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  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
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  דברי תודה

בפיתוח כלי המחקר , על הסיוע בעיצוב המחקר, ברצוננו להודות לחברי ועדת ההיגוי על ליווי המחקר

  . ובפירוש הממצאים ועל הערותיהם לטיוטות הדוח

אשר העניקו לנו מזמנם וקיימו , אנו מעריכים מאוד את כל המנהלים בדרגים השונים בקופות החולים

פעילותם הרבה לטובת שיפור איכות הטיפול הרפואי ונקודת מבטם הייחודית על . עמנו ראיונות

  .התכנית ועל הפעילות הנערכת בקופות היוו את התשתית למחקר זה

ובייחוד , מכון ברוקדייל על קריאת הטיוטות וההערות החשובות-וינט'ג-נו במאיירסיאנו מודים לעמית

אנו מודים גם למשתתפי כנס . לתמצית המחקרק חביב על הערותיו המעמיקות 'תודתנו נתונה לג

אשר , למדיניות בריאות ולמשתתפי הכנס של החברה לאיכות ברפואה הרביעי לאומי-ירושלים הבין

  .אינו וסיפקו הערות מועילות למחקר ולממצאיוהעניקו לנו במה להציג את ממצ

ועל כך אנו מבקשים להודות , מאוניברסיטת חיפה, ר אפרת שדמי"הערות מועילות נוספות קיבלנו מד

   .לה

אנו מודים למכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות בריאות על שהזמין אותנו לבצע מחקר 

  .חשוב זה ועל מימון המחקר



  

  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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  רקע. 1

, גוריון-בןכפרויקט מחקר של צוות חוקרים מאוניברסיטת  2000התכנית למדדי איכות הוקמה בשנת 

הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות החולים ובמימון המכון -בשיתוף פעולה של כל ארבע קופות

ידי משרד הבריאות והפכה לתכנית לאומית שפועלת בחסות -אומצה התכנית על 2004-ב. הבריאות

התכנית מאפשרת . )State of Israel and National Institute for Health Policy, 2008( המכון הלאומי

, האבחון, המניעהבתחומי , קופות החולים הניתנים על ידי, שירותים נבחריםשל  שוטפתבדיקה 

קופות החולים אינן חייבות להשתתף . על הרפואה הראשונית )עד כה( עם דגש, הריפוי והשיקום

מדדים בשישה תחומי  70-כעד כה פותחו . כולן משתתפות בה על בסיס וולונטרי, עם זאת; בתכנית

 ארציים-רק הממצאים הכלל. אוכלוסיית ישראלכלל קרב והם נמדדים באופן שוטף ב ,רפואה בולטים

 הביצועי פעם בשנה דוח על כל קופה מקבלת . ואין פרסום של הממצאים לפי קופה, מתפרסמים

  .מציג רקע נוסף על התכנית' אנספח . בהשוואה לממוצע הכלל ארצי

. "יהההש"מצב של ב הנמצאשבה התכנית הלאומית  תקופה; ת איסוף הנתוניםבתקופבוצע  המחקר

לקדם את  בהם לא נאספו הנתונים ברמה הלאומית המשיכו קופות החוליםשבמהלך החודשים  גם

  .לפעול ותשוב הלאומית התכנית תתחדש הקרוב בעתיד כי מקווים אנו. האיכות ואת המדידה

תכניות ) כללית ומכבי(יש לציין שגם לפני השקת התכנית הלאומית כבר היו לשתי קופות חולים 

הן חיברו בין התכנית הלאומית , עם הפעלת התכנית הלאומית. ולשיפורה איכותת למדידמשלהן 

הרפואה , מירון ואחרים-וולף ;4, 149, ההרפוא, כהן ואחרים; 2009, אלחיאני וטוקר( לתכניות שלהן

149 ,4 ;Friedman et al.,2003(.  

שמעותי ברוב התחומים באופן מ) של כל הקופות(השתפרה רמת הביצוע הארצית  2004מאז שנת 

 State of Israel( ממוגרפיה וטיפול בחולים הסובלים מסוכרת, כגון חיסון כנגד מחלת השפעת, שנבדקו

and National Institute for Health Policy, 2008(. הודות לתכנית  השיפור חל ,שבין היתר ,ייתכן

המדדים  49-ב, 2007-2005בשנים מציג את מידת השיפור האבסולוטי באחוזים  1תרשים . הלאומית

חל שיפור של מעל ) מכל המדדים שנבדקו 20%-כ(מדדים  10-ב. קיים מידע בשנות ההשוואהיהם לגבש

  . נקודות אחוז 10חל שיפור של מעל ) מכל המדדים שנבדקו 40%-כ(מדדים  19-וב , נקודות אחוז 20

שלא ייתכן ששיפור ) ך אין הוכחותא( במערכת הבריאות בארץ זה מספר שנים שוררת תמימות דעים

אילו במסגרת התכנית לא היו מפתחים , דהיינו(ַּבתחומים הללו היה  מתרחש במלואו אלמלא התכנית 

לא היו , לא היו מבליטים את המדדים האלה, החולים- מדדי איכות אחידים ועקיבים בכל קופות

- יו מאפשרים לכל אחת מקופותלמדדים ולא ה נוגעבמפרסמים את הנתונים של התכנית הלאומית 

מדידת נתונים , עם זאת). החולים להשוות בין תוצאותיה לתוצאות המדדים של התכנית הלאומית

, "ביניים"צריך שיהיו גם שלבי . לשיפור באיכות ישירותכשלעצמה אינה גורמת , ואפילו הפצתם

בחלקם (חולים - ופותאו ק/של מנהלים ו, של מטופלים, הקשורים בשינוי התנהגות של קלינאים

כגון שינויים במבנה  ,מקביליםשינויי התנהגות  ,כן-על-יתר). שינויים מערכתיים משמעותיים

איכות בקופות ללא ת הלים והדגש"החלפת מנכ, החולים-התמריצים של המנהלים המחוזיים של קופת
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השיפור  תפקיד חשוב ולהשפיע על מידת מלאיכולים אף הם ל ,קשר לתכנית המדדים הלאומית

  . באיכות

החליט המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות להזמין בכל שנה  2009באמצע שנת 

כאחד הנושאים האלו הוא בחר בתכנית הלאומית . מספר מחקרים בנושאים בעלי חשיבות לאומית

המכון נענה . בנדוןמכון ברוקדייל בבקשה שיכין הצעת מחקר -וינט'ג-למדדי איכות  ופנה למאיירס

ההצעה הופצה בקרב נציגי קופות החולים ומשרד הבריאות והם בירכו על . לבקשה והכין הצעה

ממשרד , מהמכון הלאומי, ווה הכוללת נציגים מקופות החוליםלמחקר מונתה ועדה מלַ . היוזמה

כנית עודכנה ת המפגש בעקבותו ,הוועדה התכנסה. הבריאות ומהפרויקט הלאומי למדדי איכות

  .המחקר כדי לתת ביטוי להצעות שונות שהועלו בפגישה

מדדי האיכות תורמים לשיפור האיכות , על פי מודל זה. 2המודל שהנחה את המחקר מוצג בתרשים 

שינויים  אלה עשויים , עם זאת. באמצעות שינוי התנהגותם של מנהלים ושל רופאים בקופות החולים

כגון הזנחת תחומי רפואה אשר לגביהם לא , )ואפילו לא צפויות( לגרום גם לתוצאות לוואי לא רצויות

שינויים מקבילים בסביבה עשויים להשפיע הן על התנהגותם , כזכור לעיל, נוסף על כך. פותחו מדדים

  .של רופאים ושל מנהלים בקופות והן באופן ישיר על רמת האיכות

2
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התפלגות השיפור  - 2007-2005לל על מידת השיפורים בשנים ומבט כ: 1תרשים 

 )בנקודות אחוז(מדדים  49האבסולוטי של 
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מדידת

איכות

שינויים
בהתארגנות 
או בהתנהגות

שיפור

באיכות

שינויים

מקבילים

תוצאות לוואי

לא רצויות 

  
  

  מטרות. 2

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

בעקבות הפעלת התכניות , רופאיהןשל מנהליהן ושל , החולים-קופות שלהתנהגות התארגנות ובּבַ 

   .הטמעת המדדיםללמדדי איכות ו

על ביצועים (לקופות לתרגם את תוצאות המדידה שינויים שסייעו הסוגי את  לזהות ביקשהמחקר 

המחקר  ניסהכמו כן . טווח הקצר והבינוני ולשיפור ביצועים בעתידתהליכים לשיפור איכות ּבַ לְ  )בָעָבר

יש לציין . ובחן את הסיבות לשניהם, לאתר הן את הדמיון והן את השוני בתגובת קופות החולים

הן מבחינת התכנית , החולים למדדי האיכות יהיו שונות זו מזו-שָצפינו שתגובותיהן של ארבע קופות

  . והן מבחינת הארגון

התכנית  תרומתביקש המחקר לבחון כיצד מנהלים ואנשי מקצוע שונים בקופות תופסים את , לבסוף

בקופות  יםהתנהגות בלתי רצוי דפוסילרבות שינוי , ואת השפעות הלוואי הבלתי מתוכננות שלה

 שננקטו הצעדיםובין  המדדים תכנית בין סיבתי קשר להוכיח מנסה אינו המחקר, זאת עם .החולים

  . במדידה ביטוי לידי שבאו כפי, עצמם במדדים השינוייםבין ו האיכות שיפור לצורךיה בעקבות בקופות

, אנשי המקצועעם החולים ו-ראיונות עומק עם מנהלי קופותתבסס בראש ובראשונה על הש, המחקר 

 הקשורות לכל, אנו מציגים את השאלות' בבנספח . של התכנית ושל הארגון - בחן שני ממדים עיקריים

  .אחד  מהממדים שהנחו אותנו בעת הראיונות

  שיטות. 3

, כגון משרד הבריאות, בקופות החולים ובארגונים משיקים ,המחקר התבסס בעיקר על ראיונות עומק

אשר נבחרו באמצעות  ,עם מנהלים ועם אנשי מקצוע ,י וִמנהלת התכנית הלאומית למדדי איכות"הר

  המודל המלא: 2תרשים 
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, המחוזות, המטה הארצי(מרבדים שונים  נשי מקצועא 15-בכל קופה רואיינו כ. אנשי הקשר

מרואיינים בראיונות  70-כ כ"סה –בארגונים המשיקים  אנשי מקצוע 10-כמו כן רואיינו כ). והמרפאות

במרחבים , במחוזות 34-במטות הארציים ו 26 - איש 60בתוך קופות החולים רואיינו . העומק

כלומר (רופאים ראשוניים בשטח  1,000-לפוני בקרב כבשלב השני של המחקר יבוצע סקר ט. ובסניפים

  .)'דנספח ' ר המתוכנן למידע נוסף על סקר הרופאים ( ;)הליםנותני שירותים שאינם מנַ 

רוב הראיונות . 2010ינואר חודש ועד  2009 מהלך התקופה שבין חודש מארסהראיונות התבצעו ב

   .2009 יולי-בחודשים אפרילהתקיימו 

אך , את כיוון השיחה הוביל המרואיין. וכללו שאלות בתחומים שונים למחצה ניםְב מּוהראיונות היו 

ואף , תכניתלכל תקופת הפעלתה של ה התייחסו המרואיינים .המראיין הקפיד שלא לסטות מהנושא

. בהן פעלו תכניות למדידת איכות טרם השקת התכנית הלאומיתשבמיוחד בקופות , לתקופה שלפני כן

לאחר שהושלם כל סבב ראיונות . כל ריאיון סוכם בכתב .הראיונותסיכומי שני החוקרים עברו על כל 

קרא כל אחד מהחוקרים את הסיכומים וזיהה סוגיות משמעותיות וֲחסרים ) מחוזות, מטה ארצי(

הושלם המידע החסר , ותבולטהסוגיות ה לגביהסכמה  גיבושלאחר דיונים בין החוקרים ו. במידע

