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  תמצית מחקר
  

 העמידה את הממשלה ואת קובעי המדיניות בפני 1995החלתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 

אמנם . הצורך לקבל החלטות מכריעות רבות בעלות השפעה על מתן שירותי הבריאות לתושבים בישראל

הם בהחלט יכולים למלא תפקיד אך , אין בכוחם של הנתונים והמידע לקבוע לבד את מדיניות הממשלה

  .חשוב בשיפור תהליך קבלת ההחלטות

  

שנתי העוסק בתפקידם של הנתונים בקביעת מדיניות במערכת -דוח זה נכתב במסגרת פרויקט רב

  :במחקר שני רכיבים. הבריאות

 . 1999-1995בשנים , באופן כללי,  סקירת תפקידם של הנתונים במערכת הבריאות–רכיב הרוחב  ♦
שני מקרי מבחן שנקודת המוצא שלהם הייתה :  בחינה מעמיקה של ארבעה מקרי מבחן–העומק רכיב  ♦

החלטות ספציפיות הקשורות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ושני מקרי מבחן אחרים שנקודת המוצא 

 .שלהם הייתה מערכת מידע הקשורה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
  .רבדוח זה מוצגים ממצאי רכיב הרוחב של המחק

  

  שיטות והגבלות, מטרות: מחקר הרוחב
  : למחקר הרוחב היו שלוש מטרות עיקריות ואלו הן

לתעד את תרומתם של הנתונים לתהליך קבלת ההחלטות במערכת ביטוח הבריאות הממלכתי בשנים  ♦

1999-1995; 
 ; לעמוד על הגורמים שהשפיעו על מידת תרומתם של הנתונים לקבלת ההחלטות ♦
 . אים כיצד אפשר לשפר את הקשר בין הנתונים לבין קבלת החלטותלבחון לאור הממצ ♦
  

 מההחלטות 10-צוות הפרויקט בחר ב. במחקר הרוחב נבחן השימוש שנעשה בנתונים בעשר החלטות

 ושהיו קשורות ליישומו של חוק 1999-1995המשמעותיות ביותר שגורמים ממשלתיים דנו בהן בשנים 

 או -ההחלטות היו חשובות .  מדובר בהחלטות שהיו שנויות במחלוקתבדרך כלל. ביטוח בריאות ממלכתי

להלן . בשל השפעתן האפשרית על הבריאות ועל הכלכלה או בשל מידת השינויים הארגוניים הדרושים

  :רשימת ההחלטות שנבחנו במחקר

 ")עלות הסל("קביעת רמת המימון הממשלתי של סל השירותים  .1
 מתקדמות ושירותים לסל השירותיםטכנולוגיות , הוספתם של תרופות .2
 קביעת נוסחת הקפיטציה .3
 )ֶקּפ(החולים -קביעת תעריף יום האשפוז ותקרת הכנסות בתי .4
 השתתפות עצמית .5
 הגבלות על תחרות ושיווק .6
 החולים-העברת האחריות על האשפוז הממושך לקופות .7
 החולים-העברת האחריות על שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות .8
 החולים- האחריות על רפואה מונעת אישית והתחנות לבריאות המשפחה אל קופותהעברת .9

 קביעת תקנות לביטוח המשלים .10
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למידע שהתקבל מראיונות . מקור הנתונים העיקרי היה ראיונות עומק עם בכירים במערכת הבריאות

.  רלוונטייםן במסמכיםועיתוך אלה נוסף ידע קודם של החוקרים על תהליך קבלתן של חלק מההחלטות 

 הן ,לוועדת ההיגוי היה תפקיד חשוב. סיכום ממצאים מקדים הוצג בפני ועדת ההיגוי של הפרויקט

  .ובדוח סופי זה משתקפת היטב תרומתה של הוועדה, בתיקוף הממצאים ובתיקונם והן בסיוע לפירושם

  

את המידע , החלטותאת הסוגיות המדיניות הקשורות ל, דוח זה סוקר את אופיין של כל עשר ההחלטות

אך יכול היה למלא תפקיד חשוב , את המידע שהיה חסר, שמילא תפקיד ממשי בתהליך קבלת ההחלטות

  . ואת הסיבות לפער בין השימוש בנתונים בכוח לבין השימוש שנעשה בהם בפועל, לו היה זמין

  

. ה לאמוד זאתשכן בדרך כלל קש,  של המידע על ההחלטותהשפעתוהמחקר אינו מתיימר לבחון את 

, אבל. אפשר לדעת האם קטעי מידע ספציפיים שינו את ההחלטות-כמעט אי, להוציא מיעוט מצבים

. דבר שאכן ניתן לביצוע,  במידע בתהליכי קביעת מדיניותהשימושהמחקר כן מנסה לבחון ולנתח את 

 אילו נתונים ;אילו נתונים היו זמינים: צוות המחקר התמקד אפוא בבחינת שאלות אלו, בהקשר זה

; האם קובעי המדיניות הכירו את הנתונים הקיימים שהיו רלוונטיים להחלטות; חשובים היו חסרים

  .והאם הנתונים היו חלק מהתהליך כולו

  

  ממצאים לגבי החלטות ספציפיות
  : במחקר נמצאה שונות גדולה במידת השימוש בנתונים

פתן של טכנולוגיות מתקדמות לסל בנושא הוס: רמת השימוש הייתה גבוהה בארבע החלטות ♦

בנושא הביטוח ; )אף כי בשתי החלטות אלה חסרו נתונים חשובים(בנושא הקפיטציה ; הבריאות

 .המשלים ובנושא העברת שירותי הטיפול הממושך לאחריותן של קופות החולים
בקביעת רמת המימון הממשלתית של חוק ביטוח :  נמצאה בארבע החלטותבינוניתרמת שימוש  ♦

בקביעת , בקביעת מחיר שירותי האשפוז ותקרות ההכנסות של בתי החולים; בריאות ממלכתי

ובהחלטה האם להעביר את שירותי בריאות הנפש , תשלומי ההשתתפות העצמית של המבוטחים

 .לאחריותן של קופות החולים
נות החלטה אחת הייתה בנושא העברת התח. בשתי החלטות רמת השימוש בנתונים הייתה נמוכה ♦

לבריאות המשפחה לאחריותן של קופות החולים והחלטה אחרת הייתה בנושא הגבלת פעולות 

 .השיווק והפרסום של קופות החולים
 אחדים הצביעו על קווים ממצאים. המחקר גם הניב ממצאים שאינם מתייחסים להחלטה זו או אחרת

 לאפיין את השימוש בנתונים וכך אפשרו, )או לפחות כמעט לכולן(משותפים לכל ההחלטות שנותחו 

ממצאים אחרים הצביעו על ההבדלים באופי השימוש . 1999-1995במערכת הבריאות בארץ בשנים 

  .ועל הסיבות להבדלים אלו, במידע בין ההחלטות השונות
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   – 1999-1995תפקיד הנתונים בתהליך קבלת ההחלטות במערכת הבריאות בשנים 
  קווים משותפים ותכונות כלליות

   .מהמחקר הסתמנה מגמת עלייה בשימוש בנתונים במערכת הבריאות

, יתרה מזאת. הממצאים העידו על יותר נתונים זמינים במרוצת השנים ועל שימוש רב יותר בהם, ככלל

כיום יותר קובעי מדיניות ואנשי מקצוע מעוניינים לקבל החלטות , לעומת המצב לפני עשר שנים

הגידול בצוות תמיכה . ש בנתונים זמינים ולהעריך את מגבלותיהםמושכלות ויודעים כיצד להשתמ

יכולים לתרגם את ההחלטות בנושאי , מאחר שאלו האנשים אשר מצד אחד, אנליטי חשוב במיוחד

הם יכולים להכין את הנתונים הרלוונטיים לשימושם של קובעי , מדיניות לצרכים בנתונים ומצד אחר

אם , ממשלה המסוגלים להגדיר את הצרכים העתידיים בנתונים גדלגם מספרם של פקידי ה. המדיניות

  .כמו כן היה גידול בכמות המחקרים הרלוונטיים במערכת הבריאות בישראל. כי הוא עדיין קטן

  

בתהליכים שאותם ניתחנו מצאנו שמקבלי החלטות נאלצו לקבל החלטות מבלי שעמד , עם זאת

  . לרשותם כל המידע הרלוונטי

שהיה דרוש לתהליך קבלת החלטות , ת מההחלטות שבדקנו מיפינו את המידע הרלבנטילגבי כל אח

אלו היו פני הדברים גם . ומצאנו שרק מקצת המידע הדרוש עמד לרשות מקבלי ההחלטות, מושכל

למשל ההחלטות בנושא הטכנולוגיות החדשות שיש , בהחלטות שלרשות מקבליהן עמדו נתונים רבים

קבלת ההחלטות בתנאי אי , לדעת מקבלי ההחלטות שרואיינו למחקר זה, אכן. להוסיף לסל השירותים

  . ודאות היא חלק בלתי נפרד מעבודתם כמנהלים וקובעי מדיניות בכירים

  

מצב זה אינו ייחודי לישראל או למערכת הבריאות ואין לראות בו עדות לכישלונם של קובעי , בכל אופן

סוגים השונים של הנתונים העשויים לשפוך אור על כל החלטה מספר ה. המדיניות או של אנשי המחקר

הקשורים לנושא כלשהו , גם כאשר מדובר בנתונים זמינים רבים, לפיכך. בנושא מדיניות גדול בדרך כלל

, ושנערכים בהם ניתוחים מעמיקים שאותם מקבלי ההחלטות בוחנים בקפידה, שלגביו יש לקבל החלטה

. פיריות שלא ניתנו עליהן תשובות ושהן רלוונטיות להחלטה הספציפיתהרי שעדיין נותרו שאלות אמ

לקבל את המידע "אלא , "לקבל את המידע כולו כל הזמן"העיקרון המנחה שלנו לא צריך להיות 

בחלק מההחלטות שנבדקו , כפי שראינו". המשמעותי והרלוונטי ביותר להחלטות החשובות ביותר

  .ואילו בהחלטות אחרות הוא היה חסר, קבלי ההחלטותהמידע הקריטי ביותר עמד לרשות מ

  

רק במקרים נדירים קובעי המדיניות מחליטים מראש בניתוח שיטתי אילו נתונים יועילו להם 

  .  בהחלטות המדיניות שבפניהן יעמדו בעתיד הנראה לעין

ושוב שרק לעתים נאמר לנו  שוב , בשיחותינו הן עם מרואיינים והן עם חברי צוות ההיגוי של הפרויקט

אולם . רחוקות קובעי המדיניות השקיע מזמנם באיתור נתונים שהיו עשויים לסייע להם בהחלטותיהם

כאשר צוות הפרויקט הציג לקובעי המדיניות ניתוח מובנה של הנתונים אשר יכלו לסייע להם בקבלת 

 היה וצריך היה להיעשות אמרו שניתוח מעין זה יכולהם כמו כן . הם אישרו את תוקף הניתוח, ההחלטה

  .כבר בשלב מוקדם של תהליך גיבוש  המדיניות
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נקודה זו מודגשת גם בספרות המקצועית על . כמובן, נתונים אינם הגורם היחיד בקבלת החלטות

   .קביעת מדיניות וגם בעשר ההחלטות בנושא מדיניות בריאות שבדקנו

לאינטרסים השונים , לניסיון אישי, ייתה לערכים ה,גם בהחלטות שבהן הנתונים כן מילאו תפקיד חשוב

השאלה המעניינת כאן אינה האם , לכן. של הצדדים בעלי העניין ולקבוצות לחץ השפעה של ממש

בחלק . אלא האם הייתה להם השפעה משמעותית, הנתונים היו התשומה היחידה בקבלת ההחלטות

  .היה למידע השפעה משמעותית, מההחלטות שנבדקו

  

הניב ממצאים הקשורים למידת השקעתו של משרד הבריאות בהגדלת מקורות המידע במשך המחקר 

 .השנים
משרד הבריאות הקים בהצלחה כמה מסדי נתונים והם ממלאים תפקיד , המחקר העלה כי לאחרונה

בדוגמאות לכך אפשר למנות את מערכת המעקב . משמעותי בתהליך עיצוב המדיניות וקבלת החלטות

. שימוש בשירותי בתי החולים ואת מערכת הבקרה על הפעילות הכספית של קופות החוליםאחר שיעור ה

  .הם גם ממשיכים להתפתח ולהשתנות על פי הצרכים, לא זו בלבד שבסיסי נתונים אלו מועילים למערכת

אף שבמדינות , יש לציין כי עד היום לא הוקמה תשתית מימון לסקר בריאות ארצי תקופתי, עם זאת

   נערכים סקרים מעין אלו ועל אף ההכרה הגוברת והולכת בערכם של סקרים אלה בישראלהמערב

  

הצדדים בעלי העניין מציגים טענות ; סוגיות חשובות נתונות במחלוקת ממושכת במשך שנים, לעתים

אף אחד לא מנצל את שעת הכושר לאיסוף הנתונים שהיו עשויים , ולמרות זאת, סותרות" ועובדות"

 . ת העובדותלהבהיר א
 ממשרד הבריאות -דוגמה מאלפת לכך היא הוויכוח בנושא העברת האחריות לתחנות לבריאות המשפחה 

אחד לא אף , ועד כמה שידיעתנו מגעת, הוויכוח ארך יותר מעשרים שנה. לאחריותן של קופות החולים

ונה זה של הקהילה אנחנו בודקים סיבות אפשריות לכישל. ערך בדיקה אמפירית של המודלים המתחרים

  .להתארגן כדי לספק את צורכי המידע של קובעי המדיניות, המחקרית

  

במערכת הבריאות הישראלית הקשר בין ממצאיהם הרלוונטיים של מכוני המחקר הבולטים , בדרך כלל

 .לבין תהליכי קבלת ההחלטות הוא טוב
הסיבות לכך הן שמדובר במדינה ייתכן ש. ייתכן שהמצב בארץ טוב יותר מהמצב בהרבה מדינות אחרות

שמכוני המחקר ; קטנה שבה בדרך כלל החוקרים המובילים ומקבלי ההחלטות מכירים זה את זה

והעובדה שבצמרת מערכת , הבולטים משקיעים מאמצים מכוונים בהפצת ממצאיהם לקובעי מדיניות

חקר בתהליכי פיתוח הבריאות קיימים לא מעט אנשי מקצוע עם נטייה להיעזר בנתונים ובממצאי מ

  .וקביעת מדיניות

  

אך אינם , )הן במאגרי מידע והן בכתבי עת(הנתונים הרלוונטיים להחלטה קיימים , לעתים, עם זאת

 .מובאים לתוך הדיונים שבהם נקבעת המדיניות
המשמעותי שבהם הוא שמקצת ההחלטות במשרדי הממשלה : עבודתנו מראה כי יש לכך כמה גורמים

היודעות כיצד לקשר בין נתונים לבין שיקולי , ות ללא סיוע של יחידות מטה אנליטיותובכנסת מתקבל

ללא די זמן לריכוז , הגורם השני קשור לכך שלעתים ההחלטות מתקבלות במהירות כה גדולה; מדיניות

הגורם השלישי הוא העדר השקעה מצדם של הרבה אנשי אקדמיה בהפצת ממצאי . וניתוח החומר הקיים

  .ם לקובעי המדיניות בישראלמחקריה
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אין , שבה יש שפע ניסויים חברתיים ופרויקטים להדגמה , להבדיל ממערכת הבריאות האמריקנית

 .בישראל ניסיון ומסורת כאלו בבדיקת מדיניות חדשה
. חילוקי דעות על השפעתה הצפויה של מדיניות מוצעת כלשהי מובילים לעתים למבוי סתום, לפיכך

שרצוי להעביר את , שלגביו רווחה בישראל ההסכמה, חה מתחום בריאות הנפשדוגמה מאלפת לקו

בגלל הערכות ) למעשה עד היום(ההעברה נתעכבה במשך שנים . האחריות מהממשלה לקופות החולים

וכן בתחומי עשייה אחרים (במערכת הבריאות בארצות הברית . סותרות על עלותה לקופות החולים

אך בוויכוח הציבורי בישראל ,  לעתים קרובות באמצעות פרויקטים להדגמהבעיות דומות נפתרות) בארץ

ייתכן שפרויקט הדגמה היה מספק מידע בעל ערך . בנושא בריאות הנפש כיוון חשיבה זה אפילו לא נשקל

  .הן על העלות והן על סוגיות אחרות הנוגעות לארגון השירותים והפיקוח עליהם

  

 .תמקבלי החלטות מעוניינים בתחזיו
מקבלי ההחלטות צריכים לשקול את ההשפעה הצפויה של כל , לשם בחירה מושכלת בין אפשרויות שונות

הנתונים הזמינים נוגעים לעבר ולא , אולם בדרך כלל. אחת מהאפשרויות הנשקלות ולהכריע בהתאם

יהיה לתרגם בראיונות שערכנו קיבלנו הרבה פניות לפיתוח מתודולוגיות טובות יותר כדי שאפשר . לעתיד

  . את הנתונים על מה שכבר נבדק בעבר לתחזיות לגבי מה שעומד להתרחש בעתיד

  

  הבדלים משמעותיים בתהליכי קבלת ההחלטות וגורמיהם 
 .המחקר מבליט דוגמאות מעודדות שבהן הייתה לנתונים השפעה משמעותית על המדיניות

להחלטות על מתן עדיפות במימון אחת הדוגמאות החיוביות היא עבודת המטה המעמיקה הקשורה 

דוגמה חיובית נוספת היא בתחום הטיפול . על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התרופות החדשות

מכון ברוקדייל היה תפקיד משמעותי באספקת מידע לשורת החלטות -וינט'שבו לנתוני ג, הממושך

