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ברוקד"לל גיועטמכון מהו
בישראל. וחברה אדם והתפתחות בריאות מדיניות הזקנה, לחקר ארצי מרכז
העולמי. והג'וינט ישראל ממשלת בחסות הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי מוסד

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

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

הבינלאומית. לקהילה ישראל בין פעולה לשיתוף מרכז

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

עיקריים: יעדים שלושה לתכנית נבחרות. מדיניות
לשיפור מרכזיות רפורמות של וההערכה הביצוע התכנון, בתהליך ישראל לממשלת לסייע 

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

מועילותם.
שירותי למערכת ארוך לטווח תרומה לתרום נועדו אשר מחקריים פרוייקטים לפתח 

בישראל. הבריאות
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מחלקתי: לתקצוב תכניות הספר שם

בישראל יישום ודרכי עקרונות
חתימה תאריך השואל שם

ו

הספריה ברוקזייל: מכין



תקציר

חדשות בתכניות ההתעניינות כיום גוברת בריאות מדיניות קובעי ובקרב בתיחולים הנהלות בקרב
מחלקתי. לתקצוב התכנית היא עניין המעוררת אחת שיטה כלליים. בתיחולים של יותר יעיל לניהול

בתיחולים. משאבי בניצול היעילות להגברת כדרך נתניהו ועדת עלידי הוזכרו כאלה תכניות
לקנות יכולים הם בעזרתם אשר תקציבים, מחלקות מנהלי בידי נותנות מחלקתי לתקצוב תכניות
התקציבית, האחריות חלוקת עם בבד בד וכוי; מעבדה כימיה, הדמיה, בדיקות כגון, עזר שירותי
לרשותם. העומדים במשאבים ביותר הטוב השימוש לגבי להחליט הסמכות המחלקות לראשי ניתנת

להתיעלות. ומכשיר סמכויות לביזור דרך מחלקתי בתקציב לראות ניתן כך,
לפתח ולרצון להתעניינות אחד מניע התחלתי. בשלב נמצאות בישראל מחלקתי לתקצוב התכניות
מתברר, זאת עם יחד בארץ. חולים בתי על הגובר התקציבי הלחץ הוא מחלקתי לתקצוב תכניות
כמוכן, המחלקתי. התקצוב משמעות לגבי מדיניות וקובעי השדה אנשי בקרב הסכמה שאין
מטרתה מספקת. בצורה והובנו זוהו לא עדיין יישומה ודרכי התכנית של העיקריים המרכיבים
לתקצוב התכניות מרכיבי של יותר טובה להבנה מושגית מסגרת להציג היא זאת רקע עבודת של
כזו הבנה בישראל. בתיחולים בארבעה זה בשטח הנעשים המאמצים את בקצרה ולסכם מחלקתי
לבין התכנית השפעת מידת לגבי בתיחולים הנהלות של ציפיותיהן בין להתאמה מוקדם תנאי היא

בפועל. למלא אלה תכניות שתוכלנה מה
התכנית מרכיבי מחלקתי: לתקצוב התכניות את המרכיבים העיקריים ההיבטים שני מוצגים בעבודה
בסיס התקציב; מקבלי זיהוי הבאים: לנושאים מתייחסים התכנית מרכיבי יישומם. ודרכי עצמה
וסוג הרמה המחלקות; לראשי שיש הסמכות מידת התקציב; של גמישותו מידת התקציב; לקביעת
עזר; בשירותי שימוש דפוסי לשינוי לרופאים הניתנים התמריצים מחלקות; ראשי בידי אשר המידע
למידה בעיקר מתייחסים המרכיבים של יישומם דרכי הטיפול. איכות לבקרת המתוכננת והמערכת
התקציב, של גודלו קביעת המידע, מערכת פיתוח התכנית, בפיתוח מחלקות ראשי מעורבים שבה
המחלקה בתפקוד בעיות מזוהות שבו pwn מחלקות, לראשי המסופק המשוב תדירות קביעת

לתיקונן. אסטרטגיות נקבעות וכיצד
חדשנית מידע מערכת בקצרה ומתוארת באנגליה המיושמת תכנית מוצגת לעבודה וב' א' בנספחים

מחלקתי. לתקצוב תכנית בהפעלת שתומכת

*



תודה דביי

פרידנטל משה למר ובמיוחד זאת רקע בעבודת לנו סייעו אשר לאנשים להודות לנו נעימה חובה
עבדה המחקר עבור המידע איסוף שבתקופת אפיק, דניאלה לגב' ציון, בני הרפואי המרכז מן
ישראלי אבי ולד"ר לוי רמי ולמר הרופא, אסף מביתחולים קמינר הניח לגב' שיבא, הרפואי במרכז

הדסה. מביתחולים
ממשרד מוחליבר מיה האוצר, ממשרד כחן דורון  ההיגוי ועדת לחברי להודות ברצוננו כמוכן,
שלבי אורך לכל ובעצה בהדרכה לנו סייעו אשר ברוקדייל, מג'וינטמכון רוזן וברוך הבריאות,
וצוותו חנדלסמן למאיר להודות רוצים אנו בנוסף, בישראל. מחלקתי לתקצוב תכניות על המחקר
לגבי דעתם את שחיוו האנשים ולכל ברוקדייל מג'וינטמכון פקטור לחיים הבריאות, ממשרד
סייעה אשר רייך ולג'ודי הדו"ח, את שערכה רוזנפלד לג'ני נתונה תודתנו לבסוף, קודמות. טיוטות

ובכתיבתו. חדו"ח בתרגום לנו
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מבוא א*

הרפואה במערכות מרכזית בעיה מהווה כלליים בתיחולים עומדים בפניו אשר התקציבי הלחץ
"תקצוב מחלקתי. תקצוב של שיטות הפעלת היא זו בעיה עם להתמודדות הדרכים אחת המודרניות.
המחלקות ראשי אל בתיהחולים מהנהלת מינהליות וסמכויות תקציבים העברת פירושו מחלקתי''

כוחאדם. והעסקת שירותים רכישת לשם הקליניים והצוותים
המטפלים, בקרב העלות לנושא המודעות את להגביר (א) הם: מחלקתי תקצוב של העיקריים היעדים
(ג) בחולים; הכוללת הטיפול איכות את לשפר (ב) השירותים; הספקת יעילות את גם לשפר ומכאן
יעילה, בצורה מחלקתי תקצוב לבצע כדי הרפואי. הסגל בקרב והמוטיבציה המורל את להעלות
לראשי תהיה לא אם בשירותים. לשימוש בנוגע המחלקות למנהלי עדכני מידע באספקת צורך יש
לנהל מסוגלים יהיו לא מחלקותיהם, הוצאות לדפוסי הנוגע למידע ומהירה נוחה גישה המחלקות
מועד, בעוד המצב לתיקון אמצעים לנקוט באפשרותם יהיה לא כן, על יתר ביעילות. המחלקה את ;

התקציביים. ביעדים לעמוד כדי
מספר יש זה מוגבר לעניין המחלקתי. התקצוב בנושא בישראל ההתעניינות וגוברת הולכת לאחרונה,
תקצוב פיתוח על והמליצה לנושא התייחסה (1990) נתניהו ועדת מהמלצות אחת ראשית, סיבות.
ככל גובר חדשות ניהול בשיטות הצורך שנית, .(1990 ישראל (מדינת בישראל בבתיחולים מחלקתי,
אתגר להוות עשויה אוטונומיים בתיחולים יצירת שלישית, בתיהחולים. בין התחרות שגוברת
סמכויות לבזר להם תאפשר וגם יותר יעילה בצורה במשאבים להשתמש ייאלצו אשר לבתיחולים

הארגון. בתוך
היעילות להגברת חיוניותו ולאור בארץ, יחסית חדש הוא המחלקתי התקצוב שנושא העובדה לאור
בארץ. בבתיהחולים השיטה הפעלת אחר ולמעקב זה בתחום למחקר מיוחדת חשיבות יש והחיסכון,
בנושא מחקרים של סדרה לבצע החל האוצר, ומשרד הבריאות משרד עם בשיתוף ברוקדייל, מכון
כלליים בבתיחולים ותקצוב מידע מערכות במיפוי עסק הראשון המחקר שנים. כשלוש לפני זה
מספר לגבי והוצאות שימוש על ההשפעות בניתוח התמקד השני המחקר ב1991. לאור ויצא בארץ
במחלקות נעשה זה מחקר מחלקות. מנהלי עבור תקציביים יעדים מגדירים כאשר אבחנה שירותי

.1993 פברואר בחודש לאור ויצא בחיפה ציון בני הרפואי במרכז קליניות
מרכיבי של יותר טובה להבנה מושגית מסגרת לפתח היא הנוכחי הדו"ח של העיקרית מטרתו
מטרה זה. בתחום העוסקים המקצוע אנשי בין משותפת שפה וליצור מחלקתי לתקצוב התכנית
מחלקתי לתקצוב תכניות יישום בעת בהן להתחשב שיש מפתח נקודות מספר להאיר היא נוספת
ינסה כמוכן להם. המתאימות תכניות לפתח לבתיהחולים לסייע הדו"ח יוכל כך בבתיחולים.
התכניות למנהלי לאפשר כדי בארץ הפועלות בתכניות יושמו שטרם המרכיבים על להצביע הדו"ח
כיום המופעלות התכניות את גם מתאר הדו"ח לבסוף, תשומתלבם. הדורשים התחומים את לאתר

בארץ. בתיחולים במספר
הקליניות המחלקות מנהלי לכל תקציב מתן הוא מחלקתי לתקצוב התכנית ביסוד הבסיסי הרעיון
תכנית של העיקריות מטרותיה התקציב. של לניהולו אחראי מחלקה מנהל כאשר שירותים לרכישת
של הכוללת איכותו את לשפר השירותים, נותני בקרב הטיפול לעלות המודעות את לחזק היק זו
תקציבים מתן באמצעות מושגות אלו מטרות הרפואי. הסגל בקרב המוטיבציה את ולהגביר הטיפול
בצורה אלה תקציבים לניצול הדרכים קביעת לצורך סמכויות האצלת ובמקביל, מחלקות לראשי

ביותר. הטובה

1



מחלקתי לתקצוב התכנית מרכיבי ב*

שאלות: למספר להתייחס יש מחלקתי לתקצוב תכנית להרכיב באים כאשר
התקציב! את מקבל מי .1

התקציב? גובה לקביעת הבסיס מהו .2
התקציב? למחזיקי הניתנת הסמכות רמת ומהי התקציב סוג מהו .3

המחלקות! למנהלי הניתנת הסמכות רמת מהי .4■

התכנית? מבצעי של המידע צורכי מהם .5
לשימוש הנוגע בכל הרפואי הצוות בהתנהגות לשינוי להביא כדי להשתמש ניתך תמריצים באלו .6

עזר! בשירותי
איכות? לבקרת הקיימות המערכות מהן .7

מחלקתי, לתקצוב התכניות של העיקריים המרכיבים את למעשה, מהוות, אלה לשאלות התשובות
על רבה במידה משפיעה התכנית של יישומה דרך שגם כך על מצביעה שהספרות לזכור יש אולם
התכנית; מרכיבי בזיהוי די אין כלומר, .(Mills 1988; Penin 1988) הצלחתה אי על או הצלחתה

כגון: לשאלות להתייחס יש כך לשם אלה. מרכיבים של היישום דרכי את להגדיר גם חשוב
המחלקתי! התקצוב תכנית בפיתוח מעורב מי .1

התקציב? רמת בקביעת מעורב מי .2
המידע? ואספקת המשוב תדירות מה .3

כספי? גרעון של במצב מתקנת פעילות מתבצעת כיצד .4

השאלות קבוצת את הכוללים מגדירים, משתנים משתנים: סוגי לשני כן, אם מתיחס, הניתוח
השנייה. השאלות לקבוצת המתיחסיס התהליך, משתני הראשונה;

המצוינים אפשריות, חלופות ומספר מחלקתי לתקצוב תכנית של העיקריים מרכיביה את מציג 1 לוח
בשטח. מיושמים המרכיבים כל לא מעשי, שבאופן לציין חשוב תכנית. בבנית חשוב כחלק בספרות
מפורטים השני ובחלקו המגדירים) (המשתנים התכנית מרכיבי מפורטים הלוח של הראשון בחלקו
מן חלק כוללות ובחו"ל בישראל המערכות רוב התהליך). (משתני אלה מרכיבים של היישום דרכי
במרכיבים בחלקה תלויה היעדים השגת כולם. את בהכרח לא כי אם ,1 בלוח שהוצגו המרכיבים
השלכות להן אשר השונים המרכיבים בין הדדיות השפעות קיימות כמוכן, בתכנית. להיכלל שנבחרו
השימוש על מפורט מידע מחלקות למנהלי המספקת מערכת לדוגמה, התכנית. של ההצלחה סיכויי על
ממנו. לחריגה או בתקציב לחיסכון הסיבות לאיתור חשובה ההדמיה בשירותי הרופאים שעושים
לחיסכון גרם מה להבין יהיה קשה המטופלים, מצבת הרכב של במדדים מלווה אינו המידע אם אבל,