  .צעות פניות חוזרות למרואייניםבאמ

 ואשר בקופות שנעשו ההתערבויות כלל של מפורטות רשימותו ערכנ: דרכים במספר נותחו הראיונות

ם יאך גם התייחסנו לנושא, זיהינו נושאים שצוינו על ידי מרואיינים רבים. המרואיינים ידי על הוזכרו

בין רמות ארגוניות שונות  , בין קופות נו יהשוום באמצעותבנינו לוחות ש. שהועלו על ידי מרואיין אחד

נותחו דוחות ומסמכים רלוונטיים של ִמנהלת התכנית ושל קופות , נוסף לכך .בקופות ובין פרופסיות

ת לגבי של חששוודאות ו-של חוסר הצוות המחקר היה ער לכך שהמחקר מתבצע בתקופ. החולים

  .יתוח התשובות שהתקבלו בראיונותוהדבר הובא בחשבון בנ, המשך התכנית הלאומית

. של קופות החולים ושל משרד הבריאות, את המחקר ליוותה ועדת היגוי עם נציגים של המכון הלאומי

, את שאלות המחקר ואת שיטת המחקר, ועדת ההיגוי סייעה לצוות המחקר לחדד את מטרות המחקר

של מרואיינים בפני " בפתיחת הדלתות"ועדת ההיגוי סייעה , לכך נוסף. וכן סייעה בפרשנות הממצאים

והם הביעו את דעתם לגבי , ממצאי המחקר הוצגו לראשונה בפני חברי ועדת ההיגוי. צוות המחקר

  .פירוש הממצאים

בוודאות אילו מתכניות  קבועל יכולים איננו, מאחר שלא ערכנו ניסוי מבוקר: למחקר יש גם מגבלה

, מצד אחר .היו מתרחשות גם ללא התכנית הלאומית ההתערבות לקידום האיכות בקופות החולים

וההתרשמויות נכללות , החוקרים כן ביקשו מהמרואיינים לבטא את דעתם לגבי קשרים סיבתיים אלו

   .בממצאים המוצגים בדוח זה

והממצאים יוצגו  רופאים ראשוניים מהשטח 1,000-בשלב הבא של המחקר מתוכנן סקר דואר בקרב כ

תוכנית כגון (ל "את הספרות המדעית העוסקת בפרויקטים דומים בחו נסקור, לאחר מכן .בדוח

HEDIS( ,כדי לבחון כיצד השתנו דרכי העבודה של נותני השירותים במדינות אחרות.   
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  ממצאים. 4

. הראיונות עם המנהלים וניתוחסיכום  –דוח זה מציג את הממצאים מחלקו הראשון של המחקר 

לאחר מכן נציג בנפרד את ; )4.1פרק -תת(הממצאים לגבי התמונה הכללית בפרק זה נציג ראשית את 

) 4.2(את תחומי הרפואה השונים  "חותכות"ה התערבויות; הממצאים לגבי ההתערבויות של הארגונים

ת ובפרקים אלו מודגש; )4.3(ואת הממצאים לגבי התערבויות הקשורות לתחומי רפואה ספציפיים 

) 4.5-ו, 4.4(הפרקים שלאחר מכן -תת. והעשייה של הרופאים בשטחהעשייה ברמת המטה הארצי 

-תת. משלימים את התמונה הזו על ידי בחינה מעמיקה של מקומם של המחוזות ושל האחיות בתהליך

מציג  4.7, בוחן את הדרכים שהקופות פיתחו כדי להפיץ את הידע לגבי התערבויות מוצלחות 4.6פרק 

מציג את תפיסותיהם של  4.8-ו, שנתיים האחרונות-בשנה התפתחויות מעניינות שהתרחשו

  .תכניתהמרואיינים לגבי התרומות והנזקים של ה

  ללתוהתמונה הכ 4.1
 תכניותה ן שלבעקבות הפעלת ,ארציתה רמהבניתן לומר כי שא ועולה מהראיונות הה הממצא העיקרי

. לקידום האיכותן יהתולופעהיקף הרחיבו כל הקופות את , הלאומית תכניתהשל ו של קופות החולים

וחלקם היו , )כגון סוכרת או ממוגרפיה(חלק מהשינויים היו בתחום רפואי ספציפי , כפי שיפורט להלן

לקידום ות ולמהפעחלק גדול נמצא גם כי . את תחומי הרפואה השונים "חתכו"שינויים ארגוניים ש

 ,הבדלים אלו קשורים. הבדלים משמעותיים היו בהיקפן ובאופייןאך , בכל הקופותהיו דומות איכות ה

   .ובגישה ניהולית תחלההבנקודות ה ,במבנה - בין קופות החוליםבהבדלים  ,בין היתר ,כנראה

    החותכים את תחומי הרפואה השונים, שינויים  ארגוניים 4.2
להלן , מממצאי המחקר מסתמנים שלושה תחומים עיקריים שבהם התרחשו שינויים ארגוניים

  :פירוטם

  ;שינויים בתחום המחשוב ומערכות המידע .1

 ;שינויים ברמת המעורבות של המנהלים בדרגות השונות .2

 .שוני באופי ובהיקף תכניות ההתערבות .3

 ,ככל הנראה, הם התבטאו באופן שונה מהן אחת בכל, הקופות בכל נצפואלו  שינויים שסוגי הגם

אחר לו, נתחיל בהצגת הדומה בין הקופות .קופה כל של השונים אפייניהומהייחודי  סגנונהבעקבות 

  .ןמכן נבליט את ההבדלים המרכזיים ביניה

כל הקופות שדרגו את מערכות , למשל: חלק גדול משינויים אלו נמצאו בכל ארבע קופות החולים

בכל  תשתיות המחשוב. כדי לשפר את ביצועיהן במדדי האיכות השונים השתמשו בהןהמידע שלהן ו

לכל מנהל יחידה לבחון את הישגיה של היחידה שלו לעומת הישגיה של ות כיום מאפשרהקופות 

המנהל יכול גם לראות את הישגיה של . של כל הקופות יחדלעומת הישגיהן הקופה שלו בכל הארץ ו

ה את ההישגים של המחוז שהוא חלק נהלת רוֶא הל אשכול או ִמ כגון מנַ (היחידה הארגונית שמעליו 
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כך שמנהל מחוז רואה את הביצועים של כל (היחידות הכפופות לו -לו של כל אחת מתתואת א) ממנו

  2.רואה גם את הישגיו על פני זמן) גם כל רופא, ובחלק מהקופות(כל מנהל ). נהלת או של כל אשכולִמ 

של רופא  ושל כל מטופלי" חכמות"בכל הקופות אפשר להפיק במערכת המחשוב רשימות , נוסף לכך

כאשר , בזמן אמת, וכן. הקשורות למדדים, בדיקות כמהבמורים להיבדק בבדיקה אחת או מסוים שא

הרופא יקבל תזכורת לגבי הבדיקות שחולה זה אמור לעבור , יכלשהחולה מבקר אצל הרופא מסיבה 

הקשורים למחלה או לטיפול ספציפי מציעים לרופא ים ּכַס הָמ , בדרך כלל. בהתאם לתכנית המדדים

  .כגון קישורים להנחיות הקליניות הרלוונטיות, פיםכלי עזר נוס

במעקב אחר המדדים  )בכל הדרגים ובכל המקצועות(בכל הקופות נמצאה מעורבות רבה של מנהלים 

בכל הקופות שמענו עדויות לכך שהאיכות זוכה לתשומת לב רבה יותר מבעבר ושהביצועים . ובשיפורם

הנהלת הקופה ומועצת (דרגים הגבוהים ביותר נידונים ּבַ של הקופה לעומת ביצועיהן של קופות אחרות 

מתעניין , ל"המנכ, אפילו אני, כיום. תראו איזו מהפכה עברנו: "ל אחד אמר לנו"מנכ). המנהלים שלה

נושא , בכל הקופות נאמר לנו כי בעקבות תכנית המדדים". ולסטרול של החברים בקופהברמת הּכ

הן משום שהתכנית סיפקה שפה , ין המנהלים ברמות השונותהאיכות תופס חלק גדול יותר בשיח ב

 –כיום (והן בשל הגברת התחרות , ה גם מנהלים שאינם רופאים יכולים לדבר על האיכותבאמצעותש

  ).תיתכן גם תחרות חיצונית –ובעתיד , תחרות פנימית

חלק   החולים כל קופותמוקדש ב ,עליוביניים עם הממונה בדרג הבין מנהל  מפגש טיפוסינמצא שב

ולעומת העל -הישגי יחידת לעומתאת הישגי היחידה  בוחניםם שנייה. מדדי האיכותמהזמן לדיון על 

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

הפעולות  עלהקשיים הקיימים ועל , המדדים לשם שיפור דווח על האמצעים שננקטוהיחידה מ

כיצד לנסות  הצעותיוהממונה מוסיף לפעמים את . לשיפור הביצועים בהמשךהנוספות המתוכננות 

בחלק . לנושא נוספיםמשאבים  להקצותמחליטים יחד השניים בחלק מהמקרים . לשפר את הביצועים

   . ףיהן של הממונה והן של הכפ - מהמקרים משתתפים בפגישות כאלו גם סגנים ויועצים שונים

התערבויות  באזורים הגאוגרפיים השונים עלהפצת מידע פעילות חשובה נוספת של הקופות היא 

בהפצת מידע באופן לא מסודר או  -ן חלקבו, מובניתמדובר בפעילות  מהקופותבחלק . בקופה מוצלחות

אחות  להפצת המידע על התערבויות  דואגת מסוימת קופהבאחד האזורים של , למשל ,כך. אקראי

מידע על . רבות מהמרפאות מאמצות פעילויות של מרפאה אחרת, ואכן, מוצלחות באזור שלה

ובעיקר דרך אנשי , אלא במגוון דרכים, לא באופן מסודר וממוסד, כאלו זרם בין הקופותהתערבויות 

  .)להלן 4.5  פרק' ר( המקצוע

מקורם בתכנית , ו לעילצוינאשר , נויים הארגוניים בקופההמרואיינים הצהירו שמרבית השי רוב

 דיםתכנית המד בין סיבתי קשר להוכיח מנסהאינו  זהיש לזכור כי מחקר , כאמור, עם זאת. המדדים

משום שבתקופת קיומה של התכנית התבצעו , בין היתר, וזאת, לבין הפעילות הקופתית המפורטת

חילופי , למשל(כשלעצמה המדדים לא היה להם קשר לתכנית שינויים אשר ; שינויים נוספים בקופות

                                                   
  . חלק מהקופות מאפשרות למנהלים לראות גם את ביצועי המחוזות האחרים 2
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גם להם היה חלק , ככל הנראה, אשרו ,)שינויים כלכליים שהשפיעו על הקופה וכדומה, לים"מנכ

  .בהשפעה על פיתוח יוזמות ההתערבות והפעלתן

חלק גדול מהתכניות , כמובן. גוון תכניות התערבות כדי לשפר את האיכותכל קופות החולים פיתחו ִמ 

ן הבתחומים ו "חותכות"אך חלקן  3 ,4.3פרק -ובהן נדון בתת, קשורות בעיקר לתחום רפואי ספציפי

לגבי חלק מהנושאים הרופא  ;מקצועיים-מדובר בהפעלת צוותי עבודה רב, בין היתר .זהפרק -תתב דוןנ

מטפל  והמנהלןהאחות מבצעת את רוב ההדרכות , ביעת תכנית הטיפול והפניותקב, עוסק באבחון

חברים  :)outreach(חלק גדול מההתערבויות כוללות יישוג . בעיקר בקביעת פגישות ובדיקות שונות

  .מוזמנים לבדיקות ולטיפולים שונים

 ,חלקם נבעו; משמעותייםהיו מספר הבדלים  המדדיםבאופן התארגנותן של קופות החולים בנושא 

