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הקורא אל

קופת של הנגב במחוז ראשוניות מרפאות ביזור על ההערכה מחקר ממצאי את מסכם זה דוח
הביזור תכנית של בפועל היישום מידת על הן ומפורטת כוללת תמונה מציג הדוח כללית. חולים

העובדים. צוות ועל המבוטחים, על ההוצאות, רמת על השפעותיה על והן

ומתייחס עצמו, בפני עומד מהם אחד שכל פרקים, ל9 הדוח חולק הקוראים, על להקל מנת על
מרכיבי של השפעות על מקיפה ספרות סקירת מובאת הראשון בפרק ההערכה: של אחד להיבט
שיטות מפורטות השני בפרק הביזור; תכנית להערכת שנבנה המודל של ותיאור הביזור תכנית
תפוקות מפורטות הרביעי ובפרק התכנית של בפועל היישום אופן מוצג השלישי בפרק המחקר;
בפרק התכנית; בתוצאות עוסקים הבאים הפרקים הביזור. בעקבות במרפאות שהתרחשו ביניים
רמת על השפעתה ניתוח מובא השישי בפרק העובדים; צוות על השפעותיה מפורטות החמישי
שביעות והשירות, הטיפול איכות על התכנית השפעת מתוארת השביעי ובפרק במרפאות ההוצאות

העזיבה. ושיעורי המבוטחים, של הרצון

הרלוונטי הפרק את לקרוא מוזמן ההערכה של אחר או זה ספציפי בהיבט רק המתעניין קורא
ודיון ההערכה ממצאי כלל של תמציתי סיכום מובא האחרון בפרק הקוראים, לנוחיות ועוד בלבד.

ביזור. תכניות יישום השוקלים לארגונים המעשיות בהשלכות



תקציר

מאז מתמודדת בישראל, מהאוכלוסייה לכ£ל65 בריאות שירותי המספקת כללית, חולים קופת
קופות עם הגוברת בתחרות לעמוד כדי השירות את ולשפר הוצאות לרסן הצורך עם השמונים שנות
ועדה במסקנות 1984 בשנת כבר עלה חולים בקופת ארגוני שינוי בביצוע הצורך אחרות. חולים

הקופה. לבעיות המענים כאחר ביזור על שהמליצה פנימית

מרפאות ביזור של ייחודית הדגמה תכנית הנגב מחוז יזם הקופה, של הביזור תכניות במסגרת
תשע בה והשתתפו 19901993 בשנים הופעלה התכנית אוטונומיות. כיחידות והפעלתן ראשוניות
שלוש היו לתכנית בנגב. המבוטחים מאוכלוסיית מרבע למעלה המשרתות עירוניות, מרפאות
שביעות רמת והעלאת למבוטחים השירות שיפור הוצאות; וריסון תקציבית שליטה עיקריות: מטרות

המרפאות. צוות חברי של הרצון ושביעות האחריות היוזמה המוטיבציה, העלאת הרצון;

המרפאה בעבודת לכת מרחיק שינוי המהווים ייחודיים מרכיבים ארבעה כללה הביזור תכנית
החלטה סמכויות האצלת למרפאה, תקציב הקצאת הקופה: של רגילות במרפאות הקיים לעומת
במשאבים, השימוש על במרפאה מידע מערכת הקמת המרפאה, להנהלת המחוז הנהלת מרמת

החלטתה. לפי המרפאה לשימוש מהחיסכון חלק עמדת חיסכון: על ותגמול

יישום תהליך את לבחון שמטרתו הערכה במחקר ההדגמה תכנית את ליווה ברוקדייל ג'וינטמכון
והשירות העובדים, צוות המרפאה, של ההוצאות רמת על התכנית השפעות ואת ההדגמה תכנית
בתהליכי לשינויים יוביל הביזור תכנית מרכיבי יישום לפיו מודל על התבססה ההערכה למבוטחים.
במרפאה ההוצאות ברמת לשינויים יובילו ואלו העובדים, של לעבודה ובעמדות במרפאה עבודה

למבוטחים. ובשירות

אחת, ביקורת למרפאת אחת מבוזרת ניסוי מרפאת בין השוואה של כשילוב נבנה המחקר מערך
מרפאות לכלל המבוזרות המרפאות בין והשוואה המבוזרות, המרפאות כלל על נתונים איסוף
בניית המאפשרים מגוונים, מחקר בכלי שימוש תוך ונעשה 19941990 בשנים נערך המעקב המחוז.

השונים. המחקר מכלי המתקבלים הממצאים ותקוף והשפעותיו התהליך על כוללת תמונה

הביזור, תכנית של העיקריים המרכיבים את יישם הנגב שמחוז כך על מצביעים ההערכה ממצאי
תקופתיים דוחות קיבלו הן תקציב, נקבע למרפאות מלאה. בצורה יושמו המרכיבים כל לא כי אם
סמכויות מעט להן הואצלו ואף חיסכון על תגמול קיבלו הן רופא, ולפי סעיפים לפי ההוצאות על

שציפו. ממה פחות היה והתגמול הסמכויות היקף כי אם שוטף, לתפעול

תכנית מינהלת פעולת בצמצום היתר, בין שהתבטאה, התכנית ביישום נסיגה חלה 1993 במהלך
דוחות מתן בתדירות ירידה היתה מכך, כתוצאה המחוז. הנהלת של המחויבות ובירידת הביזור
בנושא. ולעסוק להמשיך במרפאה הצוותים של ובעניין לחיסכון, דרכים על בדיונים למרפאות,
הכספי המשבר (ביניהם לתכנית ישירות קשורים אינם שחלקם גורמים, ממספר נבעה זו נסיגה
לסמכויות באשר דעות חילוקי (ביניהם לתכנית ישירות קשורים וחלקם עת), באותה בקופה
ב1994 הביזור. מינהלת בראש שעמד התכנית יוזם של לשבתון נסיעתו היה נוסף גורם המרפאה).



תקופתיים דוחות ומתן למרפאה תקציב הגדרת  שלה מרכיבים שני הביזור: תכנית מתכונת שונתה
האחרים המרכיבים אולם, הנגב. במחוז המרפאות 170 בכל יושמו  במרפאה ההוצאות רמת על
המרפאות תשע על גם חלה זו מתכונת יושמו. לא חסכון) על ותגמול סמכויות (מתן התכנית של

ההדגמה. שבתכנית

עקריים: תחומים בארבעה במרפאה העבודה בדפוסי שינויים נעשו הביזור תכנית הפעלת בעקבות
ולהעלאת התנהגות לשינוי פעולות נערכו (ב) החודשיים; ההוצאה בדו"חות דיונים התקיימו (א)
דיונים או חריגות, שהוצאותיהם רופאים עם המרפאה מנהל של שיחות למשל לחסכון המודעות
בכמות הרחבה (ג) לבדיקות; מיותרות הפניות ומניעת הוצאות לצמצם דרכים על הצוות כל עם
פרה שרותים מתן או למרפאה יועצים רופאים הבאת למשל, במרפאה הניתנים השירותים ובסוג
בעיקר שהתבטא במרפאה הפנימי בניהול שינוי חל (ד) בתשלום; מסג'יסט) (דיאטנית, רפואיים

המרפאה. הנהלת מצד וכספית מקצועית בבקרה זמן יותר בהשקעת

בהיקף המרפאות בין שונות היתה אולם אחד בתחום שינוי לפחות נצפה המרפאות בכל
העבודה בדפוסי שינויים יותר נעשו ההוראה במרפאות העבודה. בדפוסי השינוי ובאינטנסיביות

יותר. ואופייניות "רגילות" מרפאות שהן האחרות במרפאות מאשר

בעמדות הבדלים נמצאו לא במרפאה העבודה בדפוסי והשינויים הביזור תכנית יישום בעקבות
בהשוואה המבוזרת הניסוי במרפאת העובדים בקרב והזדהות), מוטיבציה רצון (שביעות לתפקיד
וניסיון טיפול על בהחלטה תקציביים בשיקולים התחשבות של בנושא זאת, עם הביקורת. למרפאת
משקל יותר לתת נוטים המבוזרת במרפאה הרופאים הביזור, שנות שלוש שלאחר נראה לחסוך,
רמת על העובדים בדיווח שיפור חל כן כמו הביקורת. במרפאת לרופאים בהשוואה אלו לשיקולים
מספר עקב אולם, הביקורת. מרפאת לעומת המבוזרת הניסוי במרפאת למבוטחים הניתן השירות
השפעת על משמעי חד באופן להסיק ניתן לא עובדים ותחלופת מרפאה בכל הקטן המקרים
של יותר רב יישום על דיווח בין קשר קיים כי המבוזרות, המרפאות תשע בכל נמצא עוד הביזור.
הפעלת למבוטחים, השירות שיפור לתפקיד, חיוביות עמדות על דיווח לבין הביזור תכנית מרכיבי

לחסוך. מאמץ על ודווח תקציביים שיקולים

של תפקידם את להעשיר פוטנציאל יש הביזור בתכנית הקשורים העבודה דפוסי שליישום עוד נמצא
של אופי כנושא נתפס בתפקיד השינוי לפיה מגמה הסתמנה זמן, לאורך אולם, המרפאות. הנהלות

והכבדה. מטלות כתוספת ולכן בלבד הרחבה

יציבות של מגמה נשמרה (19931991) הביזור תקופת שבמהלך כך על הצביעו ההערכה ממצאי
בהוצאות. עלייה ניכרה המחוז מרפאות שבכלל בעוד המבוזרות המרפאות בהוצאות

המבוזרות במרפאות ניכר יחסי חיסכון היה (1991 לעומת 1992) הביזור של הראשונה בתקופה
במחוז לנפש הריאלית שההוצאה בעוד ומשק. מינהל למעט ההוצאה סעיפי בכל למחוז, בהשוואה
ירדו מרפאות של שנייה קבוצה והוצאות ב470 עלו מרפאות של אחת קבוצה הוצאות ,15 ב70 עלתה

ב570.



המגמה נמשכה חדמשמעית. אינה התמונה ל1992) בהשוואה 1993) הביזור של השנייה בתקופה
870 לעומת במחוז לנפש הריאלית בהוצאה עלייה 1996) המחוז לכלל בהשוואה בהוצאות ריסון של
שבחלקו אבחון בסעיף מעליה בעיקר נבעה המחוז בהוצאות העלייה אולם, המבוזרות), במרפאות
החולים לבתי המחוז בין ההתחשבנות בשיטת שינוי אלא שירותים של מוגברת צריכה משקף אינו
המחוז בכלל המחקר). תקופת במהלך ההתחשבנות בשיטת שינוי חל לא המבוזרות (במרפאות
ישנה תרופות בסעיף המבוזרות. במרפאות זה בסעיף עלייה לעומת אשפוז בסעיף קלה ירידה ניכרת
בשתי ירידה  ומשק ובמינהל המחוז. בכלל עלייה לעומת המבוזרות במרפאות בהוצאות ירידה

הקבוצות.

רצון ושביעות הטיפול איכות על והחיסכון במרפאות העבודה דפוסי שינוי של ההשפעה מה בדקנו
למרפאת בהשוואה אחת מבוזרת ניסוי במרפאת מוגבל מידה בקנה נערכה זו בדיקה המבוטחים.
בה התרחשו הביזור תכנית ובמסגרת אופיינית מרפאה הינה הניסוי מרפאת תואמת. ביקורת
לעיל. שתואר כפי הביזור בתקופת המרפאה בהוצאות צמצום היה כן וכמו העבודה בדפוסי שינויים
זו, במרפאה למבוטחים השירות על השפעה היתה אלו לשינויים האם לבחון מקום היה לפיכך,
אמנם, נותנים, למבוטחים הנוגעים הממצאים כי לזכור יש זאת עם אחרות. מרפאות כמייצגת
כלל לגבי חדמשמעיות מסקנות מהם להסיק ניתן לא אך עליהם הביזור להשפעת אינדיקציה

המבוזרות. במרפאות המבוטחים

היתה לא שלביזור נמצא, יישומו לאחר שנים וכ3 הביזור תחילת עם שנערכו המבוטחים בסקרי
שנבדקה. המבוזרת במרפאה הניתן הטיפול איכות ועל המבוטחים רצון שביעות על ניכרת השפעה
במספר המחקר בתקופת הרצון בשביעות קלה ירידה היתה הביקורת שבמרפאת בעוד אולם,
במרפאה רצון), שביעות של מסכם ומדד נגישות האחות, עבודת במרפאה, ואווירה (מבנה תחומים

אלו. בתחומים הרצון בשביעות שינוי היה לא המבוזרת

ובביצוע השירותים, בנגישות משמעותי שינוי חל לא המבוטחים, דיווחי לפי השירותים לאיכות בנוגע
והשירותים הקיים הציוד סוג מבחינת השירותים בכוללנות שינוי גם חל לא מונעת. רפואה פעולות
המבוטחים לצורכי השירותים של ההתאמה במידת שינוי חל לא כן כמו עצמה. במרפאה הניתנים
אמנם, עלה, העומק מראיונות לשיפור. כזקוקים נושאים אותם צויינו הסקר מועדי בשני 

כנראה המבוטחים מרבית אולם השירותים, במגוון הרחבה במרפאה היתה מסויימת שבתקופה
המבוזרות המרפאות תשעה בכל הקופה עזיבת בשיעורי הבדל נמצא לא כן כמו בכך. חשו לא

לאחרות. בהשוואה

לחיסכון ופעולות בתקציב לעמוד הצורך שבעקבות החששות את אמנם, מפריכים, אלו ממצאים
תכנית שיישום כך על מעידים הממצאים אולם, המבוטחים. רצון שביעות ותרד הטיפול איכות תפגע
בשירותים, ניכר לשיפור תביא שהתכנית הציפיות את הגשימה לא הנגב במחוז שנעשתה כפי הביזור

הנתפסים. לצורכיהם יותר רבה ולהיענות המבוטחים לצורכי יותר טובה להתאמה

ארגוני שינוי הוא ראשוניות במרפאות שביזור שלמרות הינה, מההערכה העולה הכוללת התמונה
קצרה זמן תקופת תוך אותו ליישם ניתן הראשונית, המרפאה עבודת את משמעותית בצורה המשנה
במחוז שיושמה כפי הביזור לתכנית שלהם. פעולה שיתוף ועם עובדים של התנגדות ללא יחסית,



הניתנת השירות ברמת הצוות, במורל לפגוע מבלי הוצאות לריסון להביא פוטנציאל יש הנגב
במורל ניכר לשיפור כמקווה הביאה לא התכנית הפעלת זאת, עם רצונם. ובשביעות למבוטחים
יושמה שהתכנית לכך קשור שהדבר ייתכן למבוטחים. הניתן ובשירות העובדים של ובעמדות
שמחוז לכך וכן בפרט, כללית ובקופתחולים בכלל בארץ הבריאות בשירותי משבר של בתקופה

מוגבלת. זמן ובתקופת חלקי באופן התכנית את יישם הנגב

מחוז להנהלת הן מההערכה, ביניים ממצאי על שוטפים דיווחים נמסרו ההערכה, תקופת במהלך
מיידי משוב לספק מנת על כללית, קופ"ח של המרכזית להנהלה והן התכנית, את המפעילה הנגב
גם והוצגו כללית חולים בקופת שונות במסגרות נידונו ההערכה ממצאי התכנית. ביישום ולסייע

הבריאות. ובמשרד האחרות החולים בקופות מדיניות קובעי בפני

זכו ההוצאות, רמת על מידע ומתן למרפאה תקציב הגדרת ההדגמה, תכנית של מרכיבים שני
המרפאות בכל בעתיד ליישמם החליטה שאף כללית קופ"ח של המרכזית בהנהלה רחבה לתמיכה

בקופה. הראשוניות

הארגונית לספרות השלכה בעלות שהן שאלות המסכם בפרק נדונות ההערכה ממצאי על בהתבסס
מאידך: ביזור תכניות ליישם השוקלים לארגונים מעשיות השלכות ובעלות מחד, והניהולית
המבוטחים? ועל העובדים על המקוות ההשפעות לכל הביזור תכנית הביאה לא מדוע ■

ריכוזי? מבנה בעל בארגון רחבה אוטונומיה בעלות יחידות בהפעלת הכרוכות הסוגיות מהן ■

הוצאות לצמצם עובדים של למאמץ מובילה ביזור בהתכנית המידה על משפיעים גורמים אילו ■

השירות? רמת את ולשפר



t

תודה דברי

אברג'יל, ולזהבה כללית חולים קופת של הדרום מחוז מנהל לשעבר נווה, ליהודה נתונה תודתנו
הפעולה שיתוף על המחוז מהנהלת שרף ומיקי שושן, נמרוד קרנר, מירה קנר, פלורה קופיץ, מרים
שהשתתפו כללית חולים מקופת המקצוע לאנשי מודים אנו כן כמו ההערכה. בביצוע והעזרה

הערותיהם. על חולים קופת ממרכז זילברג וליעקב ההיגוי בוועדת

ולסיגל זמורה לעירית האוטונומית, המרפאה רעיון מיוזמי אלחיאני, לאשר נתונה מיוחדת תודה
הנהלות לחברי גם מיוחדת תודה לדוח. הערותיהם ועל ההערכה שלבי בכל הרב הסיוע על רגב
על במרפאות הצוותים חברי ולכל בראיונות לנו שהקדישו הזמן על המבוזרות המרפאות

שערכנו. בסקרים ההשתתפות

של הראשונים בשלבים השתתפה המחקר, כלי בבניית סייעה אשר כהן למרים במיוחד מודים אנו
הנתונים בניתוח השדה, בעבודת שסייעה בראמלי ולשולי זה, לדוח בהערותיה ותרמה המחקר,
העבודה במהלך לנו סייעו אשר ברוקדייל מכון צוות חברי לכל מודים אנו לדוח. הנספחים ובכתיבת
לג'ני מיוחדת תודה ובהערות. בעצות רבות שסייעו חביב וג'ק רוזן ברוך בנטור, לנטע ובמיוחד
תודה לבסוף, זה. מחקר בעקבות שיצאו הדוחות כל את רב ובכשרון בנאמנות שערכה רוזנפלד

הדוח. את שהדפיסה שיזגל לאילנה
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מבוא

גדל לשירותים הביקוש המערב. ארצות ברוב הבריאות בשירותי מתמשך משבר קיים ה70 משנות
ההוצאות, את להגביל צורך שיוצר דבר מצטמצמות, לו להיענות הציבורית הקופה של והאפשרויות
במיוחד בצרכים, גידול למנות: ניתן בריאות בשירותי הוצאות לרסן לקושי העיקריות הסיבות בין
טכנולוגיות בהכנסת הכרוך טיפול לתת הטכניות באפשרויות גידול האוכלוסייה; הזדקנות עם
לקבל שמצפה כצרכן החולה התנהגות מתוחכם), מכשור השתלות, מבחנה, (הפריות ויקרות חדשות
ולבסוף, מחולי; להימנע רק ולא גבוהה חיים באיכות ולזכות מחיר, בכל ביותר הטוב הטיפול את
(ועדת בהוצאות לחסוך תמריץ אין לחולים וגם לרופאים שגם לכך המביאה הביטוח שיטת

.(1990 החקירה,

להמשיך זאת ועם הוצאות לרסן הצורך עם מתמודדות בעולם שונות במדינות בריאות מערכות
ביזור בריאות. שירותי המספקים בארגונים ביזור באמצעות גבוהה, ברמה רפואה שירותי לספק
Godinho) וניוזילנד פורטוגל, ספרד, שוודיה, אירלנד, באנגליה, בריאות למערכות הוכנס ארגוני
מאחורי העומדת ההנחה .(Malcolm 1989 ,DOH 1989,1990, Secretaries of State for Health 1989

ביחד שירות, נותנות ליחידות שוטף תפעול בנושאי החלטה סמכויות שהאצלת הינה, ביזור תכניות
מבלי במשאבים יעיל לשימוש יביאו הכרחי, מידע ואספקת בתקציב לעמידה האחריות הטלת עם
מועט מידע קיים היום עד אולם, האוכלוסייה. לצורכי מרבית היענות ותוך השירות באיכות לפגוע

ביזור. תכניות של ההשפעות מכלול של אמפיריות מדידות על המבוסס בלבד

מאז מתמודדת בישראל, מהאוכלוסייה לכ6570 בריאות שירותי המספקת הכללית, חולים קופת
קופות עם הגוברת בתחרות לעמוד כדי השירות, את ולשפר הוצאות לרסן הצורך עם השמונים שנות
פנימית ועדה במסקנות 1984 בשנת עלה חולים בקופת ארגוני שינוי בביצוע הצורך אחרות. חולים
מועצת אימצה ב1985 .(1984 נגן, (ועדת הקופה לבעיות המענים כאחר ביזור על שהמליצה
מחוזות לשני המרכזית מההנהלה סמכויות לבזר ניסיון נעשה וב1988 זו, המלצה הק"ו ההסתדרות
ורוזן (גרוס במלואו יושם ולא בקשיים נתקל הארגוני השינוי יישום אולם, הדגמה. כאתרי שנבחרו

.(1992

ביזור של ייחודית הדגמה תכנית הנגב מחוז יזם כללית, חולים קופת של הביזור תכניות במסגרת
בה והשתתפו 19931990 בשנים הופעלה התכנית אוטונומיות. כיחידות והפעלתן ראשוניות מרפאות
שלוש היו לתכנית בנגב. המבוטחים מאוכלוסיית מרבע למעלה המשרתות עירוניות, מרפאות תשע . .

שביעות רמת והעלאת למבוטחים השירות שיפור הוצאות; וריסון תקציבית שליטה עיקריות: מטרות
המרפאות. צוות חברי של הרצון ושביעות האחריות היוזמה המוטיבציה, העלאת הרצון;

בעבודת לכת מרחיק שינוי המהווים ייחודיים מרכיבים ארבעה יושמו המבוזרות במרפאות
הקופה: של רגילות במרפאות הקיים לעומת המרפאה
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הקמת המרפאה; להנהלת המחוז מהנהלת החלטה סמכויות האצלת למרפאה; תקציב הקצאת
המרפאה לשימוש התקציבי מהחסכון חלק והעמדת במשאבים; השימוש על במרפאה מידע מערכת

החלטתה. לפי

ולהעריכו. הביזור תהליך את ללוות בבקשה ברוקדייל לג'וינטמכון פנתה כללית חולים קופת
הקופה להנהלת שיסייע מידע לספק היתה ההערכה מטרת .19941990 בשנים התבצעה ההערכה
ביזור תהליך לבצע כיצד כן, ואם נוספות, מרפאות לבזר כדאי האם להחליט ובמחוזות במרכז
משיג הוא בה המידה את והן הביזור יישום תהליך את הן בחן ההערכה מחקר לפיכך, אפקטיבי.
בדוח פורטו אפקטיבי, ביזור תהליך יישום לגבי לקחים והפקת היישום תהליך ניתוח מטרותיו. את
הביזור, בעקבות במרפאות בעבודה השינויים את מתאר הנוכחי הדוח .(1995 וגרוס (ניראל נפרד

על: התכנית השפעות את בוחן וכן
ההוצאה; רמת א.

רצון); שביעות יוזמה, מוטיבציה, תפקיד, (העשרת העובדים צוות ב.
העזיבה). והיקף הטיפול איכות הרצון, (שביעות המבוטחים ג.

של שורה על ביזור תכנית הפעלת של ההשפעה את אמפירית הבוחן היחידים בין הינו זה מחקר
לסייע יוכלו ההערכה ממצאי ביזור. תכניות מאחורי העומדות ההנחות ואת מצופות, תוצאות
ללמוד כאלה, תכניות מתכננים או ביזור המיישמיםתכניות נוספים ולארגונים כללית חולים לקופת

ראשוניות. למרפאות אוטונומיה מתן של ההשפעות על הנגב במחוז שנעשה מהניסיון

מודל על ,(costner, 1989) הערכה, במחקרי כמקובל מתבססת, הביזור תכנית השפעות הערכת
של יישום זה, מודל לפי .(1 תרשים להלן (ראה הביזור תכנית של הצפויות ההשפעות את המסכם
שינויים במרפאה: ביניים לתהליכי להוביל צפוי ותגמול) סמכויות מידע, (תקציב, התכנית מרכיבי
צפויים אלו תהליכים תפקיד). העשרת במידע; שימוש לעלויות, מודעות (למשל העבודה בתהליכי
רצון שביעות שירות, לשיפור מאמץ לחסוך, ניסיון לעובדים: הקשורים תוצאה משתני על להשפיע
הכספי: בתחום לתוצאות להוביל צפוי המרפאה צוות של בעבודה השינוי ומורל. יוזמה מוטיבציה
שביעות רמת הטיפול, איכות למבוטחים: הנוגעות לתוצאות וכן הכנסות) הגדלת בהוצאות, (ריסון

העזיבה. והיקף הרצון

ספרות, סקירת לאחר לעיל. שתואר בתהליך שלב לכל הנוגעים ההערכה ממצאי את מציג הדוח
ממצאים יוצגו המחקר, שיטת והצגת הביזור, תכנית מרכיבי יישום של השפעות בבחינת המתמקדת
יישום בעקבות במרפאות העבודה בדפוסי שינויים הביזור, תכנית של בפועל היישום מידת על

המבוטחים. ועל ההוצאות רמת על העובדים, על התכנית השפעות התכנית,
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ספרות וסקירת מושגית מסגרת ביזור: תכניות של השפעות הערכת .1

הארגונית הספרות בארגון. נמוכים לדרגים סמכויות האצלת מתקיימת מבוזר ארגוני במבנה
בין הארגון. של התפקוד רמת את משפר מבוזר ארגוני מבנה מסויימים שבתנאים כך על מצביעה
נושאים מגוון מדרג, (מבחינת שלו המורכבות מידת הארגון, גודל נמנים: הפניםארגוניים התנאים
אלו דרגים נכונות הביניים, דרגי של והידע ההשכלה המיומנות גיאוגרפית), ופריסה והתמחויות
לקבל הביניים דרגי ביכולת ההנהלה של והאמון החלטות, ולקבל אחריות עצמם על ליטול
הפעולה בסביבת הקיימת הוודאות אי רמת את כוללים החוץארגוניים התנאים טובות. החלטות

.(1990 סמואל ,1984 (גזיאל הסביבה. של ההשתנות ומידת הארגון של

את מקרוב המכירים קטנות, יחידות של למנהלים סמכויות שהאצלת הינה ההנחה אלו, בתנאים
יעילות, ביתר המשאבים את לנצל להם תאפשר המקומית, האוכלוסייה של הצרכים ואת התנאים
הארגון של המרכזית ההנהלה מאשר משתנים, לתנאים ואפקטיביות גמישות ביתר ולהיענות
רצויות לא לוואי תוצאות גם מוזכרות בספרות זאת, עם .(Hodges 1979, Hall 1972, Kooniz 1982)

יחידות בין תיאום חוסר התקציב, מן יחידות של חריגות לגודל, יתרונות איבוד למשל: ביזור, של
(גזיאל כולו הארגון של אלו עם אחד בקנה עולים שאינם פעולה ודרכי יעדים של טיפוח אף או

.(1991 ברנע רוזן גרוס ,1984

אחידות, אינן בפועל המיושמות ביזור שתכניות לזכור חשוב ביזור, של ההשפעות את לבחון בבואנו
Godinho 1990,) ראשונית רפואה של המצומצם בתחום אף התכניות בין ניכרת שונות וקיימת
לבחון מנת על לפיכך, .(Hakansson el al 1988, Secretaries of State for Health 1989, Malcolm 1989
הספציפית התכנית מרכיבי מהם מדוייקת בצורה להגדיר צורך יש ביזור, תכנית של השפעות

בהתאם. האפשריות ההשפעות את ולבחון שיושמה,

המרכיבים ארבעת יישום של להשפעה מתייחסת להלן שתובא הספרות סקירת זאת, לאור
תקציב, מגבלת יצירת ולפיכך תקציב, הקצאת הנגב: במחוז הביזור תכנית את שמאפיינים
מתן שלו; הפעולות ועלות במשאבים השימוש רמת לגבי הרופא ברמת מידע הספקת למרפאה;
דעתה; שיקול לפי לניצול המרפאה לרשות הכספי מהחיסכון חלק העמדת עלידי לחיסכון תמריץ

המרפאה. להנהלת המחוז מהנהלת שוטף לניהול סמכויות והאצלת

מהן אמפירי באופן שבחנו מחקרים נמצאו לא אלו בנושאים העוסקת הארגונית הספרות בסקירת
נבדקו אולם, בריאות. בשירותי הנגב, במחוז הביזור תכנית כמו כולל שינוי יישום של ההשפעות
בארה"ב hmo's של פעולתם הערכת במסגרת בעיקר מהמרכיבים, חלק יישום של ההשפעות
במודלים הדומים העיקריים האלמנטים .(GP Fundholdeer) באנגליה הראשונית ברפואה והרפורמה
תקציב תקציב, מגבלת במסגרת הפועלים רופאים הינם: בנגב המבוזרת המרפאה למודל בהשוואה
עליהם המטילה ארגונית במסגרת העובדים ורופאים הרשומות, הנפשות מספר לפי מראש שנקבע

שונות. מינהליות מגבלות

3



ההוצאה רמת ועל הרופאים של העבודה דפוסי על ההשפעה 1.1
הרפואיות הפעולות על לרופא מידע שהעברת עולה, רופאים התנהגות בשינוי העוסקת מהספרות
יותר שתהיה בכך הרפואיות ההחלטות קבלת בתהליך לשינויים לגרום יכולה עלותן, ועל שביצע
שיתבטא דבר תרופות, ורישום אבחון, לייעוץ, הפניות על החלטות קבלת בעת בעלויות התחשבות
המידע כאשר הרופאים התנהגות בשינוי יותר אפקטיבית תהיה המידע הספקת הוצאות. בריסון
הנתונים כאשר עצמו; הרופא לפעילות מתייחסים הנתונים כאשר הרפואית; לעבודה כרלוונטי נתפס
בעל רופא עלידי אישי באופן נמסר המידע וכאשר שלו; לעמיתים הרופא של השוואה כוללים
ההתנהגות לשינוי ממריץ גורם מהווה המידע אלה בתנאים .(Eisenberg 1985, Nedler 1977) עמדה
מאידך. בדרישות לעמוד פנימית מוטיבציה ומעורר מחד, חיצוני לפיקוח תנאים יוצר שהוא מכיון
קבלת תהליך את מחדש לבחון הזדמנות לרופא מספק המידע באמצעות העבודה על משוב כמוכן,

.(Nedler, 1977) ולשנותו הרפואיות ההחלטות

שינויים לבסס כדי זמן. לאורך בהכרח ולא השפעה ישנה תמיד לא לכשעצמו למידע אולם,
והן לשינוי התנגדות בהסרת הן העוזרים נוספים מנגנונים בהפעלת צורך יש הרופאים בהתנהגות
תמריצים. ומתן חינוך, הסברה, פעולות תקציביות, או מנהליות מגבלות קביעת למשל: בהטמעתו.
שילוב היא זמן לאורך ולהטמעתו בהתנהגות השינוי לחיזוק ביותר האפקטיבית הדרך כי נמצא
.1994 ובוסידן ניראל (גרוס ההתנהגות דפוס בשינוי ועקבי מתמשך מאמץ והשקעת שיטות מספר
Schroeder 1987, Eisenberg 1985, Cummings et al. 1982, Cohen et al. 1992, ,1992 ואחרים כהן

.(Tiemey et al. 1990, Tell 1982

לבדיקות הפניות על בקרה הינו רופאים של הוצאות בריסון השפעה בעל שנמצא נוסף מנגנון
.(Lyle et al. 1979 ;Eisenberg 1977) מינהלים עלידי החשבונות בקרת באמצעות

המשווים בארה"ב ממחקרים ללמוד ניתן לחיסכון ותמריץ תקציב מגבלת יצירת של ההשפעה על
להגביל תמריץ אין (בה שירות לפי תשלום בשיטת העובדים לרופאים HMOa העובדים רופאים בין
weiner) ולנתוחים לאשפוז פחות מפנים hmovi שהרופאים מראים אלו מחקרים ההוצאות). את
האם בשאלה חלוקות החוקרים בין הדעות אולם, .(Luft 1978, Ware et al 1986 ,£ Ferris 1990

הכרחיות. לא בפרוצדורות רק הוא הצמצום

ובעקבות הרפורמה בעקבות בעלויות ירידה של מגמה על מצביעים באנגליה שנעשו מחקרים גם
Dowell et al 1995, Maxwell et al 1993, Bradlow 1993,) (fundholders) משפחה לרופאי תקציבים מתן

.(Howie et al 1995 ,Howie etal 1994

ייתקלו אם כספי, חיסכון ביצירת להיכשל עלולות הוצאות לריסון המכוונות שתכניות לזכור, יש
המקצועית האוטונומיה במיוחד חשובה לרופאים הרופאים. של בהתנגדות או פעולה שיתוף בחוסר
כפוגעות הוצאות לריסון המכוונות תכניות לתפוס עשויים והם (Schulz 8c Harrison 1986)

מגלים הם הוצאות לרסן בצורך מכירים שרופאים שלמרות נמצא ואמנם שלהם. באוטונומיה
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שיקולים .(Poilit et ai. 1988; Hiiiman 1987; Reagan 1987) לכך המיועדות מתכניות הסתייגות
Semens) הרפואי האתוס את כנוגדים ידם על להיתפס גם יכולים רפואי טיפול מתן בעת תקציביים
ידם על נתפס אף שער" "שומר של תפקיד שמילוי נמצא בארה"ב hmo1 רופאים על במחקר .(1988

זה. תפקיד למלא מצידם התנגדות תיתכן ולפיכך, ,(Taylor 1989) החולים עם בקשר כפוגם

הצוות חבר1 בקרב התפקיד כלפי עמדות על ההשפעה 1.2
הצוות חברי כל של תפקיד להעשרת להוביל עשוי שיישומם מרכיבים כמה ישנם הביזור בתכנית
עבודה בעבודה, האוטונומיה תחושת את להגביר צפוי סמכויות מתן היחידה. הנהלת ובמיוחד
ביחידה, העבודה ביצוע על והשליטה האחריות בהגדלת כרוכה אוטונומית תקציבית כיחידה
הספרות, פי על .(Herzberg 1976,1968) העבודה על ומיידי ישיר משוב מתן מאפשרת המידע ומערכת
Nadier) המוטיבציה והגברת גבוה, מורל מהעבודה, הרצון בשביעות לשיפור תוביל התפקיד העשרת
דבר העובדים, של התפקוד ברמת לשיפור להביא צפויים מצידם אלו .(Steers 1984 ,et al. 1979
תכנית מרכיבי ליישום זאת, עם למבוטחים. והשירות הטיפול באיכות בשיפור למשל שיתבטא
עומס כיוצרת נתפסת התכנית אם העובדים צוות על שליליות השפעות גם להיות עלולות הביזור
עיצוב שבין בקשר הדנה הספרות הפרופסיונלית. האוטונומיה את מגבילה או יותר רב עבודה
בין שהקשרים כך על מצביעה התפקיד של ביצוע ורמת מוטיבציה העובד, רצון שביעות התפקיד,
מראש לנבא ניתן לא ולפיכך מהעבודה, ובציפיותיו העובד באישיות בנסיבות, מותנים אלה משתנים

.(Nadier et al 1979, Locke <ef Schwiger 1979) השפעתם כוון יהיה מה

הניהול בסגנון גם קשורה העובדים של והמורל המוטיבציה על הביזור מרכיבי יישום של nVDwnn
לפגוע עלולה התקציביים ביעדים לעמוד כדרך העובדים על הפיקוח הגברת למשל, ביחידה. שיתפתח
על שמתבסס ניהול סגנון יתפתח אם זאת, לעומת הצוות. של הרצון שביעות את ולהוריד במורל
Locke Sl) להשתפר צפויים הרצון ושביעות המוטיבציה בהחלטות, העובדים שיתוף ועל משוב מתן

.(Schwiger 1979, Leana 1986, Schultz &L Schultz 1988

שלעתים לכך בספרות רבות עדויות וישנן ארגוני, שינוי של תכנית הינה הביזור תכנית לבסוף,
כלפי העובדים לעמדות .(1990 (סמואל העובדים של בהתנגדות נתקלים שינוי מאמצי קרובות
מטרותיו. את ישיג שבה המידה על וכן ייושם השינוי שבה המידה על השפעה ישנה השינוי תכנית
שהם יותר רב סיכוי יש אזי מופעלת, שהתכנית מכך מרוצים והם חיוביות עמדות יש לעובדים אם
עמדות .(Lawler et al 1983) ולהפך מטרותיה, להשגת שיוביל דבר התכנית, לעקרונות בהתאם יפעלו
רצון שביעות לחוסר לגרום גם צפויים מפגינים שהם ההתנגדות ומידת התכנית כלפי העובדים
את למנות ניתן לשינויים להתנגדות העיקריות הסיבות בין וכר. יוזמה מוטיבציה והעדר מהעבודה,
יפגע שהשינוי והחשש הישגיהם על לשמור ומנהלים עובדים של רצונם נודע, מהבלתי החשש
הכוללת ונוחות למידע נגישות והשפעה), שליטה (סמכות, עוצמה או הכנסה כגון קודמים בהשגים
המהווה הביזור, לתכנית בהתיחסות .(1990 סמואל ,Patti 1974) ויציבות אישי ביטחון עבודה, תנאי
להתעורר כאמור עלולה בהוצאות, וריסון הרפואי הצוות של התנהגות דפוסי לשנות שמכוון שינוי

המקצועיים. ובשיקולים בעצמאות מפגיעה החשש בשל מיוחדת התנגדות
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שינוי, לביצוע בנוגע מוקדמת היוועצות באמצעות העובדים של התנגדות על להתגבר ניתן אולם,
התכניות בגיבוש הרופאים של שיתוף אתיות, נורמות כנוגד ייתפס שלא כך השינוי הבהרת
הרופאים את לשכנע שתכליתן חינוכיות ופעולות לחיסכון, תמריצים מתן הוצאות, לריסון המכוונות
Mirvis 1983; Grant 8c Gale 1990; Eisenberg ;Lawler et al. 1983) לארגון וחשיבותו השינוי בנחיצות

.(1985

הסיפול איכות על nyovynn 1 .3
הנוגעים השונים ממדיו את להעריך יש להעריכו מנת שעל רבממדי, מושג הינו הטיפול איכות
עולה הספרות מסקירת הפיזיים. ולתנאים הביןאישיים ליחסים הטיפול, של הטכנית לאיכות
Bass) 1 בלוח המפורטים הממדים על להסתכל חשוב ראשונית ברפואה הטיפול איכות שבהערכת
et al 1986, Daley et al 1988, Mushlin 8l Appel 1980, Tarlov et al 1989, Weiner 1987, Palmer 1988,
תהליך מבנה לפי מוינו הממדים .(Ware et al 1986, Smith and Buesching 1985, Given et al 1985

.(1980) Donabedian עלידי שהוצע כפי ותוצאה

ראשונית ברפואה הטיפול איכות להערכת ממדים :1 לוח
הממד את המגדירים מרכיבים הממד

סבנה
מרחב מראה, ניקיון, . פיזי מבנה

אחזקה ציוד, סוג ציוד
מומחיות רשוי, תעודות, צוות מיומנות

ממוסדים בקרה תהליכי קיום ובקרה אחריות מנגנוני

תהלין
הפניות קבלה, שעות המתנה, זמני וזמינות נגישות

המוצעים השרותים היקף כוללנות
שונים שרותים נותני בין תיאום

תעוד מטפל, רופא הקצאת המשכיות
המקובלים הסטנדרטים את ההולם רפואי טיפול מתן הטיפול הלימות

סבלנות כבוד, קומוניקציה, אישיים בין יחסים
תוצאות

החולה של רצון שביעות
וסימפטומים בעיות פתרון

בריאות רמת

במחוז שהופעלה הביזור בתכנית המצויים המרכיבים יישום של להשפעות הנוגעת הספרות מסקירת
ניצול עבודה, (תהליכי המרפאה בעבודת שינויים צפויים כזו תכנית יישום שבעקבות עולה, הנגב
על להשפיע צפויים ואלה הרופאים), של עבודה ודפוסי תפקידים, עיצוב שירותים, היצע משאבים,

.(Gross et al. 1992) הטיפול איכות של ממדים מספר
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נגישות
למשוך תמריץ קיים בה, המטופלות הנפשות מספר על מתבסס המרפאה שתקציב מאחר
על הקפדה יותר, נוחות בשעות פתיחה תורים, קיצור  הנגישות הגברת עלידי השאר בין מבוטחים,
ישום עם באנגליה הכללים הרופאים בקרב נמצאה כזו תגובה וכר. תרופות של מתאים מלאי
.(Glennerster et ai 1994) (fundholders) הכלליים לרופאים תקציב ומתן הבריאות במערכת הרפורמה
יועצים, רופאים (בדיקות, חיצוניים שירותים של הנגישות לחיסכון, תמריצים קיום עקב זאת, עם
המגבלות בעקבות למשל, להפגע. דווקא עשויה מתקציבה, לשלם צריכה המרפאה עליהם מומחים)
כפי אלו, שירותים קבלת על ואחרים מינהליים מחסומים שיושמו ייתכן המרפאה על התקציביות
Weiner et al 1987, Taylor) מראש נתון תקציב במסגרת הפועלים בארה"ב hmo's לגבי שנמצא

.(1989, Hornbrook <cf Berki 1985

הטיפול הלימות
גבוהה מודעות שעקב הרופאים, של העבודה בדפוסי לשינוי להביא עשויה הביזור תכנית הפעלת
תהיה מה בחולה. ההתערבות ופעולות האבחונים הטיפולים את יפחיתו הוצאות לרסן לצורך יותר
יצמצמו הרופאים אם שיפור ייתכן אחד, מצד הרפואי? הטיפול הלימות על זה שינוי של ההשפעה
ידועה תופעה הינה נחוצות לא פעולות קיום מלכתחילה. נחוצות היו שלא והתערבויות פעולות
אם תיפגע הרפואי הטיפול רמת שני, מצד .(Maynard et al 1986, Schroeer 1987) רפואה בשירותי

הכרחיות. בפעולות יהיה הצמצום

הרופאים (בהם HMO's המשווים מחקרים זו. שאלה לגבי משמעיות חד עדויות בספרות מצאנו לא
מגבלות אין (בהן FFS מערכות לעומת הוצאות) לריסון ותמריצים תקציב מגבלות במסגרת עובדים
Weiner <cf Ferirs) לאנחוצים ובאשפוזים בניתוחים הוא הצמצום שב8'10^ כך על מצביעים כאלו)
לגבי רק נעשה hmo'so. באשפוזים שהצמצום לכך עדות נמצאה לא אחר, במחקר .(1990

(Luft 1987) נחוצים הלא האשפוזים

במידת מומחה לרופא והפנייתו לחולה, המוקדש הזמן הינו הולם רפואי טיפול של נוסף היבט
שהתלונן לחולה המוקדש שהזמן כך על הצביע באנגליה fundhoidersn על שנעשה מחקר הצורך.
שיעור אולם אחרים, לרופאים בהשוואה התקציב מחזיקי הרופאים אצל שונה אינו פרקים כאבי על
רק היה הצמצום האם נקבע לא כאן, גם .(Howie et al 1994) יותר נמוך היה ליועצים ההפניה

ליועצים. מיותרות בהפניות

המבוטחים עם אישיים בין ויחסים כוללנות
העובדים, עלידי התפקיד בביצוע לשיפור להביא עשוי ביזור תכנית יישום לכן, קודם שהוזכר כפי
עשוי זה שיפור (Nadler et al 1979, Steers 1984) העבודה כלפי שלהם בעמדות משיפור כתוצאה
היחסים מבחינת והן (כוללנות) השרות היקף מבחינת הן נותנים שהם השירות באיכות להתבטא
מנת על מבוטחים למשוך הרצון עם ביחד העבודה עם והזדהות יוזמה המבוטחים. עם הביןאישיים
הניתנים השירותים היקף של הרחבה ייזום המרפאה שצוות לכך להוביל עשויים התקציב, את לאזן
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שהם הראו HMO'sa מחקרים הטיפול. כוללנות של ממד ישופר ובכך נוסף), בתשלום אף (אולי
Hombrook <cf Berk, 1985) מונעת רפואה של בתחום במיוחד יותר, כוללני טיפול מספקים אכן
השירותים הרחבת על כן גם הצביעו באנגליה fundholdersn על מחקרים .(Weiner £ Ferris 1990
היועצים למרפאת חולים להפנות במקום הראשונית למרפאה יועצים הזמנת עלידי למשל לחולים,

.(Bailey et al 1994, Handysides 1994, Corney 1994)

המבוטחים רצון niynt'/
להשתנות עשויים ואשר לעיל שסקרנו הטיפול איכות של הממדים מאותם מושפעת הרצון שביעות
pascoe) ביןאישי יחס הטיפול, כוללנות וזמינות, נגישות וביניהם: הביזור, תכנית יישום בעקבות
1983, Ware et al 1983, Boxerman 8l Hennely 1983, Mechanic et al 1983, Thomas 81 Penchansky
השפעות גם לו להיות עלולות אולם אלו ממדים על לטובה להשפיע עשוי הביזור כאמור, .(1984
באשר הטיפול. באיכות השינוי לכיוון בהתאם המבוטחים רצון בשביעות שינוי וצפוי שליליות,
נמצא fundholders של קבוצות כמה על באנגליה שנעשה במחקר הטיפול, מנגישות רצון לשביעות
לא החולים של הרצון שביעות בי"ח, לשירותי והפניות תרופות ברישום צמצמו שהרופאים שלמרות

.(Howie, 1995) לרופאים התקציב מתן שלפני לתקופה בהשוואה השתנתה

מספר השירות. נותני רצון משביעות גם מושפעת להיות עשויה המבוטחים של הרצון שביעות
השרות מקבלי של הרצון שביעות לבין הצוות של הרצון שביעות בין קשר קיום על דיווחו מחקרים
אכן הביזור תכנית שאם כך .(1984 פלפלעזראן Linn et al 1985 , Weisman 81 Nathanson 1985)

החולה. רצון בשביעות גם שיפור ייתכן הצוות, רצון שביעות את משפרת

שכן תפחת, או תגדל המבוטחים של הרצון שביעות האם מראש לקבוע ניתן שלא עולה מהספרות
העבודה כלפי שלהם בעמדות המרפאות, צוותי בעבודת בפועל המתרחשים בשינויים תלוי הדבר

הניתן. הטיפול ובאיכות

בריאות רמת
הביזור. לתכנית ישירה השפעה צופים איננו הבריאות, רמת והוא הטיפול, איכות של נוסף בממד
חיים, רמת (תורשה, הבריאות רמת על המשפיעים רבים, גורמים עוד יש הרפואי, לטיפול בנוסף
לרמת ראשוני, בפרט רפואי, טיפול בין קשר על לעמוד רב קושי קיים ולכן וכי), הסביבה בריאות

.(Mushlin and Appel 1980) בריאות

מידע, תקציב, (מתן הביזור תכנית של המרכיבים שליישום כך על מצביעה הספרות סקירת בסיכום,
העבודה דפוסי הוצאות, רמת על השפעות להיות צפויות סמכויות) והאצלת חיסכון על תגמול
על מצביעה הספרות סקירת אולם, רצונם. ושביעות בחולים הטיפול על וכן העובדים, צוות ועמדות
השפעות ייתכנו תחום ובכל מראש, לחיזוי ניתן אינו אלו מרכיבים יישום של ההשפעה שכיוון כך
לתמריצים העובדים בתגובת וכן מיושמת, התכנית שבה בצורה תלוי הדבר שליליות. או חיוביות
התכנית יישום תהליך בבחינת הן המתמקדת בהערכה התכנית יישום ליווי לפיכך, בה. הכלולים
הטיפול איכות ההוצאות, רמת במרפאה, העבודה ודפוסי העובדים צוות על ההשפעות בבחינת והן
והשפעותיו. ביזור תהליך של להבנה שיתרום אמפירי מידע לספק יוכל המבוטחים, רצון ושביעות

8



ההערכה מודל 1.4
השלבים את הכולל המרפאות, ביזור תהליך לניתוח מודל נבנה התכנית, השפעות הערכת לצורך
תהליכים המנתחת המערכות, גישת על מתבסס המודל התכנית. הפעלת בעקבות להתפתח הצפויים
ואלו, פניםארגוניים), (תהליכים ביניים תפוקות היוצרות תשומות כולל זה רצף כרצף. ארגוניים
בכך מועיל התערבות תהליך של השפעות ניתוח לצורך המודל יישום לתוצאות. מביאים בתורם,
להביא וצפויים התכנית הפעלת בעקבות המתרחשים התהליכים שרשרת את למפות מאפשר שהוא
שיש העיקריים לתהליכים המחקר את מכוונת כזה מודל באמצעות הערכה ההתערבות. לתוצאות
המטרות את תואמות הן מידה באיזו לבדוק ומאפשרת המרכזיות לתוצאות וכן אותם, לבדוק
התוצאות השגת אי או השגת את להסביר מאפשר המודל כן כמו ההתערבות. של המוצהרות
זו ומבחינה לתוצאות, ביניים תהליכי בין הקשר על עומד שהוא מכיוון ההתערבות, של המצופות
התערבות תכנית יישום עקב המתרחשים הארגוניים התהליכים של השחורה" ה"קופסה את פותח

.(Costner, 1989) בארגון

תחילת והערכתן. הנגב במחוז המרפאות ביזור תהליך ניתוח לצורך שנבנה המודל מוצג 1 בתרשים
האצלת למרפאה, תקציב מתן מרכיביה: ארבעת על הביזור תכנית של בפועל ביישום הינה התהליך
המפיקה ממוחשבת מידע מערכת והקמת חיסכון על תגמול מתן החלטות, לקבלת סמכויות
במודל, המתואר לתהליך התשומות למעשה הוא התכנית יישום המרפאה. הוצאות על דו"חות
לפיכך, קודם. בה היו שלא אלמנטים הארגונית למערכת ומכניס התערבות מהווה שהוא מכיוון

הביזור. תכנית בפועל יושמה מידה באיזו לבדוק הינו הביזור תכנית בהערכת הראשון השלב

בעקבות במרפאה. ביניים לתפוקות לגרום צפוי במרפאה הביזור תכנית מרכיבי של בפועל יישום
להתפתח: שאמורות מרכזיות תפוקות מספר זוהו הספרות סקירת

הניתנים השירותים לשינוי הנוספות בסמכויות שימוש (למשל במרפאה העבודה בדפוסי שינוי א.
וכר). שהותקנה המידע במערכת שימוש במרפאה,

ואוטונומיה. משוב סמכויות, יותר שניתנו מכך כתוצאה המרפאה להנהלת תפקיד העשרת ב.
האוטונומיה ממתן כתוצאה בהחלטות עובדים שיתוף של בכיוון במרפאה הניהול בסגנון שינוי ג.