תקציבית. לחריגה או
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מחלקתי לתקצוב התכנית של עיקריים מרכיבים :1 לוח

אפשריות חלופות מגדירים משתנים ג.
קליניות מחלקות לראשי תקציב הענקת  התקציב קבלת

מסוימים (אבחון) עזר ולשירותי
בלבד קליניות למחלקות תקציב הענקת 

קודמות בתקופות הוצאות  גובה לקביעת הבסיס
קודמות בתקופות הבדיקות מערך  התקציב

לפעילות מתוקננות קודמות בתקופות הוצאות 
המטופלים מצבת והרכב המחלקה

המחלקה לפעילות בהתאם המשתנה גמיש תקציב  התקציב סוג
המטופלים. מצבת ולהרכב

קבוע תקציב 

בלבד פנימיים ממקורות שירותים רכישת י הניתנת הסמכות רמת
חיצוניים ממקורות שירותים רכישת י התקציב למחזיקי
התקציב סעיפי בין כספים העברת 

המידע: תוכן מידע צורכי
קליניות פעילויות מספר 
הקלינית הפעילות עלות 

ושחרורים) (קבלות מחלקתית פעילות 
קליניות תוצאות 

המטופלים מצבת הרכב 
הרופא ברמת מידע 

המחלקה ברמת מידע 
החולה ברמת מידע 
האבחון ברמת מידע 

בשירותים) יותר נבון לשימוש הנוגע חינוכי (מידע שוטף מידע  התנהגות לשינוי גישות
עלויות על מידע אספקת י בנוגע הרפואי הסגל

בשירותים שימוש לגבי שוטף משוב י עזר בשירותי לשימוש
כספית/חומרית תמריצים מערכת 

שיטות בין שילוב 

שבועיות מעקב שיחות  איכות לבקרת מערכות
רפואיים תיקים בדיקת 

שחרורים על מידע 

אפשריות חלופות תתלין משתגי .2
יישום) (דרכי

האדמיניסטרטיבי הסגל  התכנית בפיתוח מעורב מי
עזר ומחלקות קליניות מחלקות ראשי  מחלקתי לתקצוב

נבחרים רופאים 

האדמיניסטרטיבי הסגל  רמת בקביעת מעורב מי
עזר ומחלקות קליניות מחלקות ראשי  התקציב

מתקנת לפעילות בתכנית דיון  של במצב מתקנת פעילות
מחלקות לראשי תמריצים פיתוח  כספי גדעון
המחלקות לסגל תמריצים פיתוח 

פיטורין ו/או סנקציות 

חודשי בסיס על י ואספקת משוב תדירות
רבעוני בסיס על י מידע

3
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דיון מחלקתי: לתקצוב בתכנית תהליך ומשתני מגדירים משתנים ג.

פירוט ביתר אותם לבחון וננסה לאחד אחד מחלקתי לתקצוב התכנית מרכיבי את נבדוק להלן
ומרכיב' מרכיב כל ליישום חלופיות דרכים ונגד בעד הטיעונים את להציג ניסיון ייעשה כמוכן
החולה ברמת מידע לאיסוף והחסרונות היתרונות את מציגים אנו מידע, בצורכי כשמדובר לדוגמה,
של פונקציה הוא ולחסרונות ליתרונות הניתן המשקל כאשר המחלקה, ברמת ו/או הרופא ברמת
התנהגותו לשינוי שפותחה התמריצים מערכת בתיהחולים, של הארגוני המבנה כגון גורמים מגוון

וכו'. הרפואי הסגל של

מגדירים משתנים .1

תקציב נתינת 1.1
יינתן מחלקות לאלו היא: בביתחולים מחלקתי תקצוב תכנית בבמת העיקריות השאלות אחת
קליניות מחלקות בין היא להתבצע שצריכה העיקרית ההפרדה ,1 בלוח לראות שניתן כפי תקציבן

עיקריות: אפשרויות שתי ישנן עזר. למחלקות
העזר. למחלקות והן הקליניות למחלקות הן יינתן התקציב (א)

הקליניות. למחלקות רק יינתן התקציב (ב)

ציוד דם והדמיה מעבדה שירותי רוקחות, הן תקציבים המקבלות העזר מחלקות כלל, בדרך
בעזרת סוציאליים ושירותים בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, אחזקה, ציוד אחר; רפואי וציוד מתכלה
הקליניות. למחלקות שירותים הספקת לצורך הדרוש הציוד את אלה מחלקות קונות התקציבים

שולטים המחלקות סוגי שני שבה במידה קשור הללו האפשרויות שתי בין העיקריים ההבדלים אחד
למחלקות מאשר תקציביהן על פחותה שליטה העזר למחלקות יש מסוים, במובן בתקציבם.
אם הקליניות במחלקות העובדים הרופאים של להזמנות להיענות שעליהן משום זאת הקליניות,
תקציבי כלומר, זאת. בדיקה לספק ההדמיה מחלקת על אזי ,CT בדיקת מזמין מסוים רופא
של הניהולית בשליטה נמצאת אינה אשר הקלינאי פעילות של פונקציה מהווים העזר מחלקות

העזר. מחלקות
שליטה העזר למחלקות יש בפועל, עזרו למחלקות תקציב במתן הכרוכה המשמעות כן, אם מהי
תוצרתה את להנפיק דרך למצוא תשכיל עזר מחלקת אם שירות. יחידת לכל הייצור עלויות על
הספקת חשוב יעד להשיג הצליחה היא אזי איכות, רמת אותה על שמירה תוך יותר, זולה בצורה
תמריץ מהווה ממנה, הנתבעים השירותים את לספק תוכל בעזרתו אשר עזר, למחלקת קבוע תקציב
לקנות יותר שזול מתברר אס לדוגמה, לייצר. יותר יעילות או יותר זולות דרכים למצוא למחלקה
ביתהחולים בתוך נפרדת יחידה לפתח מאשר לביתחולים מחוץ הנמצא מספק מסוימים שירותים
המרקחת בית יכול לדוגמה, אם, מכך, יתרה זאת. לעשות העזר מחלקת את לעודד שיש יתכן אזי,
כך יותר הזולה התרופה את לרכוש לעודדו יש שונה, עלותן אך דומה שמועילותן תרופות למצוא
היצור בעלויות השינויים בסיס על תקציבים המקבלות העזר מחלקות של פעילותן את ישללשפיט

הישירות התוצאות הן רופאים של בשליטתם הנמצאות העלויות קליניות, במחלקות זאת, לעומת
העזר שירותי של הרכבם ואת כמותם את הקובע הוא הרפואי הסגל כלומר, טיפול. כמתן הכרוכות
לכן, מטופליהם. עבור מזמינים שהם נוספים) אבחון ושירותי כימיות בדיקות הדמיה, (שירותי
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מבחינה שוותערך שתיהן אך אחרת, מתכנית משאבים פחות דורשת מסוימת טיפול תכנית אם
להכיר הרופאים את מאלץ הדבר הראשונה. בתכנית לבחור הרופא את לעודד יש אזי טיפולית,
אבחון) בשירותי משימושם הנובעות העלויות (בעיקר שלהם הטיפול בתכניות הכרוכות בעלויות
הכלל ברמה יותר טובה לאיכות גם אלא במשאבים, יותר יעיל לשימוש רק לא להביא עשוי זה ודבר

מחלקתית.
על תבוא העלות לנושא המודעות שהעלאת מכך החשש הוא הרופאים את המדאיגים הנושאים אחד
מחלקתי לתקצוב שהתכנית חוששים הרופאים כלומר, .(Bourn and Ezzamel 1986) האיכות חשבון
בחולה הטיפול ברמת לירידה להביא ובכך מסוימות טיפוליות החלטות לשנות להכריחם עשויה
חולים לעומת יותר, גבוהה באיכות מטיפול הנהנים חולים יש כיום שכבר לזכור, יש אולם, היחיד.
המחלקה תקציב כאשר למשל, "קיזוזים". בהכרח נעשים המשאבים, מצטמצמים כאשר אחרים.
הוגדרו שלא משום זאת, מכך; לסבול עלולים וחולים פעילותה רמת את המחלקה מצמצמת נגמר,
שהוצאות pn" כמוכן, מטופליהם. בין משאבים להקצאת ברורים קריטריונים הרופאים עלידי
או טיפולים מספר לקבל עלולים נוספים חולים שעשרה עד גבוהות כה תהיינה יחיד בחולה הטיפול
תקציב מתן ביומו. יום מדי האשפוז במערכת נעשים אלה מעין "קיזוזים" יותר. מצומצם בדיקות
אותם ולבצע למעשה, הלכה נעשים שכבר ה"קיזוזים" את למסד שיטה מהווה קליניות למחלקות
יותר רבים חולים ייהנו הנכונה, בצורה השיטה תופעל אם כך, יותר. ורציונאלית מודעת בצורה

משופר. מטיפול
כפול שירות יחידת לכל העלות מרכיבים: שני של פונקציה היא מסוימת במחלקה ההוצאות רמת
אחד לצמצם ניתן ההוצאות, רמת על להשפיע כדי המחלקה. אותה ידי על שהוזמנו היחידות מספר
משפיע? הוא מרכיב איזה ועל משפיע מי בשאלה: תלויה ההשפעה מידת אך הללו, המרכיבים משני
זולות תרופות להזמין יכולות הן שירות. יחידת של היצור עלות על להשפיע יכולות העזר מחלקות
מספר על להשפיע יכולות איע הן ופו'. מחירים להוזיל כדי ספקים עם ומתן למשא להכנס יותר,
המחלקות זאת, לעומת הקליניות. המחלקות דרישות על לענות חייבות שהן מכיוון השירות יחידות
לשלוט יכולות איע אך השירותים הרכב ועל השימוש היקף על ישירות לשלוט יכולות הקליניות

העזר. מחלקות עלידי המסופקת שירות יחידת לכל העלות על ישירות
של היצור בעלות בשינויים להתמקד יש העזר, במחלקות התכנית של הצלחתה את למדוד עלמנת
בחולה, הטיפול בעלות הוא העיקרי השינוי מוקד זאת, לעומת הקליניות, במחלקות שירות. יחידת
על לשמירה דרך הינה המטופל של בריאותו במצב ההתחשבות בריאותו. למצב מותאמת כשהיא
שעלות "מסובך", חולה קבלת בין לבחור צריך מסוים רופא שבו מקרה לדוגמה ניקח הוגנת. רפואה
של תיפקודו אם יותר. נמוכה בו הטיפול שעלות "פשוט", מקרה קבלת לבין גבוהה, בו הטיפול
על ישפיעו אשר אחרים גורמים אין אם אזי, העלויות, כל סך של בסיס על בחלקו נמדד הרופא
התפקוד אם אולם, קשים. הפחות החולים את לטיפול לקבל יעדיף שהרופא חשש קיים ההחלטה,
מסוג להפליה סיבה תהיה לא לרופאים הרי בריאותו, למצב מתוקע לחולה, העלות בסיס על נמדד

המחלקה. חולי בין זה
ולא בלבד, קליניות למחלקות תקציב נתינת של ההשלכות להיות עשויות מה השאלה מתעוררת
ולהנפיק להתיעל לנסות העזר מחלקות אצל תמריץ ייווצר לא תקציב, ללא ראשית, עזר. למחלקות
את תצמצמנה קליניות שמחלקות אפשרות קיימת זה כגון במצב יותר. נמוכה בעלות שירותיהן את
עזר בשירותי בהוצאות גידול דוקא יראה השנתי המאזן ואילו העזר ממחלקות הזמנותיהן מספר
ליחידת העלות את להוריד המוטיבציה תהיה לא העזר שלמחלקות משום זאת, מחלקות. לאותן
תהיה לא תקציב, ללא שנית, תעלה. אף שרות ליחידת העלות שבו מצב להיווצר ויכול שירות
הקליניות. המחלקות מנהלי מול "Gatekeeper"n תפקיד את לשחק סיבה העזר מחלקות למנהלי
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ההזמנות והרכב כמות על להשפיע תנסנה הן תקציבים, העזר מחלקות תקבלנה אם זאת, לעומת
יחסי בהכרח שקיימים שמכיוון היא המסקנה .(Bally 1982) הקליניות המחלקות מן מקבלות שהן

