול
מערכת מתחום והיבטים רחבים כלכליים שיקולים בחשבון להביא יש לרופאים התשלום לשיטות
והמוסדות הקבוצות כל ישותפו שבדיונים לוודא, היא זאת להבטיח ביותר הטובה הדרך הבריאות.
והקובעים בריאות שירותי במתן המעורבים והמוסדות הקבוצות וכל הכלכלית למדיניות האחראים

הבריאות. בתחום מדיניות
הבריאות. שירותי הפעלת על התיגמול בשיטת השינויים של ההשפעה מהי לגמרי. ברור לא כיום
בביטחה, לחזות לנו מאפשרים אינם תיגמול בדרכי אחרות מדינות של וניסיון כלכליות תיאוריות
את המאפיינים והתרבותיים המוסדיים בנתונים מסוימת תיגמול מדיניות ביטוי לידי תבוא כיצד

ישראל. י

עם לרפורמה הצעות שיש מראים, מישראל זמינים ונתונים אחרות מארצות מחקרים זאת, עם
שינויים בעריכת שייתכנו למגרעות באשר הדרכה של מסוימת מידה מספקים אף והם הצלחה סיכויי
השאלה בישראל. התיגמול שיטות בשינוי הצורך לעצם באשר תמימותדעים של רבה מידה יש אלה.
או תרופתפלא, כאל להפעיל שברצוננו למדיניות נתייחס האם אחראי. באופן ייעשה השינוי אם היא,
האם הנאות? ביצוען את להבטיח פיקוח מערכות ונקים מגרעות, יש שיטה שלכל בעובדה נכיר האם

השינויים? השפעת ולהערכת ניסויים לעריכת הזדמנויות ננצל
אלא נותר לא המוגבל, והידע בישראל הבריאות מערכת בפני העומדים הגדולים האתגרים לנוכח

בחיוב. אלה שאלות על לענות שנוכל לקוות,
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ABSTRACT

Decisions made by physicians, and their subsequent behaviors, are among tne
primary determinants of the cost and quality of health services. These decisions
and behaviors are believed to be significantly inlfuenced by the manner in which
physicians are reimbursed (i.e. paid). Accordingly, the international healthcare
community invests a great deal of energy in the design and evaluation of physician
reimbursement systems.

Several proposals to reform physician reimbursement in Israel have recently
been articulated. The primary objective of the paper is to review the 1ikely advan
tages and disadvantages of two proposed reforms.

The paper begins with a conceptual framework for analyzing the relationship
between various physician reimbursement arrangements and a wide range of out
come measures including cost, quality, consumer equity, and provider equity, Tne
framework distinguishes between salary systems (where reimbursement is tied t0
the amount of time worked), capitation systems (where reimbursement depends on
the number of patients for whom the physician assumes responsibility) and feefor
service systems (where remuneration depends on the number of procedures per
formed). The conceptual section also addresses the political viability and admin
istrative feasibilty of these alternatives.

One proposal currently on the national policy agenda is the institution of fee
forservice payments to physicians for surgical procedures performed during the
afternoon shift in the nation's public hospitals. The proposal has two objectives: t0
increase surgical volume and to increase physician incomes. Our analysis suggests
that while an increase in surgical throughput is clearly called for in the short run
(due to the long queues which currently exist), the longterm desirability of such an
increase is questionable. With regard to the desirability of increasing physician in
come levels in Israel, the analysis underscores how data and value judgements
must be synthesized to make these decisions. Various studies suggest that current
levels are probably sufficientry high to attract .young people to medicine, but tne
levels may not be high enough to retain senior physicians in the public sector. The
ratio of average physician income to average employee income is apparently 1ower
in Israel than in most other industrialized countries, but reliable Israeli data on
physician incomes are lacking.



The second proposed reform considered in the paper is Kupat Holim Klalit's
plan to expand the role of capitation payments in its primary care network. Studies
which compare Kupat Holim Klalit with the smaller sick funds support the belief
that capitation systems are associated with higher levels of satisfaction without
impairing quality, increasing costs or sacrificing equity. At the same time it must
be emphasized that these associations are not conclusive due to the large number
of confounding variables which obtain in intersick fund comparisons.

The analyses of these two proposals suggest that neither reform is likely to be a
panacea and that a good deal of uncertainty prevails regarding the actual effects of
the proposed reforms. The momentum for change must be channeled responsibly.
Consideration should be given to introducing reforms on a pilot basis and carefully
evaluating their impact.


