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  מצית מחקרת

 על דעת הציבור על רמת השירות  שנתיי�מדיסקר תקופתי עור� מכו� ברוקדייל �וינט'ג�מאיירס

בקרב מדג� מייצג של  2007הסקר האחרו� נער� בסו� . 1995במערכת הבריאות שנמש� מאז 

.) ומעלה22בני  (בישראלהבוגרת יה יהאוכלוס
1

להל�  .83% איש ושיעור ההיענות היה 1,868 רואיינו 

 .�2005תו� השוואה לממצאי הסקר הקוד� שנער� ב, מפורטי� הממצאי� העיקריי� מהסקר

אלא , )p<0.05(בהשוואה בי� שני� ובי� אוכלוסיות מוצגי� רק הבדלי� שה� מובהקי� סטטיסטית 

  .א� כ� צוי� אחרת

  

  החולים- ותקופ  שלמגמות ברמת השירות

ווחו על רמה יוהמרואייני� ד, החולי��קופותה ב נשמרה באופ� כללי רמת שירות גבוה�2007ב �

עורי י ש.)�2005 כמו ב, מאוד מרוצי� או מרוצי� 88%(גבוהה של שביעות רצו� מהקופה שלה� 

ללא הבדל (דומי� ) 92%(ובמכבי שירותי בריאות ) 94%( מאוחדת חולי��קופתשביעות הרצו� ב

�קופתוב) 85%( בריאות כללית וגבוהי� לעומת שביעות הרצו� בשירותי, )מובהק סטטיסטית

 ).86%( לאומית חולי�

 גבוה החולי��קופתעולה ששיעור המרוצי� או מרוצי� מאוד מ, היבניתוח לפי קבוצות אוכלוסי �

 ). 94(%בקרב דוברי ערבית 

 משירותי הקופה בתחומי שירות הקשורי� לצוות מאוד המרוצי� שיעור נמצא גידול ב�2007ב �

יחס אחיות , רמה מקצועית ויחס של רופא משפחה, רופא מומחהרמה מקצועית של : הרפואי

 . ויחס פקידי�

 המתינו בי� 18%,  המתינו עד שבוע43%: 2005ללא שינוי לעומת נותר למומחה המתנה מש� ה �

 מהממתיני� יותר משבועיי� ענו 60%יש לציי� כי  . המתינו יותר משבועיי��39%שבוע לשבועיי� ו

   .לדעת�" לא סביר"שזמ� ההמתנה 

�  דקות ו15 ממתיני� עד 63%: 2005ללא שינוי לעומת נותר  במרפאה הראשוניתמש� ההמתנה  �

 .  המתינו מעל חצי שעה17%

 לעומת �2007 ב56% :"פול רפואי כשנזקקתייבכלל לא קשה לקבל ט"עור העוני� יהיה גידול בש �

   .�2005 ב46%

 66%: 50+מוגרפיות לנשי� בנות עור ביצוע המיבש 1999ה המתונה מאז ינמשכה מגמת העלי �

.אול� השינוי אינו מובהק סטטיסטית, �2005 ב63%צעו ממוגרפיה בשנתיי� האחרונות לעומת יב
2
 

                                                   
, משרד האוצר, משרד הבריאות, החולי�� ותקופ גוי בה שותפי� נציגי כליאת המחקר מלווה ועדת ה   1

  .וארגוני צרכני�, המוסד לביטוח לאומי

 שביצעו 74�50שיעור הנשי� בגיל , 2006לפי נתוני תכנית מדדי האיכות לרפואת הקהילה בישראל לשנת    2
נית� להסביר את ההבדל בכ� שנתוני הסקר כוללי� . 59%בדיקת ממוגרפיה בקופה לצור� סריקה היה רק 

ואילו נתוני , החולי� לצור� אבחו� או מעקב וה� במסגרות פרטיות� שי� שביצעו ממוגרפיה ה� בקופותנ
  . החולי�� תכנית המדדי� כוללי� רק ממוגרפיות שבוצעו לצור� סריקה בקופות
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צוע הממוגרפיה נמצא בקרב נשי� בעלות הכנסה נמוכה ישיפור מובהק סטטיסטית בב, ע� זאת