התקציבית.
רצון שביעות אי או רצון שביעות כלומר הביזור, של היישום תהליך כלפי עמדות של התפתחות ד.

יושם. הוא שבו ומהאופן במרפאה התהליך מקיום

הרצון שביעות רמת על ולהשפיע בעובדים הקשורות לתוצאות לגרום צפויות הביניים תפוקות
שיקולים ולהפעיל בהוצאות לחסוך ניסיון ועל במרפאה, השירות לשיפור המאמץ על והמוטיבציה,
החיובי בכיוון ושינוי העובדים צוות על התכנית של ההשפעה את מהווים אלו משתנים תקציביים.

הביזור. תכנית ממטרות אחת השגת את מהווה
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הנגב במחוז מרפאות ביזור לניתוח מודל :1 תרשים

תוצאותמבוטחים

ושירות טיפול איכות 

שביעותרצון רמת 

המרפאה משירותי
עזיבה 

י ^\ תוצאותעובדים ביניים תפוקות תשומות

ומוטיבציה שביעותרצון  העבודה בדפוסי שינויים  התכנית. מרכיבי 
שירות לשיפור מאמץ  במרפאה למרפאה תקציב 

בהוצאות לתסור ניסיון  להנהלת תפקיד העשרת  סמכויות
שיקולים ולהפעיל ^ המרפאה ♦ חיסכון על תגמול  2

תקציביים ניהול: בסגנון שינוי  מידע מערכת 

ן * עובדים שיתוף ממוחשבת
תוצאותהוצאות / העובדים רצון שביעות  1 1

1 \*{ . הביזור הוצאותמתהליר רמת  ^ ן

הוצאות הרכב 



ולחיסכון השירות לשיפור והמאמצים העובדים, של הרצון שביעות ברמת שינויים המודל, לפי
של ההוצאות ולרמת במרפאה למבוטחים הקשורות התכנית תוצאות על ישפיעו בהוצאות
והשירות הטיפול באיכות שינוי יהיה הביזור שבעקבות הן המבוטחים לגבי הצפויות התוצאות המרפאה.
שהשירות ייתכן כאשר מראש, ידוע אינו השינוי כיוון הספרות, סקירת לפי אולם, במרפאה. הניתן
ברמת לירידה יובילו לחסוך שהמאמצים גם ייתכן אך למרפאה אוטונומיה מתן בעקבות ישתפר
שוב כיוונה (אשר המבוטחים של הרצון שביעות רמת על השפעה תהיה שלביזור גם צפוי השירות.

המרפאה. את העוזבים מספר על השפעה וכן מראש), ידוע אינו

צפויים בהוצאות לחסוך העובדים של מאמצים במרפאה, ההוצאות לרמת הקשורות לתוצאות באשר
אם ההוצאות, הרכב על השפעה גם צפויה יחסית. ירידה של בכיוון ההוצאות רמת על להשפיע
ולחסוך אבחון פעולות יותר לבצע למשל, ויעדיפו השירות במתן תקציביים שיקולים יפעילו העובדים

תרופות. במתן

שתואר למודל בהתאם הנגב במחוז המרפאות ביזור תהליך של ההערכה ממצאי יוצגו זה בדוח
לאחר .(3 (פרק מרכיביה ארבעת על הביזור תכנית בפועל יושמה שבה המידה בניתוח נתחיל לעיל.
ובהמשך (4 (פרק העובדים לצוות הקשורות התכנית של הביניים תפוקות לגבי ממצאים נציג מכן
השפעת לגבי הממצאים את נציג 6 בפרק במרפאות. העובדים לצוות הנוגעות בתוצאות נדון 5 בפרק
על הביזור תכנית השפעת את נציג 7 ובפרק המבוזרות במרפאות ההוצאות רמת על הביזור תכנית

המבוטחים.

המחקר שיסת .2

במרפאות (case study) אירוע חקר הינה הביזור השפעת את לבחון כדי שנבחרה המחקר שיטת
רוצים כאשר המקובלת השיטה זו מחקר. כלי במספר שימוש תוך ההדגמה, בתכנית המשתתפות
Yin) מקומות של מצומצם במספר ומתקיימת בהיקפה המוגבלת חדשה תופעה לעומק לבחון

.(1984

נכללו אשר מבוזרות מרפאות אחר זמן לאורך מעקב וכלל 19941991 השנים בין נערך .pnnn
מעקב של העיקרי היתרון .(2 לוח (ראה כללית חולים קופת של הנגב במחוז ההדגמה בתכנית
את וכן הארגון, בחיי מיסוד לכלל מגיעה השינוי תכנית האם לבחון מאפשר שהוא הינו זמן לאורך

הראשונית. ההפעלה שלב לאחר התכנית של הנמשכות ההשפעות

שנבחרה הבסיסית הבדיקה יחידת ולכן המרפאה בתוך שינוי של תהליך למעשה הוא הביזור תהליך
המרפאות בין שונות שקיימת התברר שכן ביותר חשוב הינו המרפאה ברמת הניתוח מרפאה. הינה

לשינוי. הצוות ובתגובות הביזור יישום באופן
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את האפשר במידת לבודד שנועד מבוקר, מחקר מערך אחד, מרכיבים. שני כלל המחקר מערך
המחקר מערך בקופתחולים. עת באותה שהתרחשו נוספים שינויים של מהשפעתם הביזור השפעת
ו"אחרי" במהלכו; הביזור; תחילת עם "לפני";  זמן נקודות מספר לאורך ומדידה, מעקב על התבסס
בוזרה. שלא ביקורת ובמרפאת ניסוי) (מרפאת אחת מבוזרת במרפאה הפעלתו, לאחר שנים כ3 

מרפאת העובדים. על השפעות וגם המבוטחים על ההשפעות גם נבחנו המחקר של זה במרכיב
שהיא השירותים המרפאה, מיקום מבחינת הניסוי למרפאת דומה היותה בגלל נבחרה הביקורת
העובדים. צוות ומאפייני סוציודמוגרפיים, מאפיינים המבוטחים, אוכלוסיית גודל מספקת,
מרפאת מאפייני בין מפורטת (להשוואה המחקר. תקופת כל לאורך לזו זו דומות נשארו המרפאות

אי). נספח ראה הביקורת למרפאת הניסוי

עריכת תוך המבוזרות, המרפאות תשע כל אחר מעקב כלל המחקר מערך של השני המרכיב
הביזור השפעת נבחנה זה במרכיב במחוז. המרפאות כלל לבין בינן וכן עצמן, לבין בינן השוואות
הצוות. על והשפעותיו הביזור יישום תהליך בין הקשר וכן העבודה, דפוסי על ההוצאות, רמת על

המבוזרות המרפאות של רקע מאפייני 2.1
שצוותיהם מרפאות נכללו מקרי. באופן נבחרו לא ההדגמה בתכנית שהשתתפו המרפאות תשע
כדי ההדגמה, לתכנית להצטרף ששוכנעו מרפאות או זאת יזמו אף או בתכנית להשתתף רצון הביעו

במחוז. אופייניות במרפאות הביזור יישום אפשרות את לבחון

רגילות מרפאות ו4 במחוז, המשפחה ברפואת ההוראה מרפאות חמש כל נכללו ההדגמה בתכנית
פיתוח, בערי מרפאות כללו הן עירוניות: מרפאות היו המרפאות כל הוראה. מרפאות שאינן
חלשה אוכלוסייה יש בהן שבע בבאר בשכונות ומרפאות שבע בבאר מבוססות בשכונות מרפאות
המבוזרות. למרפאות הדומות עירוניות במרפאות מטופלים (£779) במחוז המבוטחים מרבית יותר.
במחוז המבוטחים מן שכ£119 למרות בדואיות או כפריות מרפאות נכללו לא ההדגמה בתכנית

בדואית. לאוכלוסייה שירות שנותנות במרפאות וכ^12 כפריות, במרפאות מטופלים

כלל לעומת במקצת גבוה המבוזרות במרפאות המבוטחים באוכלוסיית הקשישים שיעור
ב1992 ב9.670,1991 8.996 היה המבוזרות במרפאות +65 בני שיעור במחוז. המבוטחים אוכלוסיית

בהתאמה. ו9.3 8.17" ,7.096 היה +65 בני שיעור המחוז שבכלל בעוד ב1993, ו10.1

המבוטחים מספר לפי נקבע הקופה, מרפאות כבכל המבוזרות, במרפאות הקבוע האדם כוח הרכב
בקופה אחרות ממרפאות שונות היו לא אלה מרפאות לפיכך, בקופה. סטנדרטיים אדם כוח ותקני
(5696) משפחה ברפואת המומחים הרופאים שיעור זאת, עם בהן. הקבוע האדם כוח היקף מבחינת

.(3696) המחוז בכלל המשפחה ברפואת המומחים משיעור גבוה היה

משרד, עובדי כ1396 אחיות, כ4096 רופאים, היו מהעובדים כ3696 במרפאות, הצוותים חברי מתוך
הצוות מחברי 7596 כי הסקרים מן עולה כן כמו במרפאה. אחרים עובדים וכ196 רוקחים כ1070

וארגון תכנון (אגף הקופה מחוזות בכלל מועסקות היו (77?0) נשים של דומה שיעור נשים. היו
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כ20 של ממוצע ותק בעלי היו במרפאות הצוות חברי .46 היה העובדים של הממוצע הגיל .(1993
האחרים במחוזות וותק גיל על השוואתיים נתונים מצאנו (לא במרפאה שנים וכ9 במקצוע שנים

הקופה).' של

המחקר כל1 2.2
השימוש מגוונים. מחקר בכלי שימוש נעשה במרפאות הביזור השפעת על ההערכה מחקר במסגרת
את ומתקף מחזק וכן הנחקר האירוע על כוללת תמונה קבלת מאפשר מרובים מחקר בכלי
נתונים על מתבססים המחקר ממצאי .(Yin 1984) בנפרד מחקר כלי מכל המתקבלים הממצאים
מינהליים נתונים מבוטחים, סקרי עובדים, סקרי עומק, ראיונות האלה: המחקר כלי בעזרת שנאספו
.(3 לוח (ראה הנגב מחוז של פנימיים מסמכים ניתוח על וכן ובמחוז במרפאות ההוצאות רמת על

עומק ראיונות
תהליך התפתחות אחר שוטף ומעקב הנחקר, הנושא על תובנה קבלת אפשרו העומק ראיונות
(1991 שנת של השנייה (המחצית הביזור תהליך בתחילת מועדים: בשלושה נערכו הראיונות הביזור.
של הראשונה (המחצית נוספת שנה וכעבור (1992 שנת (סוף במרפאות הפעלתו של כשנה לאחר
תהליך על לעמוד מנת על המחקרי, המעקב שנות 3 לאורך במפוזר נערכו הראיונות (1994 שנת

השונים. בשלביו היישום

ושתי מבוזרות מרפאות ארבע של הנהלות וחברי המחוז בהנהלת בכירים תפקידים ממלאי רואיינו
מובנה חצי שאלון באמצעות בוצע הראיון ראיונות). של סבב בכל איש (כ25 רגילות מרפאות
הביזור, בעקבות שהתרחשו שינויים השינוי, יישום תהליך הביזור, תכנית ביצוע הבאים: בנושאים

כלפיו. העובדים ועמדות

עובדים סקרי
דפוסי על נתונים וכן הביזור יישום תהליך על נוספים נתונים נאספו העובדים, סקרי באמצעות
מועדים בשלושה לעובדים סקרים שלושה נערכו העובדים. על הביזור השפעת ועל במרפאה עבודה
מרפאות ב3 הביזור תכנית הפעלת עם "לפני"), (סקר ראשון עובדים סקר המחקר: שנות 3 לאורך
צוות חברי 112 בקרב שנערך ביניים סקר .(1991 ינואריוני (בחודשים ביקורת ובמרפאת מבוזרות
122 בקרב שנערך "אחרי") (סקר שלישי וסקר .1993 יוני  מארס בחודשים המבוזרות המרפאות ב9

.(1994 ינואראפריל (בחודשים המבוזרות המרפאות וב9 הביקורת במרפאת צוות חברי

אותן שכלל עצמי למילוי סגור שאלון באמצעות נערכו ו"אחרי") ("לפני" והשלישי הראשון הסקרים
עם הזדהות מוטיבציה, רצון, (שביעות התפקיד כלפי לעמדות נגעו השאלות המועדים. בשני שאלות
בקבלת ותקציביים כספיים לשיקולים התיחסות לפעולות, אישורים לקבלת עבודה נוהלי המרפאה),
דיווח לחולים, והיחס הטיפול רמת שירות, שיפור סטטיסטי, מידע במרפאה, הניהול סגנון החלטות,

נכללו בסקרים .2.3 סעיף להלן ראה  המחקר במסגרת שנערכו העובדים סקרי על מתבססים הנתונים 1

במרפאות העובדים מתמחים נקיון, עובדי בסקר נכללו לא במרפאות. קבועים צוות חברי שהם מי רק
למרפאות. פעם מדי הבאים יועצים ורופאים זמנית, לתקופה
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נערכה אלה סקרים באמצעות דמוגרפיים. ומאפיינים הביזור תוצאות כלפי עמדות חיסכון, על
קשרים המבוזרות) המרפאות 9 (בכל נבחנו וכן הביקורת למרפאת הניסוי מרפאת בין ההשוואה
לעובדים. המתייחסות התוצאות לבין במרפאה בעקבותיו שהתרחשו והתהליכים הביזור יישום בין

9 חלק לקחו הביזור, תכנית יישום תהליך הערכת היתה העיקרית מטרתו אשר הביניים, בסקר
מרפאה. כל של הביזור תחילת מועד לאחר לשנתיים שנה בין נערך הסקר המבוזרות. המרפאות
מבחינת זמן תקופת באותה לבצעו הרצון היה זה לסקר אחיד עיתוי לקביעת העיקרי השיקול
האלה האירועים השפעת את לנטרל כדי כולה, חולים ובקופת הנגב במחוז המתרחשים האירועים
יישום מידת על שאלות שכלל עצמי למילוי סגור שאלון באמצעות נערך הסקר המרפאות. על
בעקבות שהתרחשו תהליכים על וכן היישום, תהליך את העובדים מעריכים בו האופן על הביזור,
השונות במרפאות צוות ישיבות במסגרת הועברו השאלונים הסקרים, בכל התכנית. הפעלת

החוקרים. בנוכחות

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

.(1994 ובוסידן ניראל, (גרוס, המרפאה הוצאות על המינהליים הנתונים מניתוח הממצאים

סבוסחים סקרי
ואיכות המבוטחים רצון שביעות על הביזור השפעת לגבי נתונים נאספו המבוטחים סקרי באמצעות
עם ,1991 ליולי מרץ בין נערך הראשון הסקר מועדים. בשני נערכו המבוטחים סקרי בהם. הטיפול
בעבודת ניכרים שינויים נעשו טרם העומק, ראיונות לפי זה, בשלב במרפאה. הביזור תהליך תחילת
ליולי מרץ בין נערך השני הסקר הביזור. בהשפעת ירגישו שהמבוטחים ציפינו לא ולכן המרפאה
השפעות יש שלתכנית שבמידה ציפינו זה בשלב במרפאה. הופעלה שהתכנית לאחר שנים כ3 ,1994

עליהן. לדווח יוכלו כבר המרואיינים למבוטחים, השירות על מתמשכות

ושאלות סגורות שאלות שכלל שאלון באמצעות פניםאלפנים בראיון נערכו המבוטחים סקרי
לנושאים שהתייחסו פרקים 11 כלל השאלון הסקר. מועדי בשני זהה היה השאלון חציפתוחות.
והפקידים המשרד אווירה); חיצוני, (מראה המרפאה מבנה סוציודמוגרפיים; משתנים הבאים:
מקצועית, רמה ביןאישי, מיחס רצון שביעות המתנה, (זמני המטפל הרופא ונגישות); יעילות (יחס
וכד' בדיקות מקצועי, רופא כגון נוספים רפואיים טיפולים (כנ"ל); הילדים רופא עבודה); שעות
תרופות, (מבחר והרוקחים מרקחת בית נגישות); יחס מקצועית, (רמה אחות נגישות); תור, (אורך
מצב לשיפורים; והצעות חולים, ובקופת במרפאה מהשירות רצון שביעות יחס); עבודה, שעות
מונעת רפואה לבריאות, (חינוך הרפואי הטיפול איכות של היבטים על ודיווח ;(health status) בריאות

וסוכרת). ביל"ד טיפול קשישים, לנשים,
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הנתונים איסוף ומועדי המחקר כלי :2 לוח

מועד המחקר כלי

1991 מרץיולי ראשון מבוטחים סקר
1991 ינואריוני ראשון עובדים סקר

ועם המרפאות, הנהלות עם עומק ראיונות של ראשון סבב
1991 של שנייה מחצית המחוז בהנהלת חברים

חברים ועם המרפאות, הנהלות עם עומק ראיונות של שני סבב
1992 שנת סוף המחוז בהנהלת

להוצאות בהשוואה מבוזרות מרפאות של הוצאה נתוני ניתוח
19921991 לשנים נתונים הנגב מחוז כלל

1993 מרץיוני עובדים בקרב ביניים סקר

להוצאות בהשוואה מבוזרות מרפאות של הוצאה נתוני ניתוח
1993 לשנת נתונים הנגב מחוז כלל

ועם המרפאות, הנהלות עם עומק ראיונות של שלישי סבב
1994 של ראשונה מחצית המחוז בהנהלת חברים

1994 ינואראפריל שלישי עובדים סקר

1994 מרץיולי שני מבוטחים סקר
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הנתונים איסוף שיטות :3 לוח

איסוף מועדי
המידע סוג הנתונים המחקר כלי מידע מקורות

במרפאה והשירות הטיפול איכות * מרץיולי א'. סקר סקר במרפאת מבוטחים
כוללנות נגישות, (זמינות, ("לפני") 1991 מבוזרת ניסוי

המרפאה משירותי רצון שביעות * מרץיולי ב': סקר ביקורת ובמרפאת
מונעת רפואה פעולות ביצוע * ("אחרי") 1994

בריאות ומצב דמוגרפיים משתנים *

הביזור תכנית של היישום מידת * מחצית אי: סבב עומק ראיונות ב5 הנהלה חברי
במרפאה העבודה בדפוסי שינויים * 1991 של שנייה מבוזרות מרפאות

תפקיד העשרת * 1992 סוף ב': סבב ביקורת ובמרפאת
הביזור יישום מתהליך רצון שביעות * מחצית ג'; סבב בהנהלת וחברים

1994 של ראשונה הנגב מחוז
מוטיבציה, העבודה: כלפי עמדות * 1991 ינואריולי סקר ב3 העובדים צוות

רצון שביעות הזדהות, ("לפני") מבוזרות מרפאות
שיקולים והפעלת לחסוך ניסיון * ביקורת ובמרפאת

תקציביים
במידע שימוש *

שירות לשיפור מאמץ *

במרפאה ניהול סגנון *

הביזור יישום תהליך הערכת * 1993 מרץיוני סקר ב9 העובדים צוות
המרפאה בעבודת שינויים * (ביניים) מבוזרות מרפאות

שיקולים והפעלת לחסוך ניסיון *
תקציביים

מוטיבציה, העבודה: כלפי עמדות * 1994 ינואראפריל סקר ב9 העובדים צוות
רצון שביעות הזדהות, ("אחרי") מבוזרות מרפאות

שיקולים והפעלת לחסוך ניסיון * ביקורת ובמרפאת
תקציביים

שירות לשיפור מאמץ *
ושימוש המרפאה, בעבודת שינויים *

במידע
ניהול סגנון *

ההוצאות רמת * 1991 לשנים שוטף נתונים ניתוח על מינהליים נתונים
העזיבה שיעור * 1993 מינהליים המרפאות כלל

ועל הנגב, במחוז
מ9 אחת כל

המרפאות
בנפרד המבוזרות

התבקש הוא ובחלקן במרפאה השירות על לדווח התבקש המרואיין בשאלון מהשאלות בחלק
.(1989) Kaplan and Ware בעקבות נעשתה זו אבחנה מהשירות. רצונו שביעות מידת את להעריך
בקהילה, רפואה שירותי להערכת שפותחו דומים שאלונים על התבססו בשאלון שנכללו השאלות
רוזן יובל ,Nguyen et ai 1983 ,Ware et al 1983) המחקר לשאלות וכן הארץ לתנאי שהותאמו לאחר

.(1984 פלפל ,1985 ואפשטיין פלץ לינדר תמיר, ,1994 וגבאי
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ובמרפאת המבוזרת הניסוי במרפאת מבוטחים של מייצג מדגם בקרב נערכו המבוטחים סקרי
פנל מחקר של זו בשיטה בחרנו הסקר. מועדי בשני רואיינו מרואיינים אותם הביקורת.
שימוש תוך גבוהה במהימנות תקופות שתי בין שינויים למדוד מאפשרת שהיא מכיוון (לונגיטודינלי)
Ringman 1984, Dunean) הדגימה טעויות את מקטינה פרטים אותם חקירת כאשר קטנים, במדגמים
אינם המקורי המדגם על הנערכים המעקב סקרי פנל, שבמחקרי לזכור יש אולם, .(.et al 1985

במהלך לאוכלוסייה שנוספו פרטים מייצגים אינם (שכן הכללית האוכלוסייה את מייצגים
בגלל וכן מועדים, במספר שאלות אותן על החזרה עצם בגלל להטיה חשש קיים כן כמו התקופה).
Lebowitz 1991, Lawton and Herzog 1989, Milne) הזמן. במשך המקורי מהמדגם מרואיינים נשירת

.(1985

בספטמבר במרפאה רשומים שהיו 21+ בני כמבוגרים המחקר אוכלוסיית הוגדרה הנוכחי במחקר
מדגם נערך מרפאה בכל הביקורת). במרפאת ו4546 המבוזרת במרפאה מבוטחים 5336) 1990

נמצאו 1596 מתוכו, איש. 870 היה המדגם גודל כרונית. ומחלה לגיל פרופורציונלי מקרי שכבות
המבוטחים 744 מתוך הקופה). את או המרפאה את עזבו (נפטרו, המחקר לאוכלוסיית שייכים כלא
סרבו 8.770 .(70.396 של היענות (שיעור איש 523 א' בסקר רואיינו המחקר לאוכלוסיית השייכים
ראיון2. אפשר שלא נפשי או פיזי מצב או שפה, קשיי בגלל ענו לא ו7.396 אותרו לא 1496 לענות,
7396) והביקורת הניסוי במרפאת הראיון אי וסיבות ההיענות שיעורי בין ניכרים הבדלים היו לא

בביקורת). ו£689 בניסוי היענות

מרואיינים כולל הראשון, בסקר שרואיינו המרואיינים כל אל ניגשנו הסקר ביצוע של השני במועד
היתה הקופה או המרפאה שעזיבת האפשרות בגלל זאת הקופה, את או המרפאה את שעזבו
ומושפעת המבוטחים) של הרצון ושביעות במרפאה הניתן הטיפול (איכות המחקר במשתני קשורה
5.29c להתראיין, סירבו 7.870 .(82.296) בהצלחה שנית רואיינו איש ושלושים מאות ארבע מהביזורי.
פגישה לתאם אפשרות חוסר שפה, (קשיי אחרים קשיים או רפואיות מגבלות בגלל רואיינו לא
ניכרים הבדלים היו לא השני בסקר גם אותרו. לא ו2.396 נפטרו, 2.59?< חוזרות), פניות למרות
רואיינו 84^ הביקורת. למרפאות הניסוי מרפאת בין הראיון קיום לאי ובסיבות ההיענות בשיעורי

בביקורת). ו8096 בניסוי שנית

היה אולם כרונית. מחלה בקיום או במין רואיינו שלא לאלו המרואיינים בין הבדלים נמצאו לא 2
גבוה שיעור וכן (13^) המרואיינים לעומת (25^) רואיין שלא מי בקרב 65+ בני של יותר גבוה שיעור

.(£99) המרואיינים לעומת (1770) מרואיינים הלא בקרב אלמנים או גרושים של יותר

שעזבו המרואיינים ואילו המלא הכללי השאלון באמצעות רואיינו המרפאה את שעזבו הנחקרים 3
זהה שאלות סדרת מלאים, דמוגרפיים פרטים שכלל מקוצר, שאלון באמצעות רואיינו הקופה את
וכן במרפאה, השונים העבודה מתחומי רצון שביעות למדידת ששימשו המקורי בשאלון לאלה
קופ"ח של העזיבה סיבות לגבי שאלות נוספו זה לשאלון טיפול. בקבלת מחסומים לגבי שאלות

החדשה. מהקופה רצון ושביעות כללית
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במחקרי להטיה לגרום שיכולה העיקרית המתודולוגית הבעיה הינה החוזרים בסקרים חלקי ריאיון
המדגם של משינוי נובעים ב' סקר לבין א' סקר שבין בהשוואה שיימצאו ששינויים חשש קיים פנל.
חשיבות ישנה לפיכך, השני. במועד רואיינו לא הראשון במועד שרואיינו המרואיינים שמקצת לאחר
הטייה של אפשריים כיוונים לאמוד מנת על רואיינו שלא מי לבין המרואיינים בין להשוות רבה

.(Lebowitz 1991, Sharma et ai 1992 ,1993 וקינג נאון (ברודסקי

שלא אלו לבין השני בסקר שרואיינו אלו בין שנערכה ההשוואה תוצאות את פירטנו ב' בנספח
גבוה שיעור ישנו הלאעונים בקרב ומוצא. מין לפי הקבוצות בין הבדל נמצא לא לראיין. הצלחנו
גבוה שיעור גם ישנו המרואיינים. בקרב מאשר נמוכה השכלה ובעלי נשואים לא קשישים, של יותר
גם התקבלו דומים ממצאים גרוע. בריאות מצב על דיווחו הראשון הסקר שבמועד אנשים של יותר
.(Sharma et al 1992 ,Lebowitz 1991,1993 וקינג נאון (ברודסקי בספרות המוזכרים אחרים במחקרים

השתייכות לבין השני הריאיון בביצוע הצלחה בין הקשר בדיקת היה ההשוואה של נוסף היבט
הסיבה לבין המרפאה בין קשר יש האם עוד בדקנו קשר. נמצא ולא הביקורת, או הניסוי למרפאת

קשר. נמצא לא כאן וגם וכו') פטירה (סירוב, הריאיון ביצוע לאי

או ראיון לבין הראשון הסקר במועד שהובעה הרצון שביעות מידת בין קשר יש האם נבדק בנוסף,
אחות, (רופא, שנבדקו הרצון שביעות תחומי בכל קשר נמצא לא השני. הסקר במועד ראיון אי
קשר נמצא לא כן כמו כללית). רצון ושביעות ואווירה, ומבנה נגישות, המתנה, מרקחת, ובית משרד
ריאיון לבין ההמתנה זמני סבירות והערכת שונים לשירותים המתנה זמני המודדים המשתנים בין

השני. במועד ריאיון אי או

בסקר "רואיין המשתנה על עצמאית השפעה ישנה בריאות ולמצב שלגיל נמצא משתני רב בניתוח
להתראיין לא נטו הראשון, הסקר במועד גרוע בריאות מצב על שדיווחו קשישים מרואיינים השני".
השכלה, משפחתי, מצב השפעה: בעלי נמצאו לא במודל שנכללו הנוספים המשתנים השני. בסקר

רצון. ושביעות מרפאה,

הביקורת, במרפאת מזה שונה הניסוי במרפאת שהנפל לחשש בסיס שאין עולה מהבדיקה לסיכום,
מרפאת לעומת הניסוי במרפאת זמן לאורך השינויים בין בהשוואה להטיה שיגרום חשש אין ולכן

הביקורת.

מינהליים נתונים
בין השוואה נערכה מינהליים. נתונים סמך על נעשה המבוזרות במרפאות ההוצאות דפוסי ניתוח
הנגב מחוז כלל של ההוצאה לבין 19931991 בשנים המבוזרות במרפאות לנפש הריאלית ההוצאה
הוצאות בין נערכה ההשוואה ההוצאה. בדפוסי הבדלים יש האם לבחון כדי תקופה, באותה
מרפאות על נפרדים נתונים קיימים שלא מכיון המחוז כלל הוצאות לבין המבוזרות המרפאות
קיים שלא מכיון להשוואה כבסיס נלקחה (1991) הביזור בראשית ההוצאה רמת מבוזרות. שאינן

הביזור. שלפני בתקופה ההוצאה על מידע
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(ראה מרפאה לכל המועברים החודשיים מהדוחות התקבלו המבוזרות המרפאות של הוצאה נתוני
טופסי הוקלדו מרפאה בכל השונים. בסעיפים המרפאה הוצאות את מסכמים הדוחות ג'). נספח
של מחירון כללה המחשב תכנית תרופות. ומרשמי מעבדה, בדיקות ואבחון, ייעוץ למיון, ההפניות
שינויי עם פעם מדי מתעדכן המחירון המרפאה. של החודשית ההוצאה נקבעת וכך פעולה, כל
והוצאות החזרים), משרד, (דאר, מינהל הוצאות אשפוז, אדם, כוח בסעיפי ההוצאות המחירים.
במחוז.4 חשבונות הנהלת יחידת של מרכזיים מנתונים התקבלו טלפון), מים, (חשמל, משקיות

המחוז נתוני רבעון. לפי במחוז, החשבונות הנהלת מנתוני התקבלו הנגב מחוז של ההוצאה נתוני
אשפוז, אדם, כוח הינם: ההוצאה סעיפי המרפאות. נתוני מאשר פחותה פירוט ברמת נרשמים
סעיף כל לגבי משקיות. והוצאות מינהל, תרופות, וצילום), מעבדה מיון, ייעוץ, (הכולל אבחון
המרפאות עם השוואה לצורך המחוז מרפאות לפעילות לייחס שיש ההוצאה שיעור נקבע הוצאה
אדם, כוח בסעיף מההוצאות 8070 רק נלקחו הניתוח לצורך לדוגמה, ד'). נספח (ראה המבוזרות

המחוז. הנהלת במשרדי אדם מכוח נובעים מההוצאה £209. שכן

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

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

ברבעון. לנפש ריאלית להוצאה

להשפעת הנוגעת המחקר שאלת לבדיקת הישיר האמצעי הם הוצאות גובה על מינהליים נתונים
מנת על ביותר חשובה היא לניתוח בסיס המשמשים הנתונים איכות הוצאות. ריסון על הביזור
.6 בפרק מובא זה מחקר מתבסס עליהם הנתונים איכות על מפורט דיון נכונות. למסקנות להגיע

עצמיות הפניות ראשית, סיבות. משתי וזאת שלמים אינם המבוזרות המרפאות הוצאות על הנתונים 4
אינם למרפאה מחוץ מרקחת בבתי שנלקחו תרופות ומרשמי יועצים, אצל חוזרים ביקורים למיון,
ביכולת פוגם אינו החסר המידע זאת, עם יחד כך. על מידע אין שבמרפאה מכיוון מוקלדים
משווה הניתוח אלו. בסעיפים הכוללת מההוצאה נמוך אחוז מהוות אלו שהוצאות מכיוון ההשוואה
יותר רב היה החסרים הנתונים שיעור אחת שבשנה לחשוש סיבה ואין שנה, בכל נתונים אותם
על המבוזרות המרפאות של הוצאה נתוני הוקלדו לא 1991 בשנת שנית, הקודמת. בשנה מאשר
זו בשנה לאשפוז האמיתית ההוצאה לפיכך אשפוז), מתקציב (כ>^14 לקופה מחוץ בבי"ח אשפוז
(אמדן שמרני אמדן הינו זו לשנה בהשוואה החיסכון שיעור לכן, יותר. גבוהה היתה הבסיס) (שנת

מינימום).

הדיוקים שאי להניח סיבה לנו אין אולם המבוטחים, מספר על הקופה ברישומי אידיוקים ישנם 5
וכן משווים, אנו שאותן בשנים דומים אידיוקים קיימים הנראה שכפי משום זאת, להטיה. גורמים

המחוז. ובכלל המבוזרות במרפאות
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הביזור תכנית מרכיבי יישום .3

ממנהלי אחד ידי על פותח הרעיון מקורות: משני באה הנגב במחוז המרפאות לביזור היוזמה
אמצעי בביזור ראו הם במחוז. נוספים מרפאות מנהלי מספר של תמיכה לו שגייס המרפאות
השירות ולשיפור במרפאה, החלטות בקבלת אוטונומיה ליתר במרפאה, היוםיומית העבודה לייעול
להצטרף מרפאות ומנהלי במערכת אנשים ובשכנוע הרעיון בקידום מאד פעילים והיו למבוטחים,
להשגת בעיקר המכוון כלי בו וראה בביזור הוא גם תמך מצידו, הנגב מחוז מנהל לתהליך.
(נווה המבוטחים של הרצון שביעות ושיפור הוצאות ריסון החלטות, על אחריות קבלת התייעלות,
מבוזרת מרפאה תקצוב ושיטות ראשונית מרפאה עלות של בדיקה נעשתה תקופה באותה .(1988

התגבשו בנוסף, כזו. תכנית של הפעלה לאפשר כדי (1989 וזמורה, (אלחיאני ישראל ג'וינט במימון
כיחידה המרפאה הפעלת על הנגב מחוז להנהלת מבוזרת מרפאה בין ההסכם עקרונות זו בתקופה
ההנהלה של העדיפויות סדרי עם אחד בקנה עלתה מרפאות לביזור היוזמה עצמאית. תקציבית

התכנית. להפעלת שתרם דבר (1992 כללית קופתחולים (הנהלת בקופה המרכזית

בפיתוח שעסק הצוות את מינתה היא הביזור, תכנית את להפעיל החליטה המחוז שהנהלת לאחר
בתקופה ומתכנתת.6 כלכלנית, הרפואי, המנהל סגן את כללה אשר הביזור", כ"מינהלת התכנית
הפעלת של והארגוניים המעשיים ההיבטים לכל אחראית היתה המינהלת (19901989) הראשונה
בניית מרכיביו; והגדרת למרפאה התקציב בניית כגון: הבסיסיים הכלים ולבניית הביזור תכנית
שהמרפאה ההוצאות עבור החיוב כללי כתיבת התקופתי; ועדכונו התקציב גובה לחישוב הנוסחה
מיפוי התקציבי; המידע ממערכת שיופקו הדוחות והגדרת מרפאתית מידע מערכת הקמת מבצעת;
זמורה (גרוס, לחיסכון התמריצים מערכת ובניית מבוזרת; מרפאה של האחריות ותחומי הסמכויות
המרפאות עם בעבודה בעיקר עסקה המינהלת 19931991 בשנים מכן, לאחר .(1991 ואלחיאני,
לדוחות הקשור בכל ותמיכה הדרכה ליווי, לשינוי, המרפאות צוותי הכנת הביזור: לתכנית שנבחרו
בפגישות המשחק כללי בהבהרת המינהלת עסקה כן, כמו התקציבי. המידע ממערכת המופקים
המרפאות צוותי בין תקופתיות פגישות ארגנה המינהלת בנוסף, במרפאות. הצוותים חברי עם
סמכויותיהן. במימוש למרפאות וסייעה חיסכון על ובתגמול התקציבי במצב לדיון המחוז להנהלת
בקרת ציוד, רכישת כגון בנושאים במחוז המטה אנשי עם במגעים למרפאות סייעה גם המינהלת
המינהלת. מעבודת חלק היה במרפאות הצוותים הדרכת נושא גם בתשלום. יועצים והעסקת אשפוז,

.(1995 וגרוס, ניראל ראה הביזור תכנית של והיישום הייזום תהליך של מפורט (לתיאור

חיסכון, על תגמול מידע, מערכת תקצוב, עיקריים: מרכיבים ארבעה כאמור היו הביזור לתכנית
תכנית מרכיבי כל בהדרגה יושמו 19921991 שבשנים לאמר ניתן כללי באופן סמכויות. והאצלת
העבודה דפוסי את שינו פעולה, שיתפו לשינוי, נכונות גילו במרפאות הצוותים חברי הביזור.

רשמית שמונו לפני עוד ליישומה, והכלים הביזור תכנית בהכנת מ1989 כבר עסקו אלה אנשים 6
ביזור". ל"מינהלת

20



שציפו. כפי יושמו מרכיביה כל שלא למרות התוכנית להפעלת רבה מחויבות וגילו השוטפת
חלק ביישום נסיגה חלה סופה, לקראת אולם, לפעול, התכנית המשיכה ,1993 בשנת בהמשך,
התכנית ממרכיבי אחד כל של זמן לאורך היישום אופן את בקצרה נסקור להלן הביזור. ממרכיבי

.(1995 וגרוס, ניראל ראה מפורטת (לסקירה

תקציב
מיון, אשפוז, אדם, כוח הוצאותיה: כל את הכולל תקציב הוקצב הביזור שבתכנית המרפאות לכל
טלפון). מים (חשמל משקיות והוצאות קטן), ציוד לחברים, (החזרים מינהל תרופות, ייעוץ, אבחון,
והוא במרפאה, המבוטחים למספר משוקלל במחוז, לנפש ההוצאה על התבסס התקציב גובה
של הכולל התקציב בהיקף שינויים ולפי במרפאה המבוטחים מספר לפי השנה במהלך התעדכן
לבנות מתמידים מאמצים ונעשו הניסיון מן נלמד מרפאות תקצוב של שנים שלוש במהלך המחוז.
ומרפאה. מרפאה כל של המאפיינים לפי המרפאה הוצאות את שחוזה מדויק מרפאתי תקציב
היה שלא דבר במרפאה המבוטחים גיל לפי גם שקלול נעשה ותרופות אשפוז בסעיפי לדוגמה:

המקורית. התקציב בנוסחת

לסעיף מסעיף כספים בהעברת גמישות להן וניתנה התקציב, ממסגרת לחרוג שלא נדרשו המרפאות
כללי באופן מהתקציב. חריגה של למקרים סנקציות נקבעו לא זאת, עם הסעיף). מגובה (כ2070
1992 בשנת מרפאה. לכל שהוקצב לנפש לתקציב מאד קרובה היתה במרפאות לנפש ההוצאה
נמוכה היתה לנפש ההוצאה מרפאות ובארבע מהתקציב קלה חריגה מרפאות בחמש היתה
ההוצאה סעיפי לפי לנפש התקציב לבין לנפש ההוצאה בין השוואה למרפאה. שנקבע מהתקציב
מן נמוכה היתה במרפאות ההוצאה ותרופות מעבדות ייעוץ, מיון, התקציב: בסעיפי כי מראה
מן גבוהה כלל בדרך היתה לנפש ההוצאה ואבחון אשפוז התקציב: בסעיפי שנקבע. התקציב

7.( 1993 הנגב מחוז (קופתחולים למרפאה שנקבע התקציב

מידע מערכת
המרפאה דוחות. ולהפקת ההוצאה נתוני לקליטת קלדנית והועסקה מחשב הותקן מרפאה בכל
יחידת לפי פירוט עם וההוצאות התקציב ניצול על חודשיים דוחות הביזור ממינהלת קיבלה
אחר במעקב הצוות, בישיבות בהם בדיון שבדוחות במידע שימוש נעשה במרפאות רופא/אחות.
עיכובים היו הביזור בתחילת הוצאות. על תקופתי ובמעקב חריגות נמצאו בהם תקציב סעיפי
לקרוא המרפאות צוותי של קושי היה כמוכן המערכת. בהפעלת טכניות ותקלות הנתונים בקליטת
המערכת כאשר יותר מאוחר נפתרו אלה בעיות בהם. שכלול המידע את ולנצל הדוחות את ולהבין
הביזור הפעלת תקופת בכל זאת עם הראשונה. בתקופה בהפעלתה שנצבר הניסיון סמך על שוכללה

ההוצאות. ביצוע לאחר אחדים חודשים של באיחור הגיעו והם הדוחות, בהפקת עיכובים היו

בהמשך. המפורטת חיסכון על התגמול לשיטת קשור השונים בסעיפים בחיסכון שההבדל ייתכן 7
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חיסכון על תגמול
מרפאות כלומר, בהוצאות. חיסכון על תגמול לקבל אמורות היו המרפאות הביזור, תכנית לפי
התקציבי מהחיסכון אחוז לקבל אמורות היו תקציבי, עודף מכך, כתוצאה להן, ושהיה שחסכו,
למרפאות המחוז הנהלת בין שנתיות פגישות התקיימו 19931991 התקופה במהלך לשימושן/
בחלקו להשתמש אישור קיבלו אכן תקציבי בעודף שהיו מרפאות התקציבי. במצב לדיון המבוזרות
,19921990 בשנים התקציב בעודפי השימוש על שהתקיימו הדיונים במסגרת המרפאה. לשיפור
חברי מבין היו זאת, עם לילדים. משחקים או טלוויזיה מדפסת, מחשב, כגון: דברים לקנייה אושרו
ושתהליך מדי. קטן הוא המרפאה לרשות שהועמד החיסכון שחלק שטענו המרפאות הנהלות
לבין המרפאות בין דעות חילוקי על אף ולעתים בהירות חוסר על גם דיווחו הם מסורבל. מימושו
לגבי בהירות אי היתה כן כמו השנה. בתום לרשותם שהועמד הסכום גובה לגבי המחוז הנהלת
ההכנסות. עודפי לניצול תכנית (הגשת בחיסכון להשתמש מנת על לבצע המרפאות שעל התהליך
החיסכון. בכספי לרכוש למרפאה מותר מה השאלה לגבי וכן ספציפיות), לרכישות אישור קבלת
שאינם שחשו היו תקציבי, עודף על רק אלא בגרעון, צמצום על תגמול היה שלא מכיוון בנוסף,

בהוצאות. צמצמו שלמעשה למרות תגמול, מקבלים

שירותים של במכירה המרפאות מן בחלק עסקו להגדילו, ואף בתקציב לעמוד המאמץ מן כחלק
הכנה קורס מסוימות, בדיקות מסז', דיאטנית, (שירותי הקופה של השירותים בסל כלולים שאינם
חשבונות בהנהלת המרפאות לזכות נרשמו אלו שירותים ממכירת ההכנסות וכיו"ב). ללידה

למרפאה). מועברים מההכנסה 4096) וגרעון עודף של סופי למאזן והצטרפו

סמכויות האצלת
הפניה תחומים; במספר אחרות מרפאות מאשר סמכויות יותר מעט קיבלו המבוזרות המרפאות
יועצים הזמנת במחוז; אשפוז לבקרת היחידה של באישור צורך ללא חיצוניים חולים בבתי לאשפוז
בהכנסה המרפאה וזיכוי למבוטחים שירותים מכירת המרפאה; תקציב חשבון על למרפאה
חיסכון חשבון על יקר ציוד לרכוש ואפשרות הקופה; למחסן מחוץ קטנות רכישות ביצוע הנוספת;
אי של מידה קיימת היתה התקופה בראשית המחוז. הנהלת באישור אחרים, בסעיפים כספי
בנושא ההסכם של כללי מניסוח הנראה כפי נבעה הבהירות אי המרפאה. סמכויות לגבי בהירות
מכך גם נבעה הבהירות שאי ייתכן להסכם. המחוז הנהלת חברי של שונים ומפירושים הסמכויות
ברורה האצלה היתה לא וכן לעיל שהוזכרו בנושאים נוהגים איך בקופה כלליות הוראות היו שלא
יותר מאוחר המחוז. להנהלת המרכזית מההנהלה אלה בנושאים החלטות לקבלת סמכות של
שצוותי מכפי מועטות היו למרפאות שהואצלו הסמכויות אולם הסמכויות, חלוקת הובהרה

אותן. לממש קל היה תמיד ולא ציפו, המרפאות

בסעיפים החיסכון 60מסכום 7C לשימושן לקבל אמורות היו המרפאות המקורי, ההסכם לפי 8
במכונים ואבחונים פרטיים בבתיחולים אשפוז תרופות, (שכר, למחוז אמיתית הוצאה המהווים
בפועל משלם אינו שהמחוז בסעיפים החיסכון מסכום 2070 לקבל אמורה היתה המרפאה פרטיים).

