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 תמצית מחקר

 רקע

ועדת אמוראי . פר מקצועות רפואייםמסבמודעות למצוקה במערכת הבריאות  קיימתמזה כמה שנים, 

ואף  ,בחנה סוגיה זו (0000, ורית ומעמד הרופא בההוועדה לבחינת הרפואה הציבמדינת ישראל, )

כנס יועדה סיכמה כי אין באפשרותה להול"מקצוע רפואי במצוקה". אולם, ה פרמטריםזיהתה מספר 

והמליצה בכלי בדיקה הולמים לעובי הקורה ולבדוק באופן יסודי את הנושא בשל מחסור בנתונים ו

שעד כה לא זכתה לבדיקה יסודית  ,להאיר סוגיה זו מחקר זה נועד לבחון נושא זה בפורום מקצועי.

( של case studyבחינתן ובחינת הדרכים להתמודדות עמן נערך כחקר מקרה )ולימוד הבעיות בישראל. 

צועות במצוקה בספרות אשר זוהו כמק - כללית ורפואה פנימית כירורגייה - םשני מקצועות רפואיי

 וראי ובראיונות מקדימים שערכנו.ועדת אמשהובאו בפני , בעדויות רפואיתה

 מטרות המחקר 

  .ל"מקצוע רפואי במצוקה"ומדדים  קריטריוניםלזהות  .3

  .כללית ורפואה פנימית כירורגייהמצוקה בהיקף האמוד את ל .0

   .במקצועות אלה לאבחן את הגורמים למצוקה .6

 .במקצועות אלה פתרונות אפשריים למצוקה אתרל .5

 

 שיטת המחקר

 :מחקר כמה שיטות ולבושגוון של מקורות מידע נסמך על משמחקר ב

 קריטריוניםלגיבוש ה ,רקע לתחושת המצוקהבזיהוי הסוגיות המרכזיות לצורך  - תוח איכותניינ .3

 .נערך ניתוח איכותניולזיהוי מדדים לבחינת היקף המצוקה,  "מקצוע רפואי במצוקה"לזיהוי 

ראיונות  נם שלדת אמוראי, עיבוד תוכעוניתוח תוכן עדויות בכתב שהוגשו לו :כללניתוח זה 

ראיונות פתוחים )חצי מובנים( עם של  נםועיבוד תוכ במערכת הבריאותמפתח  ם אנשיעפתוחים 

 מנהלי מחלקות כירורגיות כלליות ומנהלי מחלקות פנימיות.  ,מנהלי בתי חולים

דיווח על איכות חיי לצורך בחינת מאפייני הרקע, מאפייני העבודה ו - י של נתוני סקרניתוח משנ   .0

י של תוח משנ  יננערך  ,העבודה של כירורגים כלליים בהשוואה לרופאים מתחומי מומחיות אחרים

 .(0006ואיסמעיל,  )ניראל, שירום נתונים מסקר ארצי על רופאים מומחים

 נתונים ארציים קובציל שנערכו עיבודים  מצוקההיקף ה ה וכימותלבחינ - נהלייםעיבוד נתונים מ   .6

הנוגעים להיצע וביקוש לאורך זמן למקצועות  כגון אלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה()

 הרפואיים שנבחנו.

עם יעצות ילצורך קבלת מידע על פתרונות אפשריים נערכה הת - לאומית-בין מקצועיתהתייעצות  .5

 .באמצעות תכתובת בדואר אלקטרוני ברחבי העולםגודים מדעיים יראשי א
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 עיקרי הממצאים

ועדת אמוראי ושל הראיונות עם מנהלי בתי החולים ועם מנהלי וניתוח התוכן של העדויות שהוגשו למ

 למקצוע רפואי במצוקה:  קריטריוניםחמישה עולים כללית ולרפואה פנימית  כירורגייהמחלקות ל

מתאימים למקצוע הרפואי רואים בהם מנהלי המחלקות אנשים ש" )מחסור במתמחים "טובים .3

 הספציפי(

 קושי באיוש תקנים פנויים .0

 עומס עבודה רב מכך, וכתוצאה ,במחלקההקליניות מחסור ברופאים ביחס להיקף המטלות  .6

 ואפשרויות מוגבלות לאפיקי הכנסה נוספים תחושה של תגמול נמוך .5

 חוסר שביעות רצון בקרב הרופאים. , שחיקה ויתר-עומס - פגיעה באיכות חיי העבודה .4

בכל אחד מן כללית וברפואה פנימית  כירורגייהבהבעיות ף בחינת היקלהלן הממצאים מ

  .קריטריוניםה

 "טובים". מחסור במתמחים 1

מנהלי ניתוח תוכן העדויות של אנשי מפתח במערכת הבריאות, מנהלי בתי החולים ועל סמך 

 הצלחההשיעורי ההתמחות )הישגים בבחינות . אשלושה היבטים: פי -עלזה  קריטריוןנבחן  ,המחלקות

שיעור בוגרי חו"ל בהשוואה לבוגרי ישראל בקרב מסיימי טיב ההכשרה הקודמת )ב.  ;(שלב א' בבחינות

, בהתאם להערכה הרווחת כי רמת הלימוד בארצות המוצא שלהם נמוכה מזו הקיימת ההתמחות

  .(במקצוע שיעור הנשים בקרב המתמחים) מגדרג.  ;(בישראל

ה מגמה של ירידה בשיעורי ההצלחה הסתמנ 0004-0000בין השנים  - בבחינות ההתמחותהישגים  .א

בחינות בחינות שלב א' הן ) 40%-ל 80%-כללית מ כירורגייהבקרב המתמחים ב 'אבבחינות שלב 