ערב השקת התכנית הלאומית היו הבדלים . מהבדלים בנקודות ההתחלה של הקופות ,כנראה

בקופות . משמעותיים ברמת המחשוב של הקופות ובמידה שבה הן עסקו במדידת איכות ובקידומה

בריאות בשירותי . החולים לאומית ומאוחדת לא עסקו במדדי איכות קודם להשקת התכנית הלאומית

שבה , הייתה חלק מתכנית הביזור של הקופההיא ו 1998בשנת מדידת האיכות בפעילות  החלוכללית 

, מספר החברים, עמידה בתקציב: נהלת ומחוז נבדקו על פי הישגיהם במגוון תחומיםִמ , כל מרפאה

ידות והיח, כוללהציונים בארבעת התחומים האלו שוקללו לציון . רפואיתהאיכות הרמת השירות ו

גם כאשר . כגון סוף שבוע לצוות, זכו להערכה ואף לפרסים ביותר הציונים הגבוהים בעלותהארגוניות 

שברובם היו זהים (המדדים של התכנית הלאומית שולבו , הופעלה התכנית הלאומית למדדי איכות

בציון  המשקל שניתן לאיכות, עם הזמן. כחלק מתכנית הביזור) שירותי בריאות כלליתלמדדים של 

  .גדל, כוללה

והיא , התכנית הלאומית ה שלהפעלת לפנימדידת איכות לתכנית  פעלהבמכבי שירותי בריאות גם 

תכנית לניהול על פי יעדים מדובר ב. של מכבי) HVA )Health Value Added-הופעלה כחלק מתכנית ה

גם כאן . ועמידה ביעדים פיננסיים החבריםמספר צמיחה ב, שירותאיכות ה, איכות קליניתבתחומי 

השקת התכנית  לאחר , גם כאן. הרפואית הייתה אחת מהןהאיכות ו, נבדקו ההישגים במגוון תחומים

  .HVA-המדדים של התכנית הלאומית בתכנית  ההוטמעו , הלאומית

ת נּושֹויש , לים בתכנית הלאומיתושאף שכל הקופות אימצו את כל המדדים הכל מפתיע אפוא אין זה 

 ויש קופות, מדדים המופעלים במסגרת התכנית הלאומיתה 70-הסתפקו ביש קופות ש :אופן הפעלתםב

את עיקר זמנם לפיתוח מדדי מטה שמקדישים הבמספר אנשי גם  ;מפעילות מדדי איכות נוספיםש

ות האמור ,ולפעילויות אחרותלניטור הנתונים או לפיתוח יעדים ותכניות לשיפור האיכות , האיכות

יחידת מטה שלמה אך ורק  מיועדתבאחת הקופות . בין הקופות גדולה ותיש שונ ,לקדם את האיכות

סיוע בתכנון ב, ניתוח פעריםב, בקביעת המדדים בין היתר והיא עוסקת, האיכות בקופה ניהולל

בקופה . תכנון תהליכי עבודה חדשים להשגת רמות ביצוע גבוהות יותרבותכניות התערבות הפעלת בו

קופות האחרות האחריות שתי הואילו ב, מדידת האיכות היא עיסוקם העיקרי של שני עובדיםאחרת 

  .רבים אחד מהם עוסק בנושאים נוספיםכל ו, למדדי האיכות מחולקת בין מספר מנהלים בכירים

                                                   
 .של שינויי התארגנות החותכים תחומים יםספציפיההתאמות לתחומים  כולל 3
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מנהלים בקופה בדרגות : בהערכת המנהלים האיכות למדידתהניתן משקל הבדל נוסף ניתן לראות גם ּבַ 

, למשל ,כך. חלק מהם היאמדידת איכות ש ,של יעדים גדול מגווןעמידתם בלפי מידת  ,השונות נבחנים

הן בעמידה , שביעות הרצון של המטופליםמדדים של הן ב, מנהל נדרש להשתפר הן במדדי האיכות שלו

נים מבחלעומת ה, משקל שניתן למדדי האיכותּבַ בין הקופות יש הבדל גם . ביעדי תקציב וכדומה

  . שיפור באופן כללי נדרשנותנים למדד ציון או ש במידה שבה וכן , האחרים

המנהל בדרגת הביניים והרופא : דהיינו, כמותיים למידת השיפור במדדים בשתי קופות נקבעים יעדים

בקופות האחרות אין יעדים כאלו  .ברמת השטח נדרשים לקדם את המדדים עד ליעד מוגדר וספציפי

  .ללא הגדרת יעד, דרישה כללית יאהוהדרישה לשיפור במדדים 

עד כמה : דהיינו, הבדל אחר מקורו במידה שבה המדידה עצמה משמשת לבחינת איכותו של הרופא

 הדבר תלוי גם במידת. או ההפך" טוב"מדד לגבי היותו רופא , עבור מנהליו, ביצועיו של הרופא מהווים

קשה יותר , בהם קשה לגייס רופאיםשבמקומות : לדוגמה, היכולת של הקופה להתמודד עם הרופא

  .למנהלים לדרוש שיפור משמעותי מרופא שמדדיו אינם משביעים את רצון ההנהלה

זיהוי  תוך(ם של עמיתיו הרואה גם את הישגי ,מרחבהמחוז או הברמת  ,מנהלשבהן , קופותיש 

, האיכות נבדקת גם ברמת הרופאשבהן , קופותיש . זה לא נעשה בכל הקופותך א, )היחידות הארגוניות

שבהן קופות  יש, לבסוף). מרפאה/סניף(מסתפקים ביחידה הארגונית שמעל הרופא  שבהןקופות יש ו

בין קבוצות אוכלוסייה ולהקדיש משאבים מיוחדים  ביצועים הקלינייםהוחלט להתמקד בפערים ב

ורוב , אך הנושא הודגש פחות, על רצון לצמצם פערים דובר ו גם קופות שבהןהי ; לצמצום פערים אלו

גם , כל קופה לנושא השוויוןגישה השונה בל, בין היתר, ייתכן שהבדל זה קשור. מקומיותהיו היוזמות 

  .מעבר לתכנית המדדים

 הבדלים, כלומר, ל משקפים הבדלים אסטרטגיים בין הקופות"נראה שחלק מההבדלים המעשיים הנ

שאמרו לנו שהן מנסות להשתמש קופות אותן . במידה שבה הן היו מעוניינות ליצור תחרות פנימית

, שקבעו יעדים כמותיים אלההיו גם , בתחרות פנימית ככלי מרכזי לשיפור הביצועים במדדי האיכות

ת שנמצאו העניקו אותות הוקרה ופרסים ליחידושו, נתנו למנהלים מידע על הביצועים של עמיתיהםש

קופות אלו גם התאפיינו בלחץ רב יותר מצד המנהלים הבכירים על . בהן הביצועים הטובים ביותר

ולמדדי האיכות היה מקום  מרכזי יותר בשיח בין הדרגים השונים , הכפופים להם לשפר ביצועים

  . ובפגישות ביניהם

. אה עצמאית לרפואה השכירהמהבדלים בתמהיל בין הרפו, כנראה חלק מההבדלים נובעים, בין היתר

ברפואה העצמאית בדרך כלל אין אחיות ; מנהלן במרפאות-אחות- קל יותר ליצור צוותי עבודה רופא

מקצועי צריך להתגבר על המרחק הפיזי -ושיתוף הפעולה הבין, ופקידים במרפאה הפרטית של הרופא

  .בין המרפאה הפרטית לסניף של הקופה

המידה שבה קופה כבר עסקה במדדי איכות לפני התכנית , כנראה, הוא ין הקופותבלהבדלים  עוד גורם

בקופות עם פחות ניסיון בנושא היו פחות הזדמנויות ליצור מומחים לאיכות ולפתח כלים . הלאומית

  .מחשוביים והסדרים ארגוניים רלוונטיים
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  :מספר יוזמות מיוחדות שעלו בראיונות ראויות לציון מיוחד בדוח זה

 מדדי  בנושאשל הקופה  את פעילותהמצאנו שכל שנה מופק דוח מיוחד הבוחן לעומק  בקופה אחת

יחידות ניתוח מגמות והבדלים בין , יעדים לתקופה הקרובה, הישגים בתקופה האחרונה: האיכות

הדוח מופץ בתפוצה . תיעוד ההתערבויות שננקטו כדי לקדם את האיכות –ויותר מכול , מנהלתיות

 .קופהרחבה מאוד בתוך ה

 שיוך של כל : בקופה אחרת שמענו על כך שתכנית המדדים הביאה לשינוי ארגוני משמעותי ביותר

וייתכן , החברים לעבור מרופא לרופאלא הרבו אמנם לפני תכנית המדדים . חבר לרופא ראשוני

קבוצת בהרופא לא היה אחראי לטיפול , אך מבחינת הקופה, שרובם הרגישו שיש להם רופא קבוע

קבוצה תה של ובריאוייתכן שרוב הרופאים גם הרגישו שאין להם אחריות ל, ים מוגדרתחבר

 ולחלקשהביאה לרצון לשפר את הביצועים , אך כאשר הושקה תכנית המדדים. מוגדרת של חברים

, היה ברור שיש להגדיר לכל רופא קבוצת מטופלים, את האחריות לביצועים מעבר לרמה האזורית

 .  יה אחראי לעמידה בסטנדרטים הקשורים למדדי האיכותאשר לגביהם הוא יה

המאמצים לשפר את ההישגים במדדי האיכות היו , נציין שבשנים האחרונות, פרק זה-כסיום של תת

כמויות אדירות של זמן ניהולי . בכל רמות הארגון, מוקד הפעילות של כל אחת מקופות החולים

המוקדים הבולטים בפגישות עבודה בין הרמות מדדי האיכות הם אחד . הושקעו במאמצים אלו

כגון מחוזות (יחידות -ובקופות החולים שמבצעות הערכה כמותית של ביצועי תת, הניהוליות השונות

יחד עם שביעות רצון (ההישגים במדדי האיכות מקבלים משקל של ממש בהערכה הכוללת , )ומרפאות

  ). הצטרפות חברים וריסון הוצאות/עזיבת, החברים

  הקשורות לתחומי רפואה ספציפייםמחוזיות התערבויות  4.3
כפי שנמדד (חלק מתחומי הרפואה שנבדקו באמצעות מדדי האיכות זכו לתשומת לב רבה של הקופות 

הנושא שזכה בתשומת הלב . ואילו אחרים זכו לפחות תשומת לב, )במספר סוגי ההתערבויות שפותחו

. סוגי התערבויות שונות 20מעל  בנושא זה זיהינו ;הסוכרתהרבה ביותר בכל הקופות היה נושא 

 פיתוח מערכות המידע: קטגוריות עיקריות 4-ההתערבויות קובצו ל. 'גהרשימה המלאה מוצגת בנספח 

כגון מינוי ( שינויים ארגוניים, )מסכים ייחודיים לסוכרתרשמים של חולי סוכרת או כגון פיתוח (

כגון מעקב אחרי מחקרים רלוונטיים ( פיתוח מיומנויות, )ים ארציאחראי מחוזי ויצירת ועדת מומח

  ).כגון רכישת מצלמות עיניים נוספות ויצירת מודל עבודה בחדר האחות(התערבויות ו, )והטמעתן

עם השלכות בריאותיות (נעוצה הן בעובדה שמדובר במחלה קשה , לדעתנו, הסיבה למרּכזיּות הסוכרת

והן בעובדה שהמדידה של חלק  ,ששכיחותה באוכלוסייה גבוהה, )ותקציביות משמעותיות מאוד

למדוד חלק מרכיבי הטיפול והמעקב : דהיינו, באופן יחסי, מהנושאים החשובים בתחום הסוכרת קלה

שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי (שבשתי קופות חולים , נדגיש .פשוטזה תהליך  אחר החולים

   .כרת עוד לפני התכנית הלאומיתפעלו תכניות לטיפול בסו) בריאות

לגבי ממוגרפיה . שני תחומים נוספים שזכו לתשומת לב רבה היו ממוגרפיה ומתן חיסונים

מתן תזכורות לרופא באמצעות שולחן העבודה , ההתערבויות הנפוצות ביותר היו הפעלת ניידת