הקופה). של במכונים אבחון או קופתחולים של בבתיחולים (אשפוז
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הסמכויות את שהרחיבו חולים קופת של המרכזית ההנהלה עלידי חדשים נהלים פורסמו ב1993
ובדיקות אשפוז המאשר הוא מרפאה מנהל כי וקבעו בקופה המרפאות מנהלי כל של הרפואיות
בנוסף, אזוריים). חולים בתי (שאינם וציבוריים ממשלתיים ובבתיחולים הקופה של בבתיחולים
מסמכויות חלק אליהן הועברו האזוריות המינהלות הקמת עם שכן קוצר, האישורים קבלת תהליך
לבתיחולים והפניות יקרות תרופות למתן אישור ביניהן, המחוז. הנהלת בידי קודם שהיו האישור
המבוזרת המרפאות הנהלות לחברי דבר, של בסופו לפיכך, הקופה. בבעלות שאינם אבחון ומכוני
רגילה. למרפאה מאשר המרפאה, לעבודת הנוגעים בנושאים החלטה, סמכויות יותר הרבה היו לא
מיוחדות, תרופות על החזרים כולל מבעבר, רפואיים בנושאים החלטה סמכויות יותר יש לכולן
יועצים, הזמנת בנושא סמכויות יותר מעט ישנן מבוזרות למרפאות זאת, עם וכו'. מיון בחדר ביקור

האחרות. למרפאות מאשר רכישות וביצוע שירותים מכירת

(199394) זמן לאורן התכנית יישום
הנהלת של והמעורבות המחויבות בירידת שהתבטא התכנית יישום במהלך שינוי חל 1993 בשנת
המרפאות התכנית. ממרכיבי חלק ביישום ובנסיגה המינהלת בפעילות בירידה בתכנית, המחוז
הגיעו לא הוצאות על הדוחות (19911992) הראשונות לשנים בניגוד אך תקציב, אמנם, קיבלו,
הנהלת עם מסודר דיון התקיים לא כן, כמו נמוכה. היתה למרפאה הגעתן ותדירות מסודר באופן
המרפאה של התקציבי למצבה התיחסות היתה שלא כך התקציב, במסגרת עמידה על המחוז
בעודף שהיו למרפאות חסכון על תגמול ניתן ולא המחוז הנהלת מצד עודף) או בגרעון (היותה
לירידה ואף בהם, הכלול ובמידע ההוצאה בדוחות בהתענינות לירידה גרמה זו עובדה תקציב.
דיונים היו לא 1993 שבשנת מאחר בנוסף, בהם. הכלול ובמידע בדוחות הפנימיים הדיונים בכמות
השירותים ממכירת בהכנסות המרפאות) (ברוב שימוש נעשה לא בעודפים, השימוש ועל התקציב על

סיפקו. שאלו הנוספים

היו שלא מגורמים והן לתכנית ישירות קשורים שהיו מגורמים הן נבעה הביזור ביישום זו נסיגה
הנהלת את מאד ושהעסיקו ישיר, בקשר לתכנית קשורים היו שלא הגורמים ישירות. אליה קשורים
קופתחולים של הכספי המשבר הם: הביזור, בתכנית הקודמת מעורבותה חשבון על המחוז
הקופה; הנהלת מצד חדשים דגשים וכן המרכזית, בהנהלה בעקבותיו שבאו והשינויים הכללית
60,000 ולקליטת הנגב במחוז אשקלון מחוז להכללת שהביא בקופה, המחוזות במספר הצמצום
כדרג שהוקמו האזוריות, המינהלות החדש, הארגוני למבנה ההסתגלות במחוז; נוספים מבוטחים
הדיונים הם: התכנית ביישום ישירות קשורים שהיו הגורמים למרפאות. המחוז הנהלת בין ביניים
הנהלות בין דעות חילוקי בשל בעיקר שרטון על עלו המבוזרות למרפאות חדש הסכם חתימת על
לעבודה יתקבל מי לקבוע המרפאה הנהלת סמכות בנושא המחוז להנהלת המבוזרות המרפאות
מוכחות. מיידיות תוצאות לביזור שאין במחוז ההנהלה מחברי חלק של תחושה וכן במרפאה;
מצד חדשים דגשים עם חדשות משימות המחוז הנהלת על הוטלו בה שבתקופה אפוא, נראה
מצדה, רבה ומעורבות מחויבות שדרש הביזור את לעכב ההנהלה העדיפה המרכזית, ההנהלה

אחרים. לכיוונים מאמציה את ולהפנות

23



שהיה הרפואי המנהל סגן של לשבתון נסיעתו היה התכנית ביישום הנסיגה על שהשפיע נוסף גורם
של תכופים חילופים חלו נסיעתו בעקבות המינהלת. בראש ועמד התכנית של והמפתח היוזם
משל פחותה היתה הביזור לתכנית שלהם המחויבות שרמת עלה ומהראיונות זה, תפקיד ממלאי
כוח בצמצום גם שהתבטא התכנית מינהלת של במעמדה פיחות חל זו בתקופה התכנית. מפתח

שלה. הפעילות ברמת ובירידה בה, האדם

תכנית מתכונת תשונה 1994 שבשנת המבוזרות למרפאות המחוז הנהלת הודיעה 1993 בדצמבר
כולל המחוז, מרפאות 170 בכל להפעלה נועדה החדשה המתכונת ההדגמה. תכנית ותופסק הביזור,
ודוחות מידע ומתן למרפאה תקציב הגדרת וכללה ההדגמה, בתכנית שהשתתפו המרפאות תשע
של המרכזית בהנהלה רחבה לתמיכה זכו אלו מרכיבים בלבד. ההוצאה מסעיפי חלק על הוצאה

בקופה. הראשוניות המרפאות בכל בעתיד ליישמם החליטה שאף כללית קופ"ח

בתכנית מרכזיים מרכיבים שני של והפצה מיסוד גיסא, מחד מהווה, הביזור במתכונת השינוי
צמצום פה יש ההדגמה, שבתכנית המרפאות לגבי גיסא, מאידך המחוז. מרפאות לכל הביזור
על תגמול קיים ולא הסמכויות בהיקף צמצום חל שכן ההדגמה, תקופת לעומת הביזור במתכונת
אינם ההוצאה נתוני החדשה המתכונת לפי כאשר המידע, מערכת לניהול קשור נוסף שינוי חיסכון.

מרכזית. מידע במערכת נקלטים אלא עצמה במרפאה עוד מוקלדים

התכנית יישום בעקבות במרפאות ביניים תפוקות .4

שינויים במרפאות: ביניים תפוקות למספר להביא הספרות, לפי צפוי, הביזור תכנית מרכיבי יישום
רצון ושביעות המרפאות הנהלות חברי של תפקידם העשרת הניהול; בסגנון שינויים העבודה; בדפוסי
אימוץ במרפאותבעקבות שנוצרו הביניים תפוקות את בקצרה נסקור להלן התכנית. יישום מתהליך

התכנית. מרכיבי

במרפאות העבודה בדפוסי שינויים 4.1
במידע ודיון הוצאה דוחות עם היכרות (א) עיקריים: תחומים לארבעה סווגו שנמצאו השנויים
השירותים וסוג כמות (ג) לחיסכון; המודעות ולהעלאת התנהגות לשינוי פעילות (ב) שבדוחות;

.(1995 וגרוס ניראל ;1994 בוסידן ניראל, (גרוס, במרפאה פנימי ניהול (ד) במרפאה; הניתנים

(ב1994). "אחרי" וסקר (ב1993) "ביניים" סקר (ב1991), "לפני" סקר עובדים: סקרי 3 נערכו כאמור,
תכנית הופעלה מאז המרפאה בעבודת שינויים שהיו דיווחו 80מהעובדים r0 כי נמצא הביניים בסקר
מאוחר כשנה העובדים בקרב שנערך "אחרי" בסקר גם כך על דיווחו (8670) דומה שיעור הביזור.
קרובות שלעתים אמרו במרפאות העובדים מן 5070 כ כי עולה הבינים מסקר ,4 בלוח כמפורט יותר.
ניסיון ויש לחיסכון המודעות ולהעלאת התנהגות לשינוי פעולות נעשות במידע, דיון יש תמיד או

בהוצאות. לחסוך
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בדפוסי מהשינויים חלק על מעקב נעשה התכנית, מהפעלת שנים 3 לאחר שנערך "אחרי", בסקר
המדווחים אחוז כי עולה 4 מלוח הביזור. תכנית יישום להמשך באינדיקטורים במרפאה, העבודה
מהנהלת אישורים יותר לבקש שצריך וכן במידע דיון יש קרובות" ל"עתים או ש"תמיד" כך על
יקרים וטיפולים תרופות על המרפאה הנהלת מצד הגבלות שיש מאד" "נכון או וש"נכון" המרפאה
בסקר והן הביניים בסקר הן אולם, הביניים. סקר לעומת "אחרי" סקר במועד יותר נמוך הוא
מדגישה המרפאה הנהלת תמיד או קרובות שלעתים כך על מעידים העובדים מן כמחצית "אחרי"
שצריך כך על המדווחים אחוז עלה בנוסף לחסוך. מנסים במרפאה ועובדים לחסוך הצורך את
זה ממצא השלישי. בסקר ל"767 הביניים בסקר מ"537 המחוז מהנהלת אישורים פחות לבקש
הרפואיות ההחלטות קבלת תחום את שהרחיב שינוי ב1993, שחל בנהלים השינוי את גם משקף

בקופה. המרפאות מנהלי כל של

(באחוזים) במרפאות חדשים עבודה דפוסי :4 לוח
"אחרי" סקר בינים סקר

(*n=114) (N=112) עבודה דפוסי
במידע דיון

28 50 עמם' שעובדים רופא/אחות עם במידע דנו
35 40 צוותי חבר עם המידע על דיברו

לחיסכון מודעות ולהעלאת התנהגות לשינוי פעולות
47 הקטנתן1 ועל ההוצאות גובה על בצוות דיונים
48 הוצאות1 לצמצם דרכים על מדבר המרפאה מנהל הרופא

49 52 לחסוך2 הצורך את מדגישה המרפאה הנהלת
במרפאה 9נימי ניהול

18 25 המרפאה' מהנהלת אישורים יותר לבקש צריך
76 53 המחוז4 מהנהלת אישורים פחות לבקש צריך
4 16 יקרים5 טיפולים או תרופות במתן מגבילה המרפאה הנהלת

לחסון ניסיון על דיווח
37 46 בהוצאות1 לצמצם ניסה דוח שראה אחרי
51 49 לחסוך2 משתדלים במרפאה עובדים

המבוזרות. במרפאות העובדים רק בלוח נכללו הביניים לסקר השוואה לצורך *

"תמיד" או קרובות" "לעתים העונים אחוז 1

מאד" רבה "במידה או רבה" "במידה העונים אחוז 2
יותר" "הרבה או "יותר" העונים אחוז 3

פחות" "הרבה או "פחות" העונים אחוז 4
מאד". "נכון או "נכון" העונים אחוז 5
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בשני במרפאה העבודה דפוסי על העובדים בדיווחי זמן לאורך שינוי חל האם לבדוק מנת על
מבחן בעזרת הסקרים בשני שהשתתפו העובדים אותם תשובות בין השוואה נערכה המועדים

מזווגים.9 למדגמים וילקוקסון

של יותר רבה מידה על דיווחו העובדים הביניים בסקר כי נמצא 4 בלוח השאלות בכל כמעט
רק וכר). יקרים תרופות על יותר היו במידע, יותר רב דיון היה (למשל "אחרי" סקר לעומת פעילות
הפחתת על דיווחו "אחרי" בסקר אנשים יותר המחוז, מהנהלת לאישורים המתייחסת בשאלה

הביזור. תכנית ביישום נסיגה כנראה חלה 1993 במהלך כלומר, מהמחוז. באישורים הצורך

עלה מהראיונות העובדים. מסקר שהתקבל במידע תמכו המרפאות הנהלות עם העומק ראיונות
באילו בדקו המנהלים, הרופאים במיוחד המרפאות, הנהלות חברי הנבדקת התקופה כל שבמשך
לדיון כבסיס בדוחות השתמשו הם רבות; הוצאות להם הרופאים ומי חריגות הוצאות יש סעיפים
מניעת על דנו הם במרפאה; הצוות ישיבת במסגרת לצמצמן ודרכים הוצאות על צוות חברי עם
שרמת בודדים רופאים עם שיחות קיימו הם בנושא; לרופאים וייעצו לבדיקות מיותרות הפניות
ואף רפואיות אבחנות ועלות תרופות של מחירים הישוו גם הם גבוהה. נמצאה שלהם ההוצאות
המשיכו הם אשפוז. על המרפאה בהוצאות לצמצם כדי אחריהם ומעקב מאושפזים ביקור עודדו
הדיונים תדירות אולם בתהליך, נסיגה היתה בה ב1993, גם בחלקן, לפחות אלה, בפעולות

ירדה. הצוות בישיבות אלה בנושאים

בשלוש כי עולה העומק מראיונות במרפאה, הניתנים השירותים ובסוג בכמות לשינויים אשר
התרחב, זה (שירות מתקציבה להם משלמת שהמרפאה יועצים רופאים הוכנסו מבוזרות מרפאות
ובשלוש בריאות") כ"מרכזי שישמשו שנקבע בנגב נוספות למרפאות המחוז, הנהלת ביוזמת
בסדרי שינויים בשל זמן כעבור שהופסקה (פעולה במרפאה מעבדה בדיקות לבצע החלו מרפאות
וחיסכון בשירות שיפור של שיקולים מתוך נעשו אלו פעולות ביתהחולים), מעבדות של העבודה
והן המרפאה הכנסות להגדלת הן שתרמו פעולות לבצע מרפאות ארבע החלו בנוסף, בעלות.
מוצרים מכירת או ללידה, הכנה קורס מסז'יסט, דיאטנית, שירותי מתן כגון: השירות לשיפור
למרפאות גם בחלקו, התרחב, בתשלום נוספים שירותים שמתן יצוין המרקחת. בבית מסוימים
ממכירת ההכנסה רגילה שבמרפאה אלא המחוז, מהנהלת לכך אישור וקיבל בביזור כלולות שאינן
המבוזרות המרפאות 9 מתוך מרפאות ב7 הכל בסך המרפאה. לזכות נרשמה לא אלה שירותים
תכנית הופעלה בה התקופה במשך כלשהו בזמן לעיל שתוארו מאלו אחד שינוי לפחות נעשה
הניתנים השירותים ובסוג בכמות יותר רבים שינויים נעשו שבהן שהמרפאות לציין חשוב הביזור.
מומחים הינם בהן שהרופאים בכך מאופיינות אלו מרפאות ההוראה. מרפאות בעיקר היו במרפאה

הכשרתם. במסגרת מרפאות ובתקצוב בניהול מיוחדת הכשרה שעברו המשפחה ברפואת

הם והמשתנים תלויים מדגמים 2 להשוות רוצים כאשר נערך מזווגים למדגמים וילקוקסון מבחן 9
שאין ההשערה ונבחנת המועדים בשני שניתנו התשובות בין ההפרש מחושב נחקר לכל אורדינליים.

ההפרשים. בהתפלגות הבדל
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בניהול השקיעו המנהלים שהרופאים הזמן במשך בעיקר התבטא במרפאה הפנימי בניהול השינוי
במרפאה, הפנימי הניהול דפוסי לגבי וכספית. מקצועית בבקרה בעיקר העבר, לעומת המרפאה
בסקר העובדים מן 25 70 רק המרפאה הנהלת על התקציבית האחריות הטלת שלמרות נמצא,
מהנהלת אישורים יותר לבקש צריכים הם הביזור שבעקבות דיווחו "אחרי" בסקר ו"197 הביניים
מגבילה המרפאה שהנהלת סברו "אחרי" בסקר ו496 הביניים בסקר 1670 רק כן, כמו המרפאה.

יקרים. טיפולים או תרופות במתן המרפאה צוות את

המרפאות הנהלות חברי של תפקידם העשרת 4.2
הוספת קרי, תפקיד, להעשרת להוביל עשויה למרפאה ההחלטה סמכויות האצלת הספרות, לפי
להם אשר המרפאות הנהלות לחברי העבודה על ושליטה תכנון של וממד לתפקיד מניעים גורמים
עומק ראיונות באמצעות בדקנו בו. השימוש ואופן התקציב ניצול לגבי ההחלטה סמכויות הואצלו
תפקיד העשרת של אלמנטים לתפקידם נוספו האם מבוזרות מרפאות מספר של הנהלות חברי עם

:(1976 ,1968) Herzberg ידי על שזוהו תחומים מספר לפי היתה הבחינה המחקר. שנות לאורך

יותר רב ישיר משוב מקבל שהעובד ככל יותר רבה תפקיד העשרת קיימת הספרות, לפי  yTD א)
כתוצאה מחשב. למסוף ישירה גישה או מחשב דוחות באמצעות למשל, לעבודתו הקשורים מנתונים
חדשיים דוחות כאמור קיבלה המרפאה תפקידו. ביצוע באופן לשלוט יכול הוא זה משוב מקבלת
באיזה בחנו חולים). לפי לא (אך רופא/אחות יחידת לפי פירוט עם וההוצאות התקציב ניצול על
ולרופאים כמנהלים, תפקידם על (feedback) ישיר משוב המרפאה להנהלת מספקים הם מידה
לאפשרות המודעות בעיקר עלתה הראשונים העומק בראיונות הרפואי. תפקידם בביצוע גם שבהם,
במרפאה לבצע שכדאי בדיקות איתור למשל, המרפאה, עבודת לתכנון כבסיס במידע שימוש של
מצאנו, בתהליך, שנה לפחות היו שהמרפאות לאחר שהיה העומק ראיונות של השני במועד עצמה.
עבודת בתכנון ההוצאה בדוחות המופק המידע על הסתמכות המרפאות, בין השונות אף על
הרופאים על המידע השפעת בה. השירותים הרחבת בתכנון בבקרה השוטף, בניהולה המרפאה,
צמצום שלהם, היחידה של מההוצאות הלקח בלימוד בעיקר היתה כרופאים בעבודתם המנהלים

טיפול. על בהחלטה תקציביים לשיקולים חשיבות ומתן מיותרות פעולות

הנהלת חברי תפקיד את הביזור העשיר שבה המידה בבחינת נוסף אלמנט  בתפקיד "צמיחה ב)
שהם להרגיש להם שגורמים נושאים חדשים, בנושאים עוסקים הם כמה עד הוא המרפאה
נוספים בנושאים עסקו אכן המרפאה הנהלת חברי הביזור. עקב בתפקידם "וצומחים" מתקדמים
גם וחזר הראשונים בראיונות כבר הודגש הדבר בו. היו שלא אלמנטים נוספו ולתפקידם חדשים
המרפאות. מזכירי ושל המנהלים הרופאים של בתפקידם היה השינוי עיקר יותר. מאוחר שנה
דיונים ניהול רופאים, על בקרה הדוחות, קריאת היו המנהלים הרופאים בעבודת חדשים אלמנטים
בהכנסת טיפול חליפיים, וטיפולים בדיקות תרופות על בצוות רופאים עם ובשיחות הצוות בישיבות
כבסיס בנתונים ושימוש הדרכה המרפאה עניני על המחוז הנהלת עם מו"מ בתשלום, שירותים
השוואת תקציבי, מעקב ציוד, קניית השאר; בין היו, המזכירים בהם שעסקו חדשים נושאים לתכנון.
רישום אחר ומעקב עוזבים\מצטרפים ובדיקת מבוטחים קובץ עדכון מחיר, הצעות ובדיקת מחירים
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רכישת תכנון בעבודתם: חדשים כנושאים ציינו המרפאה הנהלת חברות האחיות הוצאות. של נכון
האחיות לעבודת שנוספו בדיקות על אחריות המרפאות, מן בחלק וכן, מחיר הצעות בדיקת ציוד,
בבי"ח המעבדות בעבודת שינויים עקב זמן כעבור הופסקו אלו בדיקות אולם, לקהל. נוסף כשירות

סורוקה.

העומק בראיונות החידוש. מעצם רבה רצון שביעות הביעו המרפאות הנהלות מחברי חלק
להתקדמות מקום נותן ושהוא אתגר בביזור שיש שאמר הרופאים אחד זאת סיכם הראשונים
שראו גם היו זאת, עם המרואיינים. מן חלק כך על חזרו השני במועדם העומק בראיונות אישית.
העבודה את כמגוונים אותם תפסו לא ושוב העבודה משגרת חלק אלה חדשים באלמנטים
מתוספת כתוצאה הכבדה של תחושה גם עלתה השני הראיונות במועד חדשים. דברים לה ומוסיפים

החדשים. העיסוק מתחומי הנובעת העבודה

חברי האם בתפקיד; האוטונומיה מידת הוא תפקיד העשרת של אחר היבט  בתפקיד אוטונומיה ג)

המרפאה בעבודת שינויים ולבצע ליזום לתכנן יותר רבה אפשרות להם שיש חשים המרפאה הנהלת
קשורה האוטונומיה שמידת ספק אין וכיו"ב). חולים של לאשפוזים עבודה, לזמני בנוגע (למשל
הוזכר, שכבר כפי היה, הביזור של זה מרכיב המרפאות. להנהלות שהואצלה הסמכות למידת
אחרות מרפאות מאשר סמכויות יותר מעט קיבלו המבוזרות המרפאות אמנם, ביישומו. בעייתי
לעומת שינוי חשו לא הנשאלים מרבית הביזור בתחילת שציפו. ממה פחות אולם תחומים במספר
כרצונם. המרפאה עבודת את לתכנן חופשיים הם ואין מלמעלה נקבע עדיין שהכל ציינו רובם העבר.
הנהלת חברי כל ציינו מבאחרות, יותר מוקדם הביזור הופעל בה המרפאות, באחת לעומתם
הנהלת חברי המרפאה. עבודת את ,ולתכנן ליזום לנהל, פעולה חופש יותר להם שיש המרפאה
מאוחר במרפאה. חולים של בעיות ולפתור יותר טוב שירות לתת יכולים שהם הרגישו זו מרפאה
המרפאות בעבודת שינויים נעשו שבפועל למרות כי נמצא העומק, ראיונות של השני במועד יותר,
גם היו שינויים, וליזום לתכנן חופש יותר להם שיש שאמרו ההנהלות חברי מבין שהיו ולמרות
לראייה האוטונומיה. במידת נסיגה שיש אלא אוטונומיה מספיק שאין רק שלא שאמרו אחרים
רופאים להכנסת בנוגע למשל מחסומים יצרה או שינויים שיזמה היא המחוז שהנהלת ציינו הם
מידת את שראו מהם היו זה שבמועד גם ייתכן בריאות. כמרכזי תוכננו שלא במרפאות מקצועיים

מכך. יותר להשיג ורצו מאליה כמובנת להם שיש האוטונומיה

את שהרחיבו חולים קופת של המרכזית ההנהלה ידי על חדשים נהלים פורסמו ב1993 שצוין, כפי
המבוזרות המרפאות הנהלות חברי אולם, בקופה. המרפאות מנהלי כל של הרפואיות הסמכויות
וחזרו לכולם, שניתן דבר המקצועי, התפקיד מבחינת יותר הרבה האוטונומיה במידת הסתפקו לא

המרפאה. של עצמאי ניהול על המוטלות המגבלות את בראיונות והדגישו

ושולט אוטונומי הינו עובד שבה למידה ומרכזי נוסף אינדיקטור מהוות  בתקציב ושליטה אחריות ד)
עצמם שראו המרואיינים מן שניים לפחות היו מרפאה שבכל נמצא בביזור כשנה לאחר עבודתו. על
פחות ועסקו בהוצאות ולשלוט לחסוך הצורך את בעיקר הפנימו הם המרפאה. לתקציב כאחראים
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להם שיש הרגישו מרואיינים יותר זה, במועד המרפאה. של ההוצאות ובתכנון התקציב בניהול
שנמצאו או תקציבית מבחינה מאוזנות שהיו במרפאות הנהלות חברי בעיקר התקציב, על שליטה
ביקורת בו: לשליטה צעדים מנקיטת וכן שבידם, מהמידע נבעה בתקציב השליטה תחושת בעודף.
והרחבת מבוטחים של הצטרפות או עזיבה אחר מעקב שגויים, של חיובים אחר מעקב רופאים, על

לחברים. השירותים

לעורר ועשוי טובה תקשורת ליצור עשוי הממונה עם אמצעי בלתי קשר  המחוז להנהלת ישיר קשר ה)
על מההנהלה ומהיר ישיר משוב קבלת גם מאפשר הקשר השפעה. לו שיש תחושה האדם אצל
הודק הביזור שבעקבות המרואיינים דיווחו הביזור תחילת עם הראשונים בראיונות עבודה. ביצוע
מסלול עבורם פתחה מבוזרת למרפאה שהפכו שהעובדה אמרו חלקם המחוז. הנהלת עם הקשר
הוחל שבה הראשונה במרפאה בכלל. המחוז ולהנהלת בפרט הרפואית להנהלה ישיר תקשורת
משום גם ואולי במחוז מיוחד מקצועי מעמד תמיד היה שלמרפאה מכך גם זו הרגשה נבעה הביזור,
מכך, לאחר שנה תמחור). (טפסים, מכליו חלק ותכנון הביזור הסכם גיבוש לתהליך שותפה שהיתה
בקשר המבוזרות למרפאות שהיה היחסי היתרון שינוי: חל העומק ראיונות ביצוע של השני במועד
נבע הדבר המחוז. הנהלת עם ישירים מגעים פחות היו ולהנהלות צומצם המחוז הנהלת עם הישיר
בראשית שהובעה הטובה התחושה במועדן. התקיימו תמיד לא הרבעוניות שהישיבות מכך גם

יותר. מאוחר כשנה בהמשכו, בהרבה פחתה התהליך

אחריות מרגיש עובד שבה המידה הוא תפקיד העשרת של אחר היבט  עבודתו על עובד אחריות ו)

המרפאה הנהלת מחברי אחד שכל האישית לאחריות שמעבר נמצא, עבודתו. של לתוצר אישית
שהוא המרפאה של הכללי לתוצר רבה אחריות של תחושה להם יש הוא, עבודתו כלפי מרגיש
במבוטחים לטיפול זו ומחויבות אחריות שתחושת הדגישו המרואיינים במבוטחים. הרפואי הטיפול

הביזור. הפעלת לפני עוד תמיד, במרפאה היתה

בסבב שנמצאו למגמות חיזוק נמצא העומק ראיונות של השני בסבב כי עולה, לעיל התיאור מן
בו. ושליטה תקציב וניהול בו ושליטה מידע של בתחום בעיקר תפקיד, להעשרת בנוגע הראשון
במועד הממונים. עם ישיר קשר שיש ובמידה בתפקיד האוטונומיה במידת נסיגה חלה זאת לעומת
ראו המרפאות הנהלות חברי (1994 שנת של הראשונה (המחצית העומק ראיונות של השלישי
המרפאה, בעבודת שמוסדה הפעילויות משגרת חלק הביזור עקב בהם שעסקו החדשים בנושאים
במרפאות היתה כן, כמו פחתו. בתחילה, אותן שליוותה וההתלהבות להן, שהוקדש שהזמן כך
בנוסף, במחוז. מבוזרות כמרפאות להיחשב ממשיכות הן שבה המידה לגבי איבהירות של אוירה
הוא ההנהלה של עניינה עיקר וכי לחיסכון" חשיבות יותר מייחסים לא "במחוז כי ציינו המרואיינים
בתקציב לעמוד היכולת הקודמתעקב בשנה שהורגש האישי הסיפוק לכך אי מבוטחים. וגיוס שיווק
הפעולות על שליטה הוסיף שהביזור התחושה שבצד ולומר, כן אם לסכם, ניתן פחת. ולחסוך,
תחושה גם היתה ואתגר, עניין הוסיף ושהביזור בתפקיד הסמכות למידת הוסיף שהמידע הרפואיות,
עבודה מלבד דבר הוסיפה לא נוספים נושאים על האחריות שהטלת המרפאות הנהלות חברי בין

והכבדה. נוספת
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עבודה תוספת למשל, אחרים. צוות לחברי גם עבודה נוספה הביזור שבעקבות עוד עלה מהראיונות
גם נוספה המשרד לעובדי למרפאה. מקצועיים רופאים הזמנת בעקבות והאחיות המשרד לעובדי
המרפאה). תקציב לחישוב בסיס (שהיוו החברים רשימות בעדכון הכרוכים והעבודה האחריות
תחליפיות תרופות לתת רצונם עקב החולים עם באינטראקציה בתפקידם הכבדה היתה לרופאים

מיותרות. לבדיקות חולים משליחת ולהימנע

תפקידם להעשרת פוטנציאל בביזור שיש מעלה, הביזור עקב במרפאה שהתרחשו התהליכים ניתוח
בלבד הרחבתו של אופי לשאת בתפקיד השינוי עשוי זמן, לאורך אולם, המרפאות. הנהלות חברי של
מיושם בו באופן רבה, במידה תלוי, הדבר והכבדה. מטלות כתוספת וראייתו (job enlargement)

זמן. לאורך השונים, מרכיביו על הביזור,

בהחלטות עובדים שיתוף  ניהול סגנון 4.3
שיתוף הוא ארגוני שינוי של ובהטמעה ביישום להצלחה הספרות, לפי התורמים, המנגנונים אחד
לדרג סמכויות האצלת כן, על יתר ביישומו. והן השינוי ובעיצוב בייזום הן התהליך בשלבי העובדים
עובדים שיתוף של בתהליכים קשורים להיות יכולים למרפאה אוטונומיה ומתן המרפאה הנהלת
וגרוס, (ניראל הנגב במחוז הביזור תהליך ניתוח המרפאה. של לעבודתה הקשורות החלטות בקבלת
הנהלת המרפאה. צוות כל עם מתמשך במגע היו הביזור ומינהלת המחוז שהנהלת העלה (1995

י נראה הצוות. ישיבות במסגרת בעיקר הביזור ביישום הקשורים הנושאים במגוון דנה המרפאה
להשגת ותרמה לתהליך מחויבותם ובבניית במרפאה העובדים בגיבוש סייעה זו עבודה שצורת
מתקבלות בו האופן על שאלות, של שורה העובדים בפני כשפורטו כולם. של הפעולה שיתוף
או "נכון" כי דיווחו מהם כ0?38 כי נמצא תקשורת10 ועל בה הניהול סגנון על במרפאה, החלטות
שתפני, ניהול סגנון לגבי כך דיווחו 47 70 בהחלטות, עובדים שיתוף שלהם במרפאה שיש מאד" "נכון
בין רבה שונות שנמצאה יצוין חיוביים. תקשורת דפוסי קיום לגבי מאד" "נכון או "נכון" ענו ו^43
שיתוף אם יודעים אנו אין בנוסף, שיתוף. של עבודה דפוסי בהן שיש המידה לגבי המרפאות
היה בהם העבודה שסגנון שמרפאות או לעיל שתואר לתהליך קשור המרפאות בדרג העובדים

הביזור. יישום בעת גם בכך המשיכו לביזור קודם עוד שתפני

הביזור יישום מתהליך רצון שביעות 4.4
מהשתתפות רצון שביעות הינה התהליך של נוספת ביניים תפוקת הביזור, תהליך לניתוח המודל לפי
על להשפיע עשויה הביזור בתהליך המרפאה מהשתתפות הרצון שביעות הביזור. בתכנית המרפאה
כי עולה הפרויקט הפעלת תקופת באמצע שנערך העובדים בקרב ביניים סקר מנתוני התוצאות.
עלידי הוערכה הביזור תכנית התכנית. להפעלת רבה ומחויבות לשינוי נכונות גילו הצוותים חברי

קבוצות עלידי נבדקו ותקשורת שתפני ניהול סגנון בהחלטות, עובדים שיתוף הנושאים: שלושת 10
קבוצת לכל מאד. 4נכון 3נכון, נכון, 2לא נכון, לא 1כלל של רצף על נעו עליהן שהתשובות שאלות
ראה מדד לכל השאלות פירוט את קרונבך. של אלפא בעזרת המהימנות ונבדקה מדד נבנה שאלות

ה'. בנספח
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כמחצית ללחצים. מקור או עומס להטלת גורם בה ראו מעטים והוגנת, כברורה הצוותים חברי
מספק הוא כי אמרו מהם ורבע לעבודתם חדש עניין רבה במידה הוסיף שהשינוי אמרו מהעובדים
של לשורה הביא שהביזור חשבו מהעובדים כשליש אישית. להתפתחות הזדמנות רבה במידה
ורמת השירות שיפור כספי, חיסכון משאבים, של יותר טוב ניצול כגון: לארגון חיוביות תוצאות
וכ£209 לפחות, אחת חיובית לתוצאה רבה במידה הביא שהביזור ציינו כמחציתם הטיפול.
באוטונומיה פגיעה כגון: שליליות לתוצאות רבה במידה גרם שהביזור חשבו בממוצע מהעובדים

יתר. וביקורת

שביעות שהביעו העובדים ששיעור נמצא לקדמותו, יחזור שהמצב רצו לא העובדים שמרבית אף על
בינונית. רצון שביעות הביעו 3796 ועוד ,337" נמוך, היה בביזור משתתפת שהמרפאה מכך רבה רצון
גבוה, לגיל קשורה בתכנית המרפאה מהשתתפות הרצון שביעות כי נמצא משתני רב בניתוח
אישית) להתפתחות הזדמנות ונותנת עניין (מוסיפה אינטרינזי תגמול כמספקת התכנית לתפיסת
לבין הרצון שביעות בין גבוהים מיתאמים נמצאו דומשתני בניתוח בנוסף, כהוגנת. ולראייתה
בפועל יישום על שמעידים דפוסים אותם במרפאה, חדשים התנהגות דפוסי על המעידים משתנים
השפעה בעלי נמצאו לא אלה משתנים אולם, חיוביות. לתוצאות כמביא הביזור ותפיסת הביזור, של
המידע מקורות ממכלול העולה התמונה את כשבוחנים זאת, למרות הרבמשתני. בניתוח עצמאית
אולי, קשור, בתכנית מהשתתפות רצון שביעות שהביעו העובדים של הנמוך שהשיעור לאמר ניתן
.(1995 וגרוס (ניראל לה שציפו ממה פחותה במידה בפועל מיושם שהביזור חשו שהעובדים בכך

שנים כ3 לאחר שנערך "אחרי" בסקר גם השתנו לא הביזור יישום תהליך לגבי העובדים עמדות
בביזור משתתפת שהמרפאה מכך רבה רצון שביעות שהביעו העובדים (אחוז הפרויקט. להפעלת

בינונית). רצון שביעות הביעו 399S 24ועוד £9 היה

הביזור תכנית של הביניים תפוקות סיכום 4.5
בפרט העבודה בדפוסי שינויים נעשו במרפאות. ביניים תפוקות נוצרו כי נמצא הביזור יישום בעקבות
לחיסכון, המודעות להעלאת פעילות התרחשה במידע, ודיון הוצאה בדוחות לשימוש הקשור בכל
הפנימי בניהול שינוי והיה במרפאה הניתנים השירותים וסוג כמות של מסויימת הרחבה היתה
מנהלי חשו הביזור בעקבות בניהול. השקיעו המרפאה שמנהלי הזמן במשך בעיקר שהתבטא

התהליך. בראשית בפרט הועשר, שתפקידם המרפאות

בין הבדל יש וכי המרפאה, צוות כל שיתוף תוך נעשה הביזור יישום כי נמצא הניהול, סגנון לגבי
כשתפני. נתפס במרפאה הניהול שסגנון במידה השונות המרפאות

הביזור, ליישום התנגדות היתה לא כי מצאנו הביזור יישום מתהליך העובדים רצון לשביעות באשר
מההשתתפות הרצון שביעות רמת אולם, חיובי. באופן הכל בסך התכנית את תפסו והעובדים
ציפו. שהעובדים ממה פחותה במידה היה בפועל שהיישום כיוון כנראה גבוהה, היתה לא בתכנית
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העובדים על ההשפעה התכנית: תוצאות .5

ציפו השינוי יוזמי לעובדים. הנוגעות התוצאות לבין הביזור תכנית יישום בין הקשר ייבחן זה בפרק
של המוטיבציה תשופר לפיו ולפעולות המרפאה לתקציב והאחריות הסמכות מהעברת שכתוצאה
הם בנוסף, המרפאה. עם ההזדהות ותגבר שלהם הרצון שביעות רמת תעלה המרפאה, צוות חברי
שינוי חל האם בחן המחקר מערך במבוטח. והטיפול השירות לשיפור יביא זה ארגוני ששינוי חשבו
מרפאת לעומת הניסוי, מרפאת היא מבוזרת, במרפאה הצוותים חברי בקרב אלה בנושאים
הביזור יישום בהפעלת הוחל בטרם זמן: נקודות שתי בין בהשוואה הביזור, הופעל לא בה ביקורת,

("אחרי"). יותר מאוחר שנים ושלוש ("לפני")

המרפאה עם והזדהות מוסיבציה רצון, שביעות התפקיד: כלפי עמדות 5.1
למידת הרצון, לשביעות הנוגעים לעבודה עמדותיהם על כלליים משפטים הוצגו העובדים בפני
לסמן התבקשו והם לעבודה שלהם ולמוטיבציה להזדהות חשים, שהם האישית האחריות
זמן לאחר העובדים בעמדות שינוי חל אם לבדוק כדי משפט." כל לדעתם נכון כמה עד בתשובתם
בשני שאלה לכל התשובות ממוצע את הביקורת במרפאת והן המבוזרת הניסוי במרפאת הן בדקנו
התשובות ממוצע לעומת הביזור בתחילת למרפאה התשובות ממוצע את מציג 5 לוח הסקר. מועדי
בין רק היא המרפאות לשתי הנוגעים הבאים ובלוחות זה בלוח ההשוואה שנים. 3 כעבור למרפאה
מרפאה בכל המועט התצפיות מספר בשל הסקרים. בשני חלק שלקחו העובדים של תשובותיהם

סטטיסטיים. מבחנים להלן בלוחות מוצגים לא

סקר ומועד מרפאה סוג לפי והזדהות, מוטיבציה רצון, שביעות על התשובות ממוצעי :5 לוח

ביקורת מרפאת ניסוי מרפאת
(n=6) (N=10) תשובות

סקר סקר סקר סקר
"אחרי" "לפני" "אחרי" "לפני"

4.00 4.50 3.77 4.00 שלי מהעבודה רצון שבע אני כללי באופן
5.00 5.00 4.60 4.80 העבודה על אישית אחריות מרגיש אני
4.16 4.50 4.00 3.87 במרפאה פה לעבוד גאה אני
4.66 4.66 4.60 4.40 לי איכפת באמת במרפאה שקורה מה
2.60 2.80 2.70 2.70 הקופה1 בתוך תפקיד עובר הייתי
2.80 220 230 120 עזיבה' על חושב אני קרובות לעתים

עזיבה. על חושב פחות לעבור, רוצה פחות פירושו נמוך ציון זו בשאלה 1

למחקר התאמה תוך (1983) Macy 8c Peterson של במחקרם ששימש שאלון מתוך נבחרו השאלות 11

מאד. 5נכון 4נכון, חלקי, באופן 3נכון נכון, 2לא נכון, לא 1כלל בו סולם על היו התשובות הביזור.
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שביעות ממוצעי בין הבדל כמעט אין הביקורת במרפאת והן הניסוי במרפאת הן כי עולה 5 מלוח
ממוצעים לבין ("לפני") הראשון הסקר בעת במרפאה התפקיד עם וההזדהות המוטיבציה הרצון,
שתי בין הבדל יש אם השווינו בנוסף, "אחרי"). (סקר מכן לאחר שנים שלוש שנערך הסקר בעת אלו
שהעובדים התשובות הפחתת ידי על נעשה הדבר זמן. לאורך העובדים בתשובות בשינוי המרפאות ;

יותר, נמוך ציון נתנו במרפאה עובדים כמה וספירה השני במועד מתשובותיהם הראשון במועד נתנו
בסקר תשובותיהם לעומת יותר) גבוה ציון (נתנו בתשובותיהם שיפור שחל או כמקודם, ציון אותו
שינוי שחל העובדים בשיעור הביקורת מרפאת לבין הניסוי מרפאת בין הבדלים נמצאו לא "לפני".
ועל המוטיבציה על הרצון, שביעות רמת על השפעה היתה לא הביזור שליישום נראה בעמדותיהם.