 ). �2005 ב59% לעומת �2007 ב77%(

 ). 48%( בחצי השנה האחרונה ד��לח� בדיקת עור המדווחי� עלילא נמצא שינוי בש �

בלו חיסו� יווחו כי קי ד65+ מבני 46% :עור החיסו� נגד שפעת לקשישי�י נמצאה ירידה בש�2007ב �

.�2005 ב56%בשנה האחרונה לעומת 
3
   

�  ב24% לעומת �2007 ב19%( החודשי� האחרוני� �3עור הפוני� לרופא פרטי בינמצאה ירידה בש �

) 14%( החודשי� האחרוני� �3עור הפוני� למטפל ברפואה האלטרנטיבית בי שיצוי� כי ).2005

  .עור הפוני� לרופא פרטייקרוב לש

 �2007 ב22%(אחוז המדווחי� כי התשלומי� לבריאות מכבידי� במידה רבה רידה בנמצאה י �

�  ב30%(יה באחוז המדווחי� כי התשלומי� לא מכבידי� בכלל יונמצאה על, )�2005  ב27%לעומת 

עדיי� כרבע , ע� זאת .מגמה זאת נמצאה ג� בקרב אוכלוסיות חלשות). �2005 ב19% לעומת 2007

מדווחי� כי התשלומי� לבריאות מכבידי�  מהחולי� הכרוניי� וכרבע מבעלי ההכנסה הנמוכה

 . במידה רבה
  

  )משלים ומסחרי(ביטוחים פרטיים 

 �2007 ב80%( ללא שינוי מובהק  בעלי ביטוח משלי� בקרב האוכלוסייה הבוגרת נשארשיעור �

 המחזיקי� ג� בביטוח משלי� וג� במסחרי שיעורתה ירידה בי הי,אול� ).�2005 ב79%לעומת 

 �2007 ב52%( המחזיקי� רק בביטוח משלי� שיעורה בי ועלי,)�2005 ב31% לעומת �2007 ב28%(

, )53%(ת בקרב ערבי� י הבעלות על ביטוח משלי� נותרו נמוכי� יחסישיעור ).�2005  ב47%לעומת 

וסיעודי ) 32%(י הבעלות על ביטוח מסחרי שיעור). 73%(וקשישי� ) 62%(בעלי הכנסה נמוכה 

 .2005נשארו ללא שינוי מובהק לעומת  )33%(

. בעלי הביטוח המשלי� נשאלו על שביעות רצונ� מהשירותי� שמכוסי� בתכנית הביטוח המשלי� �

 לא יכלו �30%  או לא מרוצי� וכ��כל לא 19% ,ה� מרוצי� כי 41%, מאוד ענו כי ה� מרוצי� 10%

  .י� המכוסי� בתכניתשירותלענות כי לא ידעו מה ה

 לקבלת שירות מהביטוח הפרטי נשאלו על שביעות רצונ� מהשירות פע��אימרואייני� שפנו  �

: �משליהביטוח מבי� הפוני� ל). 'רוקרטיה וכדובי, החזרי�, ה לקבלת מידעילמשל בפני(הנית� 

מרוצה " ענו 26%: מבי� הפוני� לביטוח המסחרי". מרוצה"ענו  �61% ו" מאודמרוצה " ענו 15%

  ".מרוצה" ענו �47%ו" מאוד

 מבעלי הביטוח המסחרי ענו כי נתקלו בבעיה בקבלת שירות �18%  מבעלי הביטוח המשלי� ו15% �

  .או טיפול רפואי דר� הביטוח

 שירות או שהשירות הנחה על אי� מספיק: שלי� היוהבעיות העיקריות שצוינו לגבי הביטוח המ �

הבעיות העיקריות שצוינו לגבי  .רופאי�ויחס לא טוב של  רמה מקצועית ,אינו נכלל בתכנית

                                                   
לפיה� , 2006הנתוני� תואמי� את נתוני התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל לשנת    3

   . 46%חיסו� בקרב קשישי� עמד על שיעור ה
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וסר ח/רוקרטיהובי ,קושי לקבל החזרי� ,כיסוי לשירות/אי� מספיק הנחה: הביטוח המסחרי היו

 .  לא טוב של פקידי�יחס ומענה

  

