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 מכון ברוקדייל בנושא-ג'וינט-פרסומים נוספים של מאיירס
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 .03-539-. דמביטוח הבריאות: דוח מסכם

 

מיפוי תכניות הבטחת איכות בקופות . 0004אשכנזי, י'; גרוס, ר'; טבנקין, ח'; פורת, א'; אבירם, א'. 

 .04-540-דמ. ותהחולים בישראל וזיהוי גורמים התורמים להצלחה או לכישלון של תכני
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 תמצית המחקר

 רקע

בן גוריון  אוניברסיטתכפרויקט מחקר ב 0000בקהילה החלה לפעול בשנת איכות  תדילמד תכניתה

על ידי  אומצההיא  0005לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות. בשנת  נגב במימון המכון הלאומיב

בדיקה מתמשכת מאפשרת  תכניתהמשרד הבריאות כתכנית לאומית שפועלת בחסות המכון הלאומי. 

 כלהחולים. -ידי קופות-ודינמית של שירותים נבחרים בתחומי המניעה, האבחון והריפוי, הניתנים על

קופות החולים משתתפות בתכנית ומקבלות תמיכה כספית מהמדינה למימון עלויות המדידה והדיווח 

 .(קופה ולא לרופאיםלתמריצים כלכליים לפי ביצועים )לא  לא מוצעים על המדדים. עם זאת, בתכנית

מדדים והם נבחנים בשיטתיות בקרב כלל האוכלוסייה בישראל. מדובר  50-למעלה מעד היום פותחו 

תחומים הבאים: חיסונים, גילוי מוקדם של סרטן השד והמעי הגס, טיפול בסוכרת,  במדדים בַּ

בהדרגה  שוב והופעלה 0008-התכנית הלאומית הייתה בהשהיה מלציין כי  ישבבעיות לב. ואסתמה ב

קופות החולים  המשיכוברמה הלאומית,  הושהתה התכנית אשרכ. עם זאת, גם 0030החל מאמצע 

 .מדידתהלוהאיכות  שיפורל לפעול

לעומת  נמצא כי  1הברית בארצות דומה תכנית לבין בארץ איכות למדדי התכנית בין שהשווה במחקר

 חל שיפור ניכר כמעט בכל המדדים ,בתקופת פעולתה של התכניתהמצב בארצות הברית, בישראל, 

המדדים שעליהם היה  57-בנבדקו  0009שנת ל 0004 שנת ביןבתקופה ש. השינויים שחלו בזמן האחרון

 מדדים נקודות אחוז בעשרה 00-כי חל שיפור אבסולוטי של יותר מ נמצאמידע בשני תאריכים אלה. 

  .מדדים נוספים 7-נקודות אחוז ב 00-30המדדים, וכן שיפור של  57מתוך 

בנושאים בעלי חשיבות  ספורים חליט המכון הלאומי להזמין בכל שנה מחקריםה 0007באמצע שנת 

מכון -ג'וינט-מאיירסמ ביקשוהוא בחר בתכנית הלאומית למדדי איכות כאחד מנושאים אלה לאומית. 

שהתמקדה בשאלה כיצד הצליחו הקופות  - הצעתו של המכוןכין הצעת מחקר בנדון. להברוקדייל 

משרד של קופות החולים ושל המכון הלאומי,  זכתה לתמיכתם של - לשפר את האיכות הנמדדת

ושל איגוד רופאי  אלום של ארגונים הנציגיאת את המחקר ליוותה ועדת היגוי שכללה הבריאות. 

ובדיון על המחקר ה של שיטהו מטרותהועדת ההיגוי הייתה פעילה בחידוד  .המשפחה בישראל

  .הממצאים

את יישום תכנית המדדים מובילים שבבסיס המחקר עמדה ההכרה כי הן הקופות, כארגוני בריאות 

הישגים החשובים בשיפור איכות תורמים לַּ  –מטפלים הישירים בחולים בשטח, והן הרופאים, כַּ 

 ,מנהליםהשל  יהםעסק בתפיסות הראשוןחלק ההטיפול הרפואי. לפיכך, חולק המחקר לשניים. 

