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 תמצית מחקר

 רקע

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

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

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

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

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

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

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

 וראי ובראיונות מקדימים שערכנו.ועדת אמשהובאו בפני , בעדויות רפואיתה

 מטרות המחקר 

  .ל"מקצוע רפואי במצוקה"ומדדים  קריטריוניםלזהות  .3

  .כללית ורפואה פנימית כירורגייהמצוקה בהיקף האמוד את ל .0

   .במקצועות אלה לאבחן את הגורמים למצוקה .6

 .במקצועות אלה פתרונות אפשריים למצוקה אתרל .5

 

 שיטת המחקר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 הרפואיים שנבחנו.

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

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

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

 למקצוע רפואי במצוקה:  קריטריוניםחמישה עולים כללית ולרפואה פנימית  כירורגייהמחלקות ל

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

 הספציפי(

 קושי באיוש תקנים פנויים .0

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

 ואפשרויות מוגבלות לאפיקי הכנסה נוספים תחושה של תגמול נמוך .5

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

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

  .קריטריוניםה

 "טובים". מחסור במתמחים 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ימי ההתמחות ברפואה פנימית.יממס 30%

 . קושי באיוש תקנים פנויים 2

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

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

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

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

 . במחלקות הפנימיות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 שבעבר לא היו מתקבלים.

  עומס ביחס למחסור ברופאים .3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 באותן המחלקות. ובקבלות לאשפוז ללא תקנון בין אותן שנים 

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

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

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

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

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

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

 עשוי לבטא ירידה בעומס העבודה לרופא במחלקות הפנימיות. 

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

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

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

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

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

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

 לרפואה פנימית בבתי החולים.

 גמול נמוך ואפשרויות מוגבלות לאפיקי הכנסה נוספים. תחושה של ת4

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

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

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

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

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

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

 בהן חולים מורכבים ולרוב גם סיעודיים.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 אין נתונים מפורטים יותר על עבודה במסגרות נוספות.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מסקנות והשלכות למדיניות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .תמיד המשרה מאוישת בכוח האדם שהיו רוצים בו

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

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

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

 בודה לרופא במחלקות אלו.  הע

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

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

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

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

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

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

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

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

 ואף להשוואה ביניהם.  ,ת המשבר בהםרמרפואיים ו

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

 הכללית והרפואה הפנימית לשלושה: 

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

 התרבותיים והכלכליים(.

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

 . הספציפירים למאפייני המקצוע הרפואי גורמים הקשו .6

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 הקיימות מעין "כתובת על הקיר".

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

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

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

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

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

 נוספים.

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

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

 חדש לרופאים.

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



 

ix 

 דברי תודה

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

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

כללית ולרפואה פנימית ולראשי האיגודים המדעיים במקצועות אלו אשר  כירורגייההמחלקות ל

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

 ובארצות הברית אשר טרחו וענו על שאלותינו באמצעות הדואר האלקטרוני.

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

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

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

 האשפוז בבתי החולים. 

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

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

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

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

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

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

 שימוש.

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

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

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

 המועילות לדוח המחקר. ועל הערותי ,אמוראי(

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

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

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

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

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

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

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

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

 .בהדפסה
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 מבוא

, רפואיים מספר מקצועותבה שרויים שמודעות למצוקה  1במערכת הבריאותקיימת מזה כמה שנים, 

, טיפול נמרץ כללי ופתולוגיה נירולוגיהכללית, ניאונטולוגיה, הרדמה,  כירורגייהרפואה פנימית,  :כגון

ל"מקצוע רפואי  קריטריונים(. ועדת אמוראי זיהתה מספר 0003)הסתדרות הרפואית בישראל, 

  :(0000ועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה, ו)ה במצוקה"

ועקב  ,ות אלהמקצועמהתמחות בישראל לימודי רפואה בירידה ביוקרת המקצוע והימנעות בוגרי  .3

  .פיחות באיכות המתמחים -כך 

 .ה במקצועעומס העבודאת תגמול שאינו משקף  .0

 .עומס משמרות ותורנויות גם על רופאים בכירים .6

 .עזיבה של רופאים ומנהלי מחלקות בבתי החולים .5

ואולי אף פגיעה ביעילות השירות  ,תסכול ותחושה של שחיקה בעבודהלפי דוח הוועדה, , היא תוצאהה

כולות להיות ושהסיבות לה, כמו גם היקפה, ישונים ממדים בעלת לחולים. נראה שמדובר בתופעה 

 שונות ממקצוע רפואי אחד למשנהו.

ועדה סיכמה "שאין באפשרותה לאמת את העדויות שהוצגו לפניה או להיכנס לעובי הקורה ולבדוק וה

באופן יסודי ומקיף את הנושא, בעיקר בגלל מחסור בנתונים מעודכנים ומהימנים בפיזור ארצי ובשל 

המליצה על בחינה היא . לכן, לכל מקצוע ומקצוע"ינית יעדר כלים שיאפשרו לה התייחסות עניה

יקטיביים לבחינת קיומה של "מצוקה" בהתמחות רפואית י, על הגדרת מדדים אובשיטתית של הנושא

מעודכנים על מדדים כאלה שעל בסיסם ניתן יהיה להגדיר מעת לעת ועל איסוף נתונים מסוימת 

לצורך התמודדות ושיפור מהותי במצבם של תכנית התערבות  בנותמקצועות רפואיים ולב ""מצוקה

  מקצועות רפואיים אלה.

ולאסוף נתונים  "מקצוע רפואי במצוקההגדרת "לגבש קריטריונים לאפוא  הייתהמטרת המחקר 

 ינתהיקף הבעיה ולבחלהעמיק בלימוד . כל זאת, על מנת אלה קריטריוניםלגבי ארציים מעודכנים 

לבחינת הסוגיה  . אשר על כן,הוא מחקר גישוש ג כאןהמוצ מחקרה דרכים להתמודדות עמה.ה

כללית ורפואה פנימית.  כירורגייה: לניתוח מקרים שני מקצועות רפואייםנבחרו העומדת על הפרק 

בפני בעדויות וכך גם הוצגו , כמקצועות במשבר בספרות המקצועית בנושאאלה מתוארים מקצועות 

 עדת אמוראי ובראיונות מקדימים שערכנו. ו

 

                                                   

 מועצה המדעית, איגודים מדעיים, בתי החוליםה, בישראל )הר"י( הסתדרות הרפואיתמערכת הבריאות: ה 1
 .ומשרד הבריאות
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 סקירת ספרות

לובים ביניהם( למצוקה של סקירת הספרות הרפואית מעלה שלושה גורמים אפשריים עיקריים )וש  

חלק ממקצועות הרפואה: ירידה ביוקרת המקצועות הכלליים של הרפואה; עומס ושחיקה מוגברת של 

בהם רופאים בחלק ממקצועות הרפואה; והעדפת המקצועות הרפואיים המאפשרים לאלה העוסקים 

 איכות חיים ושמירה על סדר יום.   

 ירידה ביוקרת המקצועות הכלליים של הרפואה .1

על" -המקצועות הרפואיים ויצירת "התמחויותשל פיצול חייבו יה בידע ובביוטכנולוגיה רפואיים יעלה

הם מושכים  ,בתחומים ספציפיים צרים של הרפואה. תחומים אלה נהנים מיוקרה ותהמתמקד

חרים בהצלחה עם המקצועות הכלליים של הרפואה. כך למשל, הספרות מלמדת על מתמחים ומת

 (Minor, Poenaru & Park, 2003ה יריכללית כערוץ קר כירורגייהירידה במספר הסטודנטים הבוחרים ב

Lind & Cendan, 2003 .) גובר כללית  כירורגייההירידה במספר הפונים להתמחות בעם התמשכות

(. בין הסיבות Bland & Isaacs, 2002מחסור במומחים במקצוע רפואי זה )מפני ת בארצות הבריהחשש 

(. Callcut et al., 2003) כירורגייההעל ב-לכך, מונים חוקרים את היוקרה הגבוהה של התמחויות

ההתפתחות בביוטכנולוגיה הרפואית גם הביאה לכך שניתוחים שבעבר חייבו אשפוז ארוך, מבוצעים 

מטופלים מורכבים נותרים בבתי החולים . התוצאה היא שמבולטורית או אשפוז יוםהיום במסגרת א

-כברישבעבר כלל לא נחשבו מטופלים  (Robinson, 1994; Stoeckle, 1995; Fineke, 1990יותר וקשישים )

טיפול. פיתוחן של התערבויות כירורגיות פחות חודרניות הוביל גם הוא לפתיחת חדרי ניתוח 

מבוצעים בבתי החולים . גם בתחום הניתוחים התוצאה היא שבבתי החולים ובקהילה אמבולטוריים

הפכו כללית בבתי החולים  כירורגייההמחלקות להובילו לכך ש מורכבים וממושכים. כל אלהניתוחים 

ההסתדרות למעשה למחלקות לטיפול נמרץ כירורגי בחולים מורכבים, תוך עלייה בעומס על הרופאים )

 (.  0000, שראלהרפואית בי

הספרות הרפואית עוסקת גם בעתיד הרפואה הפנימית. מספר הפונים להתמחות בה יורד, בעוד 

העל הקשורות ברפואה הפנימית עולה. יש הרואים בפריחתן של -שמספר הפונים להתמחויות

העל של הרפואה הפנימית לעומת ירידת יוקרתה של הרפואה הפנימית הכללית את משבר -התמחויות

חולים קשים במחלקות של יש המייחסים ירידה זו לתמהיל  .(Huddle et al, 2003זהות של המקצוע )ה

(. Petersdorf & Goitein, 1993הפנימיות של בתי החולים ולירידה בהכנסות של הרופאים הפנימיים )

רת על( גבוה יותר, הן במסג-ספציפיים )התמחויות םהעוסקים בתחומירופאים אכן, התגמול של ו

שירותי הרפואה הפרטית והן במסגרת תאגידי הבריאות בבתי החולים. תגמולים כלכליים אלה כמעט 

 (. 0000אינם ניתנים לרופאים במחלקות הפנימיות בבתי החולים )האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, ש

 ומס ושחיקה  ע .2

ות. דרישות אלה יוצרות להתמודד עם מטלות קליניות, אקדמיות ואדמיניסטרטיבינדרשים רופאים 

 ,Groenewegen & Hutten, 1991; Agius et al., 1996; Graham & Ramirez) יתר-עומסתחושה של עקה ו

מצב שחיקה מוגדרת כ .(Shirom, 1989(. עומס בעבודה הוא המנבא החשוב ביותר לשחיקה )1996

הומניזציה של -ניכור ודהחש  מעורבות בעבודה, ואףעדר נעייפות פיזית, והרופא חש תשישות רגשית ש
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הכוללת  עייפות שחיקה (. אחרים מציגים שחיקה כתגובה לעקה כרונית, Maslach, 1982a, bהחולים )

רגשית ופיזית, תחושה של חוסר תקווה וחוסר יכולת, חוסר התלהבות מן העבודה ומן החיים בכלל 

משותף להמשגות השונות של שחיקה (. הPines, Aronson & Kafry, 1981וראייה שלילית של החיים )

 (.Shirom, 1989היא ההתייחסות לתופעה ברמת הפרט: ניסיון רגשי שלילי ההופך למצב כרוני )

מאפיינות את מקצוע הרפואה בכלל. עם זאת, הן עשויות להיות ניכרות יותר  יתר-עומסתופעות של 

 (;Graham & Ramirez, 2002; Kash et al., 2000בחלק מהמקצועות הרפואיים, כגון אונקולוגיה

Lyckholm, 2001 ,)( ובעולם, ורפואה פנימית 0006, , שירום ואיסמעיל)ניראל בישראלכללית  כירורגייה

((Guntupalli & Fromm, 1996וגרון )ניראל-אוזן-, וניכרות פחות בתחומי התמחות כגון רפואת עור ואף, 

(. לעובדות אלה עשויות להיות Graham et al., 1996רפואה פליאטיבית )ב( ו0006, שירום ואיסמעיל

 ואף על עזיבתו, ובכך לתרום להפיכתו ל"מקצוע במצוקה".  ,מקצוע רפואי מסויםבחירת השלכות על 

 העדפת מקצועות רפואיים המאפשרים איכות חיים וסדר יום. 3

ות הרפואיים גם טכנולוגיה הרפואיים, נבעו השינויים ביוקרת המקצוע-מעבר להתפתחות בידע וביו

ריות של א(, הירידה בפופול0006) Marschall and Karimuddinמתמורות חברתיות. כך למשל, לפי 

כוללת מקצועות  , אלארפואה פנימיתלכללית או  כירורגייהל נוגעת רקמקצועות רפואיים בקנדה אינה 

של קשה ומעיק סגנון חיים ר נודעים בשאת, לדּוי, רפואת נשים ומיאורתופדיה :כגון ,רפואיים נוספים

הרדמה, רדיולוגיה הגדירו חוקרים אלה את המקצועות  ,זאת . לעומתpoor lifestyle)העוסקים בהם )

 אבחונית ורפואת עיניים כמאפשרים סגנון חיים טוב יותר, תוך שליטה על שעות העבודה. 

ם בבחירת המקצוע הרפואי נראה כי חשיבותם של שיקולים הנוגעים לאיכות חיי העבודה ולסגנון החיי

הולכת וגוברת. ממצאי מחקרים מן השנים האחרונות מראים כי הרופאים הצעירים מעדיפים 

( במובן של Controllable) Lifestyle יותר שליטה על סגנון החיים כרופאהמאפשרים מקצועות רפואיים 

ואי העשויים להשפיע על התאמה לחיי משפחה ופנאי. זאת, בנוסף למאפיינים אחרים של המקצוע הרפ

 ,Lind & Cendan, 2003) Dorseyההחלטה לבחור בו, כגון שעות עבודה, הכנסה  ומשך ההתמחות בו 

Jarjoura & Rutecki, 2003; Gelfand et al., 2002; הגורמים המשפיעים על בחירת מקצוע לגבי (. בדיון

נמצא באשר לכך, בחירה. ה לע שיקולים כלכלייםת השפעתם של התמחות תופסת מקום מרכזי שאל

עם זאת, מחקר  .(Kiker & Zeh, 1998כי בחירה של מקצועות כירורגיים קשורה לשיקולים של הכנסה )

עבודה וסדר יום קבוע, המאוחר יותר גילה כי איכות החיים הצפויה, כגון זמן פנוי, גמישות בשעות 

 (. Thornton, 2003מושכים יותר מאשר שיקולים כלכליים )

יש זה תהליך חברתי לבתי ספר לרפואה.  יבוגרבין נשים השל חלקן  תעלייביתכן שמגמה זו קשורה י

זאת, בשל נטייתן של נשים להיכנס למקצועות ו ,הצטרפות להתמחות מסוימתשיעורי העל השלכות 

 יותר פנאי, גמישות בשעות (:Lifestyle Friendly"ידידותיים" יותר לסגנון החיים ) רפואיים שהם

 ,Lind & Cendanהכללית, למשל, אינה נמנית על מקצועות אלה ) כירורגייהחיים. ה יהעבודה וסדר

2003 .) 
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שהיא קשורה  ייתכן .התופעה של מקצועות רפואיים במצוקה שכיחה בארצות מפותחותשנראה אפוא 

. עולמית-להתפתחות בידע וביוטכנולוגיה רפואיים והשלכותיהם על מקצועות רפואיים, כתופעה כלל

לסביבה הארגונית, לאופן העסקת כוח האדם הרפואי ולמבנה מערכת  במקביל לכך, ייתכן גם קשר

הנסיבות מבחינת היקפה ו מבחינתיחודית לכל ארץ וארץ. מכאן הצורך לבחון סוגיה זו יהבריאות ה

 ולם.סיון בעימן הנלהן ללמוד על הבעיות ועל הפתרונות הצורך ישראל, וב מהן נובעת המצוקהש

 המחקר מערך

 מטרות המחקר  .1

  .ל"מקצוע רפואי במצוקה"ומדדים  קריטריוניםלזהות  .3

  .כללית ורפואה פנימית כירורגייהב מצוקהללמוד לעומק את היקף ה .0

   .במקצועות אלה לאבחן את הגורמים למצוקה .6

 .במקצועות אלה זהות פתרונות אפשריים למצוקהל .5

 

 ת המחקרושיט .2

 ה שיטות:לב בין כמישהמחקר 

משבר או ה בסיס לזיהוי הסוגיות המרכזיות העומדות כרקע לתחושת המצוקה - תוח איכותניינ .3

ניתוח תוכן עדויות  :ניתוח כללה ."מקצוע רפואי במצוקה"לזיהוי  קריטריוניםבמקצוע ולגיבוש ה

א )מדינת ישראל, הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופ ת אמוראילוועדבכתב שהוגשו 

ועיבוד תוכן ראיונות  במערכת הבריאותמפתח  ם אנשיעראיונות פתוחים עיבוד תוכן , (0000בה, 

מנהלי עם עם מנהלי מחלקות כירורגיות כלליות ו ,פתוחים )חצי מובנים( עם מנהלי בתי חולים

 . מחלקות פנימיות

לצורך  - (0006 )ניראל, שירום ואיסמעיל, ארצי על רופאים מומחים סקר ניתוח משני של נתוני .0

 , תוךבחינת מאפייני הרקע, מאפייני העבודה ודיווח על איכות חיי העבודה של כירורגים כלליים

  .השוואה לרופאים מתחומי מומחיות אחרים

נתונים ארציים הנוגעים  קובציל לבחינת היקף הבעיות נערכו עיבודים ע - נהלייםעיבוד נתונים מ   .6

 ות הרפואיים שנבחנו.להיצע וביקוש לאורך זמן למקצוע

לצורך קבלת מידע על פתרונות אפשריים נערכה  - )באמצעות הדואר האלקטרוני(התייעצות  .5