  נגישות שירותים

  . נהליותיוהגבלות מ, מרחק, תשלומי�לשירותי� הקשורות הר נבחנו בעיות בנגישות בסק

  תשלומי�

לא כולל טיפול שיניי� (ויתרו בשנה האחרונה על טיפול רפואי ו המדווחי� ששיעורחלה ירידה ב �

ויתרו על טיפול רפואי ו ש8% מהאוכלוסייה לעומת 6%(בגלל התשלו� לפחות פע� אחת , )ותרופות

כשליש ויתרו , כמחצית ויתרו על רופא מקצועי, מבי� המוותרי� על טיפול בגלל התשלו�). �2005ב

  . וכרבע ויתרו על שירותי� מחו� לסל,על בדיקות וטיפולי� אחרי�

). �2005 ב15% לעומת 11%( על תרופת מרש� בשנה האחרונה י�תרווהמ שיעורחלה ירידה ג� ב �

�יתרו על תרופה בו שו�16% מ(בולט בקרב הקשישי� ויתור על תרופות הצטמצ� באופ� והיק� ה

וחולי� ) 19%( המוותרי� גבוה במיוחד בקרב בעלי הכנסה נמוכה שיעור). �2007 ב�9% ל2005

יתרו על תרופת מרש� ציינו כי ויתרו על תרופה ו שוהחשוב לציי� כי כמחצית מאל ).16%(� יכרוני

  .חו תרופה תחליפיתאמרו כי לק) 38%(חלק מהמוותרי�  .למחלה כרונית

 12% (פול רפואי או על תרופה או על שניה� יווחו כי ויתרו על טי המרואייני� שדשיעורבדקנו את  �

או / ויתרו על טיפול רפואי ו20%, בקרב בעלי הכנסה נמוכה נמצא כי). �2005 ב17% לעומת �2007ב

�  ויתרו ב10%(ישי� ירידה נמצאה ג� בקרב הקש. �2005 ב�30% לעומת כ,תרופה בגלל התשלו�

 18% � 2005  בקרב החולי� הכרוניי� לא נמצא שינוי לעומת,ע� זאת). �2005 ב16% לעומת 2007

 . או תרופה בגלל התשלו�/ויתרו על טיפול רפואי ו

 מרחק
 .�2005ווחו כ� בי שד14%לעומת ,  כי ויתרו על טיפול רפואי בגלל המרחק11%דיווחו  �2007ב �

כשליש מה� ויתרו על בדיקות וטיפולי� , קור אצל רופא מקצועיירו על ב וית אלה�11%מכמחצית 

 . ובמכוני�חולי�� בתיב

 נהליות של הקופהיהגבלות מ
 7%,  מהמרואייני� ענו כי קבלו הפניה או התחייבות מהקופה רק לאחר מאמ� או ע� קושי18% �

 . 2005ללא שינוי לעומת  י� נשארושיעורה. בלו הפניה לרופא שרצויענו כי לא ק

ללא שינוי (תרופה בגלל המחיר   להחלי�ה� כי הקופה דרשה מוענ,  לתרופהו ממי שנזקק9% �

 ). 13(%יחסית   המדווחי� כ� בקרב חולי� כרוניי� נשאר גבוהשיעור). 2005לעומת 
  

  ניהול הטיפול התרופתי 

 אמרו כי )79%(רוב הנשאלי� . ת לניהול הטיפול התרופתיובסקר חזרנו על סדרת שאלות הנוגע �

  ). תרופת מרש� או תרופה ללא מרש�(בשנה האחרונה נזקקו בעצמ� לתרופה כלשהי 

 לקחו תרופות 3% מהמרואייני� ענו שבשנה האחרונה לקחו תרופות מרש� באופ� קבוע ועוד 45% �

   ).כלומר מדי יו� במש� חודש לפחות(ללא מרש� באופ� קבוע 
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הא� רופא עבר אית� על רשימת כל , חרונהבשנה הא"שאלה  הלעשיפור ניכר נמצא בתשובה  �

 שענו כ� 37% שלקחו תרופות באופ� קבוע ענו בחיוב לעומת המאל 57%? "התרופות שאתה לוקח

  .�2005ב

ווחו י ד, וכשליש ממי שלקחו תרופה באופ� קבוע,כמחצית ממי שלקחו תרופה כלשהי השנה �

 . 2005שא זה לא חל שינוי לעומת בנו. שהרופא לא הסביר לה� מספיק על התרופות שה� לוקחי�

