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תקציר

רקע
בשוק שירותי הבריאות קיימת א-סימטריה במידע, כלומר, חוסר איזון בין המידע שיש למטופל ובין המידע שיש למטפל. בשל 
א-סימטריה זו המטופל מפקיד את האחריות על הטיפול בו בידי המטפל. מצב זה עלול ליצור כשל שוק – “היצע גורר ביקוש” 
)SID – Supplier Induced Demand( – ובו המטפל גורם למטופל לצרוך שירותי בריאות שאינם מתאימים לו או שאינם 
בכמות הנחוצה, וזאת כדי להגדיל את הרווחים העצמיים של המטפל. במערכות בריאות רבות בעולם יש חשש שספקי שירותי 
הבריאות יירכשו מכשירי דימות )CT, MRI, PET( בכמות העולה על הצורך באוכלוסייה. משרד הבריאות בישראל ביקש לבחון את 

המנגנונים שמפעילות מדינות בעולם להתמודדות עם רכישה ושימוש-יתר של טכנולוגיות דימות יקרות. 

מטרות
)1( לסקור את מנגנוני הוויסות לרכישת טכנולוגיות דימות יקרות בעולם וללמוד על השפעות מנגנונים אלו על הוצאות על בריאות, 
על איכות הטיפול ועל נגישות לשירותים; )2( להמליץ למשרד הבריאות על מנגנונים אשר יאפשרו רכישת טכנולוגיות דימות יקרות 
 CoN-תוך ריסון עליית ההוצאה על בריאות, וללא פגיעה באיכות ובנגישות לשירותים; )3( לבחון מחדש את התאמת מנגנון ה

)Certificate of Need( הישראלי.

שיטות
 מחקר זה כלל ארבעה שלבים: )1( סקירת ספרי )Health System in Transition )HiT, על מערכת הבריאות בכ-30 מדינות; 
)2( סקירת ספרות אקדמית ואפורה על תכנון רכש טכנולוגיות בריאות ועל מנגנוני ויסות לרכישתן, בדגש על מכשירי דימות; )3( 
ניתוח חקרי מקרה על בסיס איסוף נתונים עדכניים מ-17 מדינות באמצעות שאלון שנבנה במיוחד למחקר זה; )4( גיבוש המלצות 

לישראל על בסיס ניתוח ותכלול של הממצאים, ותוך השוואה בין מדינות.

ממצאים
במחקר נמצאו שלושה מנגנונים עיקריים המווסתים את רכישת מכשירי הדימות או את השימוש בהם, ואת יתרונותיהם וחסרונותיהם 
בחנו: )1( רגולציה )דרישה לאישורי צורך – CoN, לרישיונות או לאישורים לרכישה( והגבלות ישירות על סוג המכשירים, כמותם 

ואיכותם; )2( כלים פיננסיים כגון מנגנוני תשלום, תקציבים מוגבלים ומותנים ותקרת הכנסה או שירותים; )3( רכש מרכזי. 

עוד נמצא כי תכנון שירותי רפואה והדמיה הוא חיוני בהסדרת רכש ושימוש במכשירים על מנת שהצרכים יענו ללא טיפול מיותר. 
שיתוף ספקים בתכנון יגדיל את הסבירות לעמידה בדרישות התוכנית.
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דיון
למרבית המדינות שנסקרו יש קריטריונים ברורים לתכנון ולרכישת מכשירי דימות והן משלבות בין מנגנוני ויסות שונים. המנגנון 
הנפוץ ביותר המיושם הוא כלים פיננסיים והוא המועיל ביותר לעמידה בדרישות ולאכיפה. מדינות עם מערכות בריאות המבוססות 
על שירותי בריאות לאומיים )NHS – National Health Service( מיישמות יותר מנגנוני רגולציה מאשר מדינות עם מערכות ביטוח 

בריאות ממלכתי. נראה כי תחרות מנוהלת מפחיתה את הצורך בתקנות. כמו כן ישנה מגמה של אימוץ רכש ריכוזי.