 "ל.גודים מדעיים מחויעם ראשי איעצות יהת

 המידעמקורות  .3

 ראיונות עם אנשי מפתח 3.1

רת להגד קריטריוניםקביעת לו יבוש הסוגיות הנוגעות למושג "מקצוע רפואי במצוקה"גלצורך  .3

. למחקר הגישושפי תרומתם האפשרית -להתראיין בעלי תפקידים עלנבחרו  "מקצוע במצוקה"

האיגודים המדעיים ובמשרד הבריאות וראשי  אנשי מפתח בהסתדרות הרפואיתהראיונות כללו 

 .לרפואה פנימית( יגודכללית והא כירורגייהשנבחרו לבדיקה )האיגוד ל
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מצוקה הגורמים ללצורך איתור ראיונות ה - מחלקות ראיונות עם מנהלי בתי חולים ומנהלי .0

מחלקות מנהלי מנהלי מחלקות כירורגיות ו ,בקרב מנהלי בתי חוליםנערכו  יםרפואי ותבמקצוע

ארבעה בתי ממשלתיים,  וליםח יתב חמישהבתי חולים:  36-ב . הראיונות נערכו לרפואה פנימית

בתי החולים  .פרטיים שני בתי חוליםיבוריים וצ שני בתי חולים, שירותי בריאות כלליתשל  חולים

בסך הכול מרכז הארץ ופריפריה.  -ולפי מיקומם , גדולים, בינוניים וקטנים -פי גודלם נחלקו ל

בבתי מנהלי מחלקות פנימיות  36-כירורגיות ומנהלי מחלקות  39מנהלי בתי החולים,  36רואיינו 

 .('ארוט בנספח יפ ו)רא חולים

 לצורך איתור פתרונות למצוקה - שי איגודים מדעיים באירופה ובארצות הבריתעם ראעצות יהתי .6

כללית וברפואה פנימית במערכות בריאות באירופה ובארצות הברית  כירורגייהב משבראו ה

של מקצועות  יםמדעיאיגודים עם מספר ראשי  ,דואר האלקטרוניתכתובת בבאמצעות נועצנו, 

אל חלקם הופנינו )בנושא סקירה של מאמרים ערכנו  ,כן וכמ .('ברוט בנספח יפ ורפואיים אלו )רא

 .(המשיבים ידי-על

 ניתוח משני של נתוני סקר 3.2

בחינת מאפייני הרקע, מאפייני העבודה ואיכות העבודה תוח משני של נתונים לצורך ינהמדגם לצורך 

 0003אים מומחים בשנת סקר שנערך בקרב רופ נגזר מקובץ נתוניחולים הבבתי כירורגים כלליים של 

אוכלוסיית המחקר בסקר זה כללה רופאים מומחים בגיל העבודה . (0006)ניראל, שירום ואיסמעיל, 

מן הרופאים המומחים בגיל העבודה בכל אחד  %40נדגמו במחקר זה . 2תחומי מומחיותמספר ב

ים אשר רופא 3,530-רופאים. השאלון נשלח ל 3,495מתחומי המומחיות שנבחרו למחקר, סה"כ 

לצורכי המחקר הנוכחי, גזרנו ( מילאו את השאלון. 36%רופאים ) 870-והשתייכו לאוכלוסיית המחקר, 

רופאים מומחים של  התשובות לשאלוניםאת נתוני רק שכלל קובץ -לעיל תתהנזכר מקובץ הנתונים 

גרון ועיניים( שמקום -אוזן-, אףגינקולוגיהכללית, קרדיולוגיה,  כירורגייהבחמישה מקצועות רפואיים )

 307רופאי בתי חולים, מתוכם  539 נכללו במחקר הנוכחי עבודתם העיקרי בבית חולים. בסה"כ

  כירורגים כלליים.

 נהלייםקבצים מנתונים מ 3.3

ך כל התפלגות ס - , קובץ נתוני כוח אדםנציבות שירות המדינה, היחידה למיכון ומערכות מידע .3

, רוג רופאים בבתי החולים הכלליים הממשלתייםיבדפנויות המשרות המאוישות והמשרות ה

3777-0005. 

נתונים על הצלחה בבחינת התמחות, לפי  -המועצה המדעית, הסתדרות הרפואית בישראל  .0

 .0000-0004התמחויות, 

תונים על התפלגות מתמחים לפי מקצוע נ -ההסתדרות הרפואית בישראל, קובצי רישום מתמחים  .6

 .3770-0005, התמחויות-ם סיום לימודי הרפואה ומועד התחלת התמחות בעלמקו, התמחות, מין

                                                   

ניתוח הנתונים  ,לכך-בסקר שנערך במסגרת המחקר הנזכר לעיל לא נכללו מומחים ברפואה פנימית. אי  2
רופאים במחלקות הכירורגיות הכלליות בבתי ברק מתמקד בדיקות מאפייני העבודה ואיכות חיי העבודה ל

 החולים.
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נתוני העסקת רופאים בבתי חולים,  -, אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים שירותי בריאות כללית .5

 .0003-0004לפי מחלקות, 

חולים מקובץ  400נתוני מדגם של  -שירותי בריאות כללית, אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים  .4

 .0004-0000, כללית וממחלקה פנימית של בית חולים אחד כירורגייהממחלקות ל ,שפזיםמאו

, נתונים על מדדי (0009)"מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל"  -משרד הבריאות  .3

 .3776-0004האשפוז בבבתי החולים הכלליים בשנים 

 .המועסקים בהם יםרופאעל עבודה נוספת של שנתקבלו מארבעה בתי חולים נתונים  .9

 עדויות בכתב 3.4

ההסתדרות הרפואית ) קובץ ב' ,נספחים ב' -הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה  .3

 .(0003 ,בישראל

ההסתדרות הרפואית ) כרך ב' מקצועות במצוקה -הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה  .0

 .(0000בישראל, 

סיכום העדויות  -( 0000)הציבורית ומעמד הרופא בה עדה לבחינת הרפואה והוהמסמך המסכם של  .6

 .ומסקנותיה שהובאו בפני ועדת אמוראי

 עיבודים סטטיסטיים 3.5

 תוח נתוניינ ובחינת שיעור השינוי בין שנים. העיבודים על הקבצים המנהליים כללו לוחות צולבים

 לות בין המשתנים,. מידת קיום תSPSSנערך בעזרת תוכנת  0003הרופאים המומחים משנת סקר 

מובהקות ההבדל  .2 נבדקה בעזרת מבחן ,כאשר המשתנים אינם כמותיים )נמדדים על סולם נומינלי(

ההשפעה העצמאית של  . מובהקות מידתTבין ממוצעי המשתנים הכמותיים נבדקה בעזרת מבחן 

 . Tבעזרת מבחן  משתניים )רגרסיות לוגיסטיות(-המשתנים נבדקה באמצעות ניתוחים רב

התשובות לשאלות הפתוחות מוינו לפי קטגוריות  :באופן כמותיגם מן השאלות הפתוחות עובדו חלק 

פשרות בשאלות הפתוחות ניתנה אשמאחר וחושב אחוז העונים מכלל המשיבים לשאלה לכל קטגוריה. 

 .300%-מסתכמים ביותר מהמוצגים בלוחות האחוזים  לענות יותר מתשובה אחת,

  "צוקהמקצוע רפואי במ"ל יםקריטריונהוהרקע 

ניתוח העדויות של אנשי מפתח במערכת הבריאות, מנהלי בתי החולים ומנהלי המחלקות לכירורגייה 

 : שלושההגורמים למצוקה במקצוע הרפואי נחלקים לכללית העלה כי 

 ולסביבה החיצונית שבה היא פועלת הקשורים למערכת הבריאותמערכתיים גורמים  .3

 סוגיות ארגוניות בהםלבתי החולים ולגורמים הקשורים  .0

 ישירות למאפייני המקצוע הרפואי במשברגורמים הקשורים  .6
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 גורמים מערכתיים .1

 הקשישים באוכלוסיית ישראלשיעור עם העלייה ב: ועליית תוחלת החיים הזדקנות האוכלוסייה, 

ממחלות נלוות יותר סובלים אלה חולים . במחלקות בתי החולים עלה שיעור המטופלים הקשישים

שהופך אותם לחולים , דבר )מחלות לב, סוכרת, יתר לחץ דם( למחלה שהובילה אותם לאשפוז

 במהלך האשפוז.סיבוכים מורכבים יותר, החשופים יותר ל

 התפתחות הידע והטכנולוגיה אפשרה את העברת הטיפול  :התפתחות הידע והטכנולוגיה ברפואה

 בבתי החולים מטופליםהתוצאה היא שקהילה(. בבמקרים הקלים למערכת האמבולטורית )

 רב ומתמשךהטיפול בהם יוצר עומס  .החולים הסובלים מבעיות רפואיות קשות יותר ומסיבוכים

 . בבתי החולים

 בחברה הישראלית, בדומה למדינות מפותחות  :בחשיבות איכות חיי העבודה וזמן הפנאי עלייה

בחשיבות הניתנת לרמת חיים גבוהה יותר  עלייהאחרות בעולם המערבי, חלה בשנים האחרונות 

פנוי שנותר להם לבלות ה. המתמחים הצעירים מייחסים חשיבות גדולה לזמן איכות זמן הפנאיול

לדברי עם משפחתם ולזמן שהם משקיעים בעבודה ביחס לתמורה המתקבלת ממנה. בנוסף, 

ניינים כיום במקצוע שיתגמל מעוגם הרופאים הצעירים  ;אליזםיחלה ירידה באידהמרואיינים, "

 ".בו יפה בהתאם להשקעה

 הדעה . ללמוד רפואה הולך וגדל עם השניםהפונות שיעור הנשים  :ניזציה של מקצוע הרפואהיפמ

מקצועות רפואיים תובעניים )מבחינת הזמן ת לפנות להתמחות באינן נוטונשים הרווחת היא כי 

 חיים משפחתי.בשל רצונן לשמור ולקיים אורח וקושי העבודה( 

 הציפיות והדרישות של הציבור ממערכת הבריאות  :ירידה ביוקרת המקצועו פגיעה במעמד הרופא

של  כאל "מוציא לפועל" שאמור למלא אחר בקשותיו ודרישותיוהוא לרופא היחס . הולכות וגדלות

 וזקמחממנו לאשפוז בבית חולים מצפה לצאת כיום חולה המגיע ". ציבור החולים ומשפחותיהם

מוכנים לקבל סבל או סיבוכים שהם לעתים חלק אינם החולים ובני משפחותיהם  ".ובריא לגמרי

 ,היו מרואיינים שהוסיפו לכך גם את החשש מפני תביעות משפטיותנפרד ממהלך המחלה. -בלתי

וראו בכל האמור לעיל  ,העלולות להיכשל פרוצדורות רפואיותלהימנע מביצוע  להם לעתיםהגורם 

 חולה. -משמעותית ביחסי רופא פגיעה

 שניונית על עבודה נוספת של -שענות הרפואה המקצועיתיוה התפתחות הרפואה הפרטית

הנמרצת של שוק הרפואה הפרטית והמציאות לפיה הספקת שירותי הרפואה התפתחות ה :רופאים

ים המקצועית במסגרת הרפואה הציבורית )קופות החולים( נשענת על עבודה נוספת של הרופא

. רופאיםשלכות מרחיקות לכת על סך ההכנסות של )בנוסף לעבודתם העיקרית(, הובילה לה

ו/או  פרקטיקה פרטיתהמאפשרים מקצועות הרפואיים ה התפתחות זו יצרה פער בהכנסות בין

 מסוג זה.פחות הזדמנויות  םמקצועות רפואיים שיש בהבין ל מתן שירותי רפואה במסגרות נוספות

 בתי החוליםבסוגיות ארגוניות ורים לגורמים הקש. 2

חלקות בתי התקינה למשרות רופאים במ :מטלותהיקף ה עומתל מערך התקינה בבתי החולים .3

הסכמי העבודה מצמידים הרב במחלקות.  מטלותהיקף ההתאם לואינה ב מעודכנתאינה החולים 

למספר וכן למספר הביקורים במרפאות ו ,את מספר התקנים של רופאים למספר המיטות

ועל בסיס  השבעיםהטיפולים באשפוזי יום. הסדרים אלו נקבעו בהסכמים קבוציים משנות 



 

 8 

בנוגע למנגנון העדכון )כולל תוספות התקינה שהושגו  3786פסיקתו של השופט גולדברג משנת 

הטיעון השכיח במערכת האשפוז הוא כי הסכמים אלה  .ארגוני הרופאים( ידי-עלמאוחר יותר 

את השינויים הרבים שחלו בהיקפי הפעילות לכל מיטה, בתמהיל המאושפזים,  אינם תואמים

 . ועודבהרכב הצוות המטפל  ,בטכנולוגיות המשמשות לביצוע הטיפולים והאבחונים

וההסכם הקיבוצי שנחתם בין הר"י  עקב פסיקת בג"צ :הגבלת שעות העבודה של המתמחים .0

לא מתן תוספת של תקנים )משרות לפי תקן( להוגבלו שעות העבודה של המתמחים,  ,למעסיקים

 מטלותמוסיפה לחוסר ההתאמה הקיים בין היקף ה . הגבלה זותמורה לשעות החסרותבלמחלקות 

 .  להיקף כוח האדם הרפואי במחלקות בית החולים

עומס עבודה רב בחלק קיים כתוצאה מן האמור לעיל,  :עומס רב על חלק ממחלקות בתי החולים .6

ו עקב במקרים קשים ומסובכים שבעבר לא טופללטיפול הן הקשור  ,החולים מהמחלקות בבית

גוזלות הות ימטלות אדמיניסטרטיבתוספת העבודה הכרוכה בוהן ל ,טכנולוגיה מתאימההיעדר 

  .(כי מחשובצורבשל גם )הרופא ן זמן רב מ

אופי בין  קשר, אין קיבוצייםהשכר הבשל הסכמי  :מסגרת בתי החוליםדיפרנציאלי ב-תגמול לא .5

 .לצוות בה התגמוללרמת מחלקה וקושי העבודה ב

 רפואיים ייחודיים למקצוע גורמ. 3

 כללית כירורגייה 3.1

. ועם הקידום המקצועי אינו פוחת עם השנים כירורגייההנטל המקצועי ב :מוגבל אופק מקצועי .3

 תן שלבלקאת ברוטינה של הטיפול בחולה, אינה מפסיקה את העיסוק בסולם הדרגות  עלייה

אין שעות  :המקצוע מאוד קשה ותובעני .בביצוע הניתוחים ותמעורבאת ההחלטות גורליות ו

ולימוד מאוד מצריך התמקצעות גבוהה גם הוא ; אפשר לצאת באמצע ניתוח-איועבודה מוגדרות 

 ,את האפשרות לעסוק במחקרמאוד עומס זה מגביל  .בנוסף לעבודה השגרתית ,פרוצדורות חדשות

התקדם בתחום לקשה יותר כללית  כירורגייהבשוואה למקצועות רפואיים אחרים, בהכך ש

  .אקדמיה

טראומה,  :כגון ,על-להתמחויותוהתפצל תח המקצוע התפ: על-התמחויותפיצול המקצוע ל .0

. הרופאים הצעירים )המתמחים( מעדיפים להמשיך אנדוקרינית כירורגייהולפרוסקופיה 

  .ין, אופק מקצועי ואפשרויות תגמול רבות יותרים ענהעל שיש בה-ולהתמחות במקצועות

אינם עובדים באופן שהמתמחים כמעט ו ,תקופת התמחות ממושכת וקשה :מאפייני ההתמחות .6

לימוד טכניקות מהם מהירה דורשת הטכנולוגית ההתפתחות יתר על כן, ה במהלכה. עצמאי

 (. Minimal Invasive (Access) Surgery-חדשות לבקרים )למשל, לפרוסקופיה ו

 יםמחלקות הכירורגיות נותנהרופאים ב: מתן מענה לבעיות מחוץ לתחום המחלקה הכירורגית .5

נותן  כירורגייהעל של ה-התמחותמומחה בהבעוד ש אחרות, מענה לחדרי המיון ולבעיות בוערות

 לכך-. אי, אשר ברובן הנן אלקטיביות ופחות דחופותההתמחות-למענה רק לבעיות הקשורות לע

 ,מקצועות רפואיים פחות תובעניים מבחינת עומס העבודה ושעות העבודה ןהעל הנ-התמחויות

 הכללית. כירורגייהבהשוואה ל

: עומס העבודה הכללי בבתי החולים מקבל ביטוי מיוחד במחלקות עומס עבודה רב במיוחד .4

י המיון חדרבחדרי הניתוח, בכוללת גם פעילויות הן מאחר שהעבודה ב לכירורגייה כללית,
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מתן יעוצים מחוץ למחלקה. בנוסף, בניגוד למחלקות אחרות בבית כן, ו ,טראומהבמחלקות הו

כללית הן כוננויות פעילות )בהן הרופא שוהה בפועל בבית  כירורגייההחולים, רוב הכוננויות ב

כל  , כי לרוב מטפלים במקרים דחופים )טראומה ותאונות דרכים(.יותרגם תובעניות  , שהןהחולים(

בעבודה במשך בין היתר מתבטא העומס מיוחד על הרופאים הבכירים במחלקה,  יםיוצראלה 

בעוצמה רבה יותר אם כן שעות ארוכות. כל הגורמים לעומס הכללי בעבודת בית החולים מופיעים 

 במחלקות הכירורגיות.

ת ההשקעה : התגמול לכירורגים הכלליים אינו הולם אתגמול שאינו הולם את ההשקעה בעבודה .3

כללית, בעיקר המומחים הצעירים,  כירורגייהבפני המומחים ב ,עודזאת והם בעבודתם. לש

 פתוחות פחות אפשרויות לאפיקי הכנסה נוספים מחוץ לבית החולים.