 0030בשנת  וממצאיו פורסמו ,תכנית המדדיםבנוגע ל ,נים בקופות ובארגונים נוספיםשוהבדרגים 

דוח ביניים: סיכום וניתוח ראיונות עם מנהלים בקופות  –לשיפור האיכות  –"ממידע על איכות  בדוח

 בנוגעבשטח המטפלים עסק בתפיסות הרופאים  השני חלקה .גנות-ניסנהולץו רוזן החולים" מאת

 המדדים ולהשפעותיה, וממצאיו מוצגים בדוח זה.לתכנית 

                                                   
1 Rosen, B.; Porath A;. Pawlson G.; Chassin, M and Benbassat, J. 2010. "Adherence to Standards of Care 

by HMOs in Israel and the United States ". Int J Qual Health Care (2011) 23(1): 15-25  
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את  "לתרגם" הפעולות שעושות הקופות כדיהראשון של המחקר הייתה לזהות את  וחלקמטרת 

כי מתבצעות פעולות רבות לשיפור  עלההעיקריים  וממצאימתוצאות המדידה לשיפור באיכות. 

כרת( וחלקן היו פעולות וגרפיה או סחלקן התמקדו בתחומים קליניים ספציפיים )כגון ממו -האיכות 

שהיו רלוונטיות למכלול העשייה הקלינית )כגון חיזוק עבודת הצוות ופיתוח מערכות  "חותכות"

 היו( וה ובהיקף שונהשונפעולות שנעשו בכל הקופות )במינון  היוכי  עלה מהממצאים עודהמחשוב(. 

מחוז מסוים. מראיונות העומק עם המנהלים גם עלה לשתיים או לקופה אחת או לפעולות ייחודיות 

עמידתו של  מידתעבודתו. הקופות אוספות נתונים על  עלעל הרופא ו מאודשתכנית המדדים משפיעה 

לראות עד כמה  לויככל רופא ש כך ;דות נתונים אלו ומציגות אותם לרופאיםבכל רופא בכל מדד, מעַּ 

עבודתם של רופאים  לעומת מדורגת עבודתו, ואיך נוסף ורלשיפ מקום יש תחומים באילוהוא השתפר, 

אחרים במחוז. יש לציין שחלק מהקופות גם מציבות יעדים כמותיים בפני הרופאים, והן יכולות 

שיחות בין הדרגים המטפלים  מקיימים. בכל הקופות יםלראות האם, ועד כמה, הם עמדו ביעד

הביצועים של הרופא על פי המדדים, ובוחנים  את ניםבוח( למנהלים. בשיחות אלו ראשוניים )רופאים

  .שיחות אלו עשויות להתפרש על ידי חלק מהרופאים גם כלחץ מטעם ההנהלה. דרכים לשיפורם

 הרופאים על תכנית המדדים של םתפיסתהשני  ובחלק ונבחנהמחקר  שללחלקו הראשון  בהמשך

איסוף מידע , ונקודת מבט ייחודית הםלמספקת  יםית של הרופאיומ-יוםה תםעשיי .ועמדתם כלפיה

לשפר את  , לרופאים ולאנשי מקצוע אחריםעשוי לסייע למנהלי המערכת יהםשיטתי על תפיסות

כך שהרופאים, כמטפלים ישירות נובעת משל מחקר זה  חשיבותוהשימוש המושכל במדדי האיכות. 

מכך , וות החוליםקופה"מוציאים לפועל" של תכנית המדדים, בכל המיישמים ו הםבמטופל, 

להצלחת מדידת האיכות ברמה  חיוניתתמיכתם במאמצים הארגוניים לקידום מדדי איכות ש

נשמעו התנגדויות חזקות של רופאים לתכנית, עריכת המחקר  לפנייתר על כן, הארגונית והלאומית. 

שביעות היקף לעמוד על פשר אמ המחקראבל לא היו בנמצא נתונים שיטתיים על היקף התנגדות זאת. 

ולשקף למנהלים במערכת הבריאות את  כךלאת הגורמים לבחון , מהתכנית שביעות הרצון הרצון ואי

. כמו ההקופ תוברמית ארצהברמה  –מדידת האיכות  תכניתדרכים לשיפור בנוגע לעמדות הרופאים 

ומקדמת את להם  מועילהאכן  מדידת האיכותאפשר המחקר לבחון עד כמה הרופאים סבורים שמכן, 

 .עבודתם איכות

  המחקר מטרות

 :ןהמטרות המחקר 

לבחון כיצד חווים הרופאים הראשוניים את תהליך המעקב אחר איכות הטיפול הרפואי ושיפורו  .3

 .למדדי איכותתכנית הבקופות החולים, במסגרת 

 תכנית המדדים על עבודתם ועל יחסיהם פעתהשבאשר ללבחון את תפיסות הרופאים הראשוניים  .0

 עם המטופל ועם הקופה. 