המלצות לישראל
יש לעדכן את התוכנית הלאומית ל-MRI ולכלול בה שירותים ומכשירי הדימות נוספים, על בסיס תוכנית המתאר הארצית . 1

למוסדות הבריאות )תמ”א 49(, וזאת בשיתוף עם בתי החולים וקופות החולים. התוכנית המורחבת תהווה בסיס להרחבת 
מספר מכשירי הדימות בישראל.

כדאי שהתוכנית הלאומית המורחבת לשירותים ומכשירי דימות תביא בחשבון את הקריטריונים השכיחים בעולם ותשלבם . 2
עם קריטריונים חשובים, תוך התאמתם להקשר הישראלי.

יש לחייב כל ספק שירותי בריאות לתכנן תוכנית ייעודית להספקת שירותים ומכשירי דימות, שתעמוד בתנאים ובקריטריונים . 3
של התוכנית הלאומית לשירותים ומכשירי דימות.

יש להחליף את מנגנון ה-CoN בדרישה לאישור תוכנית הספק על ידי משרד הבריאות או גורם מטעמו. . 4

עמידה בתוכנית הלאומית לשירותים ומכשירי דימות ואישור התוכנית של הספק יהוו גם תנאי לקבלת מימון ציבורי לרכישת מכשירים.. 5

מערכת תשלומים לבתי חולים המבוססת פעולה, כגון תשלומים דיפרנציאליים )Procedure Related Groups – PRG(, יוצרת . 6
תמריצים לבתי החולים להימנע ממתן טיפול מיותר, לרבות שירותי הדמיה. לכן יש להרחיבה לפרוצדורות נוספות. כדאי גם ליצור 
מערכת תשלומים על פי אבחנה )Diagnostic Related Group – DRG( למחלקות הפנימיות בבתי החולים וכן לשירותים בקהילה. 

יש להתאים את הקאפ )תקרת ההכנסות של בתי החולים מכל קופת חולים( לצרכים של האוכלוסייה הגדלה והמזדקנת.. 7
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תמצית 

1. רקע
בשוק שירותי הבריאות קיימת א-סימטריה במידע, כלומר, חוסר איזון בין המידע שיש למטופל ובין המידע שיש למטפל. בשל 
א-סימטריה זו המטופל מפקיד את האחריות על הטיפול בו בידי המטפל. מצב זה עלול ליצור כשל שוק – “היצע גורר ביקוש” 
)SID – supplier induced demand( – ובו המטפל גורם למטופל לצרוך שירותי בריאות שאינם מתאימים לו או שאינם בכמות 
הנחוצה, וזאת כדי להגדיל את הרווחים העצמיים של המטפל. במערכות בריאות רבות בעולם יש חשש שספקי שירותי הבריאות 
)להלן: ספקים( יירכשו מכשירי דימות יקרים )CT, MRI, PET( בכמות העולה על הצורך באוכלוסייה ובכך ייצרו בזבוז משאבים 
ועלייה בהוצאות על בריאות ללא תמורה הולמת. נמצא כי אחד הרכיבים העיקריים שגורמים לעלייה בהוצאה הלאומית על בריאות 

הוא התפתחות טכנולוגיות חדשות ויקרות, ואימוצן על ידי מערכות בריאות. 

כדי להתמודד עם אתגר זה בישראל, משרד הבריאות מחייב את הספקים שמעוניינים לרכוש מכשיר דימות יקר, להגיש בקשה 
שמפרטת את הצרכים לרכישתו ואת התאמתו לקריטריונים שנקבעו מראש. הספק, בין פרטי או ציבורי, רשאי לרכוש את המכשיר 
רק לאחר קבלת אישור לכך )CoN – Certificate of Need(. לנוכח העלייה בקצב ההתקדמות הטכנולוגית, משך תהליך מתן 
אישורי ה-CoN ומורכבותו מעכבים רכישת טכנולוגיות. כמו כן מנגנון ה-CoN עלול לפגוע בנגישות המטופלים לשירותי דימות, וכך 
גם לפגוע באיכות הטיפול. משרד הבריאות החליט לבחון את טיבו של מנגנון ה-CoN והתאמתו לישראל, ואת המנגנונים הנוספים 
שמפעילות מדינות שונות בעולם להתמודדות עם האתגרים הללו. לשם כך ביקש משרד הבריאות ממכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל 
לסקור הן מנגנונים שונים של ויסות רכש טכנולוגיות דימות יקרות בעולם, הן את הידוע על השפעותיהם בפועל של מנגנונים אלה 

על ריסון הוצאות, על איכות הטיפול ועל נגישות לשירותים.

