
 

  
  

לחקר  קלר  סמו ז  אממרכ הברי ות  י נ י   תוד
  
  

  לשיפור האיכות -ממידע על איכות  

     מנהליםראיונות עם וניתוח סיכום : דוח ביניים
  בקופות החולים

  

  גנות- רחל ניסנהולץ   ברוך רוזן 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המחקר הוזמן ומומן בחלקו על ידי 
  בריאותמי לחקר שירותי בריאות ומדיניות המכון הלאו

  
  
  
  
  
  

  
  

  

 10-562-דמ



 

  

  
  

  
  
  

  פרסומים נוספים של המכון בנושא זה

  
דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת . 2009. 'ר, וייצברג'; ש, גרינברג-ברמלי'; ר, גרוס

  .09-541-דמ .והשוואה לשנים קודמות 2007-הבריאות ב

  

  .06-61-פמ. אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול בישראל: פורום איכות. 2006. 'ב, רוזן'; א, פורת

  

דוח זה לא ראה אור ( 2006. 'ר, שוורץ'; נ, ניראל'; א, ורמן-ברג'; י, סייקס'; מ, סיקרון'; ב, רוזן

: ח הבריאותוקבלת החלטות בעידן ביטו מידע). אך ניתן לעיין בו ללא תשלום באתר המכון, בדפוס

  .06-467-דמ. דוח מסכם

  

מיפוי תכניות הבטחת איכות בקופות . 2005. 'א, אבירם'; א, פורת'; ח, טבנקין'; ר, גרוס'; י, אשכנזי

  .05-455-דמ. החולים בישראל וזיהוי גורמים התורמים להצלחה או לכישלון של תכניות

  

  
  , ילמכון ברוקדי-וינט'להזמנת פרסומים נוספים ניתן לפנות לג

  91037ירושלים , 3886ד "ת ,וינט'גבעת הג

  02- 5612391: פקס, 02- 6557400'  טל
  .brook@jdc.org.il: דואר אלקטרוני

  

  www.jdc.org./brookdale:  ניתן לעיין בדוחות ללא תשלום באתר המכון

  

  



i  

  מחקרהתמצית 

  רקע
לחקר שירותי  כפרויקט מחקר במימון המכון הלאומי 2000בשנת החלה לפעול למדדי איכות  תכניתה

על ידי משרד הבריאות  אומצההיא  2004בשנת . )המכון הלאומי, להלן(הבריאות ומדיניות הבריאות 

שירותים של  שוטפתמאפשרת בדיקה  תכניתה. כתכנית לאומית שפועלת בחסות המכון הלאומי

קופות החולים . החולים-ידי קופות-הניתנים עלהריפוי והשיקום , האבחון ,המניעהנבחרים בתחומי 

   .על בסיס וולונטרי הב ותמשתתפ ןכול, ועם זאת, תכניתלהשתתף ב ותאינן חייב

מדובר במדדים . בקרב כלל האוכלוסייה בישראל נבחנים בשיטתיותמדדים והם  70-עד היום פותחו כ

אסתמה וטיפול , טיפול בסוכרת, רטן השד והמעי הגסגילוי מוקדם של ס, חיסונים: ַּבתחומים הבאים

  . בבעיות לב

קופות , עם זאת. "יהההש"מצב של בנמצאה התוכנית הלאומית בתקופת איסוף הנתונים יצוין ש

מתוכנן לחזור . משיכו בניסיונותיהן לשפר את האיכות ולמדוד אותה במסגרת הקופתיתההחולים 

  .ודשים הקרוביםולהפעיל את התכנית כתכנית לאומית בח

חל שיפור  2007-2005בשנים , למשל. חל שיפור ניכר כמעט בכל המדדים בתקופת פעולתה של התכנית

יהם קיים מידע לגבאשר , מדדיםה 49מתוך  מדדים נקודות אחוז בעשרה 20-אבסולוטי של יותר מ

  .  מדדים נוספים 9-נקודות אחוז ב 20-10וכן שיפור של , בשנות ההשוואה

  המחקרמטרות 
שהתרחשו יים עיקרה םשינוייהאת טיבם ואת היקפם של נתח ל אהעל של המחקר הי- מטרת

בעקבות הפעלת התכניות , רופאיהןשל מנהליהן ושל , החולים-קופות שלהתנהגות ַּבהתארגנות וב

אשר עשויים להשפיע על השימוש , המחקר התמקד בסוגי השינויים .הטמעת המדדיםללמדדי איכות ו

המחקר גם ביקש . שיפור ביצועים בעתידשם ל ,ובהווה ממצאים על ביצועים בָעָברלהנוגע במידע 

, לבסוף. לשיפור מדדי האיכותלמאמציהן בכל הקשור לזהות את הדומה ואת השונה בין הקופות 