 איכות עבודתם.ל בנוגע תכניתעל ידי ה שנוצרלבדוק כיצד הרופאים משתמשים במידע  .6

 היקפן.את ו לבחון את טיבן של הבעיות העולות מדרך יישומה של התכנית .5

 תכנית המדדים.  לשיפורלדרכים  באשרלשמוע את דעתם של הרופאים  .4
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 המחקר שיטות

ללא קשר לאחוזי ) מדגם ארצי של רופאים ראשוניים במסגרת הקופותעל סקר בקרב המחקר התבסס 

רופאי לא נכללו במדגם  ים.יוללא קשר להיותם שכירים או עצמא (מלאה או חלקית)המשרה שלהם 

רופאים  040במדגם מייצג . מכל קופה נדגמו (ורופאים שרוב עיסוקם במנהל או בניהול ילדים

רופאים עמדו בקריטריונים של  885ופאים. מתוך קבוצה זו, ר 3,000נדגמו  סך הכולראשוניים וב

 מהמדגם, ענו על השאלון. 90%-רופאים, המהווים כ 304המחקר, ומתוכם 

 דוא"ל. לכל רופא ניתנה האפשרות לענות באמצעות דואר, 0030דצמבר -בחודשים אוגוסטהסקר נערך 

( באמצעות 66%(, כשליש )46%או באמצעות הטלפון. מרבית הרופאים השיבו באמצעות הדואר )

 .דוא"לבאמצעות ה 35%-הטלפון ו

שקלול בלבטא הבדלים בין הקופות ביחס הדגימה ובשיעור ההיענות לסקר.  כדיהנתונים שוקללו 

, סיכוייו כלומר) ל רופאעובד כ שאתןהקשר בין הסתברות הדגימה ומספר הקופות  גם הובא בחשבון

רופא שעובד רק באחת מהקופות היו גדולים יותר מאלו של קופות להיכלל במדגם  0-שעובד ברופא  של

 .(הללו

  עיקריים ממצאים

 שמדידת דיווחו הרופאים רוב, אחד מצד. מורכבת תמונה עולה מהממצאים, בהמשך שיפורט כפי 

 מצד. בהמשכה תומכים הם וכי הרפואי הטיפול איכות את לשפר להם מסייעת שהיא, חשובה האיכות

 בקריאת. ומיישומה התכנית מהפעלת הנובעות משמעותיות בעיות על דיווחו גם רבים רופאים, אחר

 .הז את הז יםהמשלימ, להביא בחשבון שני היבטים אלה חשוב הממצאים

  בנוגע לתכנית ולמדדים (הכלליותתפיסות ההערכה כללית ). 1

 89% אין כי חשוב או חשוב מאוד לעקוב אחר מדדי איכות. היתר חשבו כי ציינו הרופאים מ

 .חשיבות למעקב זה

 33%  כי המעקב אחר המדדים ונקיטת פעולות בעקבות מעקב זה תורמים העריכו מהרופאים

 .במידה רבה מאודאו  במידה רבהלשיפור איכות הטיפול הרפואי 

 93% במידה רבה מאודאו  במידה רבהשנבחרו מתאימים  מהרופאים סברו כי תחומי הרפואה , 

 .או אף פחות מכך במידה בינוניתמתאימים נוספים סברו כי הם  03%-ו

 30%  במידהאו  במידה רבההעריכו כי המדדים הוגדרו בצורה נכונה מבחינה מדעית מהרופאים 

 או פחות מכך. בינוניתבמידה וסברו כי המדדים הוגדרו נכון  "ביקורתיים"היו  50% .רבה מאוד

  בריאות הנפש ותקשורת עם  םהבמדדים חסרים שהתחומים העיקריים הרופאים ציינו כי

 .בגיל המבוגר ומדידת משקל, חיסונים אסתמה םהמיותרים ההתחומים והחולה; 

 ועל שגרת העבודה של הרופא קופת החולים-מטופל-רופאהקשר השפעת התכנית על  .9

 מטופל -רופאשר הקא. 
 טענו  50%-מהרופאים דיווחו על שיפור בקשר עם מטופליהם בעקבות תכנית המדדים, כ 40%-כ

 קשר עם המטופל.ה ֵהֵרעה אתסברו כי התכנית  (30%ים )כי לא היה כל שינוי בקשר ומעט
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 34%  העיסוק במדדים מסיט את תשומת לבם מנושאים קליניים אחרים מהרופאים דיווחו כי– 

 .במידה בינונית – 60%-ו ידה רבה מאודבמאו  במידה רבה 65%

 קופה-רופאהקשר ב. 