למצוא  יםאת ההתמחות מתקש: רופאים המסיימים קושי למצוא עבודה מחוץ לבית החולים .9

לכל . אין אפשריות תעסוקה רבות בשל המחסור בתקנים עבודה מחוץ לבית החולים ובבית החולים

לבצע את יימצא מחליף שיהיה מוכן קשים המתוארים לעיל שאינו מוכן לעבוד בתנאים הרופא 

 העבודה.

 רפואה פנימית 3.2

חולים קשים, מאוד במחלקות לרפואה פנימית מטופלים הרבה : פיזיים קשים-תנאים סביבתיים .3

יים שלרוב מצבם הרפואי אינו משתנה בעקבות האשפוז. בשל מחסור מורכבים, מבוגרים וסיעוד

אשפזים תחריף מ-חולים רבים הזקוקים לאשפוז סיעודי או אשפוז תת ,במיטות סיעודיות

 מאוד התפוסה במחלקות לרפואה פנימית גבוהה  ,במחלקות לרפואה פנימית. כתוצאה מכך

כולל  ,לחץ( היוצרים בעיקר צפיפות רבה) פיזיים קשים-והרופאים עובדים בתנאים סביבתיים 

 .קשים ועומס רבלחצים מצד משפחות החולים, 

כגון קרדיולוגיה, גסטרואנטרולוגיה  ,העל-מקצועותהתפתחות : ירידה ביוקרת המקצוע .0

רפואה על ישירה ללא החובה במומחיות או התמחות חלקית ב-והאפשרות להתמחותנפרולוגיה, ו

את בוגרי  יםמושכ העל אל-מקצועות. ה"ת הרפואה הפנימית מגדולתא ההוריד"פנימית לפני כן, 

כלכלי שהם מציעים. לרופא הפנימאי שאין לו הבתי הספר לרפואה בישראל בשל האופק המקצועי ו

על נותרת העבודה הקשה במחלקות הפנימיות. הרופאים הצעירים מעדיפים להתמחות -מומחיות

 ם תנאים לוחצים כמתואר לעיל.במקצועות רפואיים שאינם מעמידים בפניה

האפשרות לתגמול נוסף במסגרת בית החולים ומחוצה לו ברפואה פנימית : תגמול מקצועי .6

 מצומצמת בהשוואה למקצועות רפואיים אחרים.

 "מקצוע רפואי במצוקה"ם לקריטריוני. ה4

. "מצוקהמקצוע רפואי ב"למזהים  קריטריוניםמספר ו ניתחנו עלשמן הראיונות והעדויות בכתב 

להלן מציג את מיפוי הסוגיות המרכזיות העומדות ברקע לתחושת המצוקה ואת  3תרשים 

 הקריטריונים ל"מקצוע רפואי במצוקה". 

הוא המחסור  במצוקהשרוי מרכזי לכך שתחום התמחות  טריוןיקר :מתמחים "טובים"חסרים  .3

מנהלי סים בידי נתפש, דהיינו, מתמחים במתמחים, ובמיוחד, מחסור במתמחים "טובים"

בה תחום שמציאות המצוקה נובעת מ :קרי המחלקות מתאימים למקצוע הרפואי הספציפי.
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ההתמחות אינו אטרקטיבי, מתמחים אינם מתדפקים על דלתות המחלקה והמתמחים שמגיעים 

 הןאחת מ, סיבות שונותיש לכך  שמנהלי המחלקות היו בוחרים מלכתחילה.אלה להתמחות אינם 

בעובדה נעוצה , כפי שעלה בעדויות רבות, , אשרנמוכה מבעבר המתמחים שרמת התחושה היא

שבוגרי בתי ספר לרפואה בישראל )הנחשבים לטובים יותר מבוגרי בתי ספר לרפואה בחו"ל( אינם 

בשיעור הנשים בכוח  עלייהנמצא כי הבנוסף, . 3פונים להתמחות במקצוע הרפואי ש"במצוקה"

, אף כללית כירורגייהמנהלי המחלקות לאת במיוחד ון המרואיינים, דאיגה חלק ממהאדם הרפואי 

. הדברים נאמרו אמנם שכפי שיפורט בהמשך, שיעור הנשים הפונות לכירורגייה אינו גבוה יחסית

בזהירות, אך היו בין מנהלים אלה שלא ראו בנשים כוח עבודה מתאים למחלקות הכירורגיות. 

מוך יותר משל גברים )"אינן יכולות לעמוד ולנתח במשך שעות זאת, בשל ההנחה כי כושרן הפיזי נ

להן במהלך מפריעות כפי שקורה בחלק מן הניתוחים"( וכי מחויבויות משפחתיות  ,ארוכות

המחויבויות המשפחתיות של למעשה, לדעתם,  .ההתמחות הקשה והעבודה הקשה במחלקות אלה

 ת פחות תורנויות מגברים. מבצעושהן פוגעות גם בעבודת המחלקה משום המתמחות 

למצוקה  קריטריוןקושי באיוש תקנים פנויים נזכר אף הוא כ :קושי באיוש תקנים פנויים .0

מצאות תקנים פנויים לרופאים יהזה את "מבחן התוצאה" וטענו כי קריטריון במקצוע. היו שראו ב

י חסרים גם כו חים חדשים אינם פונים להתמחות זוהחולים תעיד כי אכן מתמבתי מחלקות ב

 .רופאים בכירים

עומס  :עומס רב -מכך  וכתוצאה ,במחלקההקליניות  מטלותרופאים ביחס להיקף המחסור ב .6

במחלקה הרופאים צוות של  מטלותכמות הבהיקף הפעילות במחלקות וב עלייהבעבודה הנובע מ

. לדברי במקצוע מצוקהעלה מן הראיונות עם מנהלי מחלקות ומנהלי בתי חולים כגורם מרכזי ל

עומס העבודה הכללי בבתי החולים מקבל ביטוי מיוחד  ,כללית כירורגייהמנהלי המחלקות ל

חדרי המיון במחלקות אלה. זאת, מאחר שהעבודה במחלקה כוללת את פעילויות חדרי הניתוח, 

מחוץ למחלקה. בנוסף, בניגוד מתן ייעוץ הפעילויות במחלקה הכירורגית ואת והטראומה, 

כללית הן כוננויות פעילות )בהן הרופא  כירורגייהות בבית החולים, רוב הכוננויות בלמחלקות אחר

שוהה בפועל בבית החולים(. דבר היוצר עומס מיוחד על הרופאים הבכירים במחלקה, עומס אשר 

הגורמים לעומס הכללי בעבודת בית החולים ובהם:  ,כךומתבטא גם בעבודה במשך שעות ארוכות. 

בשל תקנים לא מעודכנים, קיצור משך האשפוז, תחלופת חולים גבוהה וטיפול  מחסור בכוח אדם

התפתחות הטכנולוגיה הרפואית, מופיעים עקב במקרים קשים ומסובכים שבעבר לא היו מטופלים 

בעוצמה רבה יותר במחלקות הכירורגיות בהשוואה למחלקות אחרות בבית החולים. בראיונות עם 

ם הדגישו כי כיום רוב החולים המאושפזים במחלקות לרפואה מנהלי המחלקות הפנימיות ה

חולים  פנימית הם חולים קשים, מורכבים, מבוגרים וסיעודיים. בעבר היו מגיעים למחלקות אלה

רופאים  ידיבהבירורים מתבצעים בקהילה או  כיום, מרביתואילו בירור, לצורך צעירים 

מצא להם מקום נחולים שלא מאושפזים  ואילו במחלקות לרפואה פנימית ,העל-בהתמחויות

מנהל מחלקה בבית חולים באזור הדרום(. בנוסף,  אמר ,"אנו מאפסנים חולים"במחלקות אחרות )

                                                   

יצוין כי אין בנמצא נתונים המעידים על כך כי בוגרי ישראל אכן טובים יותר. גם הנתונים על שיעורי הצלחה   3
  בבחינות ההתמחות אינם מתפלגים לפי ארץ סיום לימודי הרפואה.
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ם, יש תחלופה גבוהה יותר של חולים בשל הצמצום במשך השהייה הממוצע מרואייניה לדברי

רכי העבודה וצפי -לעים יות הרבות והתקנים שאינם מעודכנובמחלקה. כך, כמות העבודה, התורנ

קשה. נוספת לכך העובדה כי בשל  מאוד במחלקות הפנימיות גורמים לכך שהצוות במחלקה עובד 

מחסור במיטות אשפוז הרופאים במחלקות הפנימיות עובדים בתנאים סביבתיים קשים ביותר של 

 צפיפות רבה )"נוראה"( במחלקות. 

תגמול נמוך שאינו הולם את  :י הכנסה נוספיםתגמול נמוך ואפשרות מוגבלת לאפיקתחושה של  .5

הן כאחד הגורמים לירידה ביוקרת המקצוע  ,הזמן והמאמצים המושקעים בעבודה במקצוע הוזכר

להיות המקצוע במשבר. בנוסף, חלק מן המרואיינים, בעיקר בקרב מנהלי  קריטריוןוהן כ

ושיפור כלכלי בעתיד  עדר אופק לקידוםיהמחלקות לרפואה פנימית, כללו בהיבט זה גם ה

, עבודה בתאגידי ות(ססי: התייעצויות )ואפשרויות מוגבלות יחסית להכנסה עבור פעולות כמו

 הבריאות או שר"פ.

בראיונות עם מנהלי  :שביעות רצון-יתר, שחיקה ואי-עומס - פגיעה באיכות חיי העבודה .4

חיקה נפשית בקרב הן מתח, תסכול ושרב המחלקות עלה כי ההשלכות של עבודה תחת עומס 

 ,הרופאים. מנהלי המחלקות הפנימיות הדגישו שהם עובדים בעיקר עם חולים קשים ומבוגרים

קרובות הטיפול בהם אינו מביא לשיפור במצבם הרפואי. היו בהם שציינו כי הרופאים  לעתיםש

אינם מצליחים לתת את הטיפול הטוב ביותר שהם רוצים ומסוגלים לתת משום שהם עסוקים 

זאת,  גבוהה, במיוחד בחורף.מאוד בהן תפוסה השטיפול השוטף של קבלת חולים במחלקות ב

מצד משפחות החולים. השחיקה מתבטאת בכך אגרסיביות ואף אלימות בנוסף לתופעות של 

שנים במקצוע מוכנים כבר לצאת לפנסיה". מנהלי  30-30ש"רופאים מומחים בעלי ותק של 

את העבודה הקשה וההשקעה המרובה המלווה בתחושת הם ם המחלקות הכירורגיות הדגישו ג

מונעים את היכולת לתת את המקסימום לחולה ולמשפחתו וגורמים  . כל אלהעייפות ועומס

 לירידה בשביעות הרצון ולתסכול רב.
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 גורמים יחודיים למקצוע הרפואי

 לאופק מקצועי מוגב 

 התמחויות-פיצול לעל 

  חולים מורכבים/מורכבות 
 רבה של פעולות רפואיות

  עבודה קשה ועומס רב 
 שהוא ייחודי למקצוע

 תגמול לא מספיק 

-גורמים מערכתיים
 חיצוניים

 
 הזדקנות האוכלוסייה 

  טכנולוגיה/העברת  
 טיפולים לקהילה

  עליית חשיבות איכות
 החיים והפנאי 

  פמיניזציה של מקצוע
 ההרפוא

  ירידה ביוקרה ובמעמד
 הרופא

 תפתחות רפואה ה
 פרטית

 מחסור במתמחים טובים 

 קושי באיוש תקנים 

  מחסור רופאים ביחס
 עומס רב –למטלות 

  תחושה של תגמול נמוך
ואפשרות מוגבלת לאפיקי 

 הכנסה נוספים

  :פגיעה באיכות חיי העבודה 
-יתר, שחיקה ואי-עומס

 שביעות רצון

 הרקע למצוקה

קשורים לסוגיות גורמים ה
 ארגוניות בבתי החולים

 
 היקף רב של משימות 

 תקנים לא מעודכנים 

 הגבלת שעות עבודת מתמחים 

 עבודה קשה/עומס רב 

 קריטריונים למצוקה
 
 

 הרקע והקריטריונים למצוקה - : מקצועות רפואיים במצוקה1תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 רפואימקצוע ה בכימות המצוקלמדדים 

  "טובים"מתמחים מחסור ב. 1

 פי שלושה מדדים: -ן עלבחנקריטריון זה 

בהשוואה  אלה, במקצועות רפואיים 4שלב א'עורי ההצלחה בבחינות ההתמחות ימגמות השינוי בש .3

 . , היוו מדד עיקרי לאיכות המתמחיםעורי ההצלחה במקצועות רפואיים אחריםילש

בוגרי חו"ל( בקרב המסיימים להלן: בתי הספר לרפואה בחו"ל ) מגמות השינוי בשיעור בוגרי .0

בהשוואה לשיעורם בקרב המסיימים התמחות  ,כללית וברפואה פנימית כירורגייההתמחות ב

                                                   

, בחירה מרובה )"מבחן אמריקאי"(משאלות הן בחינות ידע בכתב, המורכבות ברובן  א'בחינות שלב   4
 ומבוססות על מבחנים דומים בעולם והן נחשבות לבחינות מהימנות יותר לבחינת הידע במקצוע.

 ירידה ביוקרה ובכוח המשיכה 
 של המקצוע
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במחלקות לכירורגייה כללית ולרפואה  התפלגות המתמחיםכן, , ובמקצועות רפואיים אחרים

 .הלימודים ברפואה לפי מקום סיום פנימית בבתי החולים שנכללו במחקר

 כללית וברפואה פנימית. כירורגייהמגמות השינוי בשיעור הנשים בקרב המסיימים התמחות ב .6

 להלן יפורטו הממצאים לגבי כל אחד מהמדדים.      

 הצלחה במבחני התמחותהשיעורי מגמות השינוי ב 1.1

בהשוואה לשיעורי  ,ימיתכללית וברפואה פנ כירורגייהי ההצלחה בבחינות ההתמחות בשיעורבחנו את 

 בשנים  'את שלב ובחינבההצלחה  ימציג את שיעור 3לוח ההצלחה במקצועות התמחות אחרים. 

 .0004-0006ובשנים  0003-0000

 *2005-2003ובשנים  2001-2000בשנים  ': סיכום תוצאות בחינות שלב א1לוח 

 
 מקצוע

מספר הניגשים 
  לבחינה

 מספר העוברים
 את הבחינה 

הצלחה אחוזי 
   בבחינות שלב א'

 56 3,069  5,494 סה"כ

 85 28 33 בריאות הציבור 

 77 30 39 רפואה פיזיקלית

 76 376 494 רפואת ילדים 

 72 36 50 מחלות עור ומין

 71 40 56 כירורגייה חזה ולב

 70 98 140 רדיולוגיה אבחנתית 

 69 44 64 נירוכירורגייה

 69 18 26 רפואה תעסוקתית 

 66 43 65 נקולוגיה או

 64 385 602 רפואת המשפחה

 64 203 319 מיילדות וגינקולוגיה

 63 57 91 נירולוגיה

 62 89 143 מחלות עיניים

 60 288 483 אורתופדיה

 60 47 78 כירורגייה פלסטית

 59 203 343 כירורגייה כללית

 59 85 143 אורולוגיה

 57 45 79 גרון-אוזן-מחלות אף

 47 26 55  פתולוגיה

 45 158 349 פסיכיאטרייה 

 43 652 1,503 רפואה פנימית 

 35 118 339 הרדמה

 על שיעורי  0000ונתוני שנת  0000מקור: נתוני המועצה המדעית, ההסתדרות הרפואית בישראל. אין נתונים לפני שנת 
 חסרים. 'ההצלחה בבחינות שלב א

 .04-תמחים בהם שניגשו לבחינה במהלך שנה היה גבוה מ* הלוח כולל רק מקצועות רפואיים, שמספר המ
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 'שיעור ההצלחה הכולל )בין אם בפעם הראשונה או בפעם השנייה שניגשו לבחינה( בבחינות שלב א

אחוזים בקרב סך כל המתמחים  43%, לעומת שיעור הצלחה של 47%עמד על  בכירורגייה כללית

( 30%(, בכירורגייה פלסטית )30%באורתופדיה ) בשנים הנדונות. שיעור זה דומה לשיעור ההצלחה

(, 90%(, בעור ומין )93%(. אולם, השיעור נמוך משיעורי ההצלחה ברפואת ילדים )47%ובאורולוגיה )

, עמד שיעור ההצלחה באותן שנים ברפואה פנימית(. 37%( ובנירוכירורגייה )93%בכירורגיית חזה ולב )

  (.59%( ובפתולוגיה )54%כיאטרייה ), בדומה לשיעורי ההצלחה בפסי56%על 

לוח בחשוב לטיב המתמחים. מדד יש הרואים בשיעור העוברים את הבחינה בהצלחה בפעם הראשונה 

במקצועות ההתמחות שונים  'אשיעורי ההצלחה בפעם הראשונה בבחינות שלב מוצגת השוואה בין  0

  .לבין הפעם השנייה

בפעם או ראשונה ההצלחה בפעם , לפי 2004-2003נים בש 'א: סיכום תוצאות בחינות שלב 2לוח 
 *שנייהה