לשניהם. תקציבים לתת ורצוי כדאי המחלקות, סוגי שני בין גומלין
ו

התקציב גובה לקביעת הבסיס 1.2

לראות שניתן כפי השונות. למחלקות הניתן התקציב נקבע כיצד היא ביותר החשובות השאלות אחת
סמך: על לשירותים התקציב גובה את לקבוע ניתן תקציב. לקביעת אפשרויות שלוש ישע ,1 מלוח

קודמות מתקופות הוצאות על המתבסס תקציב (א)
קודמות. בתקופות שהוזמנו בדיקות מערך (ב)

מצבת הרכב ו/או המחלקתית לפעילות מתוקננות קודמות, מתקופות מחלקתיות הוצאות (ג)
המטופלים.1

הדרג עבור ביותר הקלה השיטה כמובן, מהשיטות. אחת לכל וחסרונות יתרונות מספר נמנה אנו
את משקפת שהיא בכך הוא זו שיטה של הגדול יתרונה קודמות. הוצאות על להסתמך היא המינהלי
שירותי על בפועל הוציאה מהמחלקות אחת כל מה בוודאות לזהות ניתן כלומר, הקודמת, המציאות
בפעילות ו/או המטופלים מצבת בהרכב גדולים שינויים שיהיו לחשוב סיבה אין אם בנוסף, עזר.
זו שיטה של העיקרית מגבלתה יותר. אמין להיות זה בסיס על שנבנה תקציב עשוי המחלקתית,
ברמה הספציפיות ההוצאות את לזהות המסוגלות מידע מערכות מצויות תמיד שלא העובדה הינה
במסגרת העבר מן יעילות לא פעילויות ממסדת זאת שיטה כמוכן, .(1991 ויובל (כהן המחלקתית
בשימושה בזבזנית בצורה קודמות בשנים התנהגה אשר מסוימת מחלקה לדוגמה, עתיד. תקציבי
רבים, במקרים בנוסף, הבאה. בשנה יותר גבוה בתקציב לזכות זו, שיטה לפי עלולה, עזר, בשירותי
עבורו לבנות קל יחסי שבאופן האדם, כוח לנושא שפרט כך מהעבר, הוצאות על מלא מידע קיים לא

אחרים. שירותים עבור תקציב לבנות אפשרות אין תקציב,
בשנים שהוזמנו כמויות של במונחים עזר בשירותי השימוש סמך על תקציב לקבוע היא אחרת שיטה
כימיה בדיקות ,CT בדיקות מספר רנטגן, בדיקות מספר לפי מוגדר התקציב בסיס לדוגמה, קודמות.
כל של לעלות להתייחס צורך שאין היא זו שיטה של הגדול יתרונה קודמות. בשנים שבוצעו וכר
שינויים חלו שלא במידה לפיכך, תמחור. במערכת להשקיע צורך אין שגם ומכאן ובדיקה, בדיקה
את לשקף זו שיטה עשויה המחלקתית, הפעילות ברמת ו/או המטופלים מצבת בהרכב משמעותיים
בבדיקה הכרוכות לעלויות התייחסות אין שאם הוא, השיטה של חסרונה אולם החדשה. המציאות
יותר, זולות בבדיקות יותר יקרות בדיקות להחליף הרפואי הסגל בקרב תמריץ ייווצר לא ספציפית,
בזבזנית התנהגות עבור תגמול סכנת קיימת זו, שיטה לפי גם בנוסף, זהה. אמינות רמת בעלות שהן

מהעבר.

הרכב את בחשבון לקחת הוא הבסיסי הרעיון שיטות. מספר של שילוב מהווה האחרונה השיטה
כדי המחלקות עלידי שהוצאו מהעבר להוצאות ביחס המחלקתית והפעילות המטופלים מצבת
יתר שימוש של אומדן בחשבון לקחת יש תאורטי שבאופן לציין (כדאי עתידי. תקציב לבנות
גודל בו ממצב להמנע יש כלומר, הנקבע. מהתקציב זה סכום ולקזז קודמת בתקופה בשירותים
זה מעין שילוב של הגדול היתרון קודם). בתקציב יעיל בלתי שימוש על מתבסס הנוכחי התקציב
הרפואי הסגל מצד התמריץ את ומוריד (1.3 פרק (ראה גמיש תקציב קביעת מאפשר שהוא הוא
כמובן, אחרות. למחלקות  הטיפול עלות את גם ועימו  (יקרים) קשים בחולים הטיפול להעברת
יותר רצינית בצורה יתייחסו המחלקות) (מנהלי התקציב על הממונים גורמים שאותם להניח, יש
להשתנות והעשויה הצפויה המציאות את משקף שהתקציב להם יחחוור כאשר התקציב, לנתוני

שנקבע. מהתקציב זח סכום ולהוריד מהעבר בשירותים יתר שימוש של אומדן בחשבון לקחת לנסות היא נוספת אפשרות 1
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ששיטה ספק אין .(Harirson and Schulz 1989 ; Disken et al. 1990; Lohrmann 1989; Bally 1982)
מידע לספק שתוכל מתוחכמת מידע מערכת של ופיתוח הקמה של בכיוון עליון מאמץ דורשת זאת
כמוכן, ופו'. ספציפיים שירותים של ייצור עלויות על ספציפיים, שירותים על מחלקתית ברמה
רצינית בעיה  ומעודכן זמין יהיה המערכת עלידי המונפק שהמידע כדי כוחאדם תוספת דרושה
למדד בנוגע הסכמה אין לבסוף, .(1991 ויובל (כהן בישראל בבתיחולים קיימות מידע במערכות
בהתאם התקציב את לשנות למשל, אפשר, התקציב. תיקנון למטרת המחלקה פעילות למדידת הרצוי
יתכן המיטות. תחלופת לשיעור אפילו או למחלקה, הקבלות למספר במחלקה, התפוסה לשיעור
להגדיל צריך אם ברור לא מכך, וכתוצאה מהאחרים באחד בירידה מלווה המדדים באחד שעלייה
את הזמן עם וירכשו המדדים, שלושת אחר יעקבו שבתיחולים רצוי להקטינו. או התקציב את
קיימים כמתנן, הספציפי. למצבם יותר רלוונטי המדדים מן איזה להחליט להם שיאפשר הניסיון
הרכב לתקנון כבסיס לשמש יוכלו ואשר המידע במערכת לשלבם שניתן DRG's כגון נוספים מדדים

מסוימות. במחלקות המטופלים מצבת

התקציב סוג 1.3

תכנית של בכשלונה או בהצלחתה מכריע גורס להיות יכול הקליניות למחלקות הניתן התקציב סוג
תקציב סוגי שני בין להבחין ניתן כללי, באופן .(1990 (רוטשטיין מחלקתי תקצוב

גמיש תקציב (א)
קבוע תקציב 0)

מצבת בהרכב והן המחלקתית בפעילות הן שינויים בחשבון המביא תקציב הוא גמיש תקציב
חולים של יותר רבות (קבלות יותר רבה פעילות ניכרת מסוימת במחלקה אם לדוגמה, המטופלים.
יש אזי חולה), לכל יותר יקרים ו/או רבים (טיפולים יותר קשים וחולים יותר) גבוהה תפוסה או
את בחשבון מביא אינו קבוע תקציב לעומתו, מועד. ובעוד בהתאם המחלקה תקציב את לעדכן
תהליך את מתחילים כאשר הכספים, שנת בסוף אלא המטופלים, מצבת הרכב ואת הפעילות רמת
לקבל כלומר, מסוימים, מחולים להיפטר לנסות לרופאים לגרום עלולה כזו מערכת מחדש. התקצוב
רפואיים למוסדות להפנותם או אחרות למחלקות קשים חולים להעביר או קשים פחות חולים
קבוע תקציב אחרי לעקוב למנהלים יותר הרבה קל שני, מצד .(Rosko and Broyles 1984) אחרים

התקציב. את לרסן המחלקות מנהלי על נוסף לחץ יוצר שהדבר גם וייתכן מראש
היא אך המומלצת הדרך היא גמיש תקציב שנתינת מקצוע אנשי ובקרב בספרות הסכמה ישנה
Lohrmann 1982; Esmond 1989;) רציני מינהלי ומאמץ מידע מערכות לפיתוח רבה עבודה דורשת
מחלקות למנהלי גמיש תקציב נתינת בישראל, האשפוז מערכת של בהקשר ואמנם, .(Bally 1982
גלובלי תקציב מקבלים בתיהחולים רוב למשל, הכללמוסדי. בדרג מיוחדות לבעיות לגרום עלולה
שנה במשך פעילויותיהם את לבצע כדי מקופתחוליםכללית, או הבריאות ממשרד  גמיש לא 
המטופלים, מצבת והרכב הפעילות רמת סמך על נקבעים אינם אלה תקציבים כלל, בדרך שלמה.
ותקציב המחלקתית ברמה גמיש תקציב ניתן כאשר החולפת. בשנה ההוצאות הרכב סמך על אלא
ברמה אך יעילה, בצורה תפעל מחלקה כל בו מצב להיווצר עלול הכללמוסדית, ברמה קבוע
שינוי חל כאשר תתקיים זו תופעה תקציבית. ספיגה או תקציבית חריגה תהיה הכללמוסדית
התקציב סוג על מחליטים כאשר למוסד. הקבלות במספר ו/או המטופלים מצבת בהרכב משמעותי
הכללמוסדית. ברמה ביתהחולים מתוגמל שבה הדרך את בחשבון לקחת גם צריך למחלקות, הניתן
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המחלקות למנהל* הגיתנת הסמכות רמת 1.4

המינהלי מהדרג סמכויות העברת היא מחלקתי לתקצוב התכנית מאחורי העומד הבסיסי הרעיון
והאחיות הרופאים .(Buxton et al. 1989; Scirvens 1988) המחלקות לראשי כלומר המחלקתי, לדרג
אם ביתהחולים. של להכנסות ו/או להוצאות בפועל שגורמים אלה הם השונות המחלקות של
אשר המרבית הסמכות לו להינתן צריכה אזי פעילויותיו, על וחשבון דין לתת כלשהו מגורם מצפים
להעניק צורך יש וחשבון, דין מתן להבטיח כדי בקיצור, שבאחריותו. המשימות את לבצע לו תאפשר
מחלקתי תקציב של בהקשר .(Mills 1988; Pollitt et al. 1988; Harirson and Schulz 1988) סמכויות

נפרדים: נושאים למספר מתייחס סמכות של המושג
פיטוריהם. על או עובדים העסקת על להחליט המנהל ליכולת (א)

למחלקה. ציוד רכישת לגבי להחליט ליכולתו (ב)
למשנהו. אחד תקציבי סעיף בין תקציב להעביר ליכולתו (ג)

לו. ומחוצה ביתהחולים בתוך עזר שירותי לרכוש ליכולתו (ד)

כוחאדם להעסקת ולא בלבד עזר שירותי לרכישת עלפירוב הם בישראל כיום הניתנים התקציבים
המחלקתיות מההוצאות כ0/><70 כוחאדם העסקת עלויות מהוות כלל, בדרך .(1991 ויובל (כחן
האחוזים שלושים על רק היותר לכל להשפיע עשויה מחלקתי לתקצוב תכנית כלומר, הכוללות.