2. מטרות המחקר
לסקור מנגנוני ויסות רכישת טכנולוגיות יקרות )בדגש על מנגנון ה-CoN( שבהם משתמשים במדינות בעולם, וללמוד על . 1

השפעות מנגנונים אלו על הוצאות על בריאות, על איכות הטיפול ועל נגישות לשירותים.

להמליץ למשרד הבריאות על מנגנונים אשר יאפשרו רכש מועיל של טכנולוגיות דימות יקרות תוך ריסון עליית ההוצאה על . 2
בריאות, וללא פגיעה באיכות ובנגישות.

לבחון מחדש את התאמת מנגנון ה-CoN לישראל.. 3
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3. שיטות
מחקר זה כלל ארבעה שלבים:

שלב 1: סקירת ספרי Health System in Transition (HiT) על מערכת הבריאות בכ-30 מדינות. מן הסקירה, נדגמו 19 מדינות: 
ארמניה, ארצות הברית, אוסטריה, הולנד, בלגיה, קפריסין, בולגריה, צרפת, הונגריה, פולין, לטביה, סלובניה, איטליה, גרמניה, 
פורטוגל, בריטניה, מלטה, נורווגיה ושוויץ. דגימת המדינות מייצגת מגוון שיטות, גישות ומנגנונים לוויסות רכש טכנולוגיה רפואית. 

שלב 2: סקירת ספרות מקצועית ואפורה על תכנון ורכש טכנולוגיות בריאות ועל מנגנוני ויסות לרכישתן, בדגש על מכשירי דימות. 
הספרות התמקדה במנגנונים שבהם משתמשים בעולם, ובהשפעותיהם על הנגישות לשירותים, על איכות הטיפול ועל ריסון הוצאות. 

שלב 3: ניתוח חקרי מקרה 

צוות המחקר בנה שאלון במיוחד למחקר זה כדי )1( להשלים, להרחיב ולעדכן את המידע שהתקבל מסקירת הספרות ומסקירת א. 
ספרי HiT; )2( להרחיב את המידע גם למדינות שעליהן לא נמצא מידע; ו-)3( ללמוד מחקרי מקרה שנבחרו. השאלון נשלח 

.)Health Systems and Policy Monitor( HSPM לחוקרים מרשת

איסוף נתונים. חוקרים מ-17 מדינות מבין ה-19 שנדגמו בשלב 1 )אוסטריה, בולגריה, קנדה, דנמרק, אסטוניה, גרמניה, הונגריה, ב. 
ישראל, איטליה, לטביה, מלטה, הולנד, נורווגיה, פולין, סלובקיה, שוויץ ובריטניה( מילאו את השאלון.

ניתוח הנתונים נעשה באמצעות בדיקת “מהימנות בין שופטים” )inter-analyst reliability(. כל אחד מן החוקרים ניתח את ג. 
 )trustworthiness( הנתונים בעצמו, ולבסוף גובשה הסכמה בין החוקרים בנוגע לאופי מודל הרכש. כדי לשפר את אמינות הניתוח

ממצאי הניתוח נשלחו לכל משיבי השאלון לאישור או לתיקון.

שלב 4: גיבוש המלצות לישראל על בסיס ניתוח ותכלול של הנתונים, ותוך השוואה בין מדינות.