בחירה מרובה ומבוססות על מבחנים  -ידע בכתב המורכבות ברובן משאלות "מבחן אמריקאי" 

בממוצע, שיעורי ההצלחה . דע במקצוע(דומים בעולם והן נחשבות לבחינות המהימנות לבחינת הי

, באורתופדיה( היו דומים לשיעורי ההצלחה 47%יה הכללית )י' בכירורגאבבחינות ההתמחות שלב 

בין קבוצת המקצועות הרפואיים  ,עמדו בתווך . שיעורים אלהאורולוגיהבפלסטית ו כירורגייהב

שיעור בעלי ( לבין וחזה ת לבירורגישיעור הצלחה גבוה )כגון, רפואת ילדים, רפואת עור וכיבעלי 

שיעור ההצלחה בקרב מתמחים ה(. יהצלחה נמוך יחסית )כגון, פתולוגיה, הרדמה או פסיכיאטרי

ממוצע שיעורי  ;0004בשנת  40%-, עלה בהדרגה ל0000בשנת  50%-כשעמד על  ,ברפואה פנימית

שיעור ההצלחה  ,השנים אל. ב46%עמד על  0004-0000בבחינות אלה בשנים שלהם ההצלחה 

 . 43% הבקרב כלל המתמחים בכל המקצועות הרפואיים הי 'אבבחינות שלב 

, אורתופדיההכללית והרפואה הפנימית )בדומה ל כירורגייהה - טיב ההכשרה הקודמת .ב

בהם שיעור בוגרי חו"ל היה שקרדיולוגיה ורפואת ילדים( שייכות לקבוצת המקצועות הרפואיים 

ורך התקופה הנבדקת )כמחצית המתמחים(, ועמד בתווך, בין קבוצת , לא(40%-47%) בינוני

)כגון, עיניים, עור,  60%-40%המקצועות הרפואיים בהם שיעור בוגרי חו"ל היה נמוך יחסית, 

)כגון:  70%-30%( לבין קבוצת מקצועות רפואיים בהן עמד שיעורם על גרון-אוזן-אףגינקולוגיה ו

, 0004–0000לשנים  3775–3770ורולוגיה ופתולוגיה(. בין השנים א נירולוגיה, גריאטרייההרדמה, 

-ל 54%-נקודות אחוז מ 30-כללית ב כירורגייהעלה שיעור בוגרי חו"ל בקרב מסיימי ההתמחות ב
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בשיעור בוגרי חו"ל  33%-ל 69%-נקודות אחוז מ 05ה של י. במקביל, באותה תקופה, חלה עלי49%

ית. בשני תחומים אלה, היה שיעור המתמחים בוגרי חו"ל בקרב מסיימי ההתמחות ברפואה פנימ

בקרב כלל  בתי החולים במרכז הארץ.שר באמגבוה יותר במחלקות בתי החולים בפריפריה 

 .45%-ל 53%-נקודות אחוז, מ 8-המתמחים עלה שיעור בוגרי חו"ל בין אותן תקופות ב

מכלל  50%הוא עמד על  0005נת בש .שיעור הנשים בקרב הרופאים בישראל נמצא בעלייה - גדרמ   .ג

עלייה זו מדאיגה חלק מהמרואיינים שלא ראו בנשים כוח עבודה בעלי הרשיון לעסוק ברפואה. 

מתאים למחלקות כירורגיות במיוחד, בשל ההנחה שכושרן הפיזי נמוך משל הגברים וכי 

, אורתופדיהל כללית, בדומה כירורגייהמחויבויות משפחתיות עלולות להפריע לעבודתן במחלקה. 

אורולוגיה וקרדיולוגיה, הוא עדיין מקצוע בו שיעור הגברים המסיימים התמחות גבוה הרבה יותר 

נקודות תשע של  עלייהחלה  0005-0000לשנים  3775-3770משיעור הנשים. עם זאת, בין השנים 

יע הג 0005בשנת  .36%-ל 5%-כללית מ כירורגייהאחוז בשיעור הנשים המסיימות התמחות ב

כללית. ברפואה פנימית, שבדומה  כירורגייהמכלל מסיימי ההתמחות ב 00%-לכשיעור זה 

-3775 חלה בין השנים ,, רפואת עור ועיניים שיעור הנשים בה היה בינוניגרון-אוזן-אף, גינקולוגיהל

-לכשיעור הנשים הגיע  0004בשנת  .57%-ל 04%-מ בשיעור הנשים עלייה 0004-0000 לשנים 3770

 ימי ההתמחות ברפואה פנימית.יממס 30%

 . קושי באיוש תקנים פנויים 2

למאוישות של רופאים   ביחסשיעור המשרות הפנויות ממוצע פי נתוני נציבות שירות המדינה, -על

 כירורגייהבמחלקות ל 7% ,בכלל המחלקות 8%עמד על  0005-3777שנים לבבתי החולים הממשלתיים 

מגמה ברורה לשינוי במספר המשרות נראית לא לאורך השנים,  .תבמחלקות הפנימיו 30%-כללית ו

ויותר בשנים שלאחר מכן  30%-ל 3777בשנת  3%-חדה מ עלייה , אך נצפיתכללית כירורגייהבהפנויות 

 . במחלקות הפנימיות

)לפי  משרות פנויות ,ולא היו בעבר ,מנהלי המחלקות הכירורגיות הדגישו בעת הראיונות כי איןאמנם, 

יום יש פחות מועמדים לכל ככי גם אמרו הם במשך תקופה ארוכה. אולם, לאיישן התקשו ר שא ן(תק

