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  תמצית מחקר
  

מכו� ברוקדייל מחקר מעקב אחר ) וינט'ג)  עור- מאיירס1995מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 

המחקר נעשה ביוזמת משרד הבריאות ע� חקיקת . מנקודת מבט� של הצרכני�, אותתפקוד מערכת הברי

בחינת השפעות של שינויי , במעקב אחר תפקוד מערכת הבריאותשיסייע מידע עדכני לספק החוק ומטרתו 

כל , משרד האוצר, את המחקר מלווה ועדת היגוי משותפת למשרד הבריאות. שיפור השירותי�ו, מדיניות

  .המוסד לביטוח לאומי וארגוני צרכני�, לי�החו) קופות

  

, לאיכות השירותי�, החולי�) במחקר פותחה סדרת מדדי� קבועי� הנוגעי� לשביעות הרצו� משירותי קופות

שנתיי� ) בסקרי� דו, המידע נאס/ באופ� שוט/. לפנייה מחו. למערכת הציבורית ולנטל הכספי על המבוטחי�

בקרב  2005אוקטובר ) הסקר האחרו� נער- בחודשי� אוגוסט. - זמ�והוא מאפשר לעקוב אחר מגמות לאור

 איש ושיעור ההיענות 1,902בסקר רואיינו  .שי בסדרהיוהוא הש, בישראלהבוגרת יה ימדג� מייצג של האוכלוס

  .85%היה 

  

מאחר שהוא מביא את נקודת מבט� של צרכני , המחקר חשוב במיוחד לקובעי המדיניות במערכת הבריאות

ולעמוד על מגמות , ממצאיו מאפשרי� לעקוב לאור- זמ� אחר רמת השירות ואיכות הטיפול הנתפסת. תהמערכ

מאיר תחומי� שבה�  המחקר, כ�)כמו. החולי�) וכ� על השפעות של יוזמות מדיניות ברמה הלאומית ובקופות

 ידי) על� מתאימי� ותור� בכ- להעלאת תחומי� אלה לדיו� ציבורי ולקידו� תכנו� מעני, רמת התפקוד לקויה

  .קובעי המדיניות

  

 במספר מדדי� 2003) הסקר הקוד� שנער- ב תו- השוואה לממצאי 2005בדוח זה יוצגו ממצאי הסקר של 

יוצגו ממצאי� בנושאי� שנית� לה� דגש מיוחד בסקר , בנוס/. 1995מרכזיי� שאחריה� נער- מעקב מאז 

 .נגישות השירותי� והערכת תפקוד מערכת הבריאות ,לתרופות ועדכו� הס, מעבר בי� קופות: 2005) שנער- ב

בכל הנושאי� האלה מוצגת ג� השוואה בי� התנסויות של חולי� במחלה כרונית לבי� התנסויות של מי שאי� 

  .לה� מחלה כרונית

  

  2005-2003והיבטים נבחרים של רמת שירות נטל כספי , שביעות רצוןמגמות ב

ווחו על רמה גבוהה של יוהמרואייני� ד, החולי�) קופותות גבוהה ב רמת שיר נשמרה באופ� כללי2005) ב �

עורי יש ).2003)  ב89% לעומת דו מרוצי� או מרוצי� מא88%(באופ� כללי  שביעות רצו� מהקופה שלה�

ללא הבדל מובהק (דומי� ) 91%(שירותי בריאות מכבי ב ו)92% (מאוחדת חולי�) קופתשביעות הרצו� ב

 ).86% ( לאומיתחולי�) קופתבו) 86%(שירותי בריאות כללית שביעות הרצו� במת וגבוהי� לעו, )סטטיסטית
גבוה בקרב דוברי � יהחול) מקופתשיעור המרוצי� או מרוצי� מאוד , היקבוצות אוכלוסיבניתוח לפי  �

 . ונמו- יחסית בקרב דוברי רוסית, )90% (65מבוגרי� מעל גיל ו) 91%(בעלי הכנסה נמוכה , )91%(ערבית 
עור יבש וכ� ,)2003)  ב30% לעומת 2005) ב24% (ד מהקופה באופ� כלליוהמרוצי� מא עורירידה בש ייתהיה �

רופא , קלות קבלת תרופות והפניות, חר תרופותבמ: בה�ומתחומי שירות ספציפיי� ד והמרוצי� מא

  .צי�עור הלא מרוילא היה כמעט שינוי בש, אול� .פוח המתקני�יקיו� וטישירותי המעבדה ונ, המשפחה
.  חשו בשיפור או בהרעה בשירותי הקופה לעומת השנה שקדמה לסקר2005) המרואייני� נשאלו הא� ב �

, 2003לעומת שנת , ע� זאת). 13%(היה גבוה משיעור הדיווח על הרעה ) 21%(שיעור הדיווח על שיפור 

 21%(יפור בהתא� למגמת הירידה בשביעות הרצו� נמצאה ירידה מובהקת ג� בשיעור המדווחי� על ש

  . לא נמצא שינוי בשיעור המדווחי� על הרעה). 2003)  ב26%לעומת 
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 2005)  ענו כי המתינו מעל שבוע ב55% : מבעבר יותרארו-למומחה המתנה מש- המרואייני� מדווחי� על  �

 , מהממתיני� יותר משבועיי�60%)  ו,רבע מהממתיני� שבוע עד שבועיי�יש לציי� כי . 2003)  ב49%לעומת 

   .לדעת�" לא סביר"זמ� ההמתנה ענו ש

 2005)  דקות ב15 עד ומתינדיווחו כי ה 63% : מבעברקצר יותרמעט  במרפאה הראשוניתהמתנה מש- ה �

 .2003) ב 60%לעומת 
  . 2003)  ב20% לעומת 2005) ב15%: כשנזקקו לורפואי פול יקשה לקבל טהיה שעוני� ירידה באחוז היתה יה �

. צעו ממוגרפיה בשנתיי� האחרונותי ב63%: 50+בנות נשי� גרפיות לעור ביצוע הממוישינוי בשלא היה  �

  .2003) ב44% לעומת 2005) ב50% ) ד� בחצי שנה אחרונה ) עור המדווחי� על בדיקת לח.ייה בשיעלתה יהי

ללא שינוי בבעלות על ביטוח , )2003)  ב72% לעומת 2005) ב79%(עור בעלי ביטוח משלי� יה בשיעלינמצאה  �

בעלי הכנסה נמוכה , )47%(עורי הבעלות על ביטוח משלי� נמוכי� יחסית בקרב ערבי� יש ).34%(מסחרי 

  .אבל עדיי� גבוהי�, )67%(וקשישי� , )59%(

) ב31% לעומת 2005) ב27%(אחוז המדווחי� כי התשלומי� לבריאות מכבידי� במידה רבה רידה בייתה יה �

 מבעלי ההכנסה הנמוכה מדווחי� כי התשלומי�  כשליש מהחולי� הכרוניי� וכשליש, עדיי�,אול�). 2003

 . לבריאות מכבידי� במידה רבה
  

  שירותיםהנגישות 

  . נהליותימוהגבלות , מרחק, בסקר נבחנו בעיות בנגישות שירותי� הקשורות בתשלומי�

  

  תשלומי�

 ל התשלו�בגל, )לא כולל טיפול שיניי� ותרופות( מהאוכלוסייה ויתרו על טיפול רפואי 8%, בשנה האחרונה �

  .2003) ויתרו על טיפול רפואי בו ש6%לעומת , לפחות פע� אחת
כרבע ויתרו על בדיקות , כמחצית ויתרו על רופא מקצועי, מבי� המוותרי� על טיפול בגלל התשלו� �

 מהמוותרי� על טיפול 19%יש לציי� עוד כי רק .  ויתרו על שירותי� מחו. לסל16%)וטיפולי� מיוחדי� ו

 .חליפיבלו טיפול תיק
 המוותרי� גבוה אחוז. 2003ללא שינוי לעומת ,  בגלל התשלו� ויתרו על תרופת מרש� בשנה האחרונה15% �

 המבי� אלארבעי� ושניי� אחוזי� ). 19%(י� יוחולי� כרונ) 23%(במיוחד בקרב בעלי הכנסה נמוכה 

תרופה , - כאבי�משכ, תרופה זולה יותר(אמרו כי לקחו תרופה תחליפית , יתרו על תרופת מרש�ושו

 ). 'טבעית וכד
. 2003 ללא שינוי לעומת , ויתרו על טיפול רפואי או על תרופת מרש� בגלל התשלו� בשנה האחרונה17%  �

� ויתרו על טיפול רפואי או תרופה י מהחולי� הכרוני20%)  מבעלי ההכנסה הנמוכה וכ30%) כ יש לציי� כי

 .  בשנה האחרונהבגלל התשלו�
 ויתרו כמחצית בעלי ההכנסה הנמוכהבקרב  : בשנה האחרונהל שיניי� בגלל התשלו� ויתרו על טיפו30% �

)קופותפול שיניי� אינו נכלל בסל השירותי� שי חשוב לציי� כי ט. כשליש)  י�י החולי� הכרונובקרב

 . חייבות לספק לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתיהחולי�
  

 מרחק
כמחצית מה�  .1999)  שדווחו כ- ב8%לעומת , בגלל המרחקווחו כי ויתרו על טיפול רפואי י ד14% 2005) ב �

 .חולי� ובמכוני�)ויתרו על בדיקות וטיפולי� בבתימה� כשליש , קור אצל רופא מקצועייויתרו על ב
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  של הקופהנהליותיהגבלות מ
ע� לאחר מאמ. או רק בלו הפניה או התחייבות מהקופה יקבשנה האחרונה  מהמרואייני� ענו כי 20% �

) שענו כ- ב2%בלו הפניה לרופא שרצו לעומת י ענו כי לא ק7% ,בדומה. 2003)  שענו כ- ב15% לעומת ,קושי

2003. 
שיחליפו תרופה בגלל מה� עור המדווחי� שהקופה דרשה יירד ש, בקרב מי שנזקק לתרופה, לעומת זאת �

)  ב13(%יחסית  העור המדווחי� כ- בקרב חולי� כרוניי� נשאר גבוי ש).2003)  ב14% לעומת 8%(המחיר 

  ).2003)  ב16%)  ו2005
  

  מעבר בין קופות

נמצא כי ישנה קבוצה משמעותית של אנשי� . סדרת שאלות חדשה בסקר בחנה את סוגיית המעבר בי� הקופות

 מהמרואייני� אמרו שבשנתיי� האחרונות שקלו 20%) כ.  מממשי� זאתינ�ששוקלי� מעבר קופה אבל רוב� א

   . בשנתיי� האחרונותעברו קופה בפועל 2%) רק כ אול�, לעבור לקופה אחרת

, אי� זמ�(שארות בקופה הנוכחית היו סיבות אישיות יהסיבות העיקריות לה, בקרב אלו ששקלו מעבר �

, �"מחירי השב(ודאות לגבי כדאיות המעבר ) וכ� אי, השירות השתפר, מהרופא, מרוצה מהצוות, )עצלנות

  ).חשש מאיבוד זכויות, תשלומי�
  

  ת ועדכון הסלתרופו

אמרו כי בשנה האחרונה נזקקו לתרופה ) 96%(רוב הנשאלי� . סדרת שאלות חדשה נגעה לטיפול תרופתי

  .לעצמ� או לב� משפחת�

 לקחו תרופות ללא 5% מהמרואייני� ענו שבשנה האחרונה לקחו תרופות מרש� באופ� קבוע ועוד 47% �

   ).לפחותחודש כלומר מדי יו� במש- (מרש� באופ� קבוע 

 לתרופה השנה ענו שהפסיקו לקחת תרופה או שינו את המינו� על דעת עצמ� בלי להודיע ו ממי שנזקק13% �

 .ענו כ- ג� בקרב מי שלוקח תרופות בקביעות) 15%(עור דומה יש. לרופא
אמרו שבשנה האחרונה רופא עבר אית� על רשימת כל התרופות  שלקחו תרופות באופ� קבוע מימ 37%רק  �

  .שה� לוקחי�
שהרופא לא הסביר לה�  ווחוי דבאופ� קבועשלקחו תרופה מי מכשליש כמחצית ממי שלקחו תרופה השנה ו �

 .מספיק על התרופות שה� לוקחי�
בכל שנה מוסיפי� תרופות ": שאלנו, על מנת לבחו� את עמדות הציבור לגבי עקרונות עדכו� סל התרופות �

 ענו שרצוי להוסי/ מעט 40% "?תרופות רצוי להוסי/סוגי אילו . לסל הבריאות והתקציב הציבורי מוגבל

 30%) וכ;  ענו שרצוי להוסי/ הרבה תרופות זולות להרבה חולי�30%; תרופות יקרות למעט חולי� קשי�

 . "הכל לכול�" או "לא רוצה להחליט" או "לא יודע"ענו 
  

  במערכת הבריאותבמחלות כרוניות התנסויות של חולים 

 ,סוכרת, ד�)לח.)יתר: נו השנה נגע להתנסויות של אנשי� שיש לה� מחלה כרוניתאחד התחומי� בה� התעמק

 השווינו את .כאו�י חרדה או ד, דלקת פרקי�,מחלה בדרכי העיכול, רוע מוחייא, סרט�, מהתאס, מחלת לב

וכ� שאלנו אות� שאלות , ")בריאי�("כרונית  לא מחלהלתשובותיה� במדדי המחקר השוני� לתשובות אנשי� 

  .וספות כדי ללמוד על ההתנסויות הייחודיות שלה� במערכתנ

הרעה בשירותי הקופה  מדווחי� על) 11%(לעומת הבריאי� ) 14%(הכרוניי� ז גבוה יותר מהחולי� ואח �

  .בשנה האחרונה
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עור גבוה יש. שירותי�ה נתקלו בבעיות בתחומי� הקשורי� לנגישותכרוניי� חולי� עור גבוה יותר של יש �

ויתור על , לרופאי� מקצועיי�תור קבלת כה לארוהמתנה  לי� לעומת בריאי� מדווחי� עליותר של חו

בלו ישלא ק, דרישה של הקופה להחלי/ תרופה בגלל המחיר, פול רפואי או תרופת מרש� בגלל המחיריט

בריאות  לעוכ� שהתשלומי� , שהפסיקו לקיחת תרופה או שינו מינו� על דעת עצמ�, הפניה לא� שרצו

עור גבוה יותר של חולי� לעומת בריאי� תופסי� את שעות יש, ע� זאת. די� עליה� במידה רבהמכבי

 השיעורי� הגבוהי� יותר של קשיי נגישות עליה� .במרפאת הרופאזמ� ממתיני� פחות ו העבודה כנוחות

ותר מהשיעורי� הגבוהי� יהבדלי� שיכולי� לנבוע או /דיווחו החולי� משקפי� הבדלי� במת� השירות ו

  . ע� המערכתמגעי�של 

מדווחי� על התנסויות חיוביות יותר לעומת הכרוניי�  החולי� פול הרפואייבמספר תחומי� הקשורי� לט �

ד� בחצי שנה אחרונה ) עברו בדיקת לח. ,)9% לעומת 28% (בלו חיסו� נגד שפעתייותר חולי� ק. הבריאי�

אחוז , בדומה. )26% לעומת 41% (� לוקחי�עבר אית� על רשימת התרופות שהורופא , )41% לעומת 60%(

 על המצב הרפואי בלו הסבר מספק מהרופא המקצועיישקג� מדווחי� הכרוניי� בקרב החולי� גבוה יותר 

 68% (על תרופות שה� לוקחי�מהרופא הסבר מספק  וכ� שקיבלו ,)77% לעומת 82%(שלה� ועל הטיפול 

, יש שיעור גבוה של ליקויי� בטיפול הרפואיהכרוניי� י� יש לציי� שג� בקרב החול,  ע� זאת).59%לעומת 

 .לפי מדדי� אלה
רופא שמרכז את ענו שאי� לה� הכרוניי�  מהחולי� 33%) כ. מספר מדדי� עסקו בנושאי� הקשורי� במידע �

לכמחצית החולי� בחמישו� ההכנסה התחתו� אי� רופא . כל המידע על הטיפולי� הרפואיי� שה� מקבלי�

אי� ענו שכמחצית החולי� הצעירי� ). לעומת כרבע החולי� בחמישו� ההכנסה העליו�(דע שמרכז את המי

ענו הכרוניי� מהחולי�  תשעה אחוזי� ). מהחולי� הקשישי�20%לעומת (רופא שמרכז את המידע לה� 

 ענו 13%) ו, בלו הוראות מנוגדות או מידע סותר על המצב הרפואי או הטיפוליקתיי� האחרונות שבשנ

 .לא ענה על שאלות חשובות שהיו לה� קרו אצל רופא והואיב האחרונה בשנהש
לא נמצאו " ?מה הקופה יכולה לעשות כדי לשפר את הטיפול הרפואי ב-"שאלה פתוחה  לעבתשובה  �

הגדלת נגישות  התייחסו ל60%) כ. הבדלי� משמעותיי� בי� תשובות החולי� הכרוניי� ותשובות הבריאי�

יפור רמה  התייחסו לש30%)כ; )להקל על ביצוע בדיקות, יותר קרוב, יותר שעות, יותר רופאי�(וזמינות 

הוספת ( להרחבת סל השירותי� 15%)  התייחסו להפחתת התשלומי� וכ20%) כ; מקצועית ויחס רופאי�

  ).פול שיניי� ורפואה משלימהיט, פול נפשייט, ופותתר
  

  ת הבריאות הערכת תפקוד מערכ

, מרוצה, דוהא� אתה מרוצה מא, באופ� כללי ":תפקוד מערכת הבריאותהמרואייני� נשאלו שאלה כללית על 

שאלה זו מתייחסת לתפקוד של כלל הגורמי�  "?כ- מרוצה או לא מרוצה ממערכת הבריאות בישראל) לא כל

   ).החולי� ואחרי�)בתי, החולי�) קופות(במערכת הבריאות 

יש ירידה , כ�)כמו. 2003)ב 59% לעומת ד ממערכת הבריאותומרוצי� או מרוצי� מא ענו כי ה� 57% �

 .5%)  ל9%) ד מועור המרוצי� מאיבש
 88%( החולי�) קופותנמוכי� משביעות הרצו� משירותי  שביעות הרצו� ממערכת הבריאות נציי� כי שיעורי �

  ).דומרוצי� מאהיו  24% ,ד מה�וענו שה� מרוצי� או מרוצי� מא
, )68%(בעלי הכנסה נמוכה , )79%(בקרב ערבי� נמצאה ממערכת הבריאות עות רצו� גבוהה יותר שבי �

 .)63%(דוברי רוסית , )68%(קשישי� 
 ויתר על טיפולובקרב מי שנמצאה מהמערכת יותר שביעות רצו� נמוכה , כצפוימשתני נמצא ש)רבתוח יבנ �

פול והכבדה רבה של התשלומי� ישי בקבלת טחש קו, טיפול/נתקל בבעיה בקבלת שירות, או תרופת מרש�

 .לבריאות
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ווחו שנתקלו בבעיה כלשהי בקבלת שירות או טיפול רפואי יכשליש החולי� הכרוניי� וכרבע הבריאי� ד �

ארו בעיות י מהעוני� תשבעי� ושישה אחוזי�). חולי� או מקו� אחר)בית, בקופה(בשנתיי� האחרונות 

 ציינו בעיות 44%)  ו,)רוקרטיי�וקשיי� בי,  זמינות רופאי�,תורי�(שירותי� ההקשורות בנגישות 

  . שקשורות בטיפול רפואי לקוי ויחס לא טוב

  

וכ� , משתני) בהסתמ- על ניתוח רבבדוח מוצג ניתוח מפורט של נושאי� אלה לפי קופה ולפי קבוצות אוכלוסייה

  :נדונות סוגיות העולות מהממצאי�

  .� ונגישות�זמינות, החולי�) קופותירידה בשביעות הרצו� משירותי  �

 .שביעות רצו� ממערכת הבריאות בכללותה �
  .ניהול הטיפול התרופתי �

 .ווני� לשיפור הטיפול בה�יהתנסויות של החולי� במערכת וכ �
  .הישוויוניות בי� קבוצות אוכלוסי �

  .מחסומי� אפשריי� למעבר בי� קופות �
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  דברי תודה
  

אג/ שוק , מירב אלעד: וח כלי המחקר ונתנו הערות לממצאי�חברי ועדת ההיגוי שסייעו בפיתאנו מודות ל

מנהל , ק בנדלק'ז; מכו� ברוקדייל) וינט'ג) מאיירס, ליאו� אפשטיי�' פרופ; משרד האוצר, ביטוח וחיסכו�, ההו�

, ר יצחק ברלובי."ד; האגודה לזכויות החולה, שמוליק ב� יעקב; תחו� מחקרי בריאות במוסד לביטוח לאומי

מידד  ;חולי� לאומית) קופת, מנהל מחלקת פרויקטי�, לוק ו�'ר ברמי ג"ד; משרד הבריאות, ל"משנה למנכ

שרו� ;  התקציבי� משרד האוצר/אג, רכזת בריאות, איריס גינסבורג ;)צרכני בריאות ישראל(י "ר צב"יו, גיסי�

מכבי שירותי , סיס וודר פרנ"ד; משרד האוצר, ביטוח וחיסכו�, אג/ שוק ההו�, סג� בכיר ביטוח כללי, דונסקי

; ל משרד הבריאות"משנה למנכ, ר בועז לב"ד; חולי� מאוחדת) קופת, ל"יוע. למנכ, ר טוביה חורב"ד; בריאות

מנהל מחלקת מחקר , ר יוסי מאירובי."ד ;שירותי בריאות כללית, עוזרת ראש חטיבת הקהילה, נורית לקס

, עדינה מרקס ; לאומיתחולי�) קופת, ל רפואה"סמנכ, ר אברה� מיד�"ד; שירותי בריאות כללית, ותכנו� רפואי

מנהל שיווק , יהודה עליאש ;חולי� מאוחדת) קופת, ל"לשכת המנכ, דוד סומ-; ר האגודה לזכויות החולה"יו

נורית ; משרד האוצר, אג/ תקציבי�, יובל פרידמ�; חולי� מאוחדת) קופת, ופרסו� וממונה על התקציבי�

חולי� ) קופת, רופא מחוזי, ר רפי קיי�"ד; מכבי שירותי בריאות, ת שירותי�מנהלת המחלקה להערכ, פרידמ�

, ענת שמש; משרד הבריאות, יוע., ראוב� שטיינר; מכו� ברוקדייל)וינט'ג) מאיירס, ברו- רוז�ר "ד; לאומית

  . שירותי בריאות כללית, ראש אג/ תכנו�, ר מיקי שר/"ד; משרד הבריאות, מנהלת תחו� סקרי� והערכה

  

 שמלווה את וחבר ועדת ההיגוי ל לכלכלה וביטוח בריאות במשרד הבריאות"סמנכ, לגבי ב� נו�דה מיוחדת תו

  .הסקר ותומ- בו לאור- כל שנותיו ומסייע רבות בהערותיו המועילות

  

לחברי מועצת הבריאות על הערותיה� המועילות ו ,אבי ישראלי' ל משרד הבריאות פרופ"אנו מודות ג� למנכ

  . הוצגו ממצאי המחקרבפגישה בה

  

לוינגר על עיצוב התרשימי� ) לדורית גנות, ללסלי קליינמ� על ההבאה לדפוס, תודה ג� לבלהה אלו� על העריכה

  .על הסיוע בהדפסהסו בוביס ול
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  9  )מרוצי� ומרוצי� מאוד(לפי קופה , החולי�) שביעות הרצו� מקופת: 2תרשי� 
    

 13  אוכלוסייה לפי קבוצות,  בשנתיי� האחרונות50+שיעור ביצוע בדיקות ממוגרפיה לבנות  :3תרשי� 
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20 
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23 
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26 
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  מבוא כללי  .1

  רקע1.1
מכו� ברוקדייל מחקר מעקב � וינט'ג�  עור� מאיירס1995מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 

המחקר נעשה ביוזמת משרד הבריאות ע� . מנקודת מבט� של הצרכני�, אחר תפקוד מערכת הבריאות

בחינת השפעות , ת הבריאותבמעקב אחר תפקוד מערכשיסייע מידע עדכני לספק חקיקת החוק ומטרתו 

, ועדת היגוי משותפת למשרד הבריאותידי � עלהמחקר מלווה . שיפור השירותי�ו, של שינויי מדיניות

  .המוסד לביטוח לאומי וארגוני צרכני�, החולי�� כל קופות, משרד האוצר

  

ת לאיכו, החולי�� במחקר פותחה סדרת מדדי� קבועי� הנוגעי� לשביעות הרצו� משירותי קופות

�המידע נאס# באופ� שוט# . לפנייה מחו" למערכת הציבורית ולנטל הכספי על המבוטחי�, השירותי

  .והוא מאפשר לעקוב אחר מגמות לאור� זמ�, שנתיי�� בסקרי� דו

  

מאחר שהוא מביא את נקודת מבט� של , המחקר חשוב במיוחד לקובעי המדיניות במערכת הבריאות

, עקוב לאור� זמ� אחר רמת השירות ואיכות הטיפול הנתפסתממצאיו מאפשרי� ל. צרכני המערכת

המחקר , כ��כמו. החולי�� ולעמוד על מגמות וכ� על השפעות של יוזמות מדיניות ברמה הלאומית ובקופות

ותור� בכ� להעלאת תחומי� אלה לדיו� ציבורי ולקידו� , מאיר תחומי� שרמת התפקוד בה� לקויה

  .בעי המדיניותידי קו� תכנו� מעני� מתאימי� על

  

הדוח הנוכחי מסכ� עשור להפעלת חוק ביטוח בריאות . עד כה פורסמו במסגרת המחקר חמישה דוחות

בדוח מפורטי� ממצאי� לגבי סדרת . 2005ממלכתי ומציג ממצאי� מסקר האוכלוסייה שנער� בסו# 

נגישות : ר זהוכ� לגבי מדדי� חדשי� שנבחנו לעומק בסק, המדדי� שאחריה� נער� מעקב לאור� זמ�

�, תרופות ועדכו� הסלשימוש ב, מעבר בי� קופות,  הקשורה לתשלומי� ולמרחק גיאוגרפישירותי

 �קבלת הסברי� מהצוות הרפואי ושיתו# החולה בקבלת החלטות , במערכתכרוניי� התנסויות של חולי

� במערכתההתמקדות בנושאי� אלה בסקר הנוכחי קשורה בניתוח התמריצי� הקיימי. לגבי הטיפול ,

 �הנובעי� מתקנות חוק ביטוח בריאות ממלכתי ומיוזמות החקיקה הממשלתיות שנכללו בחוקי ההסדרי

  . 1997מאז 

  

  מבנה המערכת והתמריצי� : עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

החולי� ולהיות �  ונועד להסדיר את פעולות קופות�1995 נכנס לתוק# ב") החוק"להל� (חוק ביטוח בריאות 

החוק חולל שינוי . כפי שמופיע בסעי# הראשו� לחוק, שוויו� ועזרה הדדית, שתת על עקרונות של צדקמו

� בעבר המערכת התבססה על ביטוח וולונטרי בידי קופות. מהותי בעקרונות הפעולה של מערכת הבריאות

� צפוי במערכת כזאת מנגנו� התחרות. חולי� שהתחרו ביניה� על מחיר הפרמיה והרכב סל השירותי

 cream(קיי� תמרי" לברירת מבוטחי� , ע� זאת. להביא למאמצי שיפור בשירות ולריסו� הוצאות

skimming( ,יש הזדמנויות לבצע זאת באמצעות מחיר הפרמיה �הרכב הסל ודחייה בפועל של אנשי� , וג

והלת מערכת הבריאות מתבססת על עקרונות של תחרות מנ, בעקבות החוק. המבקשי� להצטר# לקופה

)managed competition ( בדומה למודל שהתווהEnthoven (1993) .תושבי הקבע בישראל , לאחר החוק
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� התשלו� לקופות). המוסד לביטוח לאומי(ידי גור� ממלכתי � משלמי� פרמיות אחידות הנגבות על

�בות הקופות חיי. החולי� מוקצה לפי נוסחת קפיטציה המתחשבת רק במספר המבוטחי� בקופה ובגיל

  . נאסר עליה� לדחות מבוטחי� וה� נתונות לפיקוח ממשלתי1,לספק סל שירותי� אחיד

  

�, הגברת השוויו� והעזרה ההדדית, שיפור איכות השירות: החוק ביטא ניסיו� לפשר בי� יעדי� מתחרי

יעדי� אלה אמורי� להיות מושגי� באמצעות הוראות . מצד שני, וריסו� הוצאות והתייעלות, מצד אחד

 ,Gross, Rosen & Shirom;1999, רוז� ושירו�, גרוס (מנוהלתפיקוח ממשלתי ותחרות , חוק מחייבות

2001 .(  

  

 נעשו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי שינויי� מהותיי� באמצעות יוזמות חקיקה 1997החל משנת 

ות ממשלתיות שנכללו בחוקי ההסדרי� וביטאו מגמה של הגברת מעורבות הממשלה במערכת הבריא

� באמצעות חוקי ההסדרי� הוגבר הפיקוח על תהליכי הניהול וקבלת ההחלטות בקופות). 2004, חורב(

� 1996שהחל בשנת , במטרה לרס� את הוצאות מערכת הבריאות לנוכח הגירעו� בתקציבי הקופות, החולי

 שלה� והגבלת ידי הגבלת תקציבי הפרסו��הוגבלה התחרות בי� הקופות על, כ�� כמו. �1997 והגיע לשיאו ב

�ומועדי , הלי� המעבר בי� קופות הועבר מהקופות עצמ� לסניפי הדואר, ע� זאת. פעילות� ביישובי� קטני

שיעורי המעבר , למרות זאת. על מנת להקל על המעבר ולהגביר את התחרות,  בשנה�4המעבר הורחבו ל

  . מות בשני� קוד�4%  בהשוואה לכ1998 לשנה מאז �1% בי� הקופות עומדי� על כ

  

. החולי� יוכלו להציע תכניות ביטוח משלי� למבוטחיה��בחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבע שקופות

 �נקבעו תקנות למתכונת ההפעלה של הביטוח המשלי� כשירותי בריאות נוספי� ) 1998(בחוק ההסדרי

ולא דר� (מ� החולי� ינהלו את תכניות הביטוח בעצ� כי קופות, בי� השאר, בתקנות אלה נקבע). �"שב(

הוראה זו נועדה למנוע שימוש בביטוח . וכי עליה� לקבל כל פונה ללא קשר למצב בריאותו, )חברות ביטוח

�לפירוט נוס# ראה (וכ� להגביר את השוויו� בנגישות שירותי� נוספי� , המשלי� ככלי לברירת מבוטחי

  ). 2003, גרינברג וגרוס� ברמלי; 2001, גרינברג� גרוס וברמלי

   

ה נוספת בחוקי ההסדרי� הייתה צמצו� ההוצאה הממשלתית לבריאות והגדלת חלק� של מגמ

ידי הטלת תשלומי השתתפות עצמית על ביקור אצל רופא במרפאות �על, התשלומי� הפרטיי� במערכת

� 1998בי� השני� , ע� זאת. ידי הגדלת תשלומי ההשתתפות העצמית בעבור תרופות� וכ� על, חו" ובמכוני

שנעה , ה לעדכו� עלות סל הבריאות בגי� התפתחויות טכנולוגיותָבָצְקכללה בחוקי ההסדרי� ג� ַה נ�2005ו