 פעם שנייה פעם ראשונה 

 מקצוע

גשו ינ
 לבחינה

עברו את 
 הבחינה

אחוזי 
 הצלחה

גשו ינ
 לבחינה 

עברו את 
 הבחינה 

אחוזי 
 הצלחה

 65 070 837 35 836 3,644 סה"כ

 25 1 4 89 16 18 מחלות עור ומין

 44 4 9 83 19 23 גרון-אוזן-מחלות אף

 50 22 44 81 119 147 רפואת ילדים 

 54 7 13 79 33 42 רדיולוגיה אבחנתית

 50 2 4 79 11 14 בריאות הציבור 

 0 0 2 78 7 9 רפואה תעסוקתית 

 31 4 13 73 16 22 כירורגייה פלסטית

 43 6 14 72 13 18 נירולוגיה

 52 14 27 70 23 33 מחלות עיניים

 50 3 6 69 11 16 אונקולוגיה 

 25 1 4 69 11 16 כירורגייה חזה ולב

 28 11 40 68 61 90 יילוד וגינקולוגיה

 38 24 64 66 57 87 כירורגייה כללית

 42 8 19 65 26 40 אורולוגיה

 28 23 83 65 102 157 רפואת המשפחה

 100 2 2 63 10 16 רפואה פיזיקלית

 40 4 10 62 8 13 פתולוגיה 

 50 36 72 60 68 113 אורתופדיה

 29 91 319 53 168 316 רפואה פנימית 

 21 15 70 53 36 68 הרדמה

 60 6 10 50 6 12 נירוכירורגייה

 20 8 40 49 42 85  פסיכיאטרייה
 בלבד. 0005-0006, לגבי השנים מקור: נתוני המועצה המדעית, ההסתדרות הרפואית בישראל

 .04-מחים שניגשו לבחינה במהלך שנה היה גבוה מהלוח כולל רק מקצועות רפואיים בהם מספר המת *
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עברו בשנים אלה את הבחינה בפעם הראשונה בהם רוב המתמחים שעולה כי יש מקצועות  0מלוח 

שיעורי  ,במקצועות אחרים(. 86%גרון )-אוזן-( ואף83%(, רפואת ילדים )87%למשל: רפואת עור ומין )

 פסיכיאטרייהופחות, למשל:  40%סביב ים אלה ההצלחה בקרב הניגשים בפעם הראשונה עמדו בשנ

 שעברו בשנים  כללית כירורגייהב(. שיעור המתמחים 46%( והרדמה )40%) כירורגייה(, נירו57%)

  .46%על  - ברפואה פנימיתו ,33%' בפעם הראשונה עמד על אאת בחינת שלב  0005-0006

את נות התמחות שלב א', בחנו גם על אף שהמדד העיקרי לטיב המתמחים היה שיעור ההצלחה בבחי

בבחינות ההתמחות שלב  שנייההראשונה ובפעם השיעור ההצלחה הכללי ואת שיעורי ההצלחה בפעם 

בכירורגייה כמחצית המתמחים שניגשו לבחינות שלב ב' הלוח מראה כי . (6)לוח  0004-0000בשנים  5ב'

 37%בפעם שנייה(. זאת, לעומת עברו בהצלחה את הבחינות )בין אם בפעם הראשונה או  כללית

לשיעורי ההצלחה באורתופדיה  האחוזים בקרב כל המתמחים באותן שנים. שיעור ההצלחה דומ

(; גבוה משיעור ההצלחה הכללי לשנים אלה 59%( ואורולוגיה )44%(, אונקולוגיה )46%)

יילוד וגינקולוגיה,  (; ונמוך משיעורי ההצלחה ברפואת ילדים,56%( או בהרדמה )63%בנירוכירורגייה )

 בהתאמה(. ,85%, 96%, 97%, 89%,98%רפואת המשפחה, מחלות עיניים, ואף ברפואה פנימית )

בין המקצועות שבהם שיעור גבוה של מתמחים עברו בפעם הראשונה את מבחני שלב ב' באותן שנים 

ומיילדות ( 86%(, פסיכיאטרייה של הילד )88%(, רפואה פנימית )70%נמנים: רפואת ילדים )

(. במקצועות אחרים, שיעור המתמחים שעברו את בחינות שלב ב' בפעם הראשונה 83%וגינקולוגיה )

(, הרדמה 46%(, כירורגייה כללית )45%היה נמוך יותר, ועמד על כמחצית, ואף פחות מכך: פתולוגיה)

 (.56%( ואורולוגיה )58%( אונקולוגיה )40%)

בחינות ההתמחות בכירורגייה כללית וברפואה פנימית בהשוואה עד כה השווינו את שיעורי ההצלחה ב

למקצועות רפואיים אחרים. בהמשך אנו בוחנים את מגמות השינוי בשיעורי ההצלחה בבחינות 

מציגים את מגמות השינוי בשיעורי  0-ו 3ההתמחות בכירורגייה כללית וברפואה פנימית. תרשימים 

ושלב ב' בכירורגייה כללית וברפואה פנימית, בהשוואה  'אההצלחה הכלליים בבחינות ההתמחות שלב 

מציגים זאת לגבי שיעורי ההצלחה בפעם ראשונה  5-ו 6פני חמש שנים. תרשימים -לכלל המתמחים, על

 ובפעם שנייה לגבי בחינות ההתמחות שלב ב. 

 

                                                   

מעשי. הנבחן  פה הבודקות ידע-בחינות שלב ב' מזכות את העוברים אותן בתואר מומחה. אלו הן בחינות בעל 5 
 בהן נדרש לבדוק חולה, לדון עליו עם הבוחנים ולבצע משימות סטנדרטיות בשלוש תחנות מבחן. 
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 2005-2000 : סיכום תוצאות בחינות שלב ב' בשנים3לוח 

 מקצוע

מספר המתמחים 
  וניגשש

 לבחינה 

המתמחים מספר 
את שעברו 
 הבחינה

אחוז 
 ההצלחה 

אחוז ההצלחה 
פעם ב

 הראשונה

אחוז הצלחה 
או  שנייהבפעם ב

 בפעמים נוספות

 53 99 97 2,957 4,001 סה"כ

 59 88 84 595 708 רפואה פנימית 

 57 76 73 22 30 רפואה תעסוקתית 

 67 48 55 39 71 אונקולוגיה 

 71 90 87 400 458 רפואת ילדים 

 51 64 59 176 299  פסיכיאטרייה
של  פסיכיאטרייה

 43 83 72 36 50 הילד 

 57 54 55 36 65 פתולוגיה

 80 65 70 23 33 בריאות הצבור

 57 76 70 112 160 רדיולוגיה אבחנתית

 54 65 61 69 114 נירולוגיה

 75 80 79 44 56 מחלות עור ומין

 59 80 75 369 492 רפואת המשפחה

 77 64 67 33 49 פיזיקליתרפואה 

 52 53 53 124 236 כללית כירורגייה

 50 83 74 25 34 פלסטית כירורגייה

 39 63 52 148 287 אורתופדיה

 50 43 47 49 104 אורולוגיה

 56 93 79 19 24 חזה ולב כירורגייה

 20 55 31 10 32 כירורגייה-נוירו

 70 72 73 83 114 מחלות עיניים

 41 50 43 114 268 ההרדמ

 61 81 78 176 226 גינקולוגיהיילוד ו

 47 80 63 57 91 גרון-אוזן-אףמחלות 
 מקור: נתוני המועצה המדעית, ההסתדרות הרפואית בישראל

 איש. 04-בהם מספר המתמחים שניגשו לבחינה במהלך התקופה היה גבוה משהלוח כולל רק מקצועות רפואיים 

גבוהים היו כללית  כירורגייהשל המתמחים ב 'אבבחינות שלב רי ההצלחה עולה כי שיעו 0מתרשים 

שיעורי ההצלחה בקרב מתמחים ברפואה פנימית ובקרב סה"כ המתמחים בכל מקצועות ההתמחות, מ

ניכרת מגמה של ירידה בשיעורי ההצלחה  0004לשנת  0000. עם זאת, בין שנת 0004למעט בשנת 

 ,. זאת0004בשנת  40%-לכ 0000בשנת  80%-מ כללית ורגייהכירבקרב המתמחים אלה בבבחינות 

 ברפואה פנימית. בקרב המתמחים הצלחה בקרב כלל המתמחיםלעומת מגמה יציבה של שיעור ה

 ייתכן. עלייהמגמה קלה של  ,ולאחר מכן, 0006-0000מה בשיעורי ההצלחה בין השנים -ירידתנראית 

הבחינה בשל עליית הסטנדרטים לייה ברמת הקושי של חלה עגם ש ייתכןאך  ירידה מקרית,בר בושמד

 ים לבחינה.ניגשאיכות החלה ירידה בשאו של הידע 
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 )באחוזים(* 2005-2000' בין השנים את השינוי בשיעורי ההצלחה בבחינות שלב ו: מגמ2תרשים 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2003 2004 2005

רפואה פנימית 

כירורגייה כללית

סה"כ מתמחים בכל המקצועות

 
 חסרים 0000נתוני שנת * 

מחים יש מגמה יציבה של שיעור ההצלחה בבחינות שלב ב' העומד עולה כי בקרב כלל המת 6מתרשים 

  ברפואה פנימיתשיעורי הצלחה בבחינות ההתמחות שלב ב' בקרב המתמחים בנוסף, . 90%-על כ

י ההצלחה של סך שיעורומ כללית כירורגייהבבכל השנים( גבוהים יותר מאלו של המתמחים  80%-)כ

 עלייהמגמה של מסתמנת  0004שנת ל 0000 תבין שנהמתמחים במקצועות ההתמחות. עם זאת, 

 80%-לכ 0000בשנת  60%-מ ,כללית כירורגייהבשיעור ההצלחה בבחינות שלב ב' בקרב המתמחים ב

 שיעור דומה לשיעור ההצלחה בשנה זו בקרב המתמחים ברפואה פנימית. - 0004בשנת 

 2005-2000לב ב' בין השנים מגמות השינוי בשיעורי ההצלחה בבחינות ההתמחות ש  :3תרשים  
 )באחוזים(
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שיעורי ההצלחה בפעם הראשונה בבחינות ההתמחות שלב ב' גבוהים  ,0004-0000בשנים עוד נמצא כי 

והן  ,כללית כירורגייההן לעומת שיעורי ההצלחה בקרב מתמחים ב ,ברפואה פנימיתבקרב המתמחים 

חלה כללית  כירורגייהבבמקצועות ההתמחות. עם זאת, בקרב המתמחים  בהשוואה לכל המתמחים

 בקרב הניגשים בפעם הראשונה לבחינות ההתמחות שלב ב' בשיעור ההצלחה משמעותית  עלייה

 (.5)תרשים  0004בשנת  83%-ל 0000בשנת  64%-מ

 ות : מגמות השינוי בשיעורי העוברים בהצלחה בפעם הראשונה את בחינות ההתמח4תרשים 
 )באחוזים( * 0200-5200בשנים  שלב ב',                  
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 0003כללית בשנת  כירורגייהעל  ניםנתו יםחסר *

ברפואה הן  ,ת שלב ב' בפעם שנייהובחינבשנים בשיעור ההצלחה הנראית שונות בין  4תרשים ב

בשיעור ההצלחה בבחינות  עלייהכללית היא של המגמה ה ,אולם .הכללית כירורגייהבוהן  פנימית

 .שנייהים לבחינות בפעם הניגשאלה בקרב ה

אכן נמוכים מאלו של  בכירורגייה כלליתמן הממצאים עולה כי שיעורי ההצלחה בבחינות ההתמחות 

מתמחים במקצועות כגון רפואת ילדים, מיילדות וגינקולוגיה או רפואת עור. אולם, הם גבוהים 

מתמחים שעוברים בהצלחה בחינות אלה בפתולוגיה, הרדמה או נירוכירורגייה. קרי: שיעורי משיעור ה

ההצלחה בכירורגייה כללית נמצאים באמצע, בין שתי הקבוצות שזהינו. כאמור, הממצאים מצביעים 

לשנת  0000על ירידה בשיעורי ההצלחה בבחינות שלב א' בקרב המתמחים בכירורגייה כללית בין שנת 

)בהשוואה למגמה יציבה של שיעור הצלחה בקרב כלל המתמחים בשנים אלה(. לעומת זאת,  0004

ועמדו על  0000שיעורי ההצלחה בבחינות שלב ב' שהיו נמוכים מאוד יחסית למקצועות אחרים בשנת 

 .  0004בשנת  80%-, עלו לכ60%
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בפעם הנבחנים רב : מגמות השינוי בשיעורי ההצלחה בבחינות התמחות שלב ב', בק5תרשים 
 )באחוזים( 2005-2000השנייה, בשנים 
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 'אאיננו יודעים מה מקור השינוי בשיעורי ההצלחה. האם הירידה בשיעור ההצלחה בבחינות שלב 

לרמה הממוצעת של כלל המתמחים מעידה על שינוי בטיב המתמחים או על שינוי בדרגת הקושי של 

כך  ,ות ההתמחותתכניבשיעור ההצלחה בבחינות שלב ב' מסמנת שינוי באיכות  עלייהם ההבחינה? הא

הקלה  :שההכנה של המתמחים השתפרה לאורך השנים? או, האם הנתונים מבטאים שינוי בבחינות

בדרגת הקושי של הבחינות בשל שינוי בסטנדרטים הנדרשים ממומחים צעירים )יודעים מראש 

פחותה כי הרופאים הבכירים הם שיבצעו את הניתוחים המסובכים(, או בשל שהאחריות עליהם תהיה 

חל שינוי גם ש ייתכןכך שמתאימים את חומר הבחינה המעשית )שלב ב'( לרמת המתמחים הקיימת. 

' היה אהמקצוע מושך בוגרים טובים יותר או שהסינון של בחינות שלב כי המתמחים ובאוכלוסיית 

 ייתכן. 0000תונים על שיעורי ההצלחה בבחינות ההתמחות בשנים שקדמו לשנת יעיל יותר. אין בידינו נ

ומכאן נובעת התחושה השוררת בקרב  ,ששיעורי ההצלחה בבחינות ההתמחות היו אז גבוהים יותר

  חלק מבכירי הכירורגים כי יש ירידה ברמת המתמחים במקצוע רפואי זה.

הם נמוכים יחסית  'אעורי ההצלחה הכלליים בשלב שישהתמונה יותר מורכבת, בעוד  ברפואה פנימית

(, הרי נירוכירורגייה והרדמה: פסיכיאטריה, )דומים יותר לקבוצה בה שיעורי ההצלחה נמוכים

שהיו בה שיעורי בדומה לשיעורי ההצלחה בקבוצה  ,ששיעורי ההצלחה בבחינות שלב ב' הם גבוהים

של הילד(. כשבחנו את  פסיכיאטרייה, ינקולוגיהגומיילדות רפואת ילדים,  :)הכוללת הצלחה גבוהים

 הייתה 'אמצאנו כי בבחינות שלב  ,מגמת השינוי בשיעורי ההצלחה ברפואה פנימית לאורך השנים

ולאחר מכן  ,(0006-ל 0000בקרב המתמחים ברפואה פנימית ירידת מה בשיעורי ההצלחה )בין השנים 

עורי ההצלחה בפעם הראשונה גבוהים בקרב מצאנו כי שילגבי שלב ב', . עלייהמגמה קלה של 

 המתמחים ברפואה פנימית. קשה להסיק מכך אם עלתה או ירדה רמת המתמחים ברפואה פנימית. 

כגון:  ,על במקצועות רפואיים רבים-יש לזכור כי התמחות ברפואה פנימית היא תנאי הכרחי להתמחות

טרואנטרולוגיה, נפרולוגיה, ראומטולוגיה, אה, גסיקרדיולוגיה, המטולוגיה, אימונולוגיה, מחלות ר



 

 00 

רבים מן הרופאים שסיימו התמחות ברפואה פנימית לא מכאן שרפואה דחופה. וטיפול נמרץ כללי 

 שארו בעבודה במחלקות לרפואה פנימית בבתי החולים. יי

למול סך המתחילים התמחות  0004-0000בחינת מספר המסיימים התמחות ברפואה פנימית בשנים 

רופאים  353העל )לאחר שסיימו התמחות ברפואה פנימית( באותן שנים העלתה כי -ת מהתמחויותבאח

( 70%-רופאים )למעלה מ 303סיימו התמחות ברפואה פנימית. במהלך אותן חמש שנים התחילו 

(. על סמך נתונים אלה איננו 'ג בנספח 3גלוח  והעל שנזכרו לעיל )רא-התמחות באחת מהתמחויות

מבין  ,הטובים יותר - או להפך ,הפחות טוביםהמתמחים העל הם -התמחותבשבחרו אלה  יודעים אם

מסיימי ההתמחות ברפואה פנימית. עם זאת, ייתכן ששיעור ההצלחה הגבוה בבחינות שלב ב' ברפואה 

על באחד מן המקצועות -יעדים עצמם להתמחותיפנימית קשור לכך שיש הרבה מתמחים "טובים" המ

תורמים לשיעור ההצלחה הגבוה בבחינות. מכל מקום, גם אם הנתונים אינם ה אלההם שנזכרו לעיל ו

מספקים תשובה ברורה לגבי השאלה אם חסרים מתמחים "טובים" למקצוע, נראה שהם מעידים על 

 מחסור אפשרי במומחים ברפואה פנימית במחלקות בתי החולים.

