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  מצית מחקרת
  

שנתי העוסק במקומם של הנתונים בקביעת מדיניות -מכון ברוקדייל עורך מחקר רב-וינט'ג-מאיירס

. 1995החל מכניסתו לתוקף בינואר , ליישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתיהקשורה , מערכת הבריאות

עם יישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי היה על קובעי המדיניות לקבל החלטות משמעותיות רבות 

מובן מאליו כי אין בכוחם של נתונים . ובעלות השפעה על אופן מתן שירותי הבריאות לכלל תושבי ישראל

אין ספק כי יש בכוחם למלא תפקיד חשוב , אך עם זאת, לקבוע את מדיניות הממשלהומחקר לבדם 

ובוחן היכן נעשה שימוש , שנתי-המחקר הנוכחי הוא חלק מהמחקר הרב. בשיפור תהליך קבלת ההחלטות

  . החלטותהבנתונים בתהליך קבלת 

  

המוכן " (החולים-ת קופותדוח על פעילו" דוח ויטקובסקי הנוכחי בוחן את השימוש במידע מתוךמחקר ה

 שהוא מאגר מידע המכיל נתונים כספיים על פעילות ,)ידי רואה החשבון ויטקובסקי ומשרד הבריאות-על

והוא הוכן ומוגש במטרה לענות , הדוח נועד בעיקר לשימושים הקשורים בחוק הבריאות. החולים-קופות

  .על נושאים הקשורים לחוק

  

  שיטות  ומטרות המחקר
  קרמטרות המח

לנתח ו, שנעשה בנתוני דוח ויטקובסקיהשימוש המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי הייתה ללמוד על 

שמנו לנו למטרה להציג את מגבלות הדוח ולהעלות , בנוסף .שימוש הנרחב בולאת הסיבות שהביאו 

  .הצעות לשיפור היכולות להגדיל את השימוש בו

  

  שיטות המחקר 

  :ו הפעולות הבאותכדי להשיג את מטרותינו ננקט

  . והשינויים שהוכנסו בו במהלך השנים, דרך בנייתו, הנושאים שנכללו בדוח תוארו .1

פוטנציאל המידע הקיים בדוח ויטקובסקי לצורכי מדיניות כדי ללמוד באיזו מידה פוטנציאל  נבחן .2

 . המידע נוצל
 . ד הנושאלצורך תיעוד ולימו, דוחות תקופתיים ותכתובות, נותחו מסמכים רלוונטיים .3
 בכל אחד 4, החולים- בקופות8: רואיינו בראיונות עומק אנשי מפתח ומשתמשים נבחרים בדוח .4

הראיונות נערכו בסוף שנת . באקדמיה ובגופים אחרים,  במכוני מחקר5,  בריאות ואוצר-מהמשרדים 

  .2003 ובתחילת 2002
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  ממצאים
  

  תוכנו של הדוח

ההכנסות והגירעון של , כל ההוצאות-מרוכזים נתונים על סך) ישנת-דוח שנתי או חצי(בדוח ויטקובסקי 

, הכל בשקלים-ההכנסות וההוצאות מוצגות בסך. וכן לכל קופה בנפרד, החולים לפי סעיפים-ארבע קופות

  .וגם לאחר התאמת מחירים, בערכים נומינליים, וכן לנפש מתוקננת

  

  תפוצת הדוח 

ולכמה גורמים , החולים-בקופות, באוצר,  הבריאותהדוח מועבר למספר מוגבל של מנהלים במשרד

נתונים מהדוח המלא נמסרים . ופתוחה לציבור הרחב, גרסה מקוצרת מועברת לעיתונות. מחקריים

  .המבקשים אותם, לחוקרים ולאחרים

  

  השימוש בדוח

לבקרה ולפיקוח על ,  הדרוש למעקב שוטףמידע כספיהמרואיינים היו תמימי דעים שהדוח מספק 

כגון , צוין כי הדוח שימש מקור חשוב להחלטות מדיניות. ורקע להחלטות על ההקצבות לקופות, ופותהק

הדוח הוא כלי מרכזי המשמש הן את משרד הבריאות . בדיקת התאמת נוסחת הקפיטציה למציאות

הוא משמש גם . ולהתייעלות, לתפעול, והן את הקופות עצמן לתכנון, ואת משרד האוצר) כרגולטור(

  . קרים וכותבי ניירות עמדה בתחום הרווחה וכלכלת הבריאותחו

  

הרבה , בדיקת צוות המחקר מצביעה על כך שבנוסף היה ניצול נרחב של הדוח ושל ממצאיו המפורטים

ביחס לגירעון (הדוח שימש את משרד הבריאות לאיתור בעיות . מעבר לצורכי פיקוח ובקרה על הקופות

החולים -קופות). וכן לבחינת ביצוע הסכמים, ליקויי ניהול,  היו חריגותלאיתור קופות בהן, ולמרכיביו

הכל -השתמשו בנתוניו בעיקר להשוואה בין ההכנסות וההוצאות שלהן לאלה של יתר הקופות ולסך

כגון הוצאות גבוהות מדי לנפש בסעיפים שונים (הדוח סייע לקופות לאתר נקודות תורפה . הכללי

  .ולחיסכון בסעיפים אחדים, ת לנקיטה בפעולות להתייעלו- ובהמשך ,)בהשוואה לקופות אחרות

  

  הגורמים לשימוש הנרחב בדוח

הוא שהדוח תוכנן ונועד לענות על מטרות , הגורם העיקרי שתרם לשימוש הרחב בדוח ויטקובסקי

ר האמו, גורם נוסף הוא שיתוף הפעולה המלא בין משרד הבריאות). הקשורות בחוק הבריאות(מוגדרות 