 /המרכזית לסטטיסטיקההדוגמה השלישית קשורה לשימוש בנתוני הלשכה ; משקל-מדיניות כבדות

  .משרד הבריאות ונתונים ממאגרי המידע של בתי החולים הממשלתיים לשם קביעת נוסחת הקפיטציה

  

 .צוות המחקר הצליח לעמוד על כמה ממאפייניהן של ההחלטות שבהן השתמשו יותר בנתונים
יה לשימוש נראה שבהחלטות בנושאים תפעוליים ובהחלטות שהתקבלו על בסיס תקופתי הסתמנה נטי

מגמה דומה הסתמנה גם בהחלטות שנגעו ; לעומת נטייה פחותה בהחלטות עקרוניות יותר, רב בנתונים

  ".לא"\"כן"לעומת החלטות על " כמה"ל

  

כמו כן עמד צוות המחקר  על כמה ממאפייניהם של תהליכי קבלת החלטות שבהם השתמשו יותר 

 .בנתונים
שאורגנו היטב ושנתמכו על ידי יחידות מטה אנליטיות ואו , ניםְבבתהליכי קבלת החלטות שהיו מּו

גם קיומן של ; שהגישה של מקבלי ההחלטות בהם הייתה פתוחה הסתמן שימוש טוב יותר בנתונים

  .משרדיות תרם לכך-ועדות ציבוריות או בין
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סגנונות מנהיגות וסגנון משא ומתן משפיעים אף הם על מקום הנתונים בתהליך קבלת , אישיות

 .ההחלטות
הוקמו צוותים , ל שהיה מוכן להגיע לפשרות עם משרד האוצר"כשבראשות משרד הבריאות עמד מנכ

כדי להגיע , והם עשו שימוש רב בנתונים, משרדיים לעתים קרובות לליבון סוגיות במחלוקת-בין

בסגנון " אידאולוגי"שנטה פחות לפשרה והיה יותר , ל אחר"בתקופה של מנכ". יצירתיים"לפתרונות 

  .ונעשה פחת השימוש בנתונים לצורך קבלת החלטות, הוקמו פחות צוותים כאלה, המנהיגות שלו

  

 .מובן שגם אופי הנתונים ומקורם משפיעים על מידת השימוש בנתונים
אך ,  אובייקטיבי, מצאנו שארגונים נוטים לעשות שימוש נרחב בנתונים שלהם עצמם או של מקור חיצוני

לנתונים ממקורותיהם של ארגונים אחרים או של גורמים " חשדנות"טו להתייחס בלעומת זאת הם נ

עוד מצאנו שמקבלי ההחלטות נוטים לעמוד על כך שייעשה שימוש רק בנתונים עדכניים . בעלי עניין

גם כאשר לא התרחשו שינויים משמעותיים לאחרונה והיה ניתן להסתפק גם בנתונים שאינם , ביותר

שהקשר שלהם להחלטה הנדונה , מקבלי ההחלטות נטו להשתמש בעיקר בנתונים, לבסוף. עדכניים מאוד

  .הובלט על ידי הגורמים שסיפקו את הנתונים

  

 .מצאנו כמה גורמים שהגבילו את השימוש בנתונים בתהליכי קבלת ההחלטות
י אם מקורות כי הר; בעניין זה יש לציין במיוחד את המקרים שבהם אין מקורות אובייקטיביים זמינים

 –אמינותם והשפעתם , מובן מאליו שהגישה לנתונים, הנתונים היחידים הם רק גורמים בעלי עניין

  .מוגבלות

  

  תרומה למחקר
המחקרים , עד היום. למחקר זה כמה חידושים מתודולוגיים לספרות המקצועית בנושא קבלת ההחלטות

ללא בחינה מדוקדקת , נים בהחלטה מסוימתהאמפיריים בנושא זה בחנו את השימוש שנעשה בפועל בנתו

צוות הפרויקט בחן את הנתונים שבהם היה צורך ושהיו . של סוג הנתונים שהיו עשויים לתרום להחלטה

ממחקר זה עולה כי הן תובנות חדשות והן . יכולים לתרום לעשר החלטות הקשורות למדיניות בריאות

מה "ולא רק " מה היה יכול להיות" ל בחינת השאלה עשויות להיות תולדתה ש, מסקנות מעשיות נוספות

  .ההבדלים בין התשובות לשתי השאלות עשויים להיות מאירי עיניים במיוחד". התרחש בפועל

  

בשיטה האחת נקודת . עוד חידוש חשוב של מחקר זה הוא השימוש המשותף בשתי שיטות של חקר מקרה

תוך , )ר בריאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהסק, כגון(המוצא היא שימוש בבסיס נתונים מסוים 

נקודת המוצא , הנפוצה יותר, בשיטה האחרת; שימש בתהליך של מגוון החלטותניתוח האופן שבו הוא 

העברת האחריות על שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות , למשל(היא ההחלטה הספציפית 

, כל שיטה הניבה תובנה חשובה. שו בתהליך קבלתהתוך בחינת מגוון סוגי הנתונים ששימ, )החולים

יש לציין כי כמעט כל המחקרים בנושא נתונים וקבלת החלטות שנערכו עד כה . משלימה אך שונה

אנו מקווים שהמחקר שלנו ידגים את יתרונות השימוש בשתי . השתמשו רק באחת מהשיטות האמורות

  .ת חקרי המקרה לכדי מחקר כוללעוד נשוב לנושא זה לאחר השלמת ארבע. השיטות יחד
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אקדמיים וממשלתיים רבים וכן בפני נציגי קופות , ממצאי המחקר הוצגו בפני פורומים ציבוריים

הפרויקט , בעקבות זאת.ל"הוצגו טיוטות של דוח זה באינטרנט והופצו בארץ ובחו, מלבד זאת. החולים

  :כבר תרם למערכת הבריאות בישראל בכמה מישורים

  

הוא מיקד את יחסי הגומלין בין חוקרים לבין קובעי מדיניות בנוגע לאחדות מההחלטות שנידונו , ראשית

סוגיות רבות מתוכן עדיין עומדות במרכזו של דיון ציבורי והמחקר הבליט את הדרכים שבהן . במחקר זה

  .לנתונים יכול להיות תפקיד חשוב ומכריע יותר בקבלת ההחלטות בסוגיות אלה

  

וכך חיזק את הבסיס , הדגים את חשיבות תרומתם של הנתונים לתהליך קביעת המדיניותהוא , שנית

לשם כך יש . לדרישה להשקיע במאמצים הדרושים להפיכתם של הנתונים לזמינים לקובעי המדיניות

  .החל בפיתוח בסיס נתונים וכלה בפיתוח מחקרים יישומיים, להשתמש במגוון מנגנונים

  

הן , נגנונים שונים להידוק הזיקה בין קובעי המדיניות לקהילת החוקריםהמחקר זיהה מ, שלישית

באמצעות נוכחותו של צוות אנליטי במשרדי הממשלה והן באמצעות הבטחת משך זמן הולם בתהליך 

  .קבלת ההחלטות ליצירת זיקה זו

  

ך קבלת המחקר ציין את החשיבות בכך שתהליך החשיבה הנתמך בנתונים יתקיים קודם לתהלי, לבסוף

המחקר הדגים .  קובעי המדיניות לא פעלו כך1999-1995המחקר העלה כי באופן כללי בשנים . ההחלטות

. מהו הליך מובנה לניתוח החלטות ולזיהוי המידע הדרוש כדי לקבלת החלטות אלו בצורה  מושכלת

 ממצאי תרומתם של ניתוחים מובנים אלה ומידת הרלוונטיות שלהם נבחנה ואושרה עם הצגתם של

משתתפים רבים ציינו שראוי שניתוחים מובנים מעין , יתרה מזו. המחקר בכנסים ובפני ועדת ההיגוי

יש עדויות לכך שהמחקר כבר עודד חוקרים . אלהי יעשו כבר בשלב מוקדם של תהליך קביעת המדיניות

  .דיניותוקובעי מדיניות ישראלים לחשיבה שיטתית יותר על הזיקה בין נתונים לבין קביעת מ
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  דברי תודה
  

אנו ; לעידוד מחקר חדשני וחלוצי' מחקר זה היה הראשון שהוכר ומומן על ידי קרן קוני וברט רבינוביץ

  .ק חביב על ביטויי התמיכה והעידוד'גמכון למנהל ה,  למשפחת רבינוביץמודים

  

דים לוועדה אנו מו. מחקר זה זכה גם לתמיכה ולמימון של המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות

  .המדעית של המכון ולשני הקוראים האנונימיים על הערותיהם המחכימות

  

לבחירת מקרי המבחן , על תרומתם המכריעה לתכנון המחקר, המחברים מודים לחברי ועדת ההיגוי
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  רקע. 1
  

 של נתונים בקבלת החלטות בנושאים משמעותיים שנתי על תפקידם- במסגרת מחקר רבהוכן זה וחד

 בתהליכיהפרויקט מנסה לבדוק עד כמה היה שימוש בנתונים .  לחוק ביטוח בריאות ממלכתיהקשורים

 חסרו לקובעי נתוניםהאם נעשה בהם שימוש נכון ואילו ; קביעת מדיניות הבריאות בשנים האחרונות

  .המדיניות

  : כגון, מק שאלות של פרשנות מנסה לבחון לעוהפרויקט לכך נוסף

  ;  נתונים רלבנטיים לא היו זמיניםמדוע 

 שימוש מזערי - אחרים הסיבה לכך שבתחומים מסוימים נעשה שימוש רב בנתונים ובתחומים מהי 

  בלבד 

  לא נעשה שימוש בנתונים שכן היו זמינים מדוע 
  : הפרויקטמוצגת באתר, כולל סקירת הספרות הרלבנטית,  במלואההפרויקטתוכנית  

 http://www.jdc.org.il/brooksites/ddm.   
  

  :בפרויקט שני רכיבים עיקריים

 . סקירה של תפקיד הנתונים בקבלת החלטות מרכזיות הקשורות לחוק ביטוח בריאות–מחקר הרוחב  
ם שמשתמשים בהחלטות ספציפיות הקשורות לחוק שני מחקרי:  ארבעה מקרי מבחן–מחקרי העומק  

ושני מחקרים המשתמשים במאגרי מידע ספציפיים ; ביטוח בריאות ממלכתי כנקודת המוצא שלהם

 .הקשורים לביטוח ממלכתי כנקודת המוצא שלהם
  

  : מחקר הרוחב נועד להניב תובנות בשלוש רמות

שימוש בנתונים ואת הסיבות לשימוש צוות הפרויקט ניסה לבחון את מידת ה. החלטות ספציפיות .1

  ;או לאי שימוש בהם בכל אחת מעשר ההחלטות הנידונות בדוח זה 

לשם אפיון , צוות הפרויקט ניסה לעמוד על קווים משותפים לכל עשר ההחלטות. קווים משותפים  .2

כולל של הממשק בין הנתונים לבין קבלת ההחלטות במערכת הבריאות בישראל במחציתן השנייה 

 .90- שנות השל
 מסוימות מילאו הנתונים תפקיד חשוב בהחלטותצוות הפרויקט ניסה לנתח ולהבין מדוע . תנּושֹו .3

  .יותר מאשר באחרות

  

בהמשך מנוסחות מטרות המחקר , בתחילת הדוח נסקרים הממצאים העיקריים מהספרות המקצועית

תוך סיכום מסקנותיו של צוות , חלטות שנבחנו בראיונות הרוחבושיטות המחקר ומובאת רשימת הה

  :והתייחסות לנקודות הבאות, המחקר לגבי כל החלטה

 סוגיית המדיניות שעמדה על הפרק 
 .התפקיד שהנתונים יכלו למלא בגיבוש המדיניות 
 .בגיבוש המדיניות, הלכה למעשה, תפקידם של הנתונים 
 . בכל החלטההסברים אפשריים לגבי תפקיד הנתונים 

  .כולל לקחים, לבסוף מובא לוח מסכם של הממצאים הנוגעים להחלטות שונות ודיון מסכם בממצאים
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  ממצאים עיקריים מסקירת הספרות המקצועית. 2
  

  היא מופיעה במלואה באתר האינטרנט. במסגרת הפרויקט ערכנו סקירת ספרות מפורטת

http://www.jdc.org.il/brooksites/ddm .כאן אנו מציגים רק את הממצאים הקשורים לסוגיות אלו:  

 ?האם הנתונים תרמו לתהליך קבלת ההחלטות של הממשלה 
אילו גורמים השפיעו על הסיכוי שהנתונים ישפיעו על תהליך קבלת ההחלטות ועל מידת תרומתם  

 ?לתהליך זה
 ?יעת המדיניות הנתונים אכן השפיעובאיזה שלב במהלך קב 

  

הדעה הרווחת בספרות המקצועית היום היא שאף שהחלטות הממשלה אינן נקבעות רק על פי נתונים או 

היו ; לא תמיד זה היה כך. הרי שתרומתם של הנתונים בתהליך קבלת ההחלטות חשובה, בעיקר על פיהם

בים עד כדי כך שהם מותירים מעט מקום תקופות שבהן שלטה התפיסה שהשיקולים הפוליטיים חשו

, היום רוב החוקרים סבורים שלעתים הנתונים ממלאים תפקיד חשוב ומכריע. לשקול נתונים בתהליך

, ההתמקדות במחקרים עדכניים על הנושא, ובכן. לעתים תפקיד שולי בלבד ולעתים אין להם תפקיד כלל

צוא את הגורמים שמשפיעים על מידת תרומתם של קשורה לניסיון למ, הן אמפיריים והן קונספטואליים

  .הנתונים לתהליך קבלת ההחלטות

  

  :בגורמים העיקריים שעמדנו עליהם אפשר לכלול את הגורמים האלו

תפקידם של הנתונים בהחלטות טכניות או מבצעיות גדול יותר מאשר בהחלטות . ההחלטה 

 .אידאולוגיות או אסטרטגיות
 סגנון הניהול ורקע השכלתם של מקבלי ההחלטה משפיעים על מידת ,נראה שהגיל. מקבלי ההחלטה 

 .השימוש בנתונים בתהליך קבלת ההחלטות
, ה בפעילותן של ועדות ושל מטה מקצועיוֶוכאשר תהליך קבלת ההחלטות מֻל. תהליך קבלת ההחלטה 

 .יש סיכוי גדול יותר לשימוש בנתונים בתהליך קבלת ההחלטות
טמעתם של הנתונים במהלך הדיונים על מדיניות גדולים יותר אם הם סיכויי ה. הנתונים עצמם 

 .רלוונטיים ואם הקשר שלהם לנושאים הנידונים מוצג בבהירות, עקיבים
ככל שמעבירי הנתונים נחשבים לאובייקטיביים ולמקצועיים . ספקי הנתונים ומעבירי הנתונים 

 . הסבירות שיתייחסו אליהם ברצינות גדלה
ההקשר הפוליטי הרחב שבו נקבעת ההחלטה משפיע אף הוא על מידת השימוש . ההקשר הפוליטי 

 .בנתונים
  

  :כולל, מהספרות עולה כי הנתונים יכולים לתרום לציבור בכמה שלבים

  זיהוי בעיה ומיקומה בסדר היום הציבורי 

  אפיון היקף הבעיה וצביונה 

  כולל השפעות צפויות, זיהוי ואפיון התערבויות אפשריות 

 על השפעת ההתערבויות המתבצעותמעקב  
  .אך במיוחד השניים האחרונים, בדוח זה נידונים כל ארבעת הנושאים המצוינים לעיל



  

  3

  מתודולוגיה ומגבלות, מטרות המחקר. 3
  

   מטרות3.1
ברמת התיעוד הוא מבקש להעמיד בסיס עובדתי על אופן השימוש , ראשית. למרכיב הרוחב שלוש מטרות

ברמת הניתוח , שנית. 1999-1995בלת ההחלטות במערכת ביטוח הבריאות בשנים של הנתונים לתהליך ק

ברמת , שלישית; הוא מנסה לעמוד על הגורמים שהשפיעו על מידת השימוש בנתונים לקבלת ההחלטות

המחקר מנסה לבדוק כיצד אפשר לשפר את הקשר בין הנתונים לבין קבלת , לאור הממצאים, ההמלצות

  . החלטות

  

  ולוגיה מתוד3.2
את מערכת קבלת ההחלטות הקשורות לחוק ביטוח בריאות " ממעוף הציפור"רכיב הרוחב בא לסקור 

מקור המידע העיקרי היה ראיונות . 1999-1995מדובר בעשר החלטות שנתקבלו בנושא בשנים . ממלכתי

 קודם למידע שהתקבל מראיונות אלה נוסף ידע. עומק שנערכו עם בכירים במערכת הבריאות בישראל

, סיכום ממצאים מקדים הוצג בפני ועדת ההיגוי של הפרויקט. של החוקרים על תהליך קבלת ההחלטות

היא גם בחרה את . שמילאה תפקיד חשוב הן בתיקוף הממצאים ובתיקונם והן בסיוע לפירושם

  . 'רשימת חברי ועדת ההיגוי מובאת בנספח א. ההחלטות שנחקרו ואת המרואיינים

  

 שהיו קשורות ליישומו של חוק 1999-1995 בחר בהחלטות שהממשלה דנה בהן בשנים צוות הפרויקט

ההחלטות . ושנראו לו ההחלטות השנויות ביותר במחלוקת והמכריעות ביותר, ביטוח בריאות ממלכתי

השפעתן על הכלכלה או על מידת השינויים , היו חשובות או בשל השפעתן האפשרית על הבריאות

הכנסת והממשלה , אנו כוללים את משרד הבריאות ומשרד האוצר" ממשלה"ב. םהארגוניים הדרושי

הצוות . צוות המחקר כלל גם החלטות שנשקלו אך לא נתקבלה לגביהן החלטה או שלא יושמה. ככלל

  . ארגוני והן החלטות בעלות אופי פרוגרמטי-רצה לכלול ברשימה הן החלטות בעלות אופי כלכלי