המבוזרת. במרפאה הצוות חברי של והארגון המרפאה עם ההזדהות

לחולים והיחס הסיפול, רמת השירות, שיפור 5.2
להם שיש ציינו הם המבוזרת הניסוי מרפאת הנהלת חברי עם הראשונים העומק בראיונות עוד
זו במרפאה העובדים נשאלו כאשר במבוטחים. הטוב לטיפול רבה ומחויבות אחריות תחושת
רבה" "במידה תורם הביזור שיישום מהם כמחצית ענו אלו בנושאים התכנית השפעת על לדעתם
השירות שיפור לגבי כך ענו וכשליש לחולים הניתן הטיפול טיב לשיפור מאד" רבה "במידה או
באיזו במרפאה, השירות את לשפר משתדלים העובדים מידה באיזו גם נשאלו העובדים למבוטחים.
בחנו 6 בלוח לחולים.12 טוב יחס ניתן מידה ובאיזו גבוהה ברמה טיפול על דגש במרפאה יש מידה
התשובות לממוצע "לפני" סקר מועד בין אלה בנושאים למרפאה התשובות בממוצע שינוי חל האם

שנים. שלוש לאחר נושאים באותם למרפאה

סקר ומועד מרפאה סוג לפי לחולים, והיחס הטיפול השירות, על התשובות ממוצעי :6 לוח
ביקורת מרפאת ניסוי מרפאת

(N=6) (N=10) תשובות
סקר סקר סקר )pt<

"אחרי" "לפני" "אחרי" "לפני"

4.00 3.60 4.11 3.44 לחולים שירות לשפר משתדלים
3.80 3.80 4.20 3.50 גבוהה ברמה טיפול מתן על דגש יש
3.60 3.80 4.30 3.80 לחולים טוב יחס נותן הצוות

טיפול לקבל לחולים מאפשרים העבודה נוהלי
3.20 ^40 325 2^2 מיותרים וטרדה המתנה ללא

שני בין המבוזרת הניסוי במרפאת העובדים תשובות בממוצע מסוימת עלייה חלה כי עולה מהלוח
בשאלות יותר גבוה ציון נתנו המבוזרת במרפאה העובדים שבממוצע נראה פניו על הסקרים. מועדי
במרפאת הביזור. בתכנית שנים שלוש לאחר לחולים והיחס הטיפול רמת השירות, לשיפור הנוגעות

רבה, 4במידה בינונית, 3במידה מעטה, 2במידה מאד, מעטה 1במידה בו סולם על היו התשובות 12

מאד. רבה 5במידה
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כמקודם, כאן גם הזמן. לאורך אלה בנושאים העובדים תשובות בממוצע הבדל כמעט אין הביקורת
מהו השני, במועד מתשובותיהם הראשון במועד נתנו שהעובדים התשובות הפחתת ידי על בחנו,
בסקר תשובותיהם לעומת אלה לנושאים יותר נמוך ציון שנתנו מרפאה בכל העובדים מספר
שנתנו העובדים מספר ומהו שינוי חל לא שבתשובותיהם העובדים מספר מה כן, כמו הראשון.
הסקר לעומת לחולים והיחס הטיפול רמת שירות, לשיפור הנוגע בכל יותר גבוה ציון בתשובותיהם

.(7 לוח (ראה הראשון

מועדי שני בין לחולים ויחס טיפול שירות, על בתשובותיהם שינוי שחל העובדים מספר :7 לוח
הסקרים

(N=6) ביקורת מרפאת (N=10) ניסוי מרפאת
ציון ציון ציון ציון
גבוה אין נמוך גבוה אץ נמוך
יותר שינוי יותר יותר שינוי יותר

21 2 2 61 לחולים שירות לשפר משתדלים
1 31 4 6  גבוהה ברמה טיפול מתן על דגש יש
1 2 2 3 5 2 לחולים טוב יחס נותן הצוות
11 3 3 41 לקבל לחולים מאפשרים העבודה נוהלי

מיותרים וטרדה המתנה ללא טיפול

נובעת 6 בלוח שראינו המבוזרת הניסוי במרפאת התשובות בממוצע העלייה כי לומדים אנו 7 מלוח
רמת שירות, במתן שיפור שיש חשבו לשאלה) בהתאם ל^40 ?ל20 (בין העובדים מן שחלק מכך
לא הניסוי במרפאת העובדים רוב הראשון. הסקר ממועד שנים שלוש לאחר לחולים ויחס טיפול
וביחס בטיפול, בשירות, ירידה שיש שדיווחו אלה ומספר אלה נושאים לגבי תשובותיהם את שינו

מזערי. היה לחולים

וחיסכון תקציביים שיקולים 5.3
פעולות על בהחלטות תקציביים בשיקולים להתחשבות להביא אמור היה במרפאות הביזור יישום
המרפאה הוצאות שמרבית מכיוון בהוצאות לחיסכון להביא כך ידי ועל בחולים ובטיפול במרפאה
בתשובות השינוי את לבדוק בחרנו לחולים, טיפולים על ההחלטות את המקבלים ברופאים תלויות
על נשאלו הרופאים הביקורת. במרפאת הרופאים בתשובות השינוי מול הניסוי במרפאת הרופאים
לגבי כאשר .(8 (לוח טיפולים על החלטות בעת וכספיים תקציביים לשיקולים נותנים שהם המשקל
כי עולה הלוח מן תקציביים.13 בשיקולים מתחשבים הם מידה באיזו לציין התבקשו החלטה כל
במועד תשובותיהם מממוצע יותר גבוה שנים 3 לאחר הרופאים תשובות ממוצע המבוזרת, במרפאה
החלטות ב2 רק הדבר נכון הביקורת במרפאת טיפולים. על החלטות 8 מתוך ב6 הראשון, הסקר
הניסוי במרפאת התשובות בממוצע העלייה בולטת במיוחד בפניהם. שהצגנו ההחלטות 8 מתוך

לאשפוז. ולהפניה חוץ למרפאות להפניה בנוגע להחלטות שנותנים המשקל לגבי המבוזרת

3נותן מועט משקל 2נותן תקציביים לשיקולים משקל נותן לא 1כלל היה: האפשרי התשובות רצף 13
תקציביים. לשיקולים מאוד רב משקל 5נותן רב משקל 4נותן בינוני משקל
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לפי טיפול. על החלטות קבלת בעת תקציביים לשיקולים בנוגע הרופאים תשובות ממוצעי :8 לוח
סקר ומועד מרפאה סוג

(N=2) ביקורת מרפאת (N=5) ניסוי מרפאת נושא
"אחרי" סקר "לפני" סקר "אחרי" סקר "לפני" סקר

1.50 1.50 3.00 3.00 והדמיה רנטגן
2.50 2.00 4.00 3.20 תרופות
2.50 2.50 3.40 2.20 עצמאי לרופא הפניה
2.50 2.00 3.00 3.00 מעבדה בדיקות
1.00 1.00 3.25 2.25 חוץ למרפאות הפניה
1.50 2.00 2.40 2.00 מיון לחדר הפניה
2.00 2.00 3.00 1.60 לאשפוז הפניה
1X10 11)0 3,60 3.20 אחר לאזור חולה הפנית

אף על הסקרים. מועדי שני בין תשובותיהם את ששינו הרופאים מספר את בוחן להלן 9 לוח
"אחרי", הסקר שבמועד בכך להבחין אפשר זעיר הוא הסקרים בשני חלק שלקחו הרופאים שמספר
למשקל יותר גבוה דרוג נתינת של לכיוון תשובתם את שינו המבוזרת הניסוי במרפאת רופאים יותר
בכל כמעט חוזרת זו מגמה טיפול. על החלטה בעת וכספיים תקציביים לשיקולים נותנים שהם
אלה הבדלים של סטטיסטית מובהקות לבחון ניתן לא אמנם נשאלו. הם עליה טיפול על החלטה

קיים. שההבדל נראה פניו על אך

הצוות חברי תשובות לעומת הניסוי במרפאת הצוות חברי בתשובות בשינוי הבדל יש אם גם בדקנו
נמצא בהוצאות. לחסוך משתדלים במרפאה העובדים מידה באיזו השאלה על הביקורת במרפאת
גבוה דרוג נתנו (הם הניסוי במרפאת הצוות חברי (£579.) 9 מתוך 5 של בתשובותיהם שיפור חל כי
אחד צוות חבר לעומת "אחרי") הסקר במועד לחסוך משתדלים במרפאה עובדים שבה למידה יותר

הביקורת. במרפאת (1796) 6 מתוך

הסקר מועדי שני ביו תקציביים לשיקולים בנוגע בתשובותיהם שינוי שחל הרופאים מספר :9 לוח
(N=2) ביקורת מרפאת (N=5) ניסוי מרפאת
ציון ציון ציון
גבוה אין נמוך גבוה אין נמוך ציון
יותר שינוי יותר יותר שינוי יותר

2  3 1 1 והדמיה רנטגן
1 1  3 2  תרופות
 2  3 2  עצמאי לרופא הפניה
1 1  1 2 2 מעבדה בדיקות
 1  2 2  חוץ למרפאות הפניה
11 1 4  מיון לחדר הפניה

2 5  לאשפוז הפניה
 2 2 1 2 אחר לאזור חולה הפנית
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לעובדים הנוגעות הביזור תוצאות לבין הביניים תפוקות בין הקשרים בחינת 5.4
תשע בכל לבדוק היתה במרפאה העובדים על הביזור תכנית השפעת על ללמוד נוספת דרך
עובדים שיתוף עבודה, בדפוסי שינוי הכוללות הביניים תפוקות שבין הקשר את המרפאותהמבוזרות
הביזור לניתוח במודל שהוצגו כפי לעובדים הנוגעות התוצאות לבין מהתהליך. רצון ושביעות
שנערך, השלישי העובדים סקר נתוני בסיס על נעשתה בחינתם אלה. קשרים נציג להלן .(1 (תרשים

התכנית. הפעלת לאחר שנים 3 כזכור,

לעובדים הנוגעות הביזור תוצאות לבין החדשים העבודה דפוס1 בין קשר'ם 5.4.1
בעקבות במרפאה שנוצרו החדשים העבודה דפוסי הקשריםשבין נבחנו הביזור, להערכת המודל לפי
חיסכון, על דגש היו: שנבחנו העבודה דפוסי הביזור. תוצאות של מדדים לבין התכנית הפעלת
מהנהלת באישורים הצורך הפחתת לפעולות, אישורים למתן המרפאה הנהלת סמכויות הרחבת
שיפור הבאים: הנושאים את שבדקו מדדים14 בעזרת נבחנו הביזור תוצאות במידע. ושימוש המחוז
וחיסכון תקציביים שיקולים קיום שירות, שיפור והזדהות), מוטיבציה רצון, (שביעות לתפקיד עמדות

בהוצאות.15

לעובדים הנוגעות הביזור לתוצאות חדשים עבודה דפוסי בין מיתאם' מקדמי :10 לוח
עובדים שיקולים מדד מדד מדד

משתדלים תקציביים שיפור עמדות
לחסוך (רופאים)2 שירות לתפקיד חדשים עבודה דפוסי
**.49 **.33 **.37 *16 לחסוך1 צורך מדגישה מרפאה הנהלת
.05 .05 *.15 *.18 המרפאה4 מהנהלת אישורים יותר
.02 .13 **.20 *.17 המחוז4 מהנהלת באישורים צורך פחות
.04 .14 .04 .12 יקרים* בטיפולים מגבילה מרפאה הנהלת

*.15 *.26 .11 *23 עמם6 שעובדים רופא\אחות עם במידע דנו
10 19 12 *.18 בצוות6 חבר עם המידע על דיברו
  : n114 P<lfl **P <df *

spearman corerlation 1

פעולות (לגבי והרוקחים משרד עובדי האחיות, של תקציביים שיקולים בין נמצאו דומים מיתאמים 2
לעיל. המפורטים העבודה דפוסי לבין לעבודתם) הרלוונטיות

רבה 5במידה רבה, 4במידה בינונית, 3במידה מעטה, 2במידה לא, 1כלל בו רצף על היתה התשובה 3
מאד

יותר 5הרבה 4יותר, קודם, 3כמו 2פחות, פחות, 1הרבה בו רצף על היתה התשובה 4
מאד 5נכון 4נכון, חלקי, באופן 3נכון נכון, 2לא נכון, לא 1כלל בו רצף על היתה התשובה 5
5תמיד. קרובות, 4לעתים 3לפעמים, רחוקות, 2לעתים פעם, 1אף בו רצף על היתה התשובה 6

בכל שנכללו השאלות פירוט את ראה קרונבך. של אלפא בעזרת נעשתה המדדים של המהימנות בדיקת 14
ה'. בנספח מדד

כל לדעתם נכון כמה עד בתשובתם לסמן העובדים התבקשו במדדים שנכללו השאלות מן חלק לגבי 15
מאד. 5נכון 4נכון חלקי באופן 3נכון נכון, 2לא נכון, לא 1כלל בו רצף על היו התשובות משפט.
5במידה רבה, 4במידה בינונית, 3במידה מועטה, 2במידה לא, 1כעל בו רצף על נעו התשובות באחרים

מאד. רבה

36



כל עם מובהק חיובי קשר יש לחסוך הצורך את מדגישה המרפאה שהנהלת כך על לדיווח כי נמצא
הביזור הפעלת שמאז כך על דיווח בין ומובהק חיובי קשר נמצא כן, כמו הביזור. מתוצאות אחת
קשר אין אולם השירות. ושיפור התפקיד כלפי עמדות לבין המחוז, מהנהלת אישורים פחות צריך
מובהק שלילי קשר נמצא חיסכון. על דיווח או תקציביים שיקולים קיום לבין באישורים צורך בין
ודיווח התפקיד כלפי חיוביות עמדות לבין המרפאה מהנהלת אישורים ביותר הצורך על הדיווח בין
בהן מחשב דוחות והפקת בתקציב השימוש על מידע מערכת הקמת .(10 (לוח שירות שיפור על
וניצול הביזור תכנית של חשוב מרכיב היו התקציב מול (רופא\אחות) יחידה כל הוצאות מפורטות
במידע הדיון כי עולה 10 מלוח ואמנם, בתקציב. לעמוד מנת על הכרחי הינו הוצאות על המידע
באחרון כי אף חיסכון, על לדיווח וכן תקציביים שיקולים לקיום מובהק באופן קשור במרפאה

נמוך. המיתאם

לבין במרפאות, הביזור ליישום אינדיקטורים שהם החדשים, העבודה דפוסי בין הקשרים ניתוח
שמרכיבים שתפסו שעובדים, כך על מצביע הביזור, תוצאות הושגו שבה המידה את שמדדו המדדים
ודיון המחוז מהנהלת אישורים בפחות צורך לחסוך, הצורך (הדגשת הביזור תכנית של עיקריים
שיפור לתפקיד, חיוביות עמדות של יותר גבוהה מידה על גם דיווחו רבה, במידה מיושמים במידע)
אישורים ביותר צורך שיש התפיסה זאת עם לחסוך. וניסיון תקציביים לשיקולים משקל מתן שירות,
נראה מכאן, שירות. שיפור שאין ולדווח לתפקיד חיוביות פחות בעמדות קשורה המרפאה מהנהלת

העובדים. על החיובי בכיוון השפעה יש הביזור תכנית ליישום שבסה"כ

הביזור תוצאות לבין בהחלסות עובדים שיתוף בין קשרים 5.4.2
הנוגעות הביזור תוצאות להשגת תורמים שתפניים יותר עבודה שדפוסי צפוי הספרות בעקבות
המרפאה צוות כל שיתוף תוך התבצע כללי באופן הביזור שתהליך עלה העומק מראיונות לעובדים.
מכך הנובעים ובשינויים הביזור ביישום הקשורים הנושאים במגוון דנו בהן צוות ישיבות במסגרת

המרפאה. בעבודת

שיתוף שתפניים: עבודה לדפוסי מדדים 3 לבין הביזור תוצאות בין מיתאם מקדמי מופיעים 11 בלוח
ה'). נספח ראה השאלות (לפירוט ותקשורת16 המרפאה מנהל של הניהול סגנון בהחלטות, עובדים

שאלות קבוצות עלידי נבדקו ותקשורת שתפני ניהול סגנון בהחלטות, עובדים שיתוף הנושאים: שלושת 16

נבנה שאלות קבוצת לכל מאד. 4נכון 3נכון, נכון, 2לא נכון, לא 1כלל של רצף על נעו עליהן שהתשובות
ה'. בנספח מפורט המדדים בניית אופן קרונבך. של אלפא בעזרת המהימנות ונבדקה מדד
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רצון ושביעות תקשורת ניהול, סגנון בהחלטות, עובדים שיתוף בין מיתאם! מקדמי :11 לוח
לעובדים הנוגעות הביזור לתוצאות בביזור, המרפאה מהשתתפות

עובדים שיקולים מדד מדד מדד
משתדלים תקציביים שיפור עמדות
לחסוך (רופאים) שירות לתפקיד

.10 .14 **.32 **.22 בהחלטות עובדים שיתוף מדד
.13 .19 *.27 *.19 המרפאה מנהל של הניהול סגנון מדד
.13 .19 **.27 **.22 במרפאה תקשורת מדד

**.28 105 .09 _1_5 בביזור המרפאה מהשתתפות רצון שביעות
1ז = 114 P <05 *

P <.01 **
spearman correlations 1

חיובי מיתאם כאן נמצא במרפאה העובדים כל של תשובותיהם את שכלל מדד עלידי הקשר בבדיקת 2
.(**.32) ומובהק

ומובהק חיובי באופן קשורים בהחלטות שיתוף בהם שיש עבודה שדפוסי לומדים אנו מהלוח
שתפניים עבודה דפוסי בין קשר אין זאת, עם התפקיד. כלפי ולעמדות למבוטחים השירות לשיפור

חיסכון. על ודיווח תקציביים שיקולים של בחשבון לקיחה לבין

הביזור תוצאות לבין מהתהליך הרצון שביעות בין קשרים 5.4.3
הנוגעות התוצאות לבין הביזור בתהליך המרפאה מהשתתפות הרצון שביעות בין קשר יש אם בחנו
על לדיווח ומובהק חיובי באופן קשורה מהתהליך הרצון שביעות כי עולה 11 מלוח לעובדים.
ניסיון יש שבמרפאה כך על מדווחים הביזור בתהליך המרפאה מהשתתפות שמרוצים מי חיסכון.
כלל בקרב פעולות על להחלטות בנוגע תקציביים שיקולים עם הרצון שביעות קשורה בנוסף, לחסוך.
מובהקים קשרים נמצאו לא כזה. קשר נמצא לא הרופאים בקרב דווקא כי אף במרפאות העובדים

השירות. לשיפור ומאמץ לתפקיד עמדות לבין הביזור מתהליך הרצון שביעות בין

העובדים על הביזור השפעת סיכום 5.5
השפעת על מסקנות להסיק יכולתנו את מגביל במרפאות הצוות חברי של הקטן המספר אמנם,
הממצאים בחינת זאת עם יחד אך הביקורת, מרפאת לעומת הניסוי במרפאת העובדים על הביזור
על משפיע תקציבית במסגרת לעמוד הצורך כי מעלה במרפאות הביזור הפעלת של שנים 3 בתום
עם ובהזדהות במוטיבציה הרצון, בשביעות בשינוי הבדל נמצא שלא בעוד העובדים. התנהגות
בדיווח בשינוי מה הבדל שיש נראה הביקורת, מרפאת לעובדי הניסוי מרפאת עובדי בין המרפאה
השירות. לשפר ומאמץ לחסוך, נסיון טיפול, על ההחלטה בעת תקציביים שיקולים הפעלת על
תשובותיהם לעומת אלו בנושאים שיפור על העידו המבוזרת הניסוי במרפאת הצוות חברי תשובות
חלה הביזור בתכנית השתתפות של שנים שלוש שלאחר נראה הביקורת. במרפאת הצוות חברי של
לחסוך ומנסים בחשבון תקציביים שיקולים שלוקחים הניסוי במרפאת הרופאים במספר עלייה
חל הביזור יישום של שנים שלוש לאחר בנוסף, הביקורת. במרפאת עמיתיהם לעומת בהוצאות
טיפול רמת על הדגש על השירות, שיפור על המבוזרת הניסוי במרפאת העובדים בדיווח שיפור
לפיהם המבוטחים סקרי נתוני עם אחד בקנה עולים אלו נתונים לחולים. טוב יחס מתן ועל גבוהה
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(מבנה השירות של היבטים ממספר הרצון בשביעות יחסית ירידה חלה הביקורת שבמרפאת בעוד
שינוי חל לא המבוזרת במרפאה רצון), שביעות של מסכם ומדד נגישות, האחות, עבודת ואווירה,
המבוטחים רצון בשביעות פגע לא לחסוך הניסיון מחד, כלומר תקופה. באותה הרצון בשביעות

המבוטחים, בדיווחי ביטוי לידי בא טוב, שירות לתת העובדים של המאמץ ומאידך מהשירות

תוצאות שבדקו מדדים לבין הביזור, בתכנית הקשורים עבודה דפוסי יישום בין הקשרים בבדיקת
הנהלת התנהגות בין המבוזרות, המרפאות תשע בכל ומובהקים, חיוביים קשרים נמצאו הביזור של
השירות שיפור התפקיד, כלפי חיוביות עמדות לבין לחסוך, הצורך את המדגישה המרפאה
שביעות גם במרפאה. לחסוך מאמץ על ודיווח תקציביים, שיקולים של בחשבון לקיחה למבוטחים,

לחסוך. ניסיון יש שבמרפאה כך על לדיווח קשורה הביזור בתהליך מההשתתפות הרצון

להנהלת החלטה סמכויות יותר ומתן המחוז מהנהלת באישורים התלות שהפחתת גם נמצא
עיקר העובדים. בקרב שירות שיפור על ולדיווח התפקיד כלפי חיוביות לעמדות קשורה המרפאה
ולא המרפאות הנהלות לחברי היה למרפאות הביזור במסגרת החלטות לקבלת הסמכות האצלת
המאשרת והיא סמכות יותר יש המרפאה שלהנהלת העובדה במרפאה. הצוות לחברי ישירות
חברי שאר בקרב המרפאה עבודת עם ובהזדהות הרצון בשביעות שיפור מבטיחה אינה פעולות,
של מספרם רב המרפאה מהנהלת באישורים הצורך הגברת על המדווחים בקרב ואמנם, הצוות.
יש מעטה או בינונית במידה שרק הטוענים ושל חיוביות, פחות לתפקיד שעמדותיהם העובדים

שירות. לשיפור מאמץ במרפאה

ליישום הנוגעות בהחלטות במרפאה העובדים כל של רב בשיתוף כרוך היה הביזור יישום תהליך
למאמץ הדוק חיובי קשר קשור במרפאה שתפני שניהול מראים המחקר ממצאי במרפאה. השינוי
ללמוד אפשר אי הנתונים מן אולם התפקיד. כלפי חיוביות ולעמדות למבוטחים השירות לשיפור
היו הם מסוימות במרפאות שמא או הביזור בעקבות כאלה שתפניים תהליכים התפתחו אכן אם

בעבר. כבר קיימים

ההוצאה רמת על ההשפעה התכנית: תוצאות .6

ההוצאה רמת בין השוואה נערכה ההוצאות, רמת על הביזור השפעת היתה מה ללמוד כדי
בשנים הנגב במחוז המרפאות בכלל ההוצאה לעומת המבוזרות18, במרפאות לנפש17 הריאלית

שלבים: ארבעה כללה ההשוואה .19931991

וחילקנו לצרכן המחירים מדד לפי ההוצאה נתוני את תיקנו לנפש, הריאלית ההוצאה את לחשב מנת על 17
המחקר). שיטת על 2 פרק (ראה רבעונים לפי נעשה החישוב הנפשות. במספר

זאת, הביזור. בתכנית שהשתתפו המרפאות 9 מתוך מבוזרות מרפאות 8 לגבי נעשה ההוצאות רמת ניתוח 18
של השנייה במחצית כלל הוצאה נתוני נאספו לא 1992 בשנת לביזור שהצטרפה אחת, שבמרפאה משום

.1993 שנת
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במחוז המרפאות בכלל המגמה לבין המבוזרות המרפאות בהוצאות המגמה בין השוואה א.
.19931991 בשנים

בין (19921991) הביזור של הראשונה בתקופה ההוצאות ברמת השינוי שיעור של השוואה ב.
של קבוצות לשתי בנפרד נערכה זו השוואה המחוז. מרפאות כלל לבין המבוזרות המרפאות
לתהליך שנכנסו הוראה, מרפאות שלוש כללה (1 קבוצה (להלן הראשונה הקבוצה מרפאות.
ושתי אחת הוראה מרפאת כללה (2 קבוצה (להלן השנייה הקבוצה .1991 בראשית הביזור
ברבעון רק הביזור לתהליך נכנסו והן הוראה, מרפאות שאינן המחוז, של "טיפוסיות" מרפאות
לחשב היה ניתן לא ולכן יותר מאוחר רק לתהליך נכנסו נוספות מרפאות (שלוש .1991 של השני

הראשונה). בתקופה בהוצאה שינוי שיעורי לגביהן
כלל בין 19931992 הביזור של השנייה בתקופה ההוצאות ברמת השינוי שיעור של השוואה ג.

ההוצאה ברמת השינוי שיעור של השוואה וכן המבוזרות, המרפאות כל לבין המחוז מרפאות
לשנייה. הראשונה המרפאות קבוצת בין אלו בשנים

ההוצאה רמת של מגמות 6.1
שבכלל לזו דומה היתה המבוזרות במרפאות לנפש הריאלית ההוצאה הביזור תהליך תחילת עם
ש"ח מכ170 עלתה במחוז לנפש הריאלית ההוצאה 2 בתרשים לראות שניתן כפי אולם, המחוז.
לנפש הריאלית שההוצאה בעוד ,1993 של הרביעי ברבעון ש"ח לכ290 1991 של הראשון ברבעון

.1993 בסוף ש"ח ל197 1991 בראשית ש"ח מ175 במעט: רק עלתה המבוזרות במרפאות

עם מרפאה שהצטרפות כך התקופה, במהלך בהדרגה הביזור לתכנית הצטרפו המרפאות כאמור,
לפיכך, המרפאות. כלל של ההוצאה קו על להשפיע יכולה יחסית נמוכה או גבוהה לנפש הוצאה
תחילת מועד לפי קבוצות, לארבע שקובצו לאחר המרפאות של ההוצאות רמת מוצגת ,3 בתרשים
רמת בה ,(1991 של הראשון ברבעון כבר בתכנית שהשתתפו מרפאות (הכוללת 1 בקבוצה הביזור.
לאורך בהוצאות יחסית יציבות רואים המחוז, כלל של לזו התקופה בראשית דומה היתה ההוצאות
ההוצאה רמת היתה ,(1991 של השני ברבעון לביזור שהצטרפו (מרפאות 2 בקבוצה התקופה. כל
ובמהלך ההוצאה ברמת עלייה היתה 1991 במהלך המחוז. בכל מאשר גבוהה התהליך בראשית
התקופה. שבראשית לזו דומה לנפש ההוצאה רמת התקופה של שבסופה כך ירידה, היתה 1992

(1991 בסוף שהצטרפו מרפאות (הכוללת 3 בקבוצה למדי. יציבה נשארה ההוצאה רמת ב1993
שהצטרפה מרפאה (הכוללת 4 ובקבוצה התקופה, בראשית קלה עלייה לאחר בהוצאה יציבות רואים
ההוצאות רמת כללי באופן כאשר התקופה, אורך לכל בהוצאה יציבות רואים (1992 בראשית

למחוז. יחסית נמוכה

שהן המבוזרות המרפאות הוצאות את כולל המחוז מרפאות כלל של ההוצאה שקו לציין חשוב
מידע היה אילו לפיכך, המחוז. בכלל בהוצאה העלייה את ממתנות ולכן יחסית, ויציבות נמוכות
ברמת השינוי בשיעור שההבדל להניח יש ללאמבוזרות, המבוזרות המרפאות בין להשוואה

יותר. גדול אף היה ההוצאה
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:2 תרשים
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:3 תרשים
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19921991 בתקופה בהוצאות השינוי שיעור 6.2
לאחר הראשונה בתקופה ההוצאה ברמת השינוי את בחנו הביזור, השפעת על ללמוד מנת על

התהליך. החל שבה 1991 בשנת ההוצאות לרמת בהשוואה (1992) הפעלתו

לפי 19921991 בשנים לרבעון לנפש הממוצעת הריאלית בהוצאה שחל השינוי שיעור מוצג 12 בלוח
מבוזרות מרפאות של הראשונה בקבוצה השינוי שיעורי בין משווה הלוח השונים. ההוצאה סעיפי
1 בקבוצה המרפאות את רק מציג הלוח המחוז. מרפאות כלל של בהוצאות השינוי שיעורי לבין
שיעור את לחשב היה ניתן לגביהן רק ולכן 1991 מראשית כבר בתכנית השתתפו הן שרק משום

ל1992. 1991 בין בהוצאה השינוי

,1991 לעומת ב1992 לנפש בהוצאה £159 של עליה היתה המחוז מרפאות שבכלל עולה, הלוח מן
הוצאה סעיפי לפי ניתוח תקופה. באותה (4^ בלבד קלה עלייה היתה המבוזרות שבמרפאות בעוד
להוציא במרפאות, מאשר גבוה היה במחוז בהוצאות הגידול שיעור הסעיפים, שבמרבית מראה

מינהל. סעיף

1 קבוצה ובמרפאות הנגב מחוז מרפאות בכלל לנפש הריאלית בהוצאה השינוי שיעור :12 לוח
. (ש"ח) 19921991 בשנים

ממוצעת הוצאה ממוצעת הוצאה
י ב70 שינוי שיעור 1992 ברבעון 1991 ברבעון

הנגב סרווז מרפאות כלל
15 225.33 196.01 סה"כ
20 119.22 99.35 אשפוז
3 48.12 46.69 אדם כוח
23 30.30 24.59 אבחון2
7 22.56 21.14 תרופות
16 5.13 4.41 . ומשק מינהל

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

(22) 3.41 4.39 מעבדה
(5) 20.22 21.30 תרופות
42 3.95 2/78 ומשק מינהל

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

ההוצאה. הקטנת מסמן בסוגריים המופיע שינוי שיעור ב1991. ברבעון

ביצוע לפי חיוב נערך ובמרפאות (2596) לאשפוז מההוצאה כאחוז נקבעת במחוז לאבחון ההוצאה 2
מדויקת. אינה זה סעיף לגבי ההשוואה לכן פעולות.
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ההוצאה שדפוסי חשש קיים ולכן המשפחה ברפואת הוראה מרפאות הינן 1 בקבוצה המרפאות
המרפאות לגבי גם השינוי שיעור חושב לפיכך, המרפאות. לשאר אופייניים ואינם מיוחדים שלהן
של השני ברבעון בוזרו אלה מרפאות .(13 לוח (ראה הוראה מרפאות שאינן 2 שבקבוצה המבוזרות
ב1992. המקבילים לרבעונים ב1991 האחרונים הרבעונים שלושת בין נערכה ההשוואה כן על .1991

זו. לתקופה חושבו המחוז הוצאות גם

2 קבוצה ובמרפאות הנגב מחוז מרפאות בכלל לנפש הריאלית בהוצאה השינוי שיעור :13 לוח
(ש"ח)' 19921991 בשנים

ממוצעת הוצאה ממוצעת הוצאה
ב270 שינוי שיעור 1992 ברבעון 1991 ברבעון

הנגב מחוז מרפאות כלל
16 237.39 204.59 סה"כ
20 127.84 106.48 אשפוז
3 48.79 47.29 אדם כוח
37 32.63 23.83 אבחוןי

1 22.77 22.50 תרופות
20 5.37 4.49 ומשק מינהל

2 קבוצה מרפאות
(5) 214.05 224.43 סה"כ
(4) 113.91 118.29 אשפוז
(11) 46.95 52.61 אדם כוח
(1) 24.67 24.99 (סה"כ) אבחון
11 3.88 3.50 מיון
14 8.60 7.53 צילום

(11) 8.64 9.72 ייעוץ
(16) 3.55 4.24 מעבדה
(6) 25.09 26.58 תרופות
76 3A2_ ^94 ומשק מינהל

שנה בכל רבעונים 3 כולל 1

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

פעילות. ביצוע לפי חיוב נערך ובמרפאות ,(25?6) מהאשפוז כאחוז נקבעים האבחון נתוני המחוז ברמת 3
מדוינקת. אינה זה סעיף לגבי ההשוואה לכן

המרפאות הוצאות זו, בתקופה ב^16 עלו במחוז המרפאות כלל הוצאות שבעוד עולה, 13 מלוח
בקבוצת למגמה שבדומה מראה, הוצאה סעיפי לפי ניתוח ב^5. ירדו (2 (קבוצה המבוזרות
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מאשר גבוה היה במחוז בהוצאות הגידול שיעור הסעיפים במרבית כאן גם הראשונה, המרפאות
מינהל." סעיף להוציא במרפאות,

שיעור סעיף, בכל שכמעט הראה הוצאה סעיפי לפי השינוי שיעור ניתוח המרפאות, קבוצות בשתי
19912 בשנים המחוז בהוצאות מהגידול כ?ל65 במרפאות. מאשר יותר גבוה היה במחוז הגידול
בסעיף קל לחיסכון אפילו ולכן במרפאה מההוצאה כ^50 מהווה זה סעיף האשפוז. מסעיף נובע
של גידול היה בהן המרפאות, של הראשונה בקבוצה גם לפיכך, רצינית. כספית משמעות ישנה זה
יחסי. חיסכון איפה, ומהווה המחוז, שבכלל מזה נמוך עדיין הגידול שיעור לאשפוז בהוצאה \670

יותר המבוזרות המרפאות הוצאות גדלו שבו היחיד ההוצאה ענף שהוא מינהל, סעיף זאת לעומת
גבוה גידול שיעור אף ולכן במרפאה מההוצאה (כ270) נמוך אחוז רק מהווה המחוז, כלל מהוצאות

ההוצאה. סך על בהרבה משפיע אינו זה בסעיף

19931992 בתקופה בהוצאות השינוי שיעור 6.3
השנייה במחצית בהוצאות השינוי שיעור נבדק הביזור, של המתמשכת השפעתו על ללמוד מנת על
מספר קיימות ב1992. שהיתה לזו 1993 בשנת ההוצאות רמת בין השווינו הביזור. יישום תהליך של

אלו: שנים בין השוואה בביצוע בעיות

בסעיף לפיכך סדירה. בצורה המבוזרות המרפאות של האדם כוח נתוני הוקלדו לא 1993 בשנת א.
בסעיף השינוי שיעור .1992 בשנת אדם לכוח הממוצעת ההוצאה על שהתבסס אומדן חושב זה
הרחבה או צמצום היה המבוזרות במרפאות אם לפיכך, במחוז. הכללי השינוי כשיעור נלקח זה

בנתונים. מתבטא לא הדבר אדם, כוח בנושא

שלא כך אוחדו החשבונות הנהלת רישומי וכל הנגב, מחוז עם אוחד אשקלון מחוז 1993 במאי ב.
בכלל לנפש ההוצאה זה, ממועד לפיכך, המקורי. הנגב מחוז על נפרדים נתונים להפיק ניתן
במחוז, החשבונות בהנהלת גורמים לדברי המורחב. הנגב מחוז מבוטחי את כוללת המחוז
את לחשב היה ניתן לו קיימת שהיתה מזו במקצת גבוהה לנפש ההוצאה זאת שבעקבות ייתכן
לנפש, ההוצאה היתה קודמות בשנים אשקלון במחוז שכן, בנפרד. המקורי הנגב מחוז הוצאות

הנגב. במחוז מאשר גבוהה באשפוז, ובפרט

חולים לבתי התשלום גובה שבעבר בעוד במחוז. האבחון הוצאות חישוב באופן שינוי חל ב1993 ג.

בהתאם נעשתה ההתחשבנות מ1993 האשפוז, מהוצאות (257c) קבוע כאחוז נקבע אבחון עבור
חל לא המבוזרות במרפאות אולם, השונות. הפעולות תעריפי לפי אבחון, על בפועל להוצאה
כתוצאה בפועל. ההוצאה לפי נעשתה והיא האבחון, הוצאות על ההתחשבנות בשיטת שינוי כל

רישומי לפי העובדים ת בצח תקופה באותה שנעשו שינויים תואמת במרפאות אדם לכוח בהוצאה הירידה 19
אלו שינויים יותר). נמוך ששכרו בחדש ותיק אדם כוח והחלפת אדם כוח (צמצום במחוז חשבונות הנהלת

לביזור. קשורים אינם
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בשיטת משינוי בחלקה שנבעה 1993 בשנת במחוז לאבחון בהוצאה ניכרת עלייה היתה מכך
שירותי בצריכת ריאלית עלייה גם משקפת היא מידה באיזו לדעת אפשרות אין התשלום.
כנראה, היתה. 1993 שבשנת עולה ובמחוז במרכז התקציבים באגף מראיונות כי אם האבחון,

האבחון. שירותי בצריכת ריאלית עלייה גם

בכלל השינוי לשיעורי בהשוואה הנגב מחוז מרפאות בכלל בהוצאה השינוי שיעורי מוצגים 14 בלוח
המבוזרות"2 המרפאות

המבוזרות ובמרפאות הנגב מחוז מרפאות בכלל לנפש הריאלית בהוצאה השינוי שיעור :14 לוח
19931992 בשנים

לרבעון ממוצעת הוצאה
'%j שינוי שיעור 1993 1992

הנגב מחוז מרפאות כלל
19 268.43 225.33 סה"כ
(1) 117.82 119.22 אשפוז
8 51.89 48.12 כוחאדם

97 59.80 30.30 אבחון
53 34.45 22.56 תרופות

(13) 4.47 5.13 מינהלומשק
המבוזרות המרפאות

8 206.17 191.71 סה"כ
7 104.74 98.29 . אשפוז
8 51.57 47.75 כוחאדם

11 23.91 21.46 (סה"כ) אבחון
22 3.73 3.05 מיון חדר
23 9.31 7.59 , . צילום
(8) 7.09 7.68 ייעוץ
21 3.78 3.13 מעברה
9 22.87 21.03 תרופות

(4) 3.08 3.19 . מינהל
הממוצעת בהוצאה מחולק וב1993 ב992ו ברבעון הממוצעת ההוצאה בין ההפרש הינו השינוי שיעור 1

ההוצאה. הקטנת מסמן בסוגריים המופיע השינוי שעור ב1992. ברבעון

מכיוון אחת, כקבוצה המבוזרות המרפאות 8 כל על להסתכל ניתן 19931992 בשנים ההוצאות בניתוח 20
כדי 2 וקבוצה 1 קבוצה לפי הניתוח את גס נציג בהמשך זאת עם התקופה. כל על נתונים יש כולן שלגבי

(מ1991). התקופה אורך לכל בהוצאות ההתפתחות מגמות את אחיד באופן לבחון
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מרפאות בכלל לנפש הריאלית בהוצאה 197" של גידול היה 19931992 שבתקופה עולה 14 מלוח
האבחון, סעיף ללא אולם, המבוזרות. המרפאות בהוצאות בלבד 896 של גידול לעומת המחוז,
נובע הדבר .(770) זהה הוא המבוזרות ובמרפאות המחוז מרפאות בכלל בהוצאות השינוי שיעורי
ולכן המרפאות מהוצאות כ5670 מהווה אשפוז על ההוצאה אבחון, סעיף שללא מכך כנראה

החיסכון. כל סך על ניכרת השפעה ישנה זה בסעיף למגמה

האבחון מסעיף נובע ($75<) במחוז בהוצאות מהגידול ניכר שחלק מראה, הוצאה סעיפי לפי ניתוח
היה ניכר גידול ההתחשבנות). שיטת משינוי נובע כאמור, (שבחלקו, ;?ל97 היה הגידול שיעור שבו
יותר נמוך היה האבחון בסעיף הגידול המבוזרות במרפאות בהשוואה, .(5396) התרופות בסעיף גם
האשפוז בסעיף 770 של גידול היה המבוזרות במרפאות אולם, .(970) התרופות בסעיף גם וכך (119&)
מסבירה זה בסעיף העלייה המחוז.'2 מרפאות בכלל לאשפוז בהוצאות 1 70 של לירידה בהשוואה

ב1993. המרפאות בהוצאות מהגידול 459?<

לתכנית שנכנסו מרפאות קבוצות 2 לגבי רק נערך 199192 לשנים ההוצאה מגמות ניתוח כזכור,
אורך לכל בהוצאות מגמות על לעמוד כדי לפיכך, .(2 וקבוצה 1 קבוצה (מרפאות בראשיתה כבר
זו השוואה אלו. במרפאות ב1993 ההוצאה מגמות את בנפרד לבחון המשכנו הביזור, תקופת
מרפאות הינן 1 קבוצה מרפאות שונים. מרפאות סוגי על הביזור השפעת בחינת גם מאפשרת
גם לומדים התמחותם שבמסגרת משפחה, ברפואת מומחיות בעלי רופאים עובדים בהן הוראה
בעקבות העבודה בדפוסי יותר רבים שינויים חלו אלה במרפאות כן כמו ותקצוב. מינהל נושאי
רגילות מרפאות שתי כוללות זאת, לעומת ,2 קבוצה מרפאות .(1994 בוסידן ניראל, (גרוס, הביזור
לפיכך, התייחסנו, 2 לקבוצה אחת. הוראה ומרפאת מיוחדים מאפיינים ללא למחוז, "טיפוסיות"

רגילות. מרפאות כמייצגת

במרפאות 67c היה 19931992 בתקופה בהוצאה הגידול שיעור כללי, שבאופן עולה 15 מלוח
1992 לתקופה השינוי לשיעורי בהשוואה במחוז. המרפאות בכלל 1970 לעומת (1 (קבוצה ההוראה
בתקופה 207c של גידול לעומת \70 של (ירידה אשפוז בסעיף הגידול ריסון ניכר במחוז ,1991

ניכר גידול קודמת). בתקופה 169& של גידול לעומת 1396 של (ירידה ומשק מינהל ובסעיף קודמת),
.(237" לעומת 97,7,) אבחון ובסעיף ,(770 לעומת 537c) תרופות בסעיף

לבין ב19931992 השינוי שיעורי בין השוואה במחוז, למגמה בדומה ,(1 (קבוצה ההוראה במרפאות
קודמת), בתקופה 1696 לעומת 57") יותר מתון היה באשפוז שהגידול מראה, 19921991 של אלו
שנמצאה למגמה בדומה הקודמת. בתקופה 770 של ירידה לעומת אבחון על בהוצאה גידול והיה

המחוזות כל את מאפיינת בהוצאות, עלייה היתה שבה 1992 לעומת ב1993, אשפוז על בהוצאה היציבות 21
לפיה הממשלה עם גלובלי הסכם שהיה מכך נובעת היציבות בקופה התקציבים אגף לדברי בקופה.
הקופה של בבתיחולים גם ב1992. שהיתה ההוצאה בגובה יהיה הממשלתיים לבתיהחולים התשלום
המעבר בנוסף, מלאה. היתה והתפוסה ב1993 מיטות נוספו שלא מכיוון בהוצאות עלייה היתה לא
בצורה השפיע לא הוא גם ולכן 1993 של השנייה במחצית רק לתוקף נכנס פרוצדורה סוג לפי לתשלום

ההוצאות. על ניכרת
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בתקופה ;?ל42 של גידול לעומת £439 של (ירידה ומשק מינהל בסעיף בהוצאות ריסון הסתמן במחוז.
ניכר גידול היה לא במחוז: המרפאות לכלל בהשוואה שונה מגמה ניכרת התרופות, בסעיף קודמת).

.{570) הקודמת לתקופה בהשוואה (170) יותר מתונה היתה הירידה אולם זה, בסעיף

222 וקבוצה 1 קבוצה ובמרפאות הנגב מחוז בכלל לנפש הריאלית בהוצאה שינוי שיעור :15 לוח
19931992 בשנים

לרבעון ממוצעת הוצאה
ב$י שינוי שיעור 1993 1992

הנגב סחת מרפאות כלל
19 268.43 225.33 י סה"כ
(1) 117.82 119.22 אשפוז
8 51.89 48.12 כוחאדם

97 59.80 30.30 אבחון
53 34.45 22.56 תרופות

(13) 4.47 5.13 ומשק מינהל
1 קבוצה מבוזרות מרפאות

6 192.43 186.20 סה"כ
5 99.05 94.21 אשפוז
8 50.47 46.77 כוחאדם
19 24.95 21.05 (סה"כ) אבחון
42 3.96 2.78 מיון חדר
27 10.10 7.93 צילום
2 7.07 6.92 ייעוץ
12 3.83 3.41 מעבדה
(1) 20.05 20.22 תרופות
(43) 2.25 3.95 מינהל

2 קבוצה מבוזרות מרפאות
10 247.35 224.76 סה"כ
8 133.87 123.46 אשפוז
8 52.25 43.38 כוחאדם
15 27.56 24.05 (סה"כ) אבחון
25 4.36 3.48 מיון חדר
25 10.61 8.52 צילום
(9) 7.79 8.57 ייעוץ
38 4.80 3.48 מעבדה
13 29.14 25.87 תרופות
51 4.53 2.99 מינהל

הממוצעת בהוצאה מחולק וב1993 ב1992 ברבעון הממוצעת ההוצאה בין ההפרש הינו השינוי שיעור ו

ההוצאה. הקטנת מסמן בסוגריים המופיע השינוי שעור ב1992. ברבעון

רבעונים), 4) השנה כל במשך המרפאות הוצאות נותחו ל1992 1993 בין השינוי שיעור של בהשוואה 22
מלא. מידע קיים כבר זו שבתקופה מכיוון
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גידול היה הרגילות) (המרפאות מבוזרות מרפאות של השנייה בקבוצה שגם עוד, עולה 15 מלוח
.(£199, לעומת £109) 19931992 בתקופה המחוז כלל לעומת בהוצאות יותר מועט

שבתקופה שבעוד מראה, ב19921991 השינוי שיעורי לבין ב19931992 השינוי שיעורי בין השוואה
ישנה ב19931992 הרי ,(2 (קבוצה הרגילות במרפאות בהוצאות £59 של ירידה היתה 19921991
57 של ירידה לעומת (8??) לאשפוז בהוצאה עלייה ניכרת זו בתקופה .(£109) בהוצאות עלייה דווקא
£19) הקודמת בתקופה ירידה לעומת ותרופות אבחון בסעיפי עלייה גם ישנה הקודמת. בתקופה

ומשק מינהל בסעיף בהוצאה מתון, כי אם ריסון, ישנו במחוז, למגמה בדומה בהתאמה). ו670
קודמת).'2 בתקופה £769 לעומת £519 של (גידול

לבץ המבוזרות המרפאות של ההוצאה דפוסי בין הבדל שקיים מראה, ההוצאה נתוני ניתוח לסיכום,
של היחסי בחיסכון ירידה על הממצאים .19931991 בשנים המחוז כלל של ההוצאה דפוסי
העומק) (ראיונות אחרים מידע מקורות עם אחד בקנה עולים למחוז, בהשוואה ב1993 המרפאות
של חיסכון והמעודדת התומכת ובפעילות הביזור תכנית ביישום נסיגה היתה ב1993 אכן לפיהם
קבוצה למרפאות 1 קבוצה מרפאות בין שמצאנו ההבדל גם הפרוייקט. ומינהלת המחוז הנהלת
הוצאה רמת בעלות היו ההוראה) (מרפאות 1 קבוצה מרפאות כאמור, שכן, אלו. ממצאים תואם 2
מרפאות שהן 2 קבוצה מרפאות לעומת הביזור, את יותר והפנימו מלכתחילה, ויציבה יותר נמוכה
לחיסכון במאמצים שימשיכו מנת על מתמשכים ועידוד תמיכה ליותר זקוקות וכנראה רגילות יותר
...... ■..,.,, ,■,...',...,.■,, .: ז, ..,.,., .__.,, .;[1. ,.,._,. ,, !:1 ,; . ,;ו, ,.., לאורךזמן.