במגזר עלת נשים הפהתערבויות נוספות כללו . הממוחשב וזימון נשים באמצעות הדואר והטלפון
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פיתוח מערכת מידע ים בעייתיים ויידוע כל אנשי הצוות הרלוונטיים לגבי ממצא, כבודקותהערבי 

  . אחר תוצאות הבדיקהלאחיות לעקוב  תהמאפשר

איתור אוכלוסיות , הזמנת אנשים לחיסוניםבתחום החיסונים ההתערבויות הנפוצות ביותר היו 

מתן תזכורות ממוחשבות לרופאים לגבי מטופלים , ומתן תשומת לב מיוחדת לאוכלוסיות אלובסיכון 

נושא אחר ומתן רשימות לרופאים של כלל המטופלים שלהם לגבי ספציפיים בעת ביקורם אצל הרופא 

, עבור החיסוניםהורדת רמת ההשתתפות העצמית : התערבויות נוספות כללו. להתחסן שצריכים

  .מנהליסיעודי או  וח אדםעל כלהישגים בתחום זה הטלת האחריות ו חיסוןיקורי בית לב

יתר לחץ דם , לב, סרטן המעי הגס: התחומים שזכו לפחות תשומת לב והתערבויות ייחודיות היו

מהעדר הסכמה בקרב אנשי המקצוע לגבי איכות המדדים , בין היתר, נראה שהדבר נבע. ואסתמה

     .בתחומים אלו

    של מנהלי המחוזות בתהליכי השיפור ויוזמות מחוזיותתפקידם  4.4
ראשי המחוזות נדרשים להעביר את . סובבת עבודתה של הקופה הםעליאחד מהצירים שהמחוזות הם 

מאפיינים לפי הלהוציא לפועל את מדיניות הקופה , אחר דצומ, חדצד אהמסרים של ההנהלה לשטח מ

המחוזות מקדמים תחומים , נוסף לכך. שבאחריותםטח שפי מאפייני הלהייחודיים של האוכלוסייה ו

 הצלחותה על ללמודהן מתוך עבודת המחוז בשטח ניתן . שלהם סדר היוםלפי , ברמה מקומית, שונים

קרב פעילות בל בנוגעעובדה זו נכונה ביתר שאת . להפיק לקחים מחוסר הצלחות והן, ןמרולַש 

  .האיכות דורשת חשיבה יצירתית אשר הדרך לשלבן בתכניות, אוכלוסיות ספציפיות

באישור  לעתים מתבטאתמעורבותה במחוז  .הארצית גם בפעילות המחוזית יש מקום להנהלה, אמנם

הפעילויות השונות  עלבקבלת עדכונים ובקבלת מידע  לעתים, מעקב אחריהןבהנחיות ומתן ב ,תכניות

של פעילויות שונות שהמחוז ) טיביקדמי או רטרואקִמ (באישור  לעתיםהנעשות לצורך קידום המדדים ו

  .במסגרת מאמציו לקדם את המדדים, מבצע

 .מתבצעת על פי הצרכים הפנימיים של הקופההיא נהלית וִמ -חלוקה אזורית יאהחלוקה למחוזות ה

תפיסת תפקידו של המחוז . )יחידות מנהלתיות: להלן( חלוקה בתוך המחוזות-לשלוש מהקופות יש תת

עמה שמסוג האוכלוסייה , בין היתר, מושפעתהיא ו ,ונה בין קופות ובין מחוזותבקידום מדדי איכות ש

) עצמאים ושכירים(תמהיל הרופאים מ, ריבוי הנושאים העומדים על סדר היוםמ, נאלצים להתמודד

 ,ןמהללא כל סטייה , "כזה ראה וקדש"הם בבחינת ההנהלה  הנחיותאחדים מחוזות ב. וכדומה

בה התמקדה הפעילות שמידה היה ההבדל נוסף בין מהמחוזות  .תחומי פעולה מוסיףהמחוז  באחריםו

קל יותר לשקול אדם מאשר ( מקלות המדידה, לעתים, מידת המיקוד נבעה. מצומצם מספר מדדיםב

מידת מו מדדולעתים מהמשקל שניתן ל )הגס לשכנע אותו לבצע בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי

  .למנהל המחוז וחשיבות

קידום האיכות במערך הקיים ויש את להדגיש כי יש קופות שבחרו לתפעל את נושא המדדים ו יש

דרת כל ׂש דרך ,החל בהנהלה - תומסודר תמובניחדשים הפועלים בצורה קופות שבנו מערכי איכות 

   .   והרופא רמת המרפאהוכלה בהארגון 
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יש קופות הדורשות . נוקטות הקופות שיטות שונות, האיכות קדם ולשפר אתל כדיבמחקר מצאנו כי 

דהיינו מנהלי , ללא הגדרת יעד ברור וללא הצבת מטרה מסוימת, מהמחוזות לשפר את המדדים

יש קופות שמציבות יעדים , מנגד. לקדם את כל המדדיםלהשתפר באופן כללי ונדרשים " רק"המחוזות 

חסן כל המחוזות צריכים ל ,למשל, זה יכולים להיות כלליים יעדים מסוג. למחוזות מוגדריםוכמותיים 

וכל  יחידה מנהלתיתכל מחוז וכל  ,למשל, וכן הם יכולים להיות ספציפיים, מהאוכלוסייה שלהם 70%

  .מגבלותיהםלבהתאם ליכולותיהם ו, מרפאה נדרשים להגיע ליעד שונה

. ולהשוות ביניהן פר את המדדיםכדי לש במחוזותהמבוצעות לות וביקשנו לבחון את הפע, לפיכך

ניתן לסווג את הפעילויות בהתאם למידה שבה הן הופעלו בכל הקופות ובכל מהממצאים עולה כי 

  .המחוזות

המשימות העומדות בפני מפעולות אלו הן פועל יוצא  – פעילויות הנעשות בכל הקופות והמחוזות

הועתקו , תגבשו עם השניםן ההשייתכן שהן התפתחו במספר מקומות במקביל וייתכן . המחוז

 ההמאפיינים הבולטים של פעילויות אלו הם היוזמ. והוטמעו בשאר המחוזות והקופות

  .לבצע את הפרויקטים כדירואקטיביות של הקופות והצורך בעבודת צוות והּפ

הקמה ופתיחה של ; ימי בדיקות וטיפולים מרוכזים לחולי סוכרת: בין הפעילויות הללו ניתן לציין

, דיאטניות, עובדים סוציאליים, אנדוקרינולוגים: לרבות, מרפאות סוכרת הכוללות מומחים

, ממוגרפיה(הזמנות יזומות לבדיקות ברפואה מונעת ; כף רגל, רופאי ספורט, רופאי עיניים, נירולוגים

עיסוק בהדרכות ; ממוגרפיה-הזמנת ניידות; רכישת מכשירים ניידים לבדיקות עיניים; )דם סמוי

) בעיקר בתחום הסוכרת(גיוס רופאים מומחים ; עריכת מבצעי חיסונים; לצוותים ולאוכלוסייה

 .  עריכת כנסים; והפנייתם לפריפריה

דהיינו , הּפָ קּו-בחנו האם קיימות פעילויות חוצות – קופה מסוימת לבמחוזות שפעילויות ייחודיות 

לעומת קופות  ,ך כל מחוזות הקופהלאור, בקופה אחת מבוצעות בצורה אינטנסיביתפעילויות ש

 ותכן שהדבר נובע מכך שכל מחוז מתמודד עם מאפיינייי. ומצאנו כי אין פעילויות מסוג זה ,אחרות

  .גם למחוז אחר, בהכרח, מתאים איננוומה שמתאים למחוז אחד  ,הייחודיים

, ילות במחוז מסויםבין הקופות ביחסן לפעדמיון יש בדקנו האם  – פעילויות ייחודיות למחוז מסוים

מצאנו שאין . תהיה דומה או זהה בכל הקופות, למשל, האם ההתנהגות של מחוז ירושלים: דהיינו

בכל המחוזות . למעט בהיבט האתני, בין הפעילויות במחוזות השונים לאורך הקופותמהותי  דמיון

 שפרהמחוז כדי לשל  ממוקדתיש פעילות , בהם יש אחוזים משמעותיים של תושבים מהמגזר הערביש

חלק  הוא צמצום אי שוויוןבהן הטיפול בהדבר קיים גם בקופות ש. את המדדים באוכלוסייה זו

פערים טיפול ממוקד יותר בשל כלל הקופה לבהן אין מדיניות שוגם בקופות , ממדיניות הנהלת הקופה

  .ה בשנים האחרונותמיצוין שהפעילות לצמצום פערים התעצ.  בין אוכלוסיות

מתבצעות במחוזות שונים " רגילות"לצד הפעילויות ה - במחוזות שונים) מקוריות( פעילויות ייחודיות

בפעילויות , בדרך כלל, מדובר. שמטרתן לקדם את המדדים, ובקופות שונות פעילויות ייחודיות

- ביתהקמת : ניתן למנותלו אבפעילויות  . של הסניפים או של המחוזותהנובעות מיוזמות , מקוריות

כך והוריהם לפעילות חווייתית ותוך כדי  6בו מוזמנים ילדים בני ש ,"6יומולדת "מבצע ; ספר לאיכות
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, רתייםעריכת סדנאות בישול לחולים סוּכ; שילוב אנשי דת בטיפול בסוכרת; נמדדים ונבדקיםהילדים 

; עצמה מדידההע ביצואף תוך כדי תוך הסבר על חשיבות המדידה ו ,לטיפול םלהגביר את היענות כדי

נשים באמצע "עריכת סדנאות ; סרטן השדלנשים חולות ב "נשים למען נשים" הקמת קבוצות תמיכה

 ;תופעות כלליות בגיל המעברועל  בהן מוזמנות נשים ומדברים עמן על חשיבות הממוגרפיהש" החיים

עות לבדיקת במסגרתו הן מוסש, "יום כיף"איסוף נשים לצורך ; כך הן נחשפות לבדיקה החשובה

 לצוותים "הלימה תרבותית"תכניות של מתן ; סניפיםבו ותמחוזבהקמת צוותי איכות ; ממוגרפיה

  . יתואת עבודת הצוות עם האוכלוסייה הבדו ואשר שיפר

והמרפאות תורמים לקידום האיכות  יחידות המנהלתיותה, עולה כי מנהלי המחוזות ,מהאמור לעיל

  :לפחות בשלוש דרכים

 ;התאמותללא שינוי ו, הארציות בהנהלות שפותחו התערבויותהפעלת  .1

 ;שלהם האזורים של המיוחדות לנסיבות אלו התערבויות התאמת .2

 . מקוריות התערבויות פיתוח .3

ייחודיים שעמדו בפני המנהלים האתגרים באו לענות על הייתכן שחלק מההתערבויות המקוריות 

הם היו מפתחים תכניות , מוצבים שם אנשים אחריםתכן שאם היו יי, כך. ה יחידה מנהלתיתבאות

  . שובץ באזור אחרהיה מלו מפתח את התכנית המקורית גם היה  אותו צוות ניהולי ,ולחלופין, אחרות

שאינה , פעילות לקידום איכות מתקיימת זותובחלק מהמח, נוסף לבדיקת הפעילויות לקידום המדדים

ובחלק , שמעוניין לקדם תחום ספציפי, "משוגע לדבר"מ, ללבדרך כ, פעילות זו נובעת .קשורה למדדים

אינן הן שאף , פעילויות אלו מציינים כאןאנו . הקופה על ידי אומצה על ידי המחוז אוהיא מהמקרים 

נדבך  ;איכותהקופה בתחום הן נדבך חשוב בבחינת עבודתה של ה, לטעמנו ,שכן ;קשורות למדדים