גרינברג � ברמלי, גרוס( שבה לא ניתנה כל תוספת 2003להוציא את שנת ,  מעלות הסל�1.6%  ל0.25%בי� 

  ).2005, "" ב� נו� וכ;2005, ומצליח

  

) 2005, פורת ואחרי�(פואת הקהילה בישראל  פועלת תכנית לאומית של מדדי איכות לר2004מאז 

במסגרת . על מנת לעקוב אחר מגמות לאומיות ברמת הטיפול הרפואי, החולי�� בהשתתפות ארבע קופות

 �, ממוגרפיה, שפעת(לטיפול רפואי בתחו� מניעה ) לכל הקופות(התכנית פורסמו מדדי� אגרגטיביי

המידע אינו מתפרס� לפי ). סוכרת ומחלות לב, סתמהא(ומחלות כרוניות , )מניעה ראשונית של מחלות לב

                                                 
1
א� ה� יכולות לספק שירותי� נוספי� , סל השירותי� שנקבע בחוק הוגדר כסל מינימו� שהקופות חייבות לספק   

  .א� יש לה� מקור תקציבי לכ�
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תכנית זו נותנת , לפיכ�. הכל הלאומי� אול� כל קופה מקבלת דיווח על המדדי� שלה לעומת הס�, קופה

  .ובמידה מסוימת מהווה ג� תמרי" לכ�, החולי� כלי לשיפור איכות הטיפול הרפואי� לקופות

  

הגברת , ריצי� הגלומי� בחוק יובילו ליציבות כלכליתמחוקקי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ציפו שהתמ

לאור� השני� עלו ספקות , ע� זאת. השוויו� והעזרה ההדדית ושיפור איכות השירות והטיפול הרפואי

החולי� אי� משאבי� מספיקי� ותמרי" מספיק �הועלה חשש שלקופות. לגבי השגת מטרות אלה

הועלה ג� חשש מפגיעה באיכות . ת עלולה להידרדרלהתחרות על איכות השירותי� ובעקבות כ� האיכו

בנוס# על (הטיפול בחולי� מאחר שנוסחת הקפיטציה אינה מתחשבת בסיכו� הקשור במצב בריאות 

חששו ג� מהכבדת נטל ההוצאה על הציבור לאור הגבלת התקציב הציבורי , לבסו#). השפעת הגיל

  .והחלפתו בתשלומי� נוספי� מהציבור

  

, למשל. שורי� בשינויי� שחלו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי במסגרת חוקי ההסדרי�חששות נוספי� ק

עלולי� להפחית את התמרי" , מאיד�, והגדלת התמרי" לשיווק ביטוח משלי�, מחד, הגבלת התחרות

�הגברת הפיקוח על . לשפר את איכות השירותי� שבסל הבסיסי ולהסיט את התחרות לסל המשלי

, כ��כמו. א# א� הדבר בא על חשבו� השירות, מרי" לקופות לצמצ� בהוצאותיה�הקופות עלולה ליצור ת

 �קיי� חשש כי בעקבות לח" תקציבי מוגבר יימנעו הקופות מפיתוח שירותי� למבוטחי� חולי

�הטלת תשלומי השתתפות עצמית ומת� אפשרות לקופות, בנוס#. שההוצאות עליה� גבוהות במיוחד

 �עלולי� ליצור תמרי" לקופות למשו� אליה� מבוטחי� בעלי הכנסה , בעצמ�החולי� לשווק ביטוח משלי

  .ולפיכ� לפגוע בשוויו�, )ללא פטור(היכולי� לרכוש ביטוח משלי� ולשאת בתשלומי� נוספי� , גבוהה

  

, למשל. במסגרת חוקי ההסדרי� נקבעו ג� תקנות שמקדמות יעדי� חשובי� של המערכת, ע� זאת

�, חולי� והפחתת כפל שירותי��ריסו� הוצאות בבתי, הוזלות במשק התרופות, הגבלת תקציבי הפרסו

�נקבעו הוראות . מקדמי� את היעד של יציבות כלכלית של המערכת והפניית המשאבי� למת� שירותי

וכ� הוסרו , )העברת הרישו� לדואר והוספת מועדי מעבר(המקלות על האפשרות לעבור מקופה לקופה 

ת וגיל שהגבילו רכישת ביטוח משלי� בקופות ובכ� קידמו את השוויו� בנגישות מחסומי� של מצב בריאו

  .השירותי� שמחו" לסל

  

והתאימו אות� לתנאי� , החולי� שינו את אסטרטגיות הפעולה שלה�� בשני� שלאחר חקיקת החוק קופות

קופות למול המבוטחי� ו(השינויי� התייחסו למישור התחרותי . החדשי� שנוצרו במערכת הבריאות

 ,Gross, 1999(ארגוני �וכ� למישור הפני�, )למול משרדי הממשלה והכנסת(למישור המוסדי , )אחרות

Gross & Harrison, 2006 .(נקטו פעולות התייעלות � קופות, 1998במיוחד מאז , במישור הפנימי �החולי

, רי מת� רפואה דחופהשינויי� בהסד, בקרה מוגברת על רישו� תרופות, למשל. מגוונות לחיסכו� בתקציב

, שוור" ואחרי�(שהייתה רבה ביותר בשני� הראשונות , צמצו� כוח אד� וצמצו� בפעילות פרסו� ושיווק

מאז הפעלת תכנית מדדי האיכות לרפואת הקהילה נצפה שיפור בתחומי� , באשר לאיכות הטיפול). 1998

 �החולי� המפעילות מדדי � ידי קופות� שיפורי� באיכות מדווחי� ג� על). 2005, פורת ואחרי�(שנמדדי

 �  ) . 2006, אלחיאני ;Friedman et al., 2003(איכות פנימיי
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טווח שאנו � ישנה חשיבות מיוחדת למעקב ארו�, לאור ההתפתחויות במערכת הבריאות שנסקרו לעיל

צב� תו� בחינה מיוחדת של מ, לאיכות הטיפול ולתשלומי�, עורכי� אחר מדדי� הקשורי� לרמת השירות

�  . של האוכלוסיות הפגיעות בפרט בעלי הכנסה נמוכה וחולי� כרוניי

  

החולים - מדדים להערכת איכות השירות בקופות1.2  
כדי לבדוק באיזו מידה הושגו מטרות החוק של שיפור איכות שירותי הבריאות והגברת השוויוניות בי� 

ידי צוות � פותחו על, צאות והתייעלותקבוצות אוכלוסייה שונות על רקע מגמות כלכליות של ריסו� הו

 �הגישה ). Gross, 2004(המחקר סדרת מדדי� המתבססי� על מידע שנאס# מצרכני השירותי

הערכת , לפי גישה זו .comparative measurement evaluation: התיאורטית שאומצה בעבור המדידה היא

בי� . ב� ו; תו שירות בתקופות זמ� שונותבי� מדדי איכות של או. א: איכות השירות מתבססת על השוואות

 ,Ovretveit(בשיטה זו לא נקבע מראש סטנדרט רצוי ששואפי� להשיג . ספקי שירות באותה נקודת זמ�

2001.(2  

  

ממדי אשר הערכתו נעשית �  איכות השירות מוגדרת כמושג רבDonabedian  (1980)בעקבות הגישה של 

�ממד יחסי הגומלי� בי� , מקצועי/הממד הרפואי:  אותובאמצעות מדידת הממדי� השוני� המרכיבי

בתו� ממדי� אלה בחרנו תחומי� . וממד התנאי� שבה� נית� הטיפול, נותני השירות למקבלי השירות

החולי� בעקבות החלת חוק � בהתבסס על ניתוח השינויי� הצפויי� בהתנהגות קופות, ספציפיי� להערכה

התחומי� שבה� ). Gross, 2004(ריות הצפויות על השירות וההשפעות האפש, ביטוח בריאות ממלכתי

�� יחס בי�, רמה מקצועית(שביעות רצו� מהשירותי� : בחרנו להתמקד במעקב אחר איכות השירות ה

זמינות השירותי� , ביצוע פעולות רפואה מונעת, )תנאי� ושביעות רצו� כללית, שירותי� נלווי�, אישי

�, )דר� הקופה, המקנה נגישות שירותי� מחו" לסל הבסיסי( משלי� היק# הבעלות על ביטוח, ונגישות

  .והנטל הנתפס של הוצאות המשפחה על בריאות

 

�הצרכני� נותני� ג� . מאפיי� נוס# של כלי המדידה הוא שההערכה מבוססת על מידע מצרכני השירותי

 המגבלות הידועות של דיווח למרות ). למשל לגבי שביעות רצו�(וג� הערכה  )למשל לגבי זמ� המתנה(דיווח 

 הגישה הרווחת כיו� היא שצרכני השירותי� , )Counte, 1998; Hall & Dornan, 1998; Miller, 1998(עצמי 

 Blendon et al., 2001; Hargraves(ה� מקור מידע תק# ומהימ� לגבי מגוו� היבטי� של שירותי הבריאות 

et al., 1993; Brown & Adams, 1992; Kaplan & Ware, 1999; Williams, 1994.(  

 

 המצב הכספי במערכת הבריאות1.3
3
  

כרקע להצגת הממצאי� נסקור להל� כמה מהמדדי� הכלכליי� המלמדי� על המצב הכספי של מערכת 

 �  .2004�2003הבריאות על רקע מצב המשק  בשני

  

                                                 
2
שבה משווי� את איכות השירות הנית� לסטנדרט מסוי� , �auditהיא גישת הגישה חלופית להערכת איכות    

  .גישה זו לא אומצה, מאחר שבנושא זה אי� סטנדרטי� נדרשי� או מקובלי�). Ovretveit, 2001(שנקבע מראש 
3
 היק� הגירעו� שכ� הנתוני� הרשמיי� לשני�החולי� או � הכנסות והוצאות קופותנתוני� לגביבפרק זה אי�    

 . עדיי� לא פורסמו2005�2004
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היה שיפור , ע� זאת. 2003 בשנת 22.4% מתושבי המדינה חיו מתחת לקו העוני לעומת 23.6% 2004בשנת 

, אול�. 2004 בשכר הממוצע בשנת 2% בתוצר לנפש וגידול של 2.5% חל גידול של �במצב הכלכלי הכללי 

לפי נתוני הביטוח . מהנתוני� עולה כי קבוצות ההכנסה הגבוהות ה� שנהנו יותר מהגידול בתוצר לנפש

יחד ע� גידול בהיק# העוני והגדלת  הסתמנה מגמה של צמיחה וירידה באבטלה 2004בשנת , הלאומי

�הגידול בפערי� בי� קבוצות שונות באוכלוסייה הישראלית הוא בי� המגמות הבולטות במשק . הפערי

  . הישראלי בשני� האחרונות

  

ע� . 2004 בשנת �10.4%  ל2003 בשנת �10.7% מ, מגמה נוספת שחלה במשק היא ירידה בשיעור האבטלה

� מ( שבה� ראש המשפחה עובד ובכל זאת המשפחה חיה מתחת לקו העוני היה גידול במשקי הבית, זאת

 נמשכה המגמה של ירידה בשיעור האבטלה 2005ג� בשנת ). 2004 בשנת �11.4%  ל2003 בשנת 10.3%

  .ונמשכה מגמת הצמיחה במשק, )9%שהגיע לרמה של (

  

 בשנת �8.3% כ(ג "תמבשנתיי� האחרונות נצפית ירידה מתונה בהוצאה הלאומית לבריאות כאחוז מה

  ). 1%בשיעור של (וירידה בהוצאה הריאלית לנפש , )�2002  ב8.6% לעומת 2004

  

 הממשלה �2003 ב. נמשכה מגמת הירידה בחלקו של המימו� הציבורי ועלייה בחלקו של המימו� הפרטי

).  הנותרי� מומנו מגור� אחר3% (31% ומשקי הבית מימנו  לבריאות מההוצאה הלאומית66%מימנה 

בעקבות התכנית הכלכלית נקבע שרק .  חל צמצו� בזכאות לפטור על השתתפות בביקור רופא2003בשנת 

זכאי� , מקבלי קצבת נכות וקצבת ניידות לילד נכה,  לאישה�60  לגבר ו65מקבלי הבטחת הכנסה בגיל 

, 65 עד גיל בוטלו הנחות שניתנו למקבלי הבטחת הכנסה, כלומר. לפטור מהשתתפות על ביקור אצל רופא

  ). תלמידי הישיבות(מקבלי מזונות ומקבלי הבטחת הכנסה ממשרד הדתות 

  

שה� עלות סל הבריאות שבאחריות הקופות 5  מיליו� 21,921 הוא שמתו� 2004שינוי נוס# שחל בשנת 

רוב התרופות ). 2005, ""ב� נו� וכ (1.7%, כלומר, לעדכו� סל התרופות5  מיליו� 375הוקצו , לשנה זו

  . עודכנו בסל בשנה זו היו תרופות מצילות חיי� ומיועדות למחלות קשותש

  

  שיטת המחקר  .2

תו� השוואה ביניה� לבי� ממצאי� , 2005סו# בדוח זה מוצגי� ממצאי� מסקר אוכלוסייה שנער� ב

בפרק זה תוצג שיטת הדגימה , לפיכ�. �1995  וב�1997ב, �1999 ב, �2001ב, �2003 מהסקרי� שנערכו ב

�  . ותוצאות עבודת השדה בכל אחד מהסקרי
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  אוכלוסיית הסקר והמדגם2.1
 �.  ומעלה22בני את כל התושבי�  כללו �2005 ו2003, 2001, 1999, 1997, 1995סקרי האוכלוסייה בשני

ובכל דירה נדג� אקראית אחד , ה רשימת הטלפוני� הממוחשבת של בזקיתהמסגרת לדגימה הי

�  .1ת בלוח התוצאות מפורטו 4,הדיירי

  

2005�  ו2003 , 2001, 1999, 1997, 1995תוצאות עבודת השדה בסקרי האוכלוסייה בשני� : 1לוח   

  2005  2003  2001  1999  1997  1995  שנת סקר

 3,218 2,699 2,799 2,531 1,750 1,600  מספר הטלפוני� שנדגמו

 2,240 2,276 2,260 2,056 1,463 1,300  1מספר הטלפוני� השייכי� לאוכלוסיית המחקר

� 1,902 1,908 1,849 1,727 1,205 1,089  הכל שאלוני� מלאי��ס

  85  84  82  83  81  84  )באחוזי�( שיעור ההיענות

              

              :ריאיו"�סיבות לאי

  10  6  10  8  10  8  )באחוזי� (סירוב

  בעיות , קושי מנטלי, שפה(קשיי� ביצירת קשר 

  )באחוזי� ()איתור, רפואיות     

  

8  

  

9  

  

9  

  

7  

  

10  

  

5  
. 22מוד� וצעירי� מתחת לגיל , פקס, תושבי� זרי�, מוסדות, במחקר לא נכללו מספרי טלפו
 של בתי עסק 1

  .כ
 לא נכללו מספרי טלפו
 שבה� הקו לא היה תקי
 במש� חודשיי� וקו ללא תשובה במש� חודשיי��כמו
  

ר לבי� מאפייניו בשנה שבה נער� הסקר  השווינו בי� מאפייני המדג� בשנת עריכת הסק1997החל משנת 

 � 2003 לעומת �2005ו, 2003 לעומת 2001, 2001 לעומת 1999, 1997 לעומת 1999, 1995 לעומת 1997(הקוד

� הדמוגרפיי� של הלא נמצאו הבדלי� מובהקי� במאפייני �1997 ל1995בי� השני� ). ]נספח א[

� לא נמצאו הבדלי� מובהקי� �1999  ל1997בי� השני�  . בשפת הריאיו� הבדללמעט, המרואייני

�למעט ,  לא נמצאו הבדלי� מובהקי��2001  ל1999בי� השני� . במאפייניה� הדמוגרפיי� של המרואייני

 �2003 ב. הבדל שתא� ג� את השינוי באוכלוסייה הכללית; החולי�� הבדל בשיעור המבוטחי� בקופות

גמת העלייה בשיעור המבוטחי� במכבי על כ� שמ; החולי�� נמצא הבדל בשיעור המבוטחי� בקופות

 לא �2003  ל2005בי� השני� .  עמדה בעינה� חשבו� הירידה בשיעור המבוטחי� בשירותי בריאות כללית 

נמצאו הבדלי� מובהקי� במאפייני� הדמוגרפיי� למעט ירידה קלה שנמצאה בשיעור הצעירי� בגילאי 

  . ירידה קלה בשיעור החולי� במחלה כרוניתהמועצות לשעבר ו� ובשיעור העולי� מברית44 עד 22

  

מאפייני האוכלוסייה בישראל מתו� נתוני הלשכה  לבי� �2005 במאפייני המדג� ערכנו השוואה בי� , לבסו#

נספח ב  (חולי�� ביטוח לאומי על התפלגות המבוטחי� לפי קופתמוסד ל ונתוני ההלסטטיסטיקהמרכזית 

שנת , לאו�, אזור מגורי�, גיל: לוסייה דומי� במשתני� הבאי�נמצא כי מאפייני האוכ). �2  ו1טבלאות 

הבדלי� נמצאו במשתני� השכלה ואר" . חולי�� ת בקופתמי� וחבר8, המועצות לשעבר� עלייה מברית

לעומת , תיכונית ואקדמית גבוה יותר בקרב המרואייני��ששיעור המדווחי� על השכלה על, כ�; לידה

ישראל גבוה ושיעור המדווחי� על היות� ילידי . 2005ס "וני הלמשיעור בעלי ההשכלה האקדמית בנת

  .2005ס "בנתוני הלמ� בקרב המרואייני� לעומת שיעוריותר 

                                                 
באמצעות לוח מספרי� . המראיינת ביררה כמה אנשי� מתגוררי� בבית ומה גיל�, לצור� דגימה אקראית   4

 
 ). 'המבוגר ביותר וכד, הצעיר ביותר(מקריי� דגמה מקרית את ב
 הבית עמו יתקיי� הריאיו
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  שיטת הדגימה והשקלול2.2
ל אד� משקל קיבל כ בשלב הראשו� 5:המדג� שוקלל בשני שלבי�,  שאומדני המחקר יהיו מדויקי�כדי

לפי , ממנו נדג�שה נקבע לפי מספר הטלפוני� באזור החיוג יחס הדגימ. דג�יהמבטא את הסתברותו לה

 בשלב השני האוכלוסייה חולקה 6.מספר קווי הטלפו� בביתלפי  במשק הבית ו22מספר הבוגרי� מעל גיל 

כל ).  ומעל65מתחת גיל (וגיל ) גברי� או נשי�( מי� ,) יהודי� אוערבי�(קבוצת אוכלוסייה  לפי , שכבות�8 ל

חישוב המשקלות . ס" לפי נתוני הלמ בחשבו� את גודלה באוכלוסייההמביאה משקל שכבה במדג� קיבל

  7:נוסחהה לפילכל נדג� נעשה 
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  איסוף הנתונים וכלי המחקר2.3
מכו� � וינט'ג� מאיירסנתוני המחקר נאספו בעזרת שאלוני� שמולאו בראיונות טלפוניי� שהתבצעו ב

  לכ�שהוכשרוידי מראייני� �  עלהראיונות בוצעו.  דקות בממוצע20 עד �15 כיאיו� אר� כל ר. ברוקדייל

 להתאימ� לאוכלוסיות העיקריות שאינ� דוברות כדי, השאלוני� תורגמו לערבית ולרוסית. במיוחד

  .עברית

  

 ,רמת שירותב, שביעות רצו�מגמות לאור� זמ� ב:  כלל שאלו� המחקר את הנושאי� הבאי�2005בשנת 

 תרופות ;החולי�� מעבר בי� קופות; מדדי נגישות לשירותי�; נטל כספיב ,בפנייה מחו" למערכת הציבורית

  .הערכת תפקוד מערכת הבריאות; התנסויות של חולי� במערכת; ועדכו� סל הבריאות

  

כדי , שנלקחו מהשאלוני� מהסקרי� בשני� קודמותנכללו שאלות  2005המחקר של שנת בשאלו� 

שצוות המחקר וועדת וספו שאלות בנושאי� נכ� �כמו. יות המעקב אחר מדדי� מרכזיי�להבטיח המשכ

�תורגמו משאלוני� חלק מהשאלות . ההיגוי החליטו כי ה� נושאי� על סדר היו� ויש להתעמק בה

  . שימוש במחקרי� דומי� בארצות אחרות�שנעשה בה

  

                                                 
  .טיסטי של האוניברסיטה העברית בירושלי�רותי הייעו" הסטיש על פי ייעו" של חישוב המשקלות נעשה   5
  .שכ
 נתו
 זה היה חסר בשאלו
,  לא נעשתה התאמה לפי מספר קווי הטלפו
 בבית1997� וב1995�בסקרי� ב   6

7  wi=המשקל שקיבל הפרטi;
P

p
s

s

, 02,03,04(וסייה לכל אזור חיוג  הינו היחס בי
 מספר הטלפוני� באוכל

M; )כולל נפל ואפס(כל אזור חיוג במספר הטלפוני� במדג� בי
 ל) 'וכו jמספר הבוגרי� במשק הבית הוא 

�וjT במשק הביתהוא 
היחס .  מספר קווי הטלפו
N

n
h

h

לפי ( באוכלוסייה  שווה ליחס בי
 מספר הפרטי�

  .h לבי
 מספר הפרטי� במדג� בשכבה hבשכבה ) ס"נתוני הלמ
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  שיטות ניתוח הנתונים 2.4
� ניתוח דו). SPSS) Statistical Package for the Social Sciencesכנת ניתוח הנתוני� נעשה באמצעות תו

�משתני נעשה � ניתוח רב. משתני נעשה באמצעות מבחני חי בריבוע לבדיקת קשר בי� משתני� לא רציפי

 מבטא את �Odds Ratio ברגרסיה זו מדד ה. המשתנה התלוי דיכוטומי; באמצעות רגרסיה לוגיסטית

כאשר מפקחי� על , ת של כל אחד מהמשתני� הבלתי תלויי� הנכללי� במודלעוצמת ההשפעה העצמאי

� כאשר המשתנה התלוי הוא בעל יותר משתי קטגוריות א� אינו רצי# 8.שאר המשתני� הבלתי תלויי

ברגרסיה זו ). CATREG) Regression with Optimal Scalingנעשה שימוש ברגרסיה קטגוריאלית מסוג 

עוצמת ההשפעה העצמאית של כל אחד מהמשתני� הבלתי תלויי� הנכללי�  מבטא את Fהסטטיסטי 

  .כל הלוחות מוצגי� בנספחי� לדוח זה. במודל

  

ה� הבדלי� מובהקי� ) יהאוכלוסיקבוצות בי� קופות ובי� , בי� שני�(כל ההבדלי� המוצגי� להל� 

  .אלא א� נאמר אחרת, )p<0.05(סטטיסטית 

  

  ממצאי�  .3

  

 ,שירותנטל כספי והיבטים נבחרים של רמת , ביעות רצוןבשמגמות  3.1
      2005-2003  

רמת , שעל פיה� אנו עוקבי� אחר שביעות הרצו�, נבנו מדדי�, כדי לבחו� אילו שינויי� התרחשו במערכת

השוואה בי� . מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, השירות הנתפסת ואחר הנטל הכספי הנתפס

בנוס# לבחינת השינויי� לאור� . לממצאי� משני� קודמות מלמדת על מגמת השינוי �2005 הממצאי� ב

  .2005לפי ממצאי הסקר לשנת , השני� מצויני� בפרק זה ג� הבדלי� עיקריי� בי� הקופות

  

החולים לאורך השנים-שביעות רצון משירות קופות. א  
נית� לראות כי , אול�. 2005�2003החולי� נשמרה ג� בשני� �רמה גבוהה של שביעות רצו� מקופות

  . חלה ירידה בשיעור המרוצי� מאוד מהקופה באופ� כללי וכ� מתחומי שירות רבי�2003בהשוואה לשנת 

  

 המרואייני� נשאלו באיזו מידה ה� מרוצי� משירותי :החולי�� רצו� כללית משירותי קופתשביעות

 �2003  ב89% מאוד ללא שינוי לעומת  היו מרוצי� או מרוצי�88% �2005נמצא שב. החולי� שלה�� קופת

) � �24%  ל�2003  ב�30%ע� זאת נמצאה ירידה מובהקת סטטיסטית בשיעור המרוצי� מאוד מ). 1תרשי

  . לא חל שינויש�, החולי� למעט לאומית� מגמה זו נמצאה בכל קופות. �2005 ב

                                                 
השפעה עצמאית חיובית של משתנה משמעותה היא שבעלי מאפיי
 זה נוטי� לענות בחיוב על המשתנה    8

 משמעותה שבעלי מאפיי
 זה נוטי� לענות השפעה עצמאית שלילית. התלוי יותר ממי שאי
 לה� מאפיי
 זה
  .בחיוב על המשתנה התלוי פחות ממי שאי
 לה� מאפיי
 זה
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  2005, החולי� באופ� כללי�שביעות רצו� מקופת:  1תרשי� 
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  )מרוצי� ומרוצי� מאוד(לפי קופה , החולי��יעות הרצו� מקופתשב:  2תרשי� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

*p05<0.01 

p95-97<0.05 
p99-01<0.01 
p01-03<0.05 
p03-05<0.05 
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חולי� �  לפי קופה נמצא כי שיעור המרוצי� או מרוצי� מאוד בקופת�2005 בניתוח שביעות הרצו� ב

�ובקופת) 86%(גבוה מהשיעור בשירותי בריאות כללית , )91%(ובמכבי שירותי בריאות ) 92%(מאוחדת 

 �  ). לעיל2תרשי� ) (86%לאומית חולי

  

 בתשובה לשאלות מפורטות על שביעות רצו� מתחומי שירות שוני� :שביעות רצו� לפי תחומי שירות

 �, ראה נספח ג( חלה ירידה בשביעות הרצו� ברוב תחומי השירות שנבדקו �2005  ל2003נמצא כי בי� השני

, יחס האחיות,  מקצועיות ויחס רופא המשפחה:הירידה בשיעור המרוצי� מאוד חלה במשתני�). �1 לוח ג

בתחומי� הקשורי� לנגישות . שירותי המעבדה ויחס הפקידי� במשרד, ניקיו� וטיפוח מתקני הקופה

ת שבה נית� לקבל ל8מהַק,  בשביעות הרצו� ממבחר התרופות2003 לעומת 2005נמצאה ירידה בשנת 

  . יות והתחייבויות לרופא מקצועי ולבדיקותל הפַנת שבה נית� לקבל8בקופה תרופות שהרופא רש� ומהַק

  

 �משתני בנוגע לכל תחומי � נמצאה מובהקת ג� בניתוח רב2005�2003הירידה בשביעות הרצו� בי� השני

  . השירות האלו

  

משתני שבו פיקחנו � ערכנו ניתוח רב, �2005כדי להשוות בי� שביעות הרצו� של מבוטחי הקופות השונות ב

. שפה רוסית, שפה ערבית, הכנסה נמוכה, מחלה כרונית, מי�,  ומעלה65גיל : עיקריי�על משתני רקע 

  . שבנספח ג�2 התוצאות מוצגות בלוח ג

  

נמצא כי שביעות הרצו� מהרמה , "אחוז המרוצי� מאוד"משתני שבו המשתנה התלוי היה � בניתוח רב

שביעות . מת בכללית ובלאומיתהמקצועית של רופא המשפחה ומיחסו גבוהה יותר במכבי ובמאוחדת לעו

שביעות . הרצו� מהרמה המקצועית של הרופאי� המקצועיי� גבוהה במכבי לעומת הקופות האחרות

במכבי ובלאומית שביעות הרצו� גבוהה יותר מקלות . הרצו� ממבחר התרופות גבוהה בלאומית ובמאוחדת

�צו� משירותי המעבדה נמוכה ביותר שביעות הר. קבלת הפניות והתחייבויות ומניקיו� וטיפוח המתקני

חולי� לאומית � ושביעות הרצו� מיחס האחיות גבוהה ביותר בקופת, בכללית לעומת בקופות האחרות

  .לעומת בקופות האחרות

  

משתני עלה כי שביעות הרצו� בקרב דוברי � מהניתוח הרב, בהתייחס להבדלי� בי� קבוצות אוכלוסייה

שביעות הרצו� מהקופה באופ� כללי הייתה . כל תחומי השירותרוסית נמוכה יותר לעומת האחרי� ב

�דוברי רוסית ודוברי ערבית היו פחות שבעי רצו� . נמוכה יותר בקרב דוברי ערבית ורוסית לעומת האחרי

שביעות הרצו� מהרמה המקצועית של הרופא גבוהה בקרב חולי� כרוניי� . ג� מהיחס של רופא המשפחה

ממבחר התרופות ומשירותי , שביעות הרצו� מיחס האחיות. ת ודוברי ערביתונמוכה בקרב דוברי רוסי

בעלי הכנסה בחמישו� התחתו� שבעי רצו� יותר מאחרי� מניקיו� .  ומעלה65המעבדה גבוהה בקרב בני 

נשי� יותר שבעות רצו� . החולי� באופ� כללי� מיחס האחיות ומקופת, ומטיפוח המתקני� של הקופה

  . הגברי�מיחס האחיות לעומת 

  

 חשו בשיפור �2005  המרואייני� נשאלו הא� ב.תפיסת שיפור או הרעה בשירותי הקופה בשנה האחרונה

היה גבוה משיעור ) 21%(שיעור הדיווח על שיפור . או בהרעה בשירותי הקופה לעומת השנה שקדמה לסקר

עות הרצו� נמצאה בהתא� למגמת הירידה בשבי, 2003לעומת שנת , ע� זאת). 13%(הדיווח על הרעה 



  

11  

לא נמצא שינוי בשיעור ). �2003  ב26% לעומת 21%(ירידה מובהקת ג� בשיעור המדווחי� על שיפור 

  .משתני� הירידה בשיעור המדווחי� על שיפור נמצאה מובהקת ג� בניתוח רב. המדווחי� על הרעה

  

ל המדווחי� על שיפור בבדיקה לפי קופה נמצא כי בשירותי בריאות כללית נמצא השיעור הגבוה ביותר ש

חולי� לאומית נמצא השיעור הגבוה ביותר של מי � בקופת). 19%(חולי� לאומית � ואחריו בקופת) 26%(

בכללית ובלאומית נמצאה ). 11%(ובשירותי בריאות כללית הנמו� ביותר , )17%(שחשו שחלה הרעה 

 � ובלאומית נמצאה ירידה בכללית. 2005�2003ירידה מובהקת בשיעור הדיווח על שיפור בי� השני

 לעומת �19%  בכללית ו31% לעומת 26%(משמעותית מאוד בשיעור המדווחי� על שיפור בשירותי הקופה 

  .�2005 ל2003החולי� לא חל שינוי בשיעור המדווחי� על הרעה בי� השני� � בכל קופות).  בלאומית34%

  

חולי� לאומית � ני רקע נמצא שבקופת בפיקוח על משת2005בשנת ) �3נספח ג לוח ג(משתני � בניתוח רב

במכבי ובמאוחדת פחות חשו שחל . חשי� יותר שחלה הרעה בשירותי הקופה לעומת בקופות אחרות

ודוברי רוסית , חולי� כרוניי� מדווחי� יותר על הרעה בשירותי הקופה. שיפור לעומת הקופות האחרות

ואילו , חי� יותר על שיפור לעומת האחרי�דוברי ערבית מדוו. מדווחי� פחות על הרעה בשירותי הקופה

  .חולי� כרוניי� ודוברי רוסית מדווחי� פחות על שיפור בשירותי הקופה

  