ההוצאה נתוני של הניתוח מגבלות 6.4
המרפאות בין ההוצאה בדפוסי שההבדל בוודאות להסיק מאפשרים אינם הקיימים הנתונים
המרפאות הוצאות על נתונים קיימים לא ראשית, הביזור, בגלל נגרם הנגב מחוז לכלל המבוזרות
בדפוסי שינוי חל הביזור בעקבות האם יודעים איננו ולכן לביזורן, שקדמה בתקופה המבוזרות
להניח שסביר מכיוון זאת, עם כן. לפני גם קיימת שהיתה מגמה של בהמשך שמדובר או ההוצאה
הביזור של הראשונים לחודשים להתייחס ניתן ההוצאה, רמת על מיידית השפעה אין שלביזור

"'■.. ; י: י הביזור. תחילת שלפני כלחודשים

ההוצאה דפוסי את המסביר נוסף משותף מאפיין ישנו המבוזרות שלמרפאות ייתכן שנית,
אולם, ולהפך. הוצאות ריסון על להקשות יכול קשישים של גבוה שיעור למשל, שלהן. הייחודיים
וב1993, ב1992 ב1991, המחוז שבכלל מזה מעט גבוה המבוזרות במרפאות +65 בני ששיעור נמצא
לפיכך, מזעריים.4' המחוז, לעומת במרפאות הקשישים באחוז השינוי שיעור בין ההבדלים ואף

המבוטחים. לגיל קשורה אינה הביזור במרפאות שנמצאה יחסית הנמוכה ההוצאות רמת

עקבי להיות כדי ב1992, רבעונים 3 לעומת ב1993 רבעונים 3 רק משווים אם גם מתקבלת דומה מגמה 23
ל1991. 1992 בין שנעשתה ההשוואה אופן עם

המבוזרות במרפאות 65+ בני שיעור בהתאמה. 9.3 ,8.1 ,7.0 היה: 19931991 בשנים במחוז 65+ בני שיעור 24
במחוז מעט גבוה +65 בני מספר של הגידול שיעור אמנם, בהתאמה. ו10.1 ,9.6 ,8.9 היה; אלו בשנים
משמעותית השפעה לכך שאין להניח יש קטן, כה הוא שההבדל מכיוון אך המבוזרות, במרפאות מאשר

ההוצאה. רמת על
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ההוצאה. דפוסי על להשפיע שעשויים ארורים מאפיינים מספר יש המבוזרות למרפאות זאת, עם
כפריות מרפאות גם ישנן כולו שבמחוז בעוד עירוניות מרפאות הן הביזור שבתכנית המרפאות כל
במרפאות בנוסף, כאלו. במרפאות יותר קל עלויות שריסון ייתכן .(2.1 סעיף (ראה ובדוויות
(£369.) למחוז בהשוואה ($56) המשפחה ברפואת מומחים רופאים של גבוה שיעור ישנו המבוזרות
הכשרתם, עקב אלה, שעובדים ייתכן המשפחה. ברפואת ההוראה מרפאות כל את כוללות והן

הוצאות. לריסון מסרים הכוללת ביזור לתכנית יותר מגיבים

של המידע במערכות אשפוז. לגבי במיוחד הנתונים, בטיב קשורה הניתוח של נוספת מגבלה
שייתכנו כך ספציפית, למרפאה אשפוז על ההוצאה את לשייך קושי קיים כללית קופתחולים
במערכת המוגברת הפעילות עקב ,1992 שבשנת ייתכן כלל. נרשמו שלא חיובים או שגויים חיובים
לפי בחיובים שגיאות יותר נפלו לניתוחים, תורים ולקיצור שירות לשיפור ממבצעים כתוצאה

מדי. נמוכות היו זה בסעיף למרפאות שנרשמו ההוצאות ולפיכך מרפאה,

נבחנה ההוצאות על הביזור השפעת שכן מוגבלת, זה מחקר ממצאי של ההכללה יכולת לבסוף,
קצרה לתקופה נערכה הבדיקה בנוסף, נוספים. מחוזות מייצג בהכרח שאינו קופ"ח של אחד במחוז
ייתכן במחוז. בהוצאות ניכר גידול היה שבה הביזור) תכנית הופעלה בהן השנים (שלוש יחסית
כמוכן פחות. מורגשת היתה הביזור תכנית השפעת בהוצאה, כללית ירידה או יציבות של שבתקופה
שהתגלו המגמות אחר מעקב המשך דרוש לפיכך, הזמן, במשך תפחת התכנית שהשפעת ייתכן,

מתמשכת.25 תקופה לאורך זה בניתוח

ההוצאה רמת על הביזור תכנית השפעת סיכום 6.5
ההוצאה רמת על הביזור השפעת על ללמד היכול עיקרי מידע מקור הם הקיימים הנתונים
הממצאים מגבלותיהם, למרות התכנית. בהערכת המרכזיות השאלות אחת שהיא במרפאות,
עובדים, וסקר עומק ראיונות בהערכה: שימוש נעשה בהם האחרים המחקר מכלי חיזוק מקבלים
שהעובדים עלה מהראיונות והן העובדים מסקר הן שלהם. האמינות רמת את המעלה דבר
יותר טיפול, מתן על החלטות בעת תקציביים שיקולים ושקלו לחסוך ניסו המבוזרות במרפאות

הביקורת. במרפאת שנעשה ממה ויותר הביזור, לפני זאת עשו מאשר

הביזור תקופת כל שלאורך כך על מצביע המחוז ובכלל המבוזרות במרפאות ההוצאה מגמות ניתוח
בהשוואה זו מגמה ניתוח המבוזרות. במרפאות בהוצאות יציבות של מגמה נשמרה 19931991

חיסכון היה (19921991) הביזור של הראשונה שבתקופה מראה, במחוז המרפאות בכלל למגמה
במחוז לנפש הריאלית בהוצאה גידול 15^ המחוז לכלל בהשוואה אלו במרפאות ניכר יחסי
המרפאות קבוצות בשתי .(2 קבוצה במרפאות 570 של וירידה 1 קבוצה במרפאות גידול $4, לעומת

ומשק. מינהל למעט ההוצאה, סעיפי בכל למחוז יחסית ניכר חיסכון היה

מ1994 והחל הופסקה, זו במתכונת הביזור תכנית ,3 בפרק כאמור שכן זאת לבצע קושי קיים אולם, 25
השפעת אחר מעקב בהמשך קשיים קיימים לפיכך במחוז. המרפאות בכל בלבד חלקית תכנית מופעלת

להשוואה. ביקורת מרפאות העדר בגלל והן בתכנית השינוי בגלל הן הוצאה דפוסי על ביזור תכנית
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נראה אמנם, משמעית. חד אינה התמונה ל1992), בהשוואה 1993) הביזור של השנייה בתקופה
\97c של (גידול המחוז בכלל למגמה בהשוואה בהוצאות ריסון של המגמה נמשכת שבמרפאות
איננו אבחון בסעיף אולם, המבוזרות). במרפאות £89 לעומת במחוז לנפש הריאלית בהוצאה
בשיטת שינוי או שירותים של מוגברת צריכה משקף במחוז הניכר הגידול מידה באיזו בטוחים
את לרסן הצליחו לא המרפאות זו שבתקופה נראה האשפוז, לסעיף באשר ההתחשבנות.
בכלל £19 של ירידה לעומת האשפוז בהוצאות עלייה ניכרת המחוז: לכלל בהשוואה הוצאותיהן

המחוז.

לשאר בהשוואה היחסי, החיסכון הוראה), מרפאות (כזכור, 1 קבוצה שבמרפאות לציין מעניין
מרפאות שני (שכוללות 2 קבוצה במרפאות .(19931991) הביזור תקופת אורך לכל נמשך המרפאות,
מאשר יותר ניכר היה הביזור בראשית בהוצאות היחסי החיסכון אחת), הוראה ומרפאת "רגילות"

הביזור. של השנייה בתקופה

במרפאות ניכר הוצאות ריסון היה הביזור של הראשונה בתקופה מדוע השאלה את מעלה זה ניתוח
יותר מועט היה היחסי החיסכון הביזור יישום של השנייה ובתקופה למחוז בהשוואה המבוזרות
שלושה שישנם נראה שערכנו העומק ראיונות סמך על ה"רגילות")? המרפאות שהן 2 בקבוצה (בפרט

לכך: אפשריים הסברים

מחויבות בירידת שהתבטאה הביזור, ביישום נסיגה היתה 1993 בשנת ,3 בפרק שראינו כפי א.
דיונים והעדר דוחות במשלוח עיכובים הביזור, מינהלת של בפעילות ירידה לתהליך, המחוז
בעודף שהיו למרפאות תגמול והעדר התקציבי, מצבן על למרפאות המחוז הנהלת בין מסודרים
דיונים פחות גם והתקיימו בדוחות המרפאות צוותי של בהתעניינות לירידה גרם זה דבר תקציבי.
לחסוך. מאמצים פחות גם במרפאות נעשו מכך, שכתוצאה ייתכן לחיסכון. בדרכים פנימיים
שהיו רגילות הנהלות עם אופייניות מרפאות שהן 2 קבוצה במרפאות בעיקר ניכר זה שינוי
במרפאות לעומתן, לחיסכון. פעולות לביצוע ובעידודה הביזור מנהלת בפעילות יותר תלויות
מינהל לומדים התמחותם שבמסגרת משפחה ברפואת מומחים רופאים עובדים 1 קבוצה
גם לחיסכון לפעולות הצוות את לכוון כנראה שידעו חזקות, הנהלות בעלות הן וכן ותיקצוב
והנהלת המינהלת בפעילות הירידה ולכן הביזור, מינהלת של מתמשכים ותמיכה עידוד ללא

פחות. עליהן השפיעה המחוז

כך ביותר, נמוכה הוצאה לרמת המרפאות הגיעו ב1992 שכבר הוא נוסף אפשרי הסבר ב.
ניתן לכך חיזוק הראשונה. כבתקופה היקף באותו ריאלי לחיסכון לצפות ניתן לא שב1993
גם (ובכ£139 שבמחוז מזו ב£239 נמוכה אלו במרפאות לנפש הריאלית שההוצאה בכך למצוא

אבחון). סעיף ללא משווים אם
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שהוא סעיף המחוז, בכלל לאשפוז בהוצאה ריסון היה שב1993 בכך להיות יכול נוסף הסבר ג.

נמוך נראה במרפאות ההוצאות ריסון יחסי, שבאופן כך ההוצאה, רמת על ניכרת השפעה בעל
אבחון). סעיף ללא נערכת ההשוואה כאשר (בפרט הקודמת בשנה מאשר יותר

לפיה מהם, שעולה הכללית מהמגמה להתעלם אין בנתונים, דיוקים אי נפלו אם גם בסיכום,
ככל מלא יישום על הקפדה יש שבה בתקופה בפרט בהוצאות, לריסון פוטנציאל קיים ביזור בתכנית

התכנית. עקרונות את הפנימו העובדים בהן במרפאות ובמיוחד התכנית של האפשר

המבוסחים על ההש9עה התכנית: תוצאות .7

ועל המבוטחים רצון שביעות על הביזור תכנית להשפעת הנוגעים הממצאים את נציג זה בפרק
ע"י השירות רמת את לשפר היתה הביזור של המטרות אחת והשירות. הטיפול איכות את תפיסתם
של הספציפיים לצרכים השירותים את להתאים תוכל אוטונומית, כיחידה הפועלת שהמרפאה, כך
וכיוצא למרפאה מקצועיים רופאים הבאת המרפאה, פתיחת בשעות שינוי למשל, שלה. המבוטחים
המוטיבציה הרצון, שביעות את תשפר למרפאה אוטונומיה שמתן ציפו התכנית יוזמי בנוסף, באלה.
היה זאת, עם יחד למבוטחים. נותנים שהם השירות בשיפור שיתבטא דבר הצוות, של וההזדהות
בשביעות ולירידה הטפול באיכות לפגיעה יובילו בהוצאות לחיסכון המרפאה של שפעולות חשש

לעזיבה. אף או המבוטחים של הרצון

נכללו המבוטחים. על הביזור השפעת לבחינת העיקרי המידע מקור היו שנערכו המבוטחים סקרי
הטיפול איכות על מבוטחים דיווחי וכן במרפאה, השירות מרמת הרצון שביעות לגבי שאלות בהם
מונעת רפואה פעולות וביצוע השירותים כוללנות השירותים, לנגישות הנוגעים בהיבטים במרפאה
שאינו ייחודי מידע להם שיש הינו מבוטחים דיווחי של היתרון הרפואי). הטיפול לאיכות (כסמן
ועלות גבוהה המידע נגישות המינהליות), ברשומות או הרפואי בתיק (כגון אחרים במקורות קיים
זאת. עם כיום. גובר זה מידע במקור שהשימוש מפתיע זה אין כן, על יחסית. נמוכה המידע איסוף
השירותים? איכות על ותקף מהימן מידע מקור הינם המבוטחים דיווחי האם השאלה נשאלת
ממקורות המתקבל למידע חולים מדיווחי המתקבל המידע את ושהשוו בארה"ב שנעשו מחקרים
רבה במידה מהימנים שעברו, הטיפול תהליכי על מבוטחים שדיווחי כך על מצביעים אחרים
,(Delmarva Foundation, 1994 ,Hargraves et al 1993 ,Brown 81 Adams, 1992 ,Kaplan 81 Ware 1989)

ל"איכות מתייחסים הממצאים כי לזכור יש זאת עם במחקרינו. זו בשיטה שימוש נעשה ולכן
אוביקטיבי. מצב מתארים בהכרח ואינם המבוטחים ע"י הנתפסת"

דיווחי נוספים: מידע במקורות גם שימוש נעשה המבוטחים, על הביזור השפעת את להעריך מנת על
קופת של מינהליים ונתונים ובמרפאות המחוז בהנהלת בכירים עובדים עם עומק ראיונות עובדים,

הקופה. עזיבת שיעורי על כללית חולים
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(סקר הראשון הסקר הביקורת. ומרפאת המבוזרת הניסוי מרפאת מבוטחי בקרב נערכו הסקרים
יותר7[2 מאוחר שנים שלוש נערך השני והסקר הביזור תכנית יישום התחלת עם נערך "לפני")  א'
הביזור (לפני המבוזרת במרפאה המרואיינים בתשובות שחל השינוי בין משווה המחקר מערך
מחקר מערך שעקב לזכור יש הביקורת. במרפאת המרואיינים בתשובות שחל השינוי לבין ולאחריו)
להסיק ניתן לא אך עליהם הביזור להשפעת אינדיקציה נותנים למבוטחים הנוגעים הממצאים זה,

המבוזרות. במרפאות המבוטחים כלל לגבי חדמשמעיות מסקנות מהם

אלא הוראה מרפאת אינה הניסוי מרפאת כי יצויין המבוטחים, על ההשפעה לבחינת ניגש בטרם
היה הביזור תכנית יישום שבה המרפאות בין היתה הניסוי מרפאת למחוז. ואופיינית רגילה מרפאה
במידע, דיון למשל העבודה, בדפוסי שינויים חלו האחרות, כבמרפאות זו, במרפאה יותר. מלא
גבוה שיעור המרפאה. הנהלת עלידי לחסוך הצורך והדגשת יותר, זולות תחליפיות בתרופות שימוש
השתייכה הניסוי מרפאת ההוצאות, לרמת בנוגע לחסוך. ניסיון על דיווחו גם במרפאה עובדים של
בהשוואה בהוצאות יחסי חיסכון בה היה כלומר, .6 בפרק שתוארו 2 מספר המרפאות לקבוצת
בתקופה במיוחד ניכר היה החיסכון כאשר הביזור, תכנית הפעלת תקופת בכל המחוז לכלל
על השפעה היתה במרפאה הביזור תכנית ליישום האם לבחון מקום יש זאת לאור הראשונה.27

למבוטחים. השירות

ספציפיים. ומתחומים כללי באופן במרפאה השירות מרמת הרצון שביעות תוצג 7.1 בסעיף להלן
יוצגו 7.3 ובסעיף במרפאה, הטיפול איכות של היבטים על המרואיינים דיווחי יוצגו 7.2 בסעיף

העזיבה. שיעורי לגבי ממצאים

במרפאה השירות מרמת רצון שביעות 7.1
היבטים: משלושה נבחנה במרפאה השירות מרמת הרצון שביעות

במרפאה הכללית השירות רמת הערכת א.
האחיות הרופאים, עבודת (למשל במרפאה העבודה מתחומי אחד בכל השירות רמת הערכת ב.

וכי).
המרפאה לעזיבת הסיבות ניתוח ג.

סטטיסטיים: ניתוחים של סוגים שני נערכו

את שעזבו המבוטחים גם נכללו "אחרי")  ב' (סקר השני בסקר המחקר, שיטות בפרק כמתואר 26
הביזור תכנית להפעלת קשורה להיות יכולה העזיבה שכן השנים, שלוש במהלך הקופה ואת המרפאות

בחשבון. עמדותיהם את לקחת היה חשוב ולכן

(1991 לעומת 1992) הביזור של הראשונה בתקופה כי מראים בנפרד זו מרפאה של ההוצאה נתוני 27
השנייה בתקופה המחוז. מרפאות בכלל \6fc של גידול לעומת ב"77 ירדה לנפש הריאלית ההוצאה
מרפאות בכלל 197" של עלייה %1nלע1ומת עלתה לנפש ההוצאה ,(1992 לעומת 1993) הביזור להפעלת

המחוז.
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ב'), (סקר השני בסקר לתשובותיהם א') (סקר הראשון בסקר המרואיינים תשובות בין השוואה א.
האם לראות כדי מזווגים28 לזוגות T מבחן או וילקוקסון מבחן באמצעות בנפרד, מרפאה בכל

המרפאה. באותה זמן לאורך שינוי חל
הניסוי במרפאת הסקר מועדי בשני המרואיינים שנתנו בתשובות ההפרשים בין השוואה ב.

המרפאות.29 שתי בין הבדל יש האם ללמוד מנת על הביקורת, מרפאת לעומת המבוזרת

אלו שאלות לגבי אחת. מתשובה יותר להשיב היה ניתן בהן פתוחות שאלות גם נשאלו המרואיינים
תיאורית ברמה מובאים הם ולפיכך ההבדלים מובהקות על סטטיסטיים ניתוחים לבצע ניתן לא

 בלבד™

במרפאה הכללית השירות רמת הערכת 7.1.1
ב'), (סקר יותר מאוחר שנים שלוש שנערך ובסקר א') (סקר הביזור תהליך תחילת עם שנערך בסקר
נכון לדעתם, מידה, באיזו לציין הביקורת ובמרפאת המבוזרת במרפאה המרואיינים התבקשו
המרואיינים. תשובות מובאות 16 בלוח במרפאה". מהשירות רצון שבע אני "בסךהכל, המשפט

סוג לפי במרפאה", מהשירות רצון שבע אני "בסךהכל, למשפט התשובות התפלגות :16 לוח
(באחוזים) סקר ומועד מרפאה

מרפאת מרפאת מרפאת מרפאת
ביקורת ביקורת ניסוי ניסוי
ב' סקר א' סקר ב' סקר א' סקר
(n=204) (n=222) (n=256) (n=262) תשובות
100.0 100.0 100.0 100.0 סהייכ
42.0 49.7 54.7 56.5 נכון או מאד נכון
32.4 29.5 30.5 30.9 חלקי באופן נכון
25^ 208 [4* 12,6 נכון לא בכלל או נכון לא

הם המשתנים כאשר תלויים מדגמים שני להשוות רוצים כאשר נערך מזווגים למדגמים וילקוקסון מבחן 28
הבדל שאין ההשערה ונבחנת המועדים בשני שנתן בתשובות ההפרש מחושב נחקר לכל אורדינלי. בסולם
בסולם הינם המשתנים כאשר מטרה, לאותה נערך מזווגים לזוגות T מבחן ההפרשים. בהתפלגות
בין לחוד) מרפאה (בכל המרואיינים בתשובות ההפרשים שממוצע ההשערה את בוחן t מבחן אינטרוולי.
והשני הראשון בסקר לחוד מרפאה בכל המרואיינים תשובות זה במקרה אפס. הינו ב; וסקר א' סקר

האנשים. אותם רואיינו המועדים בשני שכן תלויים מדגמים הם

אליה למרפאה האם בחן הרגרסיה ניתוח רגרסיה. מסוג משתני רב ניתוח באמצעות נערכה ההשוואה 29
משתני על פיקוח תוך הסקר, מועדי בשני בתשובותיו השינוי על עצמאית השפעה ישנה משתייך המרואיין

וכוי). השכלה מין, (גיל, אחרים רקע

היה שאפשר כך נתונים, מסד באמצעות ונותח קודד למחשב, הוזן הפתוחות לשאלות התשובות כל תוכן 30
הסקר. ומועד מרפאה לפי צולבים ולוחות שנבדקו, למשתנים תשובות של שכיחויות לקבל
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בעוד דומה, הסקר מועדי בשני התשובות התפלגות המבוזרת, שבמרפאה רואים אנו 16 מלוח
"נכון") או מאד" "נכון (העונים הרצון שבעי בשיעור ירידה של מגמה ניכרת הביקורת שבמרפאת
"בכלל או נכון" "לא חלקי'/ באופן "נכון (העונים רצון שבעי שאינם אלה בשיעור קלה עלייה לעומת

נכון"). לא

מבחן נערך המועדים בשני המרואיינים בתשובות מובהק שינוי חל אכן האם לבחון מנת על
הכללית הרצון שביעות המבוזרת במרפאה מובהק. הבדל ונמצא מזווגים למדגמים וילקוקסון
ירידה של מגמה ניכרת הביקורת שבמרפאת בעוד הביזור, תקופת במהלך שינוי ללא נשארה

המקבילה. בתקופה הרצון בשביעות

המבוטחים, לצורכי המרפאה של ההיענות מידת על השפעה היתה לביזור האם לבחון מנת על
במרפאה?" השירות רמת את לשפר אפשר לדעתך "כיצד פתוחה: שאלה המבוטחים בסקרי כללנו
לצורכי נענית המרפאה כמה עד ללמד יכולה המועדים בשני המרואיינים תשובות בין השוואה
ההיענות רמת מהעלאת כתוצאה השירות שיפור כזכור, השירותים. את להם ומתאימה החברים

הביזור. של המקוות התוצאות אחת היתה החברים, לצורכי המרפאה של

הניסוי במרפאת הסקרים בשני זו לשאלה נתנו שהמרואיינים התשובות מפורטות 17 בלוח
מועדי שני בין ניכרים שינויים חלו לא הניסוי שבמרפאת לראות ניתן הביקורת. ובמרפאת המבוזרת
שיעור זאת, עם המועדים. בשני דומות הצעות והועלו השירות, לשיפור המרואיינים בהצעות הסקר
קבלת ארגון ואת התור נושא את לשפר הציעו א' סקר לעומת ב' בסקר עונים של יותר גבוה
הצוות. ויחס המקצועיות את לשפר הצורך על הצביע עונים של יותר מעט נמוך שיעור הטיפול.

של יותר גבוה שיעור ב' בסקר הסקר. מועדי שני בין יותר רב הבדל נראה הביקורת, במרפאת
מקצועיים רופאים ולהוסיף הקבלה שעות את להרחיב התשתית, את לשפר הצורך על הצביע העונים
קבלת ארגון את לשפר הצורך על הצביעו מהעונים יותר נמוך שיעור זאת, עם אותם. ולגוון למרפאה
המקצועיות את לשפר הצורך על הצביעו יותר נמוך שיעור הניסוי, במרפאת למגמה ובדומה הטיפול

הצוות. יחס ואת

ניכרים שינויים התרחשו לא הביזור תקופת במהלך המבוטחים, תפיסת שלפי מכך להבין ניתן
נראה לפיכך, לשפרם. צורך שיש חושבים שהמבוטחים תחומים באותם המבוזרת, המרפאה בשירותי
מפעילי שקיוו כפי החברים לצורכי המרפאה של ההיענות רמת עלתה לא הביזור שבעקבות
מקצועיים רופאים והבאת הקבלה, שעות בתשתית, שיפור שבנושא לזכור יש זאת עם התכנית.
עולה זה ממצא הביקורת. למרפאת בהשוואה יחסי שיפור הניסוי במרפאת היה כנראה למרפאה,
הניסוי במרפאת העובדים לפיה מגמה הסתמנה העובדים מסקר העובדים. דווחי עם אחד בקנה
לחולים, טוב יחס גבוהה, ברמה טיפול על דגש שרות, לשפר מאמץ של יותר רבה מידה על דיווחו
לעומת הביקורת במרפאת "לפני". לסקר בהשוואה "אחרי" בסקר וטירדה, המתנה ללא טיפול ומתן

המקבילים. במועדים העובדים בדיווחי שינוי חל לא זאת
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העונים)' בל מסך (אחוז סקר ומועד מרפאה סוג לפי במרפאה השירות רמת לשיפור הצעות :17 לוח
מרפאת מרפאת
ביקורת ניסוי במרפאה השירות רמת לשיפור הצעות

בי סקר אי סקר בי סקר אי סקר
33.7 21.3 21.6 18.5 במרפאה מקצועיים רופאים

תקופתיות בדיקות מעבדה, רנטגן,  נוספים שירותים
30.0 26.6 25.8 26,1 פרהרפואי טיפול ייעוץ,

שיפוץ רפואי ציוד אדם, כוח תוספת תשתית: שיפור
64.7 32.0 39.9 38.2 י וכר תרופות
61.6 38.9 37.6 33.7 הקבלה שעות הרחבת  זמינות
28.9 22.1 35.1 21.3 בזמנים עמידה תור, קיצור ייעול,  התור נושא שיפור

תשלומים, קהל, קבלת  הטיפול קבלת ארגון
23.7 34.8 30.9 22.9 רופא לבחור אפשרות מעבדה, תשובות

זימון זמן, הקדשת  הצוות ויחס מקצועית רמה
32.6 37.3 27.3 32.1 בית ביקורי כוללני, טיפול לבדיקות,
4.7 14.8 12.4 14.5 לשפר צורך אין

ל0י1009. מסתכם אינו התשובות סה"כ לפיכך אחת, מתשובה יותר לענות יכלו משיבים 1

במרפאה השירות של ספציפיים מתחומים רצון שביעות 7.1.2
שאלות 45 של סדרה באמצעות נמדדה במרפאה השירות של ספציפיים מתחומים הרצון שביעות
זמן), הקדשת הסברים, מתן יחס, מקצועית, (רמה רופא במרפאה: העבודה לתחומי המתייחסות
הפקידים, (עבודת מרקחת ובית משרד יחס), הקשבה, מקצועית, (רמה אחות (כנ"ל), ילדים רופא
לרופא תור (המתנה, נגישות עבודה), (שעות זמינות תרופות), מבחר והרוקחים, הפקידים יחס
שקט, ניקיון, צפיפות, (טיפוח, במרפאה ואווירה ומבנה ובדיקות) צילומים בביצוע טרחה מקצועי,
מופיע ו' בנספח תחום. מכל הרצון שביעות מידת את המייצגים למדדים סווגו השאלות פרטיות).
לבחינת שנערכו והבדיקות מדד כל של הפנימית המהימנות רמת וכן למדדים השאלות של הסיווג

המדדים. של הפנימי והתוקף הנראה התוקף מידת

שביעות תחומי לפי מרפאה, בכל ב' ובסקר א' בסקר שהתקבלו התשובות ממוצעי מוצגים 18 בלוח
מנת על התחומים). בכל הרצון שביעות ממוצע (שהיא הכוללת הרצון שביעות רמת וכן הרצון,
לזוגות t מבחן נערך לחוד, מרפאה בכל התקופה במהלך הרצון בשביעות שינוי היה האם לבחון

מזווגים.

לתשובותיהם א' בסקר המרואיינים תשובות בין מובהק הבדל קיים המבוזרת שבמרפאה נמצא,
מתחום יותר נמוכה רצון שביעות הובעה הביזור לאחר שנערך בסקר הנגישות: בתחום רק ב' בסקר
בשביעות ירידה נמצאה בנוסף ירדה. מנגישות הרצון ששביעות כן גם נמצא הביקורת במרפאת זה.
רצון בשביעות עלייה נמצאה זאת עם יחד הכוללת. הרצון ובשביעות ואווירה, ממבנה הרצון

מהרופא.31

המחקר. בתקופת הביקורת במרפאת רופאים מספר של בתחלופה קשור זה ששינוי ייתכן 31
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סקר* ומועד מרפאה סוג לפי שונים מתחומים רצון שביעות ממוצע :18 לוח
מרפאת מרפאת
ביקורת ביקורת ניסוי מרפאה ניסוי מרפאת
בי סקר אי סקר בי סקר אי סקר התחום
*2.15 2.26 2.02 2.06 רופא
2.02 2.13 1.89 1.89 ילדים רופא
2.33 2.23 2.23 2.25 אחות
*3.12 2.89 **2.95 2.81 טרחה תור, המתנה, נגישות:
2.83 2.79 2.49 2.57 עבודה שעות זמינות:
2.24 2.21 2.25 2.28 מרקחת ובית משרד
*2.48 2.26 2.16 2.10 ואווירה מבנה
*2.48 2,38 23 229 כללית רצון שביעות

נמוך)  5 גבוה  1) ב'. וגם אי בסקר שהשתתף מי לגבי חושבו הממוצעים *

207=ת. הביקורת ובמרפאת n=223 הניסוי במרפאת
(p<0.05 ,t (מבחן ב' בסקר התשובות לממוצע א' בסקר התשובות ממוצע בין מובהק הפרש **

הרצון בשביעות השינוי על עצמאית השפעה ישנה ביקורת) (מבוזרת, המרפאה לסוג האם לבחון כדי
של הרקע משתני השפעת על פיקחנו זה בניתוח משתני. רב ניתוח נערך ב', לסקר א' סקר בין
כרונית. ומחלה השכלה, מוצא, מין, גיל, המרפאות: בין ההבדל את להסביר שעשויים המבוטחים

כשההפרש א'". וסקר ב' סקר בין הרצון בשביעות כ"הפרש התלוי המשתנה הוגדר הרגרסיה בניתוח
הבלתי המשתנים ולהפך.2' א', בסקר מאשר יותר גבוהה הרצון שביעות ב' שבסקר פרושו שלילי
המשתנים כל לפקח. רצינו שעליהם המבוטחים של הרקע משתני את וכן המרפאה את כללו תלויים
הרצון בשביעות השנוי של הרגרסיה ניתוחי מוצגים 19 בלוח דיכוטומית. הוגדרו תלויים הבלתי
לתחומים הרגרסיה ניתוחי כוללת. רצון ושביעות ואווירה מבנה נגישות, אחות, הבאים: בתחומים
בלוח. נכללו לא ולכן מובהקים נמצאו לא וזמינות ילדים רופא מרופא, רצון בשביעות השינוי של

עצמאית השפעה ישנה ביזור" "מרפאת למשתנה ,19 בלוח הרצון שביעות תחומי שבכל רואים אנו
בשתי המרואיינים של הרקע במשתני הבדלים על הפיקוח לאחר הרצון, בשביעות שינוי על
שבמרפאה שפירושו שלילי מקדם יש ביזור" "מרפאת למשתנה ההשפעה, לכיוון באשר המרפאות.
לציין יש הביקורת. מרפאת לעומת ב', לסקר א' סקר בין הרצון בשביעות יחסי שיפור יש המבוזרת
קטן אחוז רק מסבירים הדמוגרפיים המשתנים (P&scoe, 1983) אחרים מחקרים לממצאי שבדומה

בלבד). 537" בין ברבוע R) הרצון בשביעות מהשונות

מבטא 1 והערך נמוכה רצון שביעות מבטא 5 הערך כזכור, הרצון, שביעות שבסולם מכך נובע הדבר 32
על המעיד דבר יותר, נמוך ציון ניתן ב' שבסקר פרושו שלילי ההפרש אם לפיכך גבוהה. רצון שביעות

יותר. גבוהה רצון שביעות
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(b (מקדמי רקע משתני על בפיקוח מרפאה לפי רצון בשביעות השינוי של רגרסיה ניתוח :19 לוח
רצון שביעות רצון שביעות רצון שביעות רצון שביעות

כוללת ואווירה מבנה נגישות אחות
**0.13 **0.20 *0.15 *0.19 ביזור מרפאת
0.02 0.03 0.06 **0.24 4424 בני
*0.08 **0.11 0.10 0.14 גבר
0.03 0.01 *0.18 0.13 אקדמית השכלה
0.04 0.07 0.03 0.13 אירופה מזרח מוצא
0.02 0.00 0.13 0.08 כרונית מחלה קיום

0 04 0.06 O03 O05 R squaer  0.05<ק מובהק, מקדם *
p<0.0l מובהק, מקדם **

המרפאה לעזיבת סיבות 7.1 3
המרפאה את עזבו (796) משיבים 30 במדגם, המרואיינים שמקרב נמצא, ב1994) (שנערך בי בסקר

הביקורת. למרפאת ו16 המבוזרת למרפאה השתייכו 14 מתוכם ,19941991 התקופה במהלך

הניסוי, במרפאת שהופעלה הביזור לתכנית קשר יש המרפאה לעזיבת האם לבחון מנת על
איש 12 המבוזרת, במרפאה המרפאה?", את עזבת "מדוע נשאלו המרפאות את שעזבו המבוטחים
גיאוגרפי, מרחק המרפאה: לשירות קשורות שאינן מסיבות המרפאה את עזבו שהם ענו (869?0

נמוך העוזבים מספר אמנם, .(9496) כך ענו איש 15 הביקורת במרפאת העיר. עזיבת או דירה מעבר
שניתנו שהסיבות נראה אולם הביזור לתכנית הקשר על משמעית חד תשובה לתת קשה ולכן

תכנית. להפעלת קשורות אינן המרפאה לעזיבת

למרפאה השתייכו 13 מהם מהעתים). 470) הקופה את עזבו מרואיינים 18 המחקר, בתקופת בנוסף,
בשתי כללית"? קופ"ח את עזבת "מדוע נשאלו אלו מרואיינים הביקורת. למרפאת ו5 המבוזרת
וזממ מקצועי, טיפול רמת העובדים, (יחס במרפאה לשירות קשור שניתנו מהסיבות חלק המרפאות,
אורך עבודה, (שעות המרפאה בשליטת שאינן הקופה של העבודה לנוהלי קשורות וחלקן המתנה)
המרואיינים מספר זה במקרה גם הביטוח). דמי גובה מיוחדות, ובדיקות מקצועיים לרופאים תור
במפורט נתייחס 7.3 בפרק בהמשך, הביזור. תכנית הפעלת עם קשר קיום על להסיק קשה ולכן קטן,

המחוז. במרפאות העוזבים שיעור על יותר מקיפים נתונים סמך על הקופה, עזיבת לסוגיית
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במרפאה33 והשירות הסיפול איכות על המבוסחים דיווחי 7.2
המבוזרת במרפאה הניתן והשירות הטיפול באיכות שינויים נבחנו המבוטחים דיווחי באמצעות

הביקורת. למרפאת בהשוואה

ובמרפאת הניסוי במרפאת המרואיינים התבקשו שעליהם האיכות ממדי הספרות, סקירת בעקבות
מביזור ישירות מושפעים להיות שעשויים קליניים לא ממדים בעיקרם היו לדווח, הביקורת
תחומים אלו אחד, מצד במרפאה. לחברים שאלות באמצעות עליהם ללמוד ושניתן המרפאה,
הנוגע בכל (למשל המרפאה, על תקציבית אחריות והטלת הביזור בעקבות ייפגעו שהם חשש שהיה
לשיפור ציפייה היתה שלגביהם ממדים אלו שני, מצד כספיים). והחזרים התחייבויות הפניות, למתן
לצורכי השירות את להתאים למרפאה פעולה וחופש אוטונומיה מתן עקב הטיפול באיכות

המתנה). זמני וקצור השירותים, היקף להרחבת הנוגע בכל (למשל, שלה באזור המבוטחים

הבאים: הנושאים על לדווח התבקשו המרואיינים הסקר, מועדי בשני
(למשל תור אורך במרפאה), לרופא (למשל המתנה לזמני התייחסו השאלות השירותים: נגישות א.
לבדיקות הפניה קבלת (למשל שירות בקבלת הכרוך המאמץ או הקושי מידת יועץ), לרופא
השאלות 15 למיון). הפניה (למשל אותו קיבלו ולא לטיפול נזקקו בהם ומקרים מיוחדות),
הפעמים מספר את הסופר מחסום", "מדד שנקרא למדד קובצו טיפול קבלת לאי המתייחסות
בניית אופן המפורטות, השאלות אותו. קיבל ולא לשירות שנזקק כך על דיווח המרואיין בהם

ו'. בנספח מופיע שנערכו, התיקוף ומבחני מחסום" "מדד
ציוד או רפואי ציוד במרפאה חסר לדעתם האם לציין התבקשו המרואיינים השירותים: כוללנות ב.
במרפאה לקבל רוצים היו האם לציין התבקשו וכן בחולים, הטיפול את לשפר שיכול אחר

בה. ניתנים אינם שכיום נוספים שירותים
נוגע שהוא משום לבדיקה, היחיד הרפואי כתחום נבחר המונעת הרפואה תחום מונעת: רפואה ג.

שעקב חשש היה מחד, הביזור. של להשפעה ציפינו זה שבתחום משום וכן המבוטחים למרבית
האוכלוסייה. בריאות על מיידית השפעה לו שאין זה בנושא לצמצם ינסו התקציביות המגבלות
זה. בנושא להשקיע המרפאה את יעודד פעולה וחופש אוטונומיה שמתן ציפייה היתה שני מצד

ארוך. בטווח רפואיות בהוצאות לחסוך פוטנציאל לו שיש

בוצעו האם לציין התבקשו המרואיינים מונעת ברפואה הטיפול איכות את לבחון מנת על
הבאות: הפעולות

עם עישון הפסקת על שיחה ,45+ לבני אחרונה בשנה דם לחץ בדיקת כללית: אוכלוסייה
אוזניים. דלקת לאחר לילד ביקורת המעשנים,

אך המרפאה את שעזבו מרואיינים וכן במרפאה, החברים המרואיינים זה בנושא נשאלו השני, בסקר 33
איכות על לדווח יכלו ולפיכך במרפאה, חברים היו עדיין (recall time) השאלה התיחסה אליה בתקופה

נשאלו. לא הקופה את שעזבו מרואיינים בה. הניתנים השירותים
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בשנתיים ממוגרפיה בדיקת אחרונות, בשנתיים הרחם צוואר לסרטן בדיקה :45+ בנות נשים
אחרונות. בשנתיים ידנית שד בדיקת אחרונות,

אחרונה. בשנה שמיעה בדיקת אחרונה, בשנה ראייה בדיקת :65+ בני קשישים
הדם. לחץ אחר מעקב קיום (יל"ד)4י: דם לחץ יתר חולי

בדם. הסוכר רמת אחר מעקב קיום סוכרת: חולי
השוואות: שתי נערכו אלו בתחומים הטיפול באיכות שינויים על לעמוד מנת על

וילקוקסון, מבחן באמצעות ב' בסקר לתשובותיו א' בסקר מרואיין כל תשובות בין השוואה א.
התקופה. במהלך שינוי חל מהמרפאות אחת בכל האם ללמוד במטרה

כ"שיפור" סווג ההפרש א'. ובסקר ב' בסקר נתן שהמרואיין בתשובות ההפרש חושב שאלה לכל ב.
במרפאה לרופא שעה חצי של המתנה על דווח א' בסקר אם (לדוגמה, שינוי". "ללא או "הרעה"
בריבוע חי מבחן באמצעות כ"שיפור"). סווג ההפרש שעה, רבע של המתנה על דווח ב' ובסקר
האם לראות במטרה הביקורת ובמרפאת הניסוי במרפאת ההפרשים בין השוואה נערכה (\2)

ההפרשים.15 התפלגות מבחינת לביקורת הניסוי מרפאת בין מובהק הבדל ישנו

נגישות, בנפרד: תחום בכל הטיפול באיכות לשינויים המתייחסים הממצאים את נציג להלן,
מונעת. ורפואה כוללנות

השירותים נגישות
מספקת. שהמרפאה לשירותים בגישה בעיה קיום על שדיווחו המרואיינים שיעור מפורטים 20 בלוח
את להשיג קושי דומים: המרפאות בשתי בנגישות בעיות על דווח בהם שהתחומים עולה, מהלוח
כן כמו במרפאה. לרופא המתנה וזמן מיוחדות, ובדיקות מקצועי לרופא תור בטלפון, המרפאה
קיבלו ולא לשירות נזקקו האחרונה שבשנה כך על דיווחו המרפאות) ובשתי המועדים (בשני כ^20
נמוך. למרפאה מחוץ לשירות הפניה בקבלת בעיות על המדווח'ם שיעור המרפאות בשתי אותו.
יותר גבוה נראה כספי החזר בקבלת קושי על המדווחים שיעור הניסוי במרפאת הסקר, מועדי בשני
שנזקקו המקרים מספר כי בעיה קיום על מכך להסיק קשה אולם הביקורת, במרפאת מאשר

מדי. קטן זה לשירות

הטיפול איכות על מדויק לא לדיווח יגרום וסוכרת יל"ד מחלות קיום על מדויק לא שדיווח חשש קיים 34
שאלות (שהן וסוכרת יל"ד מחלות קיום על החולים דיווחי לתיקוף בדיקה נערכה לפיכך אלו. בחולים
לא $13 מיל"ד, הסובלים שמקרב הראו הממצאים המונעת). הרפואה פעולות ביצוע על דיווח לגבי סינון
שנרשמה למרות וזאת המחלה, קיום על דיווחו לא $19 הסוכרת חולי ומקרב המחלה קיום על דיווחו
בין בהשוואה פוגמת לא זו הטיה החסר. דיווח בשיעורי המרפאות בין הבדל נמצא לא הרפואי. בתיק
הממצאים המחלה. קיום על שדיווחו חולים באותם הרפואי לטיפול מתייחסת ההשוואה שכן המרפאות
על רישום נמצא לא סוכרת, על שדיווחו מהחולים ו$5 יל"ד על שדיווחו מהחולים $10 שלגבי עוד הראו
מעקב בצוע אי (ואז בתיק נרשמה לא ומחלתם חולים אכן הם האם מידע בידינו אין הרפואי. בתיק כך
Gross) המרפאות בין הבדל נמצא לא זה בנושא גם כלל. חולים שאינם או נמוכה) טיפול איכות על מעיד

.(et al 1994

ההפרשים זה במקרה תלויים. בלתי משתנים שני של התפלגות להשוות רוצים כאשר נערך ^ מבחן 35
שינויים של בנושא תלויים. בלתי משתנים הם הביקורת ובמרפאת המבוזרת הניסוי במרפאת בתשובות
נמוך היה המקרים שמספר מכיוון משתני רב בניתוח נבחנו לא המרפאות בין ההבדלים הטיפול, באיכות

תלויים. הבלתי המשתנים למספר ביחס מדי
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(באחוזים)' סקר ומועד מרפאה סוג לפי לשירותים בגישה קשיים על שדיווחו מרואיינים :20 לוח
מרפאת מרפאת
ביקורת ניסוי

בי סקר אי סקר בי סקר א' סקר
2.9 6.1 7.1 7.9 האחרונה בשנה מהמשרד כספית התחייבות בקבלת קושי

(284=וז) א' סקר
(n=220) ב' סקר

4.8 4.2 3.3 6.4 האחרונה בשנה מקצועי לרופא הפניה בקבלת קושי
(n=338) א' סקר
(245=וז) בי סקר

5.0 2.9 2.6 4.8 האחרונה בשנה מיוחדת לבדיקה הפניה בקבלת קושי
(n=208) א' סקר
(11155) ב' סקר

5.3 13.2 25.0 25.0 האחרונה בשנה כספי החזר בקבלת קושי
(70יז) א' סקר
(39ח) ב' סקר

62.2 56.5 69.8 75.3 אחרונים חודשים ב3 בטלפון המרפאה בהשגת קושי
(343=ח) א' סקר
(271=1ז) ב' סקר

חודשים (ב3 יותר או דקות 15 לאחר בטלפון מרפאה השגת
28.7 24.1 44.1 43.9 אחרונים)

(344=ת) א' סקר
(268=ו1) בי סקר

2.9 5.4 3.4 5.9 (בשנה ביקשו בו יום באותו לא כספית התחייבות קבלת
האחרונה)

(11=284) א' סקר
(n =220) ב' סקר

38.4 32.4 44.7 39.1 יותר או דקות 30 במשך במרפאה לרופא המתנה
(511=ח) א' סקר
(404=מ) ב' סקר

54.3 41.9 65.3 65.8 יותר או דקות 30 במשך במרפאה ילדים לרופא המתנה
(1225ז) א' סקר
(11=156) ב' סקר

7.3 15.2 6.8 8.1 (בשנה בקשו בו יום באותו לא מקצועי לרופא הפניה קבלת
האחרונה)

(n=337) א' סקר
(n =241) ב' סקר

57.3 50.6 59.8 51.6 האחרונה) (בשנה יותר או שבוע של מקצועי לרופא תור
(n=325) אי סקר
(n241) ב' סקר

44.7 40.0 40.0 49.1 האחרונה) (בשנה יותר או שבוע של מיוחדת לבדיקה תור
(n"202) א' סקר
(146=ת) בי סקר

18.4 24.3 19.3 21.6 לא אך (נזקק לפחות אחד שירות בקבלת מחסום על דיווח
האחרונה) בשנה קיבל,

(n=523) א' סקר
 (11=430) ב' סקר

שנזקקו מי רק נשאלו מהשאלות בחלק זו. שאלה שנשאלו המרואיינים מספר את מציין המקרים מספר 1
מבחני ו'. בנספח מופיע השאלות פירוט אחרונים). חודשים 3 אחרונה; (שנה מסויימת בתקופה לשירות
(מספר ב' בסקר וגם א' בסקר גם לשאלה שענו אלו רק  מקרים של יותר נמוך מספר על נערכו המובהקות

ז'). בנספח מפורט העונים
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בתשובות מובהק שינוי חל לא 20 שבלוח השאלות שבמרבית נמצא וילקוקסון מבחן באמצעות
במרפאת המקבילה. בתקופה הביקורת במרפאת גם שינוי חל ולא המבוזרת, במרפאה המרואיינים
בסקר מחסומים בפחות שנתקלו דיווחו מהמרואיינים 2170 "מחסום": במדד שיפור חל הביקורת

א'. סקר לעומת ב' בסקר מחסומים ביותר שנתקלו דיווחו ו$12 א', סקר לעומת ב'

וסווג א' סקר לעומת ב' בסקר המרואיין בתשובות ההפרש חושב בנפרד שאלה כל לגבי בהמשך,
בשיעור המרפאות בין מובהק הבדל נמצא לא הפריטים, בכל שינוי". "ללא או "הרעה" כ"שיפור"
ז'). בנספח התשובות (פרוט שינוי". "ללא או "הרעה" כ"שיפור", סווגו שתשובותיהם המרואיינים

יש זאת, עם השירותים. נגישות בתחום משמעותי שינוי חל לא הביזור שבעקבות נראה בסיכום,
לגביהם. רלוונטית היתה שהשאלה אלו רק אלא השאלות, על ענו המרואיינים כל שלא לזכור
ב'. בסקר וגם א' בסקר גם לשאלה שענו מרואיינים אותם לגבי רק נערכו המובהקות מבחני
בין מסוימים שהבדלים ייתכן ולכן יחסית, מצומצם היה המדגם גודל פריט, כל לגבי לפיכך,

הסטטיסטיים. המובהקות במבחני ביטוי לידי באים אינם המרפאות

השירות כוללנות
היו והאם בחולים, הטיפול את לשפר יכול שהיה ציוד במרפאה חסר האם נשאלו המרואיינים

.21 בלוח מופיע התשובות פירוט כיום. ניתנים שאינם נוספים שירותים במרפאה לקבל רוצים
ושיעור ציוד שחסר המדווחים שיעור הביקורת במרפאת והן הניסוי במרפאת שהן עולה מהלוח

הסקר. מועדי בשני דומה היה נוספים בשירותים המעוניינים

כן) העונים (אחוז סקר ומועד מרפאה סוג לפי הטיפול, כוללנות על לשאלות התשובות :21 לוח
ביקורת מרפאת ניסוי מרפאה

ב' סקר אי סקר ב' סקר א' סקר
n=200 n=254 n=210 n=264 טיפול כוללנות

שיכול אחר ציוד או רפואי ציוד במרפאה חסר
27.5 27.1 17.1 21.2 בחולים הטיפול את לשפר

שאינם נוספים שירותים במרפאה לקבל רוצה
60.7 62^ 533 50 כיום ניתנים

מובהקים הבדלים היו שלא נמצא זמן. לאורך בתשובות שינוי היה האם בחנו בנפרד מרפאה לכל
הפרשי בהמשך, הביקורת. במרפאת והן המבוזרת במרפאה הן המועדים בשני התשובות בין
בין השוואה ונערכה שינוי", "ללא או "הרעה" ל"שיפור" סווגו שאלה לכל המרואיינים של התשובות

ז'). בנספח הנתונים (פירוט המרפאות בין מובהק הבדל נמצא לא כאן גם המרפאות.