  .קופההחשיבות הנושא עבור ומלמד על " קבועים"אשר חורג ממסגרת המדדים ה

הצמדת ; יהיפתיחת מכוני גריאטר; סדנאות הנקה; סדנאות לבטיחות בדרכים עילויות ניתן למנותּפּבַ 

 מזמינה אותו למפגש עם הרופא ואף מתקשרת, שלו עוקבת אחר הבדיקות אשר מטופל למזכירהכל 

;  PAP's משטחי; סדנאות לאיתור אלימות במשפחה; אם ביקר במיוןושואלת הושואלת לשלומו  אליו

  .כל בתרופותת קלינית לצמצום שימוש לא מוׂשפרויקט רוקחּו

מחוז נמדד במספר . מידת ההשקעה של מנהלי המחוז בקידום המדדיםהייתה  שבדקנו שאלה נוספת

רצון השביעות , פת חבריםהוס, שמירה על מסגרת תקציבית: כגון, למדדי האיכותבנוסף , פרמטרים

לעמוד  כדי, להשקיע בכל התחומים הל המחוזת מנַ מחייבת א מדידה זו. מטופלים וכדומהשל ה

תחומים הלעומת  גם המידה שבה מַכמתים את משקלם של המדדים. ביעדים שמציבה לו ההנהלה שלו

לעומת כלל , יש קופות שבהן ניתן משקל מספרי למדדי האיכות. שונה מקופה לקופה האחרים

בקופות . התחומים הנבדקים מכלל 25%-45%משקל זה נע בין . הל המחוזהתחומים שבהם נמדד מנַ 

  .  משקל מסוים לא ניתן להםו, אחרות מדדי האיכות הם חלק מסל מבחנים כללי
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 יחידות המנהלתיותמצאנו כי אין אחידות במשאבי הזמן והחשיבה שמקדישים מנהלי המחוזות וה

לאור השוני במבנה המהותי של הקופות ולאור  ,עובדה זו אינה מפתיעה. לעיסוק במדדי האיכות

ניתן לומר כי המנהלים במחוזות , באופן כללי. התפיסות הניהוליות השונות המאפיינות כל מנהל

  . מזמנם לעיסוק במדדי האיכות 15%-50%משקיעים בין 

לפעילות שאינה מתיישבת תמיד עם הוראות  מקור היההשוני בגישה הניהולית ובתפיסות העולם 

 לש יההנחיותעל פי פעלו  לא יחידות מנהלתיותמנהלי מנהלי מחוזות ו, לעתים ,ומצאנו כי, ההנהלה

שלא לקדם כלל מדד מסוים מאחר שהדבר היה  יחידה מנהלתיתהחליט מנהל  ,למשל ,כך. ההנהלה

בחר שלא לפעול לקידום מדד קופות הז באחת מנהל רפואי של מחו. קשה מאוד לביצוע באזור שלו

להוראות ההנהלה נוגע ב" שינוי הכיוון"אנו מניחים כי . בבדיקה זו ןאינו מאמיהוא הדם הסמוי כי 

והן עקב תפיסות עולם מקצועיות של , נעשה הן עקב הצורך לפעול בשטח בעל מאפיינים מסוימים

  . המנהלים

ביקשנו לדעת כיצד המחוז  - השיפור למאמצי יחידת הקצה צורת העבודה מולהיה  ןבחנתחום נוסף ש

 הרופאים החולים עםקופות דרך עבודתן של  עולה כיהממצאים מ. מול הרופאים בשטח, בפועל, עובד

כי , נדגיש). עצמאי או שכיר(מצורות ניהול שונות ומתמהיל הרופאים , לטעמנו, נובעשוני ה ;שונה

גם את בהמשך המחקר נציג בדוח נפרד , כאמור ;ההנהלה מנקודת המבט של אהמידע המוצג כאן הו

  .שטחרופאים בנקודת המבט של ה

נהלים מסיירים מה תקופהל אחתבונה תכנית עבודה שנתית ו יחידה מנהלתיתכל  מהקופות אחתב

זו . קופהה/מחוזה/יחידהלעומת המציגים לכל רופא את המדדים שלו ואת מיקומו , בסניפים

הבאת מומחה אנדוקרינולוג : כגון, מנות של הרופא להעלות בעיות ולבחון פתרונות אפשרייםההזד

כמה בה ש, בקופה זו יש תכנית, יתרה מזו. המסייע לרופא בבחירת הטיפול המתאים לחולי סוכרת

  .  עבודה אינטנסיבית יותרבצע נדרשות לעשרות מרפאות בעלות מדדים נמוכים 

המנהלים עורכים . יחידות המנהלתיותהלי הבאמצעות מנַ  הרופאיםבצעת הבקרה על תמ אחרתקופה ב

, את הרופא לשיחה, אחת לתקופה, חלקם מזמינים ;תללומציגים את התמונה הכהם בהם ו, כנסים

 ,כגון ,קיימות יוזמות מקומיות, מאחר שאין דרך אחידה לביצוע הבקרה. ובה מוצגים לו המדדים שלו

  .  מתמרצות את הסניפים ומחייבות בקרה של המנהליםה, ן סניפיםעריכת תחרות בי

שהם חלק ממערך איכות מובנה הקיים , עובדת באמצעות צוותי איכות מחוזיים וסניפיים נוספתקופה 

תוך חשיבה על , וחנים את התחומים הבעייתייםוב חודשהצוותים נפגשים פעם ב. דרות הקופהכל ׂשב

והסניף מקבל נתונים , רבעון מבקר צוות האיכות של המחוז בכל הסניפיםפעם ב. פתרונות אפשריים

הקופה , לכך נוסף. ונתונים על מצבו בכל מדד לאורך זמן ,קופההמחוז ולעומת ה ,מפורטים על מצבו

  .    דרכים לשפר אותםבנושא המדדים וב, בין היתר, דניםשם  ;בסניפיםמבצעת הדרכות לצוותי הניהול 

וברמת המחוז באמצעות  יחידה המנהלתיתהמתבצעת העבודה מול הרופא ברמת  בקופה הרביעית

ים עם כל רופא על כלל המדדים דנרים ָק הּבַ ". רי רפואה ראשוניתָק ּבַ "שנושאים בתפקיד , רופאים

קר במסגרת זו הּבַ ). צורת השימוש במחשב, רישום מרשמים, מדדי האיכות(המטופלים  עםבעבודתו 
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. הבאת מומחים וכדומה, סיוע בהגדלת הצוות: כגון, ת פתרונות לקידום המדדיםמסייע לרופא להעלו

  .רוריעשוי להזמין את הרופא אליו לשיחת ב, האחרון, וזה ,קר מעביר דוח למנהל המחוזהּבַ 

נראה . ממנהמשמעותי והמדדים תופסים חלק , רבה ומגוונת במחוזהעבודה נציין ש, לסיכום פרק זה

דרך , עילויות המשותפות לכל הקופות ולכל המחוזותּפהחל ּבַ , ותשונ לויותסוגי פעימדובר בכי 

פעילויות המתבצעות בקופות מסוימת ולא מתבצעות באחרות וכלה בפעילויות המיוחדות למחוז או ה

ה השוני במבנה הקופה ובתמהיל הרופאים ּבנמצא גם ש. בקופה מסוימת ותספציפי מנהלתיותיחידות ל

בסופו . בה הקופה עובדת מול הרופאים שלה וגם על הזמן המוקדש לעיסוק במדדיםשמשפיע על הדרך 

פעילות שניתן ללמוד  ;ניתן לומר כי המחוזות מבצעים פעילות ניכרת בקשר לקידום המדדים, של דבר

  . ממנה ולהעשיר את הידע של כלל המטפלים

  בתהליכי השיפור 4סיעודשל ה ומקומ 4.5
במאמציהן של מעורבות  הן היו, באופן טבעי, ולכן, הראשוניטיפול ות ּבַ ימשמעותהאחיות הן שותפות 

מעורבות זו . קופות החולים לקדם את האיכות גם לפני השקת התכנית הלאומית למדדי איכות

  .התרחבה והתגברה בעקבות השקת התכנית הלאומית

עם . ונים ובדיקות שונותחיס, הדרכות: כגון, כללה העבודה הסיעודית תחומים שונים, באופן מסורתי

כלים שונים להן תן נ, תפקיד האחיות הרחיב אתהמדדים  תכניתשילוב האחיות ב, בכל הקופות, זאת

  .עברמעמדן ב לעומתו יםמטופלהביא להעצמתן בעבודתן עם הו) מחשוב, ידע: לרבות( ןלעבודת

עבודת האחות היו  אופיבהם יצרה התכנית שינוי בשמהראיונות עולה כי השינויים המשמעותיים 

  :כדלקמן

במטופלים שהגיעו בעיקר בעבר טיפלה האחות  .לעבודה יוזמת ומתוכננת "עבודה מגיבה"מעבר מ .1

. אחיות עוקבות אחר מטופלים ומזמנות אותם באופן מסודר ואקטיביה, כיום. אליה מיוזמתם

  .נכתבים יותר נהלים לעבודת האחות מבעבר, לכך בנוסף

האחיות , כיום. הדרכות למטופלים בלימוד טכני של מיומנות מסוימתהבעבר התמקדו  .הדרכות .2

תמיכה , קופתיים-קורסים פנים, קורסים על בסיסיים(הוכשרו באמצעות לימודים ברמות השונות 

 .אחריות על בריאותםלת קבללמד את המטופלים טכניקות נכונות ל) בביצוע מחקרים וכדומה

                                                   
ולא בדקנו השפעה על  הדוח נסב על עבודת הצוות בכללותו, ראשית: סיבות ממספר לסיעודבחרנו לייחד פרק   4

לחקור את מגזר , כרגע, ואין לנו כוונה(סקר רופאים  נבצעהבא של המחקר  שבשלבאך מאחר , כל מקצוע
 של החזק "החיבור" עלה מהראיונות, שנית. זו משמעותית לקבוצהראינו לנכון לייחד פרק , )האחיות
 לנכון ראינו, לחשוב עשוי שהציבור ממה יותר, רבה האחיות של תרומתןמאחר שו ,המדדים לתכנית האחיות
ההשפעה של תכנית המדדים על האחיות , שלישית. לושתרומתן תהיה ברורה לכ כדיאת הנקודה הזו  לחדד

עובדה זו ראויה  ,נודעתועל מסגרתה ול התכנית השפיעה עליהן והן השפיעו על התכנית –הייתה דו כיוונית 
    . מיוחד באופןלציון 

;     בקופות האיכותמהלך שיפור  ימובילכ  נתפסים הם מעצם תפקידםמשום ש ,לא ייחדנו פרק דומה לרופאים    
 המדידה לתכנית הדוק קשר קשורים םברור כי ה, לכן. קידום המדדים מוטל על כתפיהםשל רוב העול כך ש

, סקר הרופאים, בשלב הבא של המחקר, נוסף לכך.  4.4 והיה להם חלק משמעותי בפעולות שהוזכרו בפרק
 .נקבל פירוט נוסף לגבי חלקם של הרופאים במאמצי השיפור



15 

אחר מטופלים עם צרכים  למעקב וב העניק לאחיות כליםשדרוג מערכות המחש. טכנולוגי שינוי .3

 .לברר לעצמן היכן הן עומדות ביחס למשימותיהןכך הן יכולות  .מיוחדים

בחלק מהקופות ובחלק מהמחוזות לאחיות היה חלק חשוב לא רק . פיתוח תכניות התערבות .4

 .בביצוע ההתערבויות אלא גם בפיתוח תכניות אלו

  : השינויים המרכזיים היותחומי הטיפול שבהם נצפו 

מעקב אחר : לרבות, בחלק מהמחוזות והמרפאות אחיות מרכזות את הטיפול בתחום .סוכרת .1

 .וזימון מטופלים) אחיות בלבד(בדיקות כף רגל , חולים

הן מעורבות בכל המדדים  .אחיותה לתן שלובתחום פענמצאת באופן מסורתי  רפואה מונעת .2

 תןעמיד לפי ומתוגמלותבחלק מהקופות האחיות נמדדות , למשל, כך ;הקשורים לרפואה מונעת

החל בהזמנת מטופלות וקביעת , אחיות מעורבות בקידום בדיקות הממוגרפיה; ביעדי חיסונים

  .   בהם משולבות בדיקותש "ימי כיף"דרך ארגון הסעות וכלה בייזום , תור

אשר חלקן נועדו , ות כלליות של הקופהשולבו ביוזמהן , עיסוק הישיר של האחיות במדדיםהמלבד 