 73%  נבדק מהרופאים ציינו כי הם מקבלים תזכורות ממוחשבות כאשר מגיע אליהם מטופל שלא

 אחת לתקופהמהרופאים אמרו כי הם מקבלים,  93%לפי המדדים. כמו כן,  בבדיקות הנדרשות

טיפולים קיבלו את השטרם או  נבדקו, שטרם מטופלים תרשימ ,(אין אחידות בכל הקופות)

 נדרשים. ה

 תזכורות ממוחשבות ורשימות מטופלים( אלוהעזר הכלי שהכירו את מהרופאים  יםכשני שליש( 

 . במידה רבה מאודאו  במידה רבהלהם בטיפול בחולים  סייעו םציינו כי ה

  8%-ו   במידה רבה 67% – עבודת הצוות בקופה הגבירה אתכי התכנית  וחשכמחצית הרופאים –  

  .במידה רבה מאוד

 ג. שינויים בפרקטיקה
, והם עששינויים אילו נדרשו לציין הם בפרקטיקה שלהם. בתחילה שינויים על ההרופאים נשאלו 

תחומים: סוכרת, ממוגרפיה וחיסונים. הרופאים יכלו לציין  6-נדרשו לציין שינויים בהם לאחר מכן ו

 הגבלה.  כמה שינויים שרצו, ללא

 . השינויים שציינו הרופאים כללו:שחלו בעבודתם( דיווחו על שינויים 43%) כמחצית מהרופאים

  :(. 60%( ומעקב הדוק יותר אחר מטופלים )60%יותר בדיקות )שינויים במכלול הפרקטיקה 

  :( והיעזרות 00%(, הדרכה באמצעים שונים )46%ביצוע בדיקות )בהפניות ושינויים בסוכרת

 (. 9%) 2ברופאים יועצים מתחומים שונים

  :ביחס להסבר  (; ושינויים45%) היזומות לנשים הפניותבו בכלל הפניותב שינוייםממוגרפיה

 (.00%) שניתן על חשיבות הבדיקה

  :ניות יזומות למטופל והמלצות ( ובפ09%( העלאת המודעותבהסברה וב שינוייםחיסונים

 . (09%) להתחסן

  בעיות ביישומה של התכניתתפיסות ביחס לד.
גם על בעיות משמעותיות הקשורות  דיווחולעיל, רבים מהרופאים ו צוינשם יהחיובי למרות השינויים

והתחושה שתשומת לבו  לחץ ניהולי עודף ,יתר-תחרותעומס, הגברת הלמשל, ליישומה של התכנית, 

ו רופאים שציינו כי הגדרתם של של הרופא מוסטת מבעיות קליניות אחרות של המטופל. נוסף לכך, הי

 כמה מהמדדים בעייתית.

  :במידה רבה מאודאו  במידה רבהגידול בעומס כתוצאה מהמדידה  וחשמהרופאים  34%עומס 

 .במידה בינונית –  37%-ו

                                                   
 תחומים אחרים לגמרי, כגון: דיאטניותמומחים בהכוונה הן לרופאים מומחים באנדוקרינולוגיה והם ל 2
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 במידה או  במידה רבהיתר בעקבות תכנית המדדים -תחרות וחשמהרופאים  58%יתר: -תחרות

 . בינוניתבמידה  – 09%-ו רבה מאוד

 במידה או  במידה רבהלחץ ניהולי עודף בעקבות תכנית המדדים  וחש 30%: 3לחץ ניהולי עודף

 .במידה בינונית – 09% -ו רבה מאוד

 חשו כי העיסוק במדדי איכות  64% :הסטת תשומת הלב מבעיות קליניות אחרות של המטופל

 60% –מסיט את תשומת לבם מנושאים קליניים אחרים במידה רבה או במידה רבה מאוד 

 נוספים חשו בכך במידה בינונית.