התכנית ואת  תרומתשונים בקופות תופסים את  מנהלים ואנשי מקצועהמחקר לבחון כיצד ביקש 

מצד הקופות  יםהתנהגות בלתי רצוידפוסי שינוי לרבות , ההבלתי מתוכננות שלהשפעות הלוואי 

המחקר אינו מנסה להוכיח קשרים , עם זאת .למדידת איכות תכניתשנגרמו בשל ה, והצוותים  שלהן

שיפור האיכות בצורך בין הוהצעדים שננקטו בקופות בעקבות התכנית , סיבתיים בין תכנית המדידה

   1.כפי שבאו לידי ביטוי במדידה, עצמם והשינויים במדדים

 שיטות המחקר
אנשי מקצוע בקופות החולים ובארגונים עם המחקר התבסס בעיקר על ראיונות עומק עם מנהלים ו

 15-בכל קופה רואיינו כ. הלאומית למדדי איכות תכניתנהלת הי וִמ "הר, כגון משרד הבריאות ,משיקים

 26 - מרואיינים 60-ל כובסך הכ, )המחוזות והמרפאות, המטה הארצי(שונים  מרבדים אנשי מקצוע

                                                   
 .2ותרשים  1פרק ' לפירוט על המודל שהנחה את המחקר ר 1
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 70- כ כ"סה ,ארגונים המשיקיםּבָ  10- כו - ובסניפים במרחבים, במחוזות 34-ובמטות הארציים 

נהלת צוות המחקר דוחות ומסמכים רלוונטיים של ִמ ניתח , לכך בנוסף . יונות העומקאמרואיינים בר

  .החוליםושל קופות התכנית 

משרד של קופות החולים ושל , נציגים של המכון הלאומי שכללהוותה ועדת היגוי יאת המחקר ל

ועדת ההיגוי סייעה לצוות המחקר לחדד את מטרות . )הלןרשימת חברי ועדת ההיגוי ל' ר( הבריאות

  . בפרשנות הממצאיםלו וכן סייעה  שיטת המחקראת  ,שאלות המחקראת , המחקר

כלומר נותני (רופאים ראשוניים מהשטח  1,000-בקרב כ דוארשל המחקר יבוצע סקר  הבאבשלב 

 ,ל"פרויקטים דומים בחוב שדנההספרות המדעית  את נסקור, ולאחר מכן ,)ישירים לקהלשירותים 

    .אחרות במדינות של נותני השירותים תםדרכי עבודכדי לבחון כיצד השתנו 

  ממצאים
שננקטו  ,המשותפות לכלל הקופות ,ארציות-את היוזמות הכלל, להתחי, בהצגת הממצאים נסקור

הייחודי של נציין את תפקידן , בהמשך. ולאחר מכן נדגיש את ההבדלים ביניהן, בעקבות התכנית

ושל תפקידם של הרופאים הראשוניים את תרומתן של היוזמות המחוזיות וכן את  ,המחוזות הנהלות

החוזק התורפה ונקודות ולגבי נסיים בתפיסות המרואיינים לגבי תרומתה של התכנית . בשטחהאחיות 

  .  שלה

  ללתוהתמונה הכ

ר איכות ופיאת מאמציהן לש ,ברמה הארצית ,באופן ניכרהגדילו   ואילך כל קופות החולים 2000משנת 

ומים שבהם פותחו חלק מניסיונות אלו התמקדו בתחום אחד מבין ששת התח. שהן מספקותטיפול ה

נקטו קופות , נוסף על כך. החיסונים והממוגרפיה, ובמיוחד בתחומי הסוכרת ,המדדים בתכנית

, פיתוח מערכות מידע, למשל(החולים מספר צעדים לחיזוק התשתיות לשיפור האיכות בכל התחומים 

   ). פלים שלורופא לאיכות הטיפול במטוהמקצועיים והטלת אחריות על -הגברת השימוש בצוותים רב

 כל קופותב, מוקדש חלק מהזמן ,עליוביניים עם הממונה בדרג הבין מנהל  מפגש טיפוסיבשנמצא 

ולעומת העל -הישגי יחידת לעומתאת הישגי היחידה  בוחניםם שנייה. מדדי האיכותב לדיון, החולים

בדרך כלל מנהל . וכן את השינויים שהתרחשו בביצועים בתקופה האחרונההשינויים בקופה בכלל 

הפעולות על והקשיים הקיימים על , המדדים לשם שיפור האמצעים שננקטודווח על היחידה מ

כיצד לנסות לשפר את  מציעהממונה  לפעמים. לשיפור הביצועים בהמשךהנוספות המתוכננות 

  . או מיוחדים לנושא נוספיםמשאבים  להקצותבחלק מהמקרים מחליטים יחד . הביצועים

הפצת מידע על לשם ושהן ננקטות , בחלקן ותנְב מּודי  של קופות החולים יהןפעולותשן חשוב לציי