בהן שולבו ו, אחיות סדנאות לקידום בריאותהניהלו בחלק מהקופות , למשל ,כך. לקדם את המדדים

  .ומעקבים שונים) לחץ דם, BMI(מדידות , מסרים המעודדים בדיקות לרפואה מונעת

 עליהן העבודה עומס, פיכךל ;צמצום שאר תפקידיהןבוה שיתוף האחיות בעיסוק במדדי האיכות לא לּו

ת בקופ. עומק נוסףלעבודתן מרואיינים משתי קופות ציינו כי העומס מאתגר את האחיות ומעניק . גבר

  . נוספת ציינו כי חלק מהאחיות אינן משולבות בתכנית המדדים ולכן אינן חשות עומס בעבודה חולים

קופות המבוססות בעיקר על עבודה בהן , מקידום המדדים בלתי נפרדכל הקופות רואות באחיות חלק 

והן בקופות המבוססות בעיקר על רפואה ) שם האחיות עובדות בצמוד לרופאים(במרפאות של הקופה 

ששם האחיות עובדות בעיקר בסניפים המספקים שירותים עזר למספר רב של מרפאות (עצמאית 

בקופה אחת מנהלות , למשל ,כך. יותלאח יחסןבהבדלים בין הקופות ניתן לראות , עם זאת. )עצמאיות

 .מחוזית וארצית, ברמה מקומית - אחריותןשהם בויש מדדים , אחיות את המהלך היזום עם החולה

בקופה זו  עוברים , ולשם שיפור האיכות, כחלק מעיצוב מחדש של הרפואה הראשונית, לכך נוסף

והמעקב אחר  ת את הטיפולהאחות מרכזולעבודת צוות  - החולהעם מעבודה פרטנית של הרופא 

הן אך במקביל  ,"שגרתיים"האחיות משתלבות בתכנית המדדים בתפקידים ה ,נוספתבקופה . המטופל

. לאחיות יש מקום חשוב בעבודת שיפור המדדים, בקופה זו. מסייעות לרופאים בניהול המדדים שלהם

בהיקפו ובאופיו לתפקיד  רוב המרואיינים מהקופה סברו כי תפקיד האחיות משמעותי אך אינו זהה

אחרים סברו כי תפקיד האחיות שווה לתפקיד הרופאים  בכל הקשור  ;הנדרש מהרופא בהקשר זה

לרופא מטופלים דורשת מהאחיות לעקוב אחר מטופלים ולהפנות  אחרתקופה . למדדי האיכות

לבדיקות ובמקביל מעודדים אותן להשתלב במחקר ומעבירים להן סמכות הפניה , במקרים נדרשים

ופועלת כחלק , כמו זימון מטופלים, לבת בעיקר בפן הטכניהאחות משת, בקופה הרביעית. מעבדה

. ממקומן של האחיות בהנהלת הקופה ין היתרבתכן שהשוני בין הקופות נובע יי. מקצועי-רבמצוות 

מנהל את הטיפול הרפואי "גורם ה רואים בהן בתפקידי מפתח בהנהלה נושאותאחיות הקופה שבה ב

  .ןעבודתאת הפן הטכני של  יםמקדמ ,אין ייצוג משמעותי בהנהלהלאחיות בה שקופה בו, "במטופל
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די איכות דאיכות העבודה של האחות כחלק ממהמרואיינים הייתה מדידת ענו  שעליהאחת השאלות 

אך שתי קופות , )הרופאים ה עלחלהמדידה (התכנית אינה מגדירה מדדים לאחיות , כיום. של התכנית

בקופה שלישית יש מספר . באופן ישיר עבודת האחיות תימדדבהם שציינו כי חשוב מאוד ליצור כלים 

הסבורות  ,ובקופה רביעית יש פער בין עמדת האחיות בהנהלה, )כמות חיסונים, למשל(מדדים לאחיות 

כי תכנית המדדים מעסיקה את האחיות  סברוששרואיינו ו ההנהלה לבין שאר חברי, כי זהו צעד חשוב

  .ועל כן אין טעם למדוד את איכות הטיפול שלהן, בעבודה שאינה מהותית

במאמצי שיפור האיכות בעקבות ביותר תפקיד משמעותי  ישמהמחקר עולה שלאחיות , לסיכום

הן בתכנון  ,להן תפקידים חשובים יש). במיוחד בנושאי סוכרת ורפואה מונעת(התכנית הלאומית 

 אתב יחאך הר, הגביר את העומס עליהןהמדדים  תכניתשילוב האחיות ב. התערבויות והן בביצוען

והביא להעצמתן ) ומערכות מידע מחשוב, ידע: לרבות(כלים שונים לעבודתן  נתן להן ,ןיהתפקיד מגוון

לעומת ( ודארגון בעבודת הסיעההתכנית הגבירה את  .בעבודתן עם המטופל ולעומת מצבן בעבר

ִדרּבנה שימוש במערכות המידע  ,באמצעות הגדרת תחומי אחריות מיוחדים לאחיות ,)האקראיות

  .ובהכשרות של אחיות לתפקידיהן והביאה להשקעה גדולה יותר בהדרכות

  התערבויות מוצלחות מידע על הדרכים להפצת  4.6
בין בשיתוף מידע ו) מנהלתיותיחידות בין מחוזות ובין (אותה קופה תוך שיתוף במידע בב מדובר

  .  הקופות

קיים הן  ,הכולל לימוד מפרויקטים מוצלחים שנעשו במקומות אחרים, בתוך הקופה שיתוף במידע

  ). בין מחוזות(והן ברמה של קופות החולים , )בין סניפים(ברמה המחוזית 

  :ערוצי העברת מידע משותפים לכל הקופות כוללים

 . בהם עולים פרויקטים שונים וניתן לאמץ אותם – ימי עיון .1

     . התערבויות שונות וצגותמבמסגרתם  –כנסים  .2

ובמקרה , בהם מוצגות פעילויות למנהלים, מפגשים שגרתיים – מפגשים בין אנשי השטח להנהלה .3

 .   למקומות אחרים עליומעבירים את המידע , "מבטיח"בו מזהים פרויקט 

 .נלמד ומאומץ ברמה מקומית וקופתית  העולה במסגרת זו מידע – ישיבות הנהלה .4

בקופת . חלקן ממוסדות וחלקן אקראיות; בקופות החולים יש דרכים נוספות להעברת מידע, נוסף לכך

יש תהליך מסודר של ניהול הידע והעברת המידע והוא מתקיים גם במסגרות של קבוצות  חולים אחת

. של אתר איכות פנימי; של הודעות חודשיות; ממוחשבותשל לומדות ; הדנות בבעיות ספציפיות

כמו גם במסגרת , ימי עיון ומפגשים בין מחוזות, הונחל המידע באמצעות כנסים בקופת חולים שנייה

לא נמסר מידע רב על הדרכים שבהן מועבר  בשתי קופות החולים האחרות .מפגשים סדירים בהנהלה

ובמסגרת פרויקטים  ה כי המידע מונחל בעיקר במסגרת כנסיםנרא. המידע בין הסניפים ובין המחוזות

הם מאומצים במקומות אחרים  ,כאשר מדובר בהצלחהו, "פיילוט"המאושרים על ידי ההנהלה כ

  .בקופה
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השיתוף במידע בין קופות מתבצע בעיקר . לגבי התערבויות מוצלחות שיתוף במידעיש  קופותהבין גם 

  : ברמה המקצועית באמצעות הצינורות הבאים

  לאומיים-ןובילאומיים כנסים;  
 בהם מוצגים הישגיהן וניתן לאמץ אותם, כתבי עת ; 
 בהם עולה מידע ביחס לפעילות ספציפית, של אנשי צוות רפואי וסיעודי מפגשים בלתי מתוכננים ; 
 אשר מוציאות קופות שונות ובהן , עם הדרכות חוברות למטופליםוכן  חוברות הנחיות רפואיות

 ; שניתן ללמוד ממנו, מידע רב
 המכילים גם מידע ביחס לפעילות הקופות, של הקופות אתרי האינטרנט; 
 מפגשים של נציגי הקופות במסגרת הוועדות של התכנית הלאומית.  

קצוע מנהלי הקופות על אנשי המלא אסרו  רובעל פי שמהשימוש בצינורות מידע אלו ניתן להסיק 

וקיבלנו אישוש לפתיחות זו גם , לשתף את עמיתיהם בקופות האחרות במידע על התערבויות מוצלחות

  .בראיונות שלנו

לגבי , זו מזו ם ומסודרים של למידההקופות לא השיקו תהליכים רחביחשוב לציין ש, אך מצד אחר

הדבר שונה משיתוף הפעולה ההדוק והמסודר בין הקופות במסגרת , בכך. התערבויות מוצלחות

מדידות בכל לגבי ברת נתונים העבו, שיפור שיטות המדידהב, בבחירת המדדים, התכנית הלאומית

  .5קופה אל מערכת מידע מרכזית

לצד קיום צינורות , ויות מוצלחותשל העדר שיתוף מסודר ברמת הארגון לגבי התערב –מצב זה 

  . שילוב שני גורמים מנוגדיםמנובע כנראה  –לשיתוף ברמה המקצועית 

 כולל , על זרימת מידע וידע בין רופאים מבוססמערכת הבריאות  חלק חשוב בהתפתחות, מצד אחד

 .שיתוף זה מתמקד במידע קליני. רופאים בארגונים שונים

 ערכת הבריאות הישראלית היא תחרות בונה בין קופות אחת מאבני היסוד של מ, מצד אחר

זו קופות החולים הן מתחרות טבעיות , יתרה מזו. כדי לשפר ולייעל את השירות לציבור, החולים

בעקבות . ולפעמים היא די אינטנסיבית, תחרות כזו אכן קיימת. כמות החבריםבנושא בעיקר , בזו

דרכים : ברוב תחומי הפעילות יהןזו את זו בהמצאותהקופות לא משתפות , באופן טבעי, תחרות זו

דרכים להגביר את שביעות הרצון של המטופל , דרכים למשוך רופאים טובים, לחסוך בהוצאות

 . 'וכו

שמתאפיין בשיתוף (בין מידע קליני  -" ביניים"מעמד  ,כנראה ,המידע הקשור לאיכות הטיפול קיבל

מעמד ביניים זה ּאפשר שיתוף ). שיתוף במידע-שמתאפיין באי(לבין מידע על שיפורים בשירות ) במידע

ואילו מידע על התערבויות לשיפור איכות , )מעין שטח מפורז(ממוסד לגבי מידע על שיטות מדידה 

                                                   
יכול לסייע , שנוצר מהמידע שהקופות מעבירות לגורם המרכזי, יצוין שהמידע על הביצועים ברמה הלאומית 5

 . הם דרושה התערבות ברמה הלאומיתבזיהוי נושאים ב
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יצוין , עם זאת. ארגוניים מסודרים וממוסדים-לא תהליכים ביןל, המידע זורם בצינורות המקצועיים

  .שמענו גם קולות המוכנים לשקול שיתוף מסודר גם במידע מסוג זהשבמהלך הראיונות 

על ביצועים לפי קופה או חשיפתו  - סודיות המידעסוגיה נוספת הקשורה לשיתוף במידע הייתה 

. ת היה כי המידע יהיה סודי ולא ייחשף לציבורשל הקופות להשתלב בתכני ןהסכמתבסיס . לציבור

וקופה אחת סברה כי יש לחשוף את כלל  תכניתשלוש קופות ציינו כי חשיפת המידע תביא להפסקת ה