 בעייתיים. היו מדדים מה חלקציינו כי  38% :תפיסת הגדרת המדדים כבעייתית 

 תפקיד האחיות. 3

הראשון של המחקר, למדנו על תפקידן החשוב  ועו בחלקכבר מראיונות העומק עם המנהלים, שהתבצ

 רופאשל ה ונקודת מבטבהשני של המחקר אמנם התמקד  ואחיות בקידום האיכות בקופות. חלקהשל 

, אך ניצלנו את סקר הרופאים כדי לבחון עד כמה גם הם רואים את האחיות כגורם חשוב המטפל

 בקידום האיכות. 

 80% תכניתשותפות מלאה בין הרופאים והאחיות באחריות להישגים ב ישכי  ציינוהרופאים מ 

 המדדים. 

 30% במידה או  במידה רבהכי האחיות מסייעות בפועל לשיפור האיכות בפרקטיקה שלהם,  סברו

 . רבה מאוד

 רצוןהשביעות . 4

איון את ירב, שאלנו רקע קבלת לשםעל שביעות רצונם של הרופאים.  תכניתהשפעת ה נבחנהבמחקר 

ויש לציין כי הם מרוצים מעבודתם,  השיבורובם . מעבודתם הרופאים על מידת שביעות רצונם הכללית

  .עלתהאף שביעות רצונם שבעקבות תכנית המדדים  ציינו הםכי רבים מ

 80%  היו 34%, במידה רבה מאודאו  במידה רבהשבעי רצון מעבודתם ציינו כי הם מהרופאים 

  מידה מועטה.באו  במידה מועטה מאוד -  4%-ו במידה בינוניתשבעי רצון 

 53%  ,השיבו כי התכנית  66%-כמהרופאים ציינו כי התכנית שיפרה את שביעות רצונם מהעבודה

 עה את שביעות רצונם מהעבודה.רֵ השיבו כי התכנית הֵ  03%-לא השפיעה על שביעות רצונם ו

 התחשבות בתמהיל המטופלים. 5

 המטופליםשל  תמהילה במדידה לא חושבכי ה ייתהבדיון הציבורי ו הועלנגד התכנית שאחת הטענות 

עם אוכלוסייה בעלת אמצעים קל יותר להגיע  ולקופה שעובדיםרופא ל על פי טענה זו, ;קופהה ושל

 תכנית, הנהגת הלכך עם אוכלוסייה קשה. נוסף יםרופא שעובדלקופה או למאשר  טובות לתוצאות

כאשר היא תתחיל לפרסם את  ,להרכב המטופלים ןקנּות  שוקלת לערוך למדידת איכות הלאומית 

  הממצאים לפי קופה. על רקע זה, חשוב היה לבדוק מה עמדתם של הרופאים בסוגיה זו.

                                                   
הדרך משתחושת "לחץ ניהולי עודף" מושפעת הן ממידת העומס והן מהתדירות ו עלהרופאים השיחות עם ב 3

 שבה המנהלים מדברים עם הרופאים על הביצועים שלהם. 
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 86% עשוייםכלכלי של המטופל -סוציאלי ומעמדו החברתי-כי מצבו הפסיכו הסכימו מהרופאים 

במידה או  במידה רבה על הצלחת הטיפול הרפואי וכי יש להתאים את הטיפול למצבו להשפיע

 .רבה מאוד

  הפסיכובהמשך לכך, סבורים רוב הרופאים כי ראוי או ראוי מאוד שהמדדים יתחשבו במצבו-

בהתאמה(  09%-ו 53%ראוי מאוד( וכן במצבו הכלכלי ) 60%-ו ראוי 46%סוציאלי של המטופל )

 (.67%-ו 46%) הכללי מצב בריאותובו

 מבט לעתיד ושינויים אפשריים. 6

ענו "אחר"  33%-לא היו ממשיכים ו 38%( ענו שהיו ממשיכים בתכנית המדידה, 93%רוב הרופאים )

 מותנית או חלקית(. תמיכתם בתכנית כלומר,)

, וכרבע במידה רבה מאודאו  במידה רבהמדדים משנים את ה( דיווחו כי היו 66%שליש מהרופאים )

. כלומר, מעל מחצית מהרופאים רואים צורך בשינויים במידה בינונית משנים אותם( היו 09%נוספים )

-חברתי. השינויים שהציעו הרופאים כוללים התאמות למצב המדדים במידה משמעותיתהגדרת הב

פול לרופא במתן הטישל האוכלוסייה שבה הם מטפלים, שינויים בתחום כוח האדם שמסייע  כלכלי

 )סיוע אדמיניסטרטיבי וקליני( ושינויים בכמות המדדים.  הרפואי ותורם לשיפור באיכות

 הבדלים בין רופאים בעלי מאפיינים שונים . 7

מאפיינים שונים של המרואיינים )גיל, מגדר, לאום, ארץ לידה,  ממצאי המחקר העיקריים נותחו לפי

 מומחיות ואופן העסקה(.