 לתרופה השנה ענו שהפסיקו לקחת תרופה או שינו את המינו� על דעת עצמ� בלי מהזקוקי� 12% �

י� שיעורג� .  תרופות בקביעותי�ענו כ� ג� בקרב מי שלוקח) 15%( דומה שיעור .להודיע לרופא

 .2005אלה נותרו ללא שינוי לעומת 
  

 ברים של רופאיםאום טיפול והסית, הקדשת זמן
ה יי הפנישיעור, כצפוי .ווחו כי פנו לרופא המשפחה בשנה האחרונהי ממשתתפי הסקר ד85% �

 ).88%(ונשי� ) 94%(� י חולי� כרוני,)95%(גבוהי� יותר בקרב קשישי� 

כמחצית� (קרו אצל רופא והוא לא הקדיש לה� מספיק זמ� י ענו כי בשנה האחרונה ב15% �

קרו יענו כי בשנה האחרונה ב) 16%(עור דומה יש). כמחצית לרופא אחרהתייחסו לרופא המשפחה ו

 לרופא �6% התייחסו לרופא מקצועי ו10%( אצל רופא והוא לא ענה על שאלות חשובות שהיו לה�

 ).משפחה

קור האחרו� רופא המשפחה לא יבשנה האחרונה ענו כי בב קרו אצל רופא משפחהי שבהמאל 17% �

קור האחרו� רופא מקצועי לא י ענו כי בב18% ;פולי הרפואי והטהסביר לה� מספיק על המצב

 ).�2005ללא שינוי מ(פול יהסביר לה� מספיק על המצב הרפואי והט

 מהמרואייני� ענו כי רופא המשפחה מרכז את כל המידע הרפואי על הטיפולי� הרפואיי� 63% �

ו שאי� לה� רופא אול� כשליש מהחולי� הכרוניי� וכחמישית מהקשישי� ענ ,שה� מקבלי�

  .שממלא תפקיד זה
  

  הערכת תפקוד מערכת הבריאות 

, מאודהא� אתה מרוצה , באופ� כללי: "המרואייני� נשאלו שאלה כללית על תפקוד מערכת הבריאות

שאלה זו מתייחסת לתפקוד  ."? מרוצה או לא מרוצה ממערכת הבריאות בישראלכ��כללא , מרוצה

   ). ואחרי�החולי�� בתי, החולי��ותקופ(ת של כלל הגורמי� במערכת הבריאו

 ). �2005 ב57%  לעומת63%( ממערכת הבריאות מאוד המרוצי� או המרוצי� שיעוריה בינמצאה על �

 שביעות הרצו� משירותישיעורי נציי� כי שיעורי שביעות הרצו� ממערכת הבריאות נמוכי� מ �

 ). מאוד ענו שה� מרוצי� או מרוצי� 88%( החולי��ותקופ

בעלי הכנסה נמוכה , )90%(בקרב ערבי� ממערכת הבריאות נמצאה ות רצו� גבוהה יותר שביע �

   .)70%(דוברי רוסית , )70%(קשישי� , )77%(

 מרוצי� או לא מרוצי� ממערכת הבריאות נשאלו בשאלה כ�� כלהמרואייני� שענו כי ה� לא  �

המערכת ציינו כי )  מכלל המדג�9%שה� ( שאינ� מרוצי� הכרבע מאל .פתוחה על הסיבות לכ�

: הזכירו כל אחת מהסיבות הבאות ) מכלל המדג�6%שה�  (�15%כ; חוסכת ולא נותנת מענה
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רמת שירות  ורוקרטיהויב, מקצועית נמוכההרמה ה, אי� שוויו�, הסל מצומצ� ,י� יקרי�שירותה

� בתירמה נמוכה של התייחסו ל)  מכלל המדג�3%שה� ( תשעה אחוזי� .יחס לא אדיב, נמוכה

  .חולי�

  

 וכ� בהיבטי� הקשורי� החולי��ותקופ  נמצאו שיפורי� בשירותי2007�2005  שבי�בתקופה, סיכו�ל

   .�בתחומי� רבי� יש מקו� לשיפור נוס, ע� זאת. לתשלומי�

  