המחלקה. הוצאות של הנותרים

(תקציב סעיפי באופן או שירותים) מספר לרכישת כסף (סכום גלובלי באופן להיבנות יכול התקציב
בעל תקציב מאשר יותר רבה ניהולית בסמכות כרוך גלובלי תקציב בנפרד). שירות כל עבור
כספים להעביר הסמכות המחלקה למנהל יש גלובלי בתקציב שכן שירות, לכל קבועים סעיפים
לסעיף מלכתחילה שנועד בתקציב כספים שנחסכו קורה אם לדוגמה, למשנהו. אחד תקציבי מסעיף
לגמישות מביא הדבר מתכלה. רפואי ציוד לרכישת הזה התקציב מן חלק להעביר יהיה ניתן רוקחות,
ולא למחלקה, הזמינים המשאבים סךכל יהיה שהמוקד משום טיפול, תכניות בפיתוח יותר רבה
סעיפי תקציב כלל בדרך קיים בישראל, שנצפו בתכניות מסוים. לסעיף שהוקצו המשאבים רק
לבין תקציביות חריגות בין לאזן ניתן בתיחולים במספר אולם, עזר. שירותי לרכישת גלובלי ולא

השונים. הסעיפים לפי תקצוביתר

התכנית מבצעי של מידע צורפי 1.5

כיום נאותה. בצורה תפעל מחלקתי לתקצוב שהמערכת כדי ממוחשב במידע צורך שיש ספק אין
מתכלה. וציוד תרופות כגון מסוימים, במשאבים השימוש על חלקי מידע בתיהחולים ברוב קיים
הדמיה כגון חשובים בשירותים שימוש על מידע למרביתם היה לא 1990 שנת עד זאת, לעומת אך
דיין מפותחות איע שירותים לתמחור המידע מערכות כן, על יתר .(1990 ויובל (כהן מעבדה ובדיקות
מידע הספקת רק עדכניים. נתונים השגת לצורך הכרחית הינה ממוחשבת מידע מערכת בישראל.
בעייתיים. תחומים לתיקון לפעול למנהלים ותאפשר הגמיש התקציב של ביצועו את תבטיח מעודכן
ההשלכות אחר לעקוב הרופאים ועל לנהל המנהלים על ייקשה וזמינים, מעודכנים נתונים בהעדר

והחלטה. החלטה כל של הפיננסיות
פירוט רמת באיזו חשובה שאלה עולה ואספקתם נתונים לאיסוף מידע מערכת בפיתוח כשמדובר
(ב) מחלקתית; ברמה (א) מידע: לאיסוף רמות ארבע קיימות הנתוניםי את ולארגן לאסוף כדאי
אין בשדה המומחים בקרב והן בספרות הן האבחונית. ברמה (ד) החולה; ברמת (ג) הרופא; ברמת
Finkler 1985) מירבי תקין ניהול להבטיח הדרושה המינימלית המידע רמת לגבי דעים אחידות
מושפעת זו לשאלה התשובה .(;Stephenson 1985 ;Pollitt et al. 1988 ;Harirson 1989 ;Diskin 1990
למשל, ביתהחולים. פועל שבה מהסביבה וגם התכנית מרכיבי של הבנייה מאופן חלקי באופן
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 חיסכון על גמול  התמריצים במערכת רבה במידה קשורה המידע איסוף רמת לגבי ההחלטה
הפעילויות על מידע לאסוף הצורך קטן מחלקתי, בדרג תמריץ ניתן אם הכוללת. התכנית את שמלווה
לכל אישיים תמריצים כוללת המופעלת התכנית אם זאת, לעומת בנפרד. רופא כל של הספציפיות
לאתר למנהלים גם יאפשרו הרופא ברמת נתונים הרופא. ברמת נתונים באיסוף צורך יש רופא,

תפקודם. לשיפור עימם ולעבוד עבודתם יעילות לגבי ספק שיש רופאים
היא לכך דוגמה המידע. של הנדרשת הפירוט רמת על משפיעה ביתהחולים פועל בה הסביבה גם
את לממן כדי תקציבים בארץ בתיהחולים רוב מקבלים כיום, ביתהחולים. מתוגמל בה הדרך
כל של והוצאות הכנסות בין איזון תדרוש לבתיחולים אוטונומיה להענקת המגמה פעילויותיהם.
(ו/או מחוליהם לדרוש ייאלצו שבתיחולים יתכן מסוימות בנסיבות מכך, כתוצאה ביתחולים.
לכל עלות בסיס על או קפיטציה בסיס על הניתן השירות עבור תשלום שלהם) מקופותהחולים
נתונים על המבוססות מידע מערכות יפתחו שבתיחולים יתכן חיוב, לצורכי לפיכך, שירות. יחידת

הספציפי. החולה לבין רפואיות פעילויות בין לקשר תצטרך המערכת כלומר, החולה. ברמת
לדוגמה, הנדרשת. המידע רמת על היא גם משפיעה ביתחולים בתוך רפואי טיפול מאורגן בה הדרך
עומד חולה כל של לרשותו אלא, ספציפי, חולה על כוללת אחריות בודד לרופא אין רבים בבתיחולים
יתכן מכך, כתוצאה מהצוות. אחד כל של האחריות גבול את מטשטשת הצוות גישת מטפלים. צוות
ספציפיים. רופאים לבין רפואית פעילות בין לקשר צורך ואין הרופא ברמת נתונים לאסוף כדאי שלא
לגבי שהמידע חשוב מסוים, רופא של פעילותו את לשפוט אמור המחלקה מנהל אם נוספת, דוגמה
התקציב בהם במקומות במיוחד נכון הדבר זמין. יהיה והשניוני, הראשוני האבחון כלומר החולה,

המטופלים. מצבת ולהרכב הפעילות לרמת בהתאם לשינויים ונתון גמיש הוא המחלקתי
Chin) בציוד. והן בכוחאדס הן גדולות, בעלויות כרוכים כזה מידע וארגון שאיסוף לזכור יש אולם,
האנשים שכאשר כך על מורה בחו"ל בבתיחולים שנרכש הניסיון .(et al. 1981; Ashley et al. 1982
בשימושי המידע את רואים אינם  ואחיות רופאים  המערכת לתוך המידע את המזינים
Foster 1986; Buxton et al.) בהספקתו זמן להשקיע חדלים הם במאוחר או במוקדם לעבודתם,
כנגד יותר מפורט מידע באיסוף הנוספת ההשקעה את לשקול חשוב לפיכך, .(1989; Pollitt 1988
חיוב. מערכות ובניית טיפוליים פרוטוקולים פיתוח איכות, בקרת ניהול, לשם לו שנועד השימוש

היעדים לקראת ההתקדמות אחר לעקוב כדי המחלקה ברמת לפחות בנתונים צורך שיש ברור
המחלקתית ברמה ועלויותיהם בשירותים שימוש על מידע איסוף של הגדול היתרון התקציביים.
זאת, עם יחד מדי. מתוחכמת מידע במערכת להשקיע צורך ואין להשגה יחסית קל זה שמידע הוא
על מידע אין כאשר מינהלית לבעיה לגרום עשוי המחלקה ברמת ורק אך מידע שאיסוף pw<
לעלויותיתר שגרמו כך על אחריות עליהם להטיל קשה ספציפיים, רופאים של ספציפיות פעילויות
הרופאים לבין הספציפי הרפואי הטיפול הוצאות בין הקשר ייבדק לא אם פעילויותיהם. בעקבות
לפעול צורך יש והאם עלויות, אלו מייצר מי לדעת המחלקות ראשי על שיקשה ייתכן המסוימים,

המצב. לתיקון
דרושות אולם, מחלקתית. ברמה הקיים המידע את לארגן כיום ניתן בישראל בתיהחולים ברוב
בשירותים שימוש על יותר מפורט מידע לאסוף מנת על בתוכנה והן בחומרה הן נכבדות, השקעות
מחלקתי לתקצוב תכנית ליישם עלמנת המטופלים. מצבת הרכב ועל שירותים תמחור על ספציפיים,

הבא: המידע את לקבל רצוי בתיהחולים ברוב
שהוזמנו האבחון שירותי סךכל (א)
אבחון שירותי של ליחידה עלות (ב)

תפוסה) ו/או שחרורים מספר קבלות, מספר (כגון מחלקתית פעילות 0)
במחלקה המטופלים מצבת הרכב של אומדן (ד)
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השפעתה. מידת את ולהעריך התכנית את ליישם יהיה קשה זה, מינימלי מידע ללא
בגין העלויות האם להבין כדי שהרי טיפול, תכניות של הקליניות התוצאות על מידע לאסוף גם חשוב
הקליניות. התוצאות על בנתונים צורך ובראשונה בראש יש מוצדקות, היו מסוימת טיפול תכנית
הספרות מן כמוכן, הכוללת. איכותו ולגבי הטיפול מועילות לגבי חשוב מידע מספקים אלה נתונים
מידע, לאסוף יש המחלקתי, לתקצוב תכנית בהפעלת פעולה ישתפו שהקלינאים רוצים שאם עולה,
DHHS ;Mills 1988 ;Brooks 1986) כרופאים תפקודם את לשפר להם שיסייע קליניות, תוצאות כגון
בפיתוח הבא האפשרי הצעד פועלת, כבר מחלקתי לתקצוב תכנית שכאשר לציין כדאי .(1986
תוצאות על זמין מידע בעזרת וזאת, ,(Practice Protocol) בפרוטוקולים השימוש הוא לניהול כלים
ב300 בשימוש הנמצאת מתוחכמת מידע מערכת פירוט ביתר מציג ב' (נספח מטופלים. של קליניות
של מדדים על וגם עלויותיהם ועל בשירותים שימוש על מידע מספקת זו מערכת בעולם. בתיחולים

המטופלים). מצבת והרכב מחלקתית פעילות

עזר בשירותי לשימוש בנוגע הרפואי הסגל התנהגות לשינוי תמריצים 1.6
לגרום ניתן הנכונים שבתנאים היא, מחלקתי לתקצוב התכנית של המוצהרות ההנחות אחת
את לשנות המאמצים רוב במשאבים. יותר יעיל לשימוש שיביאו כך טיפול, דפוסי לשנות לרופאים
קיימת כאן ומעבדות. הדמיה בדיקות כגון אבחון בשירותי לשימוש נוגעים רופאים של התנהגותם
שונות קיימת כאשר .(Eisenberg 1985) עזר בשירותי בשימוש רופאים בין ביותר הגדולה השונות
מבלי טיפול דפוסי לשנות הזדמנות קיימת חולה, כל של שונה רפואי מצב עלידי מוסברת שאינה
רופאים של התנהגות לשינוי בשיטות העוסקת ענפה ספרות קיימת הטיפול. באיכות לירידה לגרום
רבים חוקרים .(Cummings et al. 1987 ;Kralewsk et al. 1987; Tierney et al. 1990 ;Tell 1982)
עולה, הספרות מסקירת רופאים. של העבודה דפוסי על שונות תמריצים מערכות בהשפעת עוסקים
והן: אבחון) שירותי (בעיקר עזר בשירותי השימוש דפוסי על להשפיע האמורות שיטות מספר שישע
המודעות הגברת או הרפואי הידע שיפור שתכליתה לרופא מידע העברת  שוטפים וחינוך מידע (א)

רפואיות. החלטות של לעלויות ביחס
לקחת יוכל שהרופא כדי שירות ליחידת העלות על מידע העברת  עלויות על מידע אספקת (ב)

בחשבון. זה גורם גם
של השימוש על ו/או בשירותים שלו השימוש דפוסי על לרופא מידע העברת  שוטף משוב (ג)

אחרים. רופאים
חסכון המוכיחים לרופאים חומרי או כספי תמריץ הענקת  כספית/חומרית תמריצים מערכת (ד)

מהתקציב. חריגות על עונשים הטלת ו/או בהוצאות
מסוימים. שירותים להזמין מהרופאים המונעות מינהליות הגבלות (ה)

הענקת או הגבלות הטלת היא אחת גישה עיקריות גישות שתי עפ"י אלה שיטות לסווג ניתן
בהכשרה השקעה היא שניה גישה מסוימות. בדיקות להזמין מרופאים המונעים חיצוניים תמריצים
.(Davidoff et al. 1989) בשירותים לשימוש הנוגעים רצויים נוהגים להפנמת רופאים של ובחינוך
בהזמנת רופאים המנחים המניעים ואת הרפואי הידע את לשנות היא נוהגים" ב"הפנמת הכוונה

יותר. ואפקטיבית יעילה בצורה בבדיקות שישתמשו כך הבדיקות,
הגמישות במידת רבה, במידה תלויה, התמריצים שמערכת עולה, מומחים מספר עם ראיונות מתוך
נאלץ רבה, גמישות אין כאשר בהענשה. או תמריצים בהענקת למחלקה או לביתהחולים שיש
להביא כדרך הארגון יעדי עם אישית הזדהות ולעודד הרופאים של למצפונם לפנות המחלקה ראש
הללו הפניות את לחזק ניתן יותר, רבה גמישות קיימת כאשר העלות. לנושא יותר רבה למודעות
שחתמריצים מאחר כי טוענים (1988) ועמיתיו Pollitt נכונה". "התנהגות עבור קונקרטיים בתגמולים
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מצביעים ואף לרופא אמיתי תמריץ מהווים אינם הם המחלקה), ברמת (כלומר קולקטיביים הינם
עם פעולה לשתף לשכנעם או הרופאים על לאכוף היחידות מנהלי וברצון ביכולת בעיתיות על
מחלקות מנהלי על דיווח לא ידם על שרואיינו היחידות ממנהלי אחד אף כי מציינים הם התכנית.
רופאים. של עבודתם בדפוסי משמעותיים שינויים לבצע כדי בתקציבים להשתמש מסוגלים שהיו
לשינוי להביא ניתן הכספי. בתחום ורק אך אלה תגמולים לרכז כדאי שלא היא המפתח נקודת
סביבה ליצור מנת על כבר; לא זה שנלמדו בהתנהגויות תומכת הסביבה אם רק בהתנהגות מתמשך
הארגון אנשי מצד משוב קבלת חינוך, מידע, משוב הכוללת רבצדדית, בגישה צורך יש זו, מעין