4. ממצאים

4.1 ממצאי סקירת הספרות

תכנון
תכנון לא מווסת רכישת טכנולוגיות בפועל, אך חלק גדול ממנגנוני הוויסות נגזרים מתוכנית, שהיא תנאי מוקדם לרכישה יעילה 
ושוויונית של טכנולוגיה. תכנון יכול להיות ברמה לאומית, מקומית )מחוזי/מוניציפלי( או עצמאית על ידי הספקים עצמם. התוכניות 
יכולות לעסוק במגוון תחומים, כגון תכנון רפואה יועצת )דנמרק ;specialized care(; תכנון בתי חולים לפי רמה וסוג שירותים )גרמניה, 
אסטוניה, שוויץ ובולגריה(; תכנון כמות או סוג ציוד וטכנולוגיות יקרות )אוסטריה(; תכנון מכשירי הדימות )דנמרק, מלטה ונורווגיה(. 
נוסף על כך, בולגריה, קנדה, איטליה, ופולין מתכננות הוצאות על שירותי בריאות והקצאת משאבים, שבהן גם היבטים פיננסיים 
הקשורים לטכנולוגיות יקרות או למכשירי דימות. יש גם כמה מדינות המשלבות בין סוגי תוכניות )דוגמת בולגריה, דנמרק ושוויץ(. 
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תכנון מאפשר זיהוי ובחינה של צרכים בשקיפות ובעקביות, ומאפשר להתחשב בקריטריונים כמו בטיחות, שוויוניות, תועלת 
כלכלית ורפואית וכן הצבת יעדים. תכנון מאפשר תיאום, שיתוף פעולה, הסכמות ושקיפות בין בתי החולים ובין הרגולטור בנוגע 
להיקף רכישת המכשירים ולהיבטים הפיננסיים שלהם הכוללים השקעות, סבסוד ושיטות תשלום. אלו תורמים לאמון ועקביות 
בקבלת ההחלטות, המובילים לעמידה ביעדים. מדינות רבות מערבות רופאים ובעלי מקצוע אחרים בתכנון ובבחירת המכשירים. 

מן הספרות עולות ההמלצות האלה: )1( לשתף את נציגי הספקים בתכנון; )2( להתחשב בכלל הרכיבים הפיננסיים מלבד עלות 
הרכישה, דוגמת שימוש בשירותים; )3( לקבוע תקנות מינימום למתן שירותים; ו-)4( לכלול במפורש את יעדי הזמינות והנגישות 

של המכשירים.

מנגנוני ויסות
רגולציה מגבילה רכישה. 1

רגולציה היא כל הוראה בנוגע לאופן רכישת מכשיר טכנולוגי יקר שניתנת לאכיפה. נמצאו שני סוגים עיקריים של רגולציה: )1( חובת 
קבלת אישור/רישיון לרכוש מכשירים )דוגמת CoN( או חובת קבלת אישור של תוכנית אסטרטגית לרכישת מכשירים/ להקצאת 
משאבים; )2( הגבלות על כמות ו/או על איכות המכשירים. ניתן לאכוף הוראות כאלו על ידי כלים פיננסיים כמו התניה או הגבלת 

תקצוב, או על ידי עיגונן בחקיקה.

 Certificate of Need )CoN( – א. חובת אישור/רישיון לרכוש מכשירים
זוהי רגולציה לפיה ספק שמעוניין לרכוש/להחליף ציוד רפואי, מחויב לקבל אישור מן המדינה, שבוחנת את הסיבה והרציונל 
לבקשתו. במדינות שונות מנגנון זו מיושם במגוון אופנים ולמגוון מטרות. מן הספרות עולים ממצאים סותרים בנוגע ליעילותו 
של ה-CoN בשליטה בהוצאות, בשיפור נגישות ובאיכות הטיפול. מחקרים אף מצאו השפעות הפוכות מן הצפוי, כגון עלייה 
בשימוש במכשירי דימות, עלייה בהוצאה, פגיעה בנגישות והגדלת כמות המכשירים. לא ברור באיזו מידה ה-CoN עונה על 

מטרותיו. הוא עשוי להועיל, אך לא סביר שישיג את מטרותיו אלא אם ישולב עם מנגנונים נוספים.