  

ים בכירים וקובעי מדיניות שהשתתפו בתהליכי קבלתן של רוב ההחלטות צוות המחקר ראיין מנהל

כמו כן השתדל הצוות לראיין בכירים מכל הגופים . גם אם לא בכולן, המובאות כאן ברשימה שלנו

, בתי חולים, קופות החולים, משרד הבריאות,  משרד האוצר–שמילאו תפקיד חשוב בקבלת ההחלטות 

לאו תפקידי מפתח בראשית התקופה הנחקרת ובכירים שהשפיעו על קבלת  בכירים שמי-' אקדמיה וכו

  .רשימת המרואיינים מובאת בנספח ב. ההחלטות בסוף התקופה הנחקרת

  

בחלקו הראשון של הריאיון הציגו המראיינים את הרקע למחקר ואת . שעה וחצי-הראיונות ארכו כשעה

פקיד מילאו הנתונים במערכת הבריאות בשנים לאחר מכן נתבקשו המרואיינים לומר איזה ת. מטרותיו

בנוגע , בנוסף. ולומר אילו גורמים עיכבו את השימוש בנתונים או הגבירו אותו, האחרונות באופן כללי

  :לכל אחת מעשר ההחלטות שנכללו במחקר התבקשו המרואיינים לענות על ארבע שאלות אלו

  ?מה היה חלקך בתהליך קבלת ההחלטות 

  ?עילו במיוחדאילו נתונים הו 

  ?אילו נתונים חסרו 

  ?מהי הערכתך הכללית לשימוש בנתונים בתהליך קבלת ההחלטות 
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  :נקטו החוקרים צעדים אלו, בניתוח השימוש בנתונים בכל את מההחלטות

  אפיון מהות ההחלטה העומדת לדיון 

  ארגוני-בחינת ההקשר הפוליטי 

  סיכום הטענות בעד האפשרויות השונות ונגדן  

  י הנתונים שיכלו לתרום לדיוןניתוח סוג 

  תיעוד תפקיד הנתונים למעשה 

 .הסברים אפשריים לפער בין האפשרויות הגלומות בשימוש בנתונים לבין השימוש בהם בפועל 
  

עד היום המחקרים האמפיריים בתחום נטו לבדוק רק את . המתודולוגיה שהשתמשנו בה חדשנית

. ילו נתונים יכלו לתרום לתהליך קבלת ההחלטה בלי לבחון א,הנתונים ששימשו בהחלטה מסוימת

את השיקולים , במחקר זה השתמשנו במסגרת מושגית שבאמצעותה ניתחנו את ההחלטות, לעומת זאת

  .שיכלו להשפיע עליהן ואת הדרך שבה הנתונים יכלו לשפוך אור על שיקולים אלה

 
   מגבלות המחקר3.3

  :מגבלות המחקר העיקריות במחקר הרוחב היו אלו

מחקר הרוחב התבסס בעיקר על הראיונות כמקור הנתונים העיקרי והוא לא נתמך בסקירת תיעוד  .1

שבהם , זאת בניגוד לדרך הפעולה שנקטנו לגבי מקרי מבחן במחקר זה. רלוונטי בידי צוות המחקר

במקום לבדוק מסמכים ותיעוד רלבנטי מחקר הרוחב התבסס . לבדיקת תיעוד הייתה חשיבות גדולה

כדי להגדיל , ועל תיקוף עם ועדת ההיגוי)  מרואיינים ענו על אותן שאלות20-יותר מ(לבת מידע על הצ

 . את מהימנות המידע ואת שלמות הממצאים
הוא לא הצליח לראיין כמה , למשל. צוות המחקר לא הצליח לראיין את כל אלו שקיווה לראיין .2

אין ספק . לים היום"ם בתפקיד מנכלים לשעבר של קופות החולים ולא כמה מאלה שמכהני"מהמנכ

ייצגו , מלבד העובדה שלא רואיינו חברי כנסת, עם זאת, שעובדה זו גרעה משלמות הממצאים

כך שרמת ; )אקדמיה, בתי חולים, קופות חולים, ממשלה(המרואיינים קשת רחבה של סקטורים 

 .האיזון של הראיונות הייתה בהחלט טובה
 בהחלטות הקשורות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי הגבילה את ייתכן כי העובדה שהמחקר התמקד .3

 שעמדו במוקד דיון 1צוות המחקר גם התמקד בהחלטות משמעותיות. מידת ההכללה של הממצאים

 . ציבורי והוא אינו יודע האם תפקיד הנתונים בהחלטות אלו שונה מתפקידם בהחלטות אחרות
  

בניגוד להשפעתם , בנתונים תוך כדי קביעת מדיניות השימושהמסמך מנסה קודם כול לבחון ולנתח את 

אפשר לדעת האם קטעי מידע מסוימים שינו את -כמעט אי, להוציא מיעוט מצבים. על ההחלטות

צוות המחקר התמקד אפוא בבחינת , במקום זאת. ההחלטות היו שונות, ההחלטות ושאלמלא הם

 המדיניות הכירו והשתמשו בנתונים שהיו האם קובעי; השאלות האם הנתונים הרלוונטיים היו זמינים

  .והאם הנתונים היו חלק מהתהליך כולו; רלוונטיים להחלטות

                                                 
על מימון , אנו מתכוונים להחלטות שיכלו להשפיע על הבריאות" ות משמעותיותהחלט" בשימוש במילים  1

  על הוצאות הטיפול בבריאות או על ארגון שירותי הבריאות, שירותי בריאות
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  ממצאי הבדיקה הפרטנית של עשר ההחלטות . 4
  

  :ההחלטות שנידונו במחקר הן אלו

 קביעת רמת המימון הממשלתי של סל השירותים .1
 טכנולוגיות מתקדמות ושירותים לסל השירותים, הוספת תרופות .2
 קביעת נוסחת הקפיטציה .3
 )ֶקּפ(החולים -קביעת תעריף יום האשפוז ותקרת הכנסות בתי .4
 השתתפות עצמית .5
 הגבלות על תחרות ושיווק .6
 החולים-העברת האחריות על האשפוז הממושך לקופות .7
 החולים-העברת האחריות על שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות .8
 החולים-ים והתחנות לבריאות המשפחה אל קופותהעברת האחריות על שירותי מניעה אישי .9

 קביעת תקנות לביטוח המשלים .10
  

הפרק שלאחריו דן . פרק זה מסכם בנפרד את הממצאים העיקריים לגבי כל אחת מעשר ההחלטות

  .בקווים המשותפים ובשוני ביניהן

  

   קביעת רמת המימון הממשלתי של סל השירותים4.1
  סוגיית המדיניות

תקבע את עלות ) או שר האוצר ושר הבריאות(הממשלה , שמדי שנה, ת ממלכתי קובעחוק ביטוח בריאו

הממשלה חייבת להשלים . הסל ותבטיח את קיומם של מקורות ממשלתיים למימון עלויות אלה

מלשון . 2מהמיסוי הכללי את הפער בין עלות הסל לבין ההכנסות הכוללות שמתקבלות ממס הבריאות

, זה בלתי אפשרי,  למעשה,אך, אמפירית-לות הסל צריכה להיות פעולה טכניתכי קביעת ע, החוק משתמע

עלות , לפיכך. בנגישות הרצויה וביעילות הנדרשת, מאחר שעלות הסל תלויה ברמת איכות השירותים

כדי לבטא . נתוני השנה החולפת משמשים כבסיס לחישוב. הסל נקבעת כחלק ממדיניות הבריאות

ואימוץ טכנולוגיה , הזדקנות, וכדי לבטא את הגידול באוכלוסייה, נון אוטומטיקשינויים במחיר נערך ִת

מדי שנה מתגלעת מחלוקת בין משרד האוצר מצד אחד לבין . אוטומטיים-חדישה נערכים תקנונים לא

  . בנושא קביעת שיעור התקנון, החולים מצד אחר-החולים לבין בתי-ובין קופות, משרד הבריאות

  

  למלא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטותמידע שהיה יכול 

  :בסוגי המידע היכולים להשפיע על קבלת ההחלטות אפשר לכלול את הרכיבים הבאים

 )'גרעונות וכו, הוצאות, הכנסות(החולים -הדוחות הכספיים של קופות 
 החולים- השוואות פיננסיות בין כל קופות 

                                                 
גם ההכנסות מהמס המקביל נכנסו לתחשיב , )מס ייעודי על המעסיקים(בו בוטל המס המקביל , 1997 עד לשנת  2

  .זה
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 )'שביעות רצון וכו, יםרמת שירות, איכות הטיפול( מידע על תפקוד מערכת הבריאות  
 מידע על חוסר יעילות במערכת הבריאות 
   מידע על פרמטרים תקציביים וכלכליים 

  

  מידע שבפועל מילא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטות

אכן נעשה שימוש בנתוני ההוצאה מדוחות , 1994-כי כשנקבעה עלות הסל ב, מדברי המרואיינים עולה

, בעקבות מאמציהם של ויטקובסקי ונבו. ת ביניהם ולמזג אותםאך היה אז קשה להשוו, החולים-קופות

  . החולים-השוואה מכל קופות-ז נתונים בניֵּכמתפרסם דוח שמַר, 1998-החל מ, ומדי שנה, השתנה המצב

  

החולים -פקיד לשעבר במשרד האוצר ציין שחסר מידע אמין על הסיבות לשינויים בהוצאותיהן של קופות

פקיד במשרד הבריאות טען שההחלטות בנושא עדכון סל ).  מידת חוסר היעילותמידע שיכול להעיד על(

) שלדעתו הם מספקים(החולים -הבריאות מושפעות במידה מסוימת מהדוחות הכספיים של קופות

עם זאת הוא ציין עוד כי על איכות הטיפול . וממידע על שינויים ברמת שביעות הרצון ברמת השירותים

  .ויש בהם צורךאין נתונים זמינים 

  

. ולכן תפקיד הנתונים בה מזערי, כי זוהי ההחלטה הפוליטית ביותר ברשימה שלנו, מרואיינים רבים ציינו

יש לציין כי רבים מהמרואיינים והגופים שהם מייצגים השקיעו מאמצים מרובים בהכנת , בו בזמן

 לדעותיהם וכדי להשיג את רמות כדי לתת פומבי, תוך שילוב נתונים רבים, מאמרים ומצגות פאוארפוינט

לאור ממצאים אלה מתעוררת התהייה מדוע מנהלים בכירים משקיעים משאבים כה . המימון הרצויות

-על. משמעותיים בהנפקת נתונים אם בסופו של דבר השפעתם על תהליך קבלת ההחלטות מזערית בלבד

תחתון לרמת המימון ובתחום זה פי השערתה של ועדת ההיגוי הנתונים מתווים את הגבול העליון וה

  . השיקולים הפוליטיים הם הגורם המכריע

  

אחד הנימוקים הבולטים של משרד הבריאות לדרישתו לתוספת מימון היה הירידה בשיעור ההוצאות 

פקידי משרד הבריאות . לעומת העלייה בתחום זה במדינות אחרות, שנרשמה בישראל במערכת הבריאות

מחסור בשירותים להתפתחות , למשל(ורי נתונים על ליקויים בשירות לציבור גם הכניסו לדיון הציב

ונתונים על רמת מימון הטכנולוגיות המתקדמות ) ושירותי טיפול ממושך לאוכלוסיית הקשישים, הילד

  . במדינות אחרות

  

 שיש בה הרבה נתונים ושבה, החולים נשאל למי הוא מייעד את המצגת שלו-אחד מראשי אחת מקופות

על כך הוא ענה ?  למשרד האוצר או לציבור הרחב–הוא טוען כי יש צורך ברמות מימון גבוהות יותר 

הוא אמר כי , מכל מקום. אף כי הוא מכיר גם בחשיבותו של הציבור, שהיעד העיקרי הוא משרד האוצר

שלבסוף , נגשמא יעוררו דבריו סערה ציבורית ויהיו מעין בומר, הוא חושש לציין שרמת השירות יורדת

הוא הוסיף וציין כי המידע לציבור חייב להיות פשוט מאוד . יופנה כלפיו וכלפי מערכת הבריאות כולה

  .ובעל מסר ברור

  

פקיד לשעבר במשרד האוצר אמר שבכל מקרה הנתונים על שינויים ברמת השירותים לא היו משפיעים 

מאחר , )צאה בהם ירידה הרת אסוןאלא אם כן נמ(על עמדת קברניטי האוצר בנושא רמות המימון 
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כלכליים -רמות המימון של מערכת הבריאות צריכות להיות תלויות בעיקר בשיקולים מאקרו, שלדעתם

  .ופחות בסוגיות ייחודיות למערכת הבריאות

  

ואם , כי הם מעדיפים לבסס את מימון מערכת הבריאות על נוסחה מוסכמת, מרואיינים אחדים השיבו

כי , אפילו בשלב זה יש לציין. הרי שאז תפקידם של הנתונים יגדל באופן משמעותי, דעה זו תתקבל

אך הדעות חלוקות בשאלה האם יש לשנות את , הנתונים על עליית מחירים אכן ממלאים תפקיד בתהליך

  .מדד המחירים

  

  סיבות לפער בין השימוש האפשרי בנתונים לבין השימוש שנעשה בהם למעשה

 השפעתםאך אפשר לתהות על מידת ,  בנתונים הייתה אמנם גבוהההשימושי רמת  ניתן לומר כ,ככלל

וכפי שצוין לעיל המחקר לא נועד למדוד את השפעתם של הנתונים על (של הנתונים על ההחלטות עצמן 

  .זה בהחלט לא מפתיע, הכרוכות במימון רב, בהחלטות מעין אלה). ההחלטות

  

קשה לאסוף מידע זה מקופות החולים . זמן בנושא איכות הטיפולמידע חשוב שחסר היה נתונים על פני 

גוריון בבאר -בה בעת משמח שצוות מחקר מאוניברסיטת בן. ולכן העדרו במערכת הציבורית אינו מפתיע

בעתיד יהיו במאגר זה ; HEDISשבע פיתח יחד עם כל קופות החולים גרסה ישראלית לשיטה האמריקנית 

  .על איכות הטיפול, מןעל פני ז, נתונים ארציים

  

   הוספת תרופות חדשות לסל השירותים4.2
  סוגיית המדיניות

מ פיתח משרד הבריאות תהליך הקובע לאילו טכנולוגיות חדשות יש להעניק "בעקבות חקיקת חבב

בגין , מדי שנה הממשלה מחליטה בכמה היא מעוניינת להגדיל את מימון מערכת הבריאות. קדימות

, החולים-משרד הבריאות מקבל הצעות מקופות. גיות מתקדמות בסל השירותיםהכללתן של טכנולו

מהאיגודים המקצועיים של הסתדרות הרופאים בישראל מגופים נוספים ומהציבור , מספקי השירותים

אנשי מקצוע במשרד הבריאות מכינים . הרחב בנוגע לטכנולוגיות מתקדמות שיש להכליל בסל השירותים

הכוללת נציגים , ועדה ציבורית. רומתן ועל עלותן של הטכנולוגיות המוצעות השונותאת חומר הרקע על ת

בהביאה בחשבון הן את המידע , החולים ומנציגי הציבור בוחנת את ההצעות-מקופות, ממשרד הבריאות

, אם כי יש לציין; ההכרעה הסופית נתונה בידיו של שר הבריאות. מאנשי המקצוע והן שיקולים נוספים

  .ד היום השר קיבל את המלצותיה של הוועדה הציבורית במלואןכי ע

  

תפקידה . הוועדה הציבורית אינה קובעת את גובה הסכום הזמין לצורך מימון הטכנולוגיות המתקדמות

, מכל מקום. שעל גובהה החליט הממשלה, העיקרי הוא להחליט מה לעשות בקרן הטכנולוגיה המתקדמת

היא , למעשה, וכך, שעלותן חרגה מגובה התקציב שנקבע בידי הממשלה, בעבר הציעה הוועדה קדימויות

מילאה תפקיד ביצירת לחץ ציבורי לשינוי גובה הסכום המוקצה להוספת טכנולוגיות מתקדמות לסל 

  .הבריאות
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הצוות המקצועי בוחן מחקרים וניסויים , בהליך בדיקת יתרונותיהן של התרופות החדשות המוצעות

  .מנסה להתאים את ממצאיהן לישראלל ו"שנערכו בחו

  

  מידע שהיה יכול למלא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטות

סביר להניח שסוג המידע המפורט להלן ישפיע על החלטות לגבי הכללת תרופות או טכנולוגיות 

  : ספציפיות

 ; מספר המטופלים הצפוי מדי שנה 
 ; העלות הצפויה לשנה לכל מטופל 
 ; החלופות הקיימות בשוק לתרופות החדשות; קוד ואיכות חייםתפ, התרומה הצפויה לבריאות 
  . חיסכון בהוצאות אחרות על בריאות 

  

  מידע שבפועל מילא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטות

הם ייחסו זאת . רוב המרואיינים ציינו כי זה אחד התהליכים העשירים ביותר בנתונים במערכת הבריאות

לאופייה השנתי של ; ם נוספים על בסיס ההחלטות שיתקבלולהזדמנות להקצאת כספי: לכמה גורמים

כמה מרואיינים ציינו כי . לקיומה של הוועדה הציבורית המייעצת ולקיומו של מטה מקצועי; ההחלטה

אך עם הזמן התהליך . התקבלו ההחלטות על פי לחץ ציבורי, ובמיוחד בסבב הראשון של התהליך, בעבר

  .על נתוניםנעשה מקצועי יותר ומבוסס יותר 

  

מרואיינים . כי צריך לשפר את התשומה האנליטית בתהליך ולהרחיבה, בה בעת ציינו כל המרואיינים

והוסיפו כי , בלו על העדר תחזיות אובייקטיביות של מחירי התרופות המועמדות להתווסף לסלאחדים ָק