מבחר הגדלת , מעבדההשירותי , עבודההשעות יש מקו� לשיפור בנוחות , גישותבנושאי� הקשורי� לנ

 והקלה במגבלות ,רופאי� יועצי�תור לקיצור מש� ה, ות והפניותקבלת תרופקלות , תרופותה

   .מינהליות על קבלת שירותי�

  

 על מנת להסיר שינוי במדיניות תשלומי השתתפות עצמיתיש מקו� לשקול  שוויו�על מנת להגביר את ה

ת שירותי� ספריב ;קבלת שירותי� הפוגעי� בעיקר באוכלוסיות חלשות לעמחסומי� כספיי� 

טוח יהרחבת כיסוי הבב; נגישות לאוכלוסיות הגרות ש�ה על מנת להקל על בי� מרוחקי�ישויב

  . י� נוספי� שאינ� בסלשירותנגישות להעל מנת לשפר את שוויו�  המשלי�

  

 יש מקו� לשיפור בהקדשת זמ� לחולה שיאפשר הגברת חולהבי� הרופא למפגש בהיבטי� הקשורי� ב

  .ניהול הטיפול התרופתי והסברי�איכות ה, טיפולהאו� יתהפעילויות הקשורות ל

  

 התרומה האפשרית לקידו�יהיה צור� להערי� את , כאשר שוקלי� שינויי� כאלה במדיניות, כמוב�

  .    ושיקולי� אחרי�ישימות, שוויו� בהקשר של ניתוח מדיניות רחב יותר אשר ישקול ג� עלויות

  

 ולמערכת הבריאות בכללותה בשיפור מתמש� �החולי�ותקופאנו מקווי� כי ממצאי המחקר יסייעו ל

  .של השירותי� לאזרחי�

  

� והממצאי� הוצגו בפני קובעי מדיניות בקופות,  כבר הופ� בהרחבהמפורט של ממצאי הדוחתקציר 

  .כנסתה המועצה הלאומית לרפואה ראשונית ו,מועצת הבריאות, משרד הבריאות, החולי�

  

חולי� �קופת, מכבי שירותי בריאות, ירותי בריאות כלליתש, עבודה זו מומנה בסיוע ממשלת ישראל

  .חולי� מאוחדת�לאומית וקופת

  



 vi

 דברי תודה 

דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות "אנו מודי� לחברי ועדת ההיגוי של המחקר 

להל� רשימת חברי הוועדה לפי סדר . ממצאי� הלעשסייעו בפיתוח כלי המחקר ונתנו הערות , "2007

 :בעת עריכת הסקרותפקיד� , ב"א

  המוסד לביטוח לאומי , מנהל תחו� מחקרי בריאות, ק בנדלק'ז

  האגודה לזכויות החולה , שמוליק ב� יעקב

  משרד הבריאות, ל לכלכלת בריאות"סמנכ, גבי ב� נו�

  ) צרכני בריאות ישראל(י "ר צב"יו, מידד גיסי�

  משרד האוצר, ביטוח וחיסכו�, אג� שוק ההו�, רה הירשהור�ליאו

  מכבי שירותי בריאות , פרנסיס ווד

  משרד האוצר, אג� התקציבי�, רפרנט בריאות, אנואר חיל�

  משרד הבריאות , ל"משנה למנכ, בועז לב

  משרד הבריאות, בריאות הנפש, דפנה לוינסו�

�  משרד הבריאות, אות נוספי�ל לקופות חולי� ושירותי ברי"סמנכ, יואל ליפשי

  שירותי בריאות כללית , עוזרת ראש חטיבת הקהילה, נורית לקס

�  חולי� לאומית�קופת, מנהל המחלקה לרפואה בקהילה, ער� מ

  ר האגודה לזכויות החולה "יו, עדינה מרקס

  חולי� מאוחדת �קופת, ל"לשכת המנכ, דוד סומ�

  קופת חולי� מאוחדת , התקציבי�מנהל שיווק ופרסו� וממונה על , יהודה עליאש

  מכבי שירותי בריאות , מנהלת המחלקה להערכת שירותי�, נורית פרידמ�

  משרד האוצר , אג� תקציבי�, ראוב� קוג�

  משרד הבריאות, אג� לכלכלה וביטוח בריאות, ניר קידר

  חולי� לאומית �קופת, רופא מחוזי, רפי קיי�

  שירותי בריאות כללית, יות בריאותראש אג� תכנו� ומדינ, רוזנברג�סיגל רגב

  מכו� ברוקדייל �וינט'ג�מאיירס, מנהל מרכז סמוקלר לחקר מדיניות בריאות, ברו� רוז�

  משרד הבריאות , יוע�, ראוב� שטיינר

  משרד הבריאות , מנהלת תחו� סקרי� והערכה, ענת שמש

  