שיעור המועמדים היה  0005-3777בשנים משרה פנויה במחלקה. לפי נתוני נציבות שירות המדינה, 

 :כגון ,ממוצע בתחומים אחריםן ה( נמוך מ6.0כללית ) כירורגייההממוצע במכרז למשרת מתמחה ב

, ילדים, ואונקולוגיה )שנע בין פסיכיאטרייהם, י, עור, עיניגריאטרייה, בריאות הציבור, נשים, אא"ג

, אונאטולוגיה(ייילודים )נשיעור זה היה גבוה מזה של  . עם זאת,מועמדים בממוצע( 30-ל 6.8

 מועמדים בממוצע(. 0.9-ל 3, קרדיולוגיה ופתולוגיה )בין נירולוגיה, אורתופדיהאורולוגיה, 

 ואף על משרות פנויות במחלקה. ,ווחו על קושי באיוש תקנים פנוייםימנהלי המחלקות הפנימיות ד

ידי נתוני נציבות שירות המדינה, אשר הראו עלייה במספר הניגשים -ווח זה אינו נתמך עלילכאורה, ד

. 0005בשנת  09.8-ל 3777בשנת מועמדים למשרה  30.7-למכרזים למשרות התמחות ברפואה פנימית מ

חודיות של מקצוע יאדם מוטלת בספק בשל היהכסמן למצוקת כוח הללו אולם, תקפות המספרים 

במקצועות אחרים, רוב מסיימי ההתמחות ברפואה פנימית בניגוד למתמחים הרפואה הפנימית: 

הקושי באיוש התקנים של רופאים נובע ומכאן  ,על אחרים-ממשיכים את התמחותם במקצועות

 ם.פנימיים בכירי
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כללית והן ברפואה פנימית, עיקר הקושי הוא למצוא  כירורגייהיצוין כי לדברי המרואיינים, הן ב

להתפשר ולקבל מועמדים להתמחות זה מאלץ קושי  .התקנים הקיימיםלאיוש מועמדים טובים 

 שבעבר לא היו מתקבלים.

  עומס ביחס למחסור ברופאים .3

 במחלקה יה ממוצעת י, ירידה בשה0004-3776ים נתוני משרד הבריאות, חלה בין השנ פי-על

 עלייהזאת, חלה לעומת  .ימים ברפואה פנימית( 5.0-ל 5.7-כללית ומ כירורגייהימים ב 0.9-ל 6.5-)מ

 640,500-ל 060,400-כללית ומ כירורגייהלשנה ב 375,800-ל 346,900-במספר הקבלות לאשפוז )מ

 ברפואה פנימית(. 87.3-ל 90.9-כללית ומ ירורגייהכב 339.9-ל 73.5-מיטות )מהבפנימית( ובסבב 

בין ביחס  8%של  עלייה, הייתה במחלקות הכירורגיות בבתי החולים הממשלתיים 0005-ל 3777בין 

בשנה. באותה  מאושפזים לרופא 670-ל 630-מ :הקבלות לאשפוז למשרות רופאים מאוישות לפי תקן

 4%ולים של שירותי בריאות כללית ירידה של תקופה, הייתה במחלקות הכירורגיות של בתי הח

 (.0004מאושפזים לרופא בשנת  690-ל 670-במספר הקבלות לאשפוז למשרות מאוישות לפי תקן )מ

מספר הקבלות בין יחס הלגביו יש בידינו נתונים לכלל בתי החולים(, ש)פרק הזמן  0005-0003בשנים 

לים הממשלתיים ובבתי החולים של שירותי לאשפוז למשרות מאוישות בתקן היה דומה בבתי החו

אולם, ייתכן כי קבלות לאשפוז לרופא לשנה.  680-בריאות כללית ועמד במחלקות הכירורגיות על כ

עומס העבודה הקלינית. במשך העשור המשקף באופן מלא את מספר הקבלות לרופא איננו מדד 

ים של פעולות קליניות. יחד עם זאת, בידע ובביוטכנולוגיה הרפואיים ובסטנדרט עלייההאחרון חלה 

תקנון מספר הקבלות לאשפוז אכן,  .מורכבות מחלותיהםבגיל הממוצע של המטופלים ובה ייעלחלה 

נקודות אחוז במחלקה  64.7של  עלייהחלה  0004-ל 0000גילה כי בין השנים  המקרה מורכבות פי-על

לעומת שיעור השינוי  ,רת במדד זהנקודות אחוז במחלקה כירורגית אח 8.4כירורגית אחת ושל 

 באותן המחלקות. ובקבלות לאשפוז ללא תקנון בין אותן שנים 

. בין שנים 3777-ל 3776בין השנים  הייתהעיקר העלייה בעומס העבודה במחלקות לרפואה פנימית 

בד בבד נרשמה בשנים אלה אולם, . אלה עלה מספר הקבלות לאשפוז, סבב המיטות וסך ימי האשפוז

ו חללא  0004-ל 3777. בין השנים , שלוותה בעלייה במספר התקניםמיטותבמספר  34%וספת של ת

במספר המשרות  00%-במספר המיטות וב 8%-נוספת ב עלייה הייתהשינויים במדדים אלה ו

קבלות לאשפוז למשרות מאוישות לפי תקן המספר בין ביחס  3%של  ירידהכן, המאוישות בתקן, ו

(. שיפור זה 0005בשנת  570-ל 3777קבלות לאשפוז לרופא בשנת  400-שלתיים )מבבתי החולים הממ

 עשוי לבטא ירידה בעומס העבודה לרופא במחלקות הפנימיות. 