ן כי התחזיות של מספר המרואיינים חששו גם מכך שייתכ. חיזוי-חברות התרופות קיבלו תמריץ על תת

מאחר , המטופלים שיטופלו בתרופה המועמדת להתווסף לסל נמוך מדי אם אופק התחזית קטן מדי

מרואיינים אחרים ציינו שהמידע על . שמיצוי הפוטנציאל המסחרי של התרופות בשוק במלואו אורך זמן

ה אפשר להשוות בין תרופות ולכן לא הי, ק ולא היה מכומתֵּפיתרונות התרופות המוצעות לא היה מַס

ציינו המרואיינים כי היו הרבה יותר נתונים על השפעת התרופות על אריכות החיים מאשר , למשל. שונות

ולעובדה זו הייתה השפעה על החלטות הוועדה להמעיט בחשיבותן של תרומות לאיכות , על איכות החיים

  .ק על העדפות ועל קדימויות של ציבור הצרכניםכמו כן ציינו מרואיינים את העדרו של מידע מספ. החיים

  

. כי כדאי להנמיך את רמת הציפיות מהיקף הנתונים שיכולים להיות זמינים, כמה מרואיינים אמרו

ישראל היא מבין המדינות הראשונות שעושות שימוש ברבות מהטכנולוגיות המתקדמות , ראשית

, להעיד על מספר החולים העשויים ליהנות מהתרופהלפיכך אין הרבה נתונים שעשויים . הנדונות בוועדה

עלותן של הערכות טכנולוגיות מלאות גבוהה מאוד , מלבד זאת. על שיעור השימוש ועל המחירים בעתיד

עשרה הערכות -וגם מדינות גדולות ועשירות בדרך כלל לא עורכות יותר מחמש; וביצוען כרוך בקשיים

כי רוב הנתונים הקיימים והרלבנטיים נמצאים בידיהם של , יםלבסוף ציינו המרואיינ. כאלה מדי שנה

ולא ברור עד כמה הם יכולים לשמש מקור מידע , )'החולים וכו-קופות, חברות תרופות(גופים בעלי עניין 

  .מאחר שייתכן כי מתוך מניעים מסחריים הם עשויים לא לחשוף את מלוא המידע שבידיהם, אמין
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ש לבחון אילו נתוני מעקב יש לאסוף לאחר הכנסתה של תרופה חדשה לסל כמה מרואיינים ציינו כי י

  .השירותים וכיצד יש להשתמש במידע זה

  

אין די במידע על תפוצת המחלה שאותה התרופה אמורה , כדי לאמוד את השימוש בתרופה חדשה בעתיד

משום , דמיולוגיםבכך נבדל המידע הנדרש למטרה זו ממידע ההימצאות הסטנדרטי המעניין אפי. לרפא

קבוצה של -טין מתאימה רק לתתְּפרֶצֶה, למשל(קבוצה של החולים במחלה -שהתרופה מתאימה רק לתת

ההתאמה לתרופה תלויה גם בסוג סרטן השד ובמאפייניהם הדמוגרפיים של חולות . חולות סרטן השד

ן שייתכן כי הרופא מכיוו, לא כל המועמדים להשתמש בתרופה אכן יעשו זאת, מלבד זאת). סרטן השד

אין ודאות שישתמשו , וגם אם אכן ייתן להם את המרשם לתרופה, שלהם לא יפנה אותם להשתמש בה

  .בה

  

החולים לצורך חיזוי שיעור השימוש בתרופות בעתיד טוב יותר מזה -לפיכך בסיס המידע שבידי קופות

  :מידע זה כולל. של משרד הבריאות

 מידע מפורט על תפוצת מחלות 
 שאותן התרופה החדשה אמורה להחליף באופן חלקי או לחלוטין , ר השימוש בתרופות הקיימותשיעו 
 שיעור השימוש בתרופה החדשה טרם הכללתה בסל השירותים 

  

, החולים אינן נדרשות על פי חוק לספק את המידע הזה למשרד הבריאות או לוועדה באופן שוטף-קופות

משרד הבריאות אומד את שיעורי , בפועל. דמים את ענייניהןוהן בוחרות להעביר רק את הנתונים שמק

-קופות. ל ועל בסיס נתונים אפידמיולוגיים"על בסיס נתונים מחו, השימוש בתרופות החדשות בעתיד

  .על פי האינטרסים שלהן, מציגות לפעמים נתונים סותרים, בבואן להתנגד לאומדנים אלה, החולים

  

, וש בתרופות מצד אחד ובשל חשיבותם בתהליך כולו מצד אחרבשל חוסר דיוקם של אומדני השימ

השתתפות בסיכון וצמצום אי : אפשר למיין אותן לשתי קבוצות. פותחו כמה שיטות לטיפול במצב

  . הוודאות

  

הוועדה , כאשר שיעור השימוש בתרופות בפועל עולה על השיעור החזוי, על פי שיטת ההשתתפות בסיכון

מההקצאה לטכנולוגיה (הגדיל במשך שנים אחדות את הסכומים שהיא מקצה יכולה להחליט לעתים ל

יש לציין כי עד היום (כדי להגיע לכיסוי הוצאותיהן בפועל , החולים-לקופות) מתקדמת של השנה החולפת

  ).החולים לא הציגו נתונים על שיעור השימוש בתרופות בפועל ולכן שיטה זו לא יושמה עד כה-קופות

  

החולים -משרד הבריאות מעודד את קופות, ת חוסר ודאותם של אומדני השימוש בתרופותכדי לצמצם א

לשתפו מרצונן במידע מצד אחד ומצד אחר הוא בודק חלופות חוקיות שלפיהן הקופות ייאלצו לספק לו 

שיטה נוספת שננקטה על ידי משרד הבריאות הייתה מתן חסות לכנסי הסכמה מקצועיים . נתונים אלה

  .והאומדן לגבי השימוש בתרופה זו היה די מדויק, השיטה הייתה יעילה). בעניין הפוסילן, למשל(

  

חשובים לא רק לשם הגדלת המימון , נתוני המעקב על שיעור השימוש בפועל בתרופות שנוספו לסל

 הם חשובים כדי לבחון האם יש לשנות את שיטת החיזוי של שיעור השימוש –יותר מכך ; לתרופות אלה
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עניין זה ישפיע על הערכתן של מאות תרופות המועמדות להיכלל בסל השירותים . ופות חדשותבתר

  . בשנים הבאות

  

כי , אחד מחבריה ציין. שהובאה לתשומת לבנו במסגרת עבודת ועדת ההיגוי, זו דוגמה לסוגיה רחבה יותר

   :םבנוגע להוספת תרופות או שירותים לסל השירותים יש לקבל החלטות משני סוגי

אילו תרופות או שירותים יש להוסיף ("החלטות לגבי הפריטים שיש להוסיף לסל בשנה נתונה  

 ; ")?לסל
 "). ?כיצד אפשר לשפר את תהליך קבלת ההחלטות("החלטות בנוגע לשיפור התהליך עצמו  

  

 בהמשך התייחס הצוות גם לשיפור. מלכתחילה התמקד צוות ההיגוי שלנו רק בהחלטות מהסוג הראשון

  : את הנקודות הבאותוביררהתהליך 

ניתוח הסיבות ; בדיקה רטרוספקטיבית של מידת דיוקן של הערכות המטה על עלויות ועל הוצאות 

 .לפער בין התחזית לבין המצב במציאות
 . בדיקה רטרוספקטיבית של מידת עמידתן של ההחלטות במבחן הזמן 
 . הטכנולוגיות שנדחוניתוח סוגי הטכנולוגיות שנוספו לסל השירותים וסוגי 
 .ניתוחים על תפקידן של חברות תרופות ושל קבוצות אחרות בעלות עניין בתהליך קבלת ההחלטות 
 ) לא רק הוספתם(גריעת תרופות או טכנולוגיות מהסל  

 
  סיבות לפער בין השימוש האפשרי בנתונים לבין השימוש שנעשה בהם למעשה

ההזדמנות הברורה : המרכזיים לרמת שימוש גבוה זה היוהגורמים . רמת השימוש הייתה גבוהה, ככלל

אופייה החוזר ונשנה של ההחלטה וקיומם של גוף ציבורי מייעץ ; להשפיע על הקצאת כספים משמעותיים

  .ושל צוות תמיכה

  

חלק ניכר מהמידע שייך לקופות , ראשית. עם זאת שני גורמים הגבילו את השימוש בנתונים בהחלטה זו

היחס בין מספרן הרב של ההצעות שיש לבדוק מדי שנה לבין , שנית. לה אין גישה אליוהחולים ולממש

  .מגביל את עומקם של הבדיקות, היקפו המצומצם של הצוות המדעי העוסק בכך

  

   קביעת נוסחת הקפיטציה4.3
  סוגיית המדיניות

הנוסחה . יהעל בסיס נוסחת הקפיטצ, החולים-כספי חוק ביטוח בריאות ממלכתי מוקצים לקופות

 בנוסחה 75של בני " ערכם", למשל; חולים ואת גילם-מביאה בחשבון את מספר המבוטחים בכל קופת

ההבדלים במשקלות הגיל משקפים את ההבדלים . 34-25גדול פי ארבעה מערכם של מבוטחים בני 

-  קופותבצורכיהן של קבוצות גיל שונות בשירותי בריאות ובעקבות זה את ההבדלים בהוצאותיהן של

על בסיס הנתונים הפנימיים (בשנים האחרונות טענו בשירותי בריאות כללית . החולים בגין צרכים אלה

החולים -אך קופות, שיש לשנות את משקלות הגיל ולהגדיל את ערכם של הקשישים בנוסחה) שלהם

אזור ,  בריאותמצב(נושא נוסף שנדון היה האם יש להביא בחשבון רכיבים נוספים . האחרות התנגדו לכך

  .החולים-בהקצאת הכספים לקופות) מגורים ומצב חברתי כלכלי
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  מידע שיכול היה למלא תפקיד בתהליך קבלת החלטות 

 ועל השפעות לא רצויות (cream skimming)" גריפת השמנת"מידע שיכול להועיל הוא נתונים על היקף 

אזור מגורים , חד ועל גיל ומצב בריאותמידע על הקשר בין הוצאות על בריאות מצד א; אחרות במערכת

מקורות המידע האפשריים כוללים סקרים ארציים ונתונים מנהליים . מצד אחר, ומצב חברתי כלכלי

  .החולים-מקופות

  

  מידע שבפועל מילא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטות

ורבים מהם ציינו , המרואיינים התייחסו בעיקר למידע על הקשר בין הוצאות בריאות לבין מאפייני הפרט

. כלכליים אחרים-גיל ומשתנים חברתיים, את הצורך בנתונים טובים יותר על הקשר בין שיעורי שימוש

קשר ; כי יש צורך בנתונים מעודכנים יותר על הקשר בין גיל להוצאות, ציינו מרואיינים אחדים, במיוחד

ואיין אחד ביטא את התחושה כי מר, מכל מקום. שעשוי להניב בעקבותיו גם את עדכון משקלות הגיל

השברירית , מהרצון לא לזעזע את מערכת הבריאות, כלומר(בגלל סיבות פוליטיות , העדכונים מעוכבים

  . ולא בגלל מחסור בנתונים זמינים) בלאו הכי

  

חולים שונות אמרו -מרואיינים מקופות. במהלך הראיונות עלתה פעמים אחדות שאלת הגישה לנתונים

אך הם אמרו כי הבעיה הזו אינה , יתנה להם גישה לחישובי הממשלה בקביעת הנתוניםשבעבר לא נ

  . קיימת כיום

  

. נושא נוסף העומד על הפרק הוא באילו נתונים יש להשתמש בקביעת נוסחת הקפיטציה ולמי הם שייכים

ור החולים אמרו שנתוני הקופה שלהם מעודכנים ומפורטים יותר מהמק-מרואיינים מחלק מקופות

אף אם (החולים יובילו לבניית משקלות גיל שונות -הם הוסיפו כי נתוני קופות. הציבורי המשמש היום

החולים מיליארדי שקלים -משרד הבריאות מצדו חושש להזרים לקופות. מהמשקלות הקיימים) במעט

  . בשל החשש ממניפולציה, על בסיס נתוניהן הפנימיים

  

תר של אמינותם של הנתונים ומבליט את הצורך ביצירת מנגנונים עניין זה מעלה את השאלה הרחבה יו

יש לציין כי חוקרים ואנליסטים שונים בדקו במחקרים שונים כיצד תוספת . להבטחת איכות הנתונים

לפני , לדוגמה. החולים-פרמטרים השונים לנוסחה עשויים להשפיע על הקצאת מקורות המימון לקופות

מכון ברוקדייל והאוניברסיטה העברית את תרומתם האפשרית -וינט'ל גכמה שנים בדק צוות משותף ש

המחקר המליץ להוסיף . של נתוני סקרי בריאות לאומיים להוספת רכיבים חדשים לנוסחת הקפיטציה

בסקר הבריאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שאלות נוספות על מצב הבריאות ושאלות מפורטות 

  .2000ס בשנת "לצות אלה התקבלו ואומצו בסקר הבריאות של הלמהמ. יותר על שימוש בשירותים

  

מכון ברוקדייל לסייע לוועדה לבדוק -וינט'ר ועדת העבודה והרווחה בכנסת מג"לפני שנים אחדות ביקש יו

זו הייתה הזדמנות מצוינת . את דרישתם של גורמים שונים הנוגעים בדבר לשנות את נוסחת הקפיטציה

 המדיניות מידע עדכני מהנעשה בתחום במדינות אחרות ומנתוני הספרות להביא לידיעת קובעי

  . המקצועית
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הם טענו כי למבוטחי כללית . העסיקה שירותי בריאות כללית צוות אנשי מקצוע, במסגרת התהליך

מכון ברוקדייל היה -וינט'צוות ג. והעדות לכך הייתה שהם צורכים יותר שירותים, צרכים רבים יותר

ביר לחברי הכנסת כי ההבדל בהיקף השימוש בשירותים יכול לנבוע בין היתר גם מהבדלים צריך להס

  .ברמת היעילות של אספקת השירותים

  

בהשתתפותם של , טעם המכון הלאומימהזדמנות טובה נוספת ללימוד הייתה סדנה בנושא הקפיטציה 

רכת הבריאות בישראל להבין הסדנה סייעה למע. מארצות הברית ומהולנד, מומחים בעלי שם מאנגליה

כיצד הן עשויות להשפיע על המשתנים האמורים להיכלל ; טוב יותר מהן מטרותיה של נוסחת הקפיטציה

  .אילו משקלות יש לתת למשתנים ובאילו נתונים אפשר להשתמש בחישוב הנוסחה וביישומה; בה

  

  עשהסיבות לפער בין השימוש האפשרי בנתונים לבין השימוש שנעשה בהם למ
ייתכן כי הסיבה לכך היא העובדה שמדובר בקביעת נוסחה . רמת השימוש בנתונים הייתה גבוהה, ככלל

  .הנוגעת לכמות ולא להחלטה מהותית בנוגע לרפורמה ארגונית מורכבת

  

ב יָצנתונים על ִמ, לא שולבו בנוסחה מידע על הקשר בין הוצאות בגין בריאות לבין מצב בריאות, עם זאת

אחדים חשבו שעקרונית לא רצוי לכלול מרכיבים . 1: שלושה טעמיםזאת מ. כלי ואזור מגוריםכל-חברתי

אחרים חשבו שהיתרון שבהוספת מרכיבים אלה יהיה קטן מעלות ההוצאות הכרוכות . 2; אלה בנוסחה

מגבלות על . 3; בהוספתם וכי זה יערער את האיזון במערכת הבריאות ויסבך את נוסחת הקפיטציה

 לציין בעניין זה כי קובעי המדיניות השתדלו לשפר את אחת ממקורות יש. זמינותם של הנתונים לציבור

  . כדי לכלול בעתיד רכיבים נוספים בנוסחה, )ס"סקר הבריאות של הלמ(הנתונים העיקריים 

  

   (revenue caps)החולים - תעריפי יום אשפוז ותקרת הכנסות בתי4.4
  סוגיית המדיניות

החולים -קופות. משרדית של משרד הבריאות ומשרד האוצר-ביןתעריף מחיר יום אשפוז נקבע בידי ועדה 

-שהוא הבעלים של בתי, משרד הבריאות, החולים-ולטענת קופות, החולים אינם מיוצגים בוועדה-ובתי

תעריף יום אשפוז אמור לשקף את עלות ההפעלה . החולים-החולים מעדיף את האינטרס של בתי

 היה קצב עליית מחיר יום האשפוז גבוה הרבה יותר 1995עד לשנת . חולים כלליים-הממוצעת בבתי

הגיעה , הוועדה הקובעת את תעריף יום האשפוז, כנראה. אך מאז הוא התייצב; מקצב האינפלציה

תאלץ בסופו של דבר להגדיל את , בהיותה אחראית על חוק ביטוח בריאות ממלכתי, למסקנה שהממשלה

  .ייה במחיר יום האשפוזהחולים כדי לממן את העל-התשלומים לקופות

  

-כדי לרסן את הוצאותיהן של קופות, 1995החולים נקבעו בשנת -לבתי) revenue caps(תקרות ההכנסות 

החולים בהגדלת נפח -חולים וכדי להפחית את הכדאיות של בתי-חולים בבית-החולים על שירותי בתי

על שימוש , כלומר(ה מעבר לתקרה  קופות החולים קיבלו חמישים אחוז הנח1997משנת . הפעילות שלהם

בשנים האחרונות נקבעה ).  ממה שהיו משלמים לולא הסדר הקפ50%הם שילמו , בשירותים מעבר לקפ

מעבר לתקנונים הקשורים (לית כאחוז אחד בערך מעל רמתה בשנה החולפת ָאהתקרה הכוללת הֵר