 להד ולחברי אמנו� לוכ� ות ולחברי מועצת הבריא, ל משרד הבריאות אבי ישראלי"אנו מודי� ג� למנכ

  .על הערותיה� המועילות בפגישה שבה הוצגו ממצאי המחקר, המועצה הלאומית לרפואה ראשונית

  

ללסלי קליינמ� על ו,  על העריכהלבלהה אלו�, שסייעה בכתיבת ממצאי המחקרסמואל הדר תודה ל

  .ההפקה וההבאה לדפוס
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  ינים יתוכן ענ

  1   מבוא. 1
  1 2007�2005בתקופה ובסביבה ינויי� במדיניות ש:  רקע1.1    
    

  4  שיטת המחקר. 2
  4   אוכלוסיית הסקר והמדג�2.1    
  5   שיטת הדגימה והשקלול2.2    
  5   איסו� הנתוני� וכלי המחקר2.3    
  6   שיטות ניתוח הנתוני�2.4    
    

  6  ממצאי�. 3
  6  2007�2005, שירותה נבחרי� של רמת נטל כספי והיבטי�,  מגמות בשביעות רצו�3.1    

  6  החולי� לאור� השני��שביעות רצו� משירות קופות. א           
  9  החולי� לאור� השני��רמת השירות הנתפסת בקופות. ב           
  10  מדדי� לטיפול רפואי. ג           
  14  פנייה מחו� למערכת הציבורית. ד           
  19  יסת הנטל הכספי של הוצאות המשפחה לבריאות לאור� השני�תפ. ה           

  20   מדדי נגישות הקשורי� לתשלו�3.2    
  20  תשלו�הויתור על טיפול רפואי בקופה בגלל . א           
  21  ויתור על תרופות בגלל התשלו�. ב           
  22  ויתור על טיפול או תרופות בשל התשלו�. ג            

  23   פעולות של הקופות לריסו� הוצאות3.3    
  23  תהלי� קבלת הפניה או התחייבות מהקופה. א           
  24  דרישה של הקופה להחלי� תרופה בשל המחיר. ב           
  24  ויתור על טיפול בגלל מרחק. ג           

  25   תרופות3.4    
  27   הערכת תפקוד מערכת הבריאות3.5    
    

  28  מידת השוויוניות בי� אוכלוסיות בשביעות הרצו� ובנגישות השירותי�. 4
    

  30  סיכו� ודיו�. 5
    

  33  רשימת מקורות
    

  35  נספחי�

  

  

  רשימת נספחים

  37  לפי שני�, מאפייני� דמוגרפיי� של מדגמי סקר חוק ביטוח בריאות ממלכתי    :'נספח א
    

 ) 2007(וגרפיי� של מדג� סקר חוק ביטוח בריאות ממלכתי השוואה בי� מאפייני� דמ    :'נספח ב
  38  לבי� מאפייני האוכלוסייה הבוגרת בישראל                  

    

  39  שביעות רצו� משירותי� שוני�    :'נספח ג
    

  43  מדדי זמינות השירותי� ונגישות�    :'נספח ד
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  45  תמדדי� לטיפול רפואי ולהערכת מצב הבריאו    :'נספח ה
    

  49  פנייה מחו� למערכת הציבורית     :'נספח ו
    

  52  יתרופתהניהול הטיפול      :'נספח ז
    

  54   בריאותבגי�מידת ההכבדה של תשלומי המשפחה     :'נספח ח
    

   ופעילויות הקופות,ויתור על טיפול בקופה בשנה שקדמה לסקר בגלל תשלו�    :'נספח ט
  55  סו� ההוצאותלרי                  

    