החולים לאורך השנים-רמת השירות הנתפסת בקופות. ב  
  .  בנספח ד מסוכמי� הנתוני� של מדדי זמינות השירותי� ונגישות� לאור� זמ� לפי קופה�1 דבלוח 

  

 חלה ירידה קלה א� מובהקת בנוחות שעות העבודה בכל 2003 לעומת 2005בשנת  .נוחות שעות עבודה

 � �2005  ל2003הירידה בנוחות שעות העבודה בכל התחומי� בי� השני� ). שיעור המרוצי� מאוד(התחומי

  .החולי�� מתבטאת בכל קופות

  

ור בזמ�  נמצא קיצ2005 בשנת .מש! ההמתנה במרפאת רופא המשפחה ומש! המתנה לתור למומחה

 �15% ורק כ, )�2003 ב60% דקות או פחות לעומת 15 המתינו 63%(ההמתנה במרפאת רופא המשפחה 

הקיצור בזמ� ההמתנה בי� השני� נמצא מובהק ג� . 2003 בשנת 19% דקות לעומת �30 המתינו למעלה מ

� עד שבוע  ממתיני45%( התאר� זמ� ההמתנה לקביעת תור לרופא מומחה 2005בשנת . משתני� בניתוח רב

ההארכה בזמ� ההמתנה ). 2003 בשנת 34% ממתיני� יותר משבועיי� לעומת �35%  ו�2003  ב51%לעומת 

  .משתני�בי� השני� נמצאה מובהקת ג� בניתוח רב

  

 15עד (חולי� מאוחדת שיעור גבוה יותר ממתיני� מעט �  בקופת�2005 מהשוואה בי� הקופות עולה כי ב

ההבדלי� הללו נשמרי� ג� בניתוח ).  בקופות האחרות62% לעומת 75%(במרפאת רופא המשפחה ) דקות

  .משתני בפיקוח על משתני רקע עיקריי�� רב

  

נמצא שבכללית " המתנה לתור למומחה יותר משבועיי�"משתני כאשר המשתנה התלוי הוא �בניתוח רב

לעומת דוברי ערבית מחכי� פחות לקבלת תור למומחה . מחכי� יותר בהשוואה לקופות האחרות

�לפי רמה וג היישובי� סיו ב2�1דרגה  (כלכלית נמוכה� ברמה חברתיתהמתגוררי� ביישובי� . האחרי

המתנה "כאשר המשתנה התלוי הוא . מחכי� יותר לקבלת תור למומחה) ס"של הלמכלכלית � חברתית
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� יותר שיעור נמו, כלומר(נמצא שבכללית מחכי� יותר לעומת בקופות האחרות " לתור למומחה עד שבוע

  . דוברי ערבית מחכי� פחות לעומת האחרי�). רואי� רופא בתו� שבוע

  

, סבירהיה למומחה ינו המתהזמ� ש שאלנו את המרואייני� הא� �2005  ב.סבירות זמ� המתנה למומחה

כרבע מהממתיני� יותר ). 64%(הרוב סבורי� שזמ� ההמתנה סביר . כ� סביר או לא סביר בעיניה�� לא כל

 מהממתיני� יותר משבועיי� �61%ו,  תור למומחה סבורי� שזמ� ההמתנה לא סבירמשבוע לקבלת

כאשר משווי� את שיעורי הדיווח על סבירות זמ� ההמתנה לפי . סבורי� שזמ� ההמתנה הזה אינו סביר

 �16% בלאומית ו19%, חולי� מאוחדת�  בקופת24%לעומת ,  בשירותי בריאות כללית34%נמצא כי , קופה

  .רי� שזמ� ההמתנה אינו סבירסבו, במכבי

  

שבקופות מכבי ולאומית יותר מדווחי� , לרופא מקצועי נמצא" זמ� המתנה סביר"משתני על �בניתוח רב

 דוברי רוסית ,לעומת זאת. כמו ג� חולי� כרוניי� וחולי� במחלה חמורה כלשהי, שזמ� ההמתנה סביר

  . פחות מדווחי� שזמ� ההמתנה למומחה סביר

  

 מראה כי שעות העבודה של 2005 השוואה של מדדי נוחות שעות העבודה בשנת .העבודהנוחות שעות 

, ) בלאומית�8%  במכבי ובמאוחדת ו�4% לעומת כ"לא נוח" ענו 11%(רופאי המשפחה פחות נוחות בכללית 

 � במכבי ובמאוחדת 8% לעומת "לא נוח" ענו בכללית 15%(כמו ג� שעות העבודה של הרופאי� המקצועיי

במאוחדת , שעות העבודה של עובדי המשרד פחות נוחות במכבי לעומת בלאומית).  בלאומית�14%ו

  ). בהתאמה�7%  ו6%, 5%לעומת " לא נוח"ענו  9%(ובכללית 

  

 נמצא כי במאוחדת יותר מרוצי� משעות העבודה 2005משתני בפיקוח על משתני רקע בשנת �בניתוח רב

�ובקופות לאומית ומכבי מרוצי� . לעומת בקופות האחרות, של רופאי המשפחה והרופאי� המקצועיי

  .לעומת הקופות האחרות, יותר משעות העבודה של המעבדה

  

: שאלנו.  מדד נגישות נוס# הוא תפיסת מידת הקושי בקבלת טיפול רפואי.קושי בקבלת טיפול רפואי

 זו מתייחסת לקושי  שאלה"?באופ� כללי עד כמה קשה או קל ל! לקבל טיפול רפואי כשאתה זקוק לו"

שיעור . 'תשלו� וכד, ביורוקרטיה, שעות, מרחק: שיכולות להיות לו סיבות שונות, כללי בנגישות הטיפול

  ). �1 לוח ד (�2005  ב�15% ל�2003 ב�20%המדווחי� שנתקלו בקושי לקבל טיפול רפואי ירד מ

  

וי בשיעור הדיווח על קושי לפי בחינת מגמת השינ. משתני� השינוי בי� השני� נמצא מובהק ג� בניתוח רב

 �בשירותי בריאות : �2005  ל2003קופה מלמדת כי בשלוש קופות שיעור המדווחי� על קושי ירד בי� השני

 7%(חולי� מאוחדת � וקופת, )16% לעומת 9%(במכבי שירותי בריאות , )�2003  ב22% לעומת 18%(כללית 

שיעור הדיווח הגבוה ביותר על ). �2003 ב16%ומת   לע�2005  ב15%(בלאומית לא חל שינוי ). 16%לעומת 

  ).  18%(בקרב מבוטחי שירותי בריאות כללית , כאמור,  נמצא2005קושי בקבלת טיפול רפואי בשנת 

  

כאשר השווינו קושי בקבלת טיפול רפואי לפי קבוצות אוכלוסייה נמצא כי ירידה מובהקת חלה באחוז 

 �דוברי ערבית והמשתייכי� לחמישו� התחתו� , י� כרוניי�בקרב חול" קשה מאוד"או " קשה"העוני

  . 2003 לעומת 2005בשנת 
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�ערכנו ניתוח רב, �2005 כדי לאתר את קבוצות האוכלוסייה החשות יותר בקושי בקבלת טיפול רפואי ב

מהניתוח עולה כי המשתני� חולה כרוני ולהיות אישה מנבאי� קושי בקבלת . משתני לפי מאפייני רקע

. ואילו המשתני� שייכות למכבי ולמאוחדת מנבאי� פחות קושי בקבלת טיפול רפואי, רפואיטיפול 

לפי דירוג (כלכלית נמוכה � למשתני� מגורי� באזור גיאוגרפי מסוי� ומגורי� ביישוב ברמה חברתית

  ). �2לוח ד(לא נמצאה השפעה על תחושת קושי בקבלת טיפול רפואי ) ס"הלמ

  

פול הרפואי מה דרוש כדי לשפר את הטי  

 שאלנו את המרואייני� בשאלה פתוחה מה לדעת� הקופה יכולה לעשות כדי לשפר את 2005בסקר 

�יותר (ענו שהקופה צריכה לדאוג להגדלת נגישות השירות וזמינותו ) 59%(הרוב . הטיפול הרפואי בה

�יחסו לכ� שהקופה התי) 31%(שליש ; )להקל על ביצוע בדיקות, יותר קרוב, יותר שעות פעילות, רופאי

� ענו שהכל בסדר ואי� 22%; צריכה לדאוג לשיפור הרמה המקצועית והיחס של הרופאי� כלפי המטופלי

 ענו שצרי� לדאוג להרחבת הסל שיכלול 15%;  ענו שצרי� לגבות פחות תשלומי�21%; צור� בשינוי

 ענו מגוו� תשובות �10% ו; רפואה משלימה, שיניי�, פסיכולוג, שירותי� נוספי� כמו תרופות נוספות

  .יותר מידע לציבור, בתי מרקחת, שיפור הרפואה הדחופה, כמו לשפר באופ� כללי, אחרות

  

מדדים לטיפול רפואי . ג  
�ולהערכת מצב , בנספח ה מוצגת סדרת מדדי� הנוגעת להיבטי� של הטיפול הרפואי הנית� למבוטחי

  . �2005 ייה בהבריאות וכ� השוואה בי� קופות ובי� קבוצות אוכלוס

  

  רפואה מונעת

  לפי קבוצות אוכלוסייה,  בשנתיי� האחרונות50+שיעור ביצוע בדיקות ממוגרפיה לבנות :  3תרשי� 
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 שדיווחו על ביצוע בדיקת ממוגרפיה בשנתיי� 50+ בדקנו את שיעור בנות .שיעור ביצוע בדיקת ממוגרפיה

אי� ג� שינוי מובהק בי� השני� בשיעורי ביצוע ). 63% (2003מת השיעור הכללי לא השתנה לעו. האחרונות

כאשר משווי� את שיעורי ביצוע ממוגרפיה . ) לעיל3תרשי� (בדיקת ממוגרפיה בקרב אוכלוסיות חלשות 

המועצות � נית� לראות שהשיעורי� נמוכי� יחסית בקרב עולות מברית�2005 בקרב אוכלוסיות חלשות ב

  ). 60%(וחולות כרוניות , )51%(נשי� קשישות , )48%(

  

 נמצא הבדל מובהק רק 2003 לעומת 2005מניתוח ההבדלי� בשיעורי ביצוע הממוגרפיה בי� הקופות בשנת 

משתני עולה �בניתוח רב). �2003  ב54% לעומת �2005 ב75%(במכבי שירותי בריאות שבה ישנו שיפור ניכר 

דוברות ,  ומעלה65גיל : יצוע ממוגרפיה למשתני� נמצאה השפעה עצמאית שלילית על שיעור ב�2005 כי ב

  ).�2 לוח ה(שיעורי ביצוע ממוגרפיה בקבוצות אלה נמוכי� יותר , כלומר. רוסית ומבוטחות בלאומית

  

ד� בחצי השנה � חלה עלייה בשיעור הדיווח על בדיקת לח"�2005  ב.ד�� שיעור ביצוע בדיקת לח)

עלייה זו נמצאה . משתני�  נמצאה מובהקת ג� בניתוח רבעלייה זו). �2003  ב44% לעומת 50%(האחרונה 

הכל לא נמצא הבדל מובהק בי� הקופות � א� בס�, )�2005  ב�51%  ל�46% מ(רק בשירותי בריאות כללית 

מחלה , 65 גיל מעל �נמצא כי למשתני� ) �3 לוח ה(משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית �בניתוח רב. 2005בשנת 

  .ד� בחצי שנה האחרונה� השפעה עצמאית חיובית על ביצוע בדיקות לח" נמצאה� כרונית ודוברי ערבית 

  

 נשאלו המרואייני� הא� קיבלו חיסו� נגד שפעת �2005  ב.שיעור קבלת חיסו� נגד שפעת בשנה האחרונה

, )52% (65נמצא כי שיעורי קבלת חיסו� נגד שפעת גבוהי� בקרב מבוגרי� מעל גיל . בשנה האחרונה

  ).10%( ומטה 65לעומת  בקרב בני 

  

 ומעלה נמצא כי שיעור הביצוע הגבוה ביותר הוא 65מהשוואת שיעורי ביצוע החיסו� בקרב מבוגרי� בגיל 

  . בקרב חולי� כרוניי��59%  בקרב דוברי ערבית או רוסית ו37%לעומת , )59%(בקרב דוברי עברית 

  

י� הבדל מובהק בי� הקופות כאשר  עולה כי קי65מהשוואת שיעורי ביצוע החיסו� בקרב מבוגרי� מעל גיל 

 ומעלה שקיבלו חיסו� לשפעת בשנה 65במכבי שירותי בריאות נמצא השיעור הגבוה ביותר של בני 

  . בלאומית44%לעומת , )64%(האחרונה 

  

 ומעלה שקיבלו חיסו� לשפעת בשנה האחרונה נמצא 65משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית על בני � בניתוח רב

  . ונמו� בקרב דוברי רוסית,  לשפעת גבוה בקרב חולי� כרוניי� ומבוטחי מכביששיעור קבלת חיסו�

  

  הסברי� נאותי�

 נעשה שימוש במדד חדש שנועד לבדוק את התקשורת בי� הרופא לחולה שאחד מדרכי ביטויה 2005בשנת 

לטיפול הרפואי בה ולמצבו , הוא מת� הסברי� טובי� ומספקי� של הרופא לחולה הנוגעי� למחלה

הסברי� טובי� ומספקי� ה� מרכיב חשוב במת� טיפול רפואי טוב מאחר שה� . רפואי של החולהה

ועל כ� שהוא ינהג כפי שנדרש כדי לטפל , ידי הרופא�משפיעי� על היענות החולה לטיפול המוצע לו על

  .במצב בריאותו ובכ� יסייע בשיפור מצבו הרפואי

  



  

15  

הא� רופא המשפחה הסביר , בביקור האחרו�": רופאשאלנו מספר שאלות הנוגעות לקבלת הסברי� מה

 דיווחו כי ההסבר שקבלו מרופא 19% נמצא כי "?ל! מספיק על מצב! הרפואי ועל הטיפול הנדרש

  . כ� מספיק או לא מספיק לדעת�� המשפחה בביקור האחרו� היה לא כל

  

 23%(ישו� התחתו� מספיקי� מרופא המשפחה היה גבוה יותר בקרב המשתייכי� לחמלא הסברי� קבלת 

מספקי� היה נמו�  לא הסברי�קבלת ). 18% לעומת 27%(דוברי ערבית , ) בקרב האחרי�18%לעומת 

  ).11%(וג� בקרב מבוטחי� במכבי , ) בקרב דוברי עברית18% לעומת 15%(יותר בקרב דוברי רוסית 

  

 נמצא כי למשתנה ) בנספח ה�6 לוח ה( הסברי� מספקי� מרופא המשפחה קבלתמשתני על � בניתוח רב

 �, )קיבלו פחות הסברי� מספקי�(דוברי ערבית יש השפעה עצמאית שלילית על קבלת הסברי� מספקי

יותר קיבלו הסברי� (ולמשתנה מבוטח במכבי יש השפעה עצמאית חיובית על קבלת הסבר מספק 

�  ). מספקי

  

 מצב! הרפואי ועל הא� הרופא המקצועי הסביר ל! מספיק על, בביקור האחרו�"בתשובה לשאלה 

כ� מספיק או בכלל לא מרופא � לא כל,  דיווחו כי לא קיבלו הסבר מספיק21% נמצא כי "?הטיפול הנדרש

מספיקי� מרופא מקצועי היה גבוה יותר לא הסברי� קבלת שיעור הדיווח על . מקצועי בביקור האחרו�

חולי� � בקופת).  רוסיתוברי בקרב ד�15%ו בקרב דוברי עברית 20% לעומת 31%(בקרב דוברי ערבית 

ובמכבי שירותי בריאות דיווחו על כ� ,  שלא קיבלו הסברי� מספיקי� מרופא מקצועי12%לאומית דיווחו 

 לא 24%(הבעיה של חוסר קבלת הסברי� מספקי� הייתה חמורה יותר בשירותי בריאות כללית . 16%

�  ).21%(חולי� מאוחדת � ובקופת, )קיבלו הסברי� מספקי

  

נמצא כי למשתנה )  בנספח ה�7לוח ה(משתני על מת� הסברי� מספקי� מהרופא המקצועי � רבבניתוח

דוברי ערבית יש השפעה עצמאית שלילית על קבלת הסברי� מספקי� ולמשתני� מבוטח במכבי או 

קיבלו יותר הסברי� (מבוטח בלאומית יש השפעה עצמאית חיובית על קבלת הסברי� מרופא מקצועי 

�  ).מספקי

  

הא� קרה שביקרת אצל רופא והוא לא ענה על שאלות חשובות , בשנה האחרונה"שובה על השאלה בת

 שבשנה האחרונה הרופא לא ענה לה� על שאלות חשובות שהיו לה� בזמ� הביקור 16% דיווחו "?שהיו ל!

  ).ומי�, גיל, קופה, שפה(לא נמצאו הבדלי� לפי מאפייני רקע . אצלו

  

 ומבוטח 65נמצא כי למשתני� מבוגר מעל גיל ) �8 לוח ה(רסיה לוגיסטית משתני מסוג רג�בניתוח רב

�כלומר הבעיה של אי, קבלת מענה מרופא על שאלות חשובות� במכבי יש השפעה עצמאית שלילית על אי

�  .מענה על שאלות חשובות היא קטנה יותר בקרב

  

     שיתו� בהחלטות

ת שיתו# החולה בהחלטות רפואיות הנוגעות  הינו מדד הבוח� את מיד2005מדד נוס# שהוס# בשנת 

מדד זה הוס# לאור ההכרה הגוברת והולכת בחשיבות שיתו# החולה בקבלת החלטות . לטיפול הרפואי בו

החשיבות של שיתו# . הכרה זו באה לידי ביטוי ג� בחקיקת חוק זכויות החולה והסכמה מדעת. הרפואיות

 בו נובעת מתו� ההבנה כי זכותו של החולה היא להיות החולה בקבלת החלטות הנוגעות לטיפול הרפואי
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כאשר , ומתו� ההנחה שהחולה ייענה יותר טוב לטיפול המוצע לו, שות# בהחלטות הנוגעות למצבו

  .העדפותיו וערכיו יילקחו בחשבו� כאשר מוצע לו טיפול מסוי� כזה או אחר

  

 � בתשובה על השאלה הראשונה . שאלנו שתי שאלות הנוגעות לשיתו# בהחלטות על הטיפול הרפואי

 דיווחו � ?"מי לדעת! צרי! לקבל את ההחלטה אי! לטפל ב!, כאשר אתה צרי! לקבל טיפול רפואי"

 דיווחו שההחלטה צריכה להיות בעיקר של 30%,  מהמרואייני� שההחלטה צריכה להיות משותפת49%

  .לו הסברי� מהרופא דיווחו שההחלטה צריכה להיות בעיקר שלה� לאחר שקיב�21% הרופא ו

  

�, ) בקרב נשי�27% לעומת 34%(גברי� : מאפייני העוני� שההחלטה צריכה להיות בעיקר של הרופא ה

, ) בקרב האחרי�27% לעומת 42%(בעלי הכנסה נמוכה , ) באחרי�28% לעומת 44% (65מבוגרי� מעל גיל 

תיכונית או � השכלה על בקרב 24% בקרב השכלה יסודית ומטה לעומת 47%(ובעלי השכלה נמוכה 

  ). בקרב השכלה תיכונית�33% אקדמית ו

  

� בקרב 36% לעומת 51% (65צעירי� מתחת לגיל : מאפייני העוני� שההחלטה צריכה להיות משותפת ה

 בקרב בעלי �32%  בקרב בעלי השכלה תיכונית ו46% לעומת 55%(בעלי השכלה גבוהה , ) ומעלה65בני 

, ) בקרב המשתייכי� לחמישו� התחתו�37% לעומת 52%( או גבוהה הכנסה בינונית, )השכלה יסודית

 45% לעומת 53%(ונשי� , ) בקרב דוברי רוסית�43%  בקרב דוברי ערבית ו41% לעומת 52%(דוברי עברית 

�  ).בקרב גברי

  

בפע� האחרונה שבה הייתה החלטה לגבי טיפול רפואי ב! מי החליט  "� בתשובה על השאלה השנייה 

 דיווחו �17% דיווחו שהחליטו ביחד ו36%,  שההחלטה היתה בעיקר של הרופא47%יווחו  ד�  "?בפועל

�  .שההחלטה הייתה בעיקר שלה

  

�מבוגרי� , ) בקרב נשי�45% לעומת 50%(גברי� : מאפייני העוני� שההחלטה הייתה בעיקר של הרופא ה

רב בעלי השכלה יסודית  בק59%(בעלי השכלה נמוכה , ) בקרב האחרי�46% לעומת 53% (65מעל גיל 

בעלי , )תיכונית או אקדמית�  בקרב בעלי השכלה על�45%  בקרב בעלי השכלה תיכונית ו46%ומטה לעומת 

�  בקרב דוברי עברית ו44% לעומת 59%(ודוברי ערבית , ) בקרב האחרי�45% לעומת 53%(הכנסה נמוכה 

  ). בקרב דוברי רוסית51%

  

לת ההחלטות על הטיפול הרפואי לבי� קבלת ההחלטה בפועל מידת ההתאמה בי� הרצו� לקחת חלק בקב

מאלה שרצו שההחלטה לגבי הטיפול הרפואי שלה� תהיה  חמישי� וארבעה אחוזי� .בעת הצור!

משותפת אכ� החליטו במשות# ע� הרופא בפע� האחרונה שהיו צריכי� לקבל החלטה על הטיפול הרפואי 

�לאחר (החלטה לגבי הטיפול הרפואי תהיה בעיקר שלה� חמישי� וארבעה אחוזי� מאלה שרצו שה. שלה

שמוני� ושלושה אחוזי� מאלה שחשבו . אכ� החליטו בעצמ� בפע� האחרונה) שקיבלו הסברי� מהרופא

ההחלטה הייתה אכ� בעיקר של הרופא , שההחלטה לגבי טיפול רפואי צריכה להיות בעיקר של הרופא

מכא� עולה שקיי� פער  .טה לגבי הטיפול הרפואי בה�בפע� האחרונה שבה הייתה צריכה להתקבל החל

ובקרב , בקרב המטופלי� שמעונייני� להיות שותפי� בהחלטה על הטיפול, בי� הרצו� לבי� הביצוע בפועל

�  .   המטופלי� שמעונייני� שההחלטה תהיה בעיקר שלה
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הערכת מצב בריאות

כבינוני/גרוע*

מחלה כרונית* מצוקה נפשית*

כללית מכבי מאוחדת לאומית

  הערכת מצב בריאות ומצב בריאות הנפש

   71% לעומת 72%(את מצב בריאות� כטוב או כטוב מאוד  לא חל שינוי בשיעור המעריכי� �2005 ב

 לעומת 39%( נמצאה עלייה ניכרת בשיעור המדווחי� על מצוקה נפשית 2005בשנת , לעומת זאת). �2003 ב

  ).�4 לוח ה(משתני �  נמצאה מובהקת ג� בניתוח הרב2005�2003העלייה הזו בי� השני� ). �2003  ב28%

  

החולי� בשיעורי הדיווח על מצב �נמצא כי יש הבדל בי� קופות) 4רשי� ת (�2005 בהשוואה בי� הקופות ב

ושיעור גבוה ) 22%(שיעור נמו� יותר דיווחו על מצב בריאות בינוני או גרוע במכבי : בריאות בינוני עד גרוע

  ). 37%(חולי� לאומית � דיווחו על כ� בקופת

  

  2005, לפי קופה, מצוקה נפשיתמחלה כרונית ו, גרוע/הערכת מצב בריאות כבינוני: 4תרשי� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 � 14% לעומת 58%(שיעורי הדיווח על מצב בריאות בינוני עד גרוע גבוהי� יותר בקרב חולי� כרוניי

� בקרב בעלי הכנסה 25% לעומת 38%(ובעלי הכנסה נמוכה , )21% לעומת 59%(דוברי רוסית , )באחרי

  ). בינונית או גבוהה

  

חולי� , נשי�,  ומעלה65י על מצב בריאות טוב או טוב מאוד נמצא כי מבוגרי� בגיל משתנ� בניתוח רב

�המועצות מעריכי� את מצב בריאות� פחות טוב מהאחרי� � בעלי הכנסה נמוכה ועולי� מברית, כרוניי

  ).�4 לוח ה(

  

 ותרי.  נמצא ג� בשיעורי הדיווח על תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה�2005 הבדל בי� הקופות ב

שהתקשו , בשנה האחרונה מצוקה קשה חוו, לעומת קופות אחרות, ממבוטחי שירותי בריאות כללית

 �  ). 34%(במכבי שירותי בריאות היה השיעור הנמו� ביותר ). 42%(להתמודד איתה בעצמ

  

עולה כי ) �5 לוח ה(משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית על תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה �בניתוח רב

    .חולי� במחלה כרונית ודוברי ערבית דיווחו כי חשו מצוקה נפשית יותר מאחרי�, שי�נ

*p<0.001 
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  פנייה מחוץ למערכת הציבורית. ד

קבוצת מדדי� , לפיכ�. פנייה לשירותי� פרטיי� מהווה מדד נוס# לשביעות רצו� מהמערכת הציבורית

  .בסקר מתייחסת לשימוש ברופא פרטי ולבעלות על ביטוח פרטי

  

  ופא פרטיפנייה לר

לא ( חלה עלייה קלה באחוז המדווחי� שהייתה לה� או לבני משפחת� הוצאה לרופא פרטי 2005בשנת 

�  ).�2003 ב20% לעומת 24%(בשלושה החודשי� האחרוני� ) כולל רופא שיניי

  

  ביטוחי בריאות פרטיי�

 � בשנת �79%  ל2003 בשנת �72%מ( עולה כי חלה עלייה ניכרת בשיעור בעלי ביטוח משלי� 5מתרשי

  ).34%( לא חל שינוי בשיעור בעלי ביטוח מסחרי 2005�2003בשני� , לעומת זאת). 2005

  

  2005, פנייה מחו) למערכת הציבורית: 5תרשי� 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�ג� ביטוח משלי� וג� ביטוח מסחרי , עלייה מועטה חלה בקרב אלה שמחזיקי� בשני סוגי הביטוחי

 3%(חלה ירידה בקרב מי שיש לו ביטוח מסחרי בלבד , לעומת זאת). �2003  ב27% לעומת �2005  ב31%(

  ).2003 בשנת 22% לעומת 18%(וירידה בקרב מי שאי� לו כלל ביטוח פרטי , )�2003  ב7%לעומת 

  

 � בנספח ו שישנה �1 עולה כפי שנית� לראות בלוח ו, 2005�2003מניתוח מגמת השינוי לפי קופה בשני

במכבי שירותי בריאות , )�2003  ב69% לעומת 77%(וח משלי� בשירותי בריאות כללית עלייה בבעלי ביט

חולי� � ג� בקופת). �2003  ב62% לעומת 71%(חולי� לאומית � ובקופת) �2003  ב80% לעומת 86%(

∗p95-97<0.05 
†p97-99<0.01 
‡p99-01<0.01 
§p01-03<0.01 
+p03-05<0.05 
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 �א� כי עלייה זו לא נמצאה , )�2003 ב77% לעומת 80%(מאוחדת חלה עלייה בשיעור בעלי ביטוח משלי

  . לא נמצא שינוי בבעלות על ביטוח מסחרי בי� הקופות2005�2003י� בשנ. מובהקת

  

ביטוח משלי�
9   

 עולה כי ישנה יציבות בהיקפי �2003  לבי� בעלי ביטוח משלי� ב�2005מהשוואה בי� בעלי ביטוח משלי� ב

 �ה וכ� בקרב בעלי הכנס, )�2005 ב�76%  ו2003 בשנת 72%(בעלות על ביטוח משלי� בקרב חולי� כרוניי

היציבות בהיקפי הבעלות על ביטוח משלי� ). 2005 בשנת 59% לעומת 2003 בשנת 54%(בחמישו� התחתו� 

  . ודוברי ערבית65נשמרה ג� בקרב מבוגרי� מעל גיל 

  

הכנסה נמוכה ושפה ערבית , 65עולה כי למשתני� גיל מעל ) �2לוח ו (2005משתני בשנת � מניתוח רב

לא נמצאה השפעה של משתנה שייכות . על בעלות על ביטוח משלי�ורוסית יש השפעה עצמאית שלילית 

�  .לקופה על בעלות ביטוח משלי

  

  ביטוח מסחרי

חולי� � ובקופת) 41%( שיעור בעלי ביטוח מסחרי הגבוה ביותר נמצא במכבי שירותי בריאות 2005בשנת 

  ).31%(והשיעור הנמו� ביותר נמצא בשירותי בריאות כללית , )39%(מאוחדת 

  

גיל , עולה כי למשתני� הכנסה נמוכה)  בנספח ו�4לוח ו(משתני על בעלות על ביטוח מסחרי � יתוח רבמנ

שיעורי , כלומר. נמצאה השפעה עצמאית שלילית, דובר ערבית ודובר רוסית, )נשי�(מי� , ) ומעלה65(

  .הבעלות על ביטוח מסחרי נמוכי� יותר

  

  ביטוח סיעודי

למרות שלפי , )�34%  ל�26% מ (�2005  ל2003סיעודי עלה בי� השני� שיעור המדווחי� שיש לה� ביטוח 

.  מהאוכלוסייה הבוגרת יש ביטוח סיעודי�50%לכ. נתוני המפקח על הביטוח שיעורי הבעלות לא השתנו

מאחר שהביטוח הסיעודי . ביטוח סיעודיעל לבעלות גידול במודעות , ככל הנראה, הגידול משק#, לפיכ�

  . ביטוח סיעודיה� בעלי רבי� אינ� יודעי� כי , לי� יחד ע� הביטוח המשלי�החו� נמכר דר� קופות

  

 בשנת 14%לעומת ,  ביטוח סיעודי שה� רכשו דר� הקופהלה� שיש �2005עשר אחוזי� דיווחו ב� תשעה

� ב4%לעומת ( יש ה� ביטוח סיעודי של הקופה וה� ביטוח סיעודי פרטי של חברת ביטוח �7%ל; 2003

  ). �2003  ב7%לעומת (ביטוח סיעודי פרטי של חברת ביטוח בלבד עלי ב �8% ו, )2003

  

מראה כי יש גידול בשיעורי הבעלות על ביטוח סיעודי ) 6תרשי� (ניתוח בעלות על ביטוח סיעודי לפי קופה 

ואילו הנמו� , )48%(השיעור הגבוה ביותר הוא בקרב חברי מכבי שירותי בריאות . בקרב חברי כל הקופות

                                                 
שיעורי הבעלות בקרב . 22+בני , יצוי� כי נתוני הסקר מתייחסי� להיקפי הבעלות בקרב האוכלוסייה הבוגרת   9

 מקרב מבוטחי 82%, כללית מקרב מבוטחי 66%: החולי� ה��לפי נתוני קופות, )כולל ילדי�(כלל המבוטחי� 
דוח נציב קבילות לחוק ביטוח בריאות ( בקרב מבוטחי מאוחדת 68%� בקרב מבוטחי לאומית ו58%, מכבי

 ).2006, ממלכתי
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שיעור מבוטחי מכבי שרכשו ביטוח סיעודי , כ��כמו). 28%(חולי� לאומית � וא בקרב חברי קופתביותר ה