ב. הגבלות על רכישה
במדינות שבהן הספקים רוכשים את המכשירים בעצמם, מוטלות הגבלות על הרכישה. ההגבלות יכולות להיות על כמות 
המכשירים שניתן לרכוש, אך לרוב ההגבלה הישירה היא על סוג המכשירים ואיכותם. מכיוון שמגבלות אלו משולבות 
תכופות עם מנגנון אישור/רישיון שאוכף אותן, הן לרוב משמשות לשם הבטחת רמה מינימלית או מקסימלית של שירות, 

ופחות כמנגנון ויסות מרכזי. 
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כלים פיננסיים. 2

לכלים הפיננסיים אפשר להתייחס כאל רגולציות עקיפות, כאל כלי אכיפה של רגולציה, או כאל כלים מתמרצים שמשלימים 
לרגולציה. להלן כמה כלים שמיושמים לעיתים במשולב:

מימון מלא או חלקי של רכישת מכשירים )באמצעות cost sharing או סבסוד( בהתאם לעמידה בתוכנית או בקריטריונים: א. 
התנאי לעמידה בתוכנית או בקריטריונים, מגדיל את הסיכוי שספקים לא יבצעו רכש שלא לפי התכנון.

הגבלות על תקציבים להשקעה בתשתיות ובמכשירים. ב. 

הגבלות על מחירי שירותים: קביעת תעריפים שמכסים את עלות השירות, אך לא משאירים רווחים שוליים גדולים לספקים.ג. 

הצבת קאפ )מכסה( על הכנסות ממכירת שירותים או על כמות בדיקות. ד. 

 קביעת שיטת תשלום המעודדת ריסון הוצאות )תקציב גלובלי / תקציב המבוסס על אבחנה )DRG – Diagnostic Related Group((: ה. 
תשלומים מראש )פרוספקטיביים( דוגמת תקציב מצמצמים את התמריצים לספקים להגדיל את מספר יחידות השירות 
 ,)Fee For Service – FFS-בית החולים לא מקבל תשלום על כל פעולה שמבוצעת )כמו ב ,DRG הניתנות. בשיטת תשלום
ולכן אין תמריץ לבצע יותר בדיקות מאשר הכמות המתומחרת בתעריף האבחנה, וזאת משום שלא יתקבל החזר עבור 
בדיקות עודפות. שיטה זו אף עשויה להוות תמריץ לביצוע פחות בדיקות כדי לצמצם הוצאות. שיטת ה-DRG נמצאה 
קשורה לרכש רב יותר של טכנולוגיה חדשנית, אך לא לרכישת-יתר. לא נמצא קשר בין גובה תעריפי ה-DRG ובין רכישת 
טכנולוגיות על ידי בתי החולים. לעומת שיטת FFS, שיטת DRG מצליחה לווסת את השימוש במכשירים ביעילות רבה יותר. 
עוד נמצא כי תמריצים פיננסיים לספקי שירותי בריאות הם המניע הישיר ביותר לרכישת טכנולוגיה. לכן, התמריצים של 
FFS יטשטשו את המועילות של מנגנוני ויסות אחרים. יחד עם זאת, כדי להבין טוב יותר את ההשפעות של המנגנונים 
הפיננסיים, חשוב להבין את הקשר בין בתי החולים לרופאים, אשר מפנים את המטופלים לבדיקות, ולא רק את הקשר בין 

בתי החולים לגורם המשלם, וכן את הקשר וההשפעה ההדדית בין מגזרים )לדוגמה קהילה ואשפוז(. 

תשלומי חדשנות טכנולוגית )innovation payments( – כלי לעידוד רכישת מכשירים יקרים וקידום טכנולוגיות. כדי להתמודד ו. 
עם עיכוב ברכישת טכנולוגיות חדשות שיכולות להגביר את יעילות הטיפול, במיוחד באזורים פריפריאליים ועניים יותר, 
קובעי מדיניות במדינות רבות פיתחו מערכת של תשלומי חדשנות טכנולוגית כדי לספק מימון נוסף לחלק מן הטכנולוגיות 
אשר לא כלולות ב-DRG, כתוספת תשלום על מתן שירותים יקרים, כתוספת להוצאות שחורגות מהיקף או מרף סטטיסטי 
כלשהו, או אם מחיר השימוש בהן הוא מעל תעריפי ה-DRG הקיימים. עם זאת, חוקרים מציעים להשתמש בזהירות רבה 

בתשלומים אלו ולהעניקם רק לאחר הערכה של ההשפעות האפשריות של הטכנולוגיה על איכות הטיפול.