.(Tell 1982) כספיים ותגמולים

אימת לבקרת מערגות 1.7
חשש יש לדוגמה, שונות. בדרכים הטיפול איכות על להשפיע עשויה מחלקתי לתקצוב תכנית הפעלת
את להוריד כדי  אבחון בדיקות פחות להזמין  הטיפול תכניות את לשנות עלולים שרופאים
רפואיים במקרים מטיפול להימנע גם עלולים רופאים בחולים. לפגוע עלול זה דבר הטיפול. עלות
ירדה הטיפול שאיכות לכך עדויות שאין לציין כדאי גבוהות. בהוצאות כרוך יהיה הטיפול אם קשים,
Blendon et al.) אבחון בבדיקות השימוש להקטנת מהטקטיקות אחת שהפעילו בתיחולים באותם
מערכת הקמת מחייבת מחלקתי לתקצוב תכנית הפעלת זאת, עם יחד .(1983; Kroenke et at. 1987
ביתחולים כאשר שגם לרופאים, לשדר כדי והן האיכות על לשמור כדי הן איכות, לבקרת כלשהי

עליון. ערך הטיפול איכות נשארת עלויות, בהורדת מאמצים משקיע

התכנית מרכיבי של יישומם דיני תהליך: משתני .2

אי על או הצלחתה על רבה במידה תשפיע מחלקתי לתקצוב תכנית תיושם בה הדרך שנאמר, כפי
של התנהגותו את לשנות הוא התכנית מאחורי הבסיסי שהרעיון מכיוון זאת, התכנית. של הצלחתה

העזר. בשירותי לשימוש בנוגע הרפואי הסגל

התכנית וביישום בפיתוח והאדמיניסטרטיבי הרפואי הסגל מעורבות 2.1

הסגל הם: מחלקתי לתקצוב תכנית בפיתות המעורבים העיקריים הגורמים ,1 בלוח שצויין כפי
בהשלכות נדון להלן נבחרים. רופאים העזר; ומחלקות הקליניות המחלקות ראשי האדמיניסטרטיבי;
לרעיון  השלילית או החיובית  ובהתייחסותם התכניות, בפיתוח הללו הגורמים שיתוף של

המחלקתי. התקצוב

רפואי וסגל מחלקות מנהלי
בפיתוח הרפואי מהסגל אנשים ומספר מחלקות מנהלי של שמעורבות היא, בספרות הרווחת הדעה
העיקריים הנושאים .(Harirson 1988 ., Pollitt et al. 1988) התכנית להצלחת חיונית היא התכנית
של התנהגותם לשינוי האסטרטגיה (ב) הכוללת; התכנית פיתוח (א) הם: אלה גורמים לשתף יש בהם
המחלקתי התקציב רמת קביעת (ג) תמריצים; פיתוח כלומר, עזר, בשירותי שימוש לגבי הרופאים
קליניות; תוצאות כגון לרופאים, רלוונטי מידע גם שתספק המידע מערכת פיתוח (ד) הספציפי;
Buxton et al 1989; Ham) המחלקות לבין האדמיניסטרטיבי הדרג בין החוזר ההיזון תדירות (ה)
לתקצוב תכניות ליישום בבריטניה שנערכו שונים נסיונות מתארת הספרות .(and Hunter 1988
גם מסוימת ובמידה זה, לרעיון הרופאים התנגדות הוא שם המוזכר העיקרי והקושי מחלקתי,
ודרגים אחיות רופאים, עם ראיונות סדרת ערכו (1988) ועמיתיו Pollitt מצידם. פעולה שיתוף העדר
.(NHS) National Health Service! המחלקתי לתקצוב תכנית אימוץ מהלך לגבי אדמיניסטרטיביים
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מיעוט מצד רב עניין היה כמוכן, הרופאים. מצד בעוינות נתקלה לא עצמה התכנית כי מציינים הם
על מגבלות כי הבינו מהם רבים כאשר זו, מעין בתכנית צעירים) בקרב (בעיקר הרופאים מבין
שותף יהיה המינהלי שהדרג לכך הרופאים התנגדו זאת, כל למרות נמנעות. בלתי הן משאבים
המינהלי הדרג שיתוף כי הרופאים חששו החוקרים, לטענת קליניות. לפעילויות הנוגעות בהחלטות
עולות דומות עדויות הטיפול. טיב הערכת על שליטתם ואת משימותיהם על שליטתם את יקטין
מחלקתי תקצוב נושא על (1989) Maarse של ובסקירתו (1988) Ham and Hunter של בדיווחם

בהולנד. בבתיחולים

לתקצוב תכנית אימוץ ניסיון על בהסתמך .(1983) Wickings עלידי מוצגים סותרים ממצאים
המחברים בחיוב. הניסיון את קיבל והסיעודי הרפואי הצוות כי נמצא ה70, שנות במחצית מחלקתי
תכנית בהערכת מעורבת שהיתה יונג ארתור חברת גם ומשבדיה. מצרפת דומות עדויות מביאים גם
.(Pollitt et al. 1988) הרופאים עלידי בחיוב התקבלו הנסיונות כי מצאה המחלקתי התקצוב

אלה. תכניות ובישום בפיתוח רופאים של המעורבות היתה אלה נסיונות בין המשותף

סיבות: ממספר נובעת לתכנית הרופאים של התנגדותם כי הספרות מן ללמוד ניתן
מחלקתי לתקצוב תכנית הפעלת שלהם. המקצועית ובאוטונומיה בעצמאות לפגיעה חשש רקע על (א)
צמצום וטיפול דיאגנוזה על הרופאים שליטת (1) היבטים: שני של בצמצום להיכרך עשויה
(2) טיפול; הליכי וקביעת תרופות בדיקות, הזמנות לגבי רופאים של ההחלטה זכות של אפשרי
יהיה ניתן שבאמצעותה דיווחים מערכת הפעלת הטיפול טיב הערכת על הרופאים שליטת
סטנדרטים לגבי רופאים של הקביעה זכות את להקטין עלולה הרופאים ביצועי את להשוות

.(Schultz and Harrison 1988) לטיפול מתאימים
מהנורמות. חריגות עקב סנקציות מהטלת חשש או נאותה תמריצים מערכת העדר רקע על (ב)

שיקולים ואימוץ מחלקתי תקציב הפעלת נושאי עומדים אידיאולוגי, מקונפליקט כתוצאה (ג)
.(Scirvens 1988) הרפואי לאתוס בניגוד הבודד בחולה בטיפול כספיים

Ham and Hunter, 1988; Scrivens,) כמנהלים לפעול הרופאים מצד ויכולת ידע חוסר של כתגובה (ד)
.(1988

במידע. הרופאים של אמון חוסר של כתוצאה (ה)

מלווה תהיה שהתכנית לשער ניתן אלה, בתהליכים כרוך מחלקתי לתקצוב תכנית שאימוץ במידה
להסיק, אולי, ניתן, מכאן .(Hampton 1983) המקצועי למעמדם חששם בשל הרופאים מצד בהתנגדות
עצמם, הרופאים עלידי או רופאים עצמם שהם מנהלים עלידי מבוקרת הרופאים פעילות עוד כל כי
איום בכך יהיה שלא משום התנגדויות, תתעוררנה לא ,peer review^ הדומות מסגרות באמצעות
משאבים הקצאת על אחריות האצלת לכן, קבוצה. בתור הרופאים של המקצועית האוטונומיה על

.(Tap and Schut 1987) זו לבעיה בספרות המוצעים הפתרונות אחד הם רופאמנהל בידי וטיפול
אידיאולוגי קונפליקט ליצור עלולה לרופאים ניהול סמכויות האצלת שעצם טוען (1988) Scirvens
מאמינים רופאים מזה. זה בתכלית שונים פילוסופיים בסיסים על מושתתים וניהול רפואה שכן
את להפחית כדי החלטותיהם. לכל הבסיס להיות צריכה כספיים, שיקולים ולא החולה, טובת כי
המורים ובעמדות הרפואה הוראת בשיטות רדיקאליים שינויים לידי להביא יש הזה, הקונפליקט

.(Morirem 1988) לרפואה בבתיספר

גם לתפקד מסוגלים שרופאים הינה מחלקתי לתקצוב תכניות בבסיס העומדת נוספת הנחה
ניתן לפיכך, בניהול. לגמרי ניסיון חסרי הרופאים רוב בשדה. מאומתת אינה זו הנחה כמנהלים.
למילוי מתאימים הם שאין מתחושה לפחות, חלקית נובעת, התכנית ליישום שהתנגדותם להניח
1988 עסקים. לאנשי לא אך למנהלים להפוך רצון שקיים יתכן כלומר, "עסקיים", תפקידים

12



NHSn מחוזיים מנהלים וכ150 רופאים כ1500 בקרב שנערכו סקרים כי מציין אף )Scirvens(
פורמאליים. ניהול כישורי נעדרים מחוזיים מנהלים והן רופאים שהן מצאו,

הקשורה אלו תכניות ביישום רופאים של הפעולה שיתוף למידת בנוגע המתעוררת נוספת סוגייה
לנתונים רב אמון רוכשים אינם הרופאים כי גורס (1988) Mills מידע; ממערכות המתקבלים לנתונים

המידע. מערכות באמצעות המופקים

אדמיניסטרטיבי סגל
מחלקות של יותר רבה ולהתייעלות לחיסכון להביא בניסיון מקורו מחלקתי לתקצוב תכנית אימוץ
לגלות צריך הכספיים להיבטים האחראי הדרג שהינו האדמיניסטרטיבי הדרג לכאורה, ביתחולים.
ותומך כאלה תוכניות של הפעלה כלל בדרך יוזם זה דרג למעשה, אלו. מערכות בהקמת רב עניין

זאת. תכנית מהפעלת חששות להתגלות לעתים עלולים בו גם אך בהן,
כלל בדרך גילו ומתכננים חשבון רואי כספים, מנהלי גזברים, כי מציינים (1988) ועמיתיו Poliitt
הם בהדרגתיות. התכנית את לאמץ יש ושלדעתם מחלקתי לתקצוב התכנית רעיון לגבי זהיר יחס

כוחם. להגדלת תקציב במערכות שמקורו המידע את ינצלו שרופאים חששות מביעים גם
לקשיים מחלקתי לתקצוב לתכנית בנוגע האדמיניסטרטיבי הדרג של הפושר היחס את ליחס ניתן
מדי. רחבות סמכויות ולרופאים למחלקות תעניק התכנית כי לחששם וכן ביישומה האובייקטיביים
בנוגע שלהם ההחלטה חופש את ותגדיל ונפחו הפעילויות מהות על הרופאים שליטת את תרחיב היא

עזר. בשירותי ולשימוש נוסף ציוד לרכישת
באדמיניסטרציה גורמים אותם מצד בהתנגדות להיתקל כן, על עלול, מחלקתי לתקציב תכנית אימוץ

מסורתי. באופן אלה בסמכויות החזיקו אשר

כספי גיעון של במצב מתקנת פעילות 2.2

מחקרים נערכו לא כמוכן, כספי. גרעון של לתיקון להביא יחידה פעולה דרך על מצביעה הספרות אין
כספי גדעון נוצר כאשר בדרךכלל, אחרת. או זו שיטה של יעילותה את להוכיח מנת על אמפיריים
הסיבות לגבי הסבר ממנו לקבל עלמנת ההנהלה אל המחלקה ראש מוזמן מסוימת, במחלקה
לכך יביא ההנהלה מצד זה מעין מעקב של קיומו שעצם היא הבסיסית ההנחה לגדעון. שגרמו
תמריצים שמערכת היא נוספת הנחה בשרותים. שימוש דפוסי על יותר יקפידו המחלקות שמנהלי
הוצאות את לרסן המחלקות ראשי את תעודד  המחלקה ברשות ויישארו שנחסכו כספים כמו 

.(Tell, 1982) מחלקתם
ההנהלה של ביכולתה אין כאשר למשל, בשרותים. יתר שימוש למנוע שמטרתן ענישה שיטות גם ישע
במחלקה לעבוד אותו להעביר להחליט ביתהחולים הנהלת יכולה אחר, או זה מחלקה ראש לפטר
נסיעות לבטל המחלקה, מיטות במספר לקצץ מחלקות, בין לאחד להחליט עשויה ההנהלה אחרת.
המחלקה מנהל של הפעולה חופש את להגביל היא נוספת אפשרות .(1990 (אפיק, וכף לכנסים
לא אך בארץ, אלה מעין צעדים ננקטו שבעבר עדות אין וכוי. חדשות תכניות פיתוח ציוד, בהזמנת
ה"מקל". בשיטת גם אלא ה"גזר" בשיטת רק לא בעתיד ינקטו בתיהחולים שהנהלות הנמנע מן
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המופעלות מחלקתי לתקצוב תכניות של ראשוני תיאור ר
בישראל בתיחולים ני4

תכניות של שונים מרכיבים להפעלת הראשוניים הניסיונות את בקצרה נסקור אנו הבא בפרק
התכניות של 1992 לנובמבר נכון ראשוני תיאור נציג אנו בארץ. בתיחולים במספר מחלקתי לתקצוב
והדסה רמלה ליד הרופא אסף השומר, בתל שיבא בחיפה, ציון בני בתיחולים: בארבעה המופעלת
עם מקדימים ראיונות על בהתבסס הללו, בתכניות המפתח נקודות את יסכם 2 לוח בירושלים.