-(, רופאים לא30–54) בגיל הבינייםתכנית המדדים הם רופאים וביות כלפי נמצא כי בעלי עמדות חי

ורופאים עצמאיים. חשוב לציין שגם בקרב קבוצות הרופאים המשלימות  פנימאיםיהודים, רופאים 

של תמיכה בתכנית  שיעור גבוה ישצעירים, יהודים, מומחים ושכירים( רופאים שהם )כלומר, 

שיעורים  ווחויד, שעמדתם כלפי התכנית הייתה חיובית יותר, גם בקרב הרופאים בה בעת ובהמשכה.

 לחץ ניהולי עודף.על יתר ו-תחרותעל על עומס,  משמעותיים

 משתנים-מרוביניתוחים . 8

, לאוםרקע )כגון גיל,  משתנימגוון  של הסגולית השפעתםוצעו רגרסיות לוגיסטיות שנועדו לבחון את ב

-תחרותמשתנים שנבדקו במחקר זה: הגדלת עומס, לחץ ניהולי עודף, העל  העסקה(מומחיות, אופן 

פיקוח על שייכות גם . הניתוח כלל תכניתהמשך הב תמיכהוכתורמת לאיכות  תכניתיתר, הערכת ה

 לא מוצגים המקדמים של משתני "קופה". ,החלטת ועדת ההיגויעל פי , אך לקופה

 תחיובי תכניתה לגבייהודים הדעתם של היו לאום ) ביותר החזקות "ההשפעות" בעלימשתני הרקע 

לגבי הביעו דעה חיובית יותר ( וסוג עבודה עיקרית )רופאים שעובדים בעיקר ברפואה שניונית פחות

תני רקע אחרים לבין המשתנים המרכזיים, אך בעוצמות פחות בין משגם (. נמצאו קשרים תכניתה

 חזקות.

ת נּווהתפיסות לגבי נכֹו , טלפון(ל"דוא)דואר,  אופן מילוי השאלוןהראו שגם  יםמיוחד ניתוחים

 . ייםהעיקרההגדרות של המדדים השפיעו על המשתנים 
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. נמצא תכניתהשפיעו על תמיכה בהמשך ה תכניתנבדק כיצד תפיסות לגבי היבטים שונים של ה ,לבסוף

)כגון שיפור  תכניתל המושפעת הן מהתפיסות לגבי היבטים חיוביים ש תכניתשתמיכה בהמשך ה

באיכות הטיפול( והן מהתפיסות לגבי היבטים שלילים )כגון עומס או תפיסה ביקורתית לגבי הגדרת 

 המדדים(.

 לאומית-רופאים ומדידת איכות בפרספקטיבה בין. 2

 אלה ממחקריםובקנדה.  בבריטניה, הברית בארצות -שלנו  חקרלמ שרלוונטיים מחקרים מעט נמצאו

, רוב הרופאים מכירים בתרומתם של אחרות במדינות גם, שלנו המחקר לממצאי בדומה, כי עולה

איכות הובין התפיסה שמדדי  קשר הדוק בין תמיכה במדידת האיכות ישאיכות והלשיפור  איכותמדדי 

 מבחינה מדעית. כראויהוגדרו 

עותיים. למשל, הבדלים משמ כמהמחקרים שנעשו במקומות אחרים היו הבין ממצאינו לבין ממצאי 

ישראלים נוטים לחשוב שיש תועלת בתזכורות הרופאים הרופאים בארצות הברית,  לעומת

רופא למטופל. הביחסים שבין  תפוגמביצועים  תדישמדממוחשבות. כמו כן הם נוטים פחות לדווח 

 מדינות ולהביאההבדלים נוספים בין  שלהבדלים אלו ו של םבפרשנות ראוי לציין כי יש להקפיד

  מקום.-בחשבון הקשרים תלויי

יים העיקרממצאים הים לכל מדינה, בדיקת ילמרות ההבדלים הקשורים במאפיינים הייחודעם זאת, 