לקבל רוצה היית נוספים שירותים "אילו הפתוחה לשאלה התשובות שיעור את רואים אנו 22 בלוח
לרצון ב' בסקר והן א' בסקר הן התייחסו מהמרואיינים ומעלה שכ^80 רואים אנו במרפאה".
המרפאה של בהיענות שיפור חל לא כלומר, עצמה, במרפאה מקצועיים רופאים שירותי לקבל

התקופה. במהלך האוכלוסייה של זה מרכזי לצורך המבוזרת
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ייעוץ בשירותי המעוניינים בשיעור הביקורת במרפאת והן המבוזרת במרפאה הן חלה קלה עלייה
במקום, שיניים מרפאת שירותי הרוצים בשיעור קלה ירידה חלה המבוזרת במרפאה במרפאה.
לכך). מודעים היו המרואיינים כל שלא (ייתכן שיניים מרפאת כאמור שהוקמה מכיוון כנראה
הסקר. מועדי בשני התשובות התפלגות בין ניכר שינוי חל שלא נראה השירותים, שאר לגבי

סוג לפי במרפאה?" לקבל מעוניין היית נוספים שירותים "אילו לשאלה: התשובות ;22 לוח
(באחוזים)' סקר ומועד מרפאה

מרפאת מרפאת
ביקורת ניסוי

ב' סקר אי סקר ב' סקר א' סקר שירותים

100.0 95.0 89.5 77.6 מקצועיים רופאים
23.0 25.2 22.8 27.0 ורנטגן מעבדה
11.5 8.8 4.4 9.9 ומעקב מניעה בדיקות
13.9 11.9 7.9 171 שיניים רופא
20.5 11.3 25.4 13.2 פרהרפואי) הריון, (דיאטה, ייעוץ
11.5 6.9 9.6 11.2 תור וקיצור עבודה שעות הארכת

ריכוז רופאים, מבחר תרופות, מברור בארגון; שיפור
22.1 208 232 1718 מידע קורסים, חרום, שירותי שירותים,

ל>$100. מסתכם אינו התשובות סה"כ לפיכך אחת, מתשובה יותר לענות יכלו משיבים 1

השירותים כוללנות את המבוטחים בהערכות שינוי חל לא הביזור שבעקבות נראה בסיכום,
אחרות, כבמרפאות זו, שבמרפאה העומק מראיונות שעלה שלמרות כנראה במרפאה. הניתנים
דיאטנית מסג'יסט, שירותי מתן (למשל השירותים במגוון הרחבה מסויימת בתקופה היתה
על הביזור השפעת בנושא לפיכך, אלה. בשינויים הרגישו לא המבוטחים מרבית יועצים), ורופאים
לחסוך, הרצון עקב המבוזרת במרפאה בשירותים צמצום היה לא שמחד, נראה השירות כוללנות
לצורכיהם. השירותים של והתאמה כהרחבה המבוטחים ע"י נתפס לא שנעשה המעט גם ומאידך

מונעת רפואה
בין השוואה נערכה הביזור, בעקבות מונעת רפואה פעילויות בביצוע שינויים על ללמוד מנת על

המועדים. בשני הביקורת ובמרפאת המבוזרת במרפאה המרואיינים תשובות

תפקיד יש למרפאה אולם המרפאה צוות ע"י ישירות בהכרח מבוצעות לא המונעת הרפואה פעולות
פעילויות של הביצוע שיעור על להסתכל ניתן לפיכך לבדיקות. ובהפנייה לנושא המודעות בהעלאת

אלו.36 בנושאים הטיפול לאיכות כמדד במרפאה המבוטחים בקרב

הניתן הטיפול לאיכות כמדד מונעת רפואה של בסיסיות פעולות של הביצוע בשיעורי משתמשים בספרות 36
(Hedis 1994, Dehnarva Foundation 1994, Lawthers et al. 1993) הנבדקת היחידה ע"י
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סקר ומועד מרפאה לפי מונעת רפואה טיפול קבלת על המדווחים שיעור :23 לוח
ב' בסקר ביצוע שיעור אי בסקר ביצוע שיעור

מרפאת מרפאת מרפאת מרפאת
ביקורת ניסוי ביקורת ניסוי מונעת רפואה טיפול

81.8 79.5 66.7 90.2 דם לחץ יתר לחולי דם לחץ מעקב
(75=וז) א' סקר
(n=66) ב' סקר

26 7 37 5 19 7 32.4 התקיימה המעשנים עם עישון הפסקת על שיחה
האחרונה בשנה
(134=ת) א' סקר
(n=93 ב'( סקר

81.8 81.8 78.6 100.0 סוכרת לחולי בדם סוכר רמת אחר מעקב
(n=32) א' סקר
(n=33) ב' סקר

70.8 62.5 44.8 52.4 65+ לבני האחרונה בשנה ראייה בדיקת
(11=71) א' סקר
(n=64) ב' סקר

4.2 21.6 14.3 12.2 65+ לבני האחרונה בשנה שמיעה בדיקת
(11=69) א' סקר
(61=וז) ב' סקר

56.0 47.5 44.6 56.3 או (תמיד אוזן דלקת לאחר לביקורת ילדים הזמנת

(n=i79) א' סקר
(n=i27) ב' סקר

81.5 87.6 83.3 87.2 45+ לבני האחרונה בשנה דם לחץ בדיקת
(255=ת) א' סקר
(248=ת) ב' סקר

22.4 18.4 12.7 22.1 האחרונות בשנתיים 45+ לבנות pap בדיקת
(n=i49) אי סקר
(n=i54) בי סקר

39.4 36.5 27.0 35.3 האחרונות בשנתיים 45+ לבנות שד בדיקת
(n=i48) אי סקר
(n=148) בי סקר

43.9 36.8 18.8 28.2 האחרונות בשנתיים 45+ לבנות ממוגרפיה
(11=149) א' סקר
(n=153) ב' סקר
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להתייחס יש זה בתחום פעולה.37 כל ביצוע על שדיווחו המרואיינים שיעור מוצג 23 בלוח
מסויימת פעולה ביצוע שלגביהם המקרים שמספר מכיוון בלבד, כללי כיוון על כמלמדים לממצאים
שהממצא או המרפאות בין הבדלים אין אכן האם לדעת קשה לפיכך כלל. בדרך נמוך היה רלוונטי,

הקטן. המקרים ממספר נובע

דומה הפעולות במרבית הביצוע ששיעור למרות א', סקר של שבמועד עולה, 23 מלוח כללי, באופן
במרפאת מאשר מעט גבוה הביצוע שיעור המבוזרת שבמרפאה מגמה שקיימת נראה המרפאות, בין
לחולי בדם סוכר רמת אחר מעקב דם לחץ יתר לחולי דם לחץ מעקב ביצוע למשל, הביקורת.

(למעשנים). עישון הפסקת על ושיחה סוכרת

הביצוע שיעור כאשר המרפאות בין ההבדלים צמצום של מגמה שקיימת נראה ב', סקר של במועד
שהשיפור ייתכן הניסוי. שבמרפאת לאלו דומים ביצוע לשיעורי ומגיע הביקורת, במרפאת מעט עולה
הרפואי האדם בכוח שינויים היו התקופה שבמהלך לכך קשור המבוזרת במרפאה שחל היחסי

במרפאה.

פעולות בביצוע הביקורת למרפאת המבוזרת המרפאה בין הבדל קיים האם לשאלה לענות מנת על
ב' בסקר המרואיין של התשובות כהפרש שהוגדר משתנה נבנה המועדים, בשני מונעת רפואה
"הרעה" א') בסקר ולא ב' בסקר בוצעה (הפעולה כ"שיפור" סווג הפרש כל כאמור, א'. ובסקר
ח'). בנספח ההפרשים התפלגות (ראה שינוי" ו"ללא ב') בסקר לא אך א' בסקר בוצעה (הפעולה
ובמרפאת המבוזרת במרפאה ההפרשים התפלגות בין הבדל נמצא לא המשתנים, רוב לגבי
מובהקים הבדלים הפעולות. בביצוע ההרעה או השיפור במידת הבדל נמצא לא כלומר הביקורת,

הבאות: בפעולות נמצאו קלים אך

נמצאה מהמשיבים 32.6X בקרב המבוזרת, במרפאה לילדים: אוזן דלקת לאחר לבדיקה הזמנה ■

הביקורת. במרפאת מהמשיבים .n%5 אצל הרעה לעומת הרעה,
.n%1 בקרב הרעה היתה הביקורת במרפאת :45+ לבני האחרונה בשנה דם לחץ בדיקת ביצוע ■

בלבד. 2.17c בקרב הרעה היתה המבוזרת שבמרפאה בעוד מהעונים
לעומת מהנשים .s%2 בקרב שיפור היה המבוזרת במרפאה :45+ לבנות ידנית שד בדיקת ביצוע ■

בקרב הרעה היתה המבוזרת במרפאה זאת עם יחד אך הביקורת במרפאת $20.4, בקרב שיפור
הביקורת. במרפאת מהנשים 18.49?' בקרב הרעה לעומת בלבד מהנשים .s%5

בין מסוימים הבדלים קיום שלמרות כך על מצביע מונעת רפואה פעולות ביצוע ניתוח בסיכום,
עקבית מגמה מסתמנת לא השונות, בתקופות מונעת רפואה פעולות של הביצוע בשיעורי המרפאות
המונעת הרפואה בביצוע שינוי לגבי הביקורת למרפאת המבוזרת הניסוי מרפאת בין הבדל של

ביצוע במועד וכי) יל"ד חולי ,65+ בני (למשל המתאימה בקטגוריה שהיו המרואיינים כל נכללים בלוח 37
בקטגוריה שהיו אלו רק  מקרים של יותר נמוך מספר על נערכו המובהקות מבחני מהסקרים. אחד כל

ח'. בנספח העונים מספר פרוט ראה ב'. בסקר וגם א' בסקר גם לשאלה וענו המתאימה
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הן מונעת רפואה פעולות ביצוע על השפעה היונה לא שלביזור להסיק ניתן לפיכך זמן*1. לאורך
הפעולות. צמצום  ממנו שחששו בכיוון והן אלו פעולות והרחבת שיפור של המקווה בכיוון

עזיבה שיעורי 7.3
הקופה של מינהליים נתונים הינו המבוטחים על הביזור השפעת על ללמוד ניתן ממנו נוסף מקור
כללית, קופתחולים של לעזיבה מתייחסים העזיבה נתוני כי לזכור יש אולם, העזיבה.'" שיעורי על
רצון שביעות וחוסר הטיפול באיכות ירידה של מצב ייתכן מסויימת. מרפאה לעזיבת ולא
אפשרות חוסר אחרת, למרפאה (מעבר שונות מסיבות הקופה בעזיבת יתבטא שלא מהמרפאה
ציפייה היתה הביזור תכנית יוזמי בקרב שני, מצד וכו'). בריאות מצב או גיל בגלל קופה לעבור
גם שימנע דבר המבוטחים, של לצרכים שלו והתאמה בשירות שיפור יהיה המבוזרות שבמרפאות
מרפאות לעומת המבוזרות במרפאות העזיבה שיעורי את להשוות עניין יש לפיכך, הקופה. של עזיבה

במחוז. אחרות

חתכים; ב3 נערכה ההשוואה
המרפאות בכלל העזיבה שיעורי לבין המבוזרות המרפאות 9 בכל העזיבה שיעורי בין השוואה א.

הנגב. במחוז
העזיבה שיעורי לבין בבארשבע העירוניות המבוזרות המרפאות ב5 העזיבה שיעורי בין השוואה ב.

בבארשבע. הרגילות העירוניות במרפאות
הביקורת במרפאת השיעורים לבין המבוזרת הניסוי במרפאת העזיבה שיעורי בין השוואה ג.

והצוות. המבוטחים אוכלוסיית מאפייני מבחינת לה הדומה

(בראשית המחקר תקופת שהיא 19931991 בשנים אלו, בחתכים העזיבה שיעורי את ריכזנו 24 בלוח
במרפאות). התכנית הפעלת של שנים 3 וכעבור הביזור תקופת ;

המונעת הרפואה פעולת לגביהן אוכלוסייה קבוצות לפי נעשה שהניתוח שמכיוון לזכור יש זאת עם יחד 38
בין מסויימים שהבדלים יתכנן לכן קטן. היה קטגוריות בכמה המקרים מספר רלוונטית, היא הספציפית

הסטטיסטיים. המובהקות במבחני ביטוי לידי באים אינם המרפאות

החבר פנקסי את שהחזירו מבוטחים (כלומר הזכאות מופסקי למספר מתייחסים עזיבה על הקופה נתוני 39
העזיבה שיעור על אמנם, מלמדים, אלו נתונים שלמה). שנה במשך המס ללשכת חבר מסי שילמו שלא או
הפסיקו שהם גם ייתכן אולם הקופה, את עזבו אלו שאנשים היא ההנחה מדוייקים. שאינם ייתכן אולם
והפסיקו שעזבו נוספים מבוטחים שישנם ייתכן בנוסף, למשל). כלכליים (קשיים אחרת מסיבה לשלם
מניחים אנו אולם, זכאות. כמופסקי הוגדרו לא עוד ולכן תשלום אי של שלמה שנה עברה טרם אך לשלם,
הטיה תיגרם לא ולכן אחרות ובמרפאות המבוזרות במרפאות דומה הסוגים משני הדיוקים אי ששיעור
מספרי נלקחו החישוב לצורך במרפאה. המבוטחים מכלל העוזבים כאחוז הוגדר העזיבה שיעור בניתוח.

שנה. כל בסוף המבוטחים
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במחוז הרגילות המרפאות לעומת המבוזרות במרפאות 19931991 בתקופה העזיבה שיעור :24 לוח
הנגב

שבע באר הנגב מחוז
מרפאת מרפאת מרפאות מרפאות כלל המרפאות כל
ביקורת ניסוי רגילות ביזור המחוז המבוזרות שנה

0.8 0.6 0.9 0.9 1.2 0.9 1991
1.9 2.0 2.6 2.5 3.2 2.4 1992
.2.5 ^6 3^ 33 4J 3.5 1993

כללית חולים קופת מידע, ומערכות למיחשוב האגף מבוטחים, מאגר מקור;

שבמרפאות מזה מעט נמוך המבוזרות במרפאות העזיבה שיעור שנה שבכל רואים אנו 24 מלוח
הרגילות המרפאות של לזה דומה שבע בבאר המבוזרות במרפאות העזיבה שיעור הנגב. מחוז בכלל
בשתיהן העזיבה ששיעורי מראה הביקורת למרפאת הניסוי מרפאת בין ההשוואה גם בבארשבע.
כללית. חולים קופת את העוזבים שיעור על השפעה היתה לא שלביזור נראה לפיכך זהים. כמעט

המבוסחים על הביזור השפעת סיכום 7.4
בעוד זאת, עם הרצון. שביעות על ניכרת השפעה היתה לא הביזור תכנית שלהפעלת נראה בסיכום,
המבוזרת הניסוי במרפאת התקופה, במהלך הרצון בשביעות קלה ירידה היתה שבמרפאתהביקורת
מתחומים הרצון שביעות רמת בדיקת שינוי. ללא כללי באופן נשארה המבוטחים של הרצון שביעות
התחומים, במרבית שינוי חל לא הניסוי שבמרפאת שבעוד הראתה המרפאה עבודת של ספציפיים
במספר המבוזרת למרפאה בהשוואה הרצון בשביעות יחסית ירידה היתה הביקורת במרפאת
תפיסת שלפי ראינו, זאת עם כללית. רצון ושביעות ואווירה, מבנה נגישות, האחיות, עבודת תחומים:
תחומים באותם המרפאה בשירותי ניכרים שינויים התרחשו לא הביזור תקופת במהלך המבוטחים,
המרפאה של ההיענות רמת עלתה שלא נראה לפיכך לשפרם. צורך שיש חושבים שהמבוטחים

התכנית. מפעילי שקיוו כפי החברים לצורכי

בץ השוואה במרפאה. הניתן והשירות הטיפול איכות על גם ניכרת השפעה היתה לא לביזור
שינויים חלו לא המבוטחים, דיווחי שלפי מראה הביקורת למרפאת המבוזרת הניסוי מרפאת
נגישות שנבדקו: בתחומים והשירות הטפול איכות את המודדים במשתנים בשתיהן ניכרים
הציוד סוג מבחינת במרפאה הניתנים השירותים וכוללנות מונעת, רפואה פעולות ביצוע השירותים,
הטפול איכות על הביזור השפעת את לבחון בבואנו עצמה. במרפאה הניתנים והשירותים הקיים
על לדווח שיכלו המקרים מספר שכן זה בנושא לממצאים בזהירות להתייחס לזכור יש במרפאה

מרפאה. בכל יחסית קטן היה שנחקר תחום בכל שינויים

תשע בכל העוזבים שיעור הקופה. של העזיבה שיעורי על השפעה היתה לא גם לביזור לבסוף,
המרפאות בשתי במחוז. אחרות דומות במרפאות העוזבים משיעור שונה אינו המבוזרות המרפאות
הסיבות רוב הקופה). את לא (אך המרפאה את שעזבו מבוטחים של דומה שיעור גם נמצא

במרפאה. לשירות קשורות אינן לכך שהוזכרו
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למרות לפיהם, העומק ומראיונות העובדים מסקר העולים הממצאים את תואמים אלו ממצאים
שיפורים. נעשו ואף השירות את לשפר מאמצים התקופה במהלך נעשו המבוזרת הניסוי שבמרפאת
הניתנים השירותים הרחבת (למשל מקומית ביזמה ובחלקם המבנה) (שפוץ מרכזית ביזמה בחלקם
ניתן הדגש ועיקר השירות לשיפור לכת מרחיקות פעולות הביזור תקופת במהלך נעשו לא במרפאה),

לחיסכון. לפעולות

פעולות נקיטת ובגלל בתקציב לעמוד הצורך שבעקבות החששות את מפריכים אלו ממצאים אמנם,
כך על מעידים הממצאים מאידך, המבוטחים. רצון שביעות ותרד הטיפול איכות תיפגע לחיסכון
לשיפור תוביל שהתכנית הציפיות את הגשימה לא הנגב במחוז שנעשתה כפי הביזור תכנית שיישום

הנתפסים. לצורכיהם יותר רבה ולהיענות המבוטחים לצורכי להתאמתם בשירותים, ניכר

ודיון סיכום .8

קופת של הנגב במחוז ראשוניות מרפאות לביזור ייחודית תכנית לראשונה יושמה 19931991 בשנים
הנהלת מרמת החלטה סמכויות האצלת למרפאה, תקציב הקצאת כללה זו תכנית כללית. חולים
חלק והעמדת במשאבים, השימוש על במרפאה מידע מערכת הקמת המרפאה, להנהלת המחוז
בהוצאות, לשליטה להביא היתה התכנית מטרת החלטתה. לפי המרפאה לשימוש מהחיסכון

למבוטחים. בשירות ולשיפור העובדים של ויזמה במוטיבציה לשיפור

ואת ההדגמה תכנית יישום תהליך את לבחון שמטרתו הערכה במחקר לוותה ההדגמה תכנית
והמבוטחים. העובדים, צוות המרפאה, של ההוצאות רמת על התכנית השפעות

נתונים איסוף ביקורת; למרפאת מבוזרת ניסוי מרפאת בין השוואה של כשילוב נבנה המחקר מערך
המחוז. מרפאות לכלל המבוזרות המרפאות בין השוואה ועריכת המבוזרות; המרפאות כלל על
בניית המאפשרים מגוונים, מחקר בכלי שימוש תוך ונעשה שנים, 3 של תקופה לאורך נערך המעקב

השונים. המחקר מכלי המתקבלים הממצאים ותיקוף והשפעותיו התהליך על כוללת תמונה

עבודה בתהליכי לשינויים יוביל הביזור תכנית מרכיבי יישום לפיו מודל על התבססה ההערכה
ובשירות במרפאה ההוצאות ברמת לשינויים יובילו ואלו העובדים, של לעבודה ובעמדות במרפאה
בהשלכות ונדון זה, מודל של מרכיב כל לגבי ההערכה ממצאי את בקצרה נסכם להלן למבוטחים.

המחקר. של והמעשיות התיאורטיות

הביזור, תכנית של העיקריים המרכיבים את יישם הנגב שמחוז כך על מצביעים ההערכה ממצאי
תקופתיים דוחות קיבלו הן תקציב, נקבע למרפאות מלאה. בצורה יושמו המרכיבים כל לא כי אם
סמכויות מעט להן הואצלו ואף חיסכון על תגמול קיבלו הן רופא, ולפי סעיפים לפי ההוצאות על

שציפו. ממה פחות היה והתגמול הסמכויות היקף כי אם שוטף, לתפעול
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תכנית מינהלת פעולת בצמצום היתר, בין שהתבטאה, התכנית ביישום נסיגה חלה 1993 במהלך
דוחות מתן בתדירות ירידה היתה מכך, כתוצאה המחוז. הנהלת של המחויבות ובירידת הביזור
בנושא. ולעסוק להמשיך במרפאה הצוותים של ובעניין לחיסכון, דרכים על בדיונים למרפאות,
הכספי המשבר (ביניהם לתכנית ישירות קשורים אינם שחלקם גורמים, ממספר נבעה זו נסיגה
לסמכויות באשר דעות חילוקי (ביניהם לתכנית ישירות קשורים וחלקם עת), באותה בקופה

הביזור. מינהלת בראש שעמד התכנית יוזם של לשבתון נסיעתו היה נוסף גורם המרפאה),

למרפאה תקציב הגדרת  שלה מרכיבים שני הביזור: תכנית מתכונת שונתה ב1994 זאת, עם יחד
אולם, הנגב. במחוז המרפאות 170 בכל יושמו  במרפאה ההוצאות רמת על תקופתיים דוחות ומתן
גם חלה זו מתכונת יושמו. לא חיסכון) על ותגמול סמכויות (מתן התכנית של האחרים המרכיבים
תכניות עם אחד בקנה עלתה הנגב מחוז של זו יוזמה ההדגמה. שבתכנית המרפאות תשע על

הקופה. מרפאות בכל אלה מעין שינויים ליישם תקופה באותה המרכזית ההנהלה

עקריים: תחומים בארבעה במרפאה העבודה בדפוסי שינויים נעשו הביזור תכנית הפעלת בעקבות
ולהעלאת התנהגות לשינוי פעולות נערכו (ב) החודשיים ההוצאה בדוחות דיונים התקיימו (א)
כל עם דיונים או חריגות, שהוצאותיהם רופאים עם המרפאה של שיחות למשל לחיסכון המודעות
בכמות הרחבה היתה (ג) לבדיקות; מיותרות הפניות ובמניעת הוצאות לצמצם דרכים על הצוות
פרה שירותים מתן או למרפאה יועצים רופאים הבאת למשל,  במרפאה הניתנים השירותים ובסוג
בעיקר שהתבטא במרפאה הפנימי בניהול שינוי חל (ד) בתשלום. מסג'יסט) (דיאטנית, רפואיים
לפחות נצפה המרפאות בכל המרפאה. הנהלת מצד וכספית מקצועית בבקרה זמן יותר בהשקעת
העבודה. בדפוסי השינוי ובאינטנסיביות בהיקף המרפאות בין שונות היתה אולם אחד בתחום שינוי
מרפאות שהן האחרות במרפאות מאשר העבודה בדפוסי שינויים יותר נעשו ההוראה במרפאות

יותר. ואופייניות "רגילות"

בעמדות הבדלים נמצאו לא במרפאות, העבודה בדפוסי והשינויים הביזור תכנית יישום בעקבות
המבוזרת הניסוי במרפאת העובדים בקרב והזדהות), מוטיבציה רצון (שביעות התפקיד כלפי
תקציביים בשיקולים והתחשבות לחסוך ניסיון של בנושא זאת, עם הביקורת. למרפאת בהשוואה
יותר לתת נטו המבוזרת במרפאה הרופאים הביזור, שנות שלוש לאחר כי נראה טיפול על בהחלטה
העובדים בדיווח שיפור חל כן, כמו הביקורת. במרפאת לרופאים בהשוואה אלו לשיקולים משקל
עקב אולם, הביקורת. מרפאת לעומת המבוזרת הניסוי במרפאת למבוטחים הניתן השירות רמת על
השפעת על משמעי חד באופן להסיק ניתן לא עובדים ותחלופת מרפאה בכל הקטן המקרים מספר

הביזור.

נמצאו ביזור). שנות כשלוש (לאחר ב1993 המבוזרות המרפאות תשע כל לגבי נערך נוסף ניתוח
דיונים ומקיימת לחסוך, צורך מדגישה מרפאה (הנהלת במרפאה חדשים עבודה דפוסי בין קשרים
כלפי חיוביות עמדות על דיווח לבין המחוז) מהנהלת אישורים לפחות והזקקות הוצאות, על במידע

לחסוך. מאמץ על ודיווח תקציביים שיקולים הפעלת למבוטחים, השירות שיפור התפקיד,
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אולם, המרפאות. הנהלות של תפקידם להעשרת פוטנציאל יש הביזור תכנית שליישום עוד נמצא
ולכן בלבד הרחבה של אופי כנושא נתפס בתפקיד השינוי לפיה מגמה הסתמנה זמן לאורך

והכבדה. מטלות כתוספת

יציבות של מגמה נשמרה (19931991) הביזור תקופת שבמהלך כך על הצביעו ההערכה ממצאי
בהוצאות. עלייה ניכרה המחוז מרפאות שבכלל בעוד המבוזרות המרפאות בהוצאות

המבוזרות במרפאות ניכר יחסי חיסכון היה (1991 לעומת 1992) הביזור של הראשונה בתקופה
המחוז לנפש הריאלית שההוצאה בעוד ומשק. מינהל למעט ההוצאה סעיפי בכל למחוז, בהשוואה
של שנייה קבוצה והוצאות בלבד ב>£ל4 עלו מרפאות של אחת קבוצה הוצאות ב£159, עלתה

ב£59. ירדו מרפאות

נמשכה אמנם, חדמשמעית. אינה התמונה ל1992) בהשוואה 1993) הביזור של השנייה בתקופה
במחוז לנפש הריאלית בהוצאה עלייה \9>7<) המחוז לכלל בהשוואה בהוצאות ריסון של המגמה
מעלייה בעיקר נבעה המחוז בהוצאות העלייה אולם, המבוזרות), במרפאות בלבד 89? לעומת
בין ההתחשבנות בשיטת שינוי אלא שירותים של מוגברת צריכה משקף אינו שבחלקו אבחון בסעיף
תקופת במהלך ההתחשבנות בשיטת שינוי חל לא המבוזרות (במרפאות החולים לבתי המחוז

המחקר).

בקבוצה המבוזרות. המרפאות בקרב קבוצות שתי בין ההבדל בלט הביזור של השנייה בתקופה
שלמדו המשפחה ברפואת מומחים ורופאים חזקות הנהלות (בעלות הוראה מרפאות הראשונה,
נראה הביזור), ערכי את יותר הפנימו כנראה ולכן הכשרתם במסגרת וניהול תקציב נושאי
בקבוצה זאת, לעומת הביזור. של השנייה בתקופה גם נמשך למחוז בהשוואה היחסי שהחיסכון
הביזור בראשית היחסי החיסכון אחת) הוראה ומרפאת "רגילות" מרפאות שתי (שכללה השנייה

השנייה. בתקופה מאשר יותר ניכר היה

ועל המבוטחים רצון שביעות על החיסכון ושל העבודה דפוסי שינוי של ההשפעה מה בדקנו לבסוף,
אחת מבוזרת ניסוי במרפאת מוגבל מידה בקנה נערכה זו בדיקה והשירות. הטיפול איכות
תכנית ובמסגרת אופיינית, מרפאה הינה הניסוי מרפאת תואמת. ביקורת למרפאת בהשוואה
בהוצאות צמצום היה כן כמו לעיל. שפורטו בתחומים העבודה בדפוסי שינויים בה נעשו הביזור
היתה אלו לשינויים האם לבחון מקום היה לפיכך, לעיל. שתואר כפי הביזור בתקופת המרפאה
כץ לזכור יש זאת, עם אחרות. מרפאות כמייצגת זו, במרפאה למבוטחים השירות על השפעה
ניתן לא אך עליהם הביזור להשפעת אינדיקציה אמנם, נותנים, למבוטחים הנוגעים הממצאים

המבוזרות. במרפאות המבוטחים כלל לגבי חדמשמעיות מסקנות מהם להסיק

לא שלביזור כך על הצביעו יישומו לאחר שנים וכ3 הביזור תחילת עם שנערכו המבוטחים סקרי
בעוד אולם, במרפאה. הניתן הטיפול איכות ועל המבוטחים רצון שביעות על ניכרת השפעה היתה
במספר המבוזרת, למרפאה בהשוואה הרצון בשביעות קלה ירידה היתה הביקורת שבמרפאת
במרפאה רצון). שביעות של מסכם ומדד נגישות האחות, עבודת במרפאה, ואווירה (מבנה תחומים

אלו. בתחומים הרצון בשביעות שינוי היה לא המבוזרת
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בנגישות משמעותי שינוי חל לא הביזור בעקבות המבוטחים, דיווחי לפי השירותים, לאיכות בנוגע
הציוד סוג מבחינת השירותים בכוללנות שינוי גם חל לא מונעת. רפואה פעולות ובביצוע השרותים,
השירותים של ההתאמה במידת שינוי חל לא כן כמו עצמה. במרפאה הניתנים והשירותים הקיים
העומק מראיונות לשיפור. בזקוקים נושאים אותם צויינו הסקר מועדי בשני שכן המבוטחים, לצורכי
מרבית אולם השירותים, במגוון הרחבה במרפאה היתה מסויימת שבתקופה אמנם, עלה,

בכך. חשו לא כנראה המבוטחים

המרפאות תשע בכל הקופה עזיבת שיעורי על נתונים של בניתוח נמצא אלו לממצאים חיזוק
בצורה המבטאים העזיבה, בשיעורי הבדל שאין עולה הניתוח מן לאחרות. בהשוואה המבוזרות,

רצון. שביעות העדר קיצונית

לחיסכון ופעולות בתקציב לעמוד הצורך שבעקבות החששות את מפריכים אלו ממצאים מחד,
שיישום כך על מעידים הממצאים מאידך, המבוטחים. רצון שביעות ותרד הטיפול איכות תיפגע
ניכר לשיפור תביא שהתכנית הציפיות את הגשימה לא הנגב במחוז שנעשתה כפי הביזור תכנית

הנתפסים. לצורכיהם יותר רבה והיענות המבוטחים לצורכי התאמתם בשירותים,

זה ממחקר להסיק בבואנו בהן להתחשב שיש מגבלות מספר ישנן כאן המתואר ההערכה למחקר
להפעלת התייחסה ההערכה כי לזכור חשוב ראשית, כללי. באופן ביזור תכניות יישום השפעת על
יכולת מרפאות. של מצומצם מספר לעומק ובחנה כללית, קופתחולים של אחד במחוז ביזור תכנית
בשירותי משבר בתקופת בוצע הביזור שתהליך בחשבון לקחת ויש מוגבלת, זה ממחקר ההכללה
במרפאות הופעלה שהתכנית לזכור יש בנוסף, בפרט. כללית חולים ובקופת בכלל בארץ הבריאות
אחרות מרפאות לעומת הממוצע מעל היתה הצוות רמת ובחלקן בה, להשתתף מעוניינות שהיו
ההסקה יכולת את המגבילה עובדה במלואה, יושמה לא שהתכנית לזכור חשוב כן כמו בקופה.

אחרות. במרפאות המודל הפעלת השפעות לגבי

הניתוח יחידת במרפאה. העובדים צוות על הביזור השפעת לגבי להסקה מתקשרת נוספת מגבלה
המרפאה. כלומר השינוי, מופעל שבה היחידה הינה ארגוני שינוי בהפעלת המתמקד במחקר
העובדים מספר אולם, ומרפאה. מרפאה בכל היישום באופן מותנה העובדים צוות על ההשפעה

מסקנות. והסקת סטטיסטיים מבחנים הפעלת על המקשה דבר מצומצם, מרפאה בכל

ההוצאה רמת על הביזור להשפעת בנוגע מסקנות להסיק היכולת לגבי גם מגבלות מספר קיימות
בין להפריד קושי קיים הביזור; לפני במרפאות ההוצאה רמת על נתונים אין והן: המרפאות, של
וטיב הביזור, בתכנית שהשתתפו המרפאות של אחרים מאפיינים השפעת לבין הביזור השפעת

הנתונים.

מבוזרת ניסוי במרפאת מוגבל, מידה בקנה נערכה המבוטחים על הביזור השפעת בחינת לבסוף,
נותנים למבוטחים הנוגעים הממצאים כי לזכור יש לפיכך, תואמת. אחת ביקורת ובמרפאת אחת
כלל לגבי חדמשמעיות מסקנות מהם להסיק ניתן לא אך עליהם הביזור להשפעת אינדיקציה
תכנית ובמסגרת אופיינית מרפאה הינה הניסוי מרפאת זאת, עם המבוזרות. במרפאות המבוטחים

המבוזרות. המרפאות בשאר שהתרחש למה דומים תהליכים בה התרחשו הביזור
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ביזור של יישום תהליך במפורט מתאר שהוא בכך ייחודי הינו זה מחקר אלה, מגבלות אף על
תכנית השפעת על מקיפים נתונים לראשונה מציג שהוא בכך מורכב; ארגוני שינוי שהינו ארגוני,
היבטים: מגוון על התכנית של ההשפעה את בוחן שהוא ובכך זמן; לאורך ראשוניות במרפאות ביזור
ההחלטות למקבלי המחקר חשיבות למבוטחים. והשירות ההוצאות רמת העובדים, צוות תפקוד
תכניות להפעיל אחרות, בארצות גם כמו בישראל, הבריאות במערכת הקיימת במגמה קשורה

השירות. רמת את ולשפר הוצאות לרסן במטרה דומות

הושם הדגש כאשר חלקי, באופן יושמה הביזור שתכנית היא ההערכה מן העולה הכללית התמונה
במיוחד ניכרו התכנית השפעות לכך, בהתאם תקציבית. ולשליטה לבקרה כלים פיתוח על בעיקר
ובשירות הצוות במורל פגיעה ללא הושגה הביזור של זו מטרה הוצאות. ריסון של בתחום
וכן העובדים ועמדות במורל ניכר לשיפור כמקווה, הביאה, לא התכנית זאת, עם יחד למבוטחים.
להביא אמורים שיושמו שהמרכיבים למרות זאת, המבוטחים. רצון ובשביעות הטיפול באיכות
לשיפור ומכאן רפואיות) סמכויות הרחבת חיסכון, על תגמול פידבק, (מתן תפקיד להעשרת
לשיפור תמריץ להוות גם אמורים היו שיושמו המרכיבים העבודה. כלפי ובעמדות הרצון בשביעות
כדי השירות לשיפור תמריץ מהווה נפשות מספר על המבוסס תקציב (למשל, למבוטחים השירות

לכך. עדות נמצאה לא זה במחקר אולם מבוטחים). למשוך

מחד, והניהולית הארגונית לספרות השלכה להן שיש שאלות מספר מעלים ההערכה ממצאי
מאידך: ביזור, תכניות ליישם ששוקלים לארגונים מעשיות והשלכות

המבוטחים? ועל העובדים על המקוות ההשפעות לכל הביזור תכנית הביאה לא מדוע א.
ריכוזי? מבנה בעל בארגון רחבה אוטונומיה בעלות יחידות בהפעלת הכרוכות הסוגיות מהן ב.

הוצאות לצמצם עובדים של למאמץ מובילה ביזור תכנית בה המידה על משפיעים גורמים אילו ג.
השירות? רמת את ולשפר

אלה. בסוגיות נדון להלן

המבוסחים? ועל העובדים על המקוות ההשפעות לכל הביזור תכנית הביאה לא מד1ע א.
בכך שיש וייתכן חלקית, בצורה יושמו ההדגמה תכנית שמרכיבי כך על מצביעים ההערכה ממצאי
שניתן התקציב ראשית, והמבוטחים. העובדים צוות על המקוות ההשפעות העדר את להסביר כדי
"על כספית להתחשבנות מסגרת היה אלא הסוף" "עד מחייבת כספית מסגרת היווה לא למרפאות
מיוחד מאמץ עשו לא רב, שינוי שיש באמת הרגישו לא שלכן ייתכן המחוז. הנהלת עם הנייר"
כך על מצביעים המחקר ממצאי שני, מצד וכר. מבוטחים משיכת באמצעות התקציב את להגדיל
שהעדר נראה ולכן לחסוך, מאמצים ועשו הכספי ולמצבם לתקציבם ברצינות התייחסו שהעובדים
לא המרפאות שנית, האחרים. בתחומים ההשפעות להעדר הסיבה אינו מחייבת תקציבית מסגרת
אדם, כוח בנושאי מינהליות החלטות בתחום (במיוחד לקבל שקיוו הסמכויות מלוא את קיבלו
למתן שיש החיוביות ההשפעות מוצו לא כך שבעקבות ייתכן וכי). משרדי ציוד תרופות, רכישת
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ליוזמה העבודה, כלפי בעמדות לשיפור להביא האמורה היא האוטונומיה כאשר אוטונומיה,
סמכויות שהעדר ייתכן בנוסף, למבוטחים. והשירות הטיפול באיכות לשיפור ומכאן ולמוטיבציה,
או העבודה שעות את להרחיב למשל,  השירות את לשפר מהעובדים מנע החלטות לקבל רחבות
היה חיסכון על התגמול שלישית, וכר. התורים את בכך ולקצר חיצוניים שירות נותני עם להתקשר
העדר את מסביר זה שדבר ייתכן כמועט. נתפס עצמו והתגמול ברורים היו לא התגמול כללי חלקי,
הגיע לא ההוצאות על שניתן המידע רביעית, וכו'). מורל (יוזמה העבודה כלפי בעמדות השינוי
ומינהלת המחוז הנהלת עם בדוחות הדיון נפסק אף התכנית של השנייה ומהשנה סדירה, בצורה
מתן של (היבט תפקיד העשרת על ארוך לטווח ההשפעה העדר את מסביר זה שדבר ייתכן הביזור.