  . בכללית ובמאוחדת�15%  בלאומית ו17%לעומת , )31%(דר� הקופה שלה� הוא הגבוה ביותר 

  

  �מפקח על הביטוח וקופותהלפי נתוני  (2005, שיעורי הבעלות על ביטוח סיעודי לפי קופה: 6תרשי� 
  ) בעלי ביטוח סיעודי בפועל50%: החולי�                  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

כאשר בוחני� באילו קבוצות חל גידול בשיעורי הבעלות על ביטוח סיעודי נית� לראות כי הגידול חל בקרב 

 �24% מ(בקרב מי שאינ� סובלי� ממחלה כרונית , )�2005  ב�33%  ל�2003 ב�25% מ (65צעירי� מתחת לגיל 

גידול בשיעורי הבעלות חל ג� ). �2005  ב�16% ל2003 בשנת �10%מ( בקרב בעלי הכנסה נמוכה ,)�33% ל

ודוברי ערבית ) �2005  ב�39%  ל�32%מ(דוברי עברית , )�2005  ב�27%  ל�2003 ב�15%מ(בקרב דוברי רוסית 

  ).�2005 ב�15%  ל2003 בשנת �9% מ(

  

מצא כי שיעורי הבעלות גבוהי� יותר בקרב משתני על שיעורי הבעלות של ביטוח סיעודי נ�בניתוח רב

  .דוברי ערבית ודוברי רוסית, מבוטחי מכבי ונמוכי� בקרב בעלי הכנסה נמוכה

  

  תפיסת הנטל הכספי של הוצאות המשפחה לבריאות לאורך השנים. ה

ביטוח , כולל מס בריאות(המידה שבה מכבידי� תשלומי המשפחה לבריאות המרואייני� נשאלו על 

 מהתשובה לשאלה זו אפשר לקבל אומד� על הנטל הכספי כפי ).שלומי� לקופה ולרופא פרטית, משלי�

כל התשלומי� �  ירד שיעור העוני� שס�2005בשנת , 7כפי שמוצג בתרשי� . שהמבוטחי� חשי� אותו

וירד שיעור העוני� שהתשלומי� אינ� , )�2003  ב31% לעומת 27%(לבריאות מכבידי� עליה� במידה רבה 

שינוי זה בי� השני� נמצא מובהק ג� בניתוח ). �2005  ב�19%  ל2003 בשנת �20% מ(י� עליה� כלל מכביד

  .משתני� הרב

  

 � בכל אחת מהקופות עולה כי ישנה ירידה במידת ההכבדה 2003�2005מהשוואת השינוי שחל בי� השני

ולאומית ) �2005  ב�25%  ל�31% מ(החולי� מאוחדת � וג� בקופות, )�24%  ל�29% מ(של התשלומי� במכבי 

משתני � בניתוח רב. בשירותי בריאות כללית לא נמצא שינוי במידת ההכבדה בי� השני�). �26%  ל�33% מ(

מסוג רגרסיה לוגיסטית על הכבדה רבה של תשלומי המשפחה על בריאות נמצא כי המשתייכי� לחמישו� 

9

6

8 6

6

11

6 5

17

31

1515

0

10

20

30

40

50

60

כללית (30) מכבי (48) מאוחדת (29) לאומית (28)

 שניהם 
  פרטי

  קופה
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1995 1997 1999 2001 2003 2005

� דוברי ערבית ודוברי רוסית .התחתו� ובעלי מחלה כרונית מדווחי� על הכבדה רבה יותר לעומת האחרי

  ).�1לוח ח(מדווחי� על הכבדה מעטה יותר של תשלומי המשפחה על בריאות 

  

  הכבדת תשלומי המשפחה לבריאות על המבוטחי�:  7תרשי� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מדדי נגישות הקשורים לתשלום 3.2
 מדדי נגישות הקשורי� נבדקי� במחקר, לאור ההיק# הרחב של תשלומי� מהכיס במערכת הבריאות

א� לא , או לטיפול/מדדי� אלה עוסקי� במצבי� שבה� המבוטח זקוק לשירות ו. 1999בתשלו� מאז 

המעקב חשוב מאוד ג� לאור המגמה הנמשכת של ריסו� הוצאות . קיבל אותו בגלל התשלו� הנדרש

  . לאוכלוסיות חלשותוכ� עקב צמצו� מת� הפטורי� על השתתפות עצמית לביקור רופא, החולי�� בקופות

  

בנוס# לוויתור על טיפול רפואי ותרופת מרש� בגלל ,  הרחבנו את נושא הנגישות וכללנו2005בשנת 

�  .ג� ויתור על טיפול שיניי� לאד� או לבני משפחתו בשל מחיר�, התשלו

  

ויתור על טיפול רפואי בקופה בגלל התשלום. א  

שאלה זו  ( קבלת טיפול בקופה בגלל התשלו� הנדרשהא� ויתרו בשנה האחרונה עלהמרואייני� נשאלו 

חלה עלייה קלה א� ). מלבד תרופות, התייחסה לכלל הטיפולי� שלגביה� נדרש תשלו� השתתפות עצמית

 �). �2005  ב�8%  ל�2003  ב�6% מ(מובהקת סטטיסטית בשיעור המוותרי� על טיפול רפואי בגלל התשלו

שיעור המוותרי� על טיפול היה גבוה יותר בקרב בעלי . נימשת� עלייה זו נמצאה מובהקת ג� בניתוח רב

 8בתרשי� ). �1כפי שמופיע בלוח ט( בשאר החמישוני� 6%לעומת , )13%(הכנסה נמוכה בחמישו� התחתו� 

 

p95-97=0.07 
p97-99<0.01 
p99-01 NS 
p01-03<0.05 
p03-05<0.05 
<



  

22  

 � בשיעור הוויתור על טיפול �2005  ו2003, 2001, 1999מובאת השוואה מפורטת של השינוי שחל בי� השני

  . אוכלוסייהבגלל התשלו� לפי קבוצות

  

  )לא כולל תרופות (2005�1999, ויתור על טיפול בקופה בגלל תשלו� בשנה האחרונה:  8תרשי� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בעלי הכנסה בחמישו� התחתו� ויתרו יותר מאחרי� על טיפול 2005משתני עולה כי בשנת � מניתוח רב

� ומעלה ויתרו 65רי ערבית ומבוגרי� בגיל דוב, חולי� כרוניי�, נשי�, לעומת זאת; רפואי בגלל תשלו

 �  ).�4לוח ט(פחות מאחרי

  

זאת על מנת שנוכל להבי� מהי , במסגרת המחקר שאלנו את המרואייני� על איזה טיפול ה� ויתרו

חמישי� ושישה אחוזי� מהמוותרי� על טיפול אמרו שוויתרו על ביקור . משמעות הוויתור על הטיפול

עשר אחוזי� �תשעה). 16%(ושירות מחו" לסל ) 25%( וטיפולי� מיוחדי� בדיקות, אצל רופא מקצועי

� פנו לרופא משפחה או רופא 27%, מתוכ�. אמרו שקיבלו טיפול חלופי לטיפול שעליו ויתרו בגלל התשלו

  . נטלו תרופה במקו� הטיפול שעליו ויתרו�19% מקצועי ו

  

תשלוםויתור על תרופות בגלל ה. ב  

בשנה האחרונה הא� קרה ל! שבגלל המחיר הנדרש לא קנית תרופות שהרופא ":  שאלנו2005ג� בשנת 

ללא שינוי לעומת שיעור ,  שוויתרו על תרופה בגלל המחיר15% בתשובה ענו "?רש� ל! או לבני משפחת!

 2005 עולה כי שיעור ויתור גבוה במיוחד על תרופה בשנת 9בתרשי� ). 14% (2003המדווחי� על כ� בשנת 

ג� ). �2 ראה לוח ט) (19%(ובקרב חולי� כרוניי� , )23%( בעלי הכנסה בחמישו� התחתו� נמצא בקרב

 � לפי אוכלוסיות לא נמצא שינוי בשיעור �2005 ו2003בהשוואה  של שיעור הוויתור על תרופה בי� השני

  . המוותרי� על תרופות בגלל המחיר

  

‡p99-01<0.05 
p01-03 N.S. 
+p03-05<0.05  
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   2005�1999בשני� , הויתור על תרופות מרש� בגלל המחיר בשנה האחרונ: 9תרשי� 
  )לב� משפחהאו ל! (                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 למשתני� מחלה כרונית 2005משתני מחזקי� ממצא זה ומראי� כי בשנת � ממצאי הניתוח הרב

  ).�5 לוח ט) (מוותרי� יותר(והשתייכות לחמישו� התחתו� יש השפעה עצמאית חיובית על ויתור על תרופות 

  

את , בעזרתו של רופא, נה ברורה יותר שאלנו על איזו תרופה המרואיי� ויתר וסיווגנוכדי לקבל תמו

�  ויתרו על תרופות אנטי14%, ואחד אחוזי� ויתרו על תרופות לטיפול במחלות כרוניות� עשרי�. התרופות

�יי� ארבעי� ושנ. בעיניי� ובמערכת העיכול,  ויתרו על תרופות לטיפול בעור�11% ו, דלקתיות נגד כאבי

, )6%(מינו� מופחת , )16%(משכ� כאבי� , )64%(תרופה זולה יותר : אחוזי� דיווחו שלקחו תרופה חלופית

  ). 3%(ותרופה בעלת תופעות לוואי ) 6%(תרופה שקיבלו ממכרי� או דוגמיות , )5%(תרופה טבעית 

  

ויתור על טיפול או על תרופות בשנה שחלפה בגלל התשלום . ג  
, �2005ב. �2005  ל2003ר הוויתור על טיפול רפואי או על תרופה בגלל המחיר בי� השני� לא חל שינוי בשיעו

ענו שוויתרו על טיפול רפואי או על תרופות או על שניה� בגלל ) אחד מכל שישה איש (17%, �2003 כמו ב

�בקרב חולי� , )29%(שיעור המוותרי� גבוה במיוחד בקרב בעלי הכנסה בחמישו� התחתו� . התשלו

 ודוברי ערבית דיווחו שוויתרו 65מבוגרי� מעל גיל . יותר מהאחרי�, )20%(ובקרב נשי� ) 21%(רוניי� כ

  ).�3לוח ט) ( בהתאמה�19%  ו16%(פחות על טיפול או תרופות בשנה האחרונה בגלל התשלו� הנדרש 

  

אי או על המשתני� שנמצאו בעלי השפעה עצמאית חיובית על ויתור על טיפול רפו, משתני�בניתוח רב

השפעה . חולי� במחלה כרונית ונשי�, בעלי הכנסה בחמישו� התחתו�: ה� אלה) מוותרי� יותר(תרופה 

  ).�6 לוח ט) (p=0.095גבולי (נמצאה למשתנה דובר ערבית ) מוותרי� פחות(עצמאית שלילית 

  

 שבה� ות אחרותהשווינו את שיעור הוויתור על טיפול רפואי או על תרופה בגלל התשלו� ג� לנעשה במדינ

על מנת לעמוד על השוני בי� ישראל למדינות אחרות בשיעורי הוויתור על טיפול , נשאלת שאלה דומה

#p99-01<0.01 
*p01-03<0.05 
  p03-05 N.S. 
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.  בישראל8%לעומת נמו� ) 2% (או טיפול אחר) 4% (באנגליה שיעור הוויתור על רופא. רפואי או תרופות

ושיעורי� גבוהי� במיוחד , )ל אחר על טיפו�8%  ויתרו על רופא ו6%(שיעורי� גבוהי� יותר נמצאו בקנדה 

מצבה של ישראל מבחינת , כלומר. ) על טיפול אחר�27%  ויתרו על רופא ו29% (הברית�נמצאו בארצות

לא כ� נמצא לגבי שיעור המוותרי� על תרופה בגלל . שיעור המוותרי� על טיפול רפואי הוא טוב יחסית

א� עדיי� , )9%(וקנדה )  בישראל15% לעומת 4%(כא� מצבה של ישראל גרוע יותר ביחס לאנגליה . המחיר

  .(Schoen et al., 2005) )21%(הברית � טוב יותר לעומת המצב בארצות

  

  תשלוםויתור על טיפול שיניים לך או לבני המשפחה בגלל ה. ד

ושירות זה אינו נכלל ,  האחריות על טיפול השיניי� ומימונו בישראל היא של המבוטח בלבד2005בשנת 

טיפול שיניי� הינו טיפול שעלותו יקרה מאוד . ידי המדינה� שירותי הבריאות וג� אינו נית� עלבסל 

  .וחשיבותו רבה מאוד לבריאות הציבור ולשיפור איכות החיי� של המטופל

  

 הוספנו שאלה שנועדה לבדוק הא� המרואייני� נתקלו בקושי כלכלי בבוא� לקבל טיפול 2005בסקר 

�הא� קרה שבשנה האחרונה ויתרת על טיפול שיניי� ל! או לבני ": אייני�שאלנו את המרו. שיניי

 מהאוכלוסייה כי ויתרו על טיפול שיניי� לה� 30% בתשובה דיווחו "?בגלל התשלו� הנדרש, משפחת!

  .לא נמצא הבדל בי� הקופות בשיעור המוותרי� על טיפול שיניי�. או לבני משפחת� בגלל המחיר

  

הוויתור ). 26% לעומת 46%(נסה נמוכה בחמישו� התחתו� גבוה לעומת האחרי� הוויתור בקרב בעלי הכ

  ). בהתאמה�32% ו20%( ומעלה 65 נמו� לעומת בקרב בני 65על טיפול שיניי� בקרב צעירי� מגיל 

  

משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית נמצא כי בעלי הכנסה נמוכה בחמישו� התחתו� וחולי� �בניתוח רב

 ומעלה 65מבוגרי� בגיל , דוברי ערבית. תר מאחרי� על טיפול שיניי� בגלל המחירכרוניי� מוותרי� יו

  .מוותרי� פחות מאחרי� על טיפולי שיניי� לה� או לבני משפחת�, חולי� מאוחדת� וחברי קופת

  

  פעולות של הקופות לריסון הוצאות3.3

, חולי� לריסו� ההוצאותה� ועקב פעולותיה� של קופות, לאור המגבלות המתמשכות על תקציב הבריאות

�כדי . עלתה השאלה באיזו מידה הקופות מגבילות את המבוטחי� או מקשות עליה� לקבל שירותי

לבדוק זאת נשאלו המרואייני� על מצבי� שבה� לא קיבלו או התקשו לקבל הפניה או התחייבות 

  . בגלל מחירה הגבוה, באחרת�וכ� על מצבי� שבה� נדרשו להחלי# תרופה שהיו רגילי� לקחת , מהקופה

  

הוספנו שאלה על , בנוס# לשאלות הבודקות את הפעולות של הקופות לריסו� הוצאותיה�, 2005בשנת 

נתקלי� , א� בכלל, וכ� הוספנו שאלה שנועדה לבדוק באילו בעיות; ויתור על טיפול רפואי בגלל מרחק

  .המרואייני� בבוא� לקבל שירות או טיפול רפואי

  

  פניה או התחייבות מהקופה תהליך קבלת ה. א

הרוב הגדול , מתוכ�. מחצית המרואייני� דיווחו שביקשו התחייבות או הפניה מהקופה בשנה האחרונה

שיעור זה נמו� לעומת שיעור המדווחי� על . דיווחו שקיבלו את ההפניה או את ההתחייבות בקלות) 80%(

  . משתני�הבדל זה בי� השני� נמצא ג� בניתוח רב). 85% (�2003כ� ב
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, רופא מסוי�( לא קיבלו הפניה לא� שרצו 7%, מתו� אלה שביקשו התחייבות או הפניה בשנה האחרונה

לא נבדק הא� הבדל זה בי� השני� ). 2% (2003שיעור זה היה נמו� יותר בשנת ). מרפאה מסוימת וכדומה

  .הינו מובהק בשל ניסוח מעט שונה של השאלה

  

 � בשיעור המדווחי� כי קיבלו את ההתחייבות או את ההפניה בקלות 2005נמצא הבדל בי� הקופות בשנת 

  ). בקופות האחרות82% לעומת 72%(שיעור נמו� יותר במאוחדת לעומת בשאר הקופות 

  

 � חלה ירידה מובהקת בקלות קבלת הפניות או התחייבויות בשירותי בריאות �2005  ל2003בי� השני

חולי� � ובקופת, )�2005 ב�82%  ל�2003 או הפניה בקלות ב שענו שקיבלו התחייבות�87% מ(כללית 

בדומה לכ� חלה עלייה בי� השני� בשיעור חברי שירותי בריאות ). 2005 בשנת �72%  ל�85% מ(מאוחדת 

 �18% ל�2003  ב�13% מ(כללית המדווחי� כי קיבלו את ההתחייבות או את ההפניה במאמ" רב או בקושי 

  ).�28% ל�15% מ(� מאוחדת חולי� ובקרב חברי קופת, )�2005 ב

  

חולי� מאוחדת מדווחי� יותר מאחרי� על קבלת הפניה או � משתני נמצא שחברי קופת�בניתוח רב

ישובי� ברמה ילא נמצא הבדל לפי חלוקה ל ,)על גבול המובהקות(התחייבות במאמ" רב או בקושי 

  ).�7לוח ט(כלכלית נמוכה לעומת האחרי� � חברתית

  

   החליף תרופה בגלל המחירדרישה של הקופה ל. ב

שהקופה דרשה שיחליפו  �2005 דיווחו ב8%, )93%(בקרב אלה שה� או בני משפחת� נזקקו לתרופה 

הירידה ). 14% (2003 שיעור זה נמו� יותר לעומת השיעור שדיווחו כ� בשנת .אותה בגלל מחירה הגבוה

נמצא . משתני� � בניתוח רבבשיעור המדווחי� על דרישת הקופה להחלפת התרופה שלה� מובהקת ג

שיעורי� : הבדל מובהק בי� הקופות בשיעור המדווחי� שהקופה דרשה מה� להחלי# תרופה בגלל המחיר

לעומת שיעורי� נמוכי� , )10%(ובמכבי שירותי בריאות ) 13%(חולי� מאוחדת � גבוהי� במיוחד בקופת

יותר חולי� , כ�� כמו). 10תרשי� ) (7%(חולי� לאומית � ובקופת) 6%(יותר בשירותי בריאות כללית 

 �ידי הקופה להחלי# תרופה בגלל מחירה � דיווחו שנדרשו על) 5% לעומת 13%(כרוניי� לעומת אחרי

  .בשנה האחרונה

  

חברות במכבי ובמאוחדת יש השפעה עצמאית , משתני נמצא כי למשתני� מחלה כרונית� בניתוח רב

יש ) פחות דרישה(ילו השפעה עצמאית שלילית וא, חיובית על דרישה להחלפת תרופה בגלל המחיר

  ).�8לוח ט(למשתנה דובר רוסית 

  

 �בהקשר זה יש מקו� לבחו� באיזו מידה ההגבלות האלה של הקופות מבטאות ניהול יעיל של משאבי

�  .או שיש בכ� פגיעה באיכות הטיפול, תו� מת� טיפול הול
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ויתור על טיפול רפואי לך או לבני המשפחה בגלל המרחק . ג  
 �בשל ההבדלי� שקיימי� בי� אזורי� גיאוגרפי� שוני� במדינת ישראל בהיצע הרופאי� ובאור� התורי

ולאור ההבדלי� הקיימי� בי� אוכלוסיות המתגוררות באזורי� גיאוגרפיי� , )2000,  ואחרי�ניראל(

� 2005נבדק בשנת , )2006, אפשטיי� ואחרי�(ג� במצב הבריאות וג� בהספקת שירותי� ואיכות� , שוני

גלל ג� ההיבט של נגישות גיאוגרפית על מנת לבדוק הא� קיימות בעיות של נגישות שירותי� רפואיי� ב

החולי� אי� פיצוי על מת� שירותי� � חשיבות נוספת בבדיקה זו קשורה בכ� שלקופות. מרחק גיאוגרפי

�  . ולפיכ� קיי� חשש שאי� לה� תמרי" מספיק לפתח שירותי� באזורי� אלה, באזורי� מרוחקי

  

לה� או לבני (שוויתרו בשנה האחרונה על שירות רפואי  מהאוכלוסייה 14% דיווחו 2005בשנת 

נמצא כי חלה עלייה . 1999 שאלה דומה נשאלה בעבר בסקר שנער� בשנת .בגלל המרחק) משפחת�

עלייה זו בי� ). 2005 בשנת �14%  ל�8%מ(משמעותית בשיעור המוותרי� על שירות רפואי בגלל המרחק 

  .משתני� השני� נמצאה מובהקת ג� בניתוח רב

  

  .י� על שירות רפואי בגלל המרחק בשיעור המוותר2005לא נמצא הבדל בי� הקופות בשנת 

  

עולה כי דוברי ערבית , מההשוואה בי� אוכלוסיות המוותרות על שירות רפואי בגלל מרחק גיאוגרפי

 ומעלה 65מבוגרי� בני ). בהתאמה, 16% לעומת 12%, 11%(ורוסית מוותרי� פחות לעומת דוברי עברית 

 �כנסה נמוכה בחמישו� התחתו� מוותרי� יותר בעלי ה). 15% לעומת 10%(מוותרי� פחות לעומת האחרי

 �ונשי� מוותרות יותר מגברי� על , )13% לעומת 20%(מבעלי הכנסה בינונית וגבוהה בשאר החמישוני

, צפו�(לא נמצא הבדל לפי חלוקה גיאוגרפית של היישובי� ). 11% לעומת 17%(שירות רפואי בגלל מרחק 

�הבדל בשיעור המוותרי� על שירות רפואי בגלל מרחק כאשר נמצא , לעומת זאת). תל אביב, מרכז, דרו

  .כלכלית על סמ� נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה� היישובי� סווגו לפי רמה חברתית

  *הכל-סך  *חולה כרוני  *קופה

  לאומית
  מאוחדת

  מכבי
  כללית

  2005  2003  לא  כן

*p<0.001 



  

27  

שני האשכולות הנמוכי� (כלכלית נמוכה �  בקרב המתגוררי� ביישובי� ברמה חברתית25%נמצא כי 

 בקרב המתגוררי� ביישובי� ברמה 4%לעומת , ויתרו על שירות בגלל המרחק) כלכלי�במדד החברתי

  . בשאר היישובי��12% וכ, )כלכלי�שני האשכולות הגבוהי� במדד החברתי(כלכלית גבוהה � חברתית

  

, בעלות על רכב(ייתכ� שהוויתור על קבלת שירות ביישובי� אלה קשור לנגישות הנמוכה לכלי תחבורה 

כ� ג� שהוויתור קשור להיצע נמו� יותר של שירותי א� יית, )קושי במימו� נסיעות בתחבורה הציבורית

נמצא כי השירותי� . המרואייני� נשאלו על אילו שירותי� ה� ויתרו בגלל המרחק הגיאוגרפי. בריאות

�רופא מקצועי שכיח : שנמצאי� בשימוש הגבוה ביותר ה� ג� השירותי� שעליה� מוותרי� יותר וה

)�;  מהעוני� דיווחו שוויתרו על שירותי� אלה30% �) אורתופד, גרו��אוז��א#, עיניי�, עור, רופא נשי

, כגו� בדיקות וטיפולי� במרפאות חו"(חולי� ובמכוני� � דיווחו שוויתרו על בדיקות וטיפולי� בבתי30%

 מהעוני� דיווחו שוויתרו על רופא מקצועי 20%; )בדיקות היריו�, התפתחות הילד, אולטרה סאונד, רנטג�

 על שירותי� מחו" 11%;  ויתרו על רפואה ראשונית17%; )כירורג וכדומה,  אנדוקרינולוג,קרדיולוג(אחר 

רפואיי� � על שירותי� פרה�6% ו; )שירות במסגרת הביטוח המשלי�, כגו� שירות אלטרנטיבי(לסל 

  ).פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, דיאטנית(

  

  , ולים או במקום אחרח-בבית, החולים-בעיה בקבלת שירות או טיפול רפואי בקופת. ד

  האחרונות בשנתיים    
 התווספה שאלה שנועדה לבדוק מהו שיעור הנתקלי� בבעיה בקבלת שירות או טיפול רפואי 2005בשנת 

. ובאיזה סוג של בעיות ה� נתקלי�, )החולי� או מקו� אחר� בית, החולי�� קופת(במסגרת כלשהי 

� בבעיה בקבלת שירות או טיפול רפואי בקופתהא� בשנתיי� האחרונות נתקלת "המרואייני� נשאלו 

 מהמרואייני� שנתקלו בבעיה בקבלת 27% בתשובה דיווחו ".חולי� או במקו� אחר�בבית, החולי� של!

לא נמצא הבדל בשיעור המדווחי� שנתקלו בבעיה בשירות . שירות או טיפול רפואי בשנתיי� האחרונות

  .הכנסת� והשכלת�, גיל המרואייני�, לי�חו� או בטיפול כאשר השווינו לפי שייכות לקופת

  

דיווחו שנתקלו בבעיה בקבלת שירות או טיפול ) 30%(רב דוברי עברית שיעור גבוה יותר בק, לעומת זאת

שיעור גבוה יותר בקרב חולי� כרוניי� .  בקרב דוברי רוסית�18%  בקרב דוברי ערבית ו19%לעומת , רפואי

 �  .דיווחו שנתקלו בבעיה בקבלת שירות או טיפול רפואי, )24% לעומת 32%(לעומת בריאי

  

יש השפעה עצמאית שלילית , דובר ערבית ודובר רוסית, להיות מבוטח במכבימשתני נמצא ש� בניתוח רב

ולמשתנה מחלה כרונית יש ; )מדווחי� פחות שנתקלו בבעיה בקבלת שירות או טיפול(על היתקלות בבעיה 

  ).נתקלו יותר בבעיה(השפעה עצמאית חיובית 

  

� נתקלוהמרואייני� התבקשו לפרט באיזו בעיה בשירות או בטיפול הרפואי ה . �שבעי� ושישה אחוזי

קושי לקבל , תור ארו�: מהעוני� דיווחו שנתקלו בבעיה כלשהי הקשורה לנגישות שירות או טיפול

ארבעי� וארבעה . זמינות רופאי� ושירותי� וביורוקרטיה, הפניה לרופא מקצועי שרצו/התחייבות

 בבעיה הקשורה 14%;  ויחס לא טובאחוזי� מהעוני� דיווחו שנתקלו בבעיה שקשורה לטיפול רפואי לקוי

 בבעיה הקשורה לטיפול מחו" 11%; שירות בבית מרקחת ומעבדה/תור, מבחר תרופות: לתרופות ומעבדה

 �7%ו,  נתקלו בקושי כלכלי9%; רפואי�או טיפול פרה, טיפול שיניי�, טיפול דר� הביטוח המשלי�: לסל

  ).התנאי� הסביבתיי�, הטיפול הרפואי, ו�תלונות על חדר מי(החולי� � נתקלו בבעיה במסגרת בית
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  מעבר בין קופות3.4
� לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי רשאי כל תושב לבטל את חברותו בקופה אחת ולהירש� כחבר בקופת

לקופה אי� אפשרות להגביל או לעכב את רישומו אליה והכל בהתא� , כ��כמו. לפי בחירתו, חולי� אחרת

לבטל בישראל  נקבעו ארבעה מועדי� בשנה שבה� זכאי כל תושב 2005בשנת . לנהלי� שקבע שר הבריאות

מרגע שתושב עובר מקופה אחת לשנייה לא יוכל , אול�. את רישומו בקופה אחת ולהירש� לקופה אחרת

  .אלא רק שנה לאחר המעבר, עוד לעבור לקופה אחרת במועד אחר באותה שנה

  

ולשיפור ,  אחד התמריצי� לעידוד התחרות בי� הקופותה אתמנגנו� המעבר בישראל מהוו, באופ� תיאורטי

 שיעורי המעבר בי� הקופות הינ� נמוכי� 1998הנתוני� מראי� שמאז , ע� זאת. השירות שה� נותנות

מיעוט המעברי� בי� הקופות מעורר חשש לסטגנציה ולהיעדר תמרי" מספיק ).  בשנה�1% פחות מ(מאוד 

  .לשיפור

  

ד בנושא המעברי� בי� הקופות על מנת להבי� אילו שיקולי� נלקחי� בחשבו�  הוחלט להתמק2005בשנת 

או בבוא� לחשוב על מעבר לקופה אחרת ולייש� את , בידי המבוטחי� בבוא� לבחור קופה מסוימת

שאלנו את המרואייני� מספר שאלות הנוגעות לבחירה שלה� בקופה הנוכחית ועל האפשרויות . המעבר

  .של קופה אחרתשעמדו בפניה� לבחירה 

  

 היו חברי� בקופה �62%  נמצא שכ.באיזו שנה ה� הצטרפו לקופה שבה ה� רשומי�המרואייני� נשאלו 

עשרי� ושבעה . והאחרי� הצטרפו לקופה במהל� השני�, )'מאז שעלו לאר" וכד, מאז שנולדו(תמיד 

 �1% וכ, 1998�1995 הצטרפו בי� השני� 5%, 1995אחוזי� הצטרפו לקופה בה ה� רשומי� לפני שנת 

  .2005 ועד 1999מאז , הצטרפו כל שנה

  

 שלושי� .הסיבה העיקרית שבגללה ה� בחרו בקופה הנוכחית על נשאלו המרואייני�, בשאלה פתוחה

 בשל המלצות מחברי� 34%, וארבעה אחוזי� מהעוני� דיווחו שבחרו בקופה בגלל שהשירות בה יותר טוב

 בחרו בקופה הנוכחית בעיקר בגלל שהיו 12%, � או הלימודי� בשל קרבה למקו� המגורי27%, ומשפחה

� דיווחו שבחרו בקופה בעיקר בשל שיקולי� כספיי� �7%ו, חסרי שביעות רצו� מהקופה הקודמת שלה

  ).היו לה� הנחות, משתל� כספית(

  

 �� הא� בשנתיי� האחרונות ה� חשבו על האפשרות לעבור לקופתבשאלה אחרת שאלנו את המרואייני

הכל חשבו בשנתיי� האחרונות על האפשרות לעבור �  בס��19% נמצא ש.וה� לא עברו, לי� אחרתחו

חולי� אחרת בשנתיי� � שיעור המרואייני� שחשבו על האפשרות לעבור לקופת. חולי� אחרת� לקופת

החולי� שלה� � האחרונות גבוה יותר באופ� מובהק בקרב אלה שדיווחו שה� כלל לא מרוצי� מקופת

ונמו� באופ� מובהק בקרב אלה שהיו מרוצי� מאוד , ) בקרב האחרי�16% לעומת 73%(לי באופ� כל

  ). בקרב האחרי�22%לעומת ,  מקרב� חשבו על המעבר לקופה אחרת6%(החולי� שלה� � מקופת

  

 בלאומית 18% לעומת 13%(שיעור נמו� יותר חשבו לעבור בקרב מבוטחי מכבי שירותי בריאות 

, )65 בקרב צעירי� מגיל 20% לעומת 11%( ומעלה 65בקרב מבוגרי� בגיל , )ת בכללי�20% ובמאוחדת ו

  ). בקרב דוברי עברית20% לעומת �15%  ו12%(בקרב דוברי רוסית וערבית 
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דוברי ערבית ודוברי רוסית חשבו פחות , מבוטחי� במכבי, 65משתני נמצא שמבוגרי� מעל גיל � בניתוח רב

  . בשנתיי� האחרונותחולי� אחרת� מאחרי� על מעבר לקופת

  

 16%, חשבו לעבור למכבי שירותי בריאות) 43%( נמצא כי מחצית לאיזו קופה חשבו לעבורבמענה לשאלה 