 לא, מידע על התערבויות כאלו זרם בין הקופות. התערבויות מוצלחות בין אזורים גאוגרפיים שונים

  .דרך אנשי המקצוע בעיקר, אלא במגוון דרכים, וממוסד  מסודר באופן

מקורם בתכנית , אשר פורטו לעיל, השינויים הארגוניים בקופהרוב המרואיינים הצהירו שמרבית 

לבין  יםיש לזכור כי מחקר זה אינו יכול להצביע על קשר ישיר בין תכנית המדד, עם זאת. המדדים

שינויים נעשו משום שבתקופת קיומה של התכנית , בין היתר, וזאת ;של הקופה המפורטת פעילותה
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חילופי : למשל(כשלעצמה המדדים אשר לא היה להם קשר לתכנית שינויים ; החולים נוספים בקופות

גם להם היה חלק , ככל הנראה, אשרו) שינויים כלכליים שהשפיעו על הקופה וכדומה, לים"מנכ

  .בהשפעה על פיתוח יוזמות ההתערבות והפעלתן

  קופותההבדלים בין 

הבדלים . ואילך ובסוגן 2000בין קופות החולים נמצאו הבדלים בכמות היוזמות שננקטו משנת 

  :קשורים גם לעניינים אלו משמעותיים 

 .הקיימים מדדיםה 70-מידת העיסוק באיכות מעבר ל .1

או בפיתוח יעדים /בניטור הנתונים ו, עוסקים בעיקר בפיתוח מדדי האיכותה, הנהלהמספר אנשי ה .2

 . שיפור המדדיםותכניות ל

 .כמותיים יעדים מידת קיומם של .3

 .ם של עמיתיהםהבהישגי סניפיםו מחוזות ומרפאות מנהלי מידת שיתופם של .4

 .סניף בבחינת איכות עבודתו של הרופא/ברמת הרופא או המרפאה מקומם של מדדים .5

 . בין אוכלוסיות בביצועים הקלינייםצמצום פערים מידת החשיבות הניתנת ל .6

התבססות על  ,כגון(מהבדלים במבנה הארגוני של הקופות , בין היתר, כנראה ,ו נובעיםהבדלים אל

במדידת  להןומהבדלים במידת הניסיון ש) רופאים עצמאיים התבססות על מרפאות קופתיות לעומת

ל משקפים "נראה שחלק מההבדלים המעשיים הנ, לכך בנוסף. הפעלת התכנית הלאומית טרםאיכות 

  .במידה שבה הן היו מעוניינות ליצור תחרות פנימית ,אסטרטגיים בין הקופותהבדלים 

  ויוזמות מחוזיות המחוזותמנהלי תפקידם של 

מקורן ביוזמות ובהובלה , כפי שפורטו לעיל, רבות מההתערבויות שנקטו הקופות לצורך שיפור האיכות

מחוזות ם המשמעותי של מנהלי ההמרואיינים בפנינו את תפקידציינו , כמו כן. של הנהלות הקופות

, נהלותִמ ( הקרויה בשם אחר, קופה יש חלוקה אזורית בתוך המחוזבכל (נהליות בתוכן היחידות הִמ ו

התאמתן לשטח בו יםהפעלת התערבויות שפותחו במטות הארציב המתבטא, )סניפים, אשכולות

 ן שלמעורבותאופן בשוני  המחקר מצא. מקומיתהברמה  מקוריותייחודיות והתערבויות  פיתוחן שלוב

של היוזמות המקומיות בין השוואה שיטתית . הובילושהן ובסוגי ההתערבות  ההנהלות המחוזיות

ם בקופות השונות או כל -י  כל מחוזות, למשל(מנהלתיות בקופות הדות ייחה היוזמות של הקופות ובין

מיקום הקופתית והשייכות מצביעה על כך שה, )קופות אחרותלעומת המחוזות בקופה ספציפית 

סגנון הניהול האישי והאוריינטציה של ; באופן חלקי בלבד הבדליםלהסביר את העשויים  גאוגרפיה

  .תפקיד משמעותי בהקשר זה, ככל הנראה, ממלאיםהמנהל 

  בשטח המטפלים של תפקידם

הם , )נהלהִמ ואחיות , רופאים(השינויים בעבודתם של הצוותים המטפלים  ,כי בסופו של דבר, מובן

ראו ברופאים את הגורם המוביל רוב המרואיינים . לשינוי האיכות בפועל, באופן ישיר, אלו שמביאים

רבות מהפעולות שציינו ). מטופלב(רט ּפבהבטחת סטנדרטים איכותיים ומקצועיים של הטיפול ּבַ 

ם לשפר את איכות מתמקדות ברופאים ובמציאת דרכים לעודד אותם ולסייע לה) לעיל 'ר(המרואיינים 