העבודה. כלפי עמדות על ומכאן שוטף) משוב

ולשיפור העובדים בעמדות לשינוי להביא הצליח לא שהביזור לכך ההסברים שאחד ייתכן בסיכום,
השפעת מדוע השאלה נשאלת עדיין אולם התכנית. של החלקי היישום הינו נותנים, שהם בשירות
המבוטחים. ועל הצוות על ההשפעה בתחומי ולא ההוצאות ריסון בתחום במיוחד ניכרה התכנית
מלאה בצורה ליישם יש והמבוטחים הצוות על גם השפעות תהיינה זה מסוג שלתכנית שכדי ייתכן
למתן המתייחסים המרכיבים של יותר מלא יישום כולל מרכיביה, כל על הביזור תכנית את יותר

חיסכון. על ותגמול סמכויות

ריכוזי? מבנה בעל בארגון רחבה אוסונומיה בעלות יחידות בהפעלת הכרוכות הסוגיות מהן ב.
למעשה פעלו לא והמרפאות חלקי היה ההדגמה תכנית יישום מדוע לשאלה ההסברים אחד
כולה שהקופה מבלי למרפאות מחוז של מהרמה נעשה שהביזור לכך קשור רחבה, באוטונומיה
מחוז (מרמת המקומית ברמה רק המתרחש לביזור לכך. במקביל כולל ביזור לתהליך נכנסה
מידת לגבי השלכות יש למחוז) מרכזית מהנהלה מקבילות סמכויות לבזר מבלי למרפאות;
אדם, כוח ניהול של בנושא למשל, ראשוניות. מרפאות כגון ליחידות לתת שאפשר האוטונומיה
למרפאות גמישות לתת יכלה לא ולכן הארגון כלל של במגבלות לעבוד חייבת היתה המחוז הנהלת
להתקשר באפשרותה מוגבלת היתה המחוז שהנהלת הינה נוספת דוגמה זמניים. עובדים בשכירת
למרפאות. כזו סמכות להעניק התקשתה ולפיכך הקופה, בבעלות שאינם חולים ובתי מכונים עם

הינהההשלכות אוטונומיות יחידות להפעיל בבואו עמה להתמודד צריך ריכוזי שארגון נוספת סוגיה
מרפאות בין האחידות למשל, בארגון. היחידות בכלל העבודה דפוסי אחידות על כזו להפעלה שיש
עצמאית מדיניות לקבוע למרפאות יאפשר מחוז אם משמעותית, בצורה להיפגע יכולה חולים קופת

לעובדים. כספיות הטבות מתן בנושא או בתרופות, עצמית השתתפות מחירי בנושא

מתן הארגון. של לגודל היתרון על אוטונומיות יחידות הפעלת של להשלכות קשורה אחרת סוגיה
יכולה מקומיים, להסדרים ולהגיע חיצוניים ספקים עם ישירות להתקשר לתתיחידות סמכויות

אלו. ספקים למול כולו הארגון של המיקוח בכוח לפגוע
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לזכור חשוב ריכוזי, בארגון ליחידות נרחבת אוטונומיה במתן הכרוכות בעיות למרות לבסוף,
היחידות שיתוף באמצעות הארגון של הכלכלי המצב שיפור למשל לארגון יתרונות בכך שגלומים
הרצון שביעות הגדלת וכן מקומיים, לצרכים והתאמתו ללקוח השירות שיפור התקציבית, באחריות
האוטונומיה למידת קשור אוטונומיה מתן של היתרונות מיצוי אולם, העובדים. של וההזדהות
בהחלטה אלו לסוגיות מודעים להיות חשוב ארגוני, ביזור תכנון בעת לכן, ליחידות. בפועל שניתנת

המתוכננת. האוטונומיה מידת על

הוצאות לצמצם ולמאמץ הצוות עמדות לשינוי מובילה ביזור תכנית בה המידה על משפיעים גורמים אילו נ.
השירות? רמת את ולשפר

והמרפאות רחבה בצורה מיושמת ביזור תכנית אם שגם נראה הנוכחי, המחקר ממצאי לאור
זמן לאורך לשינוי להוביל יכול כשלעצמו זה שינוי האם ספק יש עדיין אוטונומיות כיחידות פועלות
כך על מצביעים הנוכחי המחקר ממצאי השירות. רמת ולשיפור הוצאות לצמצום העובדים בעמדות
אלו לתוצאות להביא יכולה ביזור, תכנית בה המידה על המשפיעים נוספים משתנים מספר שישנם

זמן. לאורך

מוטיבציה רצון, בשביעות לעלייה הביא לא שהביזור לכך הגורמים שאחד נראה העובדים: ציפיות ■

גם כאשר בפועל, שיושמה התכנית לבין העובדים ציפיות בין הלימה חוסר היתה ומורל
מכך תסכול היה חיסכון על יחסית רב ותגמול יחסית רבות סמכויות ניתנו בהן במרפאות
מביא ביזור תכנית יישום שבה שהמידה נראה לפיכך לציפיות. בהתאם היה לא שהיישום
מלכתחילה. העובדים של הציפיות לרמת קשורה הצוות במורל שיפור של המקווה לתוצאה
מימוש התחלת עם תעלה אף שהיא וייתכן קבועה אינה הציפיות רמת כי לזכור יש בנוסף,
תפקיד להעשרת להיות שיכולה החיובית ההשפעה על דגש ישנו המינהלית בספרות הציפיות.
להשפעות התייחסות אין אולם בנגב, שהופעלה זו כגון ביזור תכנית יישום בעקבות העובדים

למימוש. זוכה איננה גבוהה ציפיות רמת כאשר להיות שיכולות הסותרות

של המשך מבטיחה הביזור תכנית הפעלת האם כשיפור: החדשים התנאים ותפיסת העבודה שגרת ■

כשיפור בתפקיד השינוי את לראות ימשיכו העובדים והאם זמן, לאורך לחסוך מאמצים
מקום ושיש זה, מחקר מממצאי שעולה השערה זמן? לאורך הרצון שביעות את שמעלה (העשרה)
צורך יש זה מסוג שינוי של ההשגים על לשמור מנת שעל הינה, בהמשך נוספים במחקרים לבחון
להאציל או חיסכון, על התגמול את לשפר המידע, את לשפר למשל  אותו ולפתח להמשיך
למצב מתרגלים העובדים אחרת, זמן. לאורך השפעותיו על לשמור מנת על  נוספות סמכויות

בשיפור. עוד חשים ואינם מאליו כמובן אותו ותופסים

למרפאה אוטונומיה מתן האם השאלה עולה זה מחקר לאור זמן: לאורן מההנהלה חיובי משוב ■

לשינוי לגרום כדי מספיקים העובדים של האינטרינזית המוטיבציה את המעלים תמריצים ויצירת
שיש הקריטית החשיבות על מצביעים הנוכחי המחקר ממצאי זמן. לאורך שלהם בהתנהגות
ובעניין במחויבות ירידה תפסו כשהמרפאות זמן. לאורך מההנהלה ועידוד חיובי, משוב לקבלת
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להמשיך העובדים של והמוטיבציה המחויבות גם ירדה ההדגמה, בתכנית המחוז הנהלת של
המתפתחת מהספרות הוצאות. ריסון  השפעה לביזור היתה שבו המרכזי בתחום במאמציהם,
חשיבות על דגש מושם ,continuous quality improvement על בספרות וכן tqm של בנושא כיום
שנועדו ביזור, בתכניות גם שכנראה עולה הנוכחי מהמחקר זמן. לאורך ההנהלה מעורבות
שלה הכרה ההנהלה, במעורבות צורך יש להנהלה, המרפאה בין ההדוק הקשר את לצמצם

. הצוות בהתנהגות מתמשך לשינוי יובילו שאלה מנת על ועידוד, במאמצים

שיפור על ביזור תכנית השפעת להערכת שהוצג במודל מהעובד: שנדרש אישי ומאמץ עבודה עומס ■

המתמשך האישי והמאמץ העבודה עומס של המשתנה בחשבון נלקח לא למבוטחים השירות
העובדים של וביוזמה במוטיבציה משינוי כתוצאה בשירות שהשיפור לזכור יש מעובדים. הנדרש
באופן לסייע יותר, ארוכות שעות להישאר (למשל ועובד עובד כל של אישיות מפעולות נובע
ממתן כתוצאה יותר רב בעומס לעבוד בכך, רפואי צורך כשיש לרופא תור להקדים לחולה אישי
להפנות במקום שונים וטיפולים בדיקות לבצע למרפאה, שבאים מקצועיים לרופאים גם סיוע
זמן? לאורך אלו אישיים במאמצים להמשיך העובדים את יתמרץ מה השאלה נשאלת וכו').
המכוונות ישירות בפעולות צורך יש זמן, לאורך העובדים את לתמרץ הקושי שלאור מאד ייתכן
בקופה שנעשו שינויים להביא ניתן כדוגמה למבוטחים. ובשירות הטיפול באיכות לשיפור
מתן מומחה, לרופא ישירה לפנייה אפשרות מתן  השירות שיפור לצורך האחרונה בתקופה
זו בדרך לנקוט עדיף בשירות, שיפור השגת שלצורך ייתכן ועוד. פקס באמצעות מעבדה תשובות
יותר להשקיע אותם להביא אמורה שכביכול עובדים של גבוהה מוטיבציה על רק להישען מאשר

עבודתם. בביצוע ומאמץ מחשבה זמן,

על צורה באותה תשפיע ביזור שתכנית לצפות נכון האם עצמה: במרפאה והעובדים ההנהלה מאפייני ■

מבחינת הן יותר חזקות שהן שמרפאות כך על מצביעים המחקר ממצאי המרפאות? כל
במקרה ההוראה מרפאות למשל (כמו הצוות של המודעות מבחינת והן מנהליהן של ההכשרה
בהצלחתן הן ביטוי לידי בא הדבר השינוי. מתכנית יותר חזקה בצורה מושפעות כנראה  זה)
בכך והן המחוז, והנהלת הפרויקט מינהלת של ועידוד ליווי ללא גם זמן, לאורך הוצאות בריסון
ובדרכים בדוחות דיונים שירותים, הרחבת למשל,  העבודה בדפוסי שינויים יותר בהן שנעשו
(מנהלי הביניים מנהלי דרג חשיבות על מצביע זה ממצא יותר. יעיל רפואי שירות למתן
שלהם הניהול כושרי בפיתוח להשקיע הצורך ועל ביזור, תכניות תוצאות על כמשפיעים מרפאות)

יעדיה. בהשגת התכנית הצלחת על להשפיע שיכול כגורם

המשנה ארגוני שינוי הינו ראשוניות במרפאות שביזור שלמרות כך על מצביע זה מחקר בסיכום,
יחסית, קצרה זמן תקופת תוך אותו ליישם ניתן הראשונית, המרפאה עבודת את משמעותית בצורה
יש הנגב במחוז שיושמה כפי הביזור לתכנית שלהם. פעולה שיתוף ועם עובדים של התנגדות ללא
זאת, עם יחד למבוטחים. ובשירות הצוות במורל לפגוע מבלי הוצאות, לריסון להביא פוטנציאל
ישיר לשיפור הנוגע בכל בתכנית הגלומה החיובית ההשפעה למידת באשר ספק מעלים הממצאים
מנת על למבוטחים. והשירות הטיפול איכות ולשיפור עובדים של ומורל יוזמה מוטיבציה, של
המודל את לבדוק מקום יש הממצאים את ולהכליל חדמשמעיות למסקנות להגיע יהיה שאפשר

נוספים. ובאזורים מרפאות של יותר רב במגוון יותר, רחב מידה בקנה
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הביקורת למרפאת הניסו1 מרפאת בין ההשוואה אי: נספח

הניסוי במרפאת שהתרחשו השינויים בין שהשוואה ההנחה על מתבסס המבוקר המחקר מערך
(מרפאה הביקורת במרפאת שהתרחשו השינויים לבין הביזור תקופת במהלך המבוזרת) (המרפאה
בקופה המונהגים אחרים ששינויים בהנחה הביזור, השפעת על תלמד תקופה באותה בוזרה) שלא
על כזו מהשוואה להסיק נוכל שאכן מנת על אולם, שווה. במידה המרפאות שתי על משפיעים
תקופת ושלאורך הניסוי למרפאת דומה תהיה הביקורת שמרפאת להבטיח יש הביזור, השפעת
לכך שיגרמו לביזור, קשורים שאינם מהותיים שינויים בלבד המרפאות באחת יחולו לא המחקר

הניסוי. למרפאת עוד דומה אינה הביקורת שמרפאת

עם ביחד נעשתה המרפאות בחירת בבארשבע. עירוניות מרפאות שתי נבחרו ההשוואה, ביצוע לשם
הן המינהלת חברי שלדעת מרפאות אלו מקרוב. המרפאות את המכירה הביזור, פרויקט מינהלת
צוות הרכב מבחינת ורגילות" כ"טיפוסיות שתוארו עירוניות מרפאות שתיהן האפשר. במידת דומות
אוכלוסייה משרתות שתיהן המבוטחת.40 האוכלוסייה ומאפייני המוצע השירותים מגוון העובדים,
אף הביקורת מרפאת למעשה, בינוני. סוציואקונומי וממעמד מגוון עדתי ממוצא בבארשבע ותיקה
הצוות) ומאפייני הניהול כישורי (מבחינת מתאימה כמרפאה הביזור מינהלת עלידי הוערכה

הביזור. בתכנית להשתתף

השוואה, ביניהן נערכה הביקורת, למרפאת הניסוי מרפאת בין הדמיון מידת את להעריך מנת על
שלאורך עולה מההשוואה א1). לוח (ראה ובסופו ההערכה, מחקר בתחילת המחוז, נתוני בסיס על
במרפאת גילי. והרכב גודל מבחינת הדומה אוכלוסייה שירתו המרפאות שתי המחקר, תקופת
עדיין וב1993 ,(14) הביקורת מרפאת לעומת (16.6) צוות לאנשי תקנים יותר מעט ב1991 היו הניסוי
המרפאות בשתי בביקורת). ו13.75 הניסוי במרפאת 15.12) תקנים יותר מעט הניסוי במרפאת היו
לאורך השינויים בסיכום, משק. ועובדי האחיות בתקני וצמצום לרופא, בתקנים תוספת היתה
ממצאי על שישפיעו חשש קיים לא ולפיכך המרפאות, בשתי דומים ומגמותיהם קלים היו התקופה

ההערכה.

במסגרת שנערכו סקרים נתוני הינו המרפאות שתי בין הדמיון מידת לבדיקת נוסף מידע מקור
בשתי המבוטחים בין הבדל שאין נמצא (1991) הראשון הסקר ביצוע במועד הנוכחי. המחקר
המרפאות בשתי והמקצוע. התעסוקה ההכנסה ההשכלה, המשפחתי, המצב מבחינת המרפאות,
פחות של נטו הכנסה על דווחו כ^10 בינונית: הכנסה בעלי נשואים של (£829.) גבוה שיעור נמצא
כ?209 המרפאות בשתי לחודש. ש"ח מ3,400 גבוהה הכנסה על דיווחו ו2596 לחודש, ש"ח מ950
מועסקים כ4370 מקצוע, מבחינת פנסיונרים. וכ£159 מובטלים), בית, (עקרות עובדים אינם
ושרותים מכירות פקידות בתפקידי מועסקים נוספים כ>?409 ומינהל, חופשיים אקדמיים, במקצועות

כחול. צוארון במקצועות ו>?179

למרפאות בהכרח דומות אינן אך הנגב במחוז ארורות עירוניות למרפאות דומות אלו שמרפאות לזכור יש 40
מיעוטים. בישובי או פיתוח בערי למרפאות כפריות,
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וב1993 19911 הביקורת מרפאת למאפייני הניסוי מרפאת מאפייני בין השוואה אי1: לוח
מרפאת מרפאת
הביקורת הביקורת הניסוי מרפאת הניסוי מרפאת

1991 1993 1991 1993

7544 7573 8055 7448 מבוטחים מספר
.g%8 12.2 10.47" 12.4 בני+65 שיעור

2 5 3 5 רופא תקני
5 4 5 4 אחות תקני

2.0 2.0 2.12 2.12 פקידים תקני
1.25 1.25 1.75 1.75 רוקחים תקני
1^75 ^5 275 2,25 משק עובדי תקני

1993 ,1991 הנגב, מוווז פנימיים נתונים מקור:

שיעור נמצא הניסוי במרפאת המבוטחים. של עדתי מוצא מבחינת המרפאות בין קל הבדל נמצא
מעט נמוך ושיעור (537") הביקורת מרפאת לעומת (637") אפריקה אסיה יוצאי של יותר מעט גבוה
בגיל גם הבדל נמצא .(307") הביקורת מרפאת לעומת (257") אירופה מזרח יוצאי של יותר
במרפאת מאשר 65+ בני של יותר גבוה מעט שיעור היה הניסוי במרפאת כאשר המבוטחים,
כרוניות במחלות החולים בשיעור המרפאות בין הבדל נמצא לא .'"(117" לעומת 157") הביקורת

(כ"257).

עליהם במשתנים ניכרים שינויים אלו בשנים חלו לא במרפאות, השירות מקבלי אוכלוסיית מבחינת
הניסוי במרפאת כאשר במקצת, הצטמצם במרפאות הרשומים המבוטחים מספר מידע42. לנו יש
ולכן המבוטחים קובץ של ("ניקוי") מינהלי מעדכון בחלקו נובע זה צמצום יותר. רב היתה הצמצום

המבוטחים. באוכלוסיית שוני על בהכרח מעיד אינו

ב1991 מ47.3 הניסוי במרפאת במקצת: עלה המרפאות בשתי האוכלוסייה של הממוצע הגיל
מבחינת האוכלוסייה הרכב ב1993. ל47.8 ב1991 מ47.3 הביקורת ובמרפאת ב1993; ל47.9
בהן השכונות שכן התקופה, במהלך ניכרת בצורה השתנה לא עדתי ומוצא סוציואקונומי מעמד

לשעבר. מבריתהמועצות ההמונית מהעלייה הושפעו לא אלו מרפאות פועלות

כבר המקצועי, האדם כוח בהרכב המרפאות שתי בין הדמיון אף שעל עולה, העובדים סקר מנתוני
מבמרפאת יותר גבוה היה הביקורת במרפאת העובדים גיל נמצאכי הראשון העובדים סקר במועד
לעומת 6746 גילאי היו הביקורת 1מרפאת מהעובדים אחוזים ושלושה שמונים המבוזרת. הניסוי

ולא (21 * (בני הבוגרת לאוכלוסייה רק מחושבים שהם משום א1 בלוח מהשיעורים גבוהים אלו שיעורים 41
שבמרפאה. המבוטחים לכלל

זו בשנה המבוטחים אוכלוסיית מאפייני את לתאר כדי ב1994 המבוטחים בסקר להשתמש ניתן לא 42
במועד האוכלוסייה את מייצג אינו לונגיטודינלי מחקר במערך המעקב סקר בהמשך, שיפורט שכפי מכיון

המעקב.
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ותק בעלי היו הביקורת מרפאת מעובדי 827* לכך, בהתאם הניסוי. במרפאת העובדים 47%מבין

הניסוי במרפאת לעובדים דווקא בנוסף, המבוזרת. הניסוי £?47במרפאת לעומת שנה מ20 יותר של
לעומת במרפאה ותק שנות מ11 למעלה היו מהם ל4096 בעבודה. ותק יותר מעט היה המבוזרת

הביקורת. במרפאת דומה ותק 21בעלי J0 רק

פרישה עקב במרפאות האדם בכוח שינויים חלו הביזור תוכנית הופעלה בהם השנים שלוש במשך :

אדם לכוח המחלקה נתוני לפי אחרות. מסיבות או בקופה אחר בתפקיד לעבודה מעבר מהעבודה,
כוח בעיקר אדם, בכוח לצמצום המחוז הנהלת של מכוונת ממדיניות בחלקו נבע הדבר הנגב במחוז \

כך, במחוז. המרפאות בכל מוקדמת לפרישה לצאת במרפאות אחיות של ומעידודן סיעודי, אדם
בפעם רק לשאלון שענו ואחרים ("לפני") הראשונה בפעם רק השאלון על שענו עובדים כמה היו
לאחר ו13 המחקר בתחילת עובדים 15 לשאלון ענו הניסוי במרפאת הכל, בסך ("אחרי"). האחרונה
גבוה היה התחלופה שיעור הביקורת במרפאת המחקר. שלבי בשני לשאלון ענו מהם 10 שנים. 3

בשני לשאלון ענו צוות חברי 6 רק עובדים. 8 ובסופו עובדים 12 לשאלון ענו המחקר תחילת עם יותר:
המחקר. שלבי

את שעזבו מי מול התקופה כל לאורך במחקר שהשתתפו העובדים במאפייני הבדל יש אם בחנו
רב ותק בעלי של אחיות, של יותר גבוה שיעור היה הניסוי מרפאת את שעזבו אלו בין המרפאה.
במרפאה. הנשארים לעומת שנים) 3311) במרפאה יחסית רב ותק בעלי ושל שנה) 4021) במקצוע
ובמרפאה. במקצוע ותק בעלי של יותר גבוה שיעור היה הביקורת מרפאת את שעזבו מי בקרב גם
הביקורת, במרפאת במיוחד התחלופה, שיעור רופאים. של יותר גבוה שיעור היה העוזבים בין אולם,
המרפאות בין להשוות יכולתנו את מגביל העוזבים מרבית של במקצוע המרפאות בין והשוני

הניסוי. במרפאת הצוות חברי על הביזור השפעת את ולבדוק

והן הניסוי במרפאת הן שינויים, חלו המחקר שנות שלוש שבמהלך מעלה זה ניתוח בסיכום,
דמוגרפיים לשינויים וכן בקופה אדם כוח במדיניות כלליים לשינויים הקשורים הביקורת, במרפאת
הניסוי מרפאת אלו, שינויים שלמרות לאמר ניתן זאת עם קופתחולים. מבוטחי באוכלוסיית
כאשר ביניהן, להשוות שניתן נראה המחקר. תקופת במהלך לזו זו דומות נשארו הביקורת ומרפאת

לעיל. שתוארו השינויים של האפשריות ההשלכות את בחשבון לקחת יש ההשוואה בעת
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ב1994, הנפל מקרי מאפייני ניתוח מבוסחים: סקרי בי: נספח
למרואיינים והשוואה

המדגם, של משינוי נובעים ב' לסקר א' סקר בין ההשוואה מן העולים ששינויים רושש קיים
להשוואה רבה חשיבות ישנה לפיכך, השני. במועד רואיינו לא מהמשתתפים שחלק מכך כתוצאה
הטיה. של אפשריים כיוונים לאמוד כדי הנפל) (להלן רואיינו שלא אלה לבין שרואיינו אלה בין
מצב מוצא, מין, (גיל, דמוגרפיים במשתנים מרפאה; במשתנה הנפל לבין המרואיינים בין השווינו
המתנה זמני משתני שביעותרצון, (משתני מרכזיים ובמשתנים בריאות); ומצב השכלה משפחתי,

המתנה). סבירות הערכת ומשתני

29 £9 נפטרו, 149?< סירבו, מהלאעונים ש$44.1 מצאנו ראיון ביצוע לאי הסיבות התפלגות בניתוח
ההיענות בשיעורי ניכרים הבדלים היו לא אותרו. לא י12.996 מגבלות או קשיים בגלל רואיינו לא

והביקורת. הניסוי מרפאת בין הראיון קיום לאי ובסיבות

את ביצענו המרואיינים מאפייני לבין הנפל מאפייני בין הבדל קיים אכן האם לבדוק מנת על
הבאות: הבדיקות

הדמוגרפיים, למשתנים ב94" ריאיון "קיום המשתנה בין תלות) (אי משתני הדו הקשר בדיקת א.
השונים.'4 המרכזיים ולמשתנים מרפאה למשתנה

שבהם מהמשתנים אחד כל של (הנקיה) העצמאית ההשפעה את בודדנו לוגיסטית רגרסיה ע"י ב.
משתני. הדו בניתוח למרואיינים הנפל בין מובהק הבדל היה

הנפל על נתונים לנו שאין מכיון א' בסקר והנפל המרואיינים תשובות כמובן, הוא ההשוואה בסיס
ב'. מסקר

למרפאה והשתייכות דמוגרפיים משתנים
ומשתנים למרפאה בהשתייכות למרואיינים הנפל בין ההשוואה ממצאי מסוכמים ב1 בלוח

דמוגרפיים.

המשתנה של התלות לבדיקת חיבריבוע מבחן א. סטטיסטים. מבחנים שני ע"י נעשתה הקשר בדיקת 43
שוויון לבדיקת T מבחן ב. המרכזיים. המשתנים מבין האורדינליםוהנומינלים המשתנים עם ב94" "רואיין
שביעות (משתני המרכזיים המשתנים מבין האינטרוולים במשתנים המרואיינים לעומת הנפל של תוחלות

בריאות). ומצב גיל הרצון,
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(באחוזים*) והנפל המרואיינים בקרב דמוגרפיים ומשתנים למרפאה השתייכות ב1: לוח
נפל מרואיינים

גיל"
24.7 11.4 בני+65

מין
50.5 41 גברים
49.5 59 נשים

מוצא
50.5 60 . אסיהאפריקה
33.3 26 אירופה מזרח
16 14 אחר

מרפאה
44 52 יאיר בן
56 48 ה' מרפאה

משפחת"* מצב
72 85 נשוי
5.4 2.6 גרוש
14 4.7 אלמן
8.6 7.9 רווק

השכלה"
60.2 45.4 לימוד שנות מ12 פחות
39.8 54.7 ויותר לימוד שנות 12

1^47 1^05 ** (ממוצע) בריאות מצב
מאד) 6גרוע מאד 0=טוב בריאות; (מצב בריאות מצב מלבד *

מובהק. למרואיין הנפל בין ההבדל **

הניסוי למרפאת והשתייכות מוצא, מין, לפי למרואיינים הנפל בין הבדל קיים שלא עולה הלוח מן
הבאים: המשתנים לפי הקבוצות בין מובהק הבדל נמצא זאת לעומת הביקורת. או

(><7ר24 העונים בקרב הקשישים משיעור יותר גבוה עונים הלא בקרב (65+ (בני הקשישים שיעור גיל.
אליה שמתייחסים בעיה היא הקשישים בקרב גבוה נפל מהעתים). .n%4 לעומת עונים הלא מסך
זהה המדגם קשישי בקרב הנפטרים שיחס להניח היא איתה להתמודד הדרך כאשר בספרות, גם

האוכלוסייה. בקרב הנפטרים ליחס

(290ד עונים הלא בקרב הנשואים משיעור יותר גבוה העונים בקרב הנשואים שיעור משפחתי. מצב
גבוה עונים הלא בקרב האלמנים שיעור זאת, לעומת העונים). מסך £859 לעומת עונים הלא מסך

העונים). מסך £4.79 לעומת עונים הלא כל מסך 14^ העונים בקרב האלמנים משיעור יותר
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מסך .eo%2) העונים לעומת עונים הלא בקרב יותר גבוה נמוכה השכלה עם האנשים שיעור השכלה.
העונים). מסך 45.470 לעומת עונים הלא כל

מהעתים בהרבה גבוה עונים הלא בקרב מאד וגרוע גרוע שהרגישו האנשים שיעור בריאות. מצב
של הגבוה השיעור היא לכך הסיבה העונים). 6.4$מסך לעומת עונים הלא כל מסך .n%4)

.(46.296) ב1994 הנפטרים בקרב ב1991 מאד וגרוע גרוע המרגישים

להיות יכול הנפל בקרב גרוע בריאות ומצב נמוכה השכלה עם אנשים אלמנים, של יותר גבוה שיעור
הנפל. בקרב הקשישים של יחסית הגבוה השיעור ע"י מוסבר

מרכזיים שביעותרצון משתני
מרכזיים. שביעותרצון במשתני למרואיינים הנפל בין ההשוואה ממצאי מסוכמים ב2 בלוח

הנפל ובקרב המרואיינים בקרב רצון שביעות ממוצע ב2: לוח

נפל מרואיינים רצון שביעות

2.20 2.16 מרופא
2.26 2.24 מאחיות
2.15 2.32 פתיחה משעות
2.23 2.25 מרקחת ומבית ממשרד
2.20 2.17 ומאוירה ממבנה
2.87 2.84 מהמתנה
155 3.50 מהמרפאה כללית

5=נמוך 1=גבוה

הרצון שביעות ממשתני אחד באף למרואיינים הנפל בין מובהק הבדל קיים שלא עולה מהלוח
משעות מאחיות, מרופא, שלהם בשביעותהרצון דומים והמרואיינים הנפל כלומר המרכזיים.

מהמרפאה. הכללית הרצון ובשביעות מהמתנה מרקחת, ובית ממשרד פתיחה,

המתנה וסבירות המתנה זמני משתני
המתנה זמני המייצגים במשתנים למרואיינים הנפל בין ההשוואה ממצאי מסוכמים א3 בלוח
לשירותים המתנה זמני המיצגים משתנים חמישה בדקנו ההמתנה. סבירות והערכת לשירותים
סבירות הערכת המיצגים וארבעה הבדיקות) לביצוע מקצועי, לרופא לרופא, לטלפון, (המתנה
לשירותים ההמתנה בזמני למרואיינים הנפל בין הבדל שאין נמצא אלה. לשירותים ההמתנה

ההמתנה. סבירות והערכת
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(באחוזים) הנפל ובקרב המרואיינים בקרב המתנה סבירות והערכת לשירות המתנה זמני ב3: לוח
נפל מרואיינים

בטלפון המתנה זמן
36.2 28.6 דקות מ5 פחות
34.0 36.0 דקות 515
19.1 16.8 דקות 1630
4.3 9.1 דקות 3160
6.4 9.4 משעה יותר

במרפאה לרופא ההמתנה
31.8 21.8 דקות מ51 פחות
27.1 43.4 . דקות 1630
31.8 27.5 דקות 3160
9.4 7.3 משעה יותר

מקצועי רופא אצל לטיפול המתנה
13.2 10.7 היום באותו
41.5 37.1 ימים 27
15.1 23.2 שבועיים עד שבוע
17.0 15.4 חודש עד שבועיים
13.2 13.6 מחודש יותר

בדיקות לביצוע המתנה
12.5 21.8 היום באותו
46.9 32.9 ימים 27
12.5 24.1 שבועיים עד שבוע
15.6 10.6 . חודש עד שבועיים
12.5 10.6 מחודש יותר

במרפאה לרופא ההמתנה סבירות הערכת
63.5 60.0 סביר
18.8 13.4 סביר כך כל לא
17.6 . 26.6 סביר לא

מקצועי רופא אצל לביקור ההמתנה סבירות הערכת
64.2 57.6 סביר
15.1 12.9 סביר כך כל לא
20.8 29.5 סביר לא

בדיקות לביצוע ההמתנה סבירות הערכת
71.9 66.5 סביר
3.1 10.6 סביר כך כל לא
25.0 22,9 סביר לא
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משתני רב ניתוח באמצעות למרואיינים הנפל בין השוואה
מהמשתנים אחד כל של (הנקייה) העצמאית ההשפעה את בודדנו לוגיסטית, רגרסיה באמצעות
בריאות מצב גיל, והם: משתני, הדו בניתוח למרואיינים הנפל בין מובהק הבדל היה שבהם
הוספנו כן גיל. עם הגבוה המיתאם עקב משפחתי מצב המשתנה את למודל הכנסנו לא והשכלה.
שיפר המודל במודל. השפעתם על לפקח כדי כללית ושביעותרצון מרפאה המשתנים את למודל

בלבד. 5 ב£9 הניבוי יכולת את

רקע משתני על בפיקוח מרפאה לפי ב1994" ראיון ל"קיום רגרסיה ניתוח ב4: לוח
odds ratio המובהקות s.e המקדם,13 המשתנה

0.661 0.104 0.254 0.41 ביזור מרפאת
0.4997 0.03 0.325 0.694 65+ גיל

1.03 0.659 0.074 0.033 מהמרפאה כללית ש"ר
0.7 0.005 0.13 0.366 גרוע בריאות מצב
1.16 0.097 0.09 0.156 לימוד שנות מ12 פחות השכלה

0.001 067 2/7 קבוע

גיל, הם המובהקים המשתנים משתני. הדו הניתוח תוצאות את מחזק הרגרסיה ממצאי ניתוח
להתראיין לא נטו רע, והרגישו מבוגרים, ב1991 שהיו שהמרואיינים הוא הקשר כיוון בריאות. ומצב
כבעלי נמצאו לא במודל שנכללו והשכלה, ושביעותרצון מרפאה הנוספים, המשתנים ב1994.

משתני. הרב בניתוח גם השפעה

בנפרד מרפאה בכל למרואיינים הנפל בין השוואה
ומרפאת הניסוי מרפאת לגבי בנפרד ביצענו הנפל כל סך על להלן שפורטו הבדיקות כל את
ו52 הניסוי במרפאת 41) בנפרד מרפאה בכל הנפל של יחסית הקטן המספר בגלל הביקורת.
כעל יאותרו מובהקים שהם שהבדלים הסטטיסטים במבחנים בעיה קיימת הביקורת), במרפאת
בנפרד. מרפאה לכל התגלו הנפל כל סך לגבי שהתגלו המגמות אותן זאת, למרות המובהקות. סף

לביקורת. הניסוי מרפאת בין שונה שהנפל לחשש בסיס שאין מכאן

סיכום
שונים (הנפל) ב94 רואיינו שלא שהאנשים מצאנו ב94 מרואיינים ללא המרואיינים בין בהשוואה
שתים בעלי נשואים; או אלמנים מבוגרים; יותר שהם: בכך הדמוגרפיים במשתנים מהמרואיינים
ומצב לגיל רק נמצאה עצמאית השפעה כגרוע בריאותם מצב את והעריכו ופחות; לימוד שנות עשרה
וקינג נאון (ברודסקי בספרות המוזכרים אחרים במחקרים גם התקבלו דומים ממצאים בריאות.
בשביעות מהמרואיינים שונים אינם הם זאת, עם יחד .(Lebowitz 1991, Sharma et ai 1992 ,1993

זמני את ובתפיסתם מרכזיים לשירותים ההמתנה בזמני במרפאה, מרכזיים משירותים הרצון
א' סקר בין בהשוואה להטיה יגרום שהנפל לחשש בסיס שאין נראה לכן, כסבירים. ההמתנה

ב'. לסקר
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התגלו הנפל כל סך לגבי שהתגלו המגמות שאותן לנפל, המרואיינים בין בהשוואה מצאנו, כן כמו
להטיה יגרום שהנפל חשש אין לכן, דומים. מרפאה בכל הנפל מאפייני כלומר בנפרד. מרפאה בכל

ב'. סקר לעומת א' בסקר והביקורת ל1ניסוי מרפאות בין בהשוואה
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(יולי התקציב וניצול ההוצאות רמת על למרפאה חודשי דוח גי: נספח
(1992

פנימי ריאלי סה"כ

הוצאות הוצאות הוצאות
עודף/גדעון תקציב בפועל עודף/גרעון תקציב בפועל עודף/גדעון תקציב בפועל סעיף שם

(3,286) 61,011 64,297 (3,286) 61,011 64,297 אדם כור!

3,234 4,291 1,057 3,234 4,291 1,057 מינהל

(51,719) 160,081 211,800 23,920 23,920 0 (27,799) 184,001 211,800 אשפוז

2.061 6,421 4,360 0 0 0 2,061 6,421 4,360 מיין
(51) 3,565 3,616 (529) 6,919 7,448 (580) 10,484 11,064 אבחון
4,209 6,129 1,920 4,978 11,897 6,919 9,187 18,026 8,839 ייעוץ

2,931 6,215 3,284 0 0 _ 0 2,931 6,215 3,284 מעבדה
12,489 49,268 36,779 12,489 49,268 36,779 תרופות

(1,643) (28,528) (26,885) (1,643) (28,528) (26,885) הכנסות
0 0 0 0 זיכוים

(42,569) 182,411 224,980 39,163 128,778 89,615 (3,406) 311,189 314,595 חודש סה"כ
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לפי המחוז, מתקציב למרפאות המוקצב ההוצאה שיעור די: נספח
סעיפים

המחוז מתקציב אחוז ההוצאה סעיף
89 אשפוז

0$ אדם כוח

90 אבחון
82 תרופות

ומשרד דואר מהוצאות £ל19 לחברים, מהחזרים 92 מינהל
27 משק

f

93



לעובדים הנוגעות הביזור תכנית תוצאות להערכת המדדים הי: נ0פח
במרפאה הניהול סגנון לבדיקת והמדדים

הביזור תכנית תוצאות להערכת מדדים א.
בקרב סקרים שני נערכו במרפאה הצוות חברי על הביזור תכנית השפעת את לבחון מנת על
3 (כעבור "אחרי" והשני במרפאות התכנית) יישום תחילת (עם "לפני" האחד במרפאות העובדים
התוצאות להערכת מדדים 3 נבנו מבוא) (ראה למחקר שנבנה ההערכה למודל בהתאם שנים).
שיקולים ומדד לחולים, ויחס שירות שיפור מדד לתפקיד, עמדות מדד הביזור: של החזויות

תקציביים.

בעמדות שינוי לבדיקת מדד על הסתמך למדד, וסיווגן לתפקיד, עמדות לבחינת השאלות ניסוח
פריטי של לעברית תרגום לאחר זאת .(1983) Macy <cf Peterson שבנו ארגוני שינוי בעת העובדים
התפקיד, מן הרצון לשביעות שנגעו עמדה משפטי כלל המדד הביזור. למחקר והתאמתם המדד
התבקשו העובדים ה'1). לוח (ראה התפקיד את לעזוב רוצים כמה עד ובדיקה ומוטיבציה, אחריות
מאד. 5נכון 4נכון, חלקי, באופן נכון 3 נכון, 2לא נכון, לא 1כלל שבו סולם על משפט כל לדרג

רופאים של תקציביים שיקולים לבדיקת והשאלות לחולים השירות שיפור לבדיקת השאלות
הקופה בהנהלת ואחיות רופאים עם שיחות לאחר החוקרים ידי על נבחרו ה'1), בלוח (המפורטים
המחקר. בצוות ודיונים במרפאה, צוות חברי עם שיחות במרפאה, הצוות בעבודת הבקיאים
1 שבו רצף פני על היו לחולים והיחס השירות שיפור לבדיקת במדד שנכללו לשאלות התשובות
מאד. רבה 5במידה רבה, 4במידה בינונית, 3במידה מעטה, 2במידה מאד, מעטה במידה
הם כמה עד הרופאים ענו שבו רצף פני על היו תקציביים שיקולים במדד שנכללו לשאלות התשובות
5 רב, 4משקל בינוי, 3משקל מועט, 2משקל לא, 1כלל ובו תקציביים לשיקולים משקל נותנים

מאד. רב משקל

במרפאה: הניהול סגנון לבחינת מדדים ב.
מדדים: שלושה בעזרת מתערב כמשתנה במרפאה הניהול סגנון גם נבדק ההערכה למודל בהתאם
בחירת תקשורת. ומדד המרפאה, מנהל של הניהול סגנון מדד בהחלטות, עובדים שיתוף מדד
שתורגמו לאחר ,Mirvis 1983 על התבססו השאלות וניסוח במרפאה הניהול, סגנון לבחינת המדדים
המדדים בשלושת שנכללו לשאלות התשובות ה'2). לוח (ראה הביזור למחקר והותאמו לעברית

מאד. 4נכון 3נכון, נכון, 2לא נכון, לא /כלל שבו רצף על נעו

בפועל הביקורת. מרפאת נתוני מול הביזור מרפאת נתוני זה בדוח מושווים המחקר מערך פי על
בפני עמדו מתוכן ששלוש מרפאות בארבע צוות חברי 57 ("לפני") הראשון הסקר במועד רואיינו
לבניית שימשו המרפאות 4 נתוני הביקורת. מרפאת היא והרביעית הסקר ביצוע בעת לתכנית כניסה
"אחרי" במועד העובדים בסקר המדדים. מהימנות ולבדיקת הכלליים המשתנים של Baseline
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(וכן המבוזרות המרפאות ב9 עובדים 114 רואיינו הביזור) תכנית תחילת לאחר שנים שלוש (שנערך
גורמים ניתוח נערך לא המועדים בשני במרפאות הנחקרים מיעוט מפאת הביקורת). מרפאת עובדי
שנבדקו כפי המדדים פריטי על והסמכנו למדדים, השאלות סיווג בדיקת לשם הסקרים נתוני על

לעיל. המצוטטים במחקרים

והן "לפני" הראשון הסקר נתוני על הן קרונבך של אלפא פי על נעשתה המדדים מהימנות בדיקת
קיבוץ מוצג ה1 בלוח הביזור). תכנית הפעלת של שנים שלוש (לאחר "אחרי" הסקר נתוני על
קרונבך של אלפא לפי המהימנות ובדיקת הביזור תכנית תוצאות הערכת על שאלות של למדדים
במרפאה הניהול סגנון על שאלות של למדדים קיבוץ מוצגים ה2 בלוח הבדיקה. מועדי בשני

הבדיקה. מועדי בשני המדדים מהימנות ובדיקת

מהימנותם ובדיקת הביזור תכנית תוצאות להערכת שאלות של למדדים קיבוץ ה1: לוח
קרונבך של אלפא מדדים
סקר סקר

"אחרי" "לפני"

.68 .69 התפקיד* כלפי עמדות
שלי מהעבודה רצון שבע/ת אני כללי באופן

מבצע/ת שאני העבודה על אישית אחריות מרגיש/ה אני
במרפאה פה לעבוד גאה אני

לי אכפת באמת במרפאה שקורה מה
בקופה1 אחר לתפקיד עובר/ת הייתי הזדמנות לי היתה לו

עזיבה1 על חושב/ת אני קרובות לעתים
.83 .85 לחולים ויחס שירות שיפור

טיפול לקבל שבאים לחברים השירות את לשפר משתדלים העובדים
גבוהה ברמה טיפול מתן על דגש מספיק במרפאה יש

לחולים טוב יחס נותן הצוות
.93 .87 לגבי: (רופאים) תקציביים שיקולים מתן

והדמיה רנטגן
תרופות

עצמאי לרופא הפניה
מעבדה בדיקות

חוץ למרפאות הפניה
מיון לחדר הפניה
לאשפוז הפניה

אחר לאזור חולה הפניית
למחקר התאמה תוך (1983) Macy <cf Peterson של שאלון מתוך נבחרו לתפקיד עמדות לבחינת השאלות *

הביזור.

שלילית. עמדה ו5 חיובית עמדה יהיה ש1 כך הסולם של היפוך נעשה המדד חישוב לצורך 1
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של אלפא לפי המהימנות ובדיקת במרפאה' הניהול סגנון על שאלות של למדדים קיבוץ ה2: לוח
קיונבך

קרונבך של אלפא מדדים
"אחרי" סקר "לפני" סקר

.65 .67 בהחלטות עובדים שיתוף
עבודתו על שמשפיעים בנושאים בהחלטות הצוות את משתפים

ענינית בצורה אליהן מתייחסים הצעות מעלים כשעובדים
ראש ובכובד

מבלי דברים לעשות פה ואומרים החלטות פה מתקבלות
למה2 להסביר

.66 .62 המרפאה מנהל של ניהול סגנון

החלטות מקבל כשהוא הצוות בדעת מתחשב המרפאה מנהל
סמכויות מעביר המרפאה מנהל כשצריך

עם להתייעץ בלי ההחלטות רוב את מקבל המרפאה מנהל
המרפאה2 צוות

.74 .75 תקשורת
שינוי נהלים, (שינוי במרפאה שנעשה מה על מידע יש לצוות

מדיניות)
להחליף אפשרות לצוות יש בה קבועה מסגרת במרפאה יש

ביקורת ולהביע בעיות לפתור מידע,
ולהצעות לשאלות לביקורת, פתיחות במרפאה יש

הביזור. למחקר התאמה תוך (!983) Mirvis בעקבות נוסחו השאלות 1

שלילית. עמדה ו5 חיובית עמדה יהיה ש1 כך הסולם של היפוך נעשה המדד חישוב לצורך 2
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ואיכות המבוסחים רצון לשביעות המדדים ומהימנות תוקף ו1: נספח
הס'פול

במרפאות הטיפול איכות ועל המבוטחים של הרצון שביעות על הביזור השפעת את לבחון מנת על
מועדים: בשני הביקורת ובמרפאת המבוזרת הניסוי במרפאת המבוטחים בקרב סקרים נערכו
מידע לאיסוף מקובל מחקר כלי הינו סקר שנים. 3 כעבור והשני הביזור תהליך תחילת עם האחד
שיש הינו ממבוטחים מידע איסוף של היתרון סטנדרטית. בצורה נחקרים של רב ממספר כמותי
קיים שאינו וכי) שירותים בקבלת קשיים רצון, שביעות על מידע (לדוגמה: ייחודי מידע להם
ועלות גבוהה המידע נגישות בנוסף, המינהליות. ברשומות או הרפואי בתיק כגון אחרים, במקורות
על הן מידע כמקור חולים בדיווחי להשתמש שניתן כך על הסכמה קיימת יחסית. נמוכה איסופו
Ware 1983, Robetrs <ef Tugwell l987,Zastowny et al) שעברו הטיפול תהליכי על והן רצונם שביעות
1983, Kaplan <ef Ware 1989, Brown <cf Adams 1992, Hargraves et al 1993, Delmarva Foundation
בהם המדדים של ותוקף מהימנות הינו מהממצאים מסקנות להסקת הכרחי תנאי זאת, עם (1994

.(Carmines 8l Zeller 1983, Backstrom 1981) משתמשים

הטיפול ואיכות רצון שביעות  המרכזיים המחקר למשתני המדדים בניית אופן מפורט זה בנספח
נעשתה המהימנות בדיקת המדדים. של והתוקף המהימנות מידת להערכת שנערכו בדיקות וכן 

ולתוקף נראה לתוקף התייחסו התוקף ובדיקות קרונבך, של אלפא וחישוב גורמים ניתוח באמצעות
מבנה.

המרפאה משירות' רצון שביעות לרמת מדדים
במרפאה השירות של השונים להיבטים המתייחסות שאלות 45 נכללו בשאלון המדדים: בניית
:(Pascoe, 1983, Ware et al 1983, Robetrs and Tugwell, 1987, Nguyen et al 1983)) בספרות המוזכרים
נגישות יחס), הסברים, תקשורת, זמן, הקדשת (הכולל ביןאישי יחס מקצועיתטכנית, רמה
נוסחו השאלות עבודה). שעות רופאים, (מבחר וזמינות תור) אורך טיפול, קבלת קלות (המתנה,
נכון נכון, מאד, נכון :5 עד מ1 סולם על משפט כל לדרג התבקש המרואיין כאשר עמדה כמשפטי
באופן וחלקן חיובי באופן נוסחו מהשאלות חלק כמקובל, נכון. לא בכלל או נכון לא חלקי, באופן

שלילי. באופן שנוסחו לפריטים קטגוריות היפוך נעשה המדדים חישוב לצורך שלילי.

בקהילה רפואה שירותי להערכת שפותחו דומים שאלונים על התבססו בשאלון שנכללו השאלות
רוזן יובל ,Nguyen et al 1983 ,Ware et al 1983) המחקר לשאלות וכן הארץ לתנאי שהותאמו לאחר
מתמקדים מארה"ב השאלונים בעוד .(1984 פלפל ,1985 ואפשטיין פלץ לינדר תמיר ,1994 וגבאי
נוסף צוות של לעבודה גם נוגעות והשאלות ההתייחסות, הורחבה הנוכחי בשאלון הרופא, בעבודת
להיות הצפויים השירות היבטי לאותם דגש ניתן כן כמו ופקידים). רוקחים (אחיות, במרפאה

וזמינות. נגישות בפרט הביזור תכנית מהפעלת יותר מושפעים
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של הסיווג להלן הראשון. הסקר נתוני על גורמים ניתוח נערך למדדים, השאלות את לסווג מנת על
השני הסקר נתוני על גם נערך גורמים ניתוח הגורמים. בניתוח שהתקבל כפי למדדים השאלות

המקורי. לסיווג דומה היה למדדים השאלות סיווג כללי שבאופן ונמצא

מרופא: רצון שביעות
n=45l ,0.89 = אלפא :1991 סקר

n=377 0.90 אלפא :1994 סקר
זמן. מדי מעט לי מקדיש הרופא בדר"כ .1

בכך. צורך שקיים למרות נוספות לבדיקות אותי שולח אינו הרופא שלפעמים מרגיש אני .2

תמיד. איתו להתקשר יכול אני שלי, לרופא זקוק שכשאני מרגיש אני .3

שאלותי. כל על עונה הרופא שבו מהאופן מרוצה אני .4

שלי. הרופא של המקצועי מהטיפול מרוצה אני .5

לחולים. סבלנות מספיק אין שלי לרופא .6

לי. נותן שהוא והתרופות הטיפול על לי מסביר אינו בדר"כ הרופא .7

שלי. הבעיה את היטב הרופא מבין הביקורים ברוב .8 .

הרופא. של מהיחס מרוצה אני .9

מדי. שטחית בצורה הרופא בי מטפל קרובות לעתים .10

הילדים: מרופא רצון שביעות
205n= ,0.91 = אלפא :1991 סקר
n=145 0.91 = ^^^^ :1994 1pD

זמן. מדי מעט לי מקדיש הילדים רופא בדר"כ .1

בכך. צורך שקיים למרות נוספות לבדיקות שולח אינו הילדים רופא שלפעמים מרגיש אני .2

תמיד. איתו להתקשר יכול אני שלי, הילדים לרופא זקוק שכשאני מרגיש אני .3
שאלותי. כל על עונה הילדים רופא שבו מהאופן מרוצה אני .4

הילדים. רופא של המקצועי מהטיפול מרוצה אני .5

לחולים. סבלנות מספיק אין הילדים לרופא .6

לילד. נותן שהוא והתרופות הטיפול על לי מסביר אינו בדר"כ הילדים רופא .7

הילד. של הבעיה את היטב הילדים רופא מבין הביקורים ברוב .8

הילדים. רופא של מהיחס מרוצה אני .9

שטחית. בצורה בילד מטפל הילדים רופא קרובות לעתים .10

מאחיות: רצון שביעות
466n= 0.89 = אלפא :1991 סקר
n=357 0.89 = אלפא :1994 סקר

בשבילי. זמן מספיק לה שיש מראה האחות בדר"כ .1

שלי. לבעיות להקשיב מוכנה לא האחות .2

האחות. של מהיחס מרוצה לא אני .3

האחות. של המקצועי מהטיפול מרוצה אני .4

98



הרופא. את לראות רוצה כשאני עלי מקשה האחות בדר"כ .5

כראוי. תפקידה את ממלאה האחות .6

מזמינות: רצון שביעות
224n= 0.83 = אלפא :1991 סקר
n=160 0.80 = אלפא :1994 ipt?