 ענו �22%ו,  חשבו לעבור לשירותי בריאות כללית9% חשבו לעבור ללאומית 10%, חשבו לעבור למאוחדת

 למכבי 4%, ל הקופות האחרות ענו שה� חשבו לעבור לכ11%(תשובה המשלבת שתי קופות או יותר 

  ). ללאומית ומאוחדת�4%ו, ומאוחדת

  

 �חולי� �אמרו שלדעת� יוכלו לקבל שירות רפואי טוב יותר בקופתעשרי� וארבעה אחוזי� מהמרואייני

 �8% בלאומית ו13%,  במאוחדת14%,  חשבו שבמכבי יוכלו לקבל שירות טוב יותר51%:  מתוכ�.אחרת

  .מאוחדת ולאומית, נו שילובי� שוני� של קופות בעיקר של מכבי הנותרי� ציי14%; בכללית

  

 ענו שה� חושבי� שיוכלו לקבל שירות רפואי טוב יותר 75%, מתו� אלה שחשבו לעבור לקופה אחרת

מתו� אלה שחשבו שיוכלו לקבל , במקביל).  מאלה שלא חשבו לעבור קופה11%לעומת (בקופה אחרת 

  ). בקרב האחרי�14%לעומת ( חשבו על מעבר 65%, רתחולי� אח� שירות טוב יותר בקופת

  

בשאלה פתוחה אחרת שאלנו את המרואייני� שדיווחו כי בשנתיי� האחרונות חשבו על האפשרות לעבור 

מהי הסיבה העיקרית שבגללה ה� לא עברו : חולי� אחרת א� לא ביצעו את המעבר בפועל� לקופת

� מרואייני� ששקלו בשנתיי� האחרונות לעבור לקופת שלושי� ושמונה אחוזי� מה.חולי� אחרת�לקופת

, באמצע טיפול רפואי, בהלי� מעבר, עצלנות, אי� זמ�(חולי� אחרת השיבו שלא עשו זאת מסיבות אישיות 

מרוצה , התרגלתי לצוות(החולי� שלה� �  מה� השיבו שה� מרוצי� מקופת32%; )כ� חשוב לי� לא כל

�אי( מה� ענו שה� לא בטוחי� שהמעבר כדאי 20%; )תפרהשירות הש, שירות טוב לילדי�, מהרופא

 מה� השיבו שלא ביצעו את המעבר בשל �18%ו; )איבוד זכויות, מחירי� בכלל, �"ודאות לגבי מחיר השב

  .קשיי הביורוקרטיה הכרוכי� בכ�

  

  תרופות ועדכון הסל3.5
טיפול . צורה לא מבוקרתבשני� האחרונות גוברת המודעות לבעיות שקשורות לטיפול תרופתי שנית� ב

ועלול , נובע מהיעדר ראייה כוללת של כל התרופות שהאד� לוקח, תרופתי שאינו מבוקר מצד הרופא

שינוי ,  להפסקת טיפול תרופתי על דעת עצמו� ומצד החולה , תרופתיות לא רצויות�לגרו� להשפעות בי�

כל אלה יכולי� לגרו� לשימוש . ותהבנת ההסברי� הנוגעי� לנטילת התרופ�או אי, המינו� של התרופות

  .ובכ� לפגוע בבריאותו של המטופל, לא נכו� וא# מזיק בתרופה

  

טיפול תרופתי נכו� רלוונטי לכלל האוכלוסייה הנוטלת תרופות ולא רק לחולי� המטופלי� בתרופות 

  .באופ� קבוע

  

 מכלל �93% שנמצא . לאור חשיבותו ההולכת ועולה,  בחנו בהרחבה את הנושא הזה2005בשנת 

, זריקות, כולל כדורי�(האוכלוסייה דיווחו שבשנה האחרונה ה� או ב� משפחת� נזקקו לתרופה כלשהי 

�ויטמיני, נרות ,�דיווחו שבשנה ) 13% (6אחד מתו� ). ולא כולל גלולות נגד היריו�, משככי כאבי

 � מבלי להודיע לרופא הפסיקו לקחת תרופה או שינו את המינו� של התרופה על דעת עצמ�האחרונה ה
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 שיעור גבוה יותר בקרב חולי� לעומת בריאי� הפסיקו לקחת תרופות או שינו .שנת� לה� את המרש�

 � לעומת 65ושיעור נמו� יותר בקרב מבוגרי� מעל גיל , )11% לעומת 16%(מינו� של תרופה על דעת עצמ

משתני ובו נמצא ג� � בניתוח רבההבדלי� הללו נשמרי� ג� ). 14% לעומת 10% (65צעירי� מתחת לגיל 

על דעת עצמ� , או שינו את המינו� שלה, ששיעור גבוה יותר בקרב דוברי ערבית הפסיקו לקחת תרופה

  ).OR=1.41 p=0.08(על גבול המובהקות , מבלי להיווע" ברופא

  

 הא� בשנה"שאלנו את המרואייני� שדיווחו שה� או בני משפחה לקחו תרופה כלשהי בשנה האחרונה 

נמצא כי " ?)לא כולל גלולות נגד היריו� ( או יותרחודש רצו1האחרונה ה� לקחו תרופות מדי יו� במש! 

  . לקחו ברציפות תרופות ללא מרש�5%ועוד ,  לקחו תרופת מרש� ברציפות במש� חודש לפחות47%

  

 בשנה הא�שאלנו , כדי ללמוד באיזו מידה יש לרופא המטפל מידע כולל על החולה בבואו לטפל בו

משככי , תרופות טבעיות, ע� מרש� (האחרונה רופא עבר אית! על רשימת כל התרופות שאתה לוקח

 בקרב מי שה� או בני משפחת� לקחו תרופה בשנה האחרונה דיווחו 23%נמצא כי רק ). כאבי� וכדומה

 51% (65השיעורי� גבוהי� יותר בקרב מבוגרי� מעל גיל . שהרופא עבר אית� על רשימת כל התרופות

 לעומת 37% � בקרב חולי� במחלה כרונית , )44�22 בלבד בקרב בני גיל �11%  ו64�45 �גיליב 26%לעומת 

12%� בקרב דוברי �28%  בקרב דוברי עברית ו19% לעומת 36%(בקרב דוברי רוסית ,  בקרב הבריאי

בעלי השכלה  בקרב 21% בקרב בעלי השכלה יסודית ומטה לעומת 42%(ובעלי השכלה נמוכה , )ערבית

משתני שלפיו רופא עבר יותר על רשימת התרופות ע� �ההבדלי� מתקיימי� ג� בניתוח רב). תיכונית

חולי� � דוברי ערבית ורוסית ופחות ע� מבוטחי� בקופת, חולי� כרוניי�, 65אנשי� מבוגרי� מעל גיל 

  ). בנספח ז�1 לוח ז(לאומית 

  

ופות שה� לוקחי� גבוה יותר בקרב אלה שלקחו שיעור המדווחי� שהרופא עבר אית� על רשימת התר

השיעורי� ). 8%(לעומת השיעור בקרב מי שאינו לוקח תרופות בקביעות ) 37%(תרופות באופ� קבוע 

, )64�45 בגילאי �38% ו44�22 בקרב גילאי 19% לעומת 55% (65גבוהי� יותר בקרב מבוגרי� מעל גיל 

 42% לעומת 50%(בקרב דוברי רוסית , )רב הבריאי� בק23% לעומת 44%(בקרב חולי� במחלה כלשהי 

 בקרב יסודית ומטה 48%(בקרב בעלי השכלה נמוכה , ) בקרב דוברי עברית�33% בקרב דוברי ערבית ו

חולי� �  בקופות�30% לעומת כ41%(ובקרב מבוטחי� בכללית , ) בקרב השכלה תיכונית34%לעומת 

  ). בנספח ז�2 לוח ז(משתני �ההבדלי� נשמרי� ג� בניתוח רב). אחרות

  

הא� רופא הסביר לה� , שאלנו את כל מי שהוא או ב� משפחתו לקחו תרופה כלשהי בשנה האחרונה

, הסבר על תופעות לוואי, הוראות מתי לקחת את התרופות, למשל (מספיק על התרופות שה� לוקחי�

 הרגישו שלא �37% ו,  דיווחו שהרופא הסביר לה� מספיק63%נמצא כי ). 'השפעות של כמה תרופות וכד

שיעור זה נמו� בהשוואה . כ� מספיק מהרופא על התרופות שה� לוקחי�� קיבלו הסבר מספיק או לא כל

, )81%(לאלה שדיווחו שרופא המשפחה הסביר לה� מספיק על המצב הרפואי שלה� ועל הטיפול הנדרש 

צב הרפואי ועל הטיפול ונמו� ג� בהשוואה לאלה שדיווחו שרופא מקצועי הסביר לה� מספיק על המ

נמצא הבדל בקבלת הסבר מספיק בי� מי שלוקח תרופות בקביעות לבי� מי שאינו לוקח תרופות . הנדרש

 בקרב מי 55%לעומת ,  קיבלו הסבר מספיק בקרב מי שלוקח תרופות באופ� קבוע70%כאשר , בקביעות

  .שאינו לוקח תרופות בקביעות
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   בקרב גילאי 57% לעומת 72% (65פות יותר למבוגרי� מעל גיל  כי רופא הסביר מספיק על התרו,נמצא

 79%(לדוברי רוסית , )59% לעומת 68%(לחולי� מאשר לבריאי� , )64�45 בקרב גילאי �66% ו44�22

 בקרב בעלי 73%(ולבעלי השכלה נמוכה , ) בקרב דוברי ערבית�61%  בקרב דוברי עברית ו60%לעומת 

בניתוח ).  בקרב בעלי השכלה תיכונית�63%תיכונית ו�  בעלי השכלה על בקרב60%לעומת , השכלה יסודית

חבר , בעל השכלה נמוכה, חולה במחלה כלשהי, חולה כרוני, להיות גבר: משתני נמצא כי למשתני�� רב

יש השפעה עצמאית חיובית על קבלת הסבר מספיק מהרופא בנוגע לתרופות , במכבי ודובר רוסית

 �משתני בקרב מי �בניתוח רב.  בנספח ז�3 כפי שנית� לראות בלוח ז, )רמקבלי� יותר הסב(שלוקחי

שלוקחי� תרופות בקביעות נמצא כי בעלי השכלה נמוכה ודוברי רוסית מדווחי� יותר מאחרי� שקיבלו 

�  . הסבר מספיק מהרופא על התרופות שה� לוקחי

  

   עמדת הציבור בישראל בנוגע להכנסת תרופות לסל הבריאות

נציגי ציבור ואנשי אקדמיה מתחבטי� הרבה בשאלה אתית הנוגעות להכנסת תרופות , ותקובעי מדיני

השיפורי� הטכנולוגי� המתקדמי� , לסל הבריאות וזאת לאור הצרכי� ההולכי� וגדלי� של האוכלוסייה

עמדתו של הציבור בישראל בנוגע להכנסת על מנת לראות מהי . ובמסגרת התקציב הציבורי המוגבל

בכל שנה ":  לשאול את המרואייני� את השאלה הבאה2005 הוחלט בשנת ל הבריאותתרופות לס

הא� לדעת! רצוי להוסי1 הרבה . מוסיפי� תרופות חדשות לסל הבריאות והתקציב הציבורי מוגבל

או להוסי1 מעט תרופות יקרות שרק מעט חולי� קשי� , תרופות זולות שחולי� רבי� זקוקי� לה�

לא רוצה , לא יודע( שליש המרואייני� לא רצו כלל להתמודד ע� דילמה אתית זו  נמצא כי"?נזקקי� לה�

 �31% ו,  ענו שצרי� להוסי# מעט תרופות יקרות למעט חולי� קשי�39%, )'לתת הכל לכול� וכד, להחליט

�  .ענו שצרי� להוסי# הרבה תרופות זולות להרבה חולי

  

דוברי ערבית יותר מאחרי� העדיפו , )27%ומת  לע44%(קשישי� יותר מאחרי� לא מעונייני� להחליט 

 � �33%  בקרב דוברי עברית ו38% לעומת 52%(את האפשרות של מעט תרופות יקרות למעט חולי� קשי

ודוברי רוסית יותר מאחרי� העדיפו את האפשרות של  הרבה תרופות זולות להרבה , )בקרב דוברי רוסית

 �  ). ערבית�36%  עברית ו28% לעומת 41%(חולי

  

במערכת הבריאותכרוניים  התנסויות של חולים 3.6  
ולכ� עלות , חולי� במחלה כרונית זקוקי� לטיפול ממוש� הכרו� בפרוצדורות רפואיות ובקבלת תרופות

נוסחת הקפיטציה הקיימת כיו� אינה מתגמלת את הקופות בהתא� . הטיפול בה� גבוהה בדר� כלל

 �, גושה, המופיליה, גמול מיוחד ונפרד בעבור חולי דיאליזהלהוציא מת� ת(למחלה כרונית של המבוטחי

החולי� אי� משאבי� מספיקי� ותמריצי� לפתח שירותי� � קיי� חשש שלקופות, לכ�). תלסמיה ואיידס

טיפול בבעיות רפואיות קלות יותר � להעוני� על צורכיה� הייחודיי� של חולי� אלה על חשבו� שירותי

  .עלות הטיפול בה נמוכה יותרשמאפיינות למעשה אוכלוסייה ש

  

ע� מערכת הבריאות בהשוואה להתנסויות של כרוניי�  נית� דגש מיוחד להתנסויות של חולי� 2005בשנת 

 �הא� יש ל� : "החולי� זוהו באמצעות סדרת שאלות. ע� המערכת") בריאי�("מי שאינ� חולי� כרוניי

כתוצאה (� יש ל� בעיה רפואית חריפה הא"; )"מחלת לב, סוכרת, ד�� לח"�כמו יתר(מחלה כרונית 

פע� רופא אמר ל� שיש ל� את אחת המחלות או � הא� אי"; )"סרט� או אירוע אחר, אירוע מוחי, מתאונה

�בקיבה או (מחלה כרונית בדרכי העיכול , התק# לב או מחלת לב אחרת, ד��לח"�יתר: המצבי� הבאי
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�חרדה , או בעיית ריאות כרונית אחרת, ט כרוניתברונכי, אסתמה, דלקת פרקי�, סוכרת, סרט�, )במעיי

שיעור זה דומה לשיעורי� שנמצאו .  הוגדרו כחולי� לפי שאלות אלה42%הכל נמצא כי � בס�". או דיכאו�

  ).Schoen et al., 2005(בסקרי� דומי� שנערכו במדינות מערביות אחרות 

  

 �, א� בכלל, ת ללמוד על ההבדלי� הקיימי�לבי� הבריאי� על מנהכרוניי� השווינו בי� אוכלוסיית החולי

ע�  יותר  נמצא כי ישנ� תחומי� שבה� לחולי� יש התנסויות חיוביות10.בהתנסויות ע� מערכת הבריאות

לוח (ע� המערכת  יותר לעומת תחומי� אחרי� שבה� לחולי� יש התנסויות שליליות, מערכת הבריאות

  ).  בנספח יא�1יא

  

נוחות : ע� המערכת לעומת בריאי� נמצאו בתחומי� הבאי�כרוניי� ולי�  של חהתנסויות חיוביות יותר

 �כ� �לא כל/ בקרב החולי� דיווחו ששעות העבודה לא נוחות25%(שעות העבודה של הרופאי� המקצועיי

 15 מהחולי� ממתיני� עד 60%(המתנה במרפאת רופא המשפחה , ) בקרב הבריאי�33%נוחות לעומת 

 מהחולי� עברו בדיקה זו לעומת 60%(ד� בחצי שנה אחרונה � בדיקת לח", )� מהבריאי66%דקות לעומת 

41%�רופא , ) מהבריאי�9% מהחולי� במחלה כלשהי לעומת 28%(קבלת חיסו� נגד שפעת , ) מהבריאי

רופא עבר אית� על רשימת כל , )77% לעומת 82%(מקצועי הסביר מספיק על המחלה והטיפול בה 

ג� בקרב חולי� שלוקחי� תרופות באופ� ).  מהבריאי�12%מהחולי� לעומת  37%(התרופות שאתה לוקח 

 בקרב 44%(שיעור גבוה יותר מה� מדווחי� שרופא עבר אית� על רשימת התרופות שה� לוקחי� , קבוע

 68%(שקיבלו הסבר מספיק מהרופא על התרופות שה� לוקחי� , ) בקרב הבריאי�23%חולי� לעומת 

  ). 59%לעומת 

  

: ע� המערכת קיימי� בתחומי� הקשורי� בעיקר לנגישותכרוניי�  של חולי�  שליליות יותרהתנסויות

 לעומת 14%(החולי� � יותר חשי� כי חלה הרעה בהשוואה לשנה שעברה בשירותי� שה� מקבלי� מקופת

11%� בקרב 18% אינ� מרוצי� לעומת 13%(פחות שבעי רצו� ממערכת הבריאות ; ) בקרב הבריאי

� בקרב החולי� 32%(תשלומי� של המשפחה על בריאות מכבידי� במידה רבה על חולי� ה; )הבריאי

 בקרב החולי� 20%(יותר מוותרי� על טיפול או תרופה בגלל המחיר ; ) בקרב הבריאי�24%לעומת 

 4% לעומת 12%(ידי הקופה להחלי# תרופה בגלל המחיר � יותר נדרשו על; ) בקרב הבריאי�15%לעומת 

�בלי להודיע לרופא שנת� את , יותר הפסיקו או שינו מינו� של תרופה על דעת עצמ�; )בקרב הבריאי

 �יותר חולי� לא קיבלו התחייבות או הפניה לא� שרצו ; ) מהבריאי�11% מהחולי� לעומת 16%(המרש

)�יותר חולי� ; ) בקרב בריאי�4% בקרב חולי� לעומת 10%) (מרפאה מסוימת וכדומה, רופא מסוי

 30%(חולי� או במקו� אחר � בבית, החולי� שלה�� ה בקבלת שירות או טיפול רפואי בקופתנתקלו בבעי

וחולי� בסרט� ) 34%(שיעורי� גבוהי� יותר בקרב חולי� בדרכי העיכול )  בקרב הבריאי�24%לעומת 

  . מדווחי� על בעיה בקבלת שירות או טיפול רפואי לעומת חולי� במחלות אחרות) 40%(

  

הא� יש רופא : שאלנו את החולי�. נו היבט נוס# לבחינת איכות הטיפול בחולי�תיאו� הטיפול הי

 ?'מכוני� וכד, חולי��שמרכז את המידע על הטיפולי� הרפואיי� שאתה מקבל מרופאי� שוני� בבתי

.  מהחולי� אי� רופא שמרכז את כל המידע על הטיפולי� הרפואיי� שה� מקבלי��33%נמצא כי ל

                                                 
דיווח רב יותר על בעיות נגישות , לכ�. חשוב לזכור שמטבע הדברי� לחולי� יש יותר מגעי� ע� מערכת הבריאות  10

ייתכ� שעקב ההיכרות , ע� זאת.  שמעלה את ההסתברות להיתקל בבעיהמה, יכול לנבוע מריבוי המגעי�
 . שונהה� יקבלו יחס , הקרובה יותר ע� נותני השירותי� ועקב מצב� הרפואי
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 בשלושת חמישוני 28%לעומת (שו� ההכנסה התחתו� אי� רופא שמרכז את המידע לכמחצית החולי� בחמי

ענו שאי� ) 44�22גילאי (כמחצית החולי� הצעירי� ).  בחמישו� ההכנסה השני�37% ההכנסה הגבוהי� ו

  ).64�45 בקרב בני גיל �33% ומעלה ו65 מהחולי� בני 21%לעומת (לה� רופא שמרכז את המידע 

  

פות עולה כי שיעור גבוה יותר בקרב מבוטחי שירותי בריאות כללית מדווחי� שיש מההשוואה בי� הקו

 � בקרב חברי 64%לעומת , )74%(לה� רופא שמרכז את המידע על הטיפולי� הרפואיי� שה� מקבלי

  .חולי� לאומית�  בקרב חברי קופת�50%  בקרב חברי מכבי ו56%, מאוחדת

  

 מדווחי� יותר שיש רופא שמרכז את המידע הרפואי 65משתני נמצא שמבוגרי� מעל גיל � בניתוח רב

�מדווחי� פחות על , מבוטחי מכבי ומבוטחי לאומית, ואילו בעלי הכנסה נמוכה בחמישו� התחתו�, שלה

�  . כ� שיש רופא שמרכז את כל המידע על הטיפולי� הרפואיי� שלה

  

�ו רוקחי� הוראות מנוגדות או אחיות א, הא� בשנתיי� האחרונות קיבלת מרופאי�": שאלנו את החולי

יותר בקרב :  תשעה אחוזי� מהחולי� דיווחו שכ�"?מידע סותר על המצב הרפואי של! או על הטיפול ב!

פחות בקרב דוברי .  ומעלה65 בקרב בני �9% ו64�45 בקרב גילאי 5%לעומת ) 18% (44�22צעירי� גילאי 

 בקרב �11% בקרב דוברי עברית ו9%לעומת  6%(רוסית דיווחו שקיבלו מידע סותר על מצב� הרפואי 

מדווחי� כי קיבלו מידע סותר , יותר ממבוגרי�, משתני נמצא שצעירי�� בניתוח רב). דוברי ערבית

  .מהצוות הרפואי בשנתיי� האחרונות

  

משתניי� בחנו מה� מאפייני החולי� המקבלי� טיפול לקוי במערכת ונמצא כי �באמצעות ניתוחי� רב

ל פחות הסברי� מספיקי� מרופא המשפחה שלו בנוגע למצבו הרפואי ולטיפול הנדרש דובר ערבית מקב

 בקרב דוברי רוסית קיבלו הסבר 87% :נית� לראות זאת ג� בהשוואת השיעורי� ביניה�). �6 לוח ה(

  . בקרב דוברי ערבית71% בקרב דוברי עברית ורק 81%לעומת , מספיק מרופא המשפחה

  

 �במאפייני החולי� שקיבלו הסבר מספיק מרופא מקצועי על מצב� הרפואי לא נמצאו הבדלי� מובהקי

�  .והטיפול הנדרש לה

  

�בעלי הכנסה ,  ומעלה65נמצא כי מבוגרי� בגיל , בנוגע לקבלת הסברי� מספיקי� על התרופות שלוקחי

מקבלי� יותר הסברי� מספיקי� מהרופא על התרופות שה� , נמוכה בחמישו� התחתו� ודוברי רוסית

: נית� לראות זאת ג� בהשוואת השיעורי� בקרב מי שקיבלו הסבר מספיק על התרופות). �3לוח ז(וקחי� ל

 בקרב דוברי רוסית 79%; 44�22 בקרב בני �55%ו, 64�45 בקרב בני 69% ומעלה לעומת 65 בקרב בני 75%

וכה בחמישו�  בקרב בעלי הכנסה נמ�76% ו;  בקרב דוברי עברית�63%  בקרב דוברי ערבית �76%לעומת 

  . בקרב בעלי הכנסה גבוהה בחמישו� העליו�67%לעומת , התחתו�

  

ה� , משתני נמצא ג� שהחולי� שדיווחו שרופא לא ענה לה� על שאלות חשובות שהיו לה�� בניתוח רב

מבוטחי מכבי ומבוטחי , )45�22בני (חולי� צעירי� . �8 כפי שנית� לראות בלוח ה, )64�22בני (צעירי� יותר 

שאי� רופא שמרכז את המידע על , דיווחו יותר מהאחרי�, ובעלי הכנסה נמוכה בחמישו� התחתו�, יתלאומ

�  .הטיפולי� הרפואיי� שלה
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  הערכת תפקוד מערכת הבריאות3.7
כ! מרוצה או לא מרוצה �לא כל, מרוצה, הא� אתה מרוצה מאוד, באופ� כללי"המרואייני� נשאלו 

, כולל שירותי אשפוז(ו מתייחסת למערכת הבריאות באופ� רחב  שאלה ז"?ממערכת הבריאות בישראל

נמצא שהרוב מרוצי� ממערכת . החולי�� ולא רק לשירותי קופות, )רפואת שיניי� וכדומה, טיפול ממוש�

חלה ירידה מובהקת בשיעור ). 59% (2003ללא שינוי לעומת , ) מרוצי� או מרוצי� מאוד57%(הבריאות 

הירידה בי� השני� נמצאה מובהקת ג� ). �2003  ב9% לעומת �2005 ב5% (2003המרוצי� מאוד לעומת 

  ).כאשר ברגרסיה נלקח רק שיעור המרוצי� מאוד(משתני �בניתוח רב

  

 �כאשר משווי� בי� ממצאי� אלה לממצאי� שעלו מתשובותיה� של המרואייני� על שביעות רצונ

 24%(החולי� � ת הרצו� הכללית מקופותעולה כי שיעורי� אלה נמוכי� משביעו, החולי� שלה�� מקופת

 שבו שיעור המרוצי� או המרוצי� 2003ממצא זה עלה ג� בסקר משנת ).  מרוצי�64%מרוצי� מאוד ועוד 

החולי� � היה נמו� לעומת שיעור המרוצי� או המרוצי� מאוד מהשירות בקופות) 59%(מאוד מהמערכת 

  ). �1 לוח י) (89%(

  

 לעומת 79%(נמצא כי שביעות הרצו� גבוהה יותר בקרב דוברי ערבית בהשוואה בי� אוכלוסיות שונות 

 בקרב 54% לעומת 68%(חמישו� התחתו� הבקרב , ) בקרב דוברי עברית�50%  בקרב דוברי רוסית ו63%

�  ). בקרב האחרי�55% לעומת 68% (65ובקרב מבוגרי� מעל גיל , )האחרי

  

 עצמאית חיובית על שביעות רצו� גבוהה  למשתני� הבאי� יש השפעהמשתני עולה כי� מניתוח רב

חמישו� ה, 65 מבוגרי� מעל גיל :ה� נוטי� להיות יותר מרוצי� מאחרי�, כלומר. ממערכת הבריאות

כאשר שיעור המרוצי� והמרוצי� מאוד הוכנס ( דוברי רוסית ומבוטחי� במכבי, דוברי ערבית, התחתו�

ה� נוטי� להיות פחות , כלומר.  השפעה שליליתיש" חולי� במחלה כרונית"למשתנה ואילו ; )לרגרסיה

  ).�2לוח י(� מרוצי� מאחרי

  

  מידת השוויוניות בי� אוכלוסיות בשביעות רצו�  .4
        ובנגישות השירותי�

  
אחת ממטרותיו המוצהרות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי הייתה להגביר את השוויוניות בי� 

הוכנסו בו , לאחר החלתו של החוק. עקבות כ� ברמת הבריאותוב, האוכלוסיות בקבלת שירותי בריאות

�כשאחת המטרות העיקריות היתה ריסו� הוצאותיה של מערכת , שינויי� באמצעות חוקי ההסדרי

ובה� עקרו� , ריסו� תקציבי עלול לפגוע בחלק ממטרות החוק, אול�. לנוכח הגירעו� המתמש�, הבריאות

  ).1999, גרוס ואחרי�(נגישות שירותי הבריאות השוויוניות בי� אוכלוסיות בנוגע ל

  

בחנו .  המשכנו לעקוב ולבחו� את מידת השוויוניות של קבוצות שונות באוכלוסייה2005ג� בשנת , לפיכ�

המועצות לשעבר ושל קשישי� � של עולי� מברית, של דוברי ערבית, את מצב� של בעלי הכנסה נמוכה

, בחנו ג� את מצב� של חולי� לעומת בריאי�). נספח יב( המחקר לפי מדדיו העיקריי� של, )65מעל גיל (

  .3.6כפי שמוצג בפרק 
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משתני במידת השוויוניות בי� � בפרק זה מוצגי� התחומי� שבה� נמצאו הבדלי� מובהקי� בניתוח הרב

,  זאת. ומדדי� נוספי�נגישות לשירותי�, קבוצות שונות באוכלוסייה במדדי שביעות הרצו� מהמערכת

 הא� יש הבדלי� בתו� כל קופה בי� עניי� הניתוח בוח�, כלומר.  פיקוח על הקופה בה ה� מבוטחי�לאחר

�  ."מוחזקי� קבוע"כאשר שאר משתני הרקע , קשישי� וצעירי�, עולי� וותיקי�, ערבי� ויהודי�, ועשירי

  

ה השפעה ישנלאחרי� מלמדת כי להכנסה נמוכה ) בחמישו� התחתו� (בעלי הכנסה נמוכההשוואה בי� 

הכבדה של תשלומי המשפחה לבריאות (קשיי� בנושאי� הקשורי� לתשלומי�  על 11עצמאית חיובית

�להכנסה נמוכה יש ). ויתור על טיפול שיניי� בגלל התשלו�, וויתור על טיפול או תרופה בגלל התשלו

פרטי הוצאה לרופא על ו, ביטוח משלי� או ביטוח מסחרי על בעלות על 12השפעה עצמאית שלילית

�מצב ת הערכלהכנסה נמוכה יש ג� השפעה עצמאית שלילית על , בנוס#. בשלושת החודשי� האחרוני

שיש רופא שמרכז את כל המידע על הטיפול הרפואי שה� ווח יעל דו, כטוב עד טוב מאוד בריאותה

�  .מקבלי

  

מיחס , ותמיחס האחייש השפעה עצמאית חיובית על שביעות רצו� גבוהה הכנסה נמוכה ל, ע� זאת

  .החולי� באופ� כללי� ומקופת, )רמת התחזוקה(מניקיו� וטיפוח מתקני הקופה , הפקידי� במשרד

  

למוצא ערבי יש השפעה  מלמדת כי באופ� כללי 2005 ליהודי� ותיקי� בשנת דוברי ערביתהשוואה בי� 

של רופא מהרמה המקצועית , החולי� באופ� כללי� מקופתיעות רצו� גבוהה שבעצמאית שלילית על 

למוצא ערבי יש השפעה , לעומת זאת. מהיחס של רופא המשפחה ומשעות פעילות המעבדה, המשפחה

חל שיפור ועל ההערכה שמתפקוד מערכת הבריאות בכללותה גבוהה שביעות רצו� עצמאית חיובית על 

על וח ויהשפעה עצמאית חיובית ג� על דיש  למוצא ערבי .החולי� לעומת השנה שעברה� בשירותי קופת

המתנה למומחה עד (רופא מקצועי תור קצר לו, ) דקות15עד המתנה (זמ� המתנה קצר אצל רופא משפחה 

�  .ידי רופא או אחות בחצי השנה האחרונה� הד� על� לח"וכ� על בדיקת , )שבועיי

  

וכ� על , מצוקה נפשית בשנה האחרונהלמוצא ערבי ישנה השפעה עצמאית חיובית על תחושת , לעומת זאת

. על מצב� הרפואי והטיפול הנדרשבלו הסבר מספיק מרופא המשפחה ומהרופא המקצועי ירכה שלא קהע

שרופא עבר אית� על רשימת כל התרופות שה� ווח ילמוצא ערבי יש השפעה חיובית על ד, לעומת זאת

�  . לוקחי

   

 או ביטוח ביטוח משלי�תוח עולה עוד שלמוצא ערבי יש השפעה עצמאית שלילית על בעלות על ימהנ

  . טיפול שיניי� בגלל התשלו�ויתור על וכ� על , טיפול רפואי בגלל התשלו�ור על ויתא� ג� על , מסחרי

  

 מראה כי אוכלוסייה זו מדווחת על 2005 לאחרי� בשנת המועצות לשעבר�עולי� מבריתהשוואה בי� 