הניתוח המשני של נתוני סקר ארצי בקרב  רופאים מומחים לצורך בחינת מאפייני העבודה גילה כי 

שעות  94יותר שעות שבועיות בבית החולים )כללית עובדים  כירורגייהרופאים בכירים במחלקות ל

בהשוואה לממוצע שעות העבודה לשבוע של עמיתיהם  ,שבועיות כולל כוננויות ותורנויות(

ורופאים במחלקות  גרון-אוזן-אףרופאי בהתאמה( ו ,שעות לשבוע 43-ו 34) הגינקולוגיםו הקרדיולוגים

עיות שלהם )בבית החולים ובעבודות נוספות . ממוצע סך שעות העבודה השבושעות לשבוע( 44) יםיעינ

שעות לשבוע כולל  83-שעות לשבוע ללא כוננויות ותורנויות ו 35מחוץ לו( היה גם הוא הגבוה ביותר )
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כוננויות ותורנויות(. אין בידינו נתונים מקבילים על שעות עבודה של רופאים מומחים במחלקות 

 לרפואה פנימית בבתי החולים.

 גמול נמוך ואפשרויות מוגבלות לאפיקי הכנסה נוספים. תחושה של ת4

כללית קבלו על התגמול הניתן לרופאים במחלקותיהם והביעו את  כירורגייהמנהלי המחלקות ל

 מיוחדב ושידגהם האינו הולם את המאמצים המושקעים בעבודה במקצוע. הוא תחושתם כי 

כללית זהה לזה במחלקות  כירורגייהת לכוננויות, כולל כוננויות פעילות, במחלקובגין התשלום ש

בעת  , ובמיוחד ניתוחי חירום,שבשונה מאחרים הם מבצעים באופן פעיל ניתוחיםאף על אחרות, 

. גם מנהלי המחלקות לרפואה פנימית קבלו על  התגמול הנמוך לרופאים הפנימיים העובדים הכוננות

מחלקות שמאושפזים יותר מן הממוצע, בתנאי עומס גופני ונפשי במחלקות עם תפוסה גבוהה הרבה 

 בהן חולים מורכבים ולרוב גם סיעודיים.

בחינת האפשרויות לאפיקי הכנסה נוספים )אשר התמקדנו באך לא בחנו את התגמול לרופאים, 

שיעור גבוה מהרופאים הבכירים נמצא כי  .מאפיינים את שוק העבודה של רופאי בתי החולים(

מקבלים, בדומה לעמיתיהם במחלקות האחרות, אישור לעבודה במסגרת כללית  כירורגייהבמחלקות ל

של שירותי בבתי חולים בעיקר בבתי החולים הממשלתיים ונהוג נוספת לעבודתם בבית החולים. הדבר 

רות רפואי פרטי )שר"פ(. יהסדר שבהם קיים שבריאות כללית, ונהוג פחות בבתי החולים הציבוריים 

מן הכירורגים הכלליים עובדים בעבודה שנייה  80% מראים כי יםמומחהרופאים הממצאי סקר 

שירותי רפואה שניונית בקהילה(, בדומה למרבית הרופאים הבכירים במקצועות בעיקר במסגרת )

נותנים שירות רפואי פרטי, שיעור  67% ,האחרים. מבין הכירורגים הכלליים העובדים בעבודה שלישית

מן הראיונות  .(59%שנותנים שירות רפואי פרטי בעבודתם השלישית ) גינקולוגיםהנמוך רק משיעור ה

עם מנהלי מחלקות פנימיות עלה כי כמעט כל הרופאים הבכירים במחלקות לרפואה פנימית עובדים 

בקרב  64%-34% שיעורם של אלה עמד על, בלנו משלושה בתי חוליםיבעבודה נוספת. לפי נתונים שק

ולכן  ,ימיות. רופאים פנימיים לא נכללו בסקר הרופאים המומחיםהרופאים הבכירים במחלקות הפנ

 אין נתונים מפורטים יותר על עבודה במסגרות נוספות.

החולים הממשלתיים הוא במסגרת תאגיד הבריאות )קרן  בבתילרופאים אפיק הכנסה נוסף 

כללית  ייהכירורגהחולים. מן הראיונות עלה כי היקף פעילות זה במחלקות לבית המחקרים( של 

חולים בתי כי במלמדים נמוך. נתונים ממספר בתי חולים  עלייהולרפואה פנימית מצומצם והתשלום 

כללית ורפואה פנימית במסגרת תאגיד הבריאות, ובבית  כירורגייהבפריפריה אין כלל פעילות של 

רתה נמוך במסגהפועלים בו היא קיימת, שיעור הכירורגים הכללים שחולים בינוני במרכז הארץ, 

 , עיניים נשים ורפואה פנימית. הפדיתואור :כגון ים,אחרמהשיעור במקצועות 

כללית  כירורגייהבבתי החולים הציבוריים בירושלים, שיעור הניתוחים במסגרת שר"פ במחלקות ל

, עיניים וכוויות(, אך כירורגייה-חזה, נוירו-אחרות )כירורגית לב "מחלקות מנתחות"נמוך בהשוואה ל

עופר וגרינשטיין, )לפי נתוני רוזן,  "מחלקות אחרות"ה משיעור הניתוחים שנעשה במסגרת זו בגבו

ד מן הרופאים במחלקה הכירורגית עובדים במסגרת ו(. בנוסף, בבתי חולים אלה שיעור גבוה מא0003

רפואי פרטי בשירות קיצור תורים. שיעור הרופאים הבכירים במחלקות לרפואה פנימית העוסקים 