 ואה בחו"ל מגמות השינוי במספר המתמחים בוגרי בתי ספר לרפ 1.2

המתמחים בוגרי בתי ספר לרפואה בחוץ לארץ במספר בחנו מגמות השינוי במסגרת המחקר הנוכחי נ

 רפואה פנימית.בכללית ו כירורגייהוהאם יש בהן כדי להעיד על עלייה בשיעורם של בוגרים כאלה ב

ה )חילקנו את תקופכל בוגרי חו"ל מתוך סך מסיימי ההתמחות לאחוז חישבנו את ממוצע  ,לצורך זאת

 'שנים( ובחנו את השינוי בנקודות אחוז בתקופה גארבע לשלוש תקופות בנות  0005-ל 3770השנים בין 

 6( בכל אחד ממקצועות ההתמחות שנבחנו.3770-5377)השנים  'א( לעומת תקופה 0000-5000)השנים 

 המקצועות הרפואיים שבחנו נחלקו לשלושה: עולה כי  5מלוח 

בוגרי חו"ל נמוך יחסית לאורך כל בהם שהם שיעור מסיימי ההתמחות שם מקצועות רפואיי .3

 .7וניאונטולוגיה גינקולוגיה, מחלות עיניים, עור ומין, גרון-אוזן-אף: השנים הנבדקות במחקר

הוא בינוני )כמחצית ממסימי ההתמחות( לאורך אותן  בהם שיעור בוגרי חו"לשמקצועות רפואיים  .0

 וקרדיולוגיה אורתופדיה ,רפואה פנימית, רפואת ילדיםכללית,  כירורגייה :שנים

 :שיעור המתמחים בוגרי חו"ל גבוההיה בהם לאורך כל התקופה הנבדקת שמקצועות רפואיים  .6

  ., אורולוגיה ופתולוגיהנירולוגיה, פסיכיאטרייה ,היהרדמה, גריאטרי

ות אחוז בשיעור בוגרי חו"ל נקוד 30של  עלייהחלה  0004-0000לשנים  3775-3770נמצא כי בין השנים 

החל משנת מראה עלייה, (. בחינת מגמת השינוי 5)לוח  כללית כירורגייהבבקרב מסיימי ההתמחות 

  0005כללית, ושיעורם בשנת  כירורגייהבשיעור בוגרי חו"ל בקרב מסיימי ההתמחות ב ,לערך 0000

 (. 3תרשים ( )50%אף גבוה משיעור בוגרי בתי ספר לרפואה בישראל ) ,(30%-)כ

                                                   

והגיע לשיאו בשנים  3770-גל העלייה הגדול מברית המועצות לשעבר, שכלל מספר רב של רופאים, החל ב 6
קופות ההתמחות, השפעת גל . אולם, בשל אורך תהליך קבלת הרישיון לעסוק ברפואה בישראל ות3776-3770

 העלייה ניכרת בכל התקופה הנבדקת.
יש לשים לב כי מספר מסיימי ההתמחות בניאונטולוגיה ובפתולוגיה נמוך מאוד בכל שנה וכי השינוי באחוזים  7

 יכול לנבוע מתוספת של רופא אחד או שניים.
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 (באחוזים): המתמחים בוגרי בתי ספר לרפואה בחו"ל מתוך סך המתמחים 4לוח 

 מקצועה
ג' -ל 'תקופה אהשינוי בין  התקופה

 )ג'(0005-0000 )ב'(3777-3774 (')א3775-3770 בנקודות אחוז

 8 54 59 49 סה"כ
     
 6- 43 48 49 גרון-אוזן-אף

 8 42 41 34 מחלות עיניים

 31- 35 55 66 מיןעור ו

 11 41 36 31 גינקולוגיה

 23 35 65 12 0ניאונטולוגיה
         

 12 57 52 45 3כללית כירורגייה

 24 61 57 37 3רפואה פנימית

 4 57 47 53 אורתופדיה

 13 48 49 36 רפואת ילדים

 27 64 49 38 קרדיולוגיה
         

 19- 66 81 85 0, 3פתולוגיה

 2 84 77 82 הרדמה

 32 90 70 58 היגריאטרי

 6 76 72 70 נירולוגיה

 3 63 68 60 פסיכיאטרייה

 10 58 74 48 0אורולוגיה
 ההסתדרות הרפואית בישראלמקור: קובץ מתמחים, 

 4000הנתונים קיימים עד שנת   3
 בכל אחת מקבוצות השנים מאוד מספר המסיימים התמחות נמוך  0

 

 )באחוזים( לית, לפי מקום לימודיםכל כירורגייהבוגרי : 9תרשים 
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נקודות אחוז בשיעור בוגרי חו"ל  05יה של יחלה על 0000-0004לשנים  3775-3770השנים בין  ,במקביל

שיעור בוגרי חו"ל בקרב מסיימי  ,ואילך 3773משנת  .ברפואה פנימיתבקרב מסיימי ההתמחות 

)תרשים  30%-על כהוא עומד ובסוף התקופה  ,גבוה משיעור בוגרי ישראלההתמחות ברפואה פנימית 

9.)  

 )באחוזים( רפואה פנימית, לפי מקום לימודיםבוגרי :  9תרשים 
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לשנים  3775-3777יצוין כי שינויים בולטים בשיעור בוגרי חו"ל בקרב מסיימי ההתמחות בין השנים 

)בה שיעור בוגרי חו"ל גבוה  גריאטרייהנקודות אחוז וב 09יה של יעל -ו גם בקרדיולוגיה הי 0005-0000

 63נקודות אחוז. לעומתם, חלה ירידה של  60יה של יעל - (הוא הולך ועולה 3773-בכל התקופה והחל מ

נקודות אחוז בשיעור בוגרי חו"ל בקרב המסיימים התמחות במחלות עור ומין, מגמה שבאה לידי 

 .(5)לוח  0003טוי כבר משנת בי

 0009אינדיקציה להתפלגות המתמחים במחלקות בתי החולים לפי ארץ סיום לימודי הרפואה בשנת 

חמישה כללית ולרפואה פנימית בבתי החולים שבדקנו.  כירורגייהווח מנהלי המחלקות לימד קיבלנו 

הם בוגרי בתי ספר לרפואה מהם דווחו כי במחלקה שהם מנהלים אין כלל מתמחים ש עשרה אחוזים

מהם כל  00%-במחלקות של כ ;הם בוגרי הארץשמהמתמחים או פחות  50%על דיווחו  53%; בישראל

 (.4המתמחים הם בוגרי בתי ספר לרפואה בישראל )לוח 

כללית לבין המחלקות  כירורגייהמה בשיעור המתמחים בוגרי ישראל בין המחלקות ל-יש הבדל

בוגרי אין להם כלל מתמחים ממנהלי המחלקות הפנימיות דיווחו ש 04%-לרפואה פנימית. בעוד ש

בנוסף, בשיעור גבוה יותר מן  כללית דיווחו כך. כירורגייהממנהלי המחלקות ל 35%רק  ,ישראל

מן המחלקות  04%-ב ,מהמתמחים הם בוגרי ישראל. עם זאת 50%המחלקות הכירורגיות עד 

מן המחלקות הכירורגיות דווח כך  35%-רי ישראל בעוד שרק בהפנימיות דווח כי כל המתמחים הם בוג

 (.4)לוח 
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התפלגות תשובות המרואיינים לשאלה "מהו אחוז בוגרי בתי ספר לרפואה בישראל בקרב  : 5לוח 
 (באחוזים) המתמחים במחלקה שלך"

 

 
 סה"כ

n=29 

 כירורגייהמנהלי מחלקות ל
 כללית
n=16 

מנהלי מחלקות 
 לרפואה פנימית

n=13 
 04 35 15 אין כלל בוגרי הארץ

 04 40 41 מהמתמחים בוגרי הארץ 50%עד 
 04 00 29 מהמתמחים בוגרי הארץ 70%עד 

 04 35 18 כל המתמחים בוגרי הארץ

 

כללית ולרפואה  כירורגייהשיעור גבוה של בוגרי בתי ספר לרפואה בחו"ל שכיח יותר במחלקות ל

היו מנהלי מחלקות שדיווחו כי במחלקות ולים בפריפריה פנימית בבתי החולים בפריפריה. בבתי ח

 ולהפך,אין בכלל בוגרי בתי ספר לרפואה בישראל, בעוד שבמרכז לא נמצאו מחלקות כאלה. שלהם 

, דבר שלא כל המתמחים הם בוגרי ישראלהיו מנהלי מחלקות שאמרו כי בבתי החולים במרכז הארץ 

 . (3)לוח  קיים בפריפריה

ת התשובות לשאלה "מהו אחוז בוגרי בתי ספר לרפואה בישראל בקרב המתמחים התפלגו : 9לוח 
 (באחוזים)במחלקה שלך", בבתי חולים במרכז הארץ מול בתי חולים בפריפריה 

 
 סה"כ 

n=29  

 בתי חולים במרכז

n=16 

 בתי חולים בפריפריה

n=13 

 66 0 15 אין כלל בוגרי הארץ
 40 65 41 מהמתמחים בוגרי הארץ 50%עד 
 39 66 29 מהמתמחים בוגרי הארץ 70%עד 

 0 66 18 כל המתמחים בוגרי הארץ

 

 (חו"לבתי ספר לרפואה בישראל )לעומת בוגרי על שיעור בוגרי ללמוד גם יכולנו  ,בנוסף לנתונים לעיל

רופאים מומחים מדגם של מנתונים שהיו בידינו ן המהחולים בתי הבכירים במחלקות  רופאיםהבקרב 

ישראל שיעור בוגרי הנתונים הללו מראים כי . 0003שנת ם העיקרית היא בבתי החולים בשעבודת

נמוך  שיעור, 43%בקרב הרופאים הבכירים )המומחים( במחלקות הכירורגיות בבתי החולים עמד על 

  גרון-אוזן-אף מומחיבקרב  ,נקולוגיותי(, במחלקות הג93%שיעורם במחלקות העיניים )ליחסית 

 .(33%אף בקרב הקרדיולוגים )ו ,(90%-)כ

 מגמות השינוי בשיעור הנשים שסיימו התמחות  1.3

שיעור מלמדת על עלייה ב 0005-3770בחינת מגמות השינוי בשיעור הנשים שסיימו התמחות בין השנים 

הוענקו  0005שנת . ב(9)לוח  50%-מעלה מ, עד לשיון לעסוק ברפואה בישראליהנשים מכלל בעלי הר

(. זאת, בהשוואה לכשליש מכלל 54%ניתנו לנשים ) 639ת חדשים לעסוק ברפואה, מתוכם, רשיונו 379

 .שנות התשעיםהרשיונות החדשים שניתנו לנשים ב
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 )באחוזים( , לפי מקצועות רפואיים2004-1774הנשים מתוך סך מסיימי ההתמחות בשנים : 9 לוח

  תקופה 

 מקצוע
3770-3775 

 )א'(
3774 - 3777 

 )ב'(
0005-0000 

 )ג'(
 'תקופה אהשינוי בין 

 בנקודות אחוזג' -ל

 71 35 43 52 סה"כ

     
 9 13 13 4 3כירורגייה כללית

 1 5 5 4 אורתופדיה

 11 21 11 10 קרדיולוגיה

 4 4 7 0 0 אורולוגיה
          

 24 37 28 13 גינקולוגיה

 0 22 26 22 גרון-אוזן-אף

 7 46 40 39 עור ומין

 16 45 34 29 יםמחלות עיני

 25 49 41 24 3רפואה פנימית

 3 26 16 23 הרדמה
          

 14 50 55 36 0 ניאונטולוגיה

 0 46 45 46 נירולוגיה

 9 53 37 44 0,  3 פתולוגיה

 43 64 37 21 גריאטרייה

 18 56 47 38 רפואת ילדים

 17 51 41 34 פסיכיאטרייה
 ת בישראלמקור: קובץ מתמחים, ההסתדרות הרפואי

 .0004הנתונים קיימים עד שנת   3
 .נמוך מאוד בכל אחת מקבוצות השניםבהם התמחות המסיימים מספר שמקצועות  .0
 

המקצועות הרפואיים שבהם שיעור הנשים המסיימות התמחות במקצוע הוא נמוך הם אורתופדיה, 

של מכלל מסיימי ההתמחות(  50%-ל 00%)בין שיעור בינוני אורולוגיה, כירורגייה כללית וקרדיולוגיה. 

גרון, עור ומין, מחלות עיניים, רפואה פנימית והרדמה. -אוזן-גינקולוגיה, אףנשים נמצא במקצות 

שיעורים גבוהים יחסית נמצאים במקצועות גריאטרייה, פסיכיאטרייה, רפואת ילדים, נירולוגיה, 

 (.9)לוח 8פתולוגיה וניאונטולוגיה

נקודות אחוז בשיעור הנשים  תשעיה של יחלה על 0005-0000-ל 3775-3770בין השנים נמצא כי 

מקצוע רפואי זה שייך לקבוצת  ,. אולם, גם אחרי עלייה זוכללית כירורגייהבמסיימות התמחות ה

שיעור הגברים המסיימים  ,(3770-0004המקצועות ששיעור הנשים בהם נמוך. בכל התקופה הנבדקת )

                                                   

אוד והשינוי באחוזים יכול לנבוע בשני המקצועות האחרונים מספר המסיימים התמחות בכל שנה נמוך מ  8 
 מתוספת של רופאה אחת או שתיים.
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מצטמצם  3777החל משנת הרבה יותר משיעור הנשים. אולם, ה כללית גבו כירורגייההתמחות ב

 (.8)תרשים  00%-על כשיעור הנשים עומד  0005בשנת ו ,מה-במידתשיעורם 

 , לפי מין )באחוזים(2004-1770בין השנים  כללית כירורגייה: מסיימי התמחות ב8 תרשים
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נקודות אחוז בשיעור הנשים. כשבוחנים את  04אלה עלייה של  חלה בין תקופות ברפואה פנימית

  0006, 0000, הולך ועולה שיעור הנשים, ובשנים 3778המגמה לאורך זמן עולה כי, החל משנת 

 30%-אף עולה שיעורן על שיעור הגברים בקרב מסיימי ההתמחות במקצוע זה והן מהוות כ 0004-ו

 (.7ים ממסיימי ההתמחות ברפואה פנימית )תרש

 , לפי מין )באחוזים(2005-1770בשנים  התמחות ברפואה פנימית :  מסיימים7 תרשים
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בשיעור הנשים  0005-0000-ל 3775-3770מקצועות אחרים בהם חלה עלייה ניכרת בין השנים 

נקודות אחוז(,  56ייה )של נקודות אחוז( ובעיקר גריאטר 05המסיימות התמחות הם גינקולוגיה )של 

 שיעור הנשים המסיימות התמחות גבוה משיעור הגברים. 3777-בה, החל מ

  קושי באיוש תקנים פנויים .2

למצוקה במקצוע  קריטריוןעלתה אף היא כ אותן שרות פנויות ללא מועמדים לאיישמצאות מ  יה

 למספר המשרות המאוישות בחנו את היחס בין מספר המשרות הפנויותלבדיקת סוגיה זו  רפואי.

בשנים  במחלקות הכירורגיות הכלליות ובמחלקות הפנימיות בבתי החולים הממשלתיים הכלליים

0005-3777. 

 ולרפואה פנימיתכללית  כירורגייהמשרות פנויות במחלקות ל 2.1

 כירורגייהלת במחלקומציג את היחס בין מספר המשרות הפנויות למספר המשרות המאוישות  8לוח 

מתוך סך כל המשרות הפנויות בבית  כירורגייהאת שיעור המשרות הפנויות במחלקות ה, כללית

 .0005-3777בשנים  המשרות הפנויות בבית החולים מסך המאוישות בואחוז ואת החולים, 

המשרות הפנויות, המשרות המאוישות והיחס בין משרות פנויות למאוישות במחלקות  : 8לוח 
 1777-2004, 1הכלליים בתי החולים הממשלתייםבחולים, הת יבת ובוהכירורגי

 3777 0000 0003 0000 0006 0005 
ממוצע כל 

 השנים
 33.7 33.0 35.8 30.0 7.5 36.7 30.0 משרות פנויות - כללית יהכירורגי

 374.9 005.0 055.7 388.9 380.3 396.7 330.3 ת החוליםבביסך כל המשרות הפנויות 

 366.0 364.0 364.4 360.4 307.0 365.0 364.0  כירורגייהב מאוישותהמשרות הסך 

 0,699.0 0,494.0 0,443.0 0,503.0 0,349.0 0,603.0 0,038.0 בית החוליםמאוישות בהמשרות הסך 

משרות מהמשרות הפנויות  אחוז
 0.07 0.08 0.33 0.08 0.09 0.30 0.07  כירורגייהמאוישות ב

מסך  הכירורגייהמשרות הפנויות באחוז 
 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.08 0.09 בית החוליםפנויות בהמשרות ה

המשרות הפנויות מסך המשרות אחוז 
 0.08 0.07 0.30 0.08 0.08 0.08 0.09 בית החוליםהמאוישות ב

  , היחידה למיכון ומערכות מידענציבות שירות המדינה מקור:
 .3777-0005בשנים  עירוניים-םהנתונים אינם כוללים את בתי החולים הממשלתיי 3

 

מדים רק על משרות לפי תקן בבתי החולים. הם אינם כוללים ואנו ל 8יש לזכור כי מן הנתונים בלוח 

נתונים על איוש משרות הממומנות ממקורות אחרים כגון כספי תאגידי הבריאות )קרנות המחקר( או 

מן עולות מספר נקודות מגבלות אלה, לפי הסכמים עם גורמים שונים )קופות החולים או הצבא(. ב

 הלוח:

  מתמדת בסך המשרות )בתקן( המאוישות בבבתי החולים.  עלייה הייתה 0005-ל 3777בין השנים

מזערית( במספר המשרות המאוישות  עלייהשינוי בין השנים )או שרואים כלל לא היה לעומת זאת, 
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במספר המשרות המאוישות בבית  העלייההכללית. אין אנו יודעים אם  כירורגייהבמחלקות ה

תקנים או שהגידול נבע מתוספת של  וסיפוהחולים מעידה כי במחלקות אחרות בבית החולים  ה

 מחלקות חדשות. של מיטות ליחידות או 

 הדרגתית בסך כל המשרות הפנויות בבתי החולים. במשך שנים אלו  עלייהאותה תקופה חלה ב

 למשל, ירידה )תנודות קלות עם  ,כללית דומה רגייהכירות הפנויות בנשאר סך מספר המשרו

 .(0006בשנת  35.8-ועלייה ל ,0000-משרות פנויות ב 7.5-ל 0003משרות פנויות בשנת  36.7-מ

 כללית בכל בתי החולים  כירורגייהמאוישות במשרות השיעור המשרות הפנויות ביחס ל

הממוצע של מהאחוז בוה במקצת שיעור זה גבממוצע לשנים שבדקנו.  7%ומד על הממשלתיים ע

  .(8%)בשנים אלה סך המשרות הפנויות בבתי החולים מסך המשרות המאוישות בבתי החולים 

  כללית מתוך סך המשרות הפנויות בבית החולים כירורגייהשיעור המשרות הפנויות בלגבי, 

 .0005-ב 4%-ל 0000-ב 8%-ו 3777-ב 9%-ירידה ממסתמנת מגמת 

  ,המשרות סך מגמה ברורה בשיעור לא ניתן להצביע על  0005-ל 3777השנים בין באופן כללי

ת שונּוהסיבה לכך היא ה. בתי החוליםהפנויות במחלקות הכירורגיות מתוך סך המשרות הפנויות ב

 (.'ד נספחב 3לוח ד) בנושא זהתנודות בין שנים וה בין בתי החולים

  :מגמותהנתונים מצביעים אפוא על שתי 

לעומת העלייה בסך  שינוי במספר המשרות )בתקן( המאוישות במחלקות הכירורגיותחל  אכן לא .3

 .המשרות המאוישות בבתי החולים

משיעור כללית גבוה במקצת  כירורגייהבמקביל, אף ששיעור המשרות הפנויות )ביחס למאוישות( ב .0

 שניםבמספר המשרות הפנויות לאורך ה עלייהלא ניכרת מגמה של הרי ש ,זה בבית החולים

 .כללית כירורגייהבמחלקות ל

המגמות הללו מסתמנות אמנם מנתונים שהתקבלו מבתי החולים הממשלתיים )הכלליים(, אולם, הן 

בתי חולים של שירותי בריאות גם בתי החולים )ובהם כלל ב מקבלות חיזוק מן הראיונות שערכנו

המחלקות הכירורגיות דיווחו שאין . הן מנהלי בתי החולים והן מנהלי כללית ובתי חולים ציבוריים(

משרות פנויות( שהתקשו לאיישם במשך  :)קרי "תקנים לא מלאים"אצלם כיום, ואף לא היו בעבר, 

הרי  ,מחסור בכירורגים כלליים למילוי התקנים הקיימיםאף אם אין  ,לטענתםאולם,  תקופה ארוכה.