רכש ריכוזי. 3

בחלק מן המדינות הרכש מנוהל על ידי גוף ריכוזי אחד, ובמדינות אחרות לכל מחוז או אזור יש גוף שאחראי לו. היתרון של רכש 
ריכוזי הוא רמת שליטה גבוהה על כמות וסוג המכשירים, אשר ממתנת את ההשפעה של גורמים משפיעים אחרים; זאת בתנאי 
שהאחריות נמצאת בידי גוף מנוהל ומאורגן היטב אשר פעולותיו אינן בירוקרטיות מידי וגוזלות זמן רב. על פי ה-OECD, יתרונות 
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הרכש הריכוזי הם: היקף רכישה גדול שגורם למחירים נמוכים יותר; עלויות תפעול ומנהלה מופחתות; תקנון של התהליך; צמצום 
שחיתות; התמקצעות בִמנהל הציבורי; רכישה פשוטה של מכשירים. ביכולתו של רכש ריכוזי גם למתן השפעות שליליות של רכש 
ביזורי כמו פערי מחירים שמשלמים ספקי בריאות שונים ומיתון השפעת הגורמים הרבים שמשפיעים על קבלת ההחלטות בכל 
מוסד ושעלולים להוביל להטיית שיקולים. אם כן, בשנים האחרונות, מדינות רבות עוברות תהליכים לכינון מערכות רכש ציבורי ריכוזי. 

4.2 ממצאי ניתוח חקרי המקרה
צוות המחקר סקר באילו כלים מדינות רוכשות כיום מכשירי דימות ובאילו מנגנונים. נמצא כי 12 מבין 17 המדינות שנותחו מתכננות 
את שוק מכשירי הדימות. שבע מדינות מתכננות את השוק ברמה הלאומית, וחמש מדינות מתכננות את השוק ברמת המחוז, 
באופן ביזורי. שלוש מדינות משתפות את ספקי שירותי הבריאות בתכנון, או מאצילות את סמכויות התכנון אליהם. 12 מדינות 
קובעות קריטריונים שלפיהם מתבצעת רכישת מכשירי דימות. כל מדינה מפעילה מערכת שונה של קריטריונים, דוגמת פיזור 
גאוגרפי, שיעור מכשירים לאוכלוסייה, צרכים עתידיים לפי תחזית גידול והזדקנות האוכלוסייה, נגישות וזמינות, איכות וקריטריונים 
פיננסיים שונים. שבע מדינות קובעות קריטריונים הנוגעים ישירות לרכש המכשירים, בעוד שש מדינות קובעות קריטריונים הנוגעים 

להיבטים עקיפים יותר, כגון קריטריונים למתן אישור, לביצוע מכרז או לתכנון הקצאת כספים. 

בחינת מודל הרכישה של כל מדינה הראתה שרק 7 מדינות מבין ה-17 משתמשות במנגנון ה-CoN או דורשות אישור/רישיון כתנאי 
לרכישה או להפעלה של מכשירי דימות. כלים פיננסיים המגבילים רכישה או שימוש במכשירי דימות נמצאו בשימוש נרחב יותר: 
מימון מלא או חלקי המותנה בעמידת הספקים בתוכנית או בקריטריונים )11 מדינות(; הגבלות על השקעה )10 מדינות(; תשלום 
בשיטת DRG או תקציב גלובלי )10 מדינות(; קאפ על הכנסת ספקים )2 מדינות(; קאפ על כמות הבדיקות )6 מדינות(; קביעת 
השתתפות עצמית למטופלים )4 מדינות(; הגורם המשלם או המבטח רשאי לא לרכוש שירותים מספק שלא עומד בקריטריונים, 

ביעדי תכנון או ברגולציה )4 מדינות(. 

במדינות עם מערכת בריאות המבוססת על ביטוח בריאות ממלכתי עם קופות חולים )גרמניה, הולנד, ושוויץ(, הכלי המווסת 
 .DRG העיקרי הוא שיטת התשלום

תשע מדינות מגבילות את הרכישה של מכשירי דימות על ידי רכישה ריכוזית, מהן 5 עושות זאת ברמה המחוזית ו-4 ברמה הלאומית. 