אין רופאים מן  חולים,ה יבתאחד ממהתקבל לפי המידע ש ר"פ( נמוך יחסית למחלקות הכירורגיות.)ש
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אכן, בסקר בקרב רופאים מומחים בכלל  עובדים במסגרת קיצור תורים.ההמחלקות לרפואה פנימית 

כללית דיווחו כי הם מקבלים שכר חודשי ותגמול  כירורגייהמהמומחים במחלקות ל 08%החולים, בתי 

שיעור  .נוסף )למשל, שר"פ, שר"ן, עבודה נוספת במסגרת תאגיד בריאות( עבור עבודתם בבית החולים

 (.50%)המתוגמלים כך אך נמוך משיעור הקרדיולוגים  ,(03%) גינקולוגיםדומה לשיעור הזה 

 רב, שחיקה וחוסר שביעות רצון יתר-עומס - . פגיעה באיכות חיי העבודה5

פאים מומחים הצביע על כך שאיכות חיי העבודה של רופאים במחלקות ניתוח הנתונים מסקר רו

מומחים  . ראשית,של עמיתיהם במחלקות האחרות בבית החוליםזו מנמוכה כללית  כירורגייהל

משתני הראה כי היות הרופא -הניתוח הרב :כללית חשים עומס כמותי רב יותר מעמיתיהם כירורגייהב

כפילה את תחושת העומס הכמותי מרופאי עיניים וגינקולוגים, כירורג כללי, בהשוואה לעמיתים 

משתני העלה כי -בעבודה. שנית, מומחים בכירורגיה כללית פחות שבעי רצון מן העבודה: הניתוח הרב

 היות הרופא מומחה בגינקולוגיה וברפואת עיניים מכפיל את תחושת שביעות הרצון לעומת עמיתו

שנבחנו  כן, על אף שבדומה לרופאים בתחומי המומחיות האחריםכמו  .תכללי ייהכירורגב המומחה

ן ומושך, הרי ששיעור י( עדיין רואים את תחום התמחותם כמעני83%, שיעור גבוה מהם )במחקר זה

(, היו ממליצים לסטודנט לרפואה לבחור 70%-90%(, בהשוואה לעמיתיהם )48%נמוך יותר מהם )

זאת, אין הבדל בינם לבין האחרים בשיעור המדווחים על  כללית כמקצוע התמחות. עם כירורגייהב

 אין .(0%-8%) ועל שחיקה קוגניטיבית או תשישות רגשית (00%) שחיקה רבה בהיבט של עיפות פיזית

 רופאים במחלקות הפנימיות של בתי החולים.לגבי בידינו נתונים מסוג זה 

 מסקנות והשלכות למדיניות

ידי ניתוח העדויות -תומכים חלקית בבעיות שזיהינו עלבהם שתמשנו השמן הנתונים עולה כי המדדים 

, חלה 0004-0000אנשי המפתח במערכת הבריאות. בין השנים של של מנהלי המחלקות הקליניות ו

של התמחות בכירורגייה כללית, במקביל לעלייה ברפואה  'ירידה בשיעור ההצלחה בבחינות שלב א

ה כללית ורפואה פנימית אינם בין המובילים )כבעבר( בשיעורי המקצועות כירורגייאכן, פנימית. 

ההצלחה בבחינות שלב א'; אולם שיעורים אלה עדיין גבוהים משל מספר מקצועות רפואיים אחרים. 

, עלה שיעור בוגרי חו"ל בשני המקצועות, אולם הוא נותר נמוך מהשיעורים 0004-0000בין השנים 

איים. שיעור הנשים עלה בקרב המתמחים ברפואה פנימית, והוא המקבילים בשורה של מקצועות רפו

במגמת עלייה גם בכירורגייה כללית. עם זאת, שיעור הגברים המסיימים התמחות בכירורגייה כללית 

עדיין גבוה ממספר רב של מקצועות רפואיים אחרים, וייתכן שהעלייה בשיעור הנשים במקצוע 

ים במקצוע הרפואה. נראה אפוא כי אכן כוח המשיכה של משקפת את העלייה הכללית בשיעור הנש

הכירורגייה הכללית והרפואה הפנימית בקרב מתמחים גברים, בוגרי לימודים בישראל ובעלי כישורים 

פי כל -. אולם, על0004-0000יישום הידע הנלמד( ירד בין בלימוד הרפואה ובקוגניטיביים גבוהים )

 ואיים הנמצאים במצוקה עמוקה יותר.המדדים הללו יש עדיין מקצועות רפ

 -לגבי הרפואה הפנימית  האם יש לכירורגייה הכללית ולרפואה הפנימית קושי באיוש תקנים פנויים?

, עלה מספר התקנים הפנויים ברפואה פנימית, וכיום הוא גבוה 0005-3777בין השנים  התשובה חיובית

. ומכאן שיש קושי למלאן ,ולים הממשלתייםמן הממוצע הכללי של משרות רופאים פנויות בבתי הח

לגבי כירורגייה כללית, הנתונים אינם מעידים על קושי כזה, ואף תומכים בדיווח של מנהלי המחלקות 
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, אף כי לא הכירורגיות כי אין, ולא היו בעבר, משרות פנויות שהתקשו למלאן במשך תקופה ארוכה

   .תמיד המשרה מאוישת בכוח האדם שהיו רוצים בו

הורגשה עלייה  0005-3777לגבי השאלה האם חלה עלייה בהיקף המטלות על הרופאים, נמצא כי בין 

בעומס העבודה בכירורגייה כללית כתוצאה מעלייה ביחס בין היקף המטלות לבין מספר הרופאים 

במחלקה. במחלקות לרפואה פנימית הראו הנתונים שיפור ביחס זה אשר עשוי לבטא ירידה בעומס 

 בודה לרופא במחלקות אלו.  הע

 .לכמת את מידת המצוקהואף  ,למצוקה במקצוע רפואיקריטריונים כי ניתן להגדיר מלמד המחקר 

בעיקר למחסור בנתונים  למדדים למצוקה שנעשה בהם שימוש במחקר יש מגבלות הקשורותאמנם, 

, עם זאת. תקפים אך גם לקושי לתרגם קריטריונים אלה למדדים ,ממוחשבים, עדכניים ונגישים

ניתוח העדויות של באמצעות זיהינו ששימוש תומכים חלקית בבעיות בהם נעשה שהמדדים 

יש לזכור אך הקריטריונים שזוהו, ניתן לחשוב על מדדים נוספים לבחינת  המרואיינים במחקר.