ביתהחולים. צוות אנשי

ציון בני הרפואי המרכז .1

לפני מחלקתי לתקצוב לתכנית התשתית בהנחת החל ביתהחולים של האדמיניסטרטיבי המנהל
בית כולל עזר, מחלקות למספר תקציבים ניתנו התכנית ביצוע של הראשון בשלב שנים. כ10
עדכון תוך העבר, ניסיון על התבססו אלה תקציבים לפיזיותרפיה. והיחידות המעבדות המרקחת,
עלות על ממוחשב מידע כוללת ציון בני הרפואי במרכז המערכת בעלויות. הצפוי בגידול המתחשב
תקציבים הקליניות המחלקות קיבלו ה80 שנות מתחילת שבועי. בסיס על המעודכן שירות, ליחידת

אלו. לשירותים הדרישה היקף על מידע נמסר שלא למרות וחומרים, תרופות עבור

תרופות, של רכישות כיסו אלו תקציבים .1992 ינואר מחודש החל ניתן יותר מקיף מחלקתי תקציב
על נקבע מחלקה לכל התקציב של גודלו הדם. ובנק הדמיה שירותי כימיה, בדיקות מתכלה, ציוד

התקציב. רמת בקביעת מעורבים היו לא המחלקות ראשי העבר. מן (הוצאות) נתונים בסיס
כמוכן, השונים. העזר בשירותי המחלקתי השימוש אחר עוקבת שוטף מידע המספקת המערכת
הקושי מידת דירוג באמצעות כירורגיות במחלקות המטופלים מצבת הרכב את למדוד ניסיון נעשה
השתמשו אלה בנתונים מסוימים. חולים של האשפוז ימי ספירת ובאמצעות מסוימים ניתוחים של
כראוי. ומוגדר גמיש תקציב אין ציון בני בביתחולים כי נראה, הבאה. השנה תקציב עדכון לצורך
מטופלים מצבת ובהרכב 800/{) של בתפוסה תפעל שהמחלקה ההנחה, על מבוסס כיום התקציב

העבר. ניסיון את המשקף
אם מחלקתי. תגמול על מתבסס עזר בשירותי לשימוש בנוגע הרופאים התנהגות לשינוי המנגנון
או נוסף, ציוד לקניית אלה בכספים להשתמש האפשרות לה תינתן כסף, לחסוך תצליח מחלקה
לטיפול פורמלית אסטרטגיה עוצבה טרם הבאה. השנה לתקציב הכספים את להוסיף יהיה שניתן

מתקציבו. קבוע באופן שחורגות הקליניות במחלקות
מסך %30d רק למעשה המחלקתי התקציב משקף בתקציבים, נכלל אינו כוחאדם שנושא מכיוון
ממקורות עזר שירותי לרכוש חלקית סמכות ניתנה המחלקות לראשי חמחלקתיות. העלויות כל
הנחלת של לאישור זקוקים הם כך לשם אולם, לו. מחוצה והן ביתהחולים בתוך הן שונים,
לספק העזר מחלקות את תכריח המחלקות לראשי כזו גמישות שהענקת הוא הרעיון ביתהחולים.

יותר. יעיל ו/או יותר טוב שירות
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השומי) (תל שיבא ביתהחולים .2

בכיוון לפעול החליט ביתהחולים .1988 באפריל לראשונה יושמה מחלקתי לתקצוב חלקית תכנית
סיבות: משתי זה

רב ידע שלהם המחלקות, לראשי המינהליות וההתלבטויות ההחלטות את להעביר רצון היה (א)
מסוימים. לחולים טיפול תכניות לגבי להחלטות להגיע ביתהחולים מלהנהלת יותר

דומה, מטופלים מצבת הרכב לבעלות שנחשבו שונות מחלקות שמייצרות בעלויות השונות בגלל (ב)
בעלויות. השונות את לצמצם שתתחיל מערכת ולפתח לשונות הסיבות את להבין רצון היה

התקציבים פותחו זה מידע בסיס על .1986 מאז ממוחשבים נתונים סוגי מספר קיימים בביתהחולים
מחלקה לכל רפואי. וציוד מתכלה ציוד רוקחות, כוללים התקציבים בביתהחולים. המחלקות לכל
בין העברות לבצע המחלקות ראשי יכלו בהתאם, הללו. הסעיפים לשלושת גלובלי תקציב ניתן

תקציבים. ניתנו העזר למחלקות גם התקציב. סעיפי שלושת
הסעיפים להוספת המניעים אחד והדמיה. דם בדיקות עבור גם תקציבים לספק מתכע ביתהחולים
רבות בדיקות להזמין המחלקות ראשי נוטים תרופות, על כספים לחסוך שכדי החשש, הוא הללו
זו, כגון מתופעה להימנע כדי במשאבים. המחלקה חסכה לא בפועל, אזי הדבר, נכון אכן אם יותר.

בתקציב. הללו הסעיפים גם ייכללו
דו"ח כל מצביע כמוכן, המחלקה. לראש נמסר אשר חודשי בדו"ח נרשם למחלקה הקבלות מספר
ניתן לפיכך, הגלובלי. התקציב את המרכיבים הסעיפים לגבי המחלקה שייצרה העלויות על חודשי
בתקציב שינויים לקביעת בסיס בתור גם אלא לתפוסת פעיל מדד בתור רק לא זה בדו"ח להשתמש

השנה. במשך
שקיים למרות כן, על זמן. פני על קבוע נשאר שהוא היא ההנחה המטופלים, מצבת להרכב באשר
מדד שיפותח עד הרי התקציב, את מסוימת במידה מגמיש אשר פעילות, על המבוסס כלשהו, מדד
עדיין קיימת מכך, כתוצאה לחלוטין. גמיש יהיה לא התקציב המטופלים, מצבת להרכב הולם
אחרות למחלקות שיופנו או מסוימות למחלקות יתקבלו לא קשים רפואיים שמקרים האפשרות

המיון. חדר כגון תקציבים, מקבלות שאינן
המימון ביטול כגון אפשריות סנקציות כוללת ספציפיים מחלקות לראשי התמריצים מערכת
העברתו או בכוחהאדם המחלקה;צמצום של המחקר כספי מתוך תשלום גביית להשתלמויות;
יעילות עבור פוטנציאליים ו"תגמולים" למחלקה; ההפניות במספר צמצום אחרת; למחלקה
עלפירוב, נוסף. ציוד לרכישת ואפשרות ולסמינרים; להשתלמויות נוסף מימון תקצוב כגון תקציבית
ההזדמנות לו ותינתן מדוע להסביר המחלקה ראש ייקרא בתקציב, עומדת איננה המחלקה אם
ישיר קשר כל שאין למרות הנהנית, היא המחלקה בתקציב, חיסכון היה אם מתקנת. בפעולה לנקוט

הניתן. התגמול ערך לבין החיסכון גודל בין
נתונים קיימים אולם, החולה. או הרופא ברמת ולא המחלקה, ברמת הינם במערכת הנתונים רוב
היא ההנחה יקרות. תרופות או הדמיה, שירותי דם, הזמנת כוללת הטיפול תכנית כאשר החולה ברמת
על להשפיע כן, על ויכולים, גבוהות, עלויות המייצרים הרופאים את לזהות יודעים המחלקות שראשי
כתוצאה החודשיות בעלויות שינויים על מצביעים שיבא בביתהחוליס שנעשו מחקרים התנהגותם.
נובעים הללו השינויים אם ברור לא ספציפיים. מחלקות ראשי אצל ההנהלה מן שהתקבל המשוב מן

מחלקתי. לתקצוב התכנית מהפעלת או המידע, מהספקת רק
או קשים חולים דחיית של האפשרות מפני להגן שמטרתה פורמלית מערכת קיימת לא בנוסף,
חשש קיים המטופלים. מצבת הרכב על בנתונים בחלקו, תלוי, הדבר אחרות. למחלקות העברתם
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"סלקציה מבצעות הן כלומר, שלהן, המטופלים מצבת בהרכב לשלוט מנסות מסוימות שמחלקות
מן לחרוג תתחלנה המחלקות שכאשר חשש קיים מכך, יתרה בהוצאות. לצמצם כדי שלילית"
הזאת התופעה של תדירותה מסוימים. שירותים לספק תפסקנה או פעילותן, את תאטנה התקציב,

גמיש. פחות יהיה שהתקציב ככל תגבר

הרופא אסף בית'החולים .3

ניתנה העזר למחלקות שנים. מספר מזה מחלקתי לתקצוב תכנית מונהגת הרופא אסף בביתחולים
רפואי ציוד (ב) רוקחות, (א) עבור תקציב מקבלת קלינית מחלקה כל ב1988. תקציבית אחריות
נבדקת התכנית התקדמות אך שנתיים, הם למחלקות הניתנים התקציבים משקי. ציוד ו(ג) מתכלה
המחלקה לראש מוקצבים מהתקציב, חורגת מסוימת שמחלקה נמצא אם חודשים. שלושה כל
ראש נדרש חריגה, קיימת עדיין זו תקופה אחרי אם ההוצאות. את לצמצם חודשים שלושה
ביתהחולים. של הבכירים המנהלים שבהרכבה מיוחדת, מינהלית ועדה בפני להופיע המחלקה
את לצמצם כדי תינקטנה פעולות ואלו מהתקציב המחלקה חרגה מדוע להסביר נדרש הוא כאן

בונוס. תקבל היא במשאבים, לחסוך מצליחה מסוימת מחלקה אם תיאורטית, ההוצאות.
כמות את המתעד דו"ח מכינה עזר מחלקת כל זו. במערכת חשוב תפקיד העזר מחלקות למנהלי
עבור תקציבים העזר מחלקת מקבלת השנה, בתחילת קלינית. מחלקה כל שהזמינה השירותים
 מצבם על הקליניות במחלקות לעמיתיהם מדווחים העזר מחלקות מנהלי קלינית. מחלקה כל
מידע להספקת אחראיות העזר מחלקות כך, ממנו. חורגים או התקציב במסגרת נמצאים הם האם
במסגרת להישאר כדי מתקנים בצעדים לנקוט יוכלו שאלה כדי הקליניות המחלקות לראשי תקציבי

התקציב.
ברמת ממוחשב מידע קיים מחשוב. תהליך של בעיצומו ביתהחולים נמצא האחרונות, בשנים
בתרופה משתמשים כאשר זמינים החולה ברמת נתונים החולה. או הרופא ברמת לא אך המחלקה,
מן נפרדת היא אולם איכות, אחר למעקב מערכת קיימת ממוחשבים. אינם אלה נתונים אולם יקרה,
רפואיים מקרים באקראי הרפואי הסגל אנשי בוחרים המעקב במסגרת מחלקתי. לתקצוב התכנית
שניתן ספק אין החולה. של למצבו מתאימים היו בביתהחוליס שניתנו הטיפולים האם וקובעים
עם להתעורר העלולות איכות בעיות מפני להגן גם שתוכל כך זו איכות בקרת תכנית להתאים היה