נראה כי שליטה בתקציבי ההשקעה – על ידי צורך בקבלת אישור או על ידי התניה של קבלת המימון – משמשת כלי מרכזי לוויסות 
רכש ושימוש, גם ללא תכנון. מסקנה נוספת היא שכל מדינה מפעילה את מנגנון ה-CoN באופן שונה, ומתאימה אותו למנגנונים 
נוספים הקיימים בה. כמו כן כל מדינה שמשתמשת במנגנון ה-CoN )או הדרישה לרישיון(, גם קובעת קריטריונים לרכישה, וכמעט 
תמיד )6 פעמים מתוך 7( בתכנון מוקדם. במקרים רבים מנגנון ה-CoN גם משלים מנגנוני ויסות אחרים על ידי אכיפתם. לדוגמה, 

על בתי החולים באסטוניה מוטלת החובה להכין תוכנית אסטרטגית ולהביאה לאישור כדי לרכוש מכשיר. 
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סיכום ודיון
המחקר הנוכחי בחן את המנגנונים הקיימים במדינות שונות לוויסות רכישה של מכשירי דימות. צוות המחקר ערך סקירה של הספרות 
המקצועית וכן ניתח חקרי מקרה. נמצא כי ממצאים רבים מן הספרות מקבלים תוקף בניתוח חקרי המקרה. חלק מן המדינות משתפות 
פעולה עם ספקים בתכנון הרכש והשימוש במכשירי דימות, וחלקן אף מחייבות אותם לתכנן ולהביא את התכנון לאישור. גם הקריטריונים 
לרכישה שבהם משתמשים במדינות השונות נמצאו מתאימים לאלו שעלו מן הספרות. כדאי שתוכנית מכשירי דימות תביא בחשבון 
את הקריטריונים: בטיחות, יעילות, תמורה לכסף, שוויוניות והתועלת הכלכלית של הטכנולוגיה. גם בנוגע למנגנוני הוויסות נראית 
התאמה בין הספרות לחקרי המקרה. בכל מדינה המיישמת דרישת אישור או רישיון )CoN( – מצב מדדי האיכות, הנגישות וההוצאות 
 CoN/הוא שונה, וכן כל מדינה משלבת מנגנון זה עם תכנון וקביעת קריטריונים ועם כמה מנגנונים נוספים. לעיתים הדרישה לאישור
היא חלק מן התוכנית ומשתמשים בה כדי לאכוף הגבלות של מנגנונים אחרים. מלבד שוויץ )וישראל(, כל שאר המדינות שדורשות 
סוג מסוים של CoN משתמשות גם בלפחות שלושה כלים פיננסיים או בשני כלים פיננסיים ורכש ריכוזי. חקרי המקרה איששו גם את 
ממצאי הספרות בנוגע לאופן הנרחב וליעילות של שיטות התשלום DRG ותקציב גלובלי. תמריצים פיננסיים הם המניע הישיר ביותר 
לוויסות רכש טכנולוגיה. רכש ריכוזי ורמת השליטה הגבוהה של מנגנון זה מספקים מענה לקושי של הרגולטור לאכוף רגולציות מגבילות. 
למרות זאת, המדינות שיש בהן מנגנון כזה משתפות בתהליכי הרכש )כמו גם בתהליכי תכנון( את הספקים, ומפעילות במקביל גם 
תכנון ומנגנונים אחרים; שכן, כפי שבא לידי ביטוי באופן עקבי בספרות, רוב המדינות נוקטות בגישה רב ממדית של שילוב מנגנונים, 

שמביאה בחשבון את האתגרים בכל הרמות )מערכת הבריאות, המבטחים, הספקים והמטופלים(. 

המלצות לישראל
יש לעדכן את התוכנית הלאומית ל-MRI ולכלול בה שירותים ומכשירי הדימות נוספים, על בסיס תוכנית המתאר הארצית . 1

למוסדות הבריאות )תמ”א 49(, וזאת בשיתוף עם בתי החולים וקופות החולים. התוכנית המורחבת תהווה בסיס להרחבת 
מספר מכשירי הדימות בישראל.