ד, חשוב ם תלויה ביכולת לאסוף נתונים אמינים בהיקף ארצי. בעתיושיי-בריפכם למדדים שהיכולת לה  

לבנות מנגנונים לאיסוף וקבלה של נתונים מארגוני הבריאות השונים. כמו כן, חשוב להמשיך יהיה 

בדיקה חוזרת של מקצועות בהם לולפתח מדדים פשוטים יחסית, אך אמינים, שניתן יהיה להשתמש 

 ואף להשוואה ביניהם.  ,ת המשבר בהםרמרפואיים ו

 כירורגייהה כי ניתן לחלק את הגורמים למצוקה של מקצועות הלותוח הראיונות והעדויות בכתב עימנ

 הכללית והרפואה הפנימית לשלושה: 

ההקשרים החברתיים, ) בה היא פועלתשגורמים הקשורים למערכת הבריאות ולסביבה  .3

 התרבותיים והכלכליים(.

 .גורמים הקשורים למבנה הארגוני של בתי החולים בישראל ולאופן ניהולם .0

 . הספציפירים למאפייני המקצוע הרפואי גורמים הקשו .6

 

במחקר, סיכמנו פתרונות אפשריים שהעלו אנשי מקצוע מובילים ברפואה הקלינית לרמותיה השונות 

בארץ ובחו"ל לפתרון המצוקה שבה שרויים המקצועות הכירורגיה הכללית והרפואה הפנימית.  

ם, העסקת כוח עזר להקלת נטל הגדלת התקינה של כוח האדם של הרופאיבעיקר  כללוההצעות 

העבודה הקלינית והמנהלית של הרופאים, שינויים במבנה ובתכנים של הוראת המתמחים, או שינוי 

מסלול ההתמחות והפיכתו למודולרי, העלאת האטרקטיביות של המקצוע והכשרת מומחים מסוג 

 . physician assistants-ול acute care surgeons-חדש בדומה ל

ולפתרונות המשיבים מאירופה וארצות הברית והמרואיינים בישראל שהציעו יחס לפתרונות יש להתי

בית כלל המערכת,  -ספרות המקצועית בהתאם לרמה שהם מיועדים לתת לה מענה המוצעים ב

מנים שזוהו לשם פתרון יהחולים או מקצוע רפואי ספציפי. יש גם לבחון עד כמה הכרחי לטפל בכל הס

בהיבטים האחרים של המצוקה במקצוע. לטפל יש ערך גם לטיפול בהיבט אחד מבלי  המצוקה או שמא

פתרונות שלמדנו ניתן ליישם במציאות של מערכת הבריאות בישראל בנוסף, חשוב לבחון עד כמה 

. נראה כי המצוקה בשני מקצועות קליניים חשובים אלה סיון בארצות אחרותיעליהם מתוך הנ

  ות ומועילות. הגיוניוחיפוש דרכים ליישומן, אם תמצאנה  מחייבת את בחינת ההצעות
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יצוין כי בישראל, כבכל העולם המערבי, השתנה מעמדו של מקצוע הרפואה. בארצות שונות אף מורגש 

 מחסור רב ברופאים, וגם בישראל חוזים מחסור ברופאים. הקריטריונים שזוהו בעבודה זו 

יטוי למצוקה זו. מקצועות הכירורגייה הכללית הם בחלקם בוהממצאים האמפיריים לגביהם 

והרפואה הפנימית, גם אם עדיין, לפי אותם קריטריונים, אינם במצוקה הרבה ביותר, רואים במגמות 

 הקיימות מעין "כתובת על הקיר".

במחקר זה בנינו מסגרת מושגית להבנת הרכיבים המרכזיים של הרקע, הגורמים והקריטריונים 

קריטריונים יכולים לשמש בסיס להגדרת  ,ממצאי המחקרמסגרת זו, יחד עם צוקה. למקצוע רפואי במ

ובכלל זה ארגון בית החולים , ותלתופעהגורמים העיקריים  שלר מסודר ותילמקצועות במצוקה, לא

מתמקד  הנוכחי , לברר את היקפן ואף לזהות דרכים אפשריות לפתרונן. המחקרוארגון העבודה בו

בסיס למחקר רחב יותר בקרב מקצועות רפואיים ות ולהיוכל  אך מומחיות,תחומי בשני אמנם 

 נוספים.

הן ההסתדרות  . בין היתר,בממצאים מרכזיים מהמחקר נעשה כבר שימוש בפיתוח מדיניות כוח אדם

הרפואית )הר"י( והן משרד האוצר ניצלו את הנתונים בתהליך הבוררות לקראת חתימת הסכם קיבוצי 

 חדש לרופאים.

 מחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות בריאות.ה



 

ix 

 דברי תודה

בהכנת המחקר, במהלכו ובהכנת דוח זה הסתייענו באנשים רבים וברצוננו להודות להם. אנו מודים 

הלי החולים, למנבתי ובמשרד הבריאות, למנהלי  לישראל )הר"י( לאנשי מפתח בהסתדרות הרפואית

כללית ולרפואה פנימית ולראשי האיגודים המדעיים במקצועות אלו אשר  כירורגייההמחלקות ל

הקדישו מזמנם והתראיינו במסגרת המחקר. אנו מודים גם לראשי איגודים מדעיים באירופה 

 ובארצות הברית אשר טרחו וענו על שאלותינו באמצעות הדואר האלקטרוני.

לשעבר מנציבות שירות  ,רות המדינה ולאיאד חמיסה ומאירה עזרתודות ליוסי קינר מנציבות שי

המדינה, על עזרתם בהכנת נתונים על העסקת רופאים בבתי החולים הממשלתיים ועל המידע המועיל 

שקיבלנו בפגישות עמם, ולמרים אבורובה ממשרד הבריאות על עזרתה בכל הנוגע לנתונים על מדדי 

 האשפוז בבתי החולים. 

לחיים שלומי ו( ההסתדרות הרפואית בישראלמ, ודתנו נתונה לשרי קושר )בעברכמו כן, ת

 בהסתדרות הרפואית לישראל,ולדינה ברקוביץ מן המועצה המדעית  ההסתדרות הרפואית בישראלמ

על שטרחו והעבירו לידינו נתונים על רופאים מתמחים. אנו מודים גם לד"ר לב גרימברג, לד"ר ערן 

רותי בריאות כללית על עזרתם בהעברת נתונים על כוח אדם ילעמית הלפרין משהלפרין, לנועה כץ ו

 & Centers for Medicare-( מהEric Katzרפואי ונתוני מדגם של חולים. שלמי תודות לד"ר אריק כץ )

Medicaid Services (CMS) על שמסר לנו לצורך המחקר את תוכנת ה-DRG   וייעץ לנו איך לעשות בה

 שימוש.

אשר עודדו אותנו  ההסתדרות הרפואית בישראלמיוחדת לעו"ד לאה וופנר ולד"ר יורם בלשר מ תודה

ואף עזרו לנו במגעינו עם עמיתיהם באיגודים המדעיים באירופה ובארצות הברית.  ,לבצע מחקר זה

 עדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה )ועדתולעדי אמוראי, יו"ר הו ותודתננתונה  ,כמו כן

 המועילות לדוח המחקר. ועל הערותי ,אמוראי(

ד"ר ברוך רוזן אשר ליווה את המחקר ושימש  :מכון ברוקדייל-ג'וינט-מאיירסתודתנו גם לעמיתינו מ

דליה מנדלר, אשר הצטרפה לצוות המחקר בשלב עבודת השדה ועזרה לנו בניסוח השאלון  ;לו כיועץ

אשר קלטה  ,רחל גולדווג ;בניתוחים הסטטיסטיים אסף שרון אשר עזר ;למנהלי המחלקות ובראיונם

אשר  ,יפעת יאיר ;ובנתה את מדד "מורכבות הטיפול" על נתוני חולים בישראל DRG-את תוכנת ה

ניהלה את הקשר עם ראשי האיגודים המדעיים בחו"ל וסיכמה את תשובותיהם. תודות גם ליניב צ'ונה 

פכם לקבצים ממוחשבים. ולבסוף, אקסל ועמל לה   יקובצבל נתונים כפלט מודפס של מחשב או יאשר ק

תודה לפרופ' ג'ק חביב ולכל שאר עמיתינו במכון ברוקדייל אשר ייעצו לנו במהלך המחקר, למטי 

הסיוע על  אילנה פרידמןמויאל שערכה את דוח המחקר, ללסלי קליינמן, על ההפקה וההבאה לדפוס ול

 .בהדפסה
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0004-0003   ...................................................................................................... 50 

 מספר תקנים מאוישים בפועל, -:  יחס מספר קבלות מתוקנן למורכבות הטיפול00לוח 
 53 ...................................... 0000-0004ת חולים אחד, בשתי מחלקות לכירורגייה כללית בבי              

 ממוצע שעות עבודה בשבוע של רופאים מומחים בבית חולים ובעבודות נוספות,  : 03לוח 
 50 ..................................................................................................... לפי תחום התמחות

 55 .................... מספר מסגרות עבודה של רופאים מומחים בבתי חולים לפי תחומי מומחיות : 00לוח 

   ובעבודה נוספת ולפי תחום  רופאים מומחים בבתי חולים לפי מעמדם בעבודה עיקרית : 06לוח 
 54  .....................................................................................................   התמחות

 59 ................................. רופאים מומחים בבתי חולים לפי סוג התגמול ולפי תחום מומחיות : 05לוח 

 יתר בעבודה בקרב כירורגים כלליים לפי המדד הכולל, מדד עומס כמותי -עומס : 04לוח 
 58 ..................................................................................................... ומדד עומס איכותי

 57 ...................... בודה בקרב כירורגים כללייםיתר רב בע-פירוט התשובות לשאלות על עומס : 03לוח 

 יתר כמותי רב , תוצאות הרגרסיות הלוגיסטיות -המשתנים המנבאים עומס : 09לוח 
 40  .....................................................................................................  במודלים שונים              

 שחיקה בעבודה בקרב רופאים מומחים בכירורגייה כללית, לפי המדד הכולל, מדד  : 08לוח 
 43 .......................................... גניטיבית ומדד תשישות רגשיתמדד שחיקה קו עייפות פיזית,               

 40 ......................... פריטי המדד -בקרב מומחים בכירורגייה כללית 3תחושת שחיקה בעבודה : 07לוח 