אך גם משתמשות , לבין הקופות המספקות את הנתונים לדוח, להיות המשתמש העיקרי בממצאיו

  :ניתן לזקוף את השימוש הנרחב בדוח גם לגורמים הבאים, כן-כמו. מרכזיות בו

 . חולים בלבד מקילה על ההשוואה ביניהן-הימצאותן של ארבע קופות .1
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העברת האחריות על מימון , לדוגמה, תהבאותה תקופה חלו שינויים במערכת הבריאות בכללו .2

  . לדיווח המערכת לידי הממשלה סייעה בתהליך הכנסת נהלים והסדרים חדשים

ומאפשרים דינמיות בהכנסת שינויים על פי המשוב המתקבל , מחברי הדוח קשובים לצורכי השטח .3

  . מהשטח

  . הדוח קצר ותמציתי מה שמקל על קריאתו .4

  . ידי הגורמים השונים במערכת-מבוקר ומוסכם על, צועימק, הדוח הוא דוח אובייקטיבי .5

אחר השלכות של שינויים מינהליים על , הוא מאפשר מעקב אחר מגמות, )שנתי(בהיותו דוח שוטף  .6

  .ועוד, על שיפורים, על ליקויים, סטיות

  

  מגבלות הדוח 

  :במחקרנו עלו כמה מגבלות שמקשות על השימוש בו, למרות השימוש הרחב בדוח

  ). פיגור של כמעט שנה אחרי השנה המדווחת(ור בהגשת הדוחות פיג .1

; מספר ביקורים אצל רופא; כגון מידע על כמויות אשפוז(הפירוט של סעיפי הוצאה והכנסה בדוח  .2

  . אינו מספיק )פירוט אזורי; פירוט ההוצאה על תרופות

קיימים , ים השוניםלמרות שנעשו מאמצים רבים להביא לאחידות בין הקופות בהגדרות של הסעיפ .3

בהגדרת מספר חוסר אחידות , בגלל ארגון שונה של השירותים(עדיין קשיים בהשוואה בין הקופות 

החולים שהוא בעייתי בייחוד מכיוון ששירותי בריאות כללית היא -סעיפים ורישום ההוצאות על בתי

  ). חולים-גם בעלת בתי

וכן בצורת הדיווח על גירעונות , נים" לשבביחס(הקופות נמצאו הבדלים בדרך הדיווח של  .4

  ). ומקורותיהם

ואופן השתקפות , בעבר התעוררו גם שאלות ביחס לקשרים בין הקופות לבין התאגידים שבשליטתן .5

  . הוצאות התאגידים בחשבונות הקופות

  .ועל כמויותיהם ,ואין בו מידע על איכות השירותים, הדוח הוא דוח כספי .6

  

  שיפורים מוצעים לדוח

כדי להעלות את אפקטיביות השימוש בו ככלי בקרה , עם זאת. ר נמצא שנעשה שימוש רב בדוחבמחק

זוהו מספר כיוונים שבחלקם משרד הבריאות כבר נקט או מתכוון לנקוט וחלקם , ניהולי ואסטרטגי

משרד הבריאות מתכוון להנהיג סטנדרטיזציה בדיווח של הקופות לפי תקנים . ידינו-מוצעים כאן על

בהתאם להמלצות ועדה מיוחדת של רואי חשבון ואחרים על רפורמה בצורת (נאיים מחייבים חשבו

הוועדה להסדרת הדיווח הפיננסי  "-הדיווח הכספי של הקופות בהתאם לתקנים של ראיית חשבונות 

  .ולהשתמש בדוחות הביקורת הפנימית שמוכנים בקופות, ")החולים-בקופות

  

ההוצאות של ,  להפריד בין ההוצאות המתייחסות לסל הבריאותמשרד הבריאות סבור שבדוחות יש

  . החולים-ואלה של בתי, ן"השב
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של הנתונים ההשוואה  הצגת ;הקדמת מועד פרסום הדוח: ידינו כוללים-שיפורים נוספים המוצעים על

 על הבעיות  ההסבריםת הרחב;שנים קודמות מהגירעוןשל  גדול יותר פירוט; למספר שניםהמרכזיים 

  .והצגתם לפי קופה, שמעורר הדוח

  

  תרומת המחקר 

זיהינו וניתחנו את הגורמים שהביאו לשימוש הנרחב , במחקרנו עסקנו בלמידה מהצלחתו של הדוח

תיעדנו את השימושים הרבים והמגוונים שנעשו בדוח ואת תרומתו , שנעשה בדוח במערכת הבריאות

נסקרו , כן-כמו.  נוספים במערכת הבריאותובגופים, במשרד הבריאות, החולים-לעשייה בקופות

קבלת החלטות לגבי , כגון שינויים במבנה הדוח, ההתפתחויות שחלו בדוח ויטקובסקי במשך השנים

המתודולוגיה שפותחה במחקרנו יכולה לשמש גם למחקרים אחרים . ונוהלי הדיווח, השינויים הללו

  .ברחבי העולםפיננסיים בישראל ו-העוסקים בשימוש בדוחות מינהליים

  

מכון ברוקדייל -וינט'ג-למחקר יצירתי וחלוצי במאיירס' ידי קרן קוני וברט רבינוביץ-המחקר מומן על

  . ידי מענק מטעם המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות-ועל
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 24  דיון וסיכום. 11
    

 26  ביבליוגרפיה
    

 27  רשימת המרואיינים למחקר: נספח א
    

 28  החולים-פיננסי בקופותדוח הוועדה להסדרת הדיווח ה: נספח ב
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