כדאי שהתוכנית הלאומית המורחבת לשירותים ומכשירי דימות תביא בחשבון את הקריטריונים השכיחים בעולם ותשלבם . 2
עם קריטריונים חשובים, תוך התאמתם להקשר הישראלי.

יש לחייב כל ספק שירותי בריאות לתכנן תוכנית ייעודית להספקת שירותים ומכשירי דימות, שתעמוד בתנאים ובקריטריונים . 3
של התוכנית הלאומית לשירותים ומכשירי דימות.

יש להחליף את מנגנון ה-CoN בדרישה לאישור תוכנית הספק על ידי משרד הבריאות או גורם מטעמו. . 4

עמידה בתוכנית הלאומית לשירותים ומכשירי דימות ואישור התוכנית של הספק יהוו גם תנאי לקבלת מימון ציבורי לרכישת . 5
מכשירים.

מערכת תשלומים לבתי חולים המבוססת פעולה, כגון תשלומים דיפרנציאליים )Procedure Related Groups – PRG(, יוצרת . 6
תמריצים לבתי החולים להימנע ממתן טיפול מיותר, לרבות שירותי הדמיה. לכן יש להרחיבה לפרוצדורות נוספות. כדאי גם ליצור 
מערכת תשלומים על פי אבחנה )Diagnostic Related Group – DRG( למחלקות הפנימיות בבתי החולים וכן לשירותים בקהילה. 

יש להתאים את הקאפ )תקרת ההכנסות של בתי החולים מכל קופת חולים( לצרכים של האוכלוסייה הגדלה והמזדקנת.. 7



ix

דברי תודה
אנו מודים לחוקרים מרשת ה-Health System Policy Monitor( HSPM( שענו על שאלותינו בנוגע למודלים ולמנגנוני ויסות של 

רכישה, ושעל בסיס תשובותיהם נוצר החלק הארי של המחקר. 

ה-HSPM היא קבוצה בין-לאומית של מוסדות מחקר בעלי מוניטין יוקרתי ועם מעמד אקדמי במערכות בריאות וניתוח מדיניות:

אנדראה א. שמידט, וסטפן מילדשו; המכון הלאומי לבריאות הציבור, אוסטריה

מריה רוחובה; האוניברסיטה הרפואית, ורנה, בולגריה 

גרג מרצ’ילדון ושרה אלין; אוניברסיטת טורונטו, קנדה 

סינה סמית' ירבלונד, קארסטן ורנגבק והאנס אוקלס בירק; אוניברסיטת קופנהגן, דנמרק 

טרין הביכט; ארגון הבריאות העולמי, ולשעבר משרד הרווחה האסטוני, אסטוניה

אן ספרנגר; האוניברסיטה הטכנית בברלין, גרמניה

פיטר גאל; האוניברסיטה ההונגרית בטרנסילבניה, הונגריה

נדב בן יוסף; משרד הבריאות, ישראל

אלישה מורסלה ואנטוניו גיליו דה בלוויס; האוניברסיטה הקתולית הלב הקדוש, איטליה 

דאייגה בהמן; אוניברסיטת ריגה סטראדינס, לטביה 

כריס אטארד מונטלדו; בית חולים מטר דיי, מלטה 

מדלון קרונמן; NIVEL, הולנד 

אינגריד ספרה סאונס; המכון הנורבגי לבריאות הציבור, נורווגיה

איווונה קובלסקה בוקבו; המכון לבריאות הציבור, קרקוב פולין 

מלגורצאטה גלז’קה-סובוטקה; אוניברסיטת לזרסקי בוורשה, פולין

מרטין סמטנה; לשעבר משרד הבריאות, סלובקיה 

קרלו דה פייטרו; האוניברסיטה למדעים שימושיים ואמנויות בדרום, שוויץ 

מארק דיין; קרן נאפילד, בריטניה

כמו כן אנו מודים לד”ר מיכל לרון ולפרופ’ ברוך רוזן על הערותיהם המועילות לדוח זה.
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