עוזרת לגבש תובנות מועילות ואף להעלות שאלות למחקר נוסף. למשל,  בחו"למחקרים השל 

 קלינית ואחריות דיווח , אוטונומיהאיכותבין מדדי  הקשר הודגש בריטניהבקנדה וב שנעשומחקרים ב

(accountability).  המחקר שלנו לא בדק קשרים אלו, וייתכן שחשוב יהיה להתמקד בהם במחקרים

כמו כן אולי יהיה כדאי לחקור למה, לעומת רופאים בארה"ב, רופאים בישראל נוטים  עתידיים בארץ.

 מדידתווחו כי יישראלים דבתזכורות ממוחשבות ומדוע פחות רופאים  יותר למצוא את התועלת

 ביחסיהם עם המטופלים.  תפוגמ איכות

 דיון

איכות השמדידת  דיווחוהגדול של הרופאים רוב המהממצאים עולה תמונה מורכבת. מצד אחד, 

את שביעות  מעלה תכניתשה דיווחוכמחציתם אף  .מסייעת להם לשפר את האיכותושהיא  חשובה

רופאים , מצד אחר ;בהמשכה של המדידה בתוך הקופותתמכו אף מהרופאים  93%-, ורצונם מהעבודה

בולטות בהפעלת התכנית וביישומה בקופות החולים. הבעיות העל בעיות משמעותיות  דיווחו רבים

קיימת ביקורת מסוימת לגבי המדדים לכך, ; נוסף יתר-תחרותלולחץ ניהולי עודף לקשורות לעומס, 

  .עצמם

. עם זאת, 0030הדרגה החל מאמצע וחזרה לפעולה ב 0008-הלאומית הייתה בהשהיה מ תכניתיצוין שה

, בין ובמדידתההאיכות  בשיפורקופות החולים המשיכו ברמה הלאומית,  כאשר התכנית הושהתהגם 

ביחס לעצמם וביחס  מיקומםעל היתר באמצעות המשך הפקת מדדים, המשך דיווח לרופאים 

, יש בו כדי לתת תמונה נכונה 0030כאן התבצע בסוף עליו הסקר שדווח ף שעל אלכן,  לחבריהם ועוד.

 לשיפורם. בתקופה שהתאפיינה במעקב אחר המדדים ובמאמצים על המצב בשטח
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המאמצים והלאומית  תכניתה יצרו ,וחדשה מקיפההיא מעצם טבעה ש ,כבכל מערכת לבקרת איכות

את מידת הבדיקה  מאודהגביר שינוי זה  .שינוי גדוללמדידת איכות שנגזרו ממנה בכל אחת מהקופות, 

שלמרות גודל  התופעה המרשימה היאעל פי קריטריונים מקצועיים.  ,הרופאים ם שלעבודת של

מהרושם שנוצר על ידי  להבדיל, תכניתבהמשך ה כיםתומהמכריע של הרופאים נמצא כי רובם השינוי, 

  ויות.על התנגד, אך בולטים מאוד, נקודתייםדיווחים 

היקפן. לו התכנית למדידת איכותהנלוות ליישומה של חשוב להכיר בקיומן של הבעיות  בה בעת,

תמודדות עם הבעיות עשויה להגביר את השקעתם של הרופאים בקידום האיכות, לחזק את הה

 ולפיתוחה.  תכניתולתרום להמשך ה תכניתתמיכתם ב

 : החולים לשקול את הפעולות הבאות יכולות קופות חלק מהבעיות הפחיתלכדי תכן כי יי

 באמצעות הגדלת כוח האדם המסייע לרופא;  - עומסהפחתת ה 

 ניתן  למשלבהשוואות בין הרופא לעמיתיו,  שינוי באמצעותהיתר, אולי -תחושת תחרות הפחתת

 בין ההשוואתיים המדידה נתונישל  הבלטתם מידת ואת ההשוואה תדירות אתלשקול מחדש 

 .לעמיתיו הרופא

הבעיות שעלו. חלק מברמה הלאומית יכולה להשפיע על היכולת להתמודד עם  תכניתמדיניות ה כמו כן

 להלן מספר דוגמאות:

  ככל שהרופאים מעריכים שהמדדים מוגדרים נכון ש נמצא -עדכון ההגדרות של חלק מהמדדים

מאמצים כך הם נוטים יותר לתמוך בהמשך המדידה והמעקב. בשנה שחלפה כבר החלו  ,יותר

 לעדכון המדדים באחת הקופות, ויש התחלה של חשיבה בכיוון גם ברמה הלאומית.