  58  החולי�� שביעות רצו� ממערכת הבריאות ומקופת    :'נספח י
    

  59  השוואה בי� קבוצות אוכלוסייה: א"נספח י

  

  

  לוחות ותרשימיםרשימת 

, 2003 , 2001, 1999, 1997, 1995תוצאות עבודת השדה בסקרי האוכלוסייה בשני� :       1לוח 
  4   �2007 ו2005

    

  7  החולי� באופ� כללי� שביעות רצו� מקופת:1תרשי� 
    

  8  לפי קופה, החולי��שביעות רצו� כללית מקופות: 2תרשי� 
    

  11   לפי קבוצות אוכלוסייה50+שיעור ביצוע בדיקות ממוגרפיה לבנות : 3תרשי� 
    

  14  לפי קופה, 2007, מחלה כרונית ומצוקה נפשית, הערכת מצב בריאות כגרוע: 4תרשי� 
    

  15  פנייה מחו� למערכת הציבורית: 5תרשי� 
    

  17  בעלות על ביטוח סיעודי: 6תרשי� 
    

  20  על המבוטחי�מכבידי� בריאות  לעתשלומי המשפחה  :7תרשי� 
    

  21  )לא כולל תרופות (2007�1999, ויתור על טיפול בקופה בשנה האחרונה בגלל תשלו�: 8תרשי� 
    

  22  )ל� או לב� משפחה(רש� בשנה האחרונה  בגלל המחיר ויתור על תרופות מ: 9תרשי� 

  
  

   בנספחיםרשימת לוחות

 נתוניבי� ל, 2007 מדג� סקר חוק ביטוח בריאות בי� מאפייני� נבחרי� ה שלהשווא  : �1לוח ב
  38  לשכה המרכזית לסטטיסטיקה

    

נתוני בי� ל, 2007 מדג� סקר חוק ביטוח בריאות  השוואה בי�� חולי� �חברות בקופת  : �2לוח ב
  38  הלאומי הביטוח

    

  39  בשני� נבחרות, חולי��לפי קופת, שביעות רצו� משירותי� שוני�  : �1לוח ג
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    ניתוח–חולי� �קופתלפי  ומאפייני� נבחרי�לפי ,  משירותי� שוני�שביעות הרצו�  : �2לוח ג
  41  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� רב  

    

  43 לפי קופה, שינויי� בשני� נבחרות, ינות ונגישות השירותי�מדדי זמ : �1לוח ד
    

  משתני מסוג רגרסיה �ניתוח רב, דיווח על קושי וקושי רב בקבלת טיפול רפואי : �2לוח ד
  44  2007, לוגיסטית  

    
  משתני מסוג רגרסיה�ניתוח רב, דיווח על המתנה יותר משבועיי� לרופא מומחה : �3לוח ד

  44  2007 ,לוגיסטית  
    

, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� ניתוח רב, דיווח על המתנה עד שבוע לרופא מומחה: �4לוח ד
2007  44  

    

  45  בשני� נבחרות, לפי קופה, מדדי� לטיפול רפואי ולהערכת מצב הבריאות : �1לוח ה
    

  46  2007, גיסטיתמשתני מסוג רגרסיה לו�ניתוח רב, 50+בדיקות ממוגרפיה בקרב בנות : �2לוח ה
    

  משתני מסוג רגרסיה �ניתוח רב, ד� בחצי השנה האחרונה�ביצוע בדיקת לח� : �3לוח ה
  46  2007, לוגיסטית  

    

  משתני מסוג רגרסיה � ניתוח רב, הערכת מצב בריאות כטוב או טוב מאוד:  �4לוח ה
  46  2007, לוגיסטית  

    

, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�  ניתוח רב,תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה : �5לוח ה
2007  47  

    

  משתני �ניתוח רב, רופא המשפחה הסביר ל� מספיק על מצב� הרפואי והטיפול הנדרש : �6לוח ה
  47  2007, מסוג רגרסיה לוגיסטית  

    

  משתני �ניתוח רב, רופא מקצועי הסביר ל� מספיק על מצב� הרפואי והטיפול הנדרש : �7לוח ה
  47  2007,  רגרסיה לוגיסטיתמסוג  

    