רופאים ראשוניים  1,000-בשלב הבא של המחקר נראיין מדגם מייצג של כ. שהם מספקיםהטיפול 
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וכן על השפעת המדידה על , ההתאמות שנעשו על ידי קבוצה חשובה זועל נלמד יותר על היוזמות וו

  .הפרקטיקה הרפואית שלהם ועל חיי העבודה

במיוחד בנושאי סוכרת ורפואה (בתכנית ביותר  מעותימשתפקיד יש מהמחקר עולה שגם לאחיות 

, יהןהגביר את העומס עלהמדדים  תכניתב ןשילובאמנם . התערבויות והן בביצועןההן בתכנון , )מונעת

) ומערכות מידע חשובִמ , ידע: לרבות(כלים שונים הגדיל את מגוון תפקידיהן והעניק להן  אך גם 

הסיעוד את המעבר  בעבודתהתכנית גם הגבירה . עברב מיצובןחס למטופל וביחס לים אותן ביוהעצ

באמצעות הגדרת תחומי אחריות מיוחדים , ומתוכננת יזומה לעבודה "מגיבה"ואקראית  עבודהמ

  .ובהכשרת אחיות לתפקידיהן והביאה להשקעה גדולה יותר בהדרכותלאחיות 

  נזקים ותרומות נתפסות
לרבות תפיסותיהם , של התכנית החוזקנקודות התורפה ונקודות המרואיינים התבקשו לציין מהן 

  :  כגון, מספר תרומות חשובות של התכנית המרואיינים ציינו .הכלליות

  ; במדידת איכות ובשמירה על סטנדרטים גבוהים של איכותהתמקדות של ההנהלה  .1

 ;)המדידה ביצוע לשםגם מעבר לנדרש (ושדרוגן שיפור מערכות המידע והמחשוב בקופה  .2

   .)כחלק מתפיסת טיפול איכותי(מקצועי -עידוד עבודת צוות רב .3

שבהן  ,קופותשתי הגם ב .של המטופלים םקידום מצב בריאותלהטיפול ו תרומות אלו הביאו לייעול

שהתכנית ם ואיינימרציינו , הייתה קיימת תכנית למדידת איכות טרם השקת התכנית הלאומית

מידה לל, תישראלי )benchmark(נקודת מידוד  ביעו על יצירתבין היתר הם הצ. הלאומית הוסיפה הרבה

פות להשקיע הגברת המוטיבציה של מנהלים בכירים בקולבמדידת איכות ו התמקצעותלמשותפת ו

  .בשיפור איכות

יתר של הצוות המטפל  מיקוד: כגון, תוצרי לוואי שליליים של התכניתחלק מהמרואיינים ציינו 

גם המרואיינים , אולם. יתר-הגברת העומס על הצוות המטפל ותחרות ,בתחומים ובמדדים הנבדקים

הם מעוניינים וכי  שהצביעו על תוצרי לוואי שליליים ציינו שבאופן כללי הם תומכים בתכנית המדדים

   . ולא בביטולה בשיפורה

  דיון וסיכום
מהמחקר הנוכחי . 2007-2005ם במדדי האיכות בשנים מיהמרשי יםאת השיפור נוצייַ בפרק הרקע 

 –החולים  קופותעל ידי הן פעולות שננקטו  נוצרו הודות לסדרה עשירה שלמסתמן ששיפורים אלו 

לכל אחת  .צוותים בשטחהן על ידי הו ,ברמת המטה ובמחוזות ,מנהלים על ידי ןה -  כארגונים

 בנוסףו, מקבילהיו משימות שקודמו על ידי מספר קבוצות ב ;חודיותילו היו תרומות ילמהקבוצות ה

  .בין הקבוצות השונות מיוחדת היהייתה סינרגינראה כי , לכך

תה של תכנית מדידת החללאחר  ,במהירות כה רבהששיפור האיכות התבצע במדינת ישראל  ייתכן

המאפשרים באמצעות ארגונים ים מסופק בישראל ששירותי הבריאות משום, בין היתר, האיכות

במערכות הבריאות בחלק ממדינות . בתחומים שונים אנשי מקצועל שמאמצים משולבים של מנהלים ו

  .  שיתוף פעולה כה הדוקב  קשה יותר להגיע ל"אירופה וארה



  

  חברי ועדת ההיגוי

 המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות  אליק אבירם

מאיר מרכז רפואי אשר אלחיאני

מכבי שירותי בריאות מירון -רחל וילף

משרד הבריאות טוביה חורב

שירותי בריאות כללית ארנון כהן  

הבריאותמשרד   בועז לב

שירותי בריאות לאומיתערן מץ

קופת חולים מאוחדת יוסף רוזנבלום

אוניברסיטת בן גוריון בנגב סגל-ענת רסקין
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