המביא , חולים היא הליך מורכב-חולים לבית-קביעת התקרה לכל צירוף אפשרי בין קופת). לאינפלציה

  . בחשבון את השינויים במצבת המבוטחים בקופה ואת גובה החריגה מהתקרה בשנה החולפת



  

  13

  מידע שיכול היה למלא תפקיד בתהליך קבלת החלטות

  : המידע שיכול היה להועיל כאן קשור לנקודות הבאות

 ; יקף הפעילותהחולים ומידת השתנותן עם שינוי ה-מידת קביעותן של הוצאות בתי 
 ; מידת השפעתם של בתי החולים ושל קופות החולים על רמות השימוש בשירותים 
 ; על הוצאותיהם ועל איכות הטיפול, החולים- על הכנסות בתיּפמידת השפעתם של תשלומי הֶק 
 ;)שינויים ראליים ונומינליים(מידת השפעת האינפלציה על משתנים מסוימים  
 ; החולים-מוש בשירותי בתיהשפעות הקפ על שיעור השי 
 ; )הן בסך הכול והן של כל קופת חולים בנפרד(החולים -השפעת הקפ על הוצאות קופות 
 .'מידע על המדינות אחרות שגם בהן נהוג הסדר הקפ וכו 
 .מידת השפעתו של הקפ על בתי החולים השונים 

  

  מידע שבפועל מילא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטות 

במסגרת זו הנתונים על . המרואיינים בעיקר לשימוש בנתונים כספיים ולזמינותםבתשובותיהם התייחסו 

נתונים אלה היו . על הוצאות או על שיעור שימוש, החריגות מהקפ הודגשו יותר מהנתונים על הכנסות

רוב המרואיינים . בתוך הקופות ובתוך בתי החולים, זמינים ושימשו מקבלי החלטות ברמה הלאומית

  .ושא ציינו כי רמת זמינותם של הנתונים והשימוש בהם הייתה טובההקשורים לנ

  

נתונים על ; היה מחסור במידע על רכיבים רבים: לדעתנו תמונת המצב הייתה שונה במידה מסוימת

נטו לייחס סיבתיות בקלות רבה ; החולים לא נבחנו בחינה מעמיקה-השינויים בשיעורי השימוש בבתי

בניתוח מגמות לעתים קרובות נטו ; ) באמת נבע ממנוּפ שחל בתקופת הֶקלא כל שינוי, כלומר(מדי 

ייתכן אפוא שתפיסותיהם של כמה מרואיינים הושפעו מהאינטרס של . 'להתעלם מגידול האוכלוסייה וכו

כל אלה אולי השפיעו על הסוגיות המדיניות . המוסד שאותו הם ייצגו ומהדיסציפלינה המקצועית שלהם

שההשפעות בנושא הקפ היו , יכול להיות, אבל; אם לא על כולן, ת בדוח ביניים זההאחרות הנידונו

  .משום שבעת הראיונות עתיד הקפ היה נתון בוויכוח חריף, בין היתר, חזקות במיוחד

  

מספר מרואיינים ציינו שמאז קביעת הקפ חל שיפור ניכר בהיקף הנתונים הזמינים לממשלה 

החולים גישה לנתונים על שיעור -ר למידה שבה רצוי לתת לקופותהדעות חלוקות בקש. ובמהימנותם

עוד ציינו המרואיינים את העדר המידע על . החולים-החולים האחרות בבתי-השימוש שעושות קופות

  . החולים-השפעתו של הקפ על בריאות האוכלוסייה ועל מדדים אחרים של תפקוד מערכת בתי

  

עד כה , ות בחוזה היא החלופה העיקרית לשיטה הקיימת היוםהופתענו לגלות שעל אף העובדה שהתקשר

, למשל. לא הובא לדיון מעמיק ניתוח שיטתי כלשהו על השפעתה של ההתקשרות בחוזה במדינות אחרות

הברית ובאנגליה ולבדוק את -לא נעשה כל ניסיון לסקור את נושא ההתקשרות בחוזה בארצות

  . הרלבנטיות לישראל

  

החולים בעידן שלאחר -ון ברוקדייל בדק את השינויים בהיקף השימוש בשירותי בתימכ-וינט'מחקר של ג

בשל . החולים- הצליח לרסן את הגידול בשימוש בשירותי בתיּפהממצא הבולט היה שהֶק. החלת הקפ



  

  14

מנהל . כמעט הוחמצה ההזדמנות להשפיע על הליך קבלת ההחלטות, עיכוב פרסום ממצאי המחקר

וזה יצר את ההזדמנות להזין , ּפל משרד הבריאות בנושאי הֶק"שייעצה למנכהמחקר השתתף בקבוצה 

  .את ממצאי המחקר להליך קבלת ההחלטות וקביעת המדיניות

 
  סיבות לפער בין השימוש האפשרי בנתונים לבין השימוש שנעשה בהם למעשה

 קופות החולים נעשה שימוש נרחב במידע על ההנחות שקיבלו. רמת השימוש בנתונים הייתה בינונית

. והרבה פחות שימוש נעשה בנתונים הקשורים לשאלת השפעתו של הקפ על שיעורי השימוש בשירותים

ייתכן כי הסיבה לכך היא שקשה יותר למדוד את השפעת השינויים בהיקף התשלומים על שיעורי 

נציגי , יריםכי בתפיסתם של רוב הבכ, ייתכן עוד. השימוש בשירותים מאשר למדוד את גודל ההנחות

; שעסקו בכך היה מדובר בנושא חשבונאי בלבד ולא גם בנושא כלכלי, קופות החולים ונציגי הממשלה

  . אולי בשל ההכשרה המקצועית שלהם ואולי בשל ההשלכות הכספיות של הנושא נדון

  

   השתתפות עצמית4.5
  סוגיית המדיניות

לגבות ממבוטחיהן תשלום על ביקור אצל החולים - אישרה הכנסת לקופות1998במסגרת חוק ההסדרים 

דעות -וותה בחילוקיהחלטה זו ֻל. רופא ולהעלות את רמת ההשתתפות העצמית בתשלום לתרופות

החולים והן נציגי הצרכנים ניסו -כאשר הן קופות, חריפים בין משרד האוצר לבין משרד הבריאות

ל תשלומי ההשתתפות העצמית על הוויכוח הציבורי נסב בעיקר על השפעתם ש. להשפיע על ההחלטה

העומס הכלכלי על מעוטי הכנסה ועל ; הגישה לשירותים; עלות הוצאות שירותי הבריאות: נושאים אלה

הוויכוח הציבורי לא הסתיים עם העברת חוק . ורמת הכנסותיהן של קופות החולים; חולים כרוניים

החולים לציין את רמת -שו כל קופותלפני יישום ההחלטה על גובה ההשתתפות העצמית נדר. ההסדרים

ותוכניותיהן היו חייבות לקבל את אישור משרד הבריאות , ההשתתפות העצמית שהן תכננו ואת אופייה

עד היום נעשים מאמצים שונים לשינוי החוקים , ובנוסף. ואת אישור ועדת העבודה והרווחה בכנסת

  . והתקנות העוסקות בהשתתפות העצמית

  

  למלא תפקיד בתהליך קבלת החלטותמידע שיכול היה 

בגלל תשלומי ההשתתפות העצמית בגין , מידע על מידת העומס שהוטל על משפחות ברמות הכנסה שונות

מידע זה יכול להישאב מסקר הוצאות המשפחה של . עשוי להועיל בתהליך קבלת ההחלטות, תרופות

צריכת (השימוש בשירותים שונים מידע על השפעת ההשתתפות העצמית על שיעור , מלבד זאת. ס"הלמ

כמו כן . יכול להועיל) 'ביקורים במכבי וכו, ביקור בתחנה לבריאות המשפחה, ביקור בחדרי מיון, תרופות

עשויים להועיל מחקרים שנעשו בארצות הברית ובאירופה על השתתפות עצמית ולוחות פשוטים על 

  .שיעורי ההשתתפות העצמית במדינות אחרות

  

   מילא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטותמידע שבפועל

חולים מכבי -התעניינו קובעי מדיניות במידע מהעולם ומקופת, 1998לפני חקיקת חוק ההסדרים בשנת 

. על נגישות ועל שוויוניות, על השפעת גביית תשלומי ההשתתפות העצמית על שיעורי השימוש בשירותים

ות שונות של השפעת ההשתתפות העצמית עשויות נערכו סימולציות שונות שבדקו כיצד רמ, בנוסף לכך

  . החולים-להשפיע על הכנסות קופות
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שביטא החלטה עקרונית , 1998מרואיינים הבחינו בין יחסם לתהליך חקיקת חוק ההסדרים משנת 

להתיר את תשלומי ההשתתפות העצמית מצד אחד לבין יחסם לתהליך קבלת ההחלטות המנהליות 

בנוגע לגובה התשלומים הנוספים ובנוגע לסוג השירותים שהמבוטחים יידרשו , לביצוע לחוק ההסדרים

רוב המרואיינים ציינו שההחלטה הראשונה לא התבססה בעיקר . מצד אחר, להשתתף בהוצאות בגינם

ואולי משום שהגדלת ההכנסות הייתה המטרה , מאוד" אידאולוגי"משום שהנושא , אולי -על נתונים 

וגם ללא נתונים ) החולים נחשבה מטרה משנית- היקף השימוש בשירותי בתיהפחתת(החשובה ביותר 

. היה ברור שבעזרת תשלומי ההשתתפות העצמית של המבוטחים אפשר להשיג מטרה זו" מתוחכמים"

, לאומי-חולה בארץ גבוהים ביותר גם בקנה מידה בין-שיעור מפגשי רופא, לדברי בכירים ממשרד האוצר

כי תשלומי ההשתתפות העצמית עשויים להפחית את מספר הביקורים הלא ולפיכך הם נטו לשער 

ומרואיינים , באותו שלב ניטש הוויכוח בעיקר בין משרד האוצר למשרד הבריאות, מכל מקום. הכרחיים

הם לא הספיקו לאסוף , ובגלל המהירות שבה התקבלו ההחלטות, 3החולים טענו כי לא שותפו בו-מקופות

  .יכלו להשפיע על התהליךנתונים רלבנטיים ש

  

החולים בדקו באמצעות סימולציה את הקשר בין גובה דמי ההשתתפות העצמית והכנסות -קופות

החולים טען כי -מרואיין מאחת מקופות. וזאת בשיתוף פעולה חלקי של משרד הבריאות, הקופות

שתתפות ההערכה שהסתמנה מהסימולציה על מספר המטופלים שעלולים לסרב לשלם את דמי הה

  .הייתה גבוהה מדי ומוטעית

  

הוא , אולם. משרד הבריאות החליט לאשר רק תוכניות שבהן סך הגבייה תהיה קטנה מתקרה מסוימת

  .לא היה יכול לחזות את היקף ההכנסות הצפויות מהפעלת תוכנית כלשהי

ם על השפעת בנוגע למעקב אחר השינוי במדיניות ציינו כמה מרואיינים כי חסרו להם נתונים אמיני

חוקרים וקבוצות מחקר בישראל בודקים את השפעתם של תשלומי . תוספת התשלום על שיעור השימוש

, אך אף לא אחד מהמרואיינים התייחס מיוזמתו למחקרים אלה, ההשתתפות העצמית על היקף השימוש

ות המרואיינים היה ברור מתגוב, כשהמראיינים ציינו מחקרים אלו בפני המרואיינים. 4הנמצאים בהכנה

 למרות העובדה שכמה שנים קודם לכן העניקו בכירים במשרד הבריאות עדיפות 5כי זה מידע חדש עבורם

גבוהה למחקרים בנושא ההשתתפות העצמית בשותפות עם המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות 

  . ולחקר שירותי הבריאות

  

יש נתונים אמינים וזמינים על ההשפעה על , בסקיציינו כמה מרואיינים שהודות לדוח ויטקו, לעומת זאת

 החל ממצב של העדר –אכן במהלך תקופת המחקר השתפרו הנתונים הכספיים . החולים-הכנסות קופות

שבה דווח על הכנסות מתשלומי השתתפות , דרך תקופת ביניים, מידע על הכנסות מהשתתפות עצמית

שבו מדווח גם על ההכנסות נטו , במצב כפי שהוא היוםוכלה , רק על בסיס הנטו, עצמית ברכישת תרופות

  .מתשלומי השתתפות עצמית וגם על ההכנסות ברוטו

                                                 
ללא שהוכרחו לתמוך בגלוי בהטלת , בכך שהן קיבלו מקור הכנסה נוסף, החולים-טובת קופותייתכן כי זה פעל ל 3

 .תשלומים נוספים על משקי הבית
כאשר נשאלו גורמים בכירים במשרד הבריאות על קדימויותיהם , למרות העובדה כי לפני שנים אחדות, זאת 4

הם העניקו קדימות גבוהה לחקר לנושא ) יבפגישות עם גורמים ממכון ברוקדייל ומהמכון הלאומ(למחקר 
  .ההשתתפות העצמית

הקשורים , מתי חשוב שקובעי המדיניות ידעו על מחקרים בהכנה: זה העלה שאלה מעניינת הנוגעת למחקר 5
  .לסוגיות מדיניות בוערות
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שימוש בשירותים בגלל מחסומים כלכליים -כמה מרואיינים ציינו את תרומתם של ממצאים בנושא אי

 כלל על קיום ואת נתוני הסקר על האחוז הגבוה של צרכנים שאינם יודעים, מכון ברוקדייל-וינט'מסקר ג

  .פטור מתשלומי השתתפות עצמית ועל תקרה לתשלומים אלה

  

לפני כמה שנים לא השכילו קברניטי משרד הבריאות לחזות את מידת התנגדותו של ציבור מבוטחי 

של תשלומי ההשתתפות העצמית (לשיטת האחוזים " מנות"שירותי בריאות כללית למעבר משיטת ה

 - הם הכירו בצורך במידע נוסף על תשלומי ההשתתפות העצמית,  זובעקבות תקלה). ברכישת תרופות

כיום פועלת במשרד הבריאות מערכת למעקב אחר המחיר ואחר רמת ההשתתפות . ברמת העומק

מערכת זו סייעה לאמוד הן . החולים-בכל אחת מקופות, העצמית של המבוטחים ברכישת אלפי תרופות

והן את ההשפעה , ות את שיעורי ההשתתפות העצמיתאת השפעתם הצפויה של הצעות שונות לשנ

המערכת אפשרה למשרד הבריאות , בנוסף. לשיטת המנות" גישת האחוזים"הצפויה מניסיון שני לעבור מ

 מערכן של תרופות 50%על דרישתה לגבות , שירותי בריאות-להבין את תסיסת הציבור נגד מדיניות מכבי

  .ות איכותיות וזולותשהיו להן בסל הבריאות חלופ, מסוימות

  

חסרונה של המערכת כיום הוא שהיא כוללת רק מידע על המחיר ולא על היקף השימוש או על סך 

משרד הבריאות מתכנן לפרסם באינטרנט נתונים השוואתיים על מחירי התרופות ועל רמות . ההוצאות

ופות לפני שהם רוכשים כדי שהמבוטחים יוכלו לבדוק מידע על תר, ההשתתפות העצמית בקופות השונות

  . אותן

  

, במיוחד. מ הייתה מקור מידע חשוב בנושא ההשתתפות העצמית"נציבת קבילות הציבור לענייני חבב

אחד המרואיינים העלה את הסברה שייתכן שעקב . היא הבליטה את השפעת גישת המנות על הצרכנים

מית המערכת נטה להזניח את התנגדותו האידאולוגית של משרד הבריאות לתשלומי ההשתתפות העצ

כספים ואנרגייה בפיתוח ובפיקוח על , ועקב כך לא הוקצו די משאבים של זמן, טיפולו בסוגיות של יישום

  . מערכות איסוף נתונים

  

  סיבות לפער בין השימוש האפשרי בנתונים לבין השימוש שנעשה בהם למעשה

העקרונית להטיל תשלומי השתתפות עצמית הם שימשו בהחלטה . רמת השימוש בנתונים הייתה בינונית

הדיון הציבורי בנושא הטלת תשלומי השתתפות עצמית . ובהחלטות הטכניות על קביעת רמת התשלומים

  . דבר שאפשר ללמוד מניסיונה של מכבי שירותי בריאות ולהפיק ממנו לקחים, ארך שנים אחדות

  

 היה המידע מסקר הוצאות המשפחה 1998-נתון חשוב שלא השתמשו בו במידה הראויה לפני השינוי ב

ייתכן כי אחת . לפי רמות הכנסה, ס על העומס הכלכלי של משקי בית בשל ההוצאות לתרופות"של הלמ

סיבה אפשרי נוספת היא שמקבלי . הסיבות לכך הייתה מידת העניין המוגבלת באותה תקופה בשוויוניות

 בהמשך חשוב ומעניין לבחון האם בעתיד ימלאו .ההחלטות לא היו ערים לחשיבותו של מקור מידע זה

  . הנתונים השאובים ממקור זה תפקיד מכריע יותר בקבלת ההחלטות בנושא זה
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   הגבלות על תחרות ושיווק4.6
  סוגיית המדיניות

החולים -בתקופה הראשונה להחלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי היו מאמצי השיווק של קופות

מדיניות חששו ממידע מוטעה שהמבוטחים קיבלו בקשר למעבר בין הקופות קובעי ה. אינטנסיביים מאוד

.  הוכנסו שינויים משמעותיים בנושא זה1998בחוק ההסדרים בשנת . ומלחצים לעבור מקופה לקופה

 מיליון 22-החולים הוגבלו ל-של קופות) טלוויזיה ועיתונות כתובה, רדיו(הוצאות הפרסום , ראשית

על , החולים לקבל מבוטחים חדשים בעצמן-במקום להרשות לקופות, שנית; יםחול-שקלים לשנה לקופת