בכל אחת משלוש קופות , נציין כי על אף שאלו היו עמדותיהן הרשמיות של הקופות. הנתונים לציבור

  .ת הנתונים וכי לא ניתן להימנע מכךהחולים היו מנהלים שטענו שיש מקום לחשוף א

  בשנים האחרונותהתפתחויות מעניינות  4.7
  :בהתפתחויות המעניינות שהתרחשו לאחרונה אפשר למנות את הנקודות שלהלן

 כגון( מדיניות ושינויי חדשות תכניות של מקיפות הערכות של ןביצועאת  הקלו האיכות מדדי 

 נטו ההערכות, לכן קודם). העצמיות ההשתתפויות במשטר שינויים או האישי הרופא מודל השקת

 השפעותל געובנ ואילו, המטופלים רצון שביעות עלו עלויות על תכניות של יהןבהשפעות מקדתלה

 איכות מדדי סט על רק נבדקה ההשפעהש או מוחלטת התעלמות הייתה הטיפול איכות על

 מדדי של רחב מגוון לגבי הקופות חברי לכל על זמינים נתונים שקיימיםמ, כעת. ובעייתי מצומצם

 .מדיניות שינויי ובהערכת תכניות בהערכת האיכות לממד הלב תשומת גברה, תקפים איכות

 מדדים של לאשכולות התייחסות באמצעות הביצועים את לשפר לנסות החלו מהקופות חלק 

 פיתחה אחת קופה, למשל. כשלעצמו מדד כל לשפר למאמצים בנוסף, אינטגרטיבית בצורה

 כרוניות במחלות לטיפול הקשורים המדדים בכל הביצועים לשיפור משולבת אסטרטגיה

 .למניעה הקשורים למדדים נוספת ואסטרטגיה

 של הראשונות בשנים. הרופא ברמת הביצועים את) לנטר שוקלות או( ויותר יותר מַנטרות קופותה 

. ופוליטיות ארגוניות, מתודולוגיות סיבות של עירוב מתוך מכך נמנעו מהקופות חלק, התכנית

 המנהלים מרביתשל  פעולה לשיתוף זוכה כבר והתכנית שוכללו המדידה ששיטות לאחר, עכשיו

 על הסכמה עדיין אין, זאת עם. הסיכונים על הרופא ברמת הניטור יתרונות עולים, והרופאים

 קופות שלהן השיפור במאמצי. יחידה הרופא ברמת ביצועיםבין  אהולהשוו ווחילד ההוגנת השיטה

 הביצועים בעלי אוכלוסייהה קבוצותבו מחוזות- תתב, במחוזות ויותר יותר מתמקדות חולים

 מהיחידות חלקש משום, התכנית הפעלת של זה בשלב במיוחד הגיוני הדבר. יחסית הנמוכים

 .ויקר ה לביצועקשושיפור נוסף בהן  , שיפורים גבוהה לרמת הגיעו כבר החזקות

  תרומות ונזקים נתפסים 4.8
אך עסקנו גם בדעות , אמנם מוקד הראיונות היה איסוף דיווחים על הנעשה בפועל בעקבות המדדים

זה התבקשו המרואיינים לציין מהן בעניין . ובהערכות המרואיינים לגבי תרומות ונזקים נתפסים

  .יהכלפלרבות תפיסותיהם הכלליות , של התכניתהתורפה נקודות החוזק ונקודות 

  : ואלו הן. או בכולן, בכל הקופות כמעט צוינוחשובות  מספר תרומות

  ;בכל הרמות בקופה ובייחוד בהנהלות הבכירות, הגברת ההתייחסות לאיכות .1

  ;למידה בנושא האיכות .2
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  ;לבצע את המדידה כדיגם מעבר לנדרש  מערכות המידעשיפור ושדרוג  .3

  ;איכות הטיפול על מנת לשפר את, עידוד עבודת צוות רב מקצועי .4

  .מצב הבריאות של המטופלים רשיפווהחולה  מולהעבודה  ייעול .5

מוסיפה תוקף היא ובכך , נויים הארגוניים הספציפיים שהוצגו לעילרשימה זו תואמת את רשימות השי

  .לממצאי המחקר

 תכניתשהפעילה , בקופה אחת, למשל. רק בקופה אחת או בשתייםו צוינשהיו  תרומות , נוסף לכך

נקודת צוין שהתכנית הלאומית סיפקה לראשונה , מדדים קופתית גם טרם השקת התכנית הלאומית

במיוחד במקרים שבהם הישגיה  –דבר שִדרּבן שיפורים בתוך הקופה  ;תישראלי) (benchmarkמידוד 

,  כשנקודות המידוד היו רק ממדינות אחרות, קודם לכן. ארצי-של הקופה היו נמוכים מההישג הכלל

יה ניתן לתרץ הישגים נמוכים יחסית בקופה בכך שהתנאים והתרבות בישראל אינם מאפשרים ה

  .ל"להגיע להישגים שהושגו בחו

בקופה אחת הודגש : המדדים חיזקה את מעמדם של הקלינאים בקופה תכניתבחלק מהקופות צוין ש

  .השיפור במעמד הרופאים ובשנייה הודגש השיפור במעמד האחיות

. ציינו נזקים שונים חלק מהם, עם זאת. המדדים תכניתמעט כל המרואיינים תמכו בכ, בסך הכול

  :הנזקים העיקריים שצוינו היו

 ואשר מהווים רק חלק , הרפואה שלגביהם פותחו מדדים תחומי 6-יתר של הקופה ב-התמקדות

 .מכלל התחומים שבהם עוסקים רופאים ראשוניים

  גם רפואה נכונה דורשת יש לציין כי ; מדדיםיתר ּבַ -ותהתמקד ייתהה ,תחומים אלוששת גם בתוך

, מדובר הן בפעולות טכניות אשר לגביהן ניתן יהיה לפתח מדדים בעתיד. דברים שלא נמדדים כיום

אשר אינם ניתנים ) כגון הקשבה ויצירת אמון(טים הרכים יותר של הטיפול הרפואי היּבוהן ּבַ 

  .למדידה

 עומס רב על הרופאים הראשוניים הוטל תכניתגם לפני התחלת ה ;יצירת עומס נוסף על הרופאים .

יצוין שחלק מהמרואיינים שציינו נושא זה הוסיפו ואמרו שהם מסכימים שרפואה נכונה דורשת 

אך מן הראוי שהקופות ומערכת הבריאות ככלל יוסיפו משאבים , עיסוק במדדים ובשיפורם

  . בהתאם

 הדחף לקבל הכרה כסניף או כמחוז מצטיין או אפילו הדחף : יתר בתוך הקופה-יצירת תחרות

לקבלת מחמאה או מילה טובה מהמנהל מלחיץ חלק מהמטפלים ופוגע ביכולתם לטפל בחולים 

יתר לפעמים פוגעת -שתחרות, במידה פחותהאך , נשמעו גם טענות. בצורה נינוחה ומרוכזת

  . היחידות באותה קופה-ת בין תתובהזרמת מידע על התערבויות מוצלח

 ולפעמים גם , שפוגעת בתחושת העצמאות שלו, התערבות אדמיניסטרטיבית בעבודת הרופא

  .באיכות הטיפול

הם מעוניינים ; באופן כללי תכניתגם המרואיינים שהצביעו על נזקים תמכו ב, כפי שצוין לעיל, אך

  .ביטולהולא ב תכניתהבתיקון התכנית ושיפור 
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  דיון. 5

  לאומית ה תכניתההתרומה של  5.1
, באופן טבעי. הלאומית תכניתלמדדי איכות גם לפני שהושקה ה תכנית פעלהבשתי קופות , כזכור

מה הייתה התרומה הסגולית של "ו, "?הלאומית תכניתמה היה קורה ללא ה"בראיונות שלנו שאלנו 

שתי הקופות החלוצות היו , הלאומית תכניתמהראיונות עולה שגם ללא ה. "?הלאומית תכניתה

שתי הקופות האחרות סיפרו לנו שללא . ממשיכות את התכניות שלהן ואף מרחיבות ומשכללות אותן

הייתה , מעבר לכך. הלאומית הסיכוי שהיו משיקות תכניות בקופות עד היום היה קטן תכניתה

  :ובהן) כולל החלוצות(הלאומית היו מספר תרומות לכל הקופות  תכניתתמימות דעים של

 הן בהגדרת המדדים הספציפיים והן , הן בבחירת נושאים למדידה, למידה משותפת והתמקצעות

 ;בתורת המדידה עצמה

 בין היתר כדי שביצועי , הגברת המוטיבציה של מנהלים בכירים בקופות להשקיע בשיפור איכות

 ;)קופתיים-הכלל(הקופה יהיו במקום טוב ביחס להישגים הארציים 

 שבו  רופאים שעבדו עם מספר קופות קיבלו מסרים דומים לגבי נושאים שיש לתת להם  יצירת מצב

 . עדיפות

לקיומה של נקודת מידוד נציין כי אחת הקופות הדגישה את תרומת התכנית , לכך בנוסף

)Benchmark (תישראלי.  

  מטפלים וקופות החולים פועלים יחד לשפר את האיכות 5.2
מהמחקר הנוכחי . 2007-2005בפרק הרקע הצגנו את השיפורים המרשימים במדדי האיכות בשנים 

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

, אחיות, ופאיםר(  והן על ידי הצוותים בשטח, ברמת המטה ובמחוזות, הן על ידי מנהלים -כארגונים 

היו משימות שקודמו , לכל אחת מקבוצות אלו היו תרומות ייחודיות. )ועוד פקידים, מטפלים אחרים

  .בין הקבוצות השונותמיוחדת ה יהייתה סינרגינראה כי  ,ובנוסף לכך, על ידי מספר קבוצות במקביל

, מובןכ, הדרכת מטופלים ספציפיים בוצעובפיתוח תכניות טיפול וב ,ההתערבויות שהתמקדו באבחון

מיומנויות , התערבויות אלו דרשו ידע רפואי מפורט. בעיקר הרופאים, על ידי המטפלים בקו השירות

קופות החולים לא היו , ברור שללא מטפלים מיומנים ומסורים. זמן וניהול זמן, אישיות-ןוביטכניות 

  . מסוגלות לשפר את הישגיהן במדדי האיכות

המנהלים והקופות כארגונים תרמו אף הם לשיפורים על ידי תיעול פעולותיהם של , זמנית-בו

מתן תמיכה וכלי עזר לפעולות אלו והשלמת פעולות מול הפרט עם פעולות מערכתיות , המטפלים

  :והמנהלים נקטו פעולות אלההקופות , בין היתר. שונות

 כולל מעקב אחר , ברמות השונות של הארגון פיתחו מערכות מידע שִאפשרו ניטור מדדי האיכות

 ;יחידות-מגמות על פני זמן והשוואות בין תת

 פיתחו כלים ממוחשבים שסייעו לרופא לשפר את איכות הטיפול שלו; 
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 בין היתר על ידי העברת המסר שהנושא עומד , יצרו תרבות ואווירה שמקדמות שיפורים באיכות

 ;)כספיים ואחרים(ובאמצעות תמריצים מסוגים שונים בראש מעייניה של ההנהלה הבכירה 

  העסיקו כוח אדם ִמנהלי שיעסוק בקביעת תורים ויישוג) (outreach; 

 ארגוניות לשיפור ההישגים במדדים מסוימים ומימוש אסטרטגיות אלו -פיתחו אסטרטגיות כלל

 ;פיתוח מערכות המידע והדרכת המטפלים, באמצעות פיתוח תכניות התערבות

 היחידות השונות-צת ידע על התערבויות חדישות ומוצלחות בין תתהפ; 

  כדי לזהות דרכים לשפר את ) ובמיוחד אלו עם ביצועים מתחת לממוצע(עבודה בצמוד עם מטפלים

 ;הביצועים

משום שמטפלים ומנהלים עבדו יחד למען  ,נראה שבקופות החולים בישראל השתפרה האיכות, ככלל