מחלקתי. לתקצוב יותר מקיפה תכנית הפעלת

הדסה הרפואי המרכז A

כבר שנותנת מתוחכמת מידע מערכת בניית של סיום בשלבי למעשה, נמצא, הדסה ביתחולים
הדסה ביתחולים פיתח האחרונים וחצי השנה במהלך מחלקתי. תקצוב של תכנית לביצוע תשתית
ההוצאה סעיפי כל את כוללת אשר ממוחשב מחלקתי תקצוב של חדשה מערכת אינטנסיבית בצורה
המכסה גלובלי תקציב מקבלת קלינית מחלקה כל כלומר, ביתהחולים. יחידות כל על וההכנסה

וכר. כוחהאדם העזר, שירותי כל את
שהם מקור מכל ציוד לרכוש מוגבלת סמכות מקבלים תקציבים המקבלות העזר מחלקות ראשי
ביתהחולים. של מיוחדת ועדה בפני בקשותיהם את להביא נדרשים העזר מחלקות ראשי בוחרים.
רשאים אינם הם הקליניות, המחלקות לראשי באשר הבקשות. מאושרות המקרים בכל כמעט
במערכת או תקציביהם בקביעת מעורבים שאינם וכמעט שונים תקציב סעיפי בין כספים להעביר

כולה.
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תמחיר פעילויות, העבר, הוצאות כגון שונות אופציות לפי תקציב בניית מאפשרת המידע מערכת
מידע קיים העבר. הוצאות על בנוי התקציב היה המקרים, ברוב כה, עד השיטות. שלוש בין ושילוב
הכוונה בודדים. פריטים של פירוט לרמת עד מחלקה, לכל התקציב סעיפי כל של וכספי כמותי
בתוך קיים לבסוף, הבודד. החולה ברמת יותר מפורט מידע קבלת שתאפשר למערכת להגיע היא

השונים. מרכיביו כל על תמחיר של אינטגרטיבי מערך המערכת
הדו"ח חודשים. לשלושה אחת וניצול תקציב דו"חות מחלקות ראשי מקבלים ,1992 שנת לסוף נכון
שירותי של ומכירה קנייה שכר; העמסות והכנסות; הוצאות כגון שונים מרכיבים מספר מפרט
ראש על מתקציבה, חורגת מסוימת מחלקה אם כלליות. העמסות ביןיחידתיות; העמסות עזר;
כדי מפותחות תמריצים מערכת עדיין אין ביתהחולים. להנהלת הסיבה את להסביר המחלקה

העלויות. לנושא יותר רצינית התיחסות לעודד
אסף שיבא, ציון, בני בבתיחולים הקיימות התכניות של העיקריים המרכיבים את מסכם 2 לוח

הדסה. הרפואי והמרכז הרופא
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הרופא" "אסף "שיבא", "בניציוף', הרפואיים במרכזים שנצפו מחלקתי לתקצוב מודלים :2 לוח
ו"הדסה"

תדסת חייטא אסף ש>1א ציון בנ* מגדייים משתנים
המחלקות כל הקליניות המחלקות כל בית קליניות, מחלקות בית קליניות, מחלקות המקבלים הגורמים

ומחלקות הקליניות עזר מחלקות ומספר ציוד מחסן מרקחת, מעבדות מרקחת, תקציב
העזר ומתכלה רפואי

העבר מן נתונים העבר מן נתונים העבר מן נתונים העבר מן נתונים לקביעת הבסיס
עם מו''מ ועפ''י התקציב גובה
המחלקות ראשי

לרכישת קבוע תקציב לרוקחות, קבוע תקציב למחצה גמיש תקציב לבית קבוע תקציב התקציב סוג
שירות כל ומתכלה רפואי לציוד בהתאם המשתנה מתכלה, ציוד מרקחת,

משקי ולציוד הפעילות לרמת שירותי הדם, בנק
המכסה המחלקתית ובדיקות הדמיה
ציוד מרקחת, בית כימיות

רפואי וציוד מתכלה

אינם המחלקות ראשי המחלקות ראשי רשאים מחלקות ראשי המחלקות ראשי הסמכות רמת
להעביר רשאים כספים להעביר רשאים בין כספים להעביר כספים להעביר רשאים

סעיפי בין כספים התקציב סעיפי בין השונים הסעיפים התקציב סעיפי בין
שונים תקציב השונים הגלובלי בתקציב ההנהלה בהסכמת

ברמה ממוחשב מידע באופן ממוחשב מידע ברמה ממוחשב מידע ברמה ממוחשב מידע המידע פירוט רמת
פירוט וכן מחלקתית מחלקתית ברמה חלקי, וברמת מחלקתית מחלקתית
פריטים של רמה עד בו במקרה החולים

בודדים בתרופות שימוש קיים
הדמיה בדיקות יקרות,

הזמנות ביצוע ו/או
הדם מבנק

שימוש על נתונים מתכלה ציוד תרופות, שימוש על נתונים כימיה, הדמיה, בדיקות על הנתונים זמינות
השירותים בכל משקי וציוד ציוד בתרופות, מתכלה, וציוד תרופות בשירותים שימוש
החולים בבית הדמיה שירותי מתכלה, קיים הדם. בנק

הדם ובנק עלות על מידע
עבור שירות ליחידת

אלו שירותים

שחרורים, קבלות, שחרורים, קבלות, שחרורים, קבלות, שחרורים, קבלות, פעילות על נתונים
שחייה תפוסה, שחייה תפוסה, שהייה תפוסה, שחייה תפוסה, מחלקתית

ממוצעת ממוצעת ממוצעת ממוצעת
שוטף מידע דיו מפותח לא שוטף מידע שוטף מידע לשינוי מנגנון

מחלקתיים ותמריצים מחלקתיים ותמריצים הסגל התנהגות
הרפואי

די מפותחות לא מדגם הבודק צוות די מפותחות לא די מפותחות לא לבקרת מערכות
הצורך לבדוק כדי מקרים של הצורך הצורך איכות

הטיפול טיב את
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תתלין משתני
מינימלית מעורבות מינימלית מעורבות מינימלית מעורבות מינימלית מעורבות הסגל מעורבות

הרפואי

רבעתיים דו"חות דו"חות נמסרים לא חודשיים דו"חות חודשיים דו"חות משוב תדירות
מחלקות לראשי מחלקות לראשי לראשי הנמסרים לראשי הנמסרים מידע ואספקת

מחלקות מחלקות
דיה מפותחת לא דיה מפותחת לא לאיעמידח סנקציות דיה מפותחת לא מתקנת פעילות

מימון ביטול  בתקציב גדעון של במצב
גבייה השתלמויות, תקציבי

מחקר; מכספי
כחאדס; צמצום
בהפניות צמצום
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ומסקנות סיכום ה*

עדיין יש מחלקתי, לתקצוב תכניות של שונים מרכיבים ליישם החלו כבר בתיחולים שמספר למרות
היא בבתיהחולים כיום העיקריות הבעיות מן אחת אלה. תכניות של יותר מקיף לפיתוח מקום
במספר השימוש על בלבד חלקי מידע קיים כמוכן, דיין. מפותחות איע והמחשוב המידע שמערכות
יותר רחבה תקציבית סמכות כיום מקבלים מחלקות שמנהלי למרות המחלקתית. ברמה שירותים
בעיקרה. מוגבלת עדיין היא זו סמכות מחלקתי, לתקצוב התכנית להפעלת שקדם למצב בהשוואה
הנדרשת הגמישות המחלקות למנהלי להינתן חייבת התכנית, מן הרצויות התוצאות את להפיק כדי

יעילה. בצורה מחלקותיהם לניהול
עלויות על מידע המחלקות לראשי יסופק שאם ההנחה על מבוססת מחלקתי לתקצוב התכנית
להשתמש עשויים הם אזי תקציבי, לריסון אחראים שהם להם יובהר ואם שירותים, צריכת ועל
מרכזית מטרה היא רופאים בקרב עזר בשירותי השימוש בדפוסי שינוי יותר. רבה בתבונה במשאבים
דפוסי לשינוי רחבות הגישות או האסטרטגיות שתוארו, בתכניות התכנית. להצלחת אומדן המהווה

דיין. מפותחות איע עדיין רופאים ידי על בשירותים השימוש
התכנית. וביישום בפיתוח מחלקות) מנהלי (כגון מפתח אנשי לערב הצורך על מצביעים המחקרים כל
יקבלו או רצינית בצורה אליה שיתיחסו הסיכויים קלושים המחלקות מנהלי של מעורבות בהעדר
מערכת או ארגוני מבנה מאשר לשינוי יותר הרבה קשים הפרט של והתנהגויות עמדות בהבנה. אותה
המעורבים השונים הדרגים בין פעולה שיתוף וכן יעילה בתקשורת השקעה נחוצה לכן, סמכויות.

התכנית. ביישום

על השונים בתיהחולים בין התחרות שגוברת וככל יותר אוטונומיים הופכים שבתיחולים ככל
התקצוב שנושא למרות חדשות. ניהול שיטות באימוץ הצורך גובר כך הכנסות, ועל חולים מספר
שיש החשובים המרכיבים לגבי מוסכמת תפיסה אין עדיין במערכת, ראש בכובד נידון המחלקתי
פיתוחה בעת בחשבון לקחת שיש נושאים במספר זו בעבודה התמקדנו אנו השונות. בתכניות לכלול
ממרכיביה. פחות לא להצלחת* חשוב התכנית של יישומה שתהלין לזכור יש התכנית. של ויישומה
להבטיח כדי וזאת הטיפול איכות על הבקרה חשיבות את מעלה מחלקתי לתקצוב תכנית הפעלת
מערכות יופעלו ולא היה כי לזכור יש לבסוף, הטיפול. איכות חשבון על תבוא לא היעילות שהגברת
להחטיא המחלקתי התקצוב תכנית עלולה לרופאים, חוזר ולהיזון הטיפול איכות לבקרת נוספות

ביותר. הגבוהה ברמה טיפול הענקת והיא ביתהחולים של העיקרית מטרתו את
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משאבים לניהול התכנית א': נספח
(Research Management Initiative)

האחרון. העשור במשך התפתחה בבריטניה National Health ה100^8 של משאבים לניהול היוזמה
למסקנה הגיעו חוקרים ה70. בשנות שנעשו קליני, לתקצוב בניסיונות נעוצים היו התכנית שורשי
מידי שנאסף שהמידע היה זה לכישלון חשוב הסבר נכשלו; קליני לתקצוב המוקדמים שהניסיונות
חשבונות בהנהלת תרגיל זה בניסיון ראו שהרופאים כך הקלינית, לפעילות קשור היה לא הרופאים

שלהם. היוםיומית לפעילות רלבנטי שאינו
שנעשתה הטעות מן להימנע שאפה ,1986 בנובמבר רשמית עליה שהוכרז משאבים, לניהול התכנית
לשירותי לאפשר היתה משאבים לניהול התכנית של העיקרית מטרתה המוקדמים. בנסיונות
להגיע אחרים ולמנהלים לרופאים סיוע עלידי לחולים יותר טוב שירות לספק (NHS) הבריאות
נתפסה משאבים לניהול היוזמה שברשותם. המשאבים של מרבי ניצול לגבי יותר מודעות להחלטות
השירות נותני מצד מעורבות חוסר טיפול, עלויות על מידע העדר של מצב לתיקון הדרכים כאחת
התכניות. לביצוע פיילוט אתרי שישה נבחרו הקלינית. הפעילות על בנתונים איאמון של ויחס בניהול
כבר התכניות הפעלת של ראשוניות הערכות ביצוע. של שונים בשלבים התכניות כל נמצאות כיום,

הללו. המחקרים תוצאות על כאן מדווחים ואנו לסיומן הגיעו
התקציבים קביעת של בתהליך הצוות אנשי של המעורבות בהגברת בעיקר, התמקדה, היוזמה
לנושא למעלה" "מלמטה גישה זו שהיתה כן, אם לומר, ניתן .(Buxton et al, 1989) והקדימויות
ההנהלה הקצתה ואז והתכניות, הקדימויות היעדים, בקביעת השתתפו רופאים התקציבי. הפיתוח
אחראים היו השרות שנותני יצא, כך שנקבעו. ליעדים להגיע שינסו כדי המחלקות למנהלי משאבים