עולה "למשתנה . חקרשביעות רצו� נמוכה לעומת הוותיקי� כמעט בכל המדדי� המרכזיי� שנבדקו במ

, מהרמה המקצועית של רופא המשפחהיש השפעה עצמאית שלילית על שביעות רצו� " ועצותהמ� יתמבר

מיחס הפקידי� , מהרמה המקצועית של הרופאי� המומחי�, מיחס האחיות, מהיחס של רופא המשפחה

משירותי , בויותמקלות קבלת הפניות והתחיי, מקלות קבלת תרופות בקופה, ממבחר התרופות, במשרד

                                                 
 .'מעלה את ההסתברות לקשיי� וכד, כלומר, במוב� הסטטיסטי 11
 .'ח משלי� וכדל ביטועות ל ההסתברות לבעהורדת, למשל, היאהשפעה עצמאית שלילית משמעותה של  12
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למשתנה זה יש השפעה . החולי� באופ� כללי� וכ� מקופת, מניקיו� וטיפוח מתקני הקופה, המעבדה

שעות וכ� על הערכת , שחל שיפור בשירותי הקופה לעומת השנה שעברה התחושהעצמאית שלילית ג� על 

�ל הרופאי� ש, שעות העבודה של רופאי המשפחה: דו כנוחות מאהפעילות של השירותי� השוני

�  .ומהשעות שבה� לוקחי� ומוסרי� בדיקות מעבדה, ושל עובדי המשרד, המקצועיי

  

דיווח שרופא עבר אית� על השפעה עצמאית חיובית על יש " ועצותהמ� יתעולה מבר"למשתנה , ע� זאת

�והשפעה , ושהרופא הסביר לה� מספיק על התרופות שה� לוקחי�, רשימת כל התרופות שה� לוקחי

  .דיווח שנתקלו בבעיה בקבלת שירות או טיפול רפואי בשנה האחרונה שלילית על עצמאית

  

ע בדיקת ממוגרפיה וביציש השפעה עצמאית שלילית על " ועצותהמ�יתעולה מבר"למשתנה , ע� זאת

ועל הערכת , סבירכההמתנה לרופא מקצועי על תפיסת זמ� , ) ומעלה50לנשי� בנות  (בשנתיי� האחרונות

�  .טוב עד טוב מאודכ מצב בריאות

  

ביטוח משלי� או ביטוח יש השפעה עצמאית שלילית ג� על בעלות על " ועצותהמ�יתעולה מבר"למשתנה 

  .רופא פרטי בשלושת החודשי� שקדמו למחקרעל הוצאה לדיווח א� השפעה עצמאית חיובית על , מסחרי

  

כי באופ� כללי הקשישי� יותר  מראה 2005 לאחרי� בשנת )65מבוגרי� מעל גיל (קשישי� השוואה בי� 

למשתנה . מרוצי� ממערכת הבריאות בכללותה ומהיבטי� שוני� שעל פיה� אנחנו מעריכי� את המערכת

ממבחר , מיחס הפקידי� במשרד, מיחס האחיותיש השפעה עצמאית חיובית על שביעות רצו� " קשיש"

ועיי� ומהשעות שבה� לוקחי� משעות העבודה של הרופאי� המקצ, משירותי המעבדה, התרופות בקופה

ה ינטי(יש השפעה עצמאית שלילית על מש� המתנה " קשיש" למשתנה ,אול�. ומוסרי� בדיקות במעבדה

  ). לקבלת תור לרופא מקצועימעל שבועיי� ו,  דקות לרופא משפחה15להמתי� מעל 

  

בדיקת  על ביצוע השפעה עצמאית שליליתיש " קשישה"למשתנה מבחינת מדדי הטיפול הרפואי רואי� כי 

הד� בחצי �לח"צוע בדיקת יהשפעה עצמאית חיובית על ב, בזמ�� בו, א�, ממוגרפיה בשנתיי� האחרונות

השפעה עצמאית יש למשתנה זה , זאת ועוד. חיסו� נגד שפעת בשנה האחרונהועל קבלת , השנה האחרונה

וכ� שהרופא הסביר לה� , דיווח שרופא עבר אית� על רשימת כל התרופות שה� לוקחי�חיובית ג� על 

�. רופא שמרכז את המידע על הטיפול הרפואי שלה�על כ� שיש לה� , מספיק על התרופות שה� לוקחי

  .דיווח שרופא לא ענה על שאלות חשובות שהיו לה�למשתנה השפעה עצמאית שלילית על , במקביל

  

על בעלות על , ד טוב מאודבריאות טוב עהמצב השפעה עצמאית שלילית על הערכת יש " קשיש"למשתנה 

 דיווח שוויתרו על עלו, שוויתרו על טיפול בגלל התשלו�ווח יוכ� על ד, ביטוח משלי� או ביטוח מסחרי

�  .טיפול שיניי� בגלל התשלו
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  דיו�  .5

ונבחנו מדדי� לתפקוד מערכת הבריאות , בדוח זה הוצג ניתוח השוואתי של איכות השירות הנתפסת

החולי� ובקבוצות אוכלוסייה � בכל אחת מקופות, לעומת שני� קודמות בכלל האוכלוסייה 2005בשנת 

הממצאי� התבססו על סקרי� ).  וערבי�עולי�, בעלי הכנסה נמוכה, קשישי�, חולי� כרוניי�(פגיעות 

  . �1995 מכו� ברוקדייל מאז חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב� וינט'ג� תקופתיי� שנערכי� במאיירס

  

  . שיפורטו להל�, צאי המחקר העלו מספר נושאי� שכדאי לתת עליה� את הדעתממ

  

מזמינות ומנגישות, החולים- ירידה בשביעות הרצון משירותי קופות5.1  
החולי� עדיי� גבוהה �  שביעות הרצו� מקופות2003 בהשוואה לשנת 2005ממצאי הסקר מלמדי� כי בשנת 

 מרוצי� או 83% (�1995 וגבוהה יותר מאשר הייתה ב, ) מרוצי� או מרוצי� מאוד באופ� כללי88%(

   �30% מ(נמצא כי חלה ירידה בשיעור המרוצי� מאוד מהקופה באופ� כללי , ע� זאת). מרוצי� מאוד

, קלות קבלת תרופות והפניות, מבחר התרופות: וכ� מתחומי שירות רבי� ובה�, )�2005  ב�24%  ל�2003 ב

בדומה חלה ירידה ג� בשביעות הרצו� משעות . ו� וטיפוח המתקני�שירותי המעבדה וניקי, רופא המשפחה

נתוני� אלה מעלי� את . עובדי המשרד והמעבדה, הרופאי� המקצועיי�, העבודה של רופא המשפחה

או עלייה , החולי�� השאלה באיזו מידה הירידה בשביעות הרצו� משקפת ירידה ברמת השירות בקופות

  ? ברמת הציפיות של האוכלוסייה

  

 �2003 מדדי� נוספי� בסקר מלמדי� כי בהשוואה ל אול�, משמעית� לא נית� להגיע למסקנה חד

נמצאה ירידה במדדי� של זמינות ונגישות , למשל. האוכלוסייה מדווחת על הרעה ברמת השירות

� 2005במדדי נגישות הקשורי� לתשלו� חלה הרעה קלה בשנת .  התור לרופא מקצועיכגו�, השירותי

שיעור גבוה יותר דיווחו שוויתרו על טיפול רפואי בגלל התשלו� הנדרש ובמיוחד בקרב בעלי . 2003לעומת 

 צומצמו הפטורי� לאוכלוסיית מקבלי הבטחת הכנסה כ� שכיו� רק 2004כי בשנת , יצוי�. הכנסה נמוכה

לייה חלה ג� ע 1999  לעומת�2005 ב. קשישי� מקבלי הבטחת הכנסה פטורי� מתשלומי השתתפות עצמית

  . �14%  ל�8% מ, בשיעור המוותרי� על שירות רפואי בגלל המרחק הגיאוגרפיניכרת 

  

  תשלומים פרטיים ושביעות רצון ממערכת הבריאות בכללותה5.2
כאשר חלקה של ההוצאה הפרטית בהוצאה , בשני� האחרונות קיימת מגמה של גידול בתשלומי� מהכיס

ההוצאה הפרטית ). 2005, ""ב� נו� וכ (�1995  ב26%ת  לעומ�29%  ל�2003הלאומית לבריאות הגיע ב

וכ� מתשלומי� בעבור שירותי� שאינ� נכללי� , מורכבת מהשתתפות עצמית לשירותי� שכלולי� בסל

�  . בסל הבסיסי וביטוחי� פרטיי

  

נתוני המחקר שלנו לגבי תשלומי השתתפות עצמית מלמדי� כי תשלומי� אלה מהווי� מחסו� בפני 

 ויתרו בשנה האחרונה על טיפול רפואי או תרופה 17%(בעבור שיעור ניכר מהאוכלוסייה קבלת טיפול 

�, ) ויתרו בגלל התשלו�21%(חולי� כרוניי� על  השפעת תשלומי� אלה גדולה יחסית). בגלל התשלו



  

38  

תשלומי ההשתתפות העצמית מהווי� אמנ� מקור ).  ויתרו בגלל התשלו�29%(ובעלי הכנסה נמוכה 

אול� לאור השפעותיה� יש מקו� לבחו� שוב את הכללי� ,  לריסו� ביקושי� מיותרי�הכנסה וכלי

  . המנחי� מדיניות זו כדי לצמצ� את הפגיעה בשכבות החלשות

  

קביעת תשלומי� הדרגתיי� יותר , ידי הרחבת ההקלות הניתנות בתשלומי�� נית� לצמצ� את הפגיעה על

 �, אלה שה� רגרסיביי� בתשלומי� פרוגרסיביי�והורדת גובה התקרות או החלפת חלק מתשלומי

  .ידי הגדלת מס הבריאות�על, למשל

  

ההוצאה על טיפול שיניי� היא ההוצאה הפרטית העיקרית בגי� שירותי� שאינ� נכללי� בסל הבריאות 

 את היק# הוויתור על 2005בעקבות כ� בדקנו בסקר ). 2005" "ב� נו� וכ, �2003 מההוצאה הפרטית ב31%(

ויתרו על טיפול שיניי� לה� או לבני ושהמרואייני� דיווחו שליש מצאנו כי .  שיניי� בגלל התשלו�טיפול

טיפול השיניי� הוא . כמחצית בקרב בעלי הכנסה בחמישו� התחתו� דיווחו כ�. משפחת� בגלל המחיר

,  מאודהטיפול יקר, אול�.  הזקוקי� לוהטיפול בעל חשיבות לבריאות הציבור ולאיכות החיי� של אל

 בשני� . בלבדפרטהאחריות על טיפולי השיניי� ומימונ� מוטלת על הו, אינו נכלל בסל שירותי הבריאות

למשל ילדי� (האחרונות חזרה ועלתה ההצעה לכלול חלק מטיפולי השיניי� לקבוצות אוכלוסייה נבחרות 

�  ). 2003, כנס י� המלח(בסל הבריאות על מנת להגביר את הנגישות לשירות ) או עניי

  

נמצא .  נמשכה העלייה בשיעורי הפנייה מחו" למערכת הציבורית הכרוכי� ג� ה� בתשלו� מהכיס�2005 ב

 �וכ� עלייה בשיעורי הפנייה , )�2005  ב�79%  ל�2003  ב�72% מ(כי חלה עלייה בבעלות על ביטוח משלי

ל ביטוח מסחרי נשארו שיעורי הבעלות ע). �2005 ב�24%  ל�2003  ב�20%מ(לקבלת טיפול אצל רופא פרטי 

 �פנייה לשירותי� פרטי� ובעלות על ביטוחי� פרטיי� יכולי� להעיד על . �2003ללא שינוי מ, )34%(גבוהי

ומחפשי� גיבוי באמצעות , כ� שהמבוטחי� סומכי� פחות על השירות שנית� לה� מהמערכת הציבורית

  . הפניה למערכת הפרטית

  

. ת לגבי השוויוניות בנגישות השירותי� מחו" לסל הבסיסילהתרחבות הביטוחי� הפרטיי� יש השלכו

�הובטחה לחולי� נגישות ) 1998משנת (בתקנות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי , באשר לביטוח המשלי

�שיעורי הבעלות בקרב קבוצה זו , ואכ�. בכ� שנאסר לדחות פוני� עקב מצב בריאות, הביטוח המשלי

מאחר שהביטוח המשלי� כרו� בתשלו� .  האוכלוסייה הכלליתהגיעו לשיעורי הבעלות שנמצאו בקרב

לאור התרחבות . בקרב בעלי הכנסות נמוכות) 59%(שיעורי הבעלות נמוכי� באופ� יחסי , כצפוי, נוס#

מתעורר דיו� ציבורי ער בשני� האחרונות לגבי ההשלכות , הביטוחי� המשלימי� מבחינת היקפי בעלות

, לפירוט הטיעוני� לגבי השפעות הביטוח המשלי� על שוויוניות (ערכתשל מגמה זו על השוויוניות במ

�גרינברג � וכ� ברמלי; 2003, ראה כנס י� המלח, ולדיו� רחב בסוגיות נוספות הקשורות לביטוח המשלי

כדי להגביר את השוויוניות נית� לשקול לסייע לבעלי ההכנסה הנמוכה ברכישת , לאור זאת. )2003, וגרוס

�סבסוד , כלומר, ידי תשלו� מדורג ג� לפי הכנסה� ידי השתתפות ממשלתית וא� על�א� על, ביטוח משלי

  . ידי בעלי הכנסה גבוהה�מבוקר על

  

 חלה ירידה קלה בשיעור העוני� כי כלל התשלומי� לבריאות 2003 לעומת 2005חשוב לציי� כי בסקר 

כמו .  אינ� מכבידי� עליה� כללשיעור העוני� שהתשלומי�א� חלה ג� ירידה ב, מכבידי� במידה רבה
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שדיווחו על כ� חולי� כרוניי� ובעלי הכנסה נמוכה יש שיעור גבוה יותר בקרב , בשני� קודמות

  .שהתשלומי� מכבידי� במידה רבה

  

 ענו כי ה� 59%הכל � בס�. המרואייני� נשאלו ג� לגבי שביעות הרצו� מתפקוד מערכת הבריאות בכללותה

במחקר שלנו נמצא קשר בי� שביעות הרצו� לבי� . 2003ללא שינוי לעומת , מרוצי� או מרוצי� מאוד

�משתני בו � בניתוח רב. א� מבחינת יכולת כספית לממ� שירותי� וא� מבחינות אחרות, נגישות השירותי

�מצאנו ששביעות הרצו� מהמערכת נמוכה יותר בקרב מי שוויתרו על , פיקחנו על משתני� דמוגרפיי

ומי שדיווחו שנתקלו , מי שחשו כי התשלומי� לבריאות מכבידי� במידה רבה, רש�טיפול או תרופת מ

  . בבעיה או קושי כלשהו בקבלת טיפול

  

  ניהול הטיפול התרופתי 5.3
כמעט כל . בסקר הנוכחי נבח� תחו� בעל חשיבות מיוחדת לאיכות הטיפול והוא ניהול הטיפול התרופתי

 � ענו כי לקחו תרופות באופ� �40% וכ, ת תרופה אחת במש� השנהציינו כי לקחו לפחו) 93%(המרואייני

ממצאי המחקר הצביעו על כ� שקיימי� ליקויי� . כלומר כל יו� לפחות במש� חודש אחד ברציפות, קבוע

� בקרב כלל 23%(רק מעטי� . בכמה היבטי�, משמעותיי� בניהול הטיפול התרופתי של המבוטחי

דיווחו כי בשנה האחרונה הרופא עבר אית� על רשימת כל ) בקביעות בקרב מי שלוקח �37%האוכלוסייה ו

�ידי מספר רופאי� בקהילה �מאחר שחולי� לוקחי� תרופות שנרשמו על. התרופות שה� לוקחי

קיי� חשש ממשי לתגובות , או תוספי מזו�" טבעיות"תרופות , ולעתי� ג� תרופות ללא מרש�, ובאשפוז

קיי� ג� חשש שחולי� לוקחי� תרופות .  במערכות מידע ממוחשבותתרופתיות שלא נית� לאתר ג��בי�

הכרחי שהרופא הראשוני יהיה מודע לנושא ויברר זאת ישירות ע� , לכ�. מיותרות או במינו� גבוה מהדרוש

�  . החולי

  

מהמחקר עלה כי מעל . היבט נוס# שבו הטיפול לקוי קשור בהסברי� של הרופא לגבי לקיחת תרופות

למשל מתי לקחת (קבלו מהרופא הסבר מספק על תרופות שה� לוקחי� לא יני� דיווחו ששליש המרואי

בעקבות כ� קיי� חשש ממשי שחלק מהחולי� ). 'תרופתיות וכד�השפעות בי�, תופעות לוואי, את התרופה

ייתכ� שיש חולי� , כ��כמו. ובכ� פוגמי� באפקטיביות שלה, אינ� לוקחי� את התרופה בצורה הנדרשת

, ובכ� נפגמת איכות החיי�, ואינ� מודעי� לכ� וכ� לצור� לדווח לרופא על כ�, י� מתופעות לוואישסובל

  . או א# בטיחות הטיפול התרופתי

  

אחד  (13%התברר כי . ממצאי המחקר מאירי� בעיה נוספת הקשורה לתקשורת בי� החולה לרופא, לבסו#

לקחת תרופת מרש� או שינו את המינו� שלה מהמרואייני� דיווחו שבשנה האחרונה הפסיקו ) מכל שבעה

�התנהגות זו לא רק פוגעת באפקטיביות הטיפול . על דעת עצמ� מבלי להודיע לרופא שנת� את המרש

  . אלא ג� עלולה לפגוע במצב הבריאות לטווח הארו�

  

ות שיפור איכ: נראה כי חשוב לתת דגש לשיפור התקשורת בי� הרופא לחולה בשני היבטי� אלה, לפיכ�

�וכ� יצירת יחסי אמו� ע� , ההסברי� הניתני� לחולי� ומידת ההתאמה שלה� לחולה כדי שיבי� אות

  . החולה כ� שידווח לרופא במקרה שהוא שוקל להפסיק לקחת תרופה או לשנות את המינו�
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  במערכת וכיוונים לשיפור הטיפול הכרוניים  התנסויות של החולים 5.4

בהם        
ע� מערכת הבריאות בהשוואה להתנסויות של כרוניי� דגש מיוחד להתנסויות של חולי�  נית� 2005בסקר 

 �הגדרת החולי� כללה ה� את אלה הסובלי� ממחלה כרונית . ע� המערכת) ללא מחלות כרוניות(בריאי

 �40% כ. וה� את אלה הסובלי� מבעיה רפואית חריפה או ממחלה קשה כגו� סרט� או שב" מוחי

  . ללו בהגדרה זומהמרואייני� נכ

  

 �וכ� אי� , החולי� למשיכת חולי� אלה אליה�� לקופותישירי� בחוק ביטוח בריאות ממלכתי אי� תמריצי

תא� ע� והמ( שכ� נוסחת הקפיטציה מפצה על גיל ,על ההוצאות הכרוכות בטיפול בה�מיוחד פיצוי כספי 

קיי� חשש שהקופות , לפיכ�.  כרוניי�א� בתו� אותה קבוצת גיל אי� פיצוי בעבור טיפול בחולי�) תחלואה

בפרט בעיד� של , לא יעשו מאמ" לשפר את האיכות של השירותי� הרפואיי� הניתני� לחולי� אלה

עולה חשש שהטיפול בחולי� במחלות כרוניות , כ�. מגבלות תקציב קשיחות ודרישות לריסו� הוצאות

  . וקשות עלול להידרדר לאור� זמ�

  

יותר  ישנ� תחומי� שבה� לחולי� יש התנסויות חיוביות ,לעומת הבריאי�, ממצאי המחקר מלמדי� כי

. ע� המערכתיותר לעומת תחומי� אחרי� שבה� לחולי� יש התנסויות שליליות , ע� מערכת הבריאות

חשוב לזכור .  התחומי� שבה� יש לחולי� קשיי� במערכת נוגעי� לנגישות השירותי�ובנמצא כי ר

דיווח רב יותר על בעיות נגישות יכול , לכ�. ש יותר מגעי� ע� מערכת הבריאותשמטבע הדברי� לחולי� י

�הבעיות יכולות לשק# ג� , ע� זאת. מה שמעלה את ההסתברות להיתקל בבעיה, לנבוע מריבוי המגעי

�  .  במחקר עתידי יש מקו� לבחו� לעומק סוגיה זו.מחסומי� ייחודיי� שעומדי� בפני החולי

  

� ה� חשי� 13;ולי� עומדי� בפני המתנה ארוכה יותר לקבלת תור אצל רופא מומחההח, לעומת הבריאי

שיעור גבוה יותר של החולי� מוותרי� על טיפול או ; הכבדה רבה יותר של תשלומי המשפחה על בריאות

�כ� �כמו.  ושיעור גבוה יותר מדווחי� שנתקלו בבעיה בקבלת טיפול14;תרופה בגלל המחיר הנדרש לקבלת

 �, ע� זאת. נמוכי� יותר חשו בשיפור בקופה בשנה האחרונה ושיעורי� גבוהי� יותר חשו בהרעהשיעורי

קבלת , )ד� וחיסו� שפעת� בדיקות לח"(לחולי� יש התנסויות חיוביות יותר בתחו� של רפואה מונעת 

  . הסברי� על המחלה והתרופות ונוחות שעות העבודה

  

�אי המחקר מעלי� תחומי� נוספי� שבה� יש אפשרות ממצ, בנוס# להגדלת נגישות השירותי� לחולי

�שיפור : המאופייני� בצרכי� מיוחדי� ורבי� יותר לשירות רפואי,  הכרוניי�לשפר את הטיפול בחולי

שיפור בהסברי� על ; מעקב על התרופות ושיפור התקשורת; ידי ריכוז מידע על הטיפול� תיאו� הטיפול על

  .מעונייני� בקבלת החלטות על הטיפולשיתו# הו; הטיפול והתרופות, המחלה

  

                                                 
  .המדד לא כולל את החולי� הכרוניי� המגיעי� לביקורת אחת למספר שבועות  13
14
2001� ו2003אול� בסקרי� שערכנו בשני� , אמנ� לחולי� כרוניי� יש תקרת השתתפות ברכישת תרופות    

�גרוס וברמלי; 2005, גרינברג ומצליח�ברמלי, גרוס( מהחולי� הכרוניי� ידעו על קיו� תקרות 30%מצאנו כי רק 
 .ייתכ� שהוויתור קשור לחוסר הידע,  לפיכ&). 2003, גרינברג
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  שוויוניות בין קבוצות אוכלוסייה 5.5
אחת ממטרות חוק ביטוח בריאות הייתה להגביר את השוויוניות בי� קבוצות אוכלוסיה בקבלת שירותי 

דוברי , בחנו את מצב� של בעלי הכנסה נמוכה 15ברמת השירותכדי לבדוק את מידת השוויוניות . בריאות

ממצאי המחקר מלמדי� כי . לפי מדדיו העיקריי� של המחקר, וקשישי�, המועצות�עולי� מברית, ערבית

ישנ� הבדלי� במידת השוויו� בי� קבוצות האוכלוסייה השונות ובי� :  מורכבת2005התמונה בסקר 

  . התחומי� שנבדקו

  

 �בעיקר , בתשלו� הממצאי� מלמדי� על קושי בנגישות השירותי� הקשורי� � נגישות השירותי�בתחו

שיעור גבוה יחסית בקרב� מדווחי� על כ� שהתשלומי� לבריאות , במקביל. בקרב בעלי הכנסה נמוכה

לפי סיווג של הלשכה  (כלכלית נמוכה�ברתיתחשובי� ברמה יביגרי� בקרב ה. מכבידי� במידה רבה

שובי� יבירי�  בלבד בקרב הג4% ויתרו על שירות בגלל המרחק לעומת 25%, )המרכזית לסטטיסטיקה

ממצא זה מעורר חשש לגבי שוויוניות פריסת השירותי� בי� אזורי� עניי� . כלכלית גבוהה� חברתיתברמה 

�שיעור (קשישי� מדווחי� שה� מחכי� זמ� רב יותר לקבלת תור לרופא מומחה לעומת אחרי� . ועשירי

�שיעור נמו� יותר (ותר לתור וערבי� מדווחי� שה� מחכי� זמ� קצר י, )גבוה יותר המתינו מעל שבועיי

�בקרב כל הקבוצות הפגיעות האלה ישנו שיעור נמו� יותר של בעלי ביטוח , כ��כמו). המתינו מעל שבועיי

  .המאפשר נגישות� של שירותי� נוספי� שאינ� כלולי� בסל הבסיסי, משלי� ומסחרי

  

שביעות . עלי הכנסה נמוכה משירותי הקופה גבוהה יותר בפריטי� רבי� בקרב קשישי� ובשביעות רצו�

  . המועצות וערבי�� הרצו� נמוכה יותר בקרב עולי� מברית

  

ד� בחצי השנה �  שיעורי� גבוהי� יותר בקרב קשישי� ובקרב ערבי� דיווחו על בדיקת לח":רפואה מונעת

המועצות לשעבר ונשי� קשישות דיווחו על ביצוע �שיעור נמו� יותר בקרב נשי� מברית. האחרונה

שיעורי� גבוהי� יותר בקרב קשישי� דיווחו שקיבלו חיסו� נגד שפעת . יה בשנתיי� האחרונותממוגרפ

ושל חולי� , )לעומת רוסית או ערבית(ומתוכ� היה שיעור גבוה יותר של דוברי עברית , בשנה האחרונה

�  .כרוניי

  

המועצות �מבריתעולי� ,  שיעורי� גבוהי� יותר בקרב קשישי�:ריכוז הטיפול ומעקב תרופתי, הסברי�

�שיעור גבוה , לגבי הסברי�. לשעבר וערבי� מדווחי� שהרופא עבר אית� על רשימת כל התרופות שלה

ואילו , המועצות מדווחי� שקיבלו הסבר מספיק מהרופא על תרופות�יותר בקרב קשישי� ועולי� מברית

ר גבוה בקרב קשישי� שיעו. בקרב ערבי� שיעור נמו� דיווחו שקיבלו הסבר מספיק על מצב� הרפואי

�  . ושיעור נמו� בקרב ערבי� דיווחו שיש רופא שמרכז את כל המידע הרפואי שלה

  

גרוס ברמלי (ממצאי� אלה מלמדי� שלמרות שהיה שיפור בשוויוניות בי� קבוצות אוכלוסייה לאור� זמ� 

חלק .  ייחודיותעדיי� ישנ� תחומי� שבה� אוכלוסיות חלשות נתקלות בבעיות, )2006, גרינברג ומצליח

המדיניות לגבי תשלומי השתתפות עצמית או ביטוח , למשל(מהקשיי� קשורי� למדיניות ברמה לאומית 

�, למשל פריסה גיאוגרפית של שירותי� בי� אזורי�(חלק� קשורי� למדיניות ברמת הקופה ). משלי

                                                 
 ;Manor et al., 2000 1998, איזק: ראה. שוויו� במצב הבריאות או בהיבטי� נוספי� נדוני� בעבודות אחרות   15

ICDC, 1999; Gofin et al., 2002; MoH, 2001.(  
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�יש מקו� לבחו� , למשל. להתאמה של השירותי� לצרכי� של האוכלוסייה, אולי, וחלק� קשורי�, )תורי

ייתכ� . המועצות לשעבר לעומת הוותיקי��לעומק את הסיבות לפערי� בשביעות הרצו� של עולי� מברית

�א� ייתכ� ג� שהפער קשור בציפיות גבוהות , כי הפער מעיד על כ� שהשירות אינו עונה על צורכיה

יש מקו� לבחו� את , בדומה). יקי�נטייה לתת הערכות נמוכות לעומת הוות(או א# בדפוסי דיווח , יחסית

�ושאי� לה� , הסיבות לכ� שהערבי� מדווחי� יותר מאחרי� על כ� שההסברי� על המחלה אינ� מספקי

בהקשר זה חשוב לציי� כי בסקר של משרד הבריאות . רופא שמרכז את כל המידע על הטיפול הרפואי

,  ברפואת משפחה או מומחיות אחרת דוברי הערבית ה� מומחי� הראשוניי� מהרופאי�30%נמצא שרק 

 �ייתכ� כי מת� הכשרה נוספת לרופאי� אלה ). 2000, שמש ואחרי�(לעומת כמחצית הרופאי� היהודי

  . יכול לשפר חלק מהמדדי� בקרב האוכלוסייה הערבית

  

  מחסומים אפשריים למעבר בין קופות5.6
לאחרת מספר פעמי� רב בשנה הינו האפשרות הקיימת בפני כל תושב לבחור ולבצע מעבר מקופה אחת 

הנתוני� מראי� , ע� זאת. אחד התמריצי� לעידוד התחרות בי� הקופות ולשיפור השירות שה� נותנות

מיעוט המעברי� בי� הקופות ).  בשנה�1% פחות מ( שיעורי המעבר בי� הקופות נמוכי� מאוד 1998שמאז 

  .מעורר חשש לסטגנציה ולהיעדר תמרי" מספיק לשיפור

  

שכ� אחד מכל חמישה מרואייני� שקלו בשנתיי� , ממצאי� עולה כי קיי� פוטנציאל למעברי�מה

� נמצא בקרב מי שלא כל) 73%(שיעור גבוה יחסית . חולי� אחרת אבל לא עברו� האחרונות לעבור לקופת

ו מתו� אלה שענו כי ה� חושבי� שיוכל, כ��כמו).  מהאוכלוסייה11%(כ� מרוצי� או לא מרוצי� מהקופה 

  .  חשבו על מעבר65%, ) מהאוכלוסייה24%(חולי� אחרת � לקבל שירות טוב יותר בקופת

  

כסיבה ) עצלנות, חוסר זמ�( מהמרואייני� ששקלו לעבור קופה א� לא עברו ציינו סיבות אישיות �40% כ

י וקשי) 20%(שיעור לא מבוטל ציינו סיבות הקשורות לחוסר ידע , אול�. לכ� שלא עברו בסופו של דבר

מכא� עולה שיש מקו� להגברת הידע של הציבור לגבי תהלי� המעבר והפחתת ). 18%(הביורוקרטיה 

� תמרי" חשוב אמעבר זמי� ונוח בי� הקופות היאפשרות ל, שכ�. החששות מקשיי� ביורוקרטיי� ואחרי

  . כדי לעודד שיפור שירות במערכת תחרותית

  

  סיכו�  .6

�עשור לאחר חקיקת חוק , תמונה מורכבת לגבי תפקוד מערכת הבריאותממצאי דוח זה מציגי� , לסיכו

האיכות הנתפסת של השירותי� גבוהה כפי שבא לביטוי בשביעות , מצד אחד. ביטוח בריאות ממלכתי

 �2005 ממצאי המחקר מראי� כי ב, מצד שני. ושירותי מניעה, זמינות, הרצו� ובמדדי� נוספי� כגו� נגישות

, כ��כמו. החולי� וממערכת הבריאות בכללותה� המרוצי� מאוד משירותי קופותחלה ירידה בשיעורי 

במיוחד בקרב בעלי , תשלומי ההשתתפות הנדרשי� במערכת עדיי� מהווי� מחסו� לקבלת טיפול רפואי

�כאשר שיעורי הוויתור על תרופת מרש� או טיפול רפואי בגלל התשלו� , הכנסה נמוכה וחולי� כרוניי