  פחות תומכים  תכניתכי רופאים שחשים עומס רב בעקבות ה נמצא -קצב הוספת המדדים

עליהם, ולכן, כאשר מעוניינים במדדים  בהמשכה. הוספת מדדים עלולה להגביר את העומס

יש לשקול עובדה זאת בכובד  ,לשיפור איכות בתחומי רפואה נוספים( בשל הפוטנציאל) נוספים

 .ראש

  חיזוק ההיבטים החיוביים של התכנית והגברת המידה שבה הרופאים מכירים את ההיבטים

  מדובר בהיבטים כגון תרומת התכנית לעבודת הצוות ותרומתה לשיפור האיכות. -הללו 

  התוצאות ברמה הכלל ל מחקר זה, פורסמו רקבמהלך ביצועו ש –פרסום המדדים לפי קופה-

המדדים לפי קופה עד  קבע כי יש לפרסם אתנפסיקה חדשה של בית המשפט  על פי ארצית.

עסק סקר זה לא  .יש כמה פניםלשאלה האם רצוי לפרסם את המדדים לפי קופה  .00304 מארס

קשר עקיף בין סוגיה זו לממצאי הסקר. פרסום הנתונים לפי קופה  ישנושא זה באופן ישיר, אך ב

ותחרות כזו עשויה להביא, בתוך הקופות,  ,עלול להגביר את התחרות על האיכות בין הקופות

להגברת הלחץ הניהולי על הרופאים גם מעבר לממדיו כיום. על פי המחקר, לחץ ניהולי עודף 

 יש להביא בחשבון בהשוואה זושתכן ייופאים בתכנית. הר אחוזי תמיכה נמוכים יותר שלקשור ל

 את השינויים בתמהיל המטופלים בקופות.
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ix 

שהתבצעו בחלקו הראשון של המחקר,  כי כפי שעלה מראיונות העומק עם המנהלים ,לסיום נציין

מהווה  העובדה שהקופות והרופאים פועלים יחדיו לקידום איכות הטיפול הרפואי לתושבי המדינה

מערכת הבריאות בישראל. מחקר זה הצביע על הכרת הרופאים בחשיבות המדידה  של וזקותאחת הח

פעולה בין ההצביע על קשיים שיש להתמודד אתם בהמשך. גם בהתמודדות זו, שיתוף  ועם זאת

ניתן לגשת  הכזתכן שבשיתוף פעולה יהרופאים למנהלים, לטובת המטופלים, יכול לתרום רבות. י

 ההכרה בחשיבותה של התכנית. את ם הקשות שבהן, מבלי לערער את החוסן ולפתרון הבעיות, ג

ממצאי המחקר נועדו לסייע לראשי מערכת הבריאות בישראל להתאים את תכנית המדדים לרופאים 

לאומית, -להפיג את חששותיהם ולתת מענה הולם לצורכיהם. גם בזירה הבין –הראשוניים בקהילה 

כניות למדידת האיכות בעולם, יש למחקר חשיבות רבה, בהיותו אחד במיוחד על רקע פריחתן של ת

המחקרים המקיפים הראשונים, הבוחנים את תפיסתם של הרופאים הראשוניים לגבי מערכות מדידה 

 אלו. 

המחקר כבר הוצג במגוון כנסים ובפורומים שונים בתוך קופות החולים. הצגת המחקר הביאה לדיון 

 על המאמצים לשיפור האיכות.  ער בממצאים ובהשלכותיהם

  



 

 

 ההיגוי ועדת חברי

 המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות  אליק אבירם

 מכבי שירותי בריאות מירון -ילףורחל ו

 המשפחה בישראלאיגוד רופאי  שלמה וינקר

 משרד הבריאות טוביה חורב

 שירותי בריאות כללית  ארנון כהן

 משרד הבריאות בועז לב

 המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות זיוה ליטבק

 איגוד רופאי המשפחה בישראל גורדון ליטמן

 קופת חולים לאומית ערן מץ

 קופת חולים מאוחדת יוסף רוזנבלום

 האוניברסיטה העברית, התכנית הלאומית למדדי איכות עמיר שמואלי
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