ורמתם. בשירותים השימוש אחר שוטף מעקב קיים מאז, עלידם; שהוקצו המשאבים לניהול
תשתית הוקמה כך, מתאימים. מינהליים והסכמים מידע מערכות נדרשו היוזמה, ביצוע לצורך
האחריות את היטב להגדיר (א) היו: שמטרותיה ואחריות סמכויות ולקביעת וחשבון דין למסירת
המידע, למערכות באשר וסנקציות. תגמולים של הולמות מערכות להקים (ב) המשאבים; לניהול
להצליבם שיש כמוכן, ונגישים. מעודכנים מדויקים, מקיפים, רלבנטיים, להיות הנתונים שעל הודגש
העיקריים המרכיבים מן כמה של סיכום מביאים אנו להלן והקליניים. המינהליים התהליכים עם
אנו אין בפיילוט. המשתתפים בתיהחולים בששת מופעלת שהיא כפי משאבים, לניהול היוזמה של

ותכנית. תכנית כל של המרכיבים כל את מפרטים
בסיוע קשורים, מינהליים תהליכים מספר משקפת עתה, עד שהופעלה כפי משאבים, לניהול היוזמה
של ביזור כוללים העיקריים מרכיביה בבתיהחולים. שונים חתכים פני על המופעלות מידע מערכות
המערכת, של ובהפעלה בפיתוח הצוות של יותר רבה מעורבות וכן התקציבית והסמכות האחריות
באף ביתהחולים בכל מופעלת איננה התכנית לקלינאים. שלה הרלבנטיות על לשמור כדי וזאת,
את להעריך אפשר אי עדיין נבחרים. שירות לספקי או למחלקות מכוונת והיא האתרים, מן אחד
מרכיבים מספר הפיילוט אתרי בששת יש זאת, עם יחד תוצאות. של במונחים והחסרונות היתרונות

כוללים: אלה מחלקתי. תקצוב על הקודם בפרק שהוצגו כפי חשובים
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ן תקציבים בפיתוח צוות וחברי מחלקות ראשי של מעורבות (א)
פיננסי ומידע לקלינאים קליני מידע לספק המיועדות ומשולבות מתוחכמות מידע מערכות (ב)

למנהלים;
תקציביים,■ ואחריות סמכות לגבי ברורות הנחיות קביעת (ג)

גמישים; תקציבים הפעלת לצורך המטופלים, מצבת הרכב לגבי נתונים של זמינות (ד)
המצב. לתיקון צעדים ונקיטת חריגים איתור לצורך שוטף, ומשוב שוטף למעקב מערכות (ה)
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באנגליה בתיחולים בשישה המופעלת משאבים לניהול התכנית של המרכיבים סקירת אי: לוח

מידע מערכות הגידול תהלין אתר

הצלבה עם משולבת, תקשורת רשת תכניות בפיתוח השתתפות Royal
הנתונים מסד לבין המחלקות בין הן ספציפיים, ויעדים Hampshier

המרכזי ברמת והן היחידה ברמת Country
retmnn Hospital

עם מצטלבת הפיננסית המערכת למנהלים ניתנו התקציבים
ומייצרת המקרים, הרכב על נתונים אחריות ונקבעה הקליניים

חודשיים תקציב דו"חות היעדים להשגת ברורה
מחווים אינם החולים על הנתונים מקיימים הקליניים המנהלים
כך מקרים, הרכב של ממערכת חלק מינהל בנושאי ישיבות
על לנתונים גישה יש למשתמשים בשבוע פעמיים לפחות
ברמה לנצלם יכולים והם החולים

והקיבוצית היחידנית
מסד נמצא המידע מערכת בלב מבחינה האחראי הרופא Fereman

המקרים. הרכב של נתונים לפי להקבצה מינהלנית Hospital
המוזנים פיננסיים נתונים בו יש הסמכות בעל הוא התמחות Newcastle
של העלויות אחרים. מנתונים התקציב בנושא העיקרי

לשישה נחלקות השונות הפעילויות תקציבים המקצה והוא
ותקורה הון כולל סעיפים, התמחות כל במסגרת

אישית מערכת עם בניסויים הוחל הוגדר הראשית האחות תפקיד
העומדת קליני למידע ממוחשבת מציין שהוא כך מחדש,

לצרכיהם לשימוש הרופאים לרשות המחלקה לראש סיוע במפורש
דו"חות מקבלות ההנהלות מינהלנית אחריות בין הבחנה Guy's

מדי פעילות ודו"חות תקציביים מקצועית. אחריות לבין Hospital
חודש אחראיות הראשיות האחיות Leiwsham

כלפי מינהלנית מבחינה North £
הרכב על צולב נתונים מסד מופעל אך הקליניים, המנהלים Southward

מנתונים המוזן המקרים, למינהלת מקצועית, מבחינה
מעלויות חולים, מהערכות פיננסיים, הסיעוד שירותי

חולים של רפואיים ומתיקים
הלארפואי הצוות ניהול
המחלקה בתוך והמידע

עסקיים מנהלים לידי נמסר
לגבי ברורות הנחיות קיימות

והמנהל וחשבון דין מתן
תשלומים לאשר יכול הפיננסי
תקציבים לשנות או מוגדלים
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מידע מערכות המהול תהלין אתו
מסד עס קלינית מידע מערכת בידי נמצאים התקציבים Huddersifeld
מידע המספקת צולב, נתונים בידי ולא מינהלנים Royal

ולמנהלים לקלינאים המחלקה ברמת קלינאים Inifrmary

טיפול; של פרופילים להגדיר ניתן
הפעילות עלויות לגבי הנתונים
מרכזי נתונים במסד מאוחסנים

הוגדרו לא עדיין המידע צורכי באופן אחראיים o^runn Arrowe Park
המשאבים לניהול רשמי Hospital

והתקציבים ההנהלה, במסגרת Wirral
המנהלים ברשותם. נמצאים

הפעם זו משתתפים,
התכנון בתהליך הראשונה,

הרכב על הירארכי נתונים מסד בידי נמצאים התקציבים Pilgirm
המבוססים עלות נתוני עם המקרים, ניהול היקף אך מינהלנים, Hospital

של רישום נעשה פעילויות. על הוא ליועצים התקציב South
מנוצל והוא החולים אירועי מזערי Lincolnshire
קליניים ולמחקר לבדיקה
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(Transition Systems) העברה למעונות תכנית בי: נספח :

■. ל ■ . יי .., י■ י. ■■< " ■ i, 1

ב300 כיום מופעלת מחלקתי לתקצוב תכניות של בהפעלה התומכת העברה", "למערכות התכנית
הגדול (קופתחולים) HM0n את המשמשת התמיכה מערכת זוהי העולם. ברחבי בתיחולים
המידע את לעשות היא המערכת של העיקרית מטרתה .Kaiser Permanente  בארצותהברית

רופאיםמנהלים. של היוםיומיות בהחלטות ולסייע ליידע שיוכל כדי זמין הרלווטי
מידע "שפת ולארפואיים רפואיים למנהלים מספק אשר וכוללני, משולב נתונים מסד הינה המערכת
השונים. לצורכיהם ספציפית המותאם באופן נתונים עם לעבוד להם מאפשרת המערכת משותפת".
ושחרורים) קבלות (מערכת ADT קיימים, רפואיים תיקים מתוך המערכת לתוך נאספים הנתונים
כאשר לדוגמה, מקבל. שהוא ולשירותים היחיד לחולה נקשרים והם ופיננסיות, מחלקתיות ומערכות
כאירוע הנתונים במסד הצילום נרשם החזה, של רנטגן צילום עובר בביתחולים המאושפז אדם

הרנטגן. במחלקת הפעילות על אחרים לנתונים והן אדם אותו של לתיק הן הקשור בודד
על המחלקה, של הפרודוקטיביות מידת על מידע בעזרת מחלקות למנהלי לסייע מיועדת המערכת
לו המאפשר דבר למידע, גישה יש לקלינאי החומרים. עלויות ועל הטכנולוגיה של עלות/תועלת ניצול
הטיפולי, לפרופיל מתייחסים הם וכיצד הניתנים, והטיפול האבחון שירותי דפוסי את ולהבין להיטיב
כלליים למנהלים מאפשרת גם המערכת דומה. שמצבם בחולים מועיל לטיפול להגיע יהיה שניתן כדי
בצורת בכך הכרוכות העלויות ואת בחולה הטיפול את המחלקתית, הפעילות את לתאר ופיננסיים

■ י , י בעתיד. לפעילות שיסייעו תקציבים ולהכין מודל
אבחוניות בדיקות החולה, מצב לגבי פרטים ומינהליים, דמוגרפיים פרטים כולל לחולה הנוגע המידע
של להקבצות רפואיים פרופילים לפתח כדי הנתונים מסד את לנצל יכולים הרופאים וטיפולים.
לכך הקשורים כספיים ונתונים לחולים הנוגעים נתונים של הקבצות קליני. משותף מכנה בעלי חולים
שירותיהם, יעילות על מידע מקבלים המחלקות מנהלי כלליים. ולמנהלים בכירים לרופאים זמינים
רופא, לפי ולנתחן, בעלות שונויות על לדווח וכן העלות, סוג לפי סטנדרטים לבנות מסוגלים והס

השירות. מחיר ולפי החולה סוג לפי
הופעלה שם במקומות מחלקתי. תקצוב למערכות לסיוע זו במערכת להשתמש לא או להשתמש ניתן
המשתמשים לרוב למעשה, התקציבית. והסמכות האחריות בביזור סיוע לצורך נוצלה היא המערכת,
ניתן, להפעלתן. חיוני ככלי בה) המשתמשים (בידי נתפסת והמערכת מחלקתי, לתקצוב תכניות יש בה
מסוימות. קליניות פעילויות של עלויותיהן על לעמוד וכך שירות ליחידת עלות אחר לעקוב למשל,
המטופלים. מצבת הרכב ואת הפעילות את המשקפים קליניים תקציבים הכנת מאפשר הדבר
תיקון לקראת הרופאים עם לעבוד יכולים והמנהלים הבעייתיים, התחומים את לאתר ניתן בנוסף,
לרמת עד אף ולעתים החולה לרמת עד הנתונים את לפרט היא אחרת אפשרות אמת. בזמן המצב
הפעלה לצורך הנחוצים המטופלים, מצבת הרכב מדדי של פיתוח מאפשר הדבר הרפואית. האבחנה
תוצאות לבין טיפול תכניות בין יצליבו שהרופאים נוספת, אפשרות ישנה גמישים. תקציבים של
לתת גם ניתן ולבסוף, איכות. של סטנדרטים לפיתוח חשוב הדבר דומים. מקרים בין וישוו קליניות,

המטפל. לרופא קשורות והתוצאות שהעלויות משום יחידים לרופאים תמריצים
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Abstract

Among hospital administrators and health policymakers, there is a growing interest in new
approaches to operating general hospitals more efifciently. One of these is the departmental
budgeting program. Departmental budgeting was proposed by the Netanyahu Committee as a
way of increasing efifciency through better use of hospital resources.
Departmental budgeting programs allocate budgets to the heads of hospital departments, which
can be used to buy ancillary services such as imaging, chemical and laboratory tests. Along
with the responsibility for allocating the budget, heads of departments are given the authority
to decide how the resources at their disposal can best be used. It is thus possible to regard the
departmental budget as a means to decentralize authority and improve efifciency.

Departmental budgeting programs in Israel are in their initial stages. As pressure on hospital
budgets increase, the need for management tools such as departmental budgeting will also
increase. However, there appears to be a lack of agreement among hospital administrators
and health care policymakers as to the signiifcance of departmental budgeting. Furthermore,
the principle components of these programs, and ways of applying them, have not yet been
thoroughly identiifed and analyzed. The aim of this preliminary study is twofold: to offer a
conceptual framework for improving understandingofthe componentsofdepartmental budgeting
programs, and to brielfy summarize the ways in which these programs are being applied in four
hospitals in Israel. A better understanding of these programs is vital if hospital administrators
are to have realistic expectations of what these programs can achieve.
This study discusses the two main aspects of departmental budgeting programs: the components
of such a program, and how these can be applied. The different components relate to the
following questions: Who should receive budgets? What is the basis for determining the size of
the budget? How lfexible is the budget? What level of authoirty do heads of department have?
What level and type of information is available to them? What incentives are doctors given to
alter the way in which ancillary services are used? And ifnally, what kind of quality control
system is used? How program components are implemented depends upon several principal
factors: the degree to which heads of department are involved in developing the program and
requisite information system, and in determining the size of their budget; and the way in which
problems in the departmental performance are identiifed and dealt with.

The appendices to the study relate to a departmental budgeting program that has been applied in
England and descirbe an innovative information system used for departmental budgeting.
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