  הא� קרה ל� שביקרת אצל רופא והוא לא ענה ל� על שאלות חשובות , בשנה האחרונה : �8לוח ה
  48  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�ניתוח רב, שהיו  ל�  

    

  או הטיפולי� הרפואיי� שאתה מקבל מרופאי� /רופא כלשהו מרכז את כל המידע ו : �9לוח ה
  48  2007', מכוני� וכד, חולי�� בתי, ני�שו  

    

  49  לפי קופה בשני� נבחרות, פנייה מחו� למערכת הציבורית  : �1 לוח ו
    

  50  2007 ,משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�ניתוח רב, בעלות על ביטוח משלי�  : �2 לוח ו
    

  50  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�ניתוח רב, בעלות על ביטוח מסחרי  : �3 לוח ו
    

  50  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�ניתוח רב, בעלות על ביטוח סיעודי פרטי כלשהו  : �4 לוח ו
    

  ניתוח , בשלושת החודשי� האחרוני�) לא כולל רופא שיניי�(רופא פרטי  לעהוצאה   : �5 לוח ו
  51  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� רב  

    
  משתני מסוג רגרסיה �ניתוח רב, אלטרנטיבית/ל ברפואה משלימההוצאה על מטפ  : �6 לוח ו

  51  2007, לוגיסטית  
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  ניתוח , רופא עבר אית� על רשימת כל התרופות שאתה לוקחה, בשנה האחרונה  : �1לוח ז
  52  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� רב  

    

   שאתה לוקח רופא עבר אית� על רשימת כל התרופותה, בשנה האחרונה  : �2לוח ז
  52  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�ניתוח רב, )בקרב מי שלוקח תרופות בקביעות(  

    

  ,  לוקחאתה מספיק על התרופות ש ל�רופא הסבירה, בשנה האחרונה  : �3לוח ז
  52  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�ניתוח רב                

    
י   מבקרב( לוקח אתהמספיק על התרופות של� הסביר הרופא , בשנה האחרונה: �4לוח ז

  53  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� ניתוח רב, )שלוקחי� תרופות בקביעות
    

  משתני �ניתוח רב, "במידה רבה "מכבידי�תשלומי המשפחה על בריאות  : �1לוח ח
  54  2007, מסוג רגרסיה לוגיסטית  

    

, לפי קבוצות אוכלוסייה, בשנה שקדמה לסקר בגלל תשלו�ויתור על טיפול בקופה : �1לוח ט
2007  55  

    

  לפי קבוצות , ויתור על תרופות שהרופא רש� בשנה שקדמה לסקר בגלל המחיר: �2לוח ט
  55  2007, אוכלוסייה  

    

  לפי , ויתור על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרש� בשנה שקדמה לסקר: �3לוח ט
  55  2007 ,בוצות אוכלוסייהק  

    

  משתני מסוג �ניתוח רב, ויתור על טיפול בקופה בשנה שקדמה לסקר בגלל תשלו�: �4לוח ט
  56  2007, רגרסיה לוגיסטית  

    

  משתני �ניתוח רב, ויתור על תרופות שהרופא רש� בשנה שקדמה לסקר בגלל המחיר: �5לוח ט
  56  2007, רגרסיה לוגיסטית מסוג  

    

  ניתוח , טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרש� בשנה שקדמה לסקרויתור על  : �6לוח ט
  56  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� רב  

    

  משתני �ניתוח רב, קבלת הפניה או התחייבות מהקופה לאחר מאמ� מסוי� או בקושי : �7לוח ט
  57  2007, מסוג רגרסיה לוגיסטית  

    

  משתני � ניתוח רב, לי� תרופה בגלל מחירה הגבוהדרישה של הקופה מהחולה להח : �8לוח ט
  57  2007, מסוג רגרסיה לוגיסטית  

    

  58  2007, החולי� באופ� כללי לפי קופה� שביעות רצו� ממערכת הבריאות ומקופת  : �1 לוח י
    

  משתני �ניתוח רב, שביעות רצו� גבוהה או גבוהה מאוד מתפקוד מערכת הבריאות  : �2 לוח י
  58  2007, לוגיסטיתמסוג רגרסיה   

    

, בי� קבוצות חלשות באוכלוסייה לבי� קבוצות אחרותשל מדדי� שוני� השוואה : �1א"לוח י
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