לא נוספו תקני רופאים למחלקות  במהלך השניםששמספר התקנים הקיימים אינו מספק. זאת, משום 

הכירורגיות. יש פער גדול בין התקינה הקיימת למספר רופאים במחלקה המבוססת על תקינה 

ולא עודכנה, לבין המטלות והיקף המשימות הרב יותר  ,שנה 60למציאות לפני שהותאמה היסטורית 

ווחו שאצלם נושא התקינה יצוין כי המנהלים בבתי החולים הציבוריים די היוצר עומס עבודה רב.

עם כלל  מן הראיונותעם זאת, גמיש יותר ואיוש המשרות במחלקה מותאם יותר לצרכים הקיימים. 

, יש קושי למצוא מועמדים הקיימיםלוי התקנים יעל אף שלא חסרים רופאים למכי עלה  המרואיינים

לטענת , כך. "גיעיםשמ"ת המשרות ברופאים שמאיישים אפועל יוצא מכך הוא מתאימים טובים. 

למחלקות הכירורגיות רופאים שבעבר לא היו להתפשר ולקבל כיום יש נטייה מרבית המרואיינים, 

עומדים ה אלהלמלא את מקומם של  "עומדים בתור"מתמחים חדשים אינם ו ,לעבודה מתקבלים

 .  םלסיים את התמחות
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לרפואה וישות במחלקות בחנו גם את היחס בין מספר המשרות הפנויות למספר המשרות המא

, את שיעור המשרות הפנויות במחלקות הפנימיות מתוך סך כל המשרות הפנויות בבית פנימית

עד  3777המשרות הפנויות במחלקות לרפואה פנימית מסך המאוישות בו בשנים  אחוז החולים, ואת 

והם  ,תקן בבתי החולים יש לזכור כי מן הנתונים אנו למדים רק על משרות לפי ,גם כאן (.7)לוח  0005

 אינם כוללים נתונים על איוש משרות הממומנות ממקורות אחרים או לפי הסכמים עם גורמים שונים. 

משרות פנויות ומאוישות במחלקות לרפואה פנימית  וסך הכל בבית החולים, בתי החולים  : 7לוח 
 2004 - 1777, בשנים 1הממשלתיים

 3777 0000 0003 0000 0006 0005 

ממוצע כל 
 השנים

משרות  -רפואה פנימית
 65.4 67.9 64.8 56.6 65.4 65.0 37.6 פנויות

 סך כל המשרות הפנויות 
 374.9 005.0 055.7 388.9 380.3 396.7 330.3 בית החוליםב

סך משרות מאוישות 
 646.4 688.0 689.0 657.4 667.0 665.4 606.0 רפואה פנימיתב

בית סך משרות מאוישות ב
 0,699.0 0,494 0,443 0,503 0,349 0,603 0,038 יםהחול

המשרות הפנויות  אחוז
 0.30 0.30 0.07 0.30 0.30 0.30 0.03 פנימיתמאוישות במה

המשרות הפנויות אחוז 
המשרות מסך  פנימיתב
 0.38 0.38 0.34 0.06 0.37 0.00 0.30 בית החוליםפנויות בה

המשרות הפנויות מסך אחוז 
בית ב המשרות המאוישות

 0.08 0.07 0.30 0.08 0.08 0.08 0.09 החולים
 מקור: נציבות שירות המדינה, היחידה למיכון ומערכות מידע 

 .עירוניים-הנתונים אינם כוללים את בתי החולים הממשלתיים 3

 

 : ות מספר נקודותעול 7מן הנתונים בלוח 

 עלייהחלה  ,0005-3777 השניםיה בסך המשרות )בתקן( המאוישות בבתי החולים בין יבמקביל לעל 

אם לא ניתן לדעת  לוהלמן הנתונים במספר המשרות המאוישות במחלקות לרפואה פנימית. גם 

ידול גבמספר המשרות המאוישות בבית החולים ובמחלקות לרפואה פנימית מעידה על  העלייה

הקיימות או תוספת של מיטות ליחידות הבתקנים או שהגידול במספר המשרות המאוישות נובע מ

לנו על תוספת מיטות למחלקות נתונים אחרים שבידינו ידוע מ ,עם זאת .מפתיחת מחלקות חדשות

 .ת בתקן למחלקות אלהגררה תוספת משרואשר אלה, בשנים לרפואה פנימית 

  במספר המשרות הפנויות הן במחלקות לרפואה פנימית )למעט ירידה  עלייה הייתהבין אותן שנים

 0006( והן בסך המשרות הפנויות בכל בית החולים )למעט ירידה קלה בין השנים 0006-ל 0000בין 

 (.0005-ל
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  שיעור סך המשרות הפנויות ביחס לסך המאוישות ברפואה פנימית בכל בתי החולים הממשלתיים

הממוצע של סך המשרות מהאחוז . שיעור זה גבוה מעט 0005-3777 בממוצע לשנים 30%על עמד 

 (.8%חולים מסך המשרות המאוישות בבתי החולים בשנים אלה )הפנויות בבית ה

  במגמת נמצא שיעור המשרות הפנויות ברפואה פנימית מתוך סך המשרות הפנויות בבית החולים

  0000-0006)למעט ירידה קלה שחלה בין השנים  0005בשנת  38%-ל 3777בשנת  30%-, מעלייה

 (. 34%-ל 06%-מ

  בשיעור המשרות הפנויות במחלקות לרפואה פנימית מתוך סך  עלייהבסה"כ נמצאה מגמה של

לא המשרות הפנויות בבתי החולים הממשלתיים. אולם, כאשר בוחנים כל בית חולים בנפרד 

במספר המשרות הפנויות במחלקה שינוי מסוימים לא חל בתי חולים ב :אחידהה מגממסתמנת 

בשנים מסוימות ובשנים אחרות ת עלייה נראי באחרים ;חוליםהיות בבית ומתוך סך המשרות הפנ

 .('ד נספחב 0דלוח  ו)ראירידה  -

חסר להם מתמחה במחלקה כי מנהלים שלושה  , דיווחובראיונות עם מנהלי המחלקות לרפואה פנימית

, אין במחלקה שלהם תקנים פנוייםכי אחרים דיווחו מנהלים המצב חמור כי אין מועמדים למשרה. שו

)"לוקחים מכל הבא  מקבלים את כל הפוניםועלתה הטענה כי מחוסר ברירה הם חזרה ביניהם גם אך 

כך טובים"(. כל מנהלי המחלקות הפנימיות שרואיינו ציינו שהתקנים -כל-ליד, גם את הרופאים הלא

וכי על במספר המשרות המאוישות במחלקות אלה(  העלייה)על אף  לרופאים במחלקה אינם מספיקים

 הרופאים הבכירים מבצעים את עבודתם של המתמחים. ,מטלותמנת לעמוד ב

, אולם לא ניתן משרות פנויות )תקנים לא מאוישים(קיימות אכן  מחלקות לרפואה פנימיתבנראה כי 

על שעובדת קיומן של משרות פנויות מעידה  ייתכן פנויות.שהן משך הזמן לגבי מן הנתונים להסיק 

. שראיינו מנהלי המחלקות לרפואה פנימיתבדברי  אפשרות זו נתמכת היצע של מתמחים. היעדר

מצאנו ששיעור המשרות המאוישות לא עלה )לעומת כלל בית החולים(  כללית כירורגייהמחלקות לב

השיעור הממוצע של סך המשרות הפנויות ביחס  לאורך השנים. וסך המשרות הפנויות נשאר דומה

, בהסתמך על . אולםזה בבתי החולים עומת שיעורלמה -למאוישות במחלקות אלו גבוה במידת

הראיונות עם מנהלי המחלקות . תקנים לא מאוישים ןבהאין מנהלי המחלקות הכירורגיות תשובות 

המחסור כן, ו ,הקיימים לתנאיםאינה מתאימה שלרופאים תקינה השעיקר הבעיה היא העלו 

 למשרות הקיימות.במועמדים טובים 

 בבתי החולים הממשלתיים  משרות מתמחיםלהמועמדים היצע  2.2

בחינת היצע המועמדים  ידי-עלדרך אחרת לבחון אם חסרים רופאים למילוי משרות פנויות היא 

ירידה במספר הפונים להתמחות במקצועות חלה ראיונות השונים עלה כי באופן כללי מהלמשרה. 

חות ספציפית בקרב ועדת אמוראי אף המליצה לבחון עד כמה יש ביקוש להתמ .במצוקהשנטען כי הם 

. לצורך זאת, בדקנו האם יש כאחד מן המדדים האפשריים למצוקה מי שמועמדים למשרות התמחות

מועמדים למשרות מאשר כללית וברפואה פנימית  כירורגייהפחות מועמדים לכל משרת מתמחה ב

, האם משרות התמחות במקצועות רפואיים אלה במילים אחרותמתמחים במחלקות אחרות. 

 קשת פחות ממשרות התמחות במקצועות רפואיים אחרים. מבו
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בבתי חולים ממשלתיים  ברפואה פנימיתעולה כי ממוצע המועמדים במכרז למשרת מתמחה  30מלוח 

מועמדים למשרה בשנים שלאחר מכן,  09-מועמדים למשרה ועלה לכ 30-על כ 0005-3777 עמד בשנים

ממוצע המועמדים למכרז  ,בכירורגייה כלליתרז. מתמחים למכ 37-ממוצע כל השנים עמד על ככי ו

גבוה מממוצע המתמחים למכרז  ממוצע זה. 6.0עמד על  0005-3777 למשרת מתמחה בשנים

 (.5.3( ובגינקולוגיה )6.8)רפואת עור ומין ( ונמוך מממוצע המתמחים למכרז ב0.4בקרדיולוגיה )

  2004-1777 עות התמחות, בשניםים למכרז, לפי  מקצוניגש: ממוצע מספר המתמחים ה10לוח 

 0005 0006 0000 0003 0000 3777 סה"כ  

 -  -   - -  3.0 3.0 1.0 אונטולוגיהינ

 6.0 -  0.0 -  6.4 8.0 4.9 גרון-אוזן-אף

 4.0 0.4 30.0 34.8 5.0 5.6 9.8 בריאות הציבור

 4.9 4.0 5.8 0.8 4.3 5.3 4.9 גינקולוגיה

 0.0 6.9 0.9 3.4 5.0 0.6 2.9 אורולוגיה

 0.7 0.3 6.0 0.0 3.8 6.6 2.9 אורתופדיה

 7.0 36.0 8.9 5.6 9.3 9.0 9.4 גריאטרייה

 6.7 6.0 6.6 9.0 0.3 4.0 3.7 הרדמה

 5.0 0.0 6.0 3.0 3.9 0.4 2.9 נירולוגיה

 6.5 0.7 0.4 6.3 6.0 6.7 3.2 כירורגייה כללית

 5.0 -  3.3 0.3 6.0 0.0 2.5 קרדיולוגיה

 09.8 03.0 03.0 3.7 36.9 30.7 18.9 פנימיתרפואה 

 3.0 -  0.0 -  5.0 6.0 3.8 דרמטולוגיה

 6.0 -  5.6 5.0 0.9 4.0 4.0 עיניים

 38.6 9.6 7.8 30.0 33.8 30.9 11.7 פסיכיאטרייה 

 4.4 5.0 8.0 3.0 3.4 6.0 4.0 אונקולוגיה

 30.5 33.9 5.8 5.8 33.7 7.4 8.7 ילדים

 0.0 3.0 -  3.4 6.0 3.0 1.8 פתולוגיה

 8.9 8.4 9.3 5.9 9.5 9.4 9.1 סה"כ

 0005-3777 מספר המועמדים למכרזים למשרות מתמחים בבתי החולים הממשלתיים, - מקור: נציבות שירות המדינה

ידוע כי חלק גדול ממשרות המתמחים ממומנות מתקציבי תאגידי הבריאות )קרנות המחקרים של בתי 

ו לא מתקיים מכרז מטעם נציבות שירות המדינה משום שהמשרה אינה החולים(. במקרים כאל

במסגרת התקנים הרגילים של המחלקה. לפיכך, הנתונים המוצגים בלוח מבטאים רק את המכרזים 

תמונה חלקית בלבד על מספר המועמדים ועל כן מספקים למשרות בתקן במחלקות בתי החולים 

-ק מן ההתמחויות, אלו המהוות התמחות בסיסית לעלבחשבון שבחללהביא יש גם  למשרת מתמחה.

, יש מועמדים רבים למשרה משום כללית כירורגייהואף  רפואה פנימיתגון כ ,תרבו התמחויות

התמחויות -על מנת להמשיך באחת מן העלזו  שרופאים רבים מעוניינים להתמחות בהתמחות

 303. בשנה זו החלו ברפואה פנימיתת רופאים התמחו 353סיימו  0005. כך למשל, בשנת הקשורות לה

ההתמחויות שתנאי להמשך התמחות בהן הוא תואר מומחה ברפואה -רופאים התמחות באחת מעל

. לכן, לא ניתן להסיק מממספר המועמדים הממוצע הגבוה למשרת מתמחה ('נספח ג ופנימית )רא
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למכרז ממוצע המועמדים , ברפואה פנימית כי התמחות זו פופולרית יותר ממקצועות אחרים. בנוסף

תקנים למשרות מספיק  בשל כך שאיןשהמקצוע מבוקש או בשל כך יכול להיות הן  למשרת מתמחה

המספר הממוצע של מועמדים  0005-3777 כי בשנים אנו לומדים  30עם זאת, מלוח . במקצועהתמחות 

מחה בקרדיולוגיה גבוה מממוצע המועמדים למשרת מת כללית כירורגייהבמכרזים למשרת מתמחה ב

להסיק ניתן האם לא ברור . גינקולוגיהונמוך מממוצע המועמדים למשרת מתמחה בדרמטולוגיה וב

 כללית? כירורגייהמושכים יותר מתמחים מאשר  גינקולוגיהרפואת עור והמקצועות מכך ש

 רופאים ב מחסורביחס ל. עומס 3

 :, קרינוי במדדי האשפוז של בתי החוליםבחנו את מגמות השי ,זה למצוקה במקצוע קריטריוןלבחינת 

מספר בהיקף הפעילות במחלקות ביחס לשינוי במספר הרופאים המועסקים במחלקה )השינוי 

  מאוישות(.המשרות ה

 מגמות השינוי במדדי האשפוז 3.1

לבצע על רופאים ש מטלותמדן שיש בידינו להיקף הפעילות או לכמות הא   מדדי האשפוז הם ה

אינדיקציה לשינוי שחל בהיקף הפעילות יספק . השינוי שחל במדדי האשפוז 9חוליםבמחלקות בתי ה

 כללית ובמחלקות לרפואה פנימית. מדדי האשפוז שבחנו הם:  כירורגייהשל הרופאים במחלקות ל

 מספר הימים הממוצע שהחולה שהה בבית החולים  - שהייה ממוצעת בבית החולים 

 אחוז תפוסת המיטות במחלקות 

 סך כל ימי השהייה של חולים במשך תקופת זמן  - האשפוז במחלקה סך ימי 

  ,סך הקבלות לאשפוז, מדד המציג את סך החולים שהתקבלו למחלקה בתקופה 

 מספר מיטות האשפוז במחלקה 

 מספר החולים )אשפוזים( הממוצע למיטת אשפוז בתקופה )בהנחה שכוח האדם  - סבב מיטות

 קבוע( אלמיטה הו

ופן חישוב מדדי רוט על איפ .ים מציג היבט מסוים של היקף הפעילות במחלקהכל אחד מן המדד

 ,כללית כירורגייהנבחן את השינוי במדדי האשפוז במחלקות ל ,. תחילה'הבנספח מובא האשפוז 

מציגים את מגמות  30-ו 33נציג את השינוי במדדים אלו במחלקות לרפואה פנימית. לוחות  ,ולאחריו

3776-בשנים  כללית כירורגייהלינוי בבחינת השינוי במדדי האשפוז במחלקות השינוי ושיעורי הש

000410 . 