וככלל בין , מתחים סביב המדדים בין שתי הקבוצות הללו, וממשיכים להיות ,היו, כמובן. המטופלים

ששיפור האיכות התבצע במדינת ישראל  ייתכן, אך עם זאת. העובדים הפרטניים והקופות כארגונים

 ששירותי הבריאותמשום , בין היתר, לאחר החלתה של תכנית מדידת האיכות, במהירות כה רבה

 אנשי מקצועשל המאפשרים מאמצים משולבים של מנהלים וארגונים ים באמצעות מסופקבישראל 

ב קשה יותר להגיע לשיתוף פעולה "במערכות הבריאות בחלק ממדינות אירופה וארה. בתחומים שונים

  .  כה הדוק

   



22 

  ביבליוגרפיה

: ךעור: (בתוך, "הווה ועתיד, עבר: האיכות במערכת הבריאות בישראל. "2009. 'א, טוקר'; א, אלחיאני

, 264-243' עמ. שוויון בבריאות-מחוק ביטוח בריאות שוויוני לאי? לאן, מערכת הבריאות) 'ח, דורון

  .גוריון בנגב-הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן

 .2010 .ד"ר,בליצר'; מ, גולדפרכט'; נ, ליברמן'; א, יעקובסון'; ס ,רוזנברג-רגב'; י, דריהר; ד"א, כהן

  .4;149, הרפואה. "העשור הראשון: בשירותי בריאות כלליתתוכנית מדדי האיכות "

. 2010 .'א, קוקיה'; א, פורת' א, וינר'; מ, אביצור'; ע, יערי'; א, לוינהוף'; א, שם טוב'; ר, מירון-וולף

". ח השוויון לתוכנית פעולה ארגונית"מדו: צמצום פערים וקידום השוויון במכבי שירותי בריאות"

.4;149, הרפואה  

 National Committee for Quality Assurance. 2009. State of Health Care Quality, Washington DC. 
Accessed at www.ncqa.org on June 27, 2009 

  
State of Israel and National Institute for Health Policy. 2008. National Quality Measures 
Program. Accessed at (www.israelhpr.org.il) on June 27, 2009 

 
Friedman NL, Kokia E, Shemer J. 2003. Health Value Added (HVA): linking strategy, 
performance, and measurement in healthcare organizations. Isr Med Assoc J. 5(1):3-8. 
 
The Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS). 
http://www.ncqa.org/tabid/59/Default.aspx 
 



23 

 רקע על תכנית המדדים: 'אנספח 

במסגרת התכנית , לא נמדדים. התכנית הלאומית נמדדים מדדי איכות טיפול רפואייםבמסגרת 

על אף שמדדים אלו נמדדים על ידי חלק (שביעות רצון וכדומה , תקציב: כגון, מדדים, הלאומית

  ).מהקופות באופן עצמאי

  :ניתן לחלק את המדדים לכמה סוגים

 קופה/מחוז/במרפאה נמצאיםסוכרת מה שיעור חולי ה –מצאות יה: כגון – תחלואה מדדי .1

תיעוד ; בוצעו, הרלוונטי בגיל לנשים, ממוגרפיה בדיקות כמה: כגון – ואיתור מוקדם מניעה מדדי .2

BMI ,חיסונים 

איזון , התבצעו סוכרת לחולי עיניים בדיקות כמה: כגון – -מעקב וטיפול בחולים כרוניים  מדדי .3

 לחץ דם בחולי סוכרת
 )שיעור מאוזנים(ומדדי תוצא ביניים ) ביצוע בדיקות עיניים(למדדי תהליך מדדים אלו מתחלקים 

  :תחומי המדידה העיקריים הם

 סוכרת .1

  )גס ומעי שד( סרטןאיתור מוקדם של  .2

 )מקוק ופנוי שפעת( חיסונים .3

 וכלי דם  לבמחלות  .4

 ולסטרולכ, דם לחץ -איתור גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם  .5

 BMIדת איתור השמנה באמצעות מדי .6

 אסתמה .7

נמדדים ומוקלדים למערכת המחשוב באופן יזום או אוטומטי ש, מדדים ספציפיים-לכל מדד כזה תת

, אם אישה ביצעה ממוגרפיה, אם נמדדו ערכי לחץ דם האחות תקליד אותם לתיק הרפואי, למשל(

, במסגרת התכנית קיים צוות"). נמדד"הנתון יועבר אוטומטית לתיק הרפואי שלה והיא תיחשב למי ש

הצוות קובע אילו מדדים ייבדקו . ים המלווים את המחקרהכולל נציגים מכל הקופות וכן מהארגונ

לאחר אישור . חשיבות התחום הנבדק והיכולת הטכנית למדוד את התחום בשל, בין היתר, בתכנית

נתוני המדידה עוברים לצוות המחקר . והמדידה מתחילה בפועל, הצוות מוטמע המדד בתוך הקופות

לכל קופה יש המדדים , למעשה, וכך, עביר אותם לקופותהוא מעבד אותם ומ, באוניברסיטת בן גוריון

  .המדדים הארציים לעומת שלה
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  שאלות מנחות לראיונות העומק : 'בנספח 

  של התכניתממד ה. 1

, הפכו מוקד למאמצים לשיפור איכות, ואילו מדדים, איזה מבין ששת התחומים העיקריים  .א

 ? ומדוע

כגון תכנית (את הביצוע בתחומים ייחודים אלה  אילו התערבויות תכניתיות הופעלו כדי לשפר  .ב

כגון תהליכי עבודה לשיפור ביצוע (ובמדדי האיכות ספציפיים , )לניהול הטיפול במחלת הסוכרת

 ?)בדיקת עיניים תקופתית לחולי סוכרת

 ?כיצד ומתי נבחרו התערבויות אלה  .ג

 ?)הקופות על פי תפיסת אנשי(עד כמה נבעו ההתערבויות השונות מהתכנית הלאומית   .ד

עד כמה גרמה התכנית הלאומית לירידה בחשיבותן של תכניות ופעילויות קליניות שאינן כלולות   .ה

 ?אילו תכניות ופעילויות ספציפיות נפגעו? בתחומי מיקוד של התכנית הלאומית

השקיעו הקופות בסגירת פערים במדדי האיכות בין קבוצות אוכלוסיות שונות , ואיך, עד כמה  .ו

 ?)'עניים ועשירים וכו, ויהודים כגון ערבים(

רואקטיבית עד כמה הביאה התכנית הלאומית לשינויים בדגש היחסי שניתן בקופות לפעילות ּפְ   .ז

לעומת פעילות תגובתית ומיקוד בבעיות חריפות ) כגון למניעת מחלות וניהול מחלות כרוניות(

 ?   ובסיבוכי מחלות כרוניות

  הארגוניממד ה. 2

איזו עדיפות , הלב של המנהלים הראשיים-הרבות והיוזמות המתחרות על תשומתמבין הסוגיות   .א

 ?ומדוע, יחסית יוחדה לפרויקט למדידת איכות ולעיסוק בשיפור איכות בכלל

החולים כדי להטמיע את הנתונים שהתקבלו מהתכנית הלאומית ולנצל -כיצד התארגנו קופות  .ב

 ?אותם כדי לשפר איכות

 ?ו תהליכים חדשים הופעלואילו יחידות ארגוניות א  .ג

 ?)על פי תפיסת אנשי הקופות(עד כמה נבעו שינויים ארגוניים אלו מהתכנית הלאומית   .ד

 של הקופות בפיתוח ובהטמעת מדדים חדשים) כספית וארגונית(מה היה היקף ההשקעה   .ה

 ?ואחרים כדי לקדם איכותכיצד הותאמו תמריצים כספיים   .ו

כאשר נקשרו להם תמריצים , קופה על השגת יעדיםיתר בתוך -האם היו תופעות של תחרות  .ז

  ?האם נצפו בקופות תופעות לוואי אחרות של המדידה? ארגוניים חזקים-כספיים

 ?אילו החלטות התקבלו במטה הארצי של הקופה ואילו בהנהלות  המחוזיות והמקומיות  .ח
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ים אחרים מאזור -מה נעשה כדי להקל על הלמידה לגבי דרכים אפקטיביות לשיפור הביצוע   .ט

 ?עד כמה התכנית תרמה ללמידה ההדדית? ומארצות אחרות, מקופות אחרות, בתוך הקופה

ומה היו יחסי , עסקה הקופה בשיפור איכות מעבר לתכנית המדדים הלאומית וכיצד עד כמה  .י

 -תהליכים הפניםהאם וכיצד התכנית הלאומית השפיעה על ה? הגומלין בין שני מהלכים אלו

 ?שהתרחשו בחלק מהקופות, "עצמאית"איכות  ארגוניים למדידת

של התכנית  ִמטרייהעד כמה נעזרים ּבַ , בין היתר? מה הייתה טכנולוגיית היישום בכל קופה  .יא

עד כמה , ומצד אחר, הלאומית כדי לדחוף יעדים ושינויים שהקופה התכוונה מלכתחילה לקדם

 ?פתיתומנסים לקדם יעדים של התכנית הלאומית תחת כותרת של תכנית ק
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  דרכי הפעולה של הקופות לשיפור האיכות בתחום הסוכרת: 'גנספח 

  פיתוח מערכות המידע

 הזרמת מידע לרופא על המטופלים שלו

 פיתוח מסכים מיוחדים לסוכרת

  שינויים ארגוניים

 בניית כח משימה ברמה המקומית

 שימת דגש על הרופא

 מינוי אחראי מחוז

 מינוי אחראי ארצי

 בין רופא לאחותחלוקת עבודה 

 יצירת ועדות לנושא ברמה הארצית

  פיתוח מיומנויות

 השתלמויות לרופאים 

 הכשרות והשתלמויות לאחיות

 עקב אחרי מחקרים והטמעתןמ

  התערבויות 

 פיתוח הנחיות להעברה למרפאת סוכרת 

 שימוש בפרוטוקולים טיפוליים

 הקמת מרפאות סוכרת

 הפעלת מערכי פעולות יזומות בסניפים

 )ימים מרוכזים(הבאת רופאי עיניים לסניפים 

 הפעלת אחיות להזמנת מטופלים להדרכות

 סנט וינסנט -הפעלת תכנית מקיפה 

 יצירת מודל עבודה בחדר האחיות

 רכישת מצלמות עיניים

 הקמת קבוצות להעצמת מטופלים

  רפואה יוזמת

  פרויקטים ספציפיים

  תחרות בישול בריא 

  מטופלים על חשיבות הנושאגיוס אנשי דת לשוחח עם 
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   המתוכנן תכנית העבודה לסקר רופאים -' דנספח 

  מטרת סקר הרופאים
הסקר נועד לבחון כיצד חֹווים הרופאים הראשוניים בכל הארץ את מאמץ הקופות לעקוב אחר איכות 

 ומה הרופאים עצמם עושים כדי, כיצד מאמצים אלו משפיעים על עבודת הרופא, הטיפול ולשפר אותה

   .לשפר את האיכות בעקבות המדידה

הסקר יאפשר להנהגת מערכת הבריאות לשמוע את קולם של הרופאים בשטח כדי לקדם שימוש 

  .לשפר את איכות הטיפול, במאמץ משותף של כל הגורמים, ובסופו של דבר ,מושכל במדדי האיכות

  הנושאים העיקריים שייבדקו בשאלון
  :ראשי הפרקים הם. ב רשימת נושאים מפורטת לשאלון"רצ

 עמדות כלליות לגבי התכנית .1

 השפעות נתפסות על עבודת המרואיין .2

 פעולות המרואיין והארגון לשיפור איכות בעקבות התכנית .3

 שינויים ברמת הביצועים של המרואיין בעקבות התכנית .4

 דיווחים ועמדות לגבי השימוש במחשב ככלי למעקב אחר הביצועים ולשיפורם .5

 הצעות לעתיד .6

  שאלות על מאפייני רקע .7

  