משרד , שלישית; חולים אחת לאחרת בבנק הדואר-המבוטחים להגיש את הבקשות למעבר מקופת

לקופה אחת או (הבריאות התבקש להפחית את מספר הקופות המפעילות מרפאות ביישובים קטנים 

כאמצעי לאלץ , החולים-הוגבלו הוצאות הפיתוח של קופות,  רביעית;)על פי גודל היישוב, לשתי קופות

  .החולים להימנע מכפל שירותים והיגררות לחובות ולגרעונות-את קופות

  

  .בראיונות שלנו התמקדנו בפריט הראשון ובפריט השלישי ברשימה ולא בפריטים השני והרביעי

  

  )לה על הוצאות שיווקבקשר להגב(מידע שיכול היה למלא תפקיד בקבלת ההחלטות 

  : נמצא כי סוגי המידע שעשויים היו להועיל כללו

 ; רמת ההשקעה בהוצאות לפרסום 
 ; צרכי המידע של הצרכנים 
 .מידת התועלת שבפרסום המידע לציבור 

  

  )בקשר להגבלה על הוצאות שיווק(מידע שבפועל מילא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטות 

החולים על רמות הוצאותיהן בעת קבלת החלטות -של נתונים מקופותקיבלנו דיווחים סותרים על קיומם 

שכן אפילו עיון שטחי בעיתונות והאזנה לפרסומות , לדברי כמה מרואיינים נחיצותם מוטלת בספק. בנדון

אף לא אחד מהמרואיינים הזכיר את היקף התוכן האינפורמטיבי . ברדיו גילו שיש פרסומת רבה מדי

כך שקשה לדעת אם נושא זה נשקל והאם , תחקרנו את המרואיינים בנושא זהשבפרסומים ואנחנו לא 

  .בדיקה שיטתית של הנושא מילאה תפקיד כלשהו

  

  )בקשר למגבלה על מספר המתחרים(מידע שהיה יכול למלא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטות 

  :המידע שיכול היה למלא תפקיד בתהליך קבלת החלטות כלל את הפריטים הללו

 ; החולים ביישובים קטנים-עילותן של קופותהיקף פ 
תחושתם של תושבי יישובים קטנים לגבי מידת חופש הבחירה שלהם בקופת החולים שלהם ועד כמה  

 הם הוטרדו בשל כך 
 ; השלכות כפל השירותים על העלות 
  השפעותיה של התחרות על רמת השירותים  

  

  :לפחות ואלו הםרצוי היה להבחין בשלושה מצבים , בהמשך לאמור לעיל

 קופת חולים אחת בלבד ביישוב 
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 שתי קופות חולים ביישוב 
 שלוש קופות חולים ביישוב או יותר 

האם על פי שטח השיפוט של הרשות או , כלומר, נושא חשוב נוסף הוא כיצד להגדיר יישוב לצרכים אלה

 . רבה מסוימת לקופות החוליםעל פי בחינת מספר המבוטחים המתגוררים בִק
 

  )בקשר למגבלה על מספר המתחרים(ע שבפועל מילא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטות מיד

אך קובעי מדיניות קיבלו מעט מידע , לקראת קבלת ההחלטה הושמעו הרבה אנקדוטות בנושא זה

לאחר שההחלטה . המהירות שבה התקבלו ההחלטות הגבילה את היקף איסוף הנתונים. שיטתי

החולים -גיבש משרד הבריאות מערך נתונים שיטתי על מספר קופות, למטרות ביצוע ומעקב, התקבלה

  .הפועלים בכל אחד מהיישובים קטנים

  

  סיבות לפער בין השימוש האפשרי בנתונים לבין השימוש שנעשה בהם למעשה

ת ייתכן כי בשל הדחיפּו. בשל מהירות תהליך קבלת ההחלטות, רמת השימוש בנתונים הייתה נמוכה

והשפעתם הצפויה של הצעדים להגבלת התחרות והשיווק , ות לא נערך דיון מעמיקלהקטין את ההוצא

  .לא נבדקו בצורה מקיפה

  

  החולים- העברת האחריות על שירותי בריאות הנפש לקופות4.7
  סוגיית המדיניות

 נקבע כי שירותי בריאות הנפש יועברו 1995בחוק ביטוח בריאות ממלכתי שנכנס לתוקפו בינואר 

האחת היא . עד כה התעכב מימוש החוק בשל החשש משתי תופעות. ולים בתוך שלוש שניםהח-לקופות

החולים להפחתת הוצאותיהן וגם בגלל -בגלל התמריץ הכללי של קופות(פגיעה בשירותי בריאות הנפש 

התופעה ). שתעדיף את הבריאות הכללית על פני בריאות הנפש, חלוקת המשאבים הפנימית בקופות

החולים על מחויבותן החדשה -יה חששו היא שהממשלה לא תפצה באופן מלא את קופותהשנייה שמפנ

בעוד שהזכאות , בין היתר מדובר בכך שמימון האוצר יתבסס על היקף השימוש הנוכחי בשירותים(

החולים לא התלהבו לקבל על -לפיכך קופות). לשירותי בריאות הנפש תגדיל למעשה את שיעור השימוש

  . ות לטיפול בתחום בעייתי זהעצמן את האחרי

  

  ).2004, סייקס(כאחד מניתוחי העומק של הפרויקט נבחן סוגיה זו במחקר נפרד 

  

ואימוץ (כולל ההתלבטויות לפני חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי , בתהליך זה היו כמה שלבים

משרד , צרוהשלב של משא ומתן בין משרד האו) החולים-הסעיף שקרא להעברת שירות זה לקופות

בשלב הראשון דנו בסוגיה העקרונית האם אכן יש ליישם . החולים לגבי הפעלת החוק-הבריאות וקופות

החולים -ובשלב השני התמקד הדיון במספר סוגיות פרקטיות כגון סכום שיקבלו קופות, את המעבר

  .בעקבות המעבר
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  מידע שהיה יכול למלא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטות

  :ת היו יכולים להפיק תועלת מסוגי מידע על נושאים אלוקובעי המדיניו

 ; העלות הכוללת של אספקת שירותי בריאות הנפש במתכונתם הנוכחית 
 ; היקף הצרכים שלא קיבלו מענה במתכונת אספקת השירותים הנוכחית והסיבות לכך 
להתפנות אומדן על הירידה הצפויה בשיעורי האשפוז הפסיכיאטרי ואומדן התקציבים שצפויים  

 ; לצורך פיתוחם של שירותים בקהילה, בעקבות זאת
עקב הגדרת הזכות לשירותים אלו , אומדן על הגידול בביקוש לשירותי בריאות הנפש בקופות החולים 

 ; ואומדן ההוצאות הנלוות, בחקיקה
 היתרונות הצפויים מזיקה הדוקה יותר בין שירותי בריאות הנפש לבין שירותי הבריאות הכלליים 

 .'וכו
  

  מידע שבפועל מילא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטות 

החולים לא התבססה בשלב -ההחלטה העקרונית על העברת שירותי בריאות הנפש לאחריות קופות

לגבי . אך כנראה כן הושפעה ממגמות ומהתפתחויות במדינות אחרות, במובן הצר, הראשון על נתונים

מרדכי שני '  הם התייחסו לתקופה שבה הוביל פרופ-" ניקט ָשאפ"השלב השני דיברו מרואיינים רבים על 

  ".יצא מהתמונה"שני ' מגמה זו נעצרה כשפרופ; את התהליך ובה נוצרו והופצו נתונים רבים

החולים טוענים כי לא ניתנה להם גישה -מנהלי קופות, "תקופת שני"שגם לגבי , מעניין לציין עם זאת

לדברי אנשי משרד הבריאות הם . שוטפת של שירותי בריאות הנפשלנתוני משרד הבריאות על העלות ה

החולים היו -אך לא היו ברשותם נתונים נוספים שראשי קופות, מסרו את הנתונים שהיו ברשותם

כי לא קיבלו מידע , החולים טענו-בקופות). בעיקר מידע על הוצאות עבור שירותי שיקום(מעוניינים לקבל 

-מדובר במידע חשוב ביותר לקופות, לדבריהם; החולים-נפש בין קופותה-עדכני על התפלגות חולי

  .  גם יותר מאשר לממשלה-החולים 

  

דעים שלא הייתה דרך טובה לחזות כמותית כיצד תשפיע הענקת -כמעט כל המרואיינים היו תמימי

מר אחד ממרואייני משרד הבריאות א. על ההוצאות ועל איכות השירות, הזכאות על רמות השימוש

דובר רק מעט על האפשרות לערוך . שלמשרד הבריאות היו תחזיות אמינות לגבי עלות המעבר והשלכותיו

החולים -אחד ממנהלי אחת מקופות. ניסוי כדי ללמוד על התועלות והעלויות הצפויות במעבר הכולל

  .אך הוא לא זכה להתייחסות של ממש בהמשך, העלה רעיון זה

  

  פשרי בנתונים לבין השימוש שנעשה בהם למעשהסיבות לפער בין השימוש הא

חוסר אמון בין גורמים בכירים , ראשית: רמת השימוש בנתונים הייתה בינונית ולכך היו כמה סיבות

לוח זמנים , שלישית; קופות החולים שותפו בתהליך בשלב מאוחר יחסית, שנית; שהשתתפו בתהליך

סירובו הנחרץ של , רביעית; נים שאפשר היה לקבלשאפתני מאוד לביצוע ההעברה הגביל את סוג הנתו

הקטין את מידת , משרד האוצר להקצות מימון נוסף להפעלת שירותי בריאות הנפש במתכונתם החדשה

ההתעניינות בתחזיות מדויקות על ההשפעה הצפויה של ההעברה על רמת השימוש בשירותי בריאות 

  . הנפש
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  החולים-לקופות העברת האחריות על האשפוז הסיעודי 4.8
  סוגיית המדיניות

 משרד הבריאות מפקח על בתי החולים לחולים –שירותי הטיפול הממושך מסופקים היום באופן מפוצל 

החולים מכסות את -קופות, משרד הרווחה אחראי ומפקח על מוסדות לתשושים ולתשושי נפש; כרוניים

המוסד לביטוח לאומי מכסה את ; הילההחולים הכלליים ואת הוצאות הטיפול הרפואי בק-הוצאות בתי

ואילו הוצאות האשפוז הסיעודי במוסדות , עלות החזקת מטפלת בית והוצאות טיפול אישי בקהילה

משפחות המתקשות בתשלום מקבלות עזרה ממשרד הבריאות . חלות בחלקן הגדול על המשפחות

 1999בשנת . ומהווים בעיהזמני ההמתנה למוסדות לטיפול ממושך עדיין ממושכים . וממשרד הרווחה

אך עד היום נעשה , יזם מנהל המוסד לביטוח לאומי את הגדלתה של רמת התיאום בין שירותים אלה

  .מעט בתחום זה

  

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי הוחלט על העברת שירותי הטיפול הממושך לאחריותן של קופות החולים 

ת זו אכן נערכו מגעים ממושכים בנושא בין במהלך תקופ. במשך שלוש השנים לאחר החלתו של החוק

הבעיות , לעומת זאת. אך ללא תוצאות של ממש, משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות

ר " מינה שר הבריאות ועדת מומחים בראשותו של ד1999בשנת . שנבעו מפיצול השירותים עמדו בעינן

כדי שהיא תבחן את סוגיית העברתם של , )ומיל המוסד לביטוח לא"שכיהן אז כמנכ(יוחנן שסטמן 

מסקנת הוועדה . המוסדות לטיפול ממושך לאחריותן של קופות החולים ותנסח את המלצותיה בנושא

האפשרות שרמת , האפשרות שההוצאות יגדלו: בעיקר מסיבות אלה, הייתה שאין לבצע את ההעברה

ותים בבתיהם או במוסדות פרטיים השירות תידרדר והאפשרות שמא קשישים המקבלים כיום שיר

  .ייאלצו בעקבות ההעברה לפנות למוסדות ציבוריים

 
  מידע שהיה יכול למלא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטות

  :קובעי המדיניות היו יכולים להפיק תועלת ממידע על נושאים אלו

 ; היקפם של צרכים בלתי מסופקים 
 ; זמני המתנה ואורך התור 
  .צפויה בעקבות מתן זכאות אומדן העלות הנוספת ה 

  

  מידע שבפועל מילא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטות 

, היקף השירותים: המרואיינים אמרו שבמשך התהליך היה ברשותם מידע זמין ורב על נושאים אלו

נתונים אלה עמדו בבסיסן של תחזיות . המחירים ומשך ההמתנה והקבלה למוסדות, העלות, התקציב

אם כי באשר לאיכותן של , החלטות לא התעכב אפוא בשל העדר נתונים רלוונטייםתהליך קבלת ה. שונות

משרד הבריאות : מקור הנתונים היה בעיקר מנהלי. התחזיות היו חילוקי דעות בין המרואיינים

-וינט'בתי החולים הממשלתיים ומחקרים שונים של ג, והמוסד לביטוח לאומי) המחלקה לטיפול ממושך(

השלב הראשון כלל את קביעת חוק ביטוח בריאות : בתהליך זה היו שלושה שלבים. מכון ברוקדייל

המגעים , )החולים תוך שלוש שנים-שעל פיו האשפוז הסיעודי היה אמור לעבור לאחריות קופות(ממלכתי 

  .ודיוני ועדת שסטמן, החולים לממשלה בנושא ההעברה-הרצופים בין קופות
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, עם זאת, שונים בנושא ההעברה עמדו לרשותם נתונים זמיניםבשלב המגעים בין הגופים ה, כאמור

הנתונים על משך ההמתנה הוצגו ללא ניתוח . לדברי מרואיינים אחדים הפרשנות לגביהם הייתה מטעה

מחסור במיטות בית חולים הממומנות על ידי , העדפת הפונה למוסד מסוים, למשל(הסיבות להמתנה 

במשרד האוצר , למשל. ל מספר ממתינים בשלבים שונים של התהליךוללא מידע ע) 'משרד הבריאות וכו

,  ולמעשה הסוגיה החשובה יותר–נטען שבמשרד הבריאות נטו להתמקד בטעות בנתונים על אורך התור 

  .היא משך ההמתנה, שבה יש להתמקד ושלגביה יש מעט נתונים זמינים

 
  עשה בהם למעשה לפער בין השימוש האפשרי בנתונים לבין השימוש שנסיבות

  .הקושי בקביעת תחזיות נבע מכך שהענקת זכאות הייתה עשויה להשפיע על הביקוש לשירותים

  

- העברת האחריות על שירותי המניעה האישיים והתחנות לבריאות המשפחה לקופות4.9
  החולים

  סוגיית המדיניות

התחנות לבריאות , עיקרוב(בחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבע כי האחריות לשירותי מניעה אישיים 

החלטה זו . 1998החולים עד סוף שנת -תועבר ממשרד הבריאות לקופות") טיפות החלב "–המשפחה 

שהתחנות , שטענו בין היתר, עוררה התנגדות חריפה הן בקרב חלקים מהציבור והן בקרב אנשי המקצוע

- הם הוסיפו עוד כי קופות."  אין צורך לתקן-ואם זה לא שבור , עשו עבודה מצוינת"לבריאות המשפחה 

בתחום הטיפול " טיפות החלב"לא יוכלו להגיע להישגיהן של , שמעצם טבען מתמקדות בריפוי, החולים

המונע וייתכן כי ייטו לספק שירות טוב לשכבות מבוססות כלכלית ויזניחו את אוכלוסיית מעוטי 

  .outreach)(ג דווקא בקרב אוכלוסייה זו יש להגביר את פעולות היישו. ההכנסה

  

 החליטה הכנסת לתקן את חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולהשאיר את התחנות לבריאות 1998-ב

, אך נראה שבשנים הבאות שוב יעלה הנושא על סדר היום הציבורי, המשפחה בידי משרד הבריאות

  מאחר שבדעת משרד האוצר לשנות את ההחלטה 

  

  חלטותמידע שהיה יכול למלא תפקיד בתהליך קבלת הה

  :קובעי המדיניות היו יכולים להפיק תועלת ממידע על נושאים אלו

 ; השפעתם של מודלים חלופיים על רמת השירותים וההוצאות 
 ; סקירת הניסיון בישראל בתחום זה עד היום 
 ; תיאור המצב במדינות אחרות 
 מידע על זהות ספקי השירותים היום בכל רשות מקומית  
החולים באזורים - קיימת במשרד הבריאות היכולת להחליף את קופותמידע לגבי השאלה האם אכן 

  .הרלבנטיים

  

  מידע שבפועל מילא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטות

אף כי היה גם קצת (המרואיינים אמרו כי המידע ממדינות אחרות היה בעיקר מידע מארצות הברית 

, בישראל. דלים שונים בישראלונעשה מעט כדי ללמוד מהשוואות בין מו) מידע על המצב באנגליה
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אך מעט מידע על רמת , בהתייחס לשירותים הממשלתיים היה מידע טוב ושיטתי על רמת החיסונים

ועדת ההיגוי שלנו ציינה כי לו האחריות לטיפול במרכזי . התפקוד לגבי משימות ומדדים נוספים

גם , עד כה(פתחות מודל חדש החולים סביר להניח שהן היו מ-הבריאות למשפחה הייתה עוברת לקופות

החולים פתחו מרכזים לבריאות המשפחה הן היו צריכות להנהיג בהם את -במקומות שבהם קופות

הכולל מתן גמישות לקופות היה מניב , לפיכך ייתכן כי רק ניסוי מעשי). המודלים של משרד הבריאות

  .השוואות מועילות

  

כשהוחלט על ביטול , צועיים על האופציות המדיניותהיו מרואיינים שציינו כי לא נערכו דיונים מק

העניין היה , בנוסף לכך. בחלקו משום שהנושא הוחלט בכנסת ולא בממשלה, זאת. המעבר על ידי הכנסת