                                                   

מחלקתית ופעילות -אינם כוללים פעילויות חוץ , הםשכן ,מהווים מדד לא מלא לכך מדדי האשפוזעם זאת,    9
 במסגרת מרפאות חוץ.

מאוחרת דת זמן )או בנקו 0004הפחתת ערך המדד בשנת  ידי-עלשיעור השינוי בין שתי נקודות זמן חושב   10
חלוקת התוצאה המתקבלת בערך ידי -על אחרת(,מוקדמת )או בנקודת זמן  3776ערכו בשנת מ( כלשהי

)על מנת לקבל את אחוז  300 -במקרה זה( והכפלה ב 3776המדד בנקודת הזמן המוקדמת מבין השתים )שנת 
 השינוי(.
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כללית בכל בתי החולים  כירורגייהמחלקות לב: מגמות השינוי במדדי אשפוז עיקריים 11לוח 
 1773-2005הכלליים בארץ,  

 3776 3775 3774 3773 3779 3778 3777 0000 0003 0000 0006 0005 0004 
 שהייה

 ממוצעת
 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 6 6.3 6 6.0 6.6 6.5 )בימים(

תפוסה 
 בפועל

 86.5 86.4 84.5 85.7 84.5 80.5 85 84.3 86.8 86.3 84.3 84 84.3 )באחוזים(

 ימי אשפוז
 407.0 437.8 433.9 434.4 404.6 403.9 403.9 453.7 460.9 400.0 469.3 646.5 464.7 )באלפים(

 קבלות
 375.8 370.6 389.4 389.5 389.6 399.6 395.8 393.0 390.3 339.8 336.0 343.7 346.9 פים()באל

מספר 
 3398 3393 3393 3383 3386 3900 3930 3930 3378 3900 3908 3905 3906 מיטות

סבב מיטות 
 339.9 334.3 336.3 330.6 330.8 303.5 304.6 303.8 300.8 300.6  78.9  76.4  73.5 בתקן

בב מיטות ס
 330.7 336.3 335.5 330.9 330.3 305.7 305.8 305.3 300.0 303.3  79.7  76.0  70.3 בפועל

  http://www.health.gov.il ,, "מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל"0009מקור: משרד הבריאות, 

 

 ם בין השנים: השינוי במדדי אשפוז במחלקות לכירורגייה כללית בכל בתי החולי12לוח 
 )באחוזים( 2005-1777, 1777-1773, 2005-1773

 
שיעור השינוי בין השנים 

0004-3776  
שיעור השינוי  בין 

 3777-3776השנים  
שיעור השינוי בין השנים 

0004-3777 
 -3.7 -35.9 -00.3 שהייה ממוצעת

 -0.9 -3.6 -0.0 תפוסה
 0.4 -3.9 -3.6 ימי אשפוז

 33.5 36.9 03.9 קבלות
 -0.0 -0.3 -0.3 מיטות

 33.8 34.0 08.8 סבב מיטות בתקן
 9.9 34.9 05.3 סבב מיטות בפועל

  http://www.health.gov.il, "מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל", 0009מקור: משרד הבריאות, 

יה ישהב, (6%-כ)בכללית  כירורגייהשיעור מספר המיטות במחלקות לחלה ירידה ב 0004-ל 3776בין 

 מספר הקבלות לאשפוז עלייה ב . במקביל נרשמה(3%-מספר ימי האשפוז בבו (03%-)בהממוצעת 

העבודה של אינטנסיביות של עלייה זו היא התגברות הובסבב המיטות לשנה. משמעותה  (09%-ב)

ייחס . יש להתשוהים זמן קצר יותר מבעבררבים יותר חולים ו תחלופת חולים גבוהה יותר :במחלקה

הטיפול בחולים הוא האינטנסיבי הראשונים לאשפוז, ימים לאור העובדה שב ,לזמן השהייה הקצר

מוצג השינוי בסבב מיטות בתקן )מספר האשפוזים הממוצע למיטת אשפוז בתקן,  30ביותר. בלוח 

בתקופה( והשינוי בסבב מיטות בפועל )מספר האשפוזים הממוצע למיטת אשפוז בתקופה, לפי מספר 
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וסבב המיטות  60%-עלה סבב המיטות בתקן בכ 0004-ל 3776המיטות בפועל המחלקה(. נמצא כי בין 

כי השינויים הגדולים בשהייה ממוצעת במחלקה, במספר הקבלות מהלוח עולה עוד . 04%-בפועל ב

 ירידה בשהייה הייתה 0004-ל 3777. אולם, גם בין 3777-ל 3776לאשפוז ובסבב המיטות חלו כבר בין 

 ממוצעת ועלייה במספר הקבלות ובסבב מיטות, אף כי בשיעורים נמוכים יותר. 

לרפואה שיעורי השינוי במדדי האשפוז במחלקות את מציגים את מגמות השינוי ו 35-ו 36לוחות 

. לעומת זאת, מספר הקבלות 35%-ירד שיעור השהיה הממוצעת ב 0004-ל 3776נמצא כי בין  פנימית.

 ,. עולה מכך כי חולים רבים מבעבר מתקבלים לאשפוז במחלקות לרפואה פנימית40%-לאשפוז עלה בכ

בסך מספר ימי  60%של  עלייהחלה  ,אך בממוצע הם מתאשפזים מספר ימים נמוך יותר. במקביל

עלה מספר  0004-ל 3776כללית, בין השנים  כירורגייההאשפוז במחלקות. בשונה מן המחלקות ל

 (.04%( ובסבב המיטות בפועל )של 00%בסבב המיטות בתקן )של  עלייהה . עם זאת, חל05%-המיטות ב

מחלקות לרפואה פנימית בכל בתי החולים הכללים ב: מגמות השינוי במדדי אשפוז עיקריים 13לוח 
  2005-1773 בארץ,

 3776 3775 3774 3773 3779 3778 3777 0000 0003 0000 0006 0005 0004 
יה ישה

 ממוצעת
 5.0 5.6 5.0 5.3 5.3 5.6 5.0 5.0 5.6 5.5 5.4 5.9 5.7 )בימים(

תפוסה 
 בפועל

 300.4 305.7 304.6 300.3 303.3 303.3 305.6 300.5 300.9 303.6 300.3 300.0 73.7 )באחוזים(

 ימי אשפוז
 3,583 3,404 3,576 3,548 3,556 3,533 3,684 3,606 3,093 3,090 3,046 3,030 3,354 )באלפים(

 קבלות
 640.5 643.0 646.7 640.5 657.3 650.3 608.8 607.4 078.0 085.7 095.9 046.7 060.4 אלפים()ב

מספר 
 5030 6873 6889 6859 6885 6830 6934 6438 6506 6539 6684 6637 6066 מיטות

סבב מיטות 
 87.3 70.8 76.3 73.9 70.8 73.0 73.6 87.9 89.5 85.0 86.6 99.9 90.9 בתקן

סבב מיטות 
 73.0 73.8 74.5 75.9 76.5 70.4 73.6 87.0 84.4 86.0 80.7 98.3 96.3 ועלבפ

  http://www.health.gov.il, "מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל", 0009מקור: משרד הבריאות, 

  3776עולה כי עיקר השינוי במדדי האשפוז במחלקות לרפואה פנימית היה בין השנים  35מלוח 

 הייתהמספר הקבלות לאשפוז, סבב המיטות וסך ימי האשפוז, אך מאוד בין שנים אלו עלה  .3777-ל

ה הממוצעת במחלקות ישינוי בשהיחל לא  0004-ל 3777. בין השנים 34%גם תוספת מיטות בשיעור של 

ואילו סבב  ,במספר הקבלות לאשפוז ובמספר ימי האשפוז 9%של  עלייה חלהלרפואה פנימית, 

במספר  עלייה הייתהוסבב המיטות בפועל לא השתנה. גם בין שנים אלו  0%-ן ירד בהמיטות בתק

 .(8%)המיטות במחלקות לרפואה פנימית, אם גם נמוכה יותר 
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, 2005-1773 השינוי במדדי אשפוז במחלקות לרפואה פנימית בכל בתי החולים בין השנים : 14לוח 
 )באחוזים( 2005-1777, 1777-1773

 
י  בין שיעור השינו

   0004-3776 השנים
שיעור השינוי  בין 

 3777-3776השנים  
שיעור השינוי בין 

 0004-3777השנים 
 0.0 -35.6 -35.6 ה ממוצעתישהי

 -3.9 9.3 4.8 תפוסה
 9.6 03.0 07.8 ימי אשפוז

 9.0 53.5 43.4 קבלות
 9.7 35.7 05.0 מיטות

 -0.5 04.4 00.4 סבב מיטות בתקן
 -0.3 05.8 05.9 לסבב מיטות בפוע

  http://www.health.gov.il, "מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל", 0009מקור: משרד הבריאות, 

 ,המוטלות על הרופאים מטלותה בהיקף היעלימצביעים על שינויים במדדי האשפוז המפורטים לעיל ה

כבר בין זו אירעה ורגיות. עלייה בעומס המוטל עליהם, במיוחד במחלקות הכיר על עלייה ן גםאכמו

. יצוין כי השינוי במדדי האשפוז מסביר חלק מן העלייה בעומס העבודה המוטל 3777-ל 3776השנים 

ה בהיקף יערכות הארגונים לעלייה-על הרופאים, הוא יכול לנבוע גם משינוי ברמת התחלואה ואף מאי

 ו כוח אדם. כגון הוספת מיטות א ,מתן פתרונות מתאימים-ואי מטלותה

 השינוי בהיקף הפעילות במחלקה ביחס לשינוי במשרות מאוישות 3.2

ל הרופאים לבין מספר הרופאים ש( מטלותלבחינת השינוי ביחס שבין היקף הפעילות )כמות ה

בחרנו לבחון את מגמות השינוי במספר הקבלות לאשפוז ביחס למגמות השינוי באיוש  ,במחלקה

נבחנו י החולים הממשלתיים ובתי החולים של שירותי בריאות כללית רופאים במחלקה. בתהמשרות 

מאחר שהנתונים על משרות מאוישות באו ממקורות , בהתאמה( 33ולוח  34)לוח  בנושא זה בנפרד

מציין למעשה את משרות מאוישות -פני טווח שנים שונה. היחס מספר הקבלות לאשפוז-שונים על

גבוה יותר )וכך זה קה, לרופא אחד, בשנה מסוימת. ככל שיחס מספר החולים שהתקבלו לאשפוז במחל

 משרת רופא. על כל רופא( מוטל עומס עבודה גדול יותר לכל גם מספר הקבלות לאשפוז 

עלייה בבתי חולים ממשלתיים  ה כלליתילכירורגיחלה במחלקות  0005-ל 3777עולה כי בין  34מלוח 

ת )ובמונחים של מספר מאושפזים חדשים לרופא, משרות מאוישו -ביחס הקבלות לאשפוז 8%של 

(. מן הלוח אנו למדים כי העלייה במדד קשורה 11קבלות לאשפוז לרופא בשנה 670-ל 630-עלייה מ

לעלייה במספר הקבלות לאשפוז בעוד שמספר המשרות המאוישות לפי תקן נותר בעינו בשנים 

 הנבדקות.

                                                   

ל רופא. אולם, יש לזכור שכל חולה חדש לצורך הדיון אנו מציגים את מספר הקבלות החדשות לאשפוז לכ  11
מטופל בידי צוות הכולל לכל הפחות שלושה רופאים )מתמחה צעיר, מתמחה בכיר ורופא אחראי(. מכאן 

 שלמעשה מספר המאושפזים החדשים לכל רופא הוא גבוה יותר.
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חולים בתי בכללית  כירורגייהמחלקות לבם עיקרייהאשפוז המגמות השינוי במדדי  :15לוח 
 1777-2004ממשלתיים, 

 3777 0000 0003 0000 0006 0005 
 השינוי אחוז 

0005-3777  
 -9.0 6.7 5.0 6.7 6.7 5.0 5.0 )בימים( ממוצעת שהייה

 0.8 79.6 73.0 74.8 74.4 76.3 75.3 )באחוזים( תפוסה בפועל

 0.6 009.3 005.3 006.7 006.8 000.3 000.7 )באלפים(ימי אשפוז 

 8.3 40.7 43.8 40.6 43.9 59.9 58.7 )באלפים( קבלות 

 -3.0 486 486 486 486 485 487 מיטותמספר 

 33.3 73.4 88.9 70.0 88.3 83.5 80.5 סבב מיטות בתקן

 9.3 87.5 89.7 89.0 87.5 83.3 86.0 סבב מיטות בפועל

 0.0 364 364.4 360.4 307 365 364 משרות מאוישות בתקן

משרות -יחס קבלות לאשפוז
 8.3 0.67 0.68 0.50 0.50 0.63 0.63 3תקןמאוישות לפי 

מספר קבלות לאשפוז 
 8.6 670 680 500 500 630 630 0לרופא, לשנה 

 י משרות מאוישות בתקןמספר קבלות לאשפוז חלק  . 3
 03,00כפול משרות מאוישות בתקן בין קבלות לאשפוז לבין  יחסה .0

  נתונים על מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל;  ,http://www.health.gov.ilמקור: משרד הבריאות, 
 נציבות שירות המדינה, היחידה למיכון ומערכות מידע, קובץ נתוני כוח אדם 

הייתה במחלקות הכירורגיות הכלליות בבתי החולים של שירותי בריאות כללית  0005-ל 0003בין 

מאושפזים בשנה לרופא  670-משרות מאוישות לפי תקן, מ-ביחס מספר הקבלות לאשפוז 4%רידה של י

  0003. עיקר השינוי ביחס זה נובע מכך שבין 0005מאושפזים בשנה לרופא בשנת  690-ל 0003בשנת 

 ירד מספר הקבלות לאשפוז, ואילו מספר המשרות המאוישות לפי תקן כמעט לא השתנה 0005-ל

 ה של אחוז אחד(. )יריד

משרות מאוישות בתקן בבתי החולים -, לא השתנה היחס מספר הקבלות לאשפוז0005-0003בשנים 

קבלות לאשפוז לרופא  680-, כ0.68הממשלתיים ובבתי החולים של שירותי בריאות כללית ונותר סביב 

ת בתי החולים משרות מאוישות בפועל במחלקו-(. אולם, יחס מספר קבלות לאשפוז7לשנה )תרשים 

של שירותי בריאות כללית נמוך יותר. אין בידינו נתונים על איוש בפועל בבתי החולים הממשלתיים. 

ייתכן שבפועל עומס העבודה לכל משרת רופא מאוישת בפועל בבתי החולים הממשלתיים באותן 

 . 30ובתרשים  33-ו 34השנים היה גם הוא נמוך מיחס זה לפי משרות בתקן המוצג בלוחות 

 



 

 63 

בתי חולים של בכללית  כירורגייהמחלקות לבעיקריים האשפוז ה: מגמות השינוי במדדי  19לוח 
  2005-2001 שירותי בריאות כללית

 0003 0000 0006 0005 0004 

אחוז 
 השינוי 

0004-0003 
 5.6 6.9 6.3 6.4 6.4 6.3 )בימים( ממוצעת שהייה

 0.3 89.7 83.4 85.7 89.4 89.8 )באחוזים( תפוסה בפועל

 -0.5 367.0 364.4 360.3 369.3 367.8 )באלפים( ימי אשפוז

 -5.9 69.3 69.8 69.4 67.0 67.5 )באלפים(קבלות 

 -3.5 560 508 508 508 563 מיטות

 -5.0 83.9 88.8 89.9 73.6 70.6 סבב מיטות בתקן

 -0.4 88.0 87.0 89.9 73.3 70.6 סבב מיטות בפועל

 3.0 300.3 300.3 300.3 300.3 77.3 לפי תקן סך משרות מאוישות 

 3.7 309.9 305.9 333.4 305.7 337.4 סך משרות מאוישות בפועל

משרות -יחס קבלות לאשפוז
 -4.3 0.69 0.68 0.69 0.67 0.67 מאוישות לפי תקן

-יחס מספר קבלות לאשפוז
 -30.0 0.07 0.60 0.60 0.63 0.66 משרות מאוישות בפועל

לאשפוז לרופא מספר קבלות 
 -4.3 690 680 690 670 670 3בשנה

 3,000כפול  משרות מאוישות בתקן -: יחס מספר קבלות לאשפוזאופן החישוב. 3
, נתונים על מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל; http://www.health.gov.ilהמקור לנתונים: משרד הבריאות, 

 יבת בתי החוליםשירותי בריאות כללית, אגף הרפואה, חט

 

בבתי חולים ממשלתיים ובבתי חולים של  ,איוש משרות-: יחס מספר קבלות לאשפוז10תרשים 
 1שירותי בריאות כללית

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

יחס בין מספר קבלות לאיוש משרות
בתקן בי"ח ממשלתיים

יחס מספר קבלות למשרות מאוישות
בתקן בי"ח כללית

יחס מספר קבלות למשרות מאוישות
בפועל בי"ח כללית

 
   0003שנת  :המסומן בתרשים תוחם את פרק הזמן לגביו יש בידינו נתונים משותפים לכל בתי החוליםהמרובע  3

  0005עד שנת 
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בבתי החולים הממשלתיים  לרפואה פנימיתמשרות מאוישות במחלקות -בחינת היחס קבלות לאשפוז

בשנת  400-לרופא ירד מבשנה מספר הקבלות לאשפוז  . כמו כן,0005-ל 3777בין  3%-בכירידה מראה 

עשוי הוא תוספת משרות רופאים במחלקות לרפואה פנימית ונובע מ. שיפור זה 0005בשנת  570-ל 3777

יצוין כי שיעור השיפור ביחס מספר קבלות לבטא ירידה בעומס העבודה לרופא בין שנים אלה. 