במחקר נמצאו מחסומי� נוספי� לקבלת טיפול הקשורי� . בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה �30%מגיעי� לכ
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שיעור הוויתור על טיפול (החולי� וכ� בהרכב סל השירותי� � בהגבלות מינהליות של קופות, במרחק

  ).  בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה�50% שיניי� בגלל התשלו� מגיע לכ

  

עות לבי� אחרי� נמצאה תמונה מורכבת לגבי השגת היעד בהשוואות שנערכו בי� קבוצות אוכלוסיה פגי

שמהווי� כאמור מחסו� , נראה כי השוויוניות נפגמת בשל תשלומי� שנדרשי� במערכת. של שוויוניות

כלכלית �פריסה מועטה של שירותי� באזורי� חלשי� מבחינה חברתית, בנוס#. לאוכלוסיות חלשות

היעדר התאמה מספקת של השירותי� , לבסו#. אלהמהווה מחסו� לקבלת שירותי� לאוכלוסיות 

ככל , קשור, )המועצות לשעבר�עולי� מברית, ערבי�(לצרכי� של אוכלוסיות בעלות רקע תרבותי שונה 

  . ברמה נמוכה יותר של שביעות רצו�, הנראה

  

נתוני המחקר הנוגעי� לטיפול בחולי� במערכת הבריאות מאירי� תחומי� שבה� יש מקו� לשפר את 

ידי מת� � תיאו� הטיפול והעצמת החולי� על, ידי הגדלת נגישות השירותי�� יכות הטיפול בה� עלא

ג� בנושא המעבר בי� קופות . הסברי� מתאימי� ושיתו# המעונייני� בכ� בקבלת החלטות על הטיפול

כדי , זאת. כמו ג� על תהליכי המעבר, עולה צור� במת� מידע לצבור על איכות השירותי� בקופות השונות

  .למקס� את פוטנציאל המעברי� הקיי� ככל הנראה במערכת

  

: על מנת לשפר את איכות השירותי� וכ� את השוויוניות יש מקו� לתכנו� מעני� במספר מישורי�, לפיכ�

�והחלפת חלק� במס , הנהגת תשלומי השתתפות הדרגתיי� יותר, למשל, בחינת מדיניות התשלומי

וכ� הגברת המודעות ; ידע המועבר לציבור בתחומי� רפואיי� ומינהליי�שיפור במ; בריאות פרוגרסיבי

 �והקניית כלי� לצוות הרפואי כדי לשפר את התקשורת ע� החולי� ולהעצי� אות� וכ� לתת מענה לצרכי

  . ולהעדפות שלה� בקבלת טיפול
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  נספחים

  

  )באחוזים(מאפיינים דמוגרפיים של מדגמי סקר חוק ביטוח בריאות ממלכתי : נספח א

  2005  2003  2001  1999  1997  המשתנה

      #      חולי��קופות

  58  56  60  58  61  כללית
  22  24  20  25  22  מכבי

  9  9  9  9  8  לאומית
  11  11  11  8  9  מאוחדת

            
  *    ~      גיל

44�22  50  49  46  49  45  
64�45  33  34  38  35  38  

+65  17  17  17  16  17  
            

  +          חולה כרוני
  30  33  31  32  33  כ�

  70  67  69  68  67  לא
            

            לאו�
  85  85  86  85  85  לא ערבי/יהודי
  15  15  14  15  15  ערבי

            
            המועצות לשעבר�עולי� חדשי� מברית

  15  16  15  14  16  עולי�
  85  84  85  86  84  אחרי�

            
            מי�
  48  48  48  48  48  זכר

  52  52  52  52  52  נקבה
            

      ~      השכלה
  13  13  16  17  19   יסודי ומטהספר"בית

  35  34  34  37  33  תיכונית
  52  53  50  46  48  תיאאקדמ/תתיכוני" על

#  0.05 <p99-01 
~   0.09 =p99-01  

*   0.05<p03-05 
  +0.1 < p03-05 
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  ) 2005(ם של מדגם סקר חוק ביטוח בריאות ממלכתי ישוואה בין מאפיינים דמוגרפיה: בנספח 
  מאפייני האוכלוסייה הבוגרת בישראל בין ל             

  

נתוני הלשכה המרכזית ל ,2005 מדג� סקר חוק ביטוח בריאותמתו� מאפייני� נבחרי� השוואת  :�1ב לוח
 )באחוזי�( 2004לסטטיסטיקה 

 ס' האוכלוסייה  עלס"נתוני הלמ
  )2004( הבוגרת בישראל

מדג� סקר חוק ביטוח 
  )2005(בריאות  

  
  המשתנה

  
83  
17  

  
83  
17  

  גיל
64�22  

+65  

  
85  
15  

  
85  
15  

  לאו�
  לא ערבי/ יהודי 

  ערבי
1  

17  
83  

  
15  
85  

   לשעברועצותהמ�יתעולי� חדשי� מבר
  עולי�

  ישראלי� ותיקי�

  
48  
52  

  
48  
52  

  מי�
  זכר

  נקבה
2  

16  
45  
39  

  
13  
35  
53  

  השכלה
   יסודי ומטהספר"בית

  תיכונית
  אקדמי/לימודי� על תיכוניי� 

3
  
31  
14  
55  

  
28  
11  
61  

  אר% לידה
   לשעברהמועצות"ברית/ אמריקה / אירופה 

  אפריקה / אסיה
  ישראל

   ומעלה20 לשעבר ה	 על בני המועצות�בריתס לגבי עולי	 חדשי	 מ"נתוני הלמ   1
   ומעלה15 ה	 על בני ס לגבי השכלה"נתוני הלמ   2
    ומעלה20ס לגבי אר� לידה בני "נתוני הלמ   3
  

    נתוני הביטוח ל, 2005מאפייני� נבחרי� מתו� מדג� סקר חוק ביטוח בריאות השוואת : �2 בלוח
  )באחוזי�( 2005הלאומי                

  המשתנה  )2005(מדג� סקר חוק ביטוח בריאות   )2005(נתוני הביטוח הלאומי 
  

55  
25  

9  
11  

  
58  
22  

9  
11  

  חולי��קופת
  כללית
  מכבי

  לאומית
  מאוחדת

  

  



 

 49

  שביעות רצון משירותים שונים: גנספח 

  

  )באחוזי	 (נבחרותבשני	 , חולי	�לפי קופת, שביעות רצו� משירותי	 שוני	: �1גלוח 

 לאומית מאוחדת מכבי כללית להכ��ס 
 95 97 99 03 05 95 97 99 03 05 95 97 99 03 05 95 97 99 03 0595 97 99 03 05 

     *           + §   * +    * מקצועיות רופא המשפחה
 25 29 30 34  4134 37 39 26 35 36 39 36 38 38 29 36 33 35  30 32 36 34 35  32  מרוצה מאוד

  55 52  54 56  44 46  52 53  65 51  56 50  58 52  47 55  53  53  51  50  54  52  55  53  49  מרוצה
  20 19  16 10  22 13  11  8  9 14  8 12  6 10  16 16  11  14  14  20  14  12  11  12  19  כ� מרוצה או לא מרוצה�ללא כ

                                                    
           +     +     +    * היחס של רופא המשפחה

 33 37 43 57  4847 49 55 49 45 46 45 49 52 52 40 47 49 48  44 42 46 49 49  46  מרוצה מאוד
  58 52  48 36  41 41  44 40  49 50  49 46  47 42  42 51  44  42  42  44  50  46  44  43  43  מרוצה
  9 11  9  7  12 11  7  5  2  5  5  9  4  6  6  9  9  9  10  12  8  9  7  8  11  כ� מרוצה או לא מרוצה�לא כל

                                                    
        #    §    +    * +    * היחס של האחיות

 37 36 46 46  2636 37 40 37 24 27 27 35 30 42 33 39 38 36  32 32 35 38 36  33  מרוצה מאוד
  58 56  44 44  56 66  54 57  55 70  65 65  59 62  50 59  52  50  53  52  60  56  52  54  53  מרוצה
  5  8  10 10  8  8  9  3  8  6  8  8  6  8  8  8  9  12  11  16  8  9  10  10  14  כ� מרוצה או לא מרוצה�לא כל

                                                    
מקצועיות הרופאי� 

 המקצועיי�
  
* 

   
+ 

  
* 

     

+ 
            

* 
    

§ 
 

 24 19 34 35  2433 30 32 31 41 29 28 36 37 39 23 27 26 28  20 25 27 29 31  27  מרוצה מאוד
  55 56  46 53  47 66  54 60  60 43  60 58  55 52  51 58  51  58  58  54  59  55  57  56  52  מרוצה
  21 15  20 12  20 11  16  8  9 16  11 14  9 11  10 19  22  16  15  26  16  19  14  13  21  רוצה או לא מרוצהכ� מ�לא כל

                                                    
              §  #        §       +    #     +    #    *  מבחר התרופות

 17 18 18 32  1623 24 16 21 25 13 18 24 24 35 12 17 8 18  15 13 18 14 21  20  מרוצה מאוד
  62 62  57 52  61 60  52 60  58 57  63 56  61 62  46 60  58  60  55  52  61  57  60  56  53  מרוצה
  21 20  25 16  16 24  24 24  21 18  24 26  15 14  19 28  25  32  27  33  26  25  26  23  27  כ� מרוצה או לא מרוצה�לא כל

                                                    
הקלות שבה נית� לקבל הפניות 

  והתחייבויות
        

§  

  

+ 
          

+ 
        

§  

  

+ 
      

#  
    

+ 
          

 23 27 28 42  2227 38 25 41 21 24 31 33 32 41 19 30 15 24  25 21 31 21 29  28  מרוצה מאוד
  58 51  60 44  57 58  47 62  42 66  55 52  54 53  38 55  48  62  52  52  56  49  60  51  52  מרוצה
  19 22  12 14  16 20  15 13  17 13  21 17  13 15  21 26  22  23  24  23  23  20  19  20  20  כ� מרוצה או לא מרוצה�לא כל
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 )המש�() באחוזי	 (נבחרותבשני	 , חולי	�לפי קופת, שביעות רצו� משירותי	 שוני	: �1גלוח 

 לאומית מאוחדת מכבי כללית הכל�ס� 
 95 97 99 03 05 95 97 99 03 05 95 97 99 03 05 95 97 99 03 0595 97 99 01 03 

              §                  +  §  *      +          שירותי מעבדה

 28 25 24 28  2917 34 28 29 24 26 30 29 37 35 20 26 14 17  17 23 28 20 24  21  מרוצה מאוד
  66 62  54 52  55 66  60 62  56 65  66 59  62 54  52 68  59  65  61  57  67  59  63  58  57  מרוצה
  6 13  22 20  28  5  6 10  15 11  8 11  9  9  13 12  15  21  22  26  10  13  17  18  22  כ� מרוצה או לא מרוצה�לא כל

                                                    
            +  §          §  #      +    #    *  +    #      היחס של הפקידי� במשרד

 25 32 31 34  2232 34 25 25 23 22 24 30 23 25 24 29 21 29  23 23 29 24 28  24  מרוצה מאוד
  64 54  56 48  52 62  56 64  55 62  65 58  58 56  56 63  56  63  57  58  64  56  61  56  57  מרוצה
  11 14  13 18  16 16  10 11  20 15  13 19  12 21  19 13  16  16  14  19  13  15  15  16  19  כ� מרוצה או לא מרוצה�לא כל

                                                    
הקלות שבה נית� לקבל בקופה 

  תרופות שהרופא רש�
  
��  

  
��  

    

§  

  

+  

  
��  

  
��  

  
*  

  
  

  

+  

  
��  

  
��  

    

§  

  
  

  
��  

  
��  

    

§  

  
  

  
��  

  
��  

      

  24 20  23     28  32 22      27 29  27     19  25  12      22  26  18      מרוצה מאוד
  57 58  66     54  50 60      61 55  66     61  52  55      60  53  59      מרוצה
  19 23  7     18  18 17      12 16  7     20  23  33      18  21  23      כ� מרוצה או לא מרוצה�לא כל

                                                    
קיו� והטיפוח של מתקני יהנ

  הקופה
    

*  
      

+  

          

+  

                      
*  

    
#  

    

  33 40  59 47  31 32  43 41  47 34  39 44  50 53  58 29  38  44  42  33  32  40  46  45  38  מרוצה מאוד
  63 52  34 50  53 62  52 53  51 61  59 53  49 46  40 66  56  53  53  60  64  55  50  51  55  מרוצה
  4  8   7  3  16  6  5  6  2  5  2  3  1  1  2  5  6  3  5  7  4  5  4  4  7  כ� מרוצה או לא מרוצה�לא כל

#   p97-99<0.05   

*  p95-97<0.05    

 **p99-01<0.05   

 §     p01-03<0.05   

  +p03-05<0.05   
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  2005, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�  ניתוח רב�  חולי��קופתלפי  לפי שירות ו,שביעות הרצו	: �2גלוח 
  שביעות רצו�      
 החולי� קופת  

  באופ� כללי
מקצועיות של  

  רופא המשפחה
יחס רופא  

  המשפחה
   

  יחס האחיות
    

B 
Odds 
Ratio  

   

B 
Odds 
Ratio 

   

B 
Odds 
Ratio 

   

B 
Odds 
Ratio 

  0.93  �0.06   1.36  *0.31   1.52  *0.42   1.34  *0.29  חברות במכבי

  0.88  �0.12   1.46  *0.37   1.79  *0.58   1.27  0.24  חברות במאוחדת

  1.52  *0.42   0.82  �0.19   0.91  �0.09   1.33  0.29  חברות בלאומית

  1.46  *0.38   1.10  0.10   1.16  0.14   1.08  0.07  65+  :גיל

  1.08  0.08   1.03  0.03   1.13  0.12   0.92  �0.07   אישה:מי�

  0.79  #�0.23   1.21  0.19#   1.29  *0.25   0.81  �0.20  מחלה כרונית

  1.38  *0.32   1.04  0.04   1.15  0.14   1.47  *0.39  חמישו� תחתו�

  1.13  0.12   0.64  *�0.44   0.66  *�0.40   0.70  *�0.34  דובר ערבית

  0.15  *�1.89   0.40  *�0.90   0.45  *�0.79   0.19  *�1.62  דובר רוסית

 #0.1 <p   

 *0.05<p   
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  )המש�( 2005, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� ניתוח רב� חולי��קופת לפי שירות ו,שביעות הרצו	: �2ג לוח
  שביעות רצו�   
      טיפוח וניקיו�      

  מתקני הקופה   
מקצועיות של     

  הרופאי� המומחי�
  
  יחס הפקידי�  

  
  מבחר התרופות 

קלות קבלת תרופות 
  שהרופא רש�

   קלות קבלת הפניות 
  והתחייבויות      

  
  שירותי המעבדה 

    

B 
Odds 
ratio  

   

B  
Odds 
ratio  

   

B 
Odds 
ratio  

   

B 
Odds 
ratio  

   

B 
Odds 
ratio  

   

B 
Odds 
ratio  

   

B 
Odds 
ratio  

                              
  1.38  0.32#  1.29  0.25  1.04  0.04  1.88  *0.63  1.39  *0.33  1.36  0.31#  1.26  0.23  65+גיל 

                              
  0.96  &0.03  0.90  &0.10  0.97  &0.02  1.02  0.02  1.25  0.22#  1.14  0.13  0.84  &0.16   אישה:מי�

                              
  0.99  &0.002  0.78  #&0.24  1.07  0.06  1.08  0.08  0.74  *&0.29  0.91  &0.08  0.89  &0.11  חולה כרוני

                              
  1.14  0.13  1.20  0.19  1.21  0.19  1.05  0.05  1.50  *0.40  1.19  0.17  1.29  0.26#  חמישו� תחתו�

                              
  1.64  *0.49  1.58  *0.46  1.76  *0.56  1.38  0.32  1.03  0.03  1.56  *0.44  1.81  *0.59   מבוטח במכבי

                              
  1.86  *0.62  1.57  *0.45  1.59  *0.46  1.96  *0.67  1.30  0.26  1.24  0.21  1.42  0.35#  מבוטח בלאומית

                              
  1.81  *0.59  1.32  0.28  1.78  *0.57  1.66  *0.50  1.04  0.04  1.14  0.13  1.27  0.24  מבוטח במאוחדת

                              
  0.71  #&0.33  0.85  &0.16  0.84  &0.17  1.11  0.11  0.86  &0.14  0.96  &0.03  0.82  &0.19  דובר ערבית

                              
  0.22  *&1.50  0.18  *&1.71  0.16  *&1.78  0.19  *&1.65  0.17  *&1.73  0.30  *&1.19  0.23  *&1.45  דובר רוסית

 #0.1<p 
 *0.05<p  
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משתני �  ניתוח רב�בהשוואה לשנה שעברה  ,החולי��קופתשיפור או הרעה בשירותי ווח על יד: �3ג לוח
  2005, מסוג רגרסיה לוגיסטית

 ה הרעהחל חל שיפור 
 B  Odds ratio   B  Odds ratio 

  0.71  �0.34 0.74 �0.29 65+: גיל

  0.95  �0.04 1.15  0.14 אישה: מי�

  1.49  *0.40 0.97 �0.02 מחלה כרונית

  0.86  �0.14 0.93 �0.06 חמישו� תחתו�

  1.28  0.25  0.53 *�0.62 חברות במכבי

  1.62  *0.48  0.73  �0.30  חברות בלאומית

  1.13  0.12   0.56  *�0.57  דתחברות במאוח

  1.09  0.08  3.31 *1.19 דובר ערבית

  0.58  *�0.52  0.59 *�0.51 דובר רוסית

 *0.05<p   
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   םמדדי זמינות השירותים ונגישות: דנספח 
  

  )אחוזי�( לפי קופה , שינויי� בשני� נבחרות,השירותי�ונגישות מדדי זמינות : �1דלוח 

 החולי��קופת  
 לאומית מאוחדת מכבי תכללי הכל�ס� 

 95 97 99 03 05  95 97 99 03 05  95 97 99 03 05  95 97 99 03 05 95 97 99 03 05  

המתנה במרפאה אצל רופא 
 המשפחה

  
#  

  
*  

  
**  

    
+  

  
#  

  
*  

            
**  

  
§  

                    
§  

  

  62 62 59  69 52 75 72 66 80 75  63 61 60 69 70  61  59 56 66 56  63 60 58 68 59  ות דק15עד 
  19 18 25  17 23 16 16 19 13 17  24 21 26 20 22  23  22 24 21 26  22 21 24 20 25  עד חצי שעה

                                                      19 20 16  15 11  9 12 15  7  8  13 18 14 11  7  16  19 21 13 19  15 19 18 12 16  יותר מחצי שעה
הזמ� מהזמנת התור ועד קבלת 

   רופא מומחה�הטיפול 
  
*  

  
*  

      
+  

    
*  

          
*  

                          

  67 59 66  69 68 52 64 57 74 51  50 60 62 80 76  38  45 41 58 49  45 51 50 66 56  שבוע
  12 16 12  14 11 16 11 23 16 33  25 17 18  8 13  20  17 21 15 17  20 15 20 13 18  שבועיי��שבוע

                                                      21 25 22  17 21 32 23 20  9 16  25 24 20 12 11  42  38 38 27 33  35 34 30 21 26  יותר משבועיי�
שעות העבודה של רופא 

  המשפחה
          

+  

          
+  

                              

                                                      18 20 17  27 19 23 20 32 22 20  19 19 22 20 24  16  21 15 17 17  18 21 18 19 19  מרוצה מאוד
שעות העבודה של רופאי� 

  ועיי�מקצ
    

*  
      

+  

    
*  

      
+  

                              

                                                      9 15  9  21 18 14 12 14 15 13  11 10 15 13  8  9  14  5 13 12  10 13  9 14 12  מרוצה מאוד
                  *    +          +      *  #  +      *  # שעות העבודה של עובדי המשרד

                                                      18 21 21  30 18 16 20 15 21 13  11 16 20 23 25  15  20 10 19 13  15 19 14 21 15  מרוצה מאוד
        *  #              §  *  #    +      *  #  +    **  *  #  שעות המעבדה

                                                      16 17  8  28 12 14 15 14 14 10  14 16 16 26 21  12  16  8 16  9  13 17 11 19 12  מרוצה מאוד
            +  §        +  §        +  §        +  §        קושי לקבל טיפול רפואי

  15 16 16      7 16 14      9 16 11      18  22 23      15 20 18      דוקשה מא/קשה

 # p97-99<0.05    

 *  p95-97<0.05   

 **p99-01<0.05   

§ p01-03<0.05    

+  p03-05<0.05    
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  2005, ה לוגיסטיתמשתני מסוג רגרסי� ניתוח רב, דיווח על קושי וקושי רב בקבלת טיפול רפואי: �2דלוח 

 B Odds ratio 
 1.10   0.10 65+: גיל
 1.47 *0.38  אישה: מי�

 1.40 *0.34 תמחלה כרוני
�0.07 חמישו� תחתו�  0.92 
�0.77  חברות במכבי* 0.46 

�1.06  חברות במאוחדת* 0.34 
�0.17  חברות בלאומית 0.84 

�0.33  דובר ערבית  0.71 
�0.36  דובר רוסית#  0.69  

 *0.05<p  

 #0.1<p  
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  מדדים לטיפול רפואי ולהערכת מצב הבריאות: הנספח 

  

  )אחוזי� (בשני� נבחרות, י קופהלפ, מדדי� לטיפול רפואי ולהערכת מצב הבריאות: �1הלוח 

 לאומית מאוחדת מכבי כללית הכל�ס� 
 95 97 99 03 05 95 97 99 03 0595 97 99 03 05 95 97 99 03 0595 97 99 03 05 

 שביצעו בדיקת 50+� בנות נשי
  ממוגרפיה בשנתיי� האחרונות

  
*  

  
#  

          
#  

        
*  

        

+  

    
#  

      
  

  
*  

        

 41 61 44 50  5422 71 52 27 50 75 54 55 47 44 65 64 62 47  36 63 62 60 44  34  כ�
  59 39  56 50  78 46  29 48  73 50  25 46  45 53  56 35  36 38  53  64  37  38  40  56  66  לא
                                                    

שנה הד� בחצי �בדיקת לח�
  אחרונהה

  
*  

        

+  

  
*  

        

+  

    
#  

                          

 51 47 43 44  4241 39 44 39 36 47 43 44 39 35 51 46 46 51  43 50 44 45 47  40  כ�
  49 53  57 56  59 58  61 56  61 64  53 57  56 61  65 49  54 54  49  57  50  56  55  53  60  לא
                                                    

                                                  *  הערכת מצב בריאות
  63 70  72 72  67 73  72 81  87 80  79 75  82 84  82 71  69 70  70  63  72  71  75  75  69  מאוד טוב עד טוב

  28 20  20 25  27 20  23 12  9 17  16 19  15 15  14 20  22 22  23  28  20  21  19  20  24  כ� טוב�לא כל
  9 10  8  3  6  7  5  7  4  3  5  6  3  1  4  9  9  8  7  9  8  8  3  2  7  לא טוב עד גרוע

                                                    
 מצוקה נפשית בשנה תחושת

  האחרונה
  
� � � 

    
� � � 

  
  

  

+  

  
� � � 

    
� �  

    

+  

  
� �  

    
� �  

    

+  

  
� � 

    
� �  

    

+  

  
� �  

    
� �  

  

§  

  

  38 35       38  23        34 24       42  30        39  28    14    יש
  62 65       62  77        66 76       58  70        61  72    86    אי�

 # p97-99<0.05   

 *p95-97<0.05    

** p99-01<0.05   

§ p01-03<0.05   

 +p03-05<0.05   
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  2005, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� ניתוח רב, 50+בדיקות ממוגרפיה בקרב בנות : �2הלוח 

 B Odds ratio 
0.92 65+: גיל*  0.39 

0.07 מחלה כרונית 0.93 
0.05 חמישו� תחתו� 0.94 
 1.67 0.51  חברות במכבי

0.53  חברות במאוחדת 0.58 
0.93  חברות בלאומית* 0.39 

0.14  דובר ערבית 0.86 
0.69  דובר רוסית* 0.50 

 *0.05<p 
  

  2005,  משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�ניתוח רב, שנה האחרונההד� בחצי � ביצוע בדיקת לח�: �3הח לו
  B  Odds ratio 

  2.16  *0.77  65+: גיל

  1.08  0.08  אישה: מי�

  2.00  *0.69  מחלה כרונית

  1.20  0.18  חמישו� תחתו�

  1.04  0.04  חברות במכבי

0.22  חברות במאוחדת  0.79  

0.01  חברות בלאומית  0.98  

  1.80  *0.59  דובר ערבית

  1.29  0.25  דובר רוסית

 *0.05p<  

 
  2005, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�ניתוח רב, ב בריאות כטוב או טוב מאוד הערכת מצ: �4לוח ה

 B Odds ratio 
1.27 65+: גיל*  0.27 
0.24  אישה: מי� 0.78 

2.19 תמחלה כרוני* 0.11 
1.12 חמישו� תחתו�* 0.32 
 1.30 0.26  חברות במכבי

0.00  חברות במאוחדת 0.99 
0.13  חברות בלאומית 0.87 

0.27  בר ערביתדו 0.76 
2.25  דובר רוסית* 0.10 

 *0.05<p 
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  2005, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�ניתוח רב, תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה: �5הלוח 

 B Odds ratio 
 1.20  0.18 65+ :גיל
 1.84 *0.61  אישה: מי�

 1.88 *0.63 מחלה כרוני
 1.11 0.10 חמישו� תחתו�
0.19  חברות במכבי 0.82 

0.05  חברות במאוחדת 0.94 
0.15  חברות בלאומית 0.85 

 1.55 *0.44  דובר ערבית
 1.15 0.14  דובר רוסית

 *0.05<p  

  

משתני מסוג רגרסיה � ניתוח רב, רופא המשפחה הסביר ל# מספיק על מצב# הרפואי והטיפול הנדרש: �6הלוח 
  2005, לוגיסטית

 B Odds ratio 
 1.03  0.03 65+: גיל
 1.12 0.11  גבר: מי�

0.02 חמישו� תחתו� 0.97 
 1.96 *0.67  חברות במכבי

 1.14 0.13  חברות במאוחדת
0.15  חברות בלאומית 0.86 

0.41  דובר ערבית* 0.65 
 1.25 0.22  דובר רוסית

 *0.05<p 
 

משתני מסוג רגרסיה � ניתוח רב, רופא מקצועי הסביר ל# מספיק על מצב# הרפואי והטיפול הנדרש: �7 הלוח
  2005, לוגיסטית

 B Odds ratio 
 1.39  0.33 65+: גיל
0.07  גבר: מי� 0.93 

 1.14 0.13 חמישו� תחתו�
 1.56 0.44#  חברות במכבי

 1.11 0.10  חברות במאוחדת
 2.23 *0.80  חברות בלאומית

0.53  דובר ערבית* 0.58 
 1.25 0.23  דובר רוסית

 *0.05<p 
 #0.1<p  
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, הא� קרה ל# שביקרת אצל רופא והוא לא ענה ל# על שאלות חשובות שהיו  ל#, בשנה האחרונה: �8ה לוח
  2005, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� ניתוח רב

 B Odds ratio 
0.44 65+: גיל*  0.64 
 1.15 0.14  גבר: מי�

  1.05  0.05  מחלה כרונית

0.21 חמישו� תחתו� 0.80 
0.65  חברות במכבי* 0.52 

0.17  חברות במאוחדת 0.83 
 1.23 0.21  חברות בלאומית

0.23  דובר ערבית 0.79 
0.15  דובר רוסית 0.85 

 *0.05<p 
  

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

 B Odds ratio 
 2.18  *0.78 65: +גיל

 1.20 0.18  גבר: י�מ
  2.39  *0.87  מחלה כרונית

0.53 חמישו� תחתו�* 0.58 
0.75  חברות במכבי* 0.47 

0.39  חברות במאוחדת 0.67 
0.98  חברות בלאומית* 0.37 

 1.20 0.18  דובר ערבית
0.04  דובר רוסית 0.95 

 *0.05<p 
  

   סותר על המצב הרפואי או הטיפול בובשנתיי� האחרונות קיבל הוראות מנוגדות או מידע: �10לוח ה

 B Odds ratio 
 1.04  0.04 65: +גיל
 1.40 0.33  גבר: מי�

  2.26  0.81  מחלה כרונית

0.18 חמישו� תחתו� 0.83 
 1.26 0.23  חברות במכבי

0.93  חברות במאוחדת 0.39 
0.36  חברות בלאומית 0.69 

 1.30 0.26  דובר ערבית
0.45  דובר רוסית 0.63 

 *0.05<p 
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   פנייה מחוץ למערכת הציבורית:ונספח 

  
  )אחוזי� (פה בשני� נבחרותלפי קו, פנייה מחו� למערכת הציבורית: �1ולוח 

 לאומית מאוחדת מכבי כללית הכל�ס� 
 95 97 99 03 05 95 97 99 03 0595 97 99 03 05 95 97 99 03 0595 97 99 03 05 

 תפנייה לרופא פרטי בשלוש

  אחרוני�ה� חודשיה
  
*  

  
#  

      

+  

  
*  

  
#  

      

+  

  
*  

  
#  

          
#  

                

 15 13 15 10  2518 22 24 12 15 23 20 19 11 19 25 21 17 8  21 24 20 18 9  20  כ�
  85 87  85 90  82 75  78 76  88 85  77 80  81 89  81 75  79 83  92  79  76  80  82  91  80  לא
                                                    

  +        *    §        +          +  §    #  *  +  §    #    י�בעלות על ביטוח משל
 71 62 35 33  8051 77 63 59 61 86 80 72 74 79 77 69 44 22  15 79 72 51 37  35  כ�

  29 38  65 67  49 20  23 37  41 39  14 20  28 26  21 23  31 56  78  85  21  28  49  63  65  לא
                                                    

        #          #      §    #      §    #      §    #    בעלות על ביטוח מסחרי

  33 30  25 14  15 39  32 24  18 16  41 40  23 18  15 31  33 23  16  16  34  34  24  16  16  כ�
  67 70  75 86  85 61  68 76  82 84  59 60  77 82  85 69  67 77  84  84  66  66  76  84  84  לא 

 # p97-99<0.05   

*  p95-97<0.05   

 **p99-01<0.05   

§ p01-03<0.05   

 +p03-05<0.05   
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  2005, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� ניתוח רב, בעלות על ביטוח משלי�: �2ולוח 

 B Odds ratio 
0.94 65+ :גיל*  0.39 
 1.11 0.10 אישה: מי�

0.06 תחלה כרונימ  0.93 
0.94 חמישו� תחתו�* 0.38 

 1.40 0.34  במכביחברות 
0.06   במאוחדתחברות 0.93 
0.27   בלאומיתחברות 0.76 

2.04  דובר ערבית* 0.12 
1.60  דובר רוסית* 0.20 

 *0.05<p 
  

  2005, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� ניתוח רב, בעלות על ביטוח מסחרי: �3ולוח 

 B Odds ratio 
0.96 65+ :גיל*  0.38 
0.21 אישה: מי�* 0.81 

0.07 ת כרונימחלה 0.92 
1.20 חמישו� תחתו�* 0.30 

 1.30 *0.26   במכביחברות
 1.28 0.25   במאוחדתחברות
 1.24 0.21   בלאומיתחברות

0.60  דובר ערבית* 0.54 
1.02  דובר רוסית* 0.35 

 *0.05<p 
  

  2005, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� ניתוח רב, בעלות על ביטוח סיעודי פרטי כלשהו: �4לוח ו