לך? נוחות פתוחה המרפאה שבהן השעות האם בדר"כ .1

שלך? הרופא של הקבלה משעות מרוצה אתה מידה באיזו .2

שלו? העבודה משעות כלומר הילדים, רופא של הקבלה משעות מרוצה אתה מידה באיזו .3

מנגישות: רצון שביעות
ח =431 0.57 = אלפא :1991 סקר
n=361 0.55 = אלפא :1994 סקר

במרפאה. זמן מדי יותר מחכה אני בדר"כ .1

בקופתחולים. בדיקות לבצע בשבילי טירחה זו .2

זמן. הרבה לחכות צריך וכד, עור רופא כמו מקצועי לרופא תור שמקבלים עד .3

התרופה. לקבלת עד כמעט מחכים לא המרקחת לבית כשבאים .4

שמן. הרבה גוזל בקופתחולים צילומים ביצוע .5

מרקחת: ובית ממשרד רצון שביעות
482n= 0.73 = אלפא :1991 סקר
401n= 0.74 = אלפא :1994 סקר

המשרד? עובדי של השירות מרמת מרוצה אתה מידה באיזו .1

המרקחת? בבית שקיימים והפריטים התרופות ממבחר מרוצה אתה מידה באיזו .2

חסרה. שהתרופה מגלים במרפאה המרקחת לבית פונים כאשר פעמים הרבה .3

מאד יעילים במרפאה המשרד עובדי .4

גמור. בסדר אלי מתייחסים במרפאה המשרד עובדי .5

ואוירה: ממבנה רצון שביעות
503n= 0.63 = אלפא :1991 סקר
n=410 0.68 = אלפא :1994 סקר

מטופחת המרפאה .1

המרקחת בבית צפוף .2

נקייה המרפאה .3

נוחים לא ההמתנה חדרי .4

במרפאה שקט .5

הבדיקה בעת הפרעות יש הרופא בחדר .6

החולים של הפרטיות את מכבדים במרפאה העובדים .7
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בשני קרונבך, של אלפא באמצעות חושבה מדד בכל הפריטים של הפנימית המהימנות מהימנות:
מהימנות ומעלה). 0.7) גבוהה נמצאה המדדים רוב ולגבי ,(Carmines and Zeller, 1979) המועדים
(כ ואווירה ממבנה רצון ושביעות (כ0.55) מנגישות רצון שביעות של למדדים התקבלה יותר נמוכה

.(0.65

.1994 של השני בסקר חוזר גורמים ניתוח ביצוע ע"י גם נבחנה המדדים של הפנימית המהימנות
הפריטים לסיווג בסיס וששימש ב1991 שנערך הניתוח את רבה במידה תאמו הזה הניתוח תוצאות
המדד .(Carmines and Zeller, 1979) המדדים מהימנות על הוא גם מצביע זה ממצא למדדים.

בתחום. הפריטים לכל המרואיין של התשובות כממוצע נבנה תחום בכל הרצון לשביעות

הנראה לתוקף הבסיס את מהווה אחרים במחקרים ותוקפו שנבדקו בשאלות שימוש נראה: תולןף
הנראה התוקף נבחן הארץ, לתנאי הותאמו אלה כלשונן נלקחו לא שהשאלות מכיוון השאלון. של
מרואיינים עם פתוח ריאיון ע"י וגם המחקר, צוות ע"י השאלות של ביקורתית קריאה ידי על גם
בין מבחינות נמצאו השאלות בנוסף, לשאלון. שענו לאחר לשאלון, פרהטסט במסגרת שרואיינו
כפי הרצון שביעות ברמת מרפאות בין והבדלים ירושלים במחוז והן הנגב במחוז הן מרפאות
השירות רמת על שלהם קודם וידע המחוזות הנהלות של להערכות תאמו זה בשאלון שנמדדה

השאלון. הועבר בהן במרפאות

לפי צפויים אשר קשרים קיום בדיקת באמצעות נבחן המדדים של המבנה תוקף סבנה: תוקף
הסקר נתוני על הן נערכו הבדיקות בשאלון. אחרים למשתנים המדדים בין ההיגיון או התאוריה

בדיקות: של סוגים 4 נערכו השני. הסקר נתוני על והן הראשון
עצמם לבין השונים בתחומים הרצון שביעות מדדי בין קשרים .1

כללית. רצון שביעות המודדים למשתנים תחום בכל רצון שביעות מדדי בין קשרים .2

בריאות. ורמת סוציודמוגרפיים למשתנים הרצון שביעות מדדי בין קשר .3

פנייה (למשל לתחום הרלוונטיות אחרות לשאלות תחום בכל הרצון שביעות מדדי בין קשר .4

וכו'). פרטי לרופא

למשתנים (המתאים פירסון של המיתאם מקדמי באמצעות נבחנו המשתנים בין הקשרים
באמצעות נערכו בדיקות מספר כן כמו אורדינליים). למשתנים (המתאים וספירמן אינטרווליים)
שביעות מדדי הוגדרו חיברבוע מבחן חישוב לצורך משתנים. בין תלות לבדיקת חיברבוע מבחן

רמות: ל4 חולקה הרצון שביעות ממוצע התפלגות אורדינלי: סולם על תחום בכל הרצון
אחת תקן סטיית + המרואיינים כל של התשובות ממוצע שגבוה בתחום ציון מאד: מרוצה

אחת תקן סטיית + התשובות לממוצע התשובות ממוצע שבין בתחום ציון מרוצה:
אחת תקן סטיית פחות התשובות לממוצע התשובות ממוצע שבין בתחום ציון מרוצה: כך כל לא

אחת. תקן סטיית פחות התשובות מממוצע שנמוך ציון מרוצה: לא

המבנה: תוקף בדיקות ממצאי פירוט להלן
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עצמם לבין השונים בתחומים הרצון שביעות מדדי בין קשרים .1

בין קשר צפוי הספרות, לפי זאת, עם שונים. מתחומים המורכב ממדי רב מושג הינה הרצון שביעות
לא אך חיוביים להיות צפויים המתאמים השונים. בתחומים השירות את המרואיינים הערכות

חופפים. שאינם שונים תוכן תחומי על מדובר שכן גבוהים

רצון שביעות ו'1): לוח (ראה המדדים בין ומובהקים חיוביים פירסון מיתאם מקדמי נמצאו כצפוי,
ל0.42 0.22 בין נעו המתאמים ונגישות. זמינות מרקחת, ובית משרד ואווירה, מבנה אחות, מרופא,

השני. בסקר ל0.46 0.17 ובין הראשון, בסקר
ונגישות זמינות מדדי להוציא האחרים המדדים עם במתאם נמצא ילדים מרופא רצון שביעות מדד
השאלות שעל מכך נובע שהדבר ייתכן השני. בסקר מרקחת ובית ומשרד וזמינות הראשון בסקר
כל ענו השאלות שאר ילדים, להם שהיו הצעירים המרואיינים רק ענו הילדים לרופא שנגעו

בסקר. המרואיינים

ספק להחליף ורצון כללית. רצון שביעות המודדים למשתנים תחום בבל רצון שביעות מדדי בין קשרים .2
הם שכן כללית רצון לשביעות מדדים עם מתואמים להיות צפויים תחום בכל הרצון שביעות מדדי
מהמרפאה כללית רצון שביעות על שאלות עם הקשרים נבדקו לפיכך שלה. שונים היבטים מודדים
העדר המבטאים הקופה ואת המרפאה את לעזוב רצון על שאלות עם הקשרים גם נבדקו ומהקופה.

ו2). לוח (ראה (Zastowny 1983) לתיקוף כמשתנים ומשמשים קיצוני, רצון שביעות

המדדים כל עם ומובהק, יחסית גבוה, חיובי במיתאם נמצאה מהמרפאה כללית רצון שביעות
השני. בסקר ל0.45 0.25 ובין הראשון בסקר ל0.46 0.26 בין נעו המדדים תחום. לפי רצון לשביעות

כל עם ומובהק יחסית גבוה חיובי במיתאם כן גם נמצאה חולים מקופת כללית רצון שביעות
ל0.41 0.25 ובין הראשון בסקר ל0.45 0.22 בין נעו המדדים תחום. לפי רצון לשביעות המדדים

השני. בסקר

מדדי עם גבוה לא אך מובהק שלילי ספירמן במיתאם כצפוי נמצא המרפאה את לעזוב רצון
בשני). ל0.21 0.09 ובין הראשון, בסקר ל0.19 0.08 (בין תחום לפי רצון שביעות

תחום לפי רצון שביעות מדדי עם מובהק שלילי במיתאם כצפוי נמצא קופתחולים את לעזוב רצון
בשני). ל0.39 0.27 ובין הראשון בסקר ל0.31 0.16 (בין

בריאות ורמת סוציודמוגרפ"ם למשתנים הרצון שביעות מדדי בין קשר .3
אולם, בריאות. ורמת סוציודמוגרפיים משתנים לבין רצון שביעות בין קשרים קיימים הספרות, לפי
כלל, בדרך הקשר. כיוון מבחינת עקיבים תמיד ואינם חזקים, אינם שהקשרים עלה מהמחקרים
נמצא כן כמו יותר. גבוהה רצון שביעות רמת על לדווח נוטים ונשים נמוכה השכלה בעלי קשישים,
Pascoe, 1983, Weiss, 1988, Hall) מאחרים רצון שבעי פחות נמוכה בריאות רמת בעלי כלל שבדרך

.(and Dornan 1990
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הסוציו למשתנים הרצון שביעות מדדי בין הנוכחי במחקר שנמצאו הקשרים מסוכמים ו3 בלוח
מאחות, רצון לשביעות גיל בין קשר שקיים נמצא חיברבוע במבחן הבריאות. ורמת דמוגרפיים
בעלי גבוהה. רצון שביעות בעלי הם קשישים כצפוי כאשר מרקחת ובית משרד נגישות, זמינות,
ומבנה נגישות מזמינות, יותר רבה רצון שביעות הביעו ומטה) לימוד שנות 12) נמוכה השכלה
רצון. לשביעות מין בין משמעותיים קשרים נמצאו לא בספרות, מהמדווח בשונה במרפאה. ואווירה
יותר) נמוכה בריאות רמת (בעלי כרוניים שחולים נמצא אצלנו בספרות, לממצא בניגוד כן כמו
מרופא, רצון לשביעות קשורה נמצאה כרונית מחלה הראשון, בסקר יותר. רבה רצון שביעות מגלים

זמינות. תחום עם רק קשר נמצא השני בסקר ונגישות. זמינות אחות,

לתחום הרלוונטיות אחרות לשאלות תחום בכל הרצון שביעות מדדי בין קשר .4
לתיקוף. ששימשו בשאלון אחרים משתנים עם צפויים קשרים נבדקו רצון שביעות של מדד כל לגבי

(0.05<ק). סטטיסטית מובהקים שנמצאו הקשרים פירוט להלן

מעדיף האדם בו מקום בדבר לשאלה קשורה כצפוי נמצאה במרפאה: ואווירה ממבנה רצון שביעות
לקבל שמעדיפים מאלו .s%2 הראשון, בסקר אחר). במקום הרופא, בבית (במרפאה, טיפול לקבל
שמעדיפים מאלו 2270 לעומת ואווירה ממבנה נמוכה רצון שביעות בעלי הם במרפאה הטיפול את
בהתאמה. ו"27.77 .n%4 היו השיעורים השני בסקר אחר. במקום או הרופא בבית טיפול לקבל

רצון שביעות רמת לתיקוף כמשתנה בספרות מוצע ספק להחליף הרצון מהרופא: רצון שביעות
הרצון בשביעות קשור כצפוי, נמצא, הרופא את לעזוב הרצון זה במחקר .(Zastowny et al 1983)

מאלו £89 לעומת רצון שבעי אינם הרופא את לעזוב שרוצים מאלו £589, הראשון, בסקר מהרופא.
בהתאמה. 8 ו£9 60?0 היו השיעורים השני בסקר לעזוב. רוצים שאינם

למערכת מחוץ בשירותים השימוש פרטי. ברופא לשימוש גם קשור נמצא מרופא רצון שביעות מדד
נמצא כצפוי, (Cieary and Mcneil 1988) רצון שביעות מדדי לתיקוף נוסף כמשתנה בספרות מוצע
רופא אצל המבקרים מבין הראשון, בסקר מהרופא. רצון לשביעות פרטי רופא אצל ביקור בין קשר
שביעות שהביעו .n%3 לעומת גבוהה רצון שביעות 31.37^ נמוכה, רצון שביעות הביעו 19.27" פרטי,
שיעורים גבוהה. רצון שביעות הביעו ו4870 פרטי רופא אצל ביקרו שלא מאלו מבין נמוכה רצון
נמוכה רצון שביעות הביעו £219 פרטי רופא אצל המבקרים (מבין השני בסקר גם התקבלו דומים

גבוהה). וג?489 נמוכה רצון שביעות הביעו £109 רק ביקרו שלא אלו מבין גבוהה. ו3570

מהרוצים £609 הראשון, בסקר הרופא. את לעזוב הרצון עם קשר נמצא ילדים: מרופא רצון שביעות
השני בסקר לעזוב. רוצים שלא מאלו £109 לעומת נמוכה רצון שביעות הביעו הרופא את לעזוב
ייתכן פרטי. ברופא השימוש עם קשר נמצא לא זאת, עם בהתאמה. ו£69 £609 היו השיעורים
מהרופא הרצון שביעות אם שאף כך שגרתיות, כלל בדרך הינן הילדים שמחלות מכך נובע שהדבר

כך. בשל פרטי לרופא ולפנות כסף להוציא צורך רואים לא נמוכה,
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$58< הראשון, בסקר פרטי. מרקחת בבית שימוש עם קשר נמצא מרקחת: ומבית ממשרד רצון שביעות
שלא אלו .349Sמבין לעומת נמוכה רצון שביעות הביעו פרטי מרקחת בבית שהשתמשו אלו מבין
2 בסעיף לעיל כמתואר נמצא כן כמו בהתאמה. ו^39 6470 היו השיעורים השני בסקר השתמשו.

המרפאה. את לעזוב הרצון עם קשר

מחסום קיום לשירותים. בגישה קשיים על המרואיינים דיווחי עם קשר נמצא מנגישות: רצון שביעות
מחסום מדדי פירוט (ראה שירות. לקבל מאמץ והשקעת קיבל) לא אך לשירות (נזקק שירות לקבל
שירות לקבל במחסום שנתקלו כך על שדיווחו המרואיינים מבין הראשון, בסקר בהמשך). ומאמץ
.t%4 לעומת השירותים, מנגישות מאד רבה רצון שביעות הביעו >?ל0 יותר, או שירותים בשני
נמצאה השני בסקר במחסום. נתקלו שלא מאלו ו0?24 אחד, במחסום שנתקלו מהמרואיינים
בשני שנתקלו אלו מבין סטטיסטית: מובהק נמצא לא המשתנים בין הקשר אך דומה, מגמה
במחסום שנתקלו אלו מבין מהנגישות, מאד גבוהה רצון שביעות הביעו 6.396 יותר, או מחסומים

במחסום. כלל נתקלו שלא מאלו .is%7 לעומת גבוהה רצון שביעות הביעו £6.59, אחד

מנגישות רצון שביעות במדד הפריטים שמרבית מכך נובע מחסום מדד עם החלש שהקשר ייתכן
שירות. קבלת אי של יותר קיצוניים למצבים מתייחס מחסום מדד ואילו המתנה, לזמני מתייחסים
מאמץ השקעת על שדיווחו אלו ll.47cמבין הראשון בסקר שירות, בקבלת מאמץ על דיווח לגבי
השני בסקר מאמץ. השקיעו שלא מהמרואיינים £28.59 לעומת מהנגישות גבוהה רצון שביעות הביעו
את לעזוב הרצון עם קשר לעיל, כמתואר נמצא, כן כמו בהתאמה. ו0?22 £ל11 היו השיעורים

הראשון. בסקר המרפאה

השני. בסקר המרפאה את לעזוב רצון עם 2 בסעיף כמתואר קשר נמצא מזמינות: רצון שביעות

המרפאה. את לעזוב הרצון עם קשר נמצא ,2 בסעיף כאמור מהאחות: רצון שביעות

במרפאה וה0יפול השירות איכות להערכת מדדים
סופרים המדדים מחסום. ומדד מאמץ מדד השרותים: נגישות רמת להערכת מסכמים מדדים נבנו
שהיה או מאמץ), (מדד שירות בקבלת מאמץ שהשקיע דיווח המרואיין בהם הפעמים מספר את
לרמת מדד דומה בצורה נבנה המדדים תיקוף לצורך בנוסף, מחסום). (מדד קיבל ולא לשירות זקוק

בשירותים. שימוש

מבנה. ותוקף נראה תוקף סוגים: משני היו שנערכו התוקף בדיקות
וכן המחקר, צוות ע"י השאלון פריטי של ביקורתית קריאה ע"י נבחן מאמץ מדד של הנראה התוקף

השאלון. מילוי לאחר מרואיינים עם שיחה התקיימה שבמסגרתו בפרהטסט בחינתן ידי על

מצפים איננו ולכן אדיטיביים הינם שהמדדים מכיוון מהימנות בדיקות נערכו לא אלו למדדים
הפריטים. בין למיתאם
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בשאלון. ארורים למשתנים המדדים בין צפויים קשרים איתור על מתבססות המבנה תוקף בדיקות
להלן. מפורטות מדד לכל שנערכו התוקף ובדיקות המדדים בניית אופן

מאמץ מדד בנ"ת אופן
לגבי שירות. לקבל כדי השקיע שהמרואיין המאמץ למידת המתייחסים פריטים 5 נכללו בשאלון

בקלות, תשובה: אפשרויות 3 היו פריט כל
שקיבלו, האחרון לשירות להתייחס לילדיםהתבקשו הורים שהם מרואיינים בקושי. מסוים, במאמץ

ילדיהם. של או שלהם רפואית לבעיה שקשור
השאלות. פירוט להלן

במאמץ בקלות, בטלפון המרפאה את השגת האם למרפאה שהתקשרת האחרונה בפעם .1

בקושי? או מסוים
בקושי? או מסוים במאמץ בקלות, ההחזר את קיבלת האם האחרונה, בפעם .2

בקושי? או מסוים אחרי בקלות, מהמשרד ההתחייבות את קיבלת האם האחרונה, בפעם .3

או מסוים במאמץ בקלות, שלך מהרופא מקצועי לרופא ההפניה את קיבלת האם .4

בקושי?
בקושי? או מסוים במאמץ בקלות, לבדיקה ההפניה את קיבלת האם .5

או מסוים מאמץ לאחר השירות את שהשיג ענה האדם בהם הפעמים מספר את סופר מאמץ מדד
מאמץ שהשקיע אחת פעם לפחות שדיווח 1=מי מאמץ השקעת של רמות לשתי סווג המדד בקושי.

שירות. בקבלת מאמץ השקעת על אחת פעם אפילו דיווח שלא מי ו0 שירות, בקבלת

שיעור את ולא שלילית, התנסות היתה בהן הפעמים כל סך את הסופר מדד לבנות הוחלט
מסכם שמדד לנו שנראה הינה זו להחלטה הסיבה ההתנסויות. כל סך מתוך השליליות ההתנסויות
בעיות שכן, הרפואית. מהמערכת מקבל שהמרואיין הטיפול איכות את יותר מהימנה בצורה מתאר
עם יותר רבה התנסות היא לכך שהסיבה משנה ולא יותר רבות הן בפועל נתקל בהן הנגישות

המערכת.

בשירותים שימוש מדד בניית אופן
השאלות עצמו44. המרואיין של בריאות בשירותי לשימוש המתייחסות שאלות 7 נכללו בשאלון

הינן:
ויותר). חודש לפני האחרון, (בחודש לאחרונה? שלך המשפחה רופא אצל ביקרת מתי .1

למשל: מקצועי? לרופא ילדך) את (או אותך הפנה במרפאה רופא האם האחרונה, השנה במשך .2

וכד' אורתופד נשים, עיניים, רופא

רמת את מלאה בצורה משקפים ואינם המרפאה באמצעות בשירותים לשימוש מתייחסות אלו שאלות 44
מאמץ מדד של מבנה תוקף בדיקת לצורך בהם להשתמש הוחלט זאת, עם המרואיינים. של השימוש

מחסום. ומדד
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מחוץ מיוחדות לבדיקות ילדך) את (או אותך הפנה במרפאה רופא האחרונה בשנה האם .3

רנטגן? אולטרהסאונד, ,CT כגון למרפאה
מיון? בחדר טופלת האחרונה בשנה האם .4

בביתחולים? אושפזת האחרונה בשנה האם .5

שתן, דם, (בדיקות מעבדה? לבדיקות אותך הפנה במרפאה רופא האחרונים החודשים ב3 האם .6

גרון). משטח צואה,
לתרופות? מהרופא מרשם קיבלו) ילדיך (או קיבלת האם האחרונים החודשים שלושת במשך .7

רמות ל3 סווג המדד בשירותים. שימוש על דווח שהמרואיין הפעמים מספר את סופר המדד
גבוה). (שימוש פריטים 47 בינוני) (שימוש פריטים 23 נמוך), (שימוש פריטים 01 שימוש:

מחסום מדד בנ"ת אופן
ולא לשירות הזדקקו שבו מקרה על לדווח התבקשו המרואיינים בהם פריטים 15 נכללו בשאלון
וכו') התחייבות כספי, (החזר משרדיים שירותים גם הינם בשאלון הנכללים השירותים אותו. קיבלו
המרואיין עבור לשירות מתייחסים מהפריטים חלק וכו'). אשפוז (הפניה, רפואיים שירותים וגם

ילדיו. עבור לשירות מתייחסים וחלקם עצמו

הינן: זה בנושא בשאלון שנכללו השאלות
לך? נתנו ולא כספי החזר ביקשת האחרונה בשנה האם .1

לך? נתנו ולא התחייבות ביקשת האחרונה בשנה האם .2

לך נתנו ולא מסוים למכון או מסוים לרופא התחייבות ביקשת האחרונה בשנה האם .3

שרצית? לאן התחייבות
לך? נתנו ולא עצמאי רופא אצל להרשם ביקשת האם האחרונה, בשנה .4

מרופא הפניה קיבלת ולא מקצועי רופא של לטיפול זקוק היית האם האחרונה, בשנה .5

במרפאה?
במרפאה? מרופא הפניה קיבלת ולא מיוחדות לבדיקות זקוק היית האם האחרונה, בשנה .6

למיון? הגעת ולא מיון בחדר לטיפול זקוק היית האחרונה בשנה האם .7

לאשפוז? הגעת ולא לאשפוז זקוק היית האחרונה בשנה האם .8

מעבדה? לבדיקות אותך הפנה במרפאה רופא האחרונים, החודשים ב3 האם .9

קיבלת? ולא האחות של בית לביקור זקוק היית לדעתך האם האחרונה, בשנה .10

מרופא הפניה קיבל ולא מקצועי רופא של לטיפול זקוק היה ילדך האם האחרונה, בשנה .11

במרפאה?
מרופא הפניה קיבל ולא מיוחדות לבדיקות זקוק היה ילדך האם האחרונה, בשנה .12

במרפאה?
למיון? הגיע ולא מיון בחדר לטיפול זקוק היה ילדך האחרונה בשנה האם .13

לאשפוז? הגיע ולא לאשפוז זקוק היה ילדך האחרונה בשנה האם .14

מרופא הפניה קיבל ולא מעבדה, לבדיקות זקוק היה ילדך האחרונה בשנה האם .15

במרפאה?
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אותו. קיבל ולא לשירות זקוק שהיה דיווח המרואיין לגביהם הפריטים כסכום נבנה מחסום מדד
מספר את המסכם מדד לבנות הוחלט כאן גם מאמץ, מדד לגבי לעיל שתואר לשיקול בדומה
ההתנסויות. כל סך מתוך המחסומים שיעור את המחשב מדד ולא בהם נתקל שאדם המחסומים
רבה התנסות היא לכך שהסיבה משנה ולא יותר רבות הן בפועל נתקל בהן הנגישות בעיות שכן,

המערכת. עם יותר

מאמץ מדד תוקף בדיקות
להלן בשאלון. אחרים משתנים לבין בינו להתקיים שצפויים קשרים בדיקת ע"י נבחן המבנה תוקף

(0.05<ק). מובהקים שנמצאו הקשרים על דיווחנו

נמצא (אדיטיבי) מאמץ הושקע בהם המקרים מספר את סופר מאמץ שמדד מכיוון בשירותים: ש'סוש
שימוש רמת מהמפגינים £569, ב1991, בשירותים. שימוש רמת לבין מאמץ השקעת בין קשר כצפוי
727 ב1994, נמוכה. שימוש רמת שהראו מאלה 35.59?< לעומת מאמץ השקעת על דיווחו גבוהה
שהפגינו מאלה ל^47.8 בהשוואה מועט מאמץ השקעת על דיווחו מועט שימוש מהמפגינים

הגבוה. השימוש

שצעירים, ציפינו לילדיו, והן עצמו למרואיין הן הקשורות התנסויות סופר מאמץ שמדד מכיוון גיל:

בני מבין '?ל57  1991 של בסקר מאמץ. יותר על גם ידווחו ילדיהם, בגין התנסויות יותר להם שיש
1994 של בסקר .4564 בני מבין ו4396 4421 בני מבין 2370 לעומת מועט מאמץ על מדווחים 65+

מועט. מאמץ על דווחו 6445 בני מבין ו>?569 4421 בני מבין $46. לעומת 65+ בני מבין £759 

יותר נמוכה רצון שביעות בעלי יהיו יותר השקעת על שדיווחו שמרואיינים ציפינו מנגישות: רצון שביעות
זה. בכיוון קשר נמצא לעיל, שפורט כפי ואמנם, לשירותים מנגישות

מחסום מדד תוקף בדיקת
להלן בשאלון. אחרים משתנים לבין בינו להתקיים שצפויים קשרים בדיקת ע"י נבחן המבנה תוקף

(0.05<ק). מובהקים שנמצאו הקשרים מפורטים

ייתקל בשירותים יותר שמשתמש שמי ציפינו אגרגטיבי, הוא מחסום שמדד מכיוון בשירותים: שימוש
על דיווחו הרב השימוש מבעלי ב7.270,1991 מובהקים: הבדלים נמצאו ואכן מחסומים. ביותר גם
לעומת 4.670 היו השיעורים ב1994 המועט. השימוש מבעלי ל370 בהשוואה במחסום היתקלות

.1.670

על הדיווח ששיעור ציפינו ולילדיו עצמו למרואיין לשירותים מתייחס מחסום שמדד מכיוון גיל:
לבין גיל בין קשר נמצא לא אולם, המבוגרים. בקרב מאשר יותר גבוה יהיה הצעירים בקרב מחסום
כך צעירים מאשר בשירותים יותר משתמשים שמבוגרים הינו לכך אפשרי הסבר מחסום. על דיווח
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במחסומים ההיתקלות שיעור גם ומכאן דומה, והמבוגרים הצעירים של ההתנסות רמת הכל שבסך
בשירותים. הרב השימוש מעצם הנובעת

לנגישות וכן ילדים לרופא לרופא, המשרד, מתייחסיםלעבודת במדד הנכללים הפריטים רצון: שביעות
רצון שביעות לבין שירות בקבלת מחסום על דיווח בין קשר לקיום ציפינו לפיכך כללי. באופן

כצפוי: נמצאו אלו קשרים השירות. של אלו מהיבטים

1994 בסקר אולם ,(0.14) שלילי ספירמן מיתאם מקדם נמצא 1991 בסקר מרופא: רצון שביעות
0.07(ל.מ.). רק היה המתאם מקדם

(ל.מ.) 0.01 1994 ובסקר 0.20 ספירמן מיתאם מקדם נמצא 1991 בסקר ילדים: מרופא רצון שביעות

ב1994. ו0.18 ב1991 0.16 היה ספירמן מיתאם מקדם מרקחת: ובית ממשרד רצון שביעות

ב1994. ו0.09 ב1991 0.19 היה ספירמן מיתאם מקדם מנגישות: רצון שביעות

בשירותים שימוש מדד תוקף בדיקת
ברמת שקשורים שסביר אחרים משתנים לבין בינו קשרים נבחנו המדד תוקף את לבדוק מנת על
רק דיווחנו כאן גם וגיל. נתפס, בריאות מצב כרונית, מחלה קיום בשירותים: יותר גבוהה שימוש

.(p<0.05) מובהקים שנמצאו הקשרים על

בסקר מהבריאים. £27.89 לעומת רב שימוש על 53.3^ דיווחו 1991 בסקר הכרוניים, החולים מבין
טוב הינו בריאותם שמצב שציינו המרואיינים מבין בהתאמה. £269. לעומת $49. השיעורים היו 1994

בינוני בריאותם שמצב אלו מבין $54.2. לעומת רב שימוש על דיווחו 25A70 ב1991, טוב או מאד
£47.89 ,65+ בני המרואיינים מבין בהתאמה. 51.270 לעומת .ig%7 היו השיעורים ב1994 גרוע. או
השיעורים ב1994 יותר. הצעירים מקרב ל27.670 בהשוואה בשירותים רב שימוש על ב1991 דיווחו

בהתאמה. >?ל24.5 לעומת £ל49.2 היו

סיכום
כך על מצביעים טיפול ואיכות רצון לשביעות המדדים של התוקף מידת להערכת שנעשו המבחנים
בין צפויים קשרים נמצאו המקרים ברוב רבה. במידה תקפים שהמדדים נראה כללי שבאופן
הינה המדדים בתוקף האמון את המגבירה נוספת עובדה בשאלון. אחרים משתנים לבין המדדים
הסקר נתוני ועל ב1991 שנערך הראשון הסקר נתוני על פעמיים: נעשתה המחקר כלי תוקף שבדיקת
יש זאת, עם המועדים. בשני התקיימו המחקר משתני בין הצפויים והקשרים ב1994, שנערך השני

נוספים. במחקרים הכלים תוקף את ולבדוק המדידה כלי את ולשכלל להמשיך מקום
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השונים1 בתחומים הרצון שביעות מדדי בין פירסון מיתאם מקדמי ו1: לוח
1 מרופא רצון שביעות
1

1 0.26 מרופא רצון שביעות
1 0.32* הילדים

1 0.21 * 0.25" מהאחות רצון שביעות
1 0.28* 0.32*

1 0.24* 0.09 0.22* מזמינות רצון שביעות
1 0.29* 0.16* 0.29■

1 0.33* 0.27* 0.11 0.27* מנגישות רצון שביעות
1 0.36* 0.30* 0.05 0.29*

1 0.41* 0.26* 0.30* 0.20* 0.30* ממשרד רצון שביעות
1 0.44* 0.37* 0.46* 0.13 0.31* המרקחת ובית

1 0.40* 0.33* 0.24* 0.31* 0.15* . 0.37* מהמבנה רצון שביעות
1 0.39* 0.41* 0.36* 0.37* 0.24* 0.36* במרפאה והאוירה

רצון שביעות רצון שביעות שביעות רצון שביעות שביעות שביעות שביעות
מהמבנה ובית ממשרד רצון מזמינות רצון רצון רצון
והאוירה המרקחת מנגישות מהאחות מרופא מרופא
במרפאה הילדים

ב1994. המיתאם מקדם התחתון והמספר ב1991 המיתאם מקדם הוא המספר בטבלה העליון המספר 1

0.05<ק מובהקים, המתאם מקדמי *

רצון שביעות המודדים למשתנים תחום בכל רצון שביעות מדדי בין םפירמן מיתאם מקדמי ו2: לוח
כללית1

0.43* 0.47* *0.46 *0.34 *0.38 0.26* *0.44 רצון שביעות
0.40* 0.45* *0.36 *0.37 *0.42 0.25* *0.43 מהמרפאה

0.11 0.19* *0.11 *0.10 *0.12 0.08 *0.14 את לעזוב רצון
0.14* 0.16* *0.09 *0.20 *0.17 0.16* *0.21 המרפאה

0.36* 0.39* *0.45 40.3* *0.27 0.22* *0.30 רצון שביעות
0.40* 0.38* '*0.41 *0.41 *0.35 0.25* *0.40 מקופתחולים
0.17* 0.31* *0.27 *0.27 *0.16 0.26* *0.25 את לעזוב רצון
0.32* 0.39* *0.28 *0.28 *0.32 0.28* *0.28 קופתחולים

שביעות רצון שביעות שביעות שביעות שביעות שביעות שביעות
רצון ממשרד רצון רצון רצון רצון רצון

מהמבנה ובית מנגישות מזמינות מאחות מרופא מרופא
והאוירה המרקחת הילדים
במרפאה

ב1994. המיתאם מקדם התחתון והמספר ב1991 המיתאם מקדם הוא בטבלה העליון המספר 1

0.05<ק מובהקים, המתאם מקדמי *
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בריאותי ורמת סוציודמוגרפיים משתנים לפי מאד רבה או רבה רצון שביעות בעלי ו3: לוח
^ (באחוזים)

השכלה
כרונית מחלה פחות (בעלי
מחלה (בעלי fD שנות מ12 ג>

כרונית) (גברים) לימוד) (65+ (בני

* $65.8 $57.8 57.47" $67.6 מרופא רצון שביעות
62$59.2 X $61.7 72.39?.

$56.1 50$55. %3  הילדים מרופא רצון שביעות
54^ 4670 35.57"

* $69.8 63.49S $62.5 * $70.6 מאחות רצון שביעות
66.3'^ $65.5 59.1$72 ^.

* $66.8 * $65.5 * $69 * $94.2 מזמינות רצון שביעות
*$61.4 $54.2 *$63.2 *$81.6

*$62.1 $54.6 *$56.2 * $82.6 מנגישות רצון שביעות
56.7 $60 $56 * $75.4

$59.1 $60.8 $62 *$76.8 ומבית ממשרד רצון שביעות
$60.8 $64.2 $60 * $80 המרקחת
$60.5 $53 * $4.ל<6 $72.5 והאוירה מהמבנה רצון שביעות
$57 $57.8 * $64.5 7]_$ במרפאה

.1994 לסקר והתחתון 1991 לסקר מתייחס בלוח העליון השיעור 1

(0.05<ק). חיברבוע במבחן מובהק הקשר *
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הניסוי במרפאת בי ל0קר אי 70ןר בין ה0יפול באיכות השינוי זי: נ0פח
הרעה)* או שיפור על המדווחים (שיעור הביקורת ובמרפאת

ביקורת מרפאת ניסוי מרפאת
שיעור שיעור שיעור שיעור
הדיווח הדיווח הדיווח הדיווח

על על על על
הרעה שיפור הרעה שיפור

השירות נגישות

3 3 6 6 1 3 6 7 האחרונה) (בשנה מהמשרד התחייבות בקבלת קושי
=1ז 136

5 5 5 5 1 2 3.5 האחרונה) (בשנה מקצועי לרופא הפניה בקבלת קושי
11=176

0 0 2 4 0 0 2,6 האחרונה) (בשנה מיוחדת לבדיקה הפניה בקבלת קושי
80=וו

0 0 25 0 14 3 0.0 האחרונה) (בשנה כספי החזר לקבל קושי
n=ll

31 4 24 5 20 4 26 9 אחרונים) חודשים (ב3 בטלפון מרפאה בהשגת קושי
11=210

29 1 29 1 32 4 34 3 אחרונים) חודשים 31) בטלפון מרפאה השגת זמן
208=וז

66 66 27 80 האחרונה) (בשנה התחייבות לקבל זמן
136=ת

35 0 27 9 31 7 24 4 במרפאה לרופא המתנה זמן
n=402

421 27 6 28 4 26.9 במרפאה ילדים לרופא המתנה זמן
=ת 143

90 13 5 83 83 האחרונה) (בשנה מקצועי לרופא הפניה לקבל זמן
=ת 173

?8 6 35 2 29 3 36 6 האחרונה) (בשנה מקצועי לרופא תור אורך
170=ת

30 8 41 0 27 3 39.4 האחרונה) (בשנה מיוחדת לבדיקה תור אורך
n=72

121 21 3 15 2 17 0 האחרונה) (בשנה (מדד) שירותים לקבל מחסום
11=430

השירות כוללנות

15.0 20.5 14.9 17.8 במרפאה שירותים היקף
408=ת

13 0 13.0 11.0 13.0 במרפאה ציוד היקף
409=וז

בריבוע חי במבחן המרפאות בין מובהקים הבדלים נמצאו לא *
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בי וסקר אי 0קר בין מונעת רפואה פעולות בביצוע השינוי ח: נ0פח
על המדווחים (שיעור הביקורת ובמרפאת הניסוי במרפאת

הרעה) או שיפור

מרפאת מרפאת
ביקורת ניסוי

שיעור שיעור שיעור שיעור
הדיווח על הדיווח הדיווח על הדיווח

הרעה על שיפור הרעה על שיפור ■

14.3 2.1 17.6 5.9 יל"ד לחולי דם לחץ מעקב
(n=48)

7.5 15.0 14.3 16.7 המעשנים עם עישון הפסקת על שיחה
האחרונה בשנה התקיימה

(11=82)

0.0 16.7 7.1 0.0 לחולי בדם סוכר רמת אחר מעקב
סוכרת
(11=20)

16.7 5.6 8.0 24.0 65+ לבני אחרונה בשנה שמיעה בדיקת
(n=43)

10.5 21.1 21.4 21.4 65+ ^^^^ rm1nK rovm ^^^^^ npm
)n=47)

12.5 21.4 32.6 21.7 אוזן דלקת לאחר לביקורת ילדים הזמנת
כלל)* בדרך או (תמיד

(n=102)

11.1 10.0 2.7 8.9 לבני האחרונה בשנה דם לחץ בדיקת
*+45

(n=202)

8.2 8.2 14.9 9.5 בשנתיים 45+ לבנות pap בדיקת
האחרונות

(n=123)

18.4 20.4 5.5 8.2 בשנתיים לבנות+45 שד בדיקת
האחרונות*

(n=122)

2.1 20.8 6.8 16.4 אחרונות בשנתיים לבנות+45 ממוגרפיה
(11=121)

p<0.05 בריבוע חי מבחן לפי המרפאות בין מובהק הבדל קיים *
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Abstract

Since the 1980s, Kupat Holim Clalit (KHC)  which provides health services to about 6596
of the Israeli population  has been endeavoring to contain costs and improve services in
order to meet the growing competition from other sick funds. As early as 1984, an internal
committee noted the need for organizational change in KHC, and recommended
decentralization as one solution to the organization's problems.

In the framework of KHC's decentralization policy, the Negev district initiated a unique
demonstration program to decentralize primary care clinics, transforming them into
autonomous units. The program was implemented in 19901993, with the participation of
nine urban clinics serving over onequarter of KHC patients in the Negev. The objectives
of the program were threefold: budgetary control and cost containment; improved clinic
services and increased patient satisfaction; and improvement in the motivation, initiative,
responsibility and satisfaction of clinic staff.

The program had four components, intended to introduce farreaching change into clinic
work procedures: allocation of a ifxed budget; delegation of decisionmaking authority from
the district management to the clinic management; establishment of a computerized
information system to produce monthly reports on expenditure; and provision of incentives
for budgetary responsibility (returning part of a clinic's savings for use at its discretion).

The demonstration program was accompanied by an evaluation study conducted by the JDC
Brookdale Institute. The aim of the evaluation was to examine the implementation of the
program and the influence of the program on expenditure, staff, and services in the nine
clinics. The evaluation was based upon a model of change which predicted that the
decentralization program would bring about changes in clinic work procedures and the
attitudes of staff to their work, which in turn would lead to changes in expenditure levels and
services.

The study design integrated a comparison of a demonstration (decentralized) clinic and a
control (nondecentralized) clinic, data on the nine decentralized clinics, and a comparison
of the decentralized clinics and clinics in the district as a whole. The fouryear evaluation
(19901994) study was conducted using multiple research tools. The use of a number of
tools produced a comprehensive picture of the implementation process and of program
outcomes, and enabled validation of the findings of each tool in isolation.

The evaluation findings indicate that the Negev district succeeded in implementing all four
program components  although not all were implemented fully. Each of the nine
participating clinics received a budget, periodic reports on expenditure (by area of
expenditure and by physician), incentives to economize (the return of part of a clinic's
savings), and additional daytoday decisionmaking authority  albeit less than the clinics
expected.



During 1993, there was a retrenchment in the implementation of the program . This was
indicated by, amongst other things, a reduction in the activitiesof the program administrators
and in the commitment of the district management. In consequence, expenditure reports
were issued to the clinics less frequently, fewer discussions took place on ways of
economizing, and the interest of clinic staff in the program diminished. The retrenchment
resulted from a number of factors, some unrelated to the program (e.g., the financial crisis
in KHC during this period), and some directly related to it (e.g., disagreement over the
extent of clinic authority, and a sabbatical leave of the initiator and chief administrator of the
program). Despite the retrenchment, however, the program was modified in 1994 such that
two of the program components  allocation of a budget and periodic reports on clinic
expenditure  were implemented in all 170 of the district's primary care clinics (the other
two components  delegation of decisionmaking authority and provision of incentives for
budgetary responsibility  were not implemented.) The modified program applied also to
the nine decentralized clinics.

Implementation of the demonstration program led to several changes in clinic work
procedures: (a) discussion of the periodic expenditure reports; (b) activities to promote new
practice patterns and heightened cost consciousness, e.g., conversations between the
physicianmanager and individual physicians concerning excessive expenditure, and
discussions at staff meetings of ways of economizing and limiting referrals for diagnostic
procedures; (c) expansion of the quantity and type of services provided by the clinic, e.g.
the hiring of specialists to provide services at the clinic and the provision of forproift para
medical services by dieticians, masseurs, etc.; (d) new management practices, with more time
devoted by physicianmanagers to the monitoring of medical work and clinic finances.

At least one such change in clinic work procedures took place in each of the nine
decentralized clinics, with variance between the clinics in the scope and type of change.
More changes in work procedures took place in teaching clinics than in regular clinics.

Three years after implementation of the program, no differences were found in the attitudes
of staff to their work (satisfaction, motivation and identification) between the demonstration
clinic and the control clinic. However, physicians in the demonstration clinic were found
to pay more attention to cost containment and financial considerations in determining
treatment than physicians in the control clinic. In addition, unlike staff in the control clinic,
staff in the demonstration clinic reported an improvement in the service to patients. Given
the small number of observations in each clinic and staff turnover, it is impossible to draw
any categorical conclusions regarding the influence of decentralization. Nevertheless, a
correlation was found in all nine decentralized clinics between staff reports of extensive
implementation of the program components and staff reports of positive attitudes to work,
improved service to patients, financial considerations in decisionmaking and attempts to
economize. It was found, moreover, that the new clinic work procedures had the potential
to enrich the jobs of clinic managers. Over time, however, the managers tended to perceive
this change as job enlargement rather than job enrichment.

The findings indicate that during implementation of the decentralization program (1991
1993), expenditure in the decentralized clinics remained generally stable compared to



expenditure in clinics in the district as a whole, which increased significantly. In the initial
period of decentralization (19911992), there were relatively marked savings in the
decentralized clinics compared to the district as a whole, in all areas of expenditure except
administration and maintenance. While expenses per person in real terms in the Negev
district as a whole rose by 1570, they rose by 470 in the group of clinics which joined the
decentralization program at the beginning of 1991 , and fell by 5 70 in the group which joined
the program in the second quarter of 1991.

In the second period of decentralization (19921993), the picture is ambivalent. On one
hand, the trend towards cost containment continued (in the district as a whole expenses per
person in real terms rose by 19% compared to 8 70 in the decentralized clinics). On the other
hand, the increased expenditure at the district level was due mainly to an increase in
expenditure on diagnostic procedures, an increase which cannot be attributed solely to
increased utilization since new methods of cost calculation were introduced during this
period. In the area of hospitalizations, there was a decrease in expenditure in the district as
a whole and an increase in expenditure in the decentralized clinics. In the area of drugs,
there was a decrease in expenditure in the decentralized clinics and an increase in expenditure
in the district as a whole. In the area of administration and maintenance, expenditure
decreased both in the decentralized clinics and in the district as a whole.

Two patient surveys were conducted in the demonstration clinic and the control clinic The
demonstration clinic is characteristic of the other participating clinics and, during
implementation of the program, changes occurred in its work procedures and its expenditure
decreased. We therefore examined whether decentralization influenced clinic services an(j
the the qualityof care by comparing the demonstration clinic and the control clinic. The tW0
surveys suggest the influence of decentralization, although they cannot be used to form
categorical conclusions about patients in all nine decentralized clinics

The patient surveys indicate that decentralization did not have a marked influence on patient
satisfaction and the quality of care in the demonstration clinic. In the control clinic,
however, there was a slight decrease in different areasof patient satisfaction  in satisfaction
with the physical conditions and atmosphere of the clinic, nursing services and accessibility
 and in the general satisfaction index.

Regarding the service to patients, there was no significant change in the accessibility of
services or in the performance of preventive medicine activities at the demonstration clinic.
Furthermore, there was no improvement in the comprehensiveness of services as indicated
by the equipment and number of services available. In addition, there was no change in the
degree to which services corresponded to the needs of patients  the same areas were
considered to need improvement in the two surveys. It appears that the majority of the
patients did not notice the temporary increase in the range of services reported in the indepth
interviews with key personnel. Finally, the rate at which patients transferred to other sick
funds was the same in the nine decentralized clinics as in clinics in the district as a whole.

These findings counter the fears that budgetary control and cost containment negatively affect
the quality of care and patient satisfaction. However, they also indicate that the



implementation of KHC's demonstration program did not fulfil expectations regarding
improvement in clinic services, increased responsiveness to the needs of patients and
improved ability to meet these needs.

The picture that emerges from the evaluation study is that while decentralization programs
such as KHC's involve farreaching changes in daytoday clinic work procedures, they can
nevertheless be implemented in a relatively short period of time, without resistance from
clinic staff  indeed, with their participation. Such decentralization programs have the
potential to achieve cost containment without injuring staffmotivation, the service to patients,
or patient satisfaction. However, the KHC program did not lead to the expected
improvement in the motivation and attitudes of staff or in clinic services. This may relate
to the fact that the program was implemented duirng a period of crisis in the health system
in general, and in KHC in particular, and to the fact that the Negev district implemented the
program only in part and for a limited period of time.

In the course of the evaluation, regular reports were submitted to the Negev district
management and to KHC's central managementon on the interim findings, to provide
immediate feedback and to assist in implementing the program. The findings were discussed
at a number of KHC forums and presented to policymakers in other sick funds and the
Ministry of Health. Two of the program components  allocation of a budget and peirodic
reports on clinic expenditure  received widespread support in KHC's central management,
which decided to implement them in KHC primary care clinics nationwide.

The report concludes with a discussion of a number of issues related to the study findings,
issues with implications for the literature on organization and management, and practical
implications for organizations considering whether or not to adopt decentralization programs:
■ Why did the KHC program produce only some of the expected changes related to

clinic staff and patients?
■ What are the obstacles to operating autonomous units in an organization with a

centralized structure?
■ What variables influence the degree to which decentralization programs encourage

staff to reduce expenditure and improve the level of service to patients?
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