ייתכן . ולמעשה לא עורר את עניינו של איזה גורם אחר, לאחיות לבריאות הציבור" חיים ומוות"עניין של 

  .יש נטייה לא להביא נתונים, וכשאין ויכוח ציבורי רציני, ון ציבורי רצינישזה מסביר מדוע לא התעורר די

  

מעניין לציין שגם . החולים אמרו כי לא הייתה להם גישה לנתוני משרד הבריאות-מרואיינים מקופות

 לקבל נתונים מקיפי ואמינים מהיחידה הצליחופקידים בכירים במשרד הבריאות אמרו שגם הם לא 

  .את התחנות לבריאות המשפחהבמשרד שהפעיל 

  

המיפוי . מרואיין ממשרד הבריאות ציין כי עד לאחרונה לא מופו ספקי השירותים ברשויות המקומיות

אם הממשלה לא , החולים לסגור את התחנות לבריאות המשפחה-נעשה רק בעקבות איומיהן של קופות

למשרד הבריאות אין , למעשההמיפוי היה חיוני להבהיר ש. תפצה אותן על השירות שהן מספקות

  .החולים בכל הרשויות המקומיות-תשתית מבנית ויכולת מעשית להחליף את קופות

  

נקבע כי משרד : דוגמה ראשונה. תועלת משתנים כל הזמן\כמה מרואיינים אמרו כי חישובי עלות

ם לא ידרשו החולי-הבריאות ישלם מסי עירייה על אחזקת מבני התחנות לבריאות המשפחה ואילו קופות

למחלות מסוימות ) הלוואי-מזעור תופעות(עם שיפור איכות החיסונים : דוגמה שנייה. לשלם מסי עירייה

החולים יש גמישות רבה יותר בגביית תשלומי ההשתתפות העצמית בחיסונים של -התברר שלקופות

ולת המעקב החולים השתפרה מאוד ויכ-מערכת המידע של קופות: דוגמה שלישית; "מחלקת עסקים"

  .שלהן אחר מצב החיסונים באוכלוסייה טובה יותר מזו שהיה בעבר

  

  סיבות לפער בין השימוש האפשרי בנתונים לבין השימוש שנעשה בהם למעשה

מה : השאלות העיקריות היו ידועות ומוכרות יותר מעשרים שנה. רמת השימוש בנתונים הייתה נמוכה

אך , יש בישראל דוגמאות לשני המודלים. לות ואיכות הטיפולמבחינת ע, ההבדל בין המודלים המתחרים

אנשי המקצוע ממערכת הבריאות לא היו , ראשית. ההזדמנות ללמוד מהן לא מומשה מכמה סיבות

באותה תקופה , שנית. מעוניינים בהשוואה אובייקטיבית ולא סייעו לניסיונות לערוך השוואות מעין אלה

אפידמיולוגיים ובנושאים , יאות האם והילד בעיקר בנושאים קלינייםהתעניינו רוב החוקרים בתחום בר

  . הקשורים להתנהגות בריאות והרבה פחות בנושאים ארגוניים
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   תקנות לביטוח המשלים4.10
  סוגיית המדיניות

בשנים שחלפו ממועד החלתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי התנהלו ויכוחים סוערים האם להרשות 

-שקופות. 1: היה חשש משתי תופעות. המשיך למכור ביטוח משלים למבוטחיהןהחולים ל-לקופות

גם כשמדובר בשירותים הניתנים , החולים יעדיפו את קבוצות האוכלוסייה שרכשו ביטוח משלים

יחסית , החולים לא יחזיקו עתודות כספיות מספיקות-שלקופות. 2; במסגרת סל השירותים הבסיסי

מלבד זאת חברות ביטוח פרטיות ניסו להבטיח לעצמן את השליטה על . ךלסיכון האקטוארי הכרוך בכ

להפוך : החולים בביטוח המשלים היו אלה-הטיעונים העיקריים בעד המשך מעורבותן של קופות. השוק

- ולהגדיל את הכנסות קופות; האוכלוסייה) או לפחות לרוב(את הכיסוי הביטוחי המשלים לנגיש לכל 

  . החולים

  

, החולים רשאיות לספק למבוטחיהן ביטוח משלים-ולפיה קופות, גה פשרה בין שתי הגישותהוש, לבסוף

משרד הבריאות . ח מסחריֵטאך את הביטוח של הטיפול ממושך הן יכולות לעשות רק בשיתוף גורם מַב

  .הנוגעים לתוכנן של חבילות הביטוח המשלים ולשיווקן, גיבש תקנות ונהלים

  

החולים -החלטות עקרוניות דנו בשאלה האם לאפשר לקופות. וגי החלטותאפשר להבחין כאן בכמה ס

החלטות . לספק ביטוח משלים בכלל והאם לאשר להן לספק ביטוח משלים לטיפול הממושך בפרט

, ומלבד זאת. 'האם לאשר החרגות וכו, נוספות בחנו אילו שירותים ייכללו בכיסוי הביטוחי ובאיזה מחיר

  .החולים-אשר את טיוטות הפוליסות של כל אחת מקופותהיה צריך להחליט האם ל

  

  מידע שהיה יכול למלא תפקיד בתהליך קבלת ההחלטות

  :קובעי המדיניות היו יכולים להפיק תועלת ממידע בנושאים אלו

 ; קבוצות באוכלוסייה-היקף הכיסוי הביטוחי של כלל האוכלוסייה ושל תת 
 ; קבוצות באוכלוסייה-האוכלוסייה והן לתתמחסומים לכיסוי ביטוחי מלא יותר הן לכלל  
 ") גריפת שמנת"מדיניות מכוונת של (אסטרטגיית שיווק של קופות החולים  
 הוצאות ורווחים מהביטוח המשלים, הכנסות 
היקף השימוש ברווחי הביטוח המשלים לצורך מימון סל השירותים הבסיסי הקבוע בחוק ביטוח  

ות חוק ביטוח בריאות ממלכתי מממנות את הביטוח הכנס(או שמא ההפך , בריאות ממלכתי

 )המשלים
 ' להגיש תביעות וכו, לקבל החלטות, קשיים של המבוטחים להבין פוליסות 
 הוצאות הביטוח המשלים על סוגי שירותים שונים 

  

  . כדי לעמוד על שינויים שחלו במשך השנים, חיוני לקבל מידע לגבי כמה שנים
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  תהליך קבלת ההחלטותמידע שבפועל מילא תפקיד ב

יש התולים זאת בכך שהנושא . כמה מרואיינים ציינו שההחלטות העיקריות לא נתקבלו על בסיס נתונים

- אידאולוגי ויש התולים זאת בכך שהנושא העיקרי היה קשור ליכולת האקטוארית הניהולית של קופות

  . שלמעשה אינה קלה למדידה–החולים 

  

 הן בדיונים –קבעו רוב המרואיינים שהן כן נתקבלו על בסיס נתונים בנוגע להחלטות המשניות יותר 

בפוליסות המפורטות , למשל, מדובר. החולים לממשלה-החולים והן בדיונים בין קופות-פנימיים בקופות

מכון ברוקדייל על היקף שוק הביטוחים המשלימים ועל שיעורי -וינט'של המבטחים השונים ובנתוני ג

כי היה די זמן ומנגנון מנהלי ,  אחד המרואיינים אמר שלמידע היה כאן תפקיד חשוב.השימוש בפוליסות

  .לתהליך קבלת החלטות מסודר

  

בתחילה הן רק נדרשו . החולים-חשוב לציין כאן את ההתפתחות ההדרגתית בדרישות הדיווח מקופות

על הכנסות הברוטו שלהן ולאחר מכן הן נדרשו לדווח גם , לדווח על רווחי הנטו שלהן מהביטוח המשלים

משרד הבריאות ומרכז גרטנר משתדלים להגדיר רמת דיווח . לפי סוג השירות, וגם על הוצאותיהן

המידע הנוסף שיתקבל יסייע לבדוק האם בעקבות הביטוח המשלים . החורגת מעבר לדיווח פיננסי בלבד

והאם ; למת לכספםהאם רוכשי הביטוח המשלים אכן מקבלים תמורה הו; השתנה סל השירותים

  .החולים משווקות בעקיפין את הביטוח המשלים שלהן בקרב אוכלוסיות מועדפות-קופות

  

תחום נוסף שזכה לתשומת לב ולטיפול היה מידת הבנתם של המבוטחים את הזכויות והחובות המוקנות 

עים בניתוח נתוני התלונות שהגיעו לנציב קבילות הציבור במוסד לביטוח לאומי מסיי. להם בפוליסה

משרד הבריאות בודק את האפשרות לעבוד עם מרכז גרטנר ולבדוק בקבוצות מיקוד סוגיה זו . סוגיה זו

  .לעומק

  

מכון ברוקדייל על השפעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי מתקבל מידע הן -וינט'שנתי של ג-מהמחקר הדו

- בות לרכישת ביטוח משלים ולאיעל היקף הכיסוי הביטוחי בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות והן על הסי

, בהבנת זכויותיהם, כמו כן עולה מהמחקר מידע על קשייהם של המבוטחים בהבנת הפוליסות. רכישתו

ייתכן כי לגבי הפריט האחרון ברשימה המידע (' בקבלת החזרים וכו, בהגשת תביעות, בקבלת החלטות

  ).כי מספר המרואיינים שהגישו תביעות קטן, מוגבל

  

 את מקטין או מגביר המשלים הביטוח האם בשאלה הציבורי בדיון חשוב תפקיד מילאו סקרה נתוני
 של השפעתן להערכת בנתונים משתמשים המדיניות קובעי ,לכך נוסף .הבריאות במערכת השוויון
 למצב קשר ללא משלים ביטוח לרכוש שרוצה מי כל לקבל המבטחים את המחייבות החדשות ההנחיות
  .ובריאות

  

 מכון שצוות העובדה ובזכות בתקשורת הנרחב הכיסוי בזכות ,מדיניים בחוגים לב לתשומת זכה רהמחק
  .תמדיניו החלטות לבין ממצאים בין הקשר את הסבירו אשר מדיניות ניתוחי הכין ברוקדייל
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 רבה לב לתשומת לאחרונה זכה אירופה במדיניות המשלים הביטוח את הבוחן ברוקדייל מכון של מחקר
 תהליכי על זה מחקר השפיע וכיצד האם יודעים איננו, להיום נכון . של קובעי מדיניות הבריאותיםבחוג

   .מדיניות קביעת

  

  סיבות לפער בין השימוש האפשרי בנתונים לבין השימוש שנעשה בהם למעשה

בהחלטות העקרוניות השימוש היה מוגבל אך בהחלטות : גבוהה-רמת השימוש בנתונים הייתה בינונית

ייתכן כי הסיבה לכך היא שההחלטות העקרוניות היו בעיקר . המשניות הוא היה גבוה ומהותי

; אידאולוגיות ואילו המידע שהיה דרוש לסוגיות הפחות אידיאולוגיות היה מסוג שקשה לאסוף

  . ובהחלטות המשניות היה די זמן להיערכות והיה מנגנון מנהלי לתהליך קבלת החלטות מסודר

  

   סיכום הבחינה הפרטנית–החלטות  עשר ה4.11
  .1סיכום הממצאים על עשר ההחלטות מובא בלוח 

  

  רמת השימוש בנתונים בהחלטות מכריעות בנושא חוק ביטוח בריאות ממלכתי: 1לוח 
 תכונות בולטות רמת השימוש בנתונים החלטה

 תקופתית; פוליטית בינונית רמת מימון
תהליך ; תקופתית; חדשותקרנות מימון  גבוהה טכנולוגיות חדשות

 מובנה
 טכנית וכמותית גבוהה נוסחת הקפיטציה
עירוב בין סוגיות חשבונאיות לסוגיות  בינונית )קפ(תשלומי התקרה 

 כלכליות
 תפקיד מכריע לערכים בינונית  השתתפות עצמית

 תהליך מהיר  נמוכה הגבלת תחרות ושיווק
 משרדית-ועדה בין גבוהה-בינונית טיפול ממושך

 מדי" צפופים"תאריכי יעד ; חוסר אמון בינונית שירותי בריאות הנפש
 סוגיה שעמדה על הפרק לתקופה ארוכה נמוכה התחנות לבריאות המשפחה

 תהליך אטי גבוהה-בינונית הביטוח המשלים
  

  :מהלוח מסתמנת שונות גדולה בין ההחלטות במידת השימוש בנתונים

בנושא ; קו בהוספתן של טכנולוגיות מתקדמות לסל הבריאותנמצא שימוש רב בארבע החלטות שעס 

בנושא הביטוח המשלים ובנושא ; )אף כי בשתי החלטות אלה חסרו נתונים חשובים(הקפיטציה 

 .העברת שירותי הטיפול הממושך לאחריותן של קופות החולים
ת של חוק שימוש בינוני בנתונים נמצא בארבע ההחלטות שעסקו בקביעת רמת המימון הממשלתי 

בתשלומי ההשתתפות , )ּפֶק(בקביעת שיעורי האשפוז ותשלומי התקרה ; ביטוח בריאות ממלכתי

 .העצמית של המבוטחים ובהעברת שירותי בריאות הנפש לאחריותן של קופות החולים
החלטה אחת הייתה . בשתי החלטות מילאו הנתונים תפקיד קטן בלבד בתהליך קבלת ההחלטות 

ות לבריאות המשפחה לאחריותן של קופות החולים והחלטה אחת הייתה בנושא בנושא העברת התחנ

 .הגבלת פעולות השיווק והפרסום של קופות החולים
  



  

  26

   –ממצאים ותובנות מהבדיקה הכוללת של עשר ההחלטות . 5
  קווים משותפים והבדלים

  

ים משותפים לכל הם הצביעו על קוו. מקצת ממצאי המחקר חרגו מתחום ההחלטות הספציפיות שנבדקו

וכך אפשרו לאפיין את השימוש בנתונים במערכת הבריאות בארץ בשנים , ההחלטות שנותחו או לרובן

  .הממצאים גם הצביעו על ההבדלים בין ההחלטות ועל גורמיהם. 1999-1995

 
הממצאים המוצגים להלן מבוססים הן על דברי המרואיינים בנוגע לעשר ההחלטות שאותן בחנו והן על 

  . 1999-1995בכלל בשנים , פיסתם בקשר למדיניות בריאות ולתהליך קבלת ההחלטותת

למערכת הבריאות בישראל ומקצתם , כנראה, מקצת הממצאים המסכמים המוצגים להלן ייחודיים

ואכן למעשה רבים ; משקפים היבטים אוניברסליים יותר בנושא הקשר בין נתונים לבין קביעת מדיניות

  . ת המקצועיתמהם נדונו בספרו

  

  1999-1995 קווים משותפים ומאפיינים של תפקיד הנתונים במערכת הבריאות בשנים 5.1
 במערכת הבריאות השימוש בנתונים משמעותי ומתחזק עם הזמן  

ממצאי המחקר מראים שהיה שימוש נרחב ומשמעותי בנתונים במערכת הבריאות בחמשת , כמכלול

כיום יש יותר קובעי מדיניות ואנשי מקצוע , ב לפני עשורלעומת המצ. מ"השנים לאחר החלת חבב

ואשר יודעים כיצד להשתמש בנתונים ולאמוד את , שמעוניינים שהחלטותיהם יהיו מושכלות

הן יכולות לזהות , מאחר שמצד אחד, פיתוחן של יחידות מטה אנליטיות חשוב במיוחד. מגבלותיהם

ומצד אחר הן יודעות , ת שיעמדו על הפרק בעתידאת סוגי המידע הדרושים להתמודדות עם ההחלטו

כמו כן . לתרגם נתונים גולמיים מסקרים וממאגרי מידע שונים למתכונת שימושית למקבלי ההחלטות

גדל גם מספרם של פקידי הממשלה המסוגלים להגדיר לאילו נתונים יזדקקו לצורך קביעת מדיניות 

ל המחקרים הרלוונטיים לקביעת מדיניות הבריאות וגדל מספרם ש; אם כי מספרם עדיין קטן, לעתיד

  .בישראל

  

בתהליכים שאותם ניתחנו מצאנו שמקבלי החלטות נאלצו לקבל החלטות מבלי שעמד , עם זאת 

 לרשותם כל המידע הרלוונטי 
היה דרוש לתהליך " על פי הספר"ש, לגבי כל אחת מההחלטות שבדקנו מיפינו את המידע הרלבנטי

אלו היו פני . ומצאנו שרק מקצת המידע הדרוש עמד לרשות מקבלי ההחלטות, לקבלת החלטות מושכ

למשל ההחלטות בנושא הטכנולוגיות , הדברים גם בהחלטות שלרשות מקבליהן עמדו נתונים רבים

קבלת , לדעת מקבלי ההחלטות שרואיינו למחקר זה, אכן. החדשות שיש להוסיף לסל השירותים

  .  חלק בלתי נפרד מעבודתם כמנהלים וקובעי מדיניות בכיריםההחלטות בתנאי אי ודאות היא

  

מצב זה אינו ייחודי לישראל או למערכת הבריאות ואין לראות בו עדות לכישלונם של , בכל אופן

מספר הסוגים השונים של הנתונים שהיו עשויים לשפוך אור על . קובעי המדיניות או של אנשי המחקר

הקשורים , גם כאשר מדובר בנתונים זמינים רבים, לפיכך.  בדרך כללכל החלטה בנושא מדיניות גדול

ושנערכים בהם ניתוחים מעמיקים שאותם מקבלי ההחלטות , לנושא כלשהו שלגביו יש לקבל החלטה

הרי שעדיין נותרו שאלות אמפיריות שלא ניתנו עליהן תשובות ושהן רלוונטיות , בוחנים בקפידה
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אלא , "לקבל את המידע כולו כל הזמן"נחה שלנו לא צריך להיות העיקרון המ. להחלטה הספציפית