 B Odds ratio 
 1.04  0.04 65: +גיל
0.04 אישה: מי� 0.95 

 1.37 *0.31 מחלה כרונית
0.91 חמישו� תחתו�* 0.40 
 2.04 *0.71  חברות במכבי

0.02  חברות במאוחדת 0.97 
 1.01 0.01  חברות בלאומית

0.89  דובר ערבית* 0.40 
0.72  דובר רוסית*  0.48  

 *0.05<p 
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משתני מסוג � ניתוח רב, י� האחרוני� בשלושת החודש)לא כולל רופא שיניי�(הוצאה לרופא פרטי : �5ולוח 
  2005, רגרסיה לוגיסטית

 B  Odds ratio 
0.08 65: +גיל 0.91 
 1.00 0.009 אישה: מי�

 1.04 0.04 תחלה כרונימ
0.19  )כלכלי חברתי(אשכול נמו#   0.82  

0.31  חמישו� תחתו�*  0.72  

0.07  חברות במכבי 0.93 
0.52  חברות בלאומית*  0.59  

  1.02  0.02  במאוחדתחברות 

 1.00 0.00  דובר ערבית
0.40  דובר רוסית* 0.67 

 *0.05<p 
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  תרופות ניהול הטיפול וה :ז נספח

  

משתני מסוג �ניתוח רב, רופא עבר אית$ על רשימת כל התרופות שאתה לוקחהא� , בשנה האחרונה : �1 ז לוח
  2005, רגרסיה לוגיסטית

 B Odds ratio 
 3.24 *1.17 65+: גיל
 1.01  0.01 גבר: מי�

  3.30  *1.19  מחלה כרונית

 1.18 0.17 חמישו� תחתו�
0.08 חברות במכבי 0.91 

0.47  חברות בלאומית*  0.62  

0.05  חברות במאוחדת  0.94  

 2.25 *0.81 דובר ערבית
 2.26 *0.81 דובר רוסית

 *0.05<p   

  

בקרב מי שלוקח תרופות (ת כל התרופות שאתה לוקח רופא עבר אית$ על רשימהא� , בשנה האחרונה: �2 זלוח 
  2005, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� ניתוח רב, )בקביעות

 B Odds ratio 
 2.23 *0.80 65+: גיל
 1.24  0.21 גבר: מי�

  1.96  *0.67  מחלה כרונית

0.06 חמישו� תחתו� 0.94 
0.26 חברות במכבי 0.77 

0.69  חברות בלאומית*  0.49  

0.13  ות במאוחדתחבר  0.87  

 1.80 *0.58 דובר ערבית
 1.97 *0.67 דובר רוסית

 *0.05<p   

  

, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�ניתוח רב, מספיק למטופל על התרופות שהוא לוקח רופא הסביר :�3 ז לוח
2005  

 B Odds ratio 
 1.63 *0.49 65+: גיל
 1.26  *0.23 גבר: מי�

 1.32 *0.28 חמישו� תחתו�
 1.48 *0.39 חברות במכבי

0.03  חברות בלאומית  0.96  

  1.26  0.23  חברות במאוחדת

 1.08 0.07 דובר ערבית
 2.38 *0.86 דובר רוסית

 *0.05<p   
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  מידת ההכבדה של תשלומי המשפחה על בריאות: חנספח 

  

שתני מסוג רגרסיה מ� ניתוח רב, של תשלומי המשפחה על בריאות "במידה רבה"מידת ההכבדה : �1ח לוח
  2005, לוגיסטית

 B Odds ratio 
 1.20 0.18 65+ :גיל
 1.23  0.21# אישה: מי�

 1.69 *0.52 תחלה כרונימ
 1.49 *0.40 חמישו� תחתו�

0.17  במכביחברות 0.84 
0.06  חברות בלאומית  0.93  

0.13  חברות במאוחדת  0.87  

0.65 דובר ערבית* 0.52 
1.15 דובר רוסית* 0.31 

 *0.05<p   

 #0.1p< 
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      ופעילויות הקופות לריסון ויתור על טיפול בקופה בגלל תשלום בשנה שקדמה לסקר: טנספח 

  ההוצאות 

  

  )אחוזי� (2005, לפי קבוצות אוכלוסייה, בשנה שקדמה לסקרויתור על טיפול בקופה בגלל תשלו� : �1טלוח 

חולי�  
 �יכרוני

  
אחרי�

 
חמישו

 תחתו

  
אחרי�

  
 נשי�

  
 גברי�

דוברי 
 ערבית

  
אחרי�

  
 קשישי�

  
 אחרי�

ויתור על טיפול 
בקופה בגלל תשלו� 
  בשנה שקדמה לסקר

    *    *        *    


 8 3 8 6 5 10 6 13 7 8  כ
 *0.05<p  

  

  
 2005, לפי קבוצות אוכלוסייה ,בשנה שקדמה לסקרויתור על תרופות שהרופא רש� בגלל המחיר : �2טלוח 

  )אחוזי�(

חולי�  
 �יוניכר

  
אחרי�

 
חמישו

 תחתו

  
 אחרי�

  
 נשי�

  
 גברי�

דוברי 
 ערבית

  
אחרי�

  
 קשישי�

  
 אחרי�

ויתור על תרופות 
שהרופא רש� בגלל 

המחיר בשנה שקדמה 
  לסקר

*    *                


 14 15 14 17 14 15 12 23 13 19  כ
 *0.05<p  
  

  
, לפי קבוצות אוכלוסייה, ה לסקרויתור על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרש� בשנה שקדמ: �3לוח ט

  )אחוזי� (2005

חולי�  
 כרוני�

  
אחרי�

 
חמישו

 תחתו

  
אחרי�

  
 נשי�

  
 גברי�

דוברי 
 ערבית

  
אחרי�

  
 קשישי�

  
 אחרי�

ויתור על טיפול רפואי 
בקופה או על תרופות 

  מרש� בשנה האחרונה

*    *    *            


 18 16 17 19 15 20 15 29 16 21  כ
 *0.05<p  

  

  
משתני מסוג רגרסיה � ניתוח רב, ויתור על טיפול בקופה בגלל תשלו� בשנה שקדמה לסקר: �4טלוח 

  2005, לוגיסטית

 B Odds ratio 
1.18 65+ :גיל* 0.30 
 2.31 *0.84 אישה: מי�

 1.45 *0.37 תחלה כרונימ
 2.44 *0.89 חמישו� תחתו�

0.21 מכבי בחברות 0.80 
0.16  חברות במאוחדת  0.84  

0.39  ת בלאומיתחברו  0.67  

0.77 דובר ערבית* 0.45 
0.46 דובר רוסית 0.62 

 *0.05<p   
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  משתני מסוג � ניתוח רב, ויתור על תרופות שהרופא רש� בגלל המחיר בשנה שקדמה לסקר: �5טלוח 
  2005, רגרסיה לוגיסטית                

 B Odds ratio 
0.08 65+ :גיל  0.92 
 1.09 0.09 אישה: מי�

 1.59 *0.46 תחלה כרונימ
 2.03 *0.71 חמישו� תחתו�

0.21 מכבי בחברות 0.80 
0.01  חברות במאוחדת  0.98  

  1.27  0.24  חברות בלאומית

0.09 דובר ערבית 0.91 
0.23 דובר רוסית 0.79 

 *0.05<p   

  

משתני מסוג �  ניתוח רב,ויתור על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרש� בשנה שקדמה לסקר: �6טלוח 
   2005, רגרסיה לוגיסטית

 B Odds ratio 
0.33 65+ :גיל  0.71 
 1.40 *0.33 אישה: מי�

 1.56 *0.44 תחלה כרונימ
 2.40 *0.87 חמישו� תחתו�

0.19 מכבי בחברות 0.81 
0.05  חברות במאוחדת  0.94  

  1.18  0.17  חברות בלאומית

0.31 דובר ערבית 0.73 
0.21 סיתדובר רו 0.80 

 *0.05<p   

  

משתני מסוג רגרסיה � ניתוח רב, קבלת הפניה או התחייבות מהקופה לאחר מאמ) מסוי� או בקושי: �7טלוח 
   2005, לוגיסטית

 B Odds ratio 
0.23 65+ :גיל  0.78 
 1.25 0.22 אישה: מי�

0.09 תחלה כרונימ 0.91 
 1.00 0.00 חמישו� תחתו�

0.11  במכביחברות 0.88 
 1.66 *0.51   במאוחדתחברות
0.01   בלאומיתחברות 0.98 

0.23 דובר ערבית 0.78 
0.42 דובר רוסית 0.65 

 *0.05<p   
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משתני מסוג רגרסיה � ניתוח רב, דרישה של הקופה מהחולה להחלי* תרופה בגלל מחירה הגבוה: �8טלוח 
  2005, לוגיסטית

 B Odds ratio 
0.15 65+ :גיל  0.86 
 1.19 0.17 אישה: מי�

 3.51 *1.25 תחלה כרונימ
0.12 חמישו� תחתו� 0.88 

 1.86 *0.62  במכביחברות
 2.60 *0.95   במאוחדתחברות
 1.27 0.24   בלאומיתחברות

0.36 דובר ערבית 0.69 
0.54 דובר רוסית 0.58 

  1.86  0.62   נמו#כלכליחברתיאשכול  :ישובי'י

 *0.05<p   
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  החולים-קופת שביעות רצון ממערכת הבריאות ומ:ינספח 

  

  )אחוזי� (2005,  באופ+ כללי לפי קופההחולי��קופתשביעות רצו+ ממערכת הבריאות ומ: �1 ילוח 

 לאומית מאוחדת מכבי כללית הכל ס# 
            שביעות הרצו+ ממערכת הבריאות באופ+ כללי

 6 3 5 6 5  מרוצה מאוד
  52  52  53  51  52  מרוצה
  27  28  26  27  27  כ# מרוצה לא כל

  16  18  16  16  16  לא מרוצה
            

            שביעות רצו+ מהקופה באופ+ כללי 
  25  25  25  22  24  מרוצה מאוד

  61  67  66  64  64  מרוצה
  10  6  5  9  8  כ# מרוצה לא כל

  4  2  4  5  4  לא מרוצה

  

  

משתני מסוג רגרסיה � ניתוח רב, מאוד מתפקוד מערכת הבריאות או גבוההשביעות רצו+ גבוהה : �2 ילוח 
  2005, לוגיסטית

 B Odds ratio 
 2.43 *0.89 65מעל : גיל
 0.003 אישה: מי� 0.99 

0.36 חולה כרוני* 0.69 
 1.45 *0.37 חמישו� תחתו�
 1.34 *0.29  מבוטח במכבי

  1.08  0.07  מבוטח בלאומית

  1.12  0.11  מבוטח במאוחדת

 3.57 *1.27 דובר ערבית
 1.48 *0.39  וסיתבר רוד
 *0.05<p   
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  מערכת הבריאותב התנסויות של חולים :יאנספח 

  

  )אחוזי� (2005, התנסויות של חולי� לעומת בריאי� במערכת הבריאות: �1יאלוח 
  בריאי'  חולי'  

  33  25  *כ# נוחותלא כל+  ' לא נוחותישעות העבודה של הרופאי' המקצועי

  33  24  *כ# נוחותלא כל+  דה של המעבדה לא נוחותשעות העבו

  18  15  *כ# נוחותלא כל+  שעות העבודה של עובדי המשרד לא נוחות

  41  60  * בחצי שנה אחרונהד'לח,בדיקת 

  9  28  *קבלת חיסו� נגד שפעת

  85  90  *היחס של הפקידי' במשרד

  66  60  * דקות15המתנה במרפאת רופא המשפחה עד 

  77  82  *י הסביר ל# מספיק על המחלה והטיפול בהרופא מקצוע

  12  37  *רופא עבר אית# על רשימת כל התרופות שאתה לוקח

  בקרב מי שלוקח תרופות, רופא עבר אית# על רשימת כל התרופות שאתה לוקח
  * בקביעות  

  
44  

  
23  

  59  68  *רופא הסביר ל# מספיק על התרופות שאתה לוקח

  18  13  )*לא מרוצה(ת הבריאות שביעות רצו� נמוכה ממערכ

  11  14  * לעומת השנה שעברההחולי' קופתחלה הרעה בשירותי 

  32  38  המתנה לתור עבור רופא מומחה מעל שבועיי'

  24  32  *התשלומי' על בריאות מכבידי' במידה רבה

  15  20  *ויתור על טיפול רפואי או תרופה בגלל המחיר

  4  12  *דרישה להחלי. תרופה בגלל מחירה

  1  16  *הערכת מצב בריאות לא טוב עד גרוע

  24  30  * בשנתיי' האחרונותהחולי' קופתנתקלו בבעיה בשירות או בטיפול הרפואי  ב

  בשנתיי' האחרונות קיבלת מידע סותר או הוראות מנוגדות מהצוות הרפואי על מצב# 
  הרפואי והטיפול ב#    

  
9  

  
6  

  ת עצמ' מבלי להודיע לרופא שנת� אתהפסקה או שינוי מינו� של תרופה על דע
  * המרש'   

  
16  

  
11  

  4  10  *קבלת הפניה או התחייבות לרופא או מרפאה מסוימת שרוצי'אי

 *p<0.05חולי� ובריאי� 
   בבדיקת ההבדל בי
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  אוכלוסייה השוואה בין קבוצות :בנספח י

  

  )אחוזי� (2005,  לבי� קבוצות אחרותבאוכלוסייההשוואה בי� קבוצות חלשות : �1בילוח 
  

 מדדי�
חולי� 

 י�יכרונ
  

 בריאי�
  

 ערבי�
  יהודי�

 )ללא עולי�(
  עולי�

 )דוברי רוסית(
חמישו� 

 תחתו�
חמישוני� 

 אחרי�
  קשישי�

 )65מעל גיל (
  

  צעירי�
   

  נשי�
  

  גברי�
                        נגישות ותשלו�

 25 29 26 *34 26 *33  *13 *32 22 24 *35  תשלומי� מכבידי� במידה רבה
  5  *10  8  *3  6  *13  5  8  6  7  8  ור על טיפול בגלל תשלו�וית

  14  15  14  15  12  *23  12  15  17  13  *19  ויתור על תרופה בגלל התשלו�
  15  *20  18  16  15  *29  14  18  19  16  *21  ויתור על תרופה או טיפול

                        שביעות רצו� ורמת השירות: קופה
  מרוצה מאוד מהרמה המקצועית של 

  משפחהרופא ה   
  

35*  
  

30  
  

25   
  

36*  
  

22*  
  

32  
  

32  
  

35  
  

31  
  

33  
  

30  
  42  42  41  *44  42  40  *27  *47  34  40  45  מרוצה מאוד מהיחס של רופא המשפחה

  31  32  31   33  29  *40  *8  *34  40  33   29  מרוצה מאוד מיחס האחיות
  מרוצה מאוד מהרמה המקצועית של 

  המומחי�   
  

24  
  

25  
  

26  
  

28*  
  

11*  
  

28  
  

24  
  

26  
  

25  
  

26   
  

24  
  21  25  23  24  22  *30  *6  26  26  25  20  יחס הפקידי�ממרוצה מאוד 
  13  13  12  18  13   14  *4  15   15  12  14  מבחר התרופותממרוצה מאוד 
  23  22  23  20  22  25  *6  *26   22  23  22  קלות קבלת תרופותממרוצה מאוד 
  22  20  21  20  20  24  *6  *24   21  22  18  מקלות קבלת הפניותממרוצה מאוד 

  24  23  23  25  23  25  *9  *28  20  23  24  מרוצה מאוד משירותי המעבדה
  מרוצה מאוד מניקיו� וטיפוח מתקני

   הקופה   
  

30  
  

33  
  

32  
  

37*  
  

13*  
  

36  
  

31  
  

31  
  

32  
  

30  
  

34  
  25  23  24  21  22  *29  *7  *28  23  25  21  באופ� כלליהחולי�&קופתמרוצה מאוד מ

                        רהשיפור או הרעה בשנה שעב
  חלה הרעה בשירותי הקופה בהשוואה 

  לשנה שעברה    
  

14  
  

12  
  

13  
  

13  
  
9  

  
12  

  
13  

  
11  

  
13  

  
12  

  
13  

  חל שיפור בשירותי הקופה בהשוואה
   לשנה שעברה   

  
17*  

  
23  

  
45*  

  
18  

  
10*  

  
28*  

  
19  

  
16*  

  
22  

  
22  

  
20  

                        שעות העבודה נוחות מאוד

  18  18  18  17  18  19  *10  19   19  18  *19  רופאי המשפחה
  10  10  9  12  10  9  *5  11  10  10  10  הרופאי� המקצועיי�

 *p<0.05 לבדיקת ההבדל בי� קבוצות האוכלוסייה   
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   )המש�(; )אחוזי� (2005,  לבי� קבוצות אחרותבאוכלוסייההשוואה בי� קבוצות חלשות : �1לוח יב

  
 מדדי�

חולי� 
 י�יכרונ

  
 בריאי�

  
 ערבי�

  �יהודי
 )ללא עולי�(

  עולי�
  )דוברי רוסית(

חמישו� 
 תחתו�

חמישוני� 
 אחרי�

  קשישי�
 )65מעל גיל (

  
  צעירי�

  
  נשי�

  
  גברי�

                        זמינות ונגישות
  14  16  15  16  14  16   7  16  *15  16  *12  עובדי המשרד

  השעות שבה� לוקחי� ומוסרי�
  בדיקות מעבדה  

  
15  

  
12  

  
8*  

  
16   

  
6   

  
14  

  
13  

  
20*  

  
12  

  
13  

  
12  

  15זמ� המתנה לרופא משפחה עד 
   דקות  

  
59*  

  
65  

  
76*  

  
60  

  
65  

  
64  

  
63  

  
53  

  
66  

  
60*  

  
67  

  זמ� המתנה מרגע הזמנת התור אצל 
  רופא מקצועי ועד הגעה לטיפול   
  יותר משבועיי�  אצלו  

  
  

38*  

  
  

33  

  
  

23*  

  
  

36  

  
  

41  

  
  

39  

  
  

34  

  
  

44*  

  
  

33  

  
  

37  

  
  

32  
  67  62  65  60  65  59  59  66  62  62  68  פא מקצועיזמ� המתנה סביר לרו

  קשה וקשה(קושי בקבלת טיפול רפואי 
  ) מאוד  

  
19*  

  
13  

  
13  

  
16  

  
11  

  
15  

  
15  

  
19*  

  
14  

  
17*  

  
12  

                        מניעה
   שביצעו בדיקת50+נשי� בנות 

  ממוגרפיה בשנתיי� האחרונות   
  

60  
  

68  
  

68*  
  

68   
  

48   
  

59  
  

64  
  

51*  
  

72  
  

63  
  
&&  

  ד� בחצי שנה&בוצעה בדיקת לח(
   אחרונה  

  
64*  

  
43  

  
59*  

  
46   

  
55  

  
56*  

  
48  

  
70*  

  
46  

  
51  

  
48  

  18  16  10  *52  19  *13  16  18  *12  11  *33 קבלת חיסו� נגד שפעת בשנה האחרונה

                        מצב בריאות

  75  *70  79  *37  75  *62   41   79  *75  86  *42 הערכת מצב בריאות טוב עד טוב מאוד
  32  *46  37  *49  38  *45  42   37  *47  34  *50  חש מצוקה נפשית בשנה האחרונה

                        פנייה מחו� למערכת הציבורית

  הוציאו הוצאות לרופא פרטי בשלושת
  החודשי� האחרוני�   

  
24  

  
24  

  
23*  

  
25   

  
18   

  
19*  

  
25  

  
22  

  
24  

  
23  

  
24  

  79  79  81  *67  84  *59  63   89  *47  80  *76  יש ביטוח משלי�
  37  *31  37  *18  39  *15   20   40   *21  36  *29  יש ביטוח מסחרי

                        הערכת תפקוד מערכת הבריאות 

  שביעות רצו� גבוהה מאוד ממערכת
   הבריאות  

  
5  

  
5  

   
11*  

  
4  

  
4  

  
7  

  
5  

  
7  

  
5  

  
4  

  
6  

 *p<0.05 לבדיקת ההבדל בי� קבוצות האוכלוסייה   
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   )המש�(; )אחוזי� (2005,  לבי� קבוצות אחרותבאוכלוסייה חלשות השוואה בי� קבוצות: �1לוח יב

  
 מדדי�

חולי� 
 י�יכרונ

  
 בריאי�

  
 ערבי�

  יהודי�
 )ללא עולי�(

  עולי�
 )דוברי רוסית(

חמישו� 
 תחתו�

חמישוני� 
 י�אחר

  קשישי�
 )65מעל גיל (

  
  צעירי�

  
  נשי�

  
  גברי�

                        ניהול הטיפול התרופתי

  ק או שינה מינו� של בשנה האחרונה הפסי
  תרופה מבלי להודיע לרופא   

  
16*  

  
11  

  
17  

  
12  

  
14  

  
16  

  
13  

  
10*  

  
14  

  
14  

  
12  

  65  61  61  *72  62  65  *79  60  61  59  *68  קיבל הסבר מספיק על התרופות שלוקח
  בשנה האחרונה רופא עבר אית* על רשימת

  מי שלוקח( כל התרופות שאתה לוקח   
   תרופות בקביעות  

  
  

44*  

  
  

23  

  
  

42  

  
  

33*  

  
  

50  

  
  

36  

  
  

38  

  
  

55*  

  
  

30  

  
  

35  

  
  

41  

                        חולה�תקשורת רופא

  לא קיבל הסבר מספיק מרופא המשפחה 
  על מצבו הרפואי והטיפול הנדרש   

  
19  

  
19  

  
27*  

  
18  

  
15  

  
23#  

  
18  

  
19  

  
19  

  
20  

  
18  

  לא קיבל הסבר מספיק מהרופא המקצועי 
   הנדרשעל מצבו הרפואי והטיפול   

  
18  

  
23  

  
31*  

  
20  

  
15  

  
22  

  
20  

  
17  

  
22  

  
20  

  
22  

  בשנה האחרונה רופא לא ענה ל* על 
  שאלות חשובות שהיו ל*   

  
15  

  
16  

  
14  

  
17  

  
14  

  
14  

  
16  

  
12#  

  
17  

  
15  

  
17  

  בשנתיי� האחרונות קיבלת מידע 
  סותר או הוראות מנוגדות על מצב*    
  חולי� נשאלו רק(ואי או הטיפול פהר   
  )כלשהי  כרוניי� או חולי� במחלה  

  
  
  
&  

  
  
  
&  

  
  
  

11  

  
  
  
9  

  
  
  
6  

  
  
  
8  

  
  
  
9  

  
  
  
9  

  
  
  
9  

  
  
  
8  

  
  
  

10  
  אי� רופא שמרכז את כל המידע על

  נשאלו (הטיפולי� הרפואיי� של*    
  רק חולי� כרוניי� או חולי� במחלה   
  ) כלשהי  

  
  
  
&  

  
  
  
&  

  
  
  

36  

  
  
  

33  

  
  
  

37  

  
  
  

43*  

  
  
  

32  

  
  
  

22*  

  
  
  

40  

  
  
  

36  

  
  
  

33  

 * p<0.05 לבדיקת ההבדל בי� קבוצות האוכלוסייה   

#  p=0.1  

  



 

 73

  )Odd Ratio(  סיכו� רגרסיות לוגיסטיות: מדדי� מרכזיי��  2005אוכלוסיות חלשות : �2בלוח י

   
  "גבוהה מאוד"שביעות רצו� 

שיפור או הרעה 
  בשנה האחרונה

 מרמה  
מקצועית 
של רופא 
 המשפחה

  
  

יחס רופא 
 המשפחה

  
  
יחס מ

 האחיות

מרמה 
מקצועית 

של 
 מומחי�

  
  

מיחס 
 הפקידי�

  
  

ממבחר 
  התרופות

  
מקלות 
קבלת 

  תרופות

  
מקלות 
קבלת 
 הפניות

  
  

משירותי 
  המעבדה

  
  

מניקיו� 
  וטיפוח

  
מהקופה 

באופ� 
  כללי

חלה 
הרעה 

בשירותי 
  הקופה

  
חל שיפור 
בשירותי 

  הקופה
 0.73 1.37 .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל 0.74 .מ.ל .מ.ל .מ.ל 1.29 )בריא(חולה כרוני 

                            
 .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל 1.38 .מ.ל .מ.ל 1.88 1.39 .מ.ל 1.46 .מ.ל .מ.ל )65מתחת לגיל (קשיש 

                            
 .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל 1.25 .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל )גברי�(נשי� 

                            
 .מ.ל .מ.ל 1.47 1.29 .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל 1.50 .מ.ל 1.38 .מ.ל .מ.ל )אחרי�(חמישו� תחתו� 

                            
 3.25 .מ.ל 0.70 .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל 0.64 0.66 )יהודי�(ערבי� 

                            
 0.59 0.60 0.19 0.23 0.22 0.18 0.16 0.19 0.17 0.30 0.15 0.40 0.45  )אחרי�( דוברי רוסית

   קטגוריית ההשוואה �בסוגריי� 
   מקד� הרגרסיה לא מובהק סטטיסטית�. מ.ל
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  )המש�) (Odd Ratio(לוגיסטיות   סיכו� רגרסיות: מדדי� מרכזיי��  2005אוכלוסיות חלשות : �2בלוח י

  מצב בריאות  מניעה  זמינות ונגישות  "נוחות מאוד"שעות עבודה  

   
  
  
  
  

רופאי 
 המשפחה

  
  
  
  
   

רופאי� 
 מקצועיי�

  
  
  
  
  

משעות 
 המשרד

  
  
  
  
  

משעות 
 המעבדה

  
זמ� 

המתנה 
לרופא 

משפחה 
 15עד 

 דקות

  
זמ� 

המתנה 
אצל רופא 

מומחה 
יותר 

  משבועיי�

  
  

זמ� 
המתנה 
לרופא 

מקצועי 
  סביר

קושי 
בקבלת 

טיפול 
רפואי 

קשה (
וקשה 
  )מאוד

  
נשי� בנות 

 שביצעו 50+
בדיקת 

ממוגרפיה 
בשנתיי� 

  האחרונות

  
  
  

 נבדק
ד� &לח(

בחצי שנה 
  אחרונה

  
הערכת 

מצב 
בריאות 
טוב עד 

טוב 
  מאוד

  
  

חש 
מצוקה 
נפשית 
בשנה 

  האחרונה
 1.88 0.11 2.0 .מ.ל 1.40  1.42 1.42 .מ.ל .מ.ל 0.63 .מ.ל .מ.ל )בריא(חולה כרוני 

                          
 .מ.ל 0.26 2.16 0.39 .מ.ל  .מ.ל 1.44 0.68 2.14 .מ.ל 1.71 .מ.ל )65מתחת לגיל (קשיש 

                          
 1.84 0.75 .מ.ל && 1.47  .מ.ל 1.54 0.75 .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל )גברי�(נשי� 

                          
 .מ.ל 0.30 .מ.ל .מ.ל .מ.ל  .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל )אחרי�(חמישו� תחתו� 

                          
 1.55 .מ.ל 1.80 .מ.ל .מ.ל  .מ.ל 0.51 2.24 0.50 .מ.ל .מ.ל .מ.ל )יהודי�(ערבי� 

                          
 .מ.ל 0.10 .מ.ל 0.50 .מ.ל  0.60 .מ.ל .מ.ל 0.28 0.39 0.39 0.43  )אחרי�( דוברי רוסית

   קטגוריית ההשוואה �בסוגריי� 
  מקד� הרגרסיה לא מובהק סטטיסטית �. מ.ל
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  )המש�() Odd Ratio ( סיכו� רגרסיות לוגיסטיות: מדדי� מרכזיי��  2005אוכלוסיות חלשות : �2בלוח י

   
  פנייה מחו( למערכת הציבורית

  
  ויתור בגלל תשלו�

הערכת תפקוד 
 מערכת הבריאות

  
  ניהול הטיפול התרופתי

  הוצאות היו  
  לרופא פרטי 

  בשלושת
החודשי� 
  האחרוני�

  
  

  יש 
ביטוח 
  משלי�

  
  

  יש 
ביטוח 
 מסחרי

  
  ויתור על

  טיפול 
  בגלל 

  תשלו�

  
  ויתור על
   תרופה 

  בגלל 
  שלו�הת

ויתור על 
תרופה או 

 טיפולעל 
בגלל 

  התשלו�

  
שביעות רצו� 
גבוהה מאוד 

ממערכת 
 הבריאות

הפסיק או 
שינה מינו� 

תרופה מבלי 
להודיע 

  לרופא

קיבל 
הסבר 

מספיק על 
התרופות 

  שלוקח

רופא עבר איתו 
על רשימת כל 

מי (התרופות 
שלוקח 

 )בקביעות
  )בריא(חולה כרוני 

 
 1.96 1.35 1.75 0.69 1.56 1.59 1.45 .מ.ל .מ.ל .מ.ל

                      
  )65מתחת לגיל (קשיש 

 
 2.23 1.42 0.52 2.43 .מ.ל .מ.ל 0.30 0.37 0.37 .מ.ל

                      
  2.31 0.80 .מ.ל .מ.ל )גברי�(נשי� 

 
 .מ.ל 0.81 .מ.ל .מ.ל 1.40 .מ.ל

                      
  )אחרי�(חמישו� תחתו� 

 
 .מ.ל .מ.ל .מ.ל 1.45 2.40 2.03 2.44 0.31 0.39 0.72

                      
  )יהודי�(ערבי� 

 
 1.80 .מ.ל .מ.ל 3.57 .מ.ל .מ.ל 0.45 0.58 0.13 .מ.ל

                      
 1.97 2.31 .מ.ל 1.48 .מ.ל .מ.ל .מ.ל 0.36 0.19 0.67  )אחרי�( דוברי רוסית

  קטגוריית ההשוואה  � בסוגריי�
  לא מובהק סטטיסטיתמקד� הרגרסיה  �. מ.ל
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  )המש�) (Odd Ratio(סיכו� רגרסיות לוגיסטיות :  מדדי� מרכזיי��  2005אוכלוסיות חלשות : �2לוח יב

  חולה&תקשורת רופא 

לא קיבל הסבר  
מספיק מרופא 

המשפחה על מצבו 
  הרפואי

לא קיבל הסבר 
מספיק מרופא 

מקצועי על מצבו 
  הרפואי

  
רופא לא ענה על 
שאלות חשובות 

  שהיו ל*

קיבל מידע סותר על 
 הרפואי או מצבו

נשאלו (בטיפול בו 
  )רק חולי� כרוניי�

אי� רופא שמרכז את כל 
המידע על הטיפולי� 

נשאלו (הרפואיי� של* 
  )רק חולי� כרוניי�

  )בריא(חולה כרוני 

 
 & & .מ.ל .מ.ל .מ.ל

            
  )65מתחת לגיל (קשיש 

 
 0.43 .מ.ל 0.64 .מ.ל .מ.ל

            
  )גברי�(נשי� 

 
 .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל

            
  )אחרי�(חמישו� תחתו� 

 
 1.62 .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל

            
  )יהודי�(ערבי� 

 
 .מ.ל .מ.ל .מ.ל 1.67 1.52

            
 .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל .מ.ל  )אחרי�( דוברי רוסית

   קטגוריית ההשוואה �בסוגריי� 
   מקד� הרגרסיה לא מובהק סטטיסטית�. מ.ל
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