 שביעות רצון מהעבודה בקרב המומחים בכירורגייה כללית, לפי המדד הכולל,  : 60לוח 
 46 ....................................... מדד שביעות רצון אקסטרינזית, מדד שביעות רצון אינטרינזית               

 46 ............................................ מן העבודה בקרב מומחים בכירורגייה כללית 3שביעות רצון : 63 לוח

 המשתנים המנבאים שביעות רצון כללית רבה מהעבודה, תוצאות הרגרסיות  : 60לוח 
 45 ........................................................................................ מודלים שונים הלוגיסטיות                

 44 ................................................................. שביעות רצון מהמקצוע לפי תחומי מומחיות : 66לוח 

 "באופן מעשי, אילו הסדרים ארגוניים נעשו כאן  המשיבים לשאלה הפתוחה : 65לוח 
 43 ....................................... מנת להתמודד עם העומס/משבר במחלקות?"-בבית החולים על              

 המשיבים לשאלה הפתוחה: "איך אפשר לשפר את כוח המשיכה של המקצוע,  : 64לוח 
 48 ............................................................................................ אילו פתרונות אפשריים?"              

 47 ....................... סיכום תשובות ראשי איגודים מדעיים בחו"ל -פתרונות אפשריים למשבר  : 63לוח 

 מנהלי בתי חולים ומנהלי מחלקות  -נתונים על המרואיינים בראיונות העומק  : 3לוח א
 96 ...............................................................................לכירורגייה כללית ולרפואה פנימית              

 94 . 0004-0000על לאחר סיום התמחות ברפואה פנימית, -מספר המתחילים התמחות במקצוע : 3לוח ג

משרות פנויות, משרות מאוישות והיחס ביניהן במחלקות הכירורגיות ובכל בית החולים,  : 3לוח ד
 99 ................................................. 0005-3777בבתי החולים הממשלתיים, לפי בית חולים, 



 

 

 משרות פנויות, משרות מאוישות והיחס ביניהן במחלקות לרפואה פנימית ובכל  : 0לוח ד
 80 ............................... 0005-3777שלתיים, לפי בית חולים, בית החולים, בבתי החולים הממ              

 מגמות השינוי במספר הקבלות לאשפוז במחלקות לכירורגייה כללית, בבית חולים אחד  : 3לוח ו'
 85 .......................................................................... 0004-0000של שירותי בריאות כללית,               

 )מדד מורכבות הטיפול( במחלקות לכירורגייה  DRG:  מגמות השינוי בממוצעי מדד 0לוח ו'
 85 ..................................... 0004-0000כללית, בבית חולים אחד של שירותי בריאות כללית,                

 מספר קבלות לאשפוז מתוקנן למורכבות הטיפול, מחלקות לכירורגייה כללית,  : 6לוח ו'
 84 ................................................. 0004-0000בבית חולים אחד של שירותי בריאות כללית,               

 83 ...................... שעות עבודה בשבוע, לפי משתני רקערופאים מומחים בבתי חולים, ממוצע  :  3לוח ז

 89 .......... נתונים מבתי חולים על עבודה נוספת ועל עבודה במסגרת ססיות או תאגידי בריאות : 3לוח ח

 88 ............................................................ יתר בעבודה-קיבוץ למדדים של שאלות על עומס : 3לוח ט

 87 ................................................................. קיבוץ מדדים של שאלות על שחיקה בעבודה : 0לוח ט

 70 .......................................................... ביעות רצון בעבודהקיבוץ מדדים של שאלות על ש : 6לוח ט



 

 

 רשימת תרשימים

 30 ....................................... הרקע והקריטריונים למצוקה -מקצועות רפואיים במצוקה  : 3תרשים 

 39 ..................... 0004-0000מגמות השינוי בשיעורי ההצלחה בבחינות שלב א' בין השנים  : 0תרשים 

 39 ...... 0004-0000מגמות השינוי בשיעורי ההצלחה בבחינות ההתמחות שלב ב' בין השנים  : 6תרשים 

 מגמות השינוי בשיעורי העוברים בהצלחה בפעם הראשונה את בחינות ההתמחות : 5תרשים 

 38 .....................................................................................  0004-0000שלב ב', בשנים 

 מגמות השינוי בשיעורי ההצלחה בבחינות התמחות שלב ב', בקרב הנבחנים בפעם  : 4תרשים 

 37 ....................................................................................  0004-0000השנייה, בשנים 

 03 ............................................................. ם לימודים בוגרי כירורגייה כללית, לפי מקו : 3תרשים 

 00 ................................................................ בוגרי רפואה פנימית, לפי מקום לימודים  :  9תרשים 

 04 ........................... , לפי מין 0005-3770מסיימי התמחות בכירורגייה כללית בין השנים  : 8תרשים 

 04 ................................. , לפי מין 0004-3770מסיימים התמחות ברפואה פנימית בשנים  :  7תרשים 

 תי חולים ממשלתיים ובבתי חולים של איוש משרות, בב-יחס מספר קבלות לאשפוז : 30תרשים 

 63 ........................................................................................... שירותי בריאות כללית

: מגמות השינוי במספר קבלות מתוקנן למורכבות הטיפול בשתי מחלקות לכירורגייה 33תרשים 

 67 ............................................................. 0004-0000כללית בבית חולים אחד, בשנים 

אחד, : מספר התקנים המאוישים בפועל בשתי מחלקות לכירורגייה כללית בבית חולים 30תרשים 

 50 .......................................................................... 0004-0003שירותי בריאות כללית, 

 

 

 

 

 

 