בחלק , כפי שראינו". לקבל את המידע המשמעותי והרלוונטי ביותר להחלטות החשובות ביותר"

ואילו בהחלטות אחרות , מההחלטות שנבדקו המידע הקריטי ביותר עמד לרשות מקבלי ההחלטות

  .הוא היה חסר

  

מדיניות מחליטים מראש בניתוח שיטתי אילו נתונים יועילו להם רק במקרים נדירים קובעי ה 

  .  בהחלטות המדיניות שבפניהן יעמדו בעתיד הנראה לעין

נאמר לנו  שוב ושוב שרק לעתים , בשיחותינו הן עם מרואיינים והן עם חברי צוות ההיגוי של הפרויקט

. ים לסייע להם בהחלטותיהםרחוקות קובעי המדיניות השקיע מזמנם באיתור נתונים שהיו עשוי

אולם כאשר צוות הפרויקט הציג לקובעי המדיניות ניתוח מובנה של הנתונים אשר יכלו לסייע להם 

כמו כן אמרו שניתוח מעין זה יכול היה וצריך היה . הם אישרו את תוקף הניתוח, בקבלת ההחלטה

  .להיעשות כבר בשלב מוקדם של תהליך גיבוש  המדיניות

  

  

 .כמובן, נם הגורם היחיד בקבלת החלטותנתונים אי 
נקודה זו מודגשת גם בספרות המקצועית על קביעת מדיניות וגם בעשר ההחלטות בנושא מדיניות 

, לניסיון אישי, גם בהחלטות שבהן הנתונים כן מילאו תפקיד חשוב הייתה לערכים. בריאות שבדקנו

השאלה המעניינת , לכן. ץ השפעה של ממשלאינטרסים השונים של הצדדים בעלי העניין ולקבוצות לח

אלא האם הייתה להם השפעה , כאן אינה האם הנתונים היו התשומה היחידה בקבלת ההחלטות

  .היה למידע השפעה משמעותית, בחלק מההחלטות שנבדקו. משמעותית

  

המחקר הניב ממצאים הקשורים למידת השקעתו של משרד הבריאות בהגדלת מקורות המידע  

 .יםבמשך השנ
משרד הבריאות הקים בהצלחה כמה מסדי נתונים והם ממלאים תפקיד , המחקר העלה כי לאחרונה

בדוגמאות לכך אפשר למנות את מערכת המעקב . משמעותי בתהליך עיצוב המדיניות וקבלת החלטות

אחר שיעור השימוש בשירותי בתי החולים ואת מערכת הבקרה על הפעילות הכספית של קופות 

הם גם ממשיכים להתפתח ולהשתנות על , א זו בלבד שבסיסי נתונים אלו מועילים למערכתל. החולים

  .פי הצרכים

אף שבמדינות המערב , יש לציין כי עד היום לא הוקמה תשתית מימון לסקר בריאות ארצי, עם זאת

נערכים סקרים מעין אלו ועל אף ההכרה הגוברת והולכת בערכם של סקרים אלה בישראל צוות 

קר בוחן מדוע משרד הבריאות הצליח להניע וליצור כמה מסדי נתונים חיוניים לעומת מערכות המח

  .אחרות שלא הצליחו לעשות זאת

  

הצדדים בעלי העניין מציגים ; סוגיות חשובות נתונות במחלוקת ממושכת במשך שנים, לעתים 

איסוף הנתונים שהיו אף אחד לא מנצל את שעת הכושר ל, ולמרות זאת, סותרות" ועובדות"טענות 

 . עשויים להבהיר את העובדות
 ממשרד -דוגמה מאלפת לכך היא הוויכוח בנושא העברת האחריות לתחנות לבריאות המשפחה 

, ועד כמה שידיעתנו מגעת, הוויכוח ארך יותר מעשרים שנה. הבריאות לאחריותן של קופות החולים
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אנחנו בודקים סיבות אפשריות לכישלונה . אף אחד לא ערך בדיקה אמפירית של המודלים המתחרים

  .להתארגן כדי לספק את צורכי המידע של קובעי המדיניות, זה של הקהילה המחקרית

  

במערכת הבריאות הישראלית הקשר בין ממצאיהם הרלוונטיים של מכוני המחקר , בדרך כלל 

 .הבולטים לבין תהליכי קבלת ההחלטות הוא טוב
ייתכן שהסיבות לכך הן שמדובר .  מהמצב בהרבה מדינות אחרותייתכן שהמצב בארץ טוב יותר

שמכוני ; במדינה קטנה שבה בדרך כלל החוקרים המובילים ומקבלי ההחלטות מכירים זה את זה

והעובדה שבצמרת , המחקר הבולטים משקיעים מאמצים מכוונים בהפצת ממצאיהם לקובעי מדיניות

 עם נטייה להיעזר בנתונים ובממצאי מחקר בתהליכי מערכת הבריאות קיימים לא מעט אנשי מקצוע

  .פיתוח וקביעת מדיניות

  

אך אינם , )הן במאגרי מידע והן בכתבי עת(הנתונים הרלוונטיים להחלטה קיימים , לעתים, עם זאת 

 .מובאים לתוך הדיונים שבהם נקבעת המדיניות
ההחלטות במשרדי הממשלה המשמעותי שבהם הוא שמקצת : עבודתנו מראה כי יש לכך כמה גורמים

היודעות כיצד לקשר בין נתונים לבין שיקולי , ובכנסת מתקבלות ללא סיוע של יחידות מטה אנליטיות

ללא די זמן , הגורם השני קשור לכך שלעתים ההחלטות מתקבלות במהירות כה גדולה; מדיניות

 אנשי אקדמיה הגורם השלישי הוא העדר השקעה מצדם של הרבה. לבדיקה רצינית של החומר

  .בהפצת ממצאי מחקריהם לקובעי המדיניות בישראל

  

אין , שבה יש שפע ניסויים חברתיים ופרויקטים להדגמה, להבדיל ממערכת הבריאות האמריקנית 

 .בישראל ניסיון ומסורת כאלו בבדיקת מדיניות חדשה
. תים למבוי סתוםחילוקי דעות על השפעתה הצפויה של מדיניות מוצעת כלשהי מובילים לע, לפיכך

שרצוי להעביר את , שלגביו רווחה בישראל ההסכמה, דוגמה מאלפת לקוחה מתחום בריאות הנפש

בגלל הערכות ) למעשה עד היום(ההעברה נתעכבה במשך שנים . האחריות מהממשלה לקופות החולים

 אחרים וכן בתחומי עשייה(במערכת הבריאות בארצות הברית . סותרות על עלותה לקופות החולים

אך בוויכוח הציבורי , בעיות דומות נפתרות לעתים קרובות באמצעות פרויקטים להדגמה) בארץ

ייתכן שפרויקט הדגמה היה מספק . בישראל בנושא בריאות הנפש כיוון חשיבה זה אפילו לא נשקל

  .מידע בעל ערך הן על העלות והן על סוגיות אחרות הנוגעות לארגון השירותים והפיקוח עליהם

  

 .מקבלי החלטות מעוניינים בתחזיות 
מקבלי ההחלטות צריכים לשקול את ההשפעה הצפויה של , לשם בחירה מושכלת בין אפשרויות שונות

. הנתונים הזמינים נוגעים לעבר ולא לעתיד, אולם בדרך כלל. כל אחת מהאפשרויות ולהכריע בהתאם

ת טובות יותר כדי שאפשר יהיה לתרגם את בראיונות שערכנו קיבלנו הרבה פניות לפיתוח מתודולוגיו

  ). 2004, סייקס(הנתונים על מה שכבר נבדק בעבר לתחזיות לגבי מה שעומד להתרחש בעתיד 
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   הבדלים משמעותיים בתהליכי קבלת ההחלטות וגורמיהם 5.2
 המחקר מבליט דוגמאות מעודדות שבהן הייתה לנתונים השפעה משמעותית על המדיניות 

 החיוביות היא עבודת המטה המעמיקה הקשורה להחלטות על מתן עדיפות במימון אחת הדוגמאות

דוגמה חיובית נוספת היא בתחום הטיפול . על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התרופות החדשות

מכון ברוקדייל היה תפקיד משמעותי באספקת מידע לשורת החלטות -וינט'שבו לנתוני ג, הממושך

 /דוגמה השלישית קשורה לשימוש בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהה; משקל-מדיניות כבדות

משרד הבריאות ונתונים ממאגרי המידע של בתי החולים הממשלתיים לשם קביעת נוסחת 

  .הקפיטציה

  

 .הצלחנו לעמוד על כמה ממאפייניהן של ההחלטות שבהן השתמשו יותר בנתונים 
קבלו על בסיס תקופתי הסתמנה נטייה נראה שבהחלטות בנושאים תפעוליים ובהחלטות שהת

מגמה דומה הסתמנה גם ; לעומת נטייה פחותה בהחלטות עקרוניות יותר, לשימוש רב בנתונים

  ".לא"\"כן"לעומת החלטות על " כמה"בהחלטות שנגעו ל

  

כמו כן הצלחנו לעמוד על כמה ממאפייניהם של תהליכי קבלת החלטות שבהם השתמשו יותר  

 .בנתונים
שאורגנו היטב ושנתמכו על ידי יחידות מטה אנליטיות ואו , ניםְבקבלת החלטות שהיו מּובתהליכי 

גם קיומן של ; שהגישה של מקבלי ההחלטות בהם הייתה פתוחה הסתמן שימוש טוב יותר בנתונים

  .משרדיות תרם לכך-ועדות ציבוריות או בין

  

ל מקום הנתונים בתהליך קבלת סגנונות מנהיגות וסגנון משא ומתן משפיעים אף הם ע, אישיות 

 .ההחלטות
הוקמו צוותים , ל שהיה מוכן להגיע לפשרות עם משרד האוצר"כשבראשות משרד הבריאות עמד מנכ

כדי להגיע , והם עשו שימוש רב בנתונים, משרדיים לעתים קרובות לליבון סוגיות במחלוקת-בין

בסגנון " אידאולוגי"פשרה והיה יותר שנטה פחות ל, ל אחר"בתקופה של מנכ". יצירתיים"לפתרונות 

  .ונעשה פחת השימוש בנתונים לצורך קבלת החלטות, הוקמו פחות צוותים כאלה, המנהיגות שלו

  

 .מובן שגם אופי הנתונים ומקורם משפיעים על מידת השימוש בנתונים 
, ייקטיביאוב, מצאנו שארגונים נוטים לעשות שימוש נרחב בנתונים שלהם עצמם או של מקור חיצוני

לנתונים ממקורותיהם של ארגונים אחרים או של " חשדנות"אך לעומת זאת הם נטו להתייחס ב

עוד מצאנו שמקבלי ההחלטות נוטים לעמוד על כך שייעשה שימוש רק בנתונים . גורמים בעלי עניין

תונים גם כאשר לא התרחשו שינויים משמעותיים לאחרונה והיה ניתן להסתפק גם בנ, עדכניים ביותר

שהקשר שלהם , מקבלי ההחלטות נטו להשתמש בעיקר בנתונים, לבסוף. שאינם עדכניים מאוד

  .להחלטה הנדונה הובלט על ידי הגורמים שסיפקו את הנתונים
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 .מצאנו כמה גורמים שהגבילו את השימוש בנתונים בתהליכי קבלת ההחלטות 
כי הרי אם ; אובייקטיביים זמיניםבעניין זה יש לציין במיוחד את המקרים שבהם אין מקורות 

אמינותם , מובן מאליו שהגישה לנתונים, מקורות הנתונים היחידים הם רק גורמים בעלי עניין

  . מוגבלות–והשפעתם 

  

  תרומה למחקר. 6
  

בחנו , עד היום. למחקר זה כמה חידושים מתודולוגיים לספרות המקצועית בנושא קבלת ההחלטות

ללא בחינה ,  זה את השימוש שנעשה בפועל בנתונים בהחלטה מסוימתהמחקרים האמפיריים בנושא

צוות הפרויקט בחן את הנתונים שבהם היה . מדוקדקת של סוג הנתונים שהיו עשויים לתרום להחלטה

ממחקר זה עולה כי הן תובנות . צורך ושהיו יכולים לתרום לעשר החלטות הקשורות למדיניות בריאות

" מה היה יכול להיות" עשויות להיות תולדתה של בחינת השאלה ,  נוספותחדשות והן מסקנות מעשיות

ההבדלים בין התשובות לשתי השאלות עשויים להיות מאירי עיניים ". מה התרחש בפועל"ולא רק 

  .במיוחד

  

בשיטה האחת נקודת . עוד חידוש חשוב של מחקר זה הוא השימוש המשותף בשתי שיטות של חקר מקרה

תוך , )סקר בריאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כגון(ש בבסיס נתונים מסוים המוצא היא שימו

נקודת המוצא , הנפוצה יותר, בשיטה האחרת; ניתוח האופן שבו הוא שימש בתהליך של מגוון החלטות

העברת האחריות על שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות , למשל(היא ההחלטה הספציפית 

, כל שיטה הניבה תובנה חשובה.  בחינת מגוון סוגי הנתונים ששימשו בתהליך קבלתהתוך, )החולים

יש לציין כי כמעט כל המחקרים בנושא נתונים וקבלת החלטות שנערכו עד כה . משלימה אך שונה

אנו מקווים שהמחקר שלנו ידגים את יתרונות השימוש בשתי . השתמשו רק באחת מהשיטות האמורות

  . נשוב לנושא זה לאחר השלמת ארבעת חקרי המקרה לכדי מחקר כוללעוד. השיטות יחד

  

אקדמיים וממשלתיים רבים וכן בפני נציגי קופות , ממצאי המחקר הוצגו בפני פורומים ציבוריים

הפרויקט , בעקבות זאת.ל"הוצגו טיוטות של דוח זה באינטרנט והופצו בארץ ובחו, מלבד זאת. החולים

  : בישראל בכמה מישוריםכבר תרם למערכת הבריאות

  

הוא מיקד את יחסי הגומלין בין חוקרים לבין קובעי מדיניות בנוגע לאחדות מההחלטות שנידונו , ראשית

סוגיות רבות עדיין עמדו במרכזו של דיון ציבורי והמחקר הבליט את הדרכים שבהן לנתונים . במחקר זה

  .ת בסוגיות אלההיה יכול להיות תפקיד חשוב ומכריע יותר בקבלת ההחלטו

  

וכך חיזק את הבסיס , הוא הדגים את חשיבות תרומתם של הנתונים לתהליך קביעת המדיניות, שנית

לשם כך יש . לדרישה להשקיע במאמצים הדרושים להפיכתם של הנתונים לזמינים לקובעי המדיניות

  .ייםהחל בפיתוח בסיס נתונים וכלה בפיתוח מחקרים יישומ, להשתמש במגוון מנגנונים
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הן , המחקר זיהה מנגנונים שונים להידוק הזיקה בין קובעי המדיניות לקהילת החוקרים, שלישית

באמצעות נוכחותו של צוות אנליטי במשרדי הממשלה והן באמצעות הבטחת משך זמן הולם בתהליך 

  .קבלת ההחלטות ליצירת זיקה זו

  

בנתונים יתקיים לפני תהליך קבלת המחקר ציין את החשיבות בכך שתהליך החשיבה הנתמך , לבסוף

המחקר הדגים .  קובעי המדיניות לא פעלו כך1999-1995המחקר העלה כי באופן כללי בשנים . ההחלטות

תרומתם של ניתוחים . מהו הליך מובנה לניתוח החלטות ואיזה מידע דרוש לקבלת החלטה מושכלת

ם של ממצאי המחקר בכנסים ובפני מובנים אלה ומידת הרלוונטיות שלהם נבחנה ואושרה עם הצגת

משתתפים רבים ציינו שראוי שניתוחים מובנים מעין אלה ייעשו כבר בשלב , יתרה מזו. ועדת ההיגוי

יש עדויות לכך שהמחקר כבר עודד חוקרים ישראלים לחשיבה . מוקדם של תהליך קביעת המדיניות

  .שיטתית יותר על הזיקה בין נתונים לבין קביעת מדיניות
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  חברי ועדת ההיגוי: ספח אנ
  

 משרד הבריאות גבי בן נון
 האוניברסיטה העברית דוד חיניץ
 שירותי בריאות כללית רמי דציאן

 האוניברסיטה העברית  לאון אפשטיין
 מכון ברוקדייל-וינט'ג ק חביב'ג

 אשלים נפתלי הלברשטאט
 משרד הבריאות ציונה חקלאי

 מכבי שירותי בריאות רחל קיי
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ס קיימןארל'צ

 מכון ברוקדייל-וינט'ג מלכה כורזים
 משרד הבריאות בועז לב
 המכון הלאומי גור עופר

 קופת חולים לאומית אורלי אורי
 יועצת עצמאית נירה שמאי
 אוניברסיטת תל אביב אריה שירום
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  רואייניםמ: נספח ב
  

 )ובד משרד הבריאותלשעבר ע(יפה -מרכז רפואי הלל אורןמאיר 
  ש בראון"בית הספר לבריאות הציבור ע  אפשטייןלאון 

  משרד האוצר  ארבלאפי 

  שירותי בריאות כללית  ניר-נועז בר

  שירותי בריאות כללית   בכראיציק

  משרד הבריאות  בן נוןגבי 

  שירותי בריאות כללית  דציאןרמי 

  וינט ברוקדייל'ג-מכון  חביבק 'ג

  הבריאותמשרד   ציונה חקלאי

  משרד הבריאות  בועז לב

  משרד הבריאות  מאיה מוהליבר

  משרד הבריאות  מיכל עבדי

  שירותי בריאות כללית  איציק פטרבורג

  מכבי שירותי בריאות  רחל קיי

  מכבי שירותי בריאות  יהושע שמר

  )ל משרד הבריאות"לשעבר מנכ(המרכז הרפואי שיבא   שני מרדכי
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