בסך הקבלות לאשפוז בין שנים אלה  העלייה( נמוך משיעור 3%משרות מאוישות לפי תקן )-לאשפוז

מספר הקבלות ב העלייהבמספר המשרות נתנה מענה חלקי לכלל  העלייהכי אפוא (. נראה 30%)

 . (39)לוח  במחלקות הפנימיות זלאשפו

אין בידינו נתונים על סך המשרות המאוישות במחלקות לרפואה פנימית בבתי החולים של שירותי 

ולכן לא יכולנו לחשב עבור בתי חולים אלה את היחס בין סבב המיטות למשרות  ,בריאות כללית

 השינוי בהם בין השנים.  אתהיחס בין מספר הקבלות לאשפוז למשרות מאוישות ואת  ,המאוישות

חולים ממשלתיים, בתי במחלקות לרפואה פנימית ב: מגמות השינוי במדדי אשפוז עיקריים 19לוח 
1777-2004 

 3777 0000 0003 0000 0006 0005 
השינוי אחוז 

0005-3777 
 -0.3 5.0 5.3 5.0 5.3 5.5 5.6 )בימים( ממוצעת שהייה

 -3.5 306.9 300.7 303.7 303.5 303.3 304.3 )באחוזים( תפוסה בפועל

 30.0 973.8 999.5 939.9 947.0 990.5 937.8 )באלפים( ימי אשפוז

 30.0 387.6 370.0 373.0 386.7 399.0 337.0 )באלפים( קבלות

 3.6 0,083 0,080 0,034 0,034 3,773 3,730 מיטותמספר 

 3.4 73.3 70.0 70.4 87.8 87.9 87.8 סבב מיטות בתקן

 -0.9 83.9 87.0 70.8 89.4 88.6 89.6 יטות בפועלסבב מ

 00.3 688.0 689.0 657.4 667.0 665.4 606.0 משרות מאוישות בתקן

יחס מספר קבלות  
משרות -לאשפוז

 -4.8 0.57 0.57 0.44 0.45 0.46 0.40 מאוישות בתקן
מספר קבלות לאשפוז 

 -4.8 570 570 440 450 466 400 3בשנהלרופא 
 3,000כפול משרות מאוישות לפי תקן -: יחס מספר קבלות לאשפוזישובאופן הח. 3

, נתונים על מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל; נציבות http://www.health.gov.ilמקור: משרד הבריאות, 
 שירות המדינה, היחידה למיכון ומערכות מידע, קובץ נתוני כוח אדם

 למורכבות הטיפול לעומת השינוי באיוש משרות השינוי במספר קבלות מתוקנן 3.3

. ת החוליםמורכבּואחד ההסברים שניתנו לעומס הרב שחשים הרופאים בעבודתם במחלקות הוא 

כללית ומנהלי המחלקות  כירורגייההמרואיינים, הן מנהלי בתי החולים והן מנהלי המחלקות ל

ם יותר אנשים מבוגרים הסובלים כולל כיויהם ציינו שתמהיל המאושפזים במחלקות ,הפנימיות

בהשוואה  ,. מנהלי המחלקות לרפואה פנימית הדגישו כיאושפזושבשלה זו ממחלות נלוות רבות נוסף ל

על של הרפואה הפנימית, המחלקות הפנימיות מקבלות חולים קשים -מקצועותשל למחלקות 

רגיות ציינו כי לא רק זקקים לטיפול נמרץ. מנהלי המחלקות הכירואף נ, שחלקם יותר ומורכבים
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של רטו את ההיבטים הייחודיים יפהם  .גם הניתוחים כיום יותר מורכבים ,שהחולים מורכבים יותר

 מחלקות הכירורגיות:סוגיה זו ב

ולחדרי ניתוח אמבולטוריים בבית בשל העובדה שהניתוחים הקלים עברו לחדרי ניתוח בקהילה  .3

קרים הקשים אשר מגיעים לרוב במצב מאוחר רק הממגיעים החולים בית מחלקות להחולים, 

פחות טובות  יהםתוצאותשת גבוהה כרוכים בעלּוהניתוחים קשים ומסובכים מדובר בוקשה יותר. 

אשפוז ארוך יותר. נשמעה גם טענה כי המערכת הקהילתית לא נותנת תשובה מספקת דורשים ו

 מידי.ב ניתוח המחיילרוב במצב דחוף  ,וחולים מגיעים למיון במצב קשה מבעבר

מאפשרת ביצוע ניתוחים שבעבר לא בוצעו. הת הניתוחים תורמת ההתפתחות הטכנולוגית למורכבּו .0

במחלקות הכירורגיות מטפלים כיום במקרים אקוטיים ומורכבים יותר ונוספו תחומי  ,כךו

 חדשים.  כירורגייה

הרפואי של החולים  מצבם המהווים תחליף לניתוחים. על כן,יש היום טיפולים לא פולשניים  .6

נתורים המחליפים ניתוחי לב לחולים ם הצ  בולטת לכך ה הלניתוח מאוד קשה. דוגמהנזקקים 

 .במצב קל יותר

 

שינוי באיוש בהשוואה ל ,מטלותבחינת השינוי בהיקף הצורך ממד מורכבות הטיפול לאת הוספנו 

בלות לאשפוז, מתוקנן בחינת מגמות השינוי במספר הק ידי-על יתנעשבדיקת ממד זה משרות. 

, והשוואתן 0004-0000בשנים  כללית בבית חולים אחד כירורגייהלמורכבות הטיפול, בשתי מחלקות ל

 . 12רופאים במחלקות אלהמשרות למגמות השינוי באיוש 

פותחה  . נוסחה זוארצות הבריתב Medicare-של ה DRG-ת הטיפול חושב לפי נוסחת המדד מורכבּו

פרוצדורות אבחנות הרפואיות )ראשיות ומשניות( והעל בסיס השל חולה הטיפול  תלצורך חישוב עלּו

משך השהות של החולה בבית הגיל, המין,  (,ICD-9-CM)לפי  הרפואיות שבוצעו במהלך האשפוז

. החישוב לפי נוסחה זו נערך על נתוני מדגם של מאושפזים בשתי מחלקות החולים ולאן שוחרר

. הנחנו שהציון שכל מאושפז 0000-0004בשנים ד של שירותי בריאות כללית בבית חולים אחכירורגיות 

( של מורכבות הטיפול בו. כך, חישבנו proxyרוב )ת הטיפול הוא ק  לגבי עלּו DRG-מקבל לפי נוסחת ה

את הציון הממוצע של מורכבות הטיפול למאושפזים במחלקה בשנה מסוימת. מצאנו כי בין השנים 

 ובמחלקה כירורגית ב'  64.5%-ב 'את הטיפול במחלקה כירורגית דד מורכבּועלה מ 0004-ל 0000

 (.'ובנספח  0)לוח  9.5%-ב

הכפלה של מספר הקבלות  ידי-עלת הטיפול חושב מדד מספר הקבלות לאשפוז מתוקנן למורכבּו

כללית בבית החולים במדד מורכבות הטיפול, בכל אחת  כירורגייהלאשפוז בכל אחת מן המחלקות ל

מביא מחלקה בבית החולים שכן הוא בהיקף העבודה מבטא היטב את . מדד זה 0004-0000מן השנים 

אלא גם את מורכבות החולים שהתקבלו  ,לא רק את מספר הקבלות החדשות לאשפוז ,בחשבון

                                                   

כל להציג נתונים אין בידינו נתונים על איוש משרות במחלקה הפנימית בבית החולים. אשר על כן, לא נו  12
 הנוגעים למגמות השינוי למספר הקבלות המתוקנן למורכבות הטיפול ביחס לאיוש משרות במחלקות אלו.
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הן היקף הטיפול הנדרש והן , פיןעקיבאם אף בחשבון, פירושו של דבר שבמדד זה מובאים לאשפוז. 

 פי-עלתקנון מספר הקבלות לאשפוז  אכן,ו. חולים חדשים תמוטלות על הרופא בשל קבלהמשימות ה

נקודות אחוז במחלקה כירורגית אחת  64.7%של  עלייהחלה  0004-0000מורכבותן גילה כי בין השנים 

לשיעור השינוי בקבלות לאשפוז  , בהשוואהנקודות אחוז במחלקה כירורגית אחרת במדד זה 8.4ושל 

הבדלים בין מגמות השינוי במספר הקבלות לאשפוז ה)ון בין אותן שנים, באותן המחלקות ללא תקנ

בנספח  6-ו 3בלוחות מוצגים מגמות השינוי במספר הקבלות לאשפוז המתוקנן למורכבות הטיפול בין ל

 (. 'ו

ידת )עם יר 0004-0000עלייה לאורך השנים ' חלה אעולה כי במחלקה כירורגית  33תרשים מו 38מלוח 

( במספר הקבלות לאשפוז מתוקנן למורכבות הטיפול. לעומת זאת, במחלקה כירורגית ב' 0005-מה ב

 שנים. התנודה של עליות וירידות בין נראית 

במספר הקבלות לאשפוז המתוקנן למורכבות הטיפול במחלקה  66%של  עלייהחלה  0004-ל 0000בין 

 08% :שינוי קטן יותרמגלה  0004-0003ט על השנים מבבמחלקה כירורגית ב'.  06%ושל  'אכירורגית 

 במחלקה כירורגית ב'.  0%-' ואבמחלקה כירורגית 

 כללית בבית חולים אחד כירורגייהמחלקות לבשתי : מספר קבלות מתוקנן למורכבות הטיפול 18לוח 
 2005-2000ואחוז השינוי בין 

 0004 0005 0006 0000 0003 0000 המחלקה
השינוי אחוז 

0004-0000  
השינוי אחוז 

0004-0003 
 08 66 0,358 0,049 0,584 0,630 0,090 3,776 'אכירורגית 

 0 06 0,587 0,563 6,597 0,503 0,556 0,004 כירורגית ב'

 

 כירורגייהמחלקות לשתי מגמות השינוי במספר קבלות מתוקנן למורכבות הטיפול ב : 11תרשים 
 2005-2000בית חולים אחד, בשנים בכללית 
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 %30של גידול חל  0004-ל 000313כאשר בוחנים את השינוי במספר התקנים המאוישים נמצא כי בין 

 (. 30ותרשים  37מאוישים של רופאים בשתי המחלקות הכירורגיות )לוח התקנים הבמספר בלבד 

כללית בבית חולים אחד,  רגייהכירומחלקות לבשתי מספר התקנים המאוישים בפועל  :  17לוח 
2005-2001 

  0004-0003השינוי אחוז  0004 0005 0006 0000 0003 המחלקה
 30.4 30.4 7.4 7.4 30 7.4 'אכירורגית 

 30 33 9.4 8.4 33 30 כירורגית ב'

 

כללית בבית חולים אחד,  כירורגייהמחלקות לשתי מספר התקנים המאוישים בפועל ב : 12תרשים 
 2005-2001בריאות כללית, שירותי 
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, בחנו את מגמות השינוי בין שנים ביחס בין מספר הקבלות לאשפוז המתוקנן למורכבות במקרה זה גם

כי מספר הקבלות המתוקנן הנתונים מלמדים . (00)לוח  מספר התקנים מאוישים בפועלבין הטיפול ל

, 'אבמחלקה כירורגית  0004-ל 0003בין  33%-מהלך שנה( עלה בכלמורכבות הטיפול לרופא אחד )ב

 במחלקה כירורגית ב'.  9%-ירד ב -ובמקביל 

)כפי שנמדדה  'אגדולה יותר בהיקף העבודה והעומס על מחלקה  עלייהמעידים על  00הנתונים בלוח 

ר צריכה לתת באיוש משרות אש העלייה אשרקבלות לאשפוז מתוקננות למורכבות הטיפול( מ ידי-על

שנים במספר המענה לעומס זה. במחלקה כירורגית ב' התמונה פחות ברורה בשל התנודה הגדולה בין 

 הקבלות למחלקה.

                                                   

 0000לא היו בידינו נתונים על איוש משרות בשנת  13
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בשתי מספר תקנים מאוישים בפועל, -:  יחס מספר קבלות מתוקנן למורכבות הטיפול20לוח 
 2000-2005כללית בבית חולים אחד,  כירורגייהמחלקות ל

 0004 0005 0006 0000 0003 המחלקה
השינוי אחוז 

0003-0004  
 34.9 040.0 033.4 033.4 063.0 038.0 'אכירורגית 

 -9.5 003.0 605.3 507.6 038.9 055.6 כירורגית ב'

 

. מאודכללית בארץ מוגבלת  כירורגייהיש לזכור כי יכולתנו להסיק מבדיקה זו על כלל המחלקות ל

מחלקות במהלך חמש שנים. עם זאת,  שתיעל מדגם של חולים בבית חולים אחד, הנתונים התקבלו מ

יש בממצאים העולים מבדיקה מוגבלת זו כדי לחזק את החשיבות של הוספת רכיב מורכבות החולים 

פחות ממצאים )לשה זאת, משוםלחישוב היחס בין מספר הקבלות לאשפוז למספר הרופאים במחלקה. 

 מטלותעלייה בכמות הנוגע לבפרק זה בקודם לכן ממצאים שהוצגו מחזקים ( 'אלגבי מחלקה 

עלייה שאינה מאוזנת באמצעות תוספת  כללית, כירורגייההעבודה במחלקות ל בעומס -מכך וכתוצאה 

-על)או בחינת המדד שבנינו  ידי-עלזו מן הראוי להשלים בדיקה  ,של רופאים למחלקות אלה. בעתיד

 דגם גדול יותר של חולים.על מספר רב של בתי חולים וממדד דומה(  ידי

 שעות עבודה בשבוע 3.4

כאמור, לשיעור הגידול בהיקף הפעילות במחלקות ולפער בינו לבין שיעור הגידול במספר משרות 

הרופאים יש השלכות על עומס העבודה במחלקה, עומס שבחלקו בא לידי ביטוי גם במספר שעות 

 הרופא. ל העבודה השבועיות ש

כללית שעבודתם העיקרית  כירורגייהמחלקה לעבודה לשבוע בקרב מומחים בבחנו את מספר שעות ה

חולים, בהשוואה לרופאים במקצועות רפואיים אחרים שעבודתם העיקרית אף היא בבית ההיא בבית 

 .14החולים

כירורגים מצאנו כי ממוצע סך שעות העבודה לשבוע בבית החולים )ללא תורנויות וכוננויות( בקרב 

, רופאי העינים ורופאי גינקולוגיםשעות והוא גבוה משל עמיתיהם ה 53-ולוגים עמד על כוקרדי םיכללי

שעות התורנויות והכוננויות בבית לאחר הכללת בהתאמה(.  ,שעות לשבוע 63-ו 69, 68) גרון-אוזן-אף

שעות. ממוצע  94-כ החולים בחישוב עמד ממוצע שעות העבודה לשבוע בקרב כירורגים כלליים על

 34זה גבוה באופן מובהק בהשוואה לממוצע שעות העבודה לשבוע של עמיתיהם הקרדיולוגים )שעות 

שעות לשבוע(  44-ורופאי העינים )כ גרון-אוזן-אףשעות לשבוע(, רופאי  43) גינקולוגיםשעות לשבוע(, ה

 (. 03)לוח 

לעומת  ,ות(שע 35כירורגים כללים עבדו פחות שעות לשבוע במסגרת עבודה או עבודות נוספות )

 שעות(. אולם, מאחר שהם הקדישו את מספר 37-ל 33רופאים מומחים במקצועות האחרים )בין 

                                                   

שאוכלוסיית המחקר והמדגם  0003י של נתונים מסקר שנערך בשנת השוואה זו נערכה על סמך ניתוח משנ    14
 (0006)ניראל, שירום ואיסמעיל,  פרק השיטותבו מפורטת ב
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השעות הרב ביותר לעבודה בבית החולים, הם אלה שממוצע סך שעות העבודה השבועיות שלהם )בבית 

שעות  83-ושעות לשבוע ללא תורנויות וכוננויות  35 - החולים ובעבודות הנוספות( היה הגבוה ביותר

 לשבוע כולל תורנויות וכוננויות.

לפי תחום  ,ממוצע שעות עבודה בשבוע של רופאים מומחים בבית חולים ובעבודות נוספות : 21לוח 
 התמחות 

 
 סה"כ
499=n 

כירורגייה 
 כללית
307=n 

 קרדיולוגיה
85=n 

 גינקולוגיה
340=n 

-אוזן-אף
 גרון
43=n 

 עיניים
43=n 

       1עבודה בבית חולים

 66.8 63.8 65.0 67.7 50.0 39.0 טיפול בחולים*

 4.8 30.3 30.5 36.8 30.3 10.9 הדרכה**, הוראה, ניהול

 39.2 39.0 38.1 49.2 45.5 41.2 ל*וסך הכ
 35.0 66.0 05.5 34.9 53.4 27.8 תורנויות*

 69.0 68.3 56.0 59.0 40.0 45.2 סך שעות עבודה בבית החולים*

 63.8 60.3 03.7 60.3 63.6 32.0 כוננויות*

סך שעות עבודה בבית החולים 
 55.9 54.5 59.3 95.0 94.7 92.8 )כולל כוננויות(*

       עבודה נוספת
 34.0 35.6 35.6 30.0 30.3 13.0 * שנייה

 3.9 9.9 8.5 9.0 3.3 9.5 שלישית
 38.0 38.0 38.9 34.9 35.0 19.8 סך שעות בעבודות נוספות*

בבית חולים סך שעות עבודה 
 43.8 46.5 30.0 47.0 36.7 57.2 ובעבודות נוספות, ללא כוננויות* 

סך שעות עבודה בבית חולים 
 37.7 90.0 90.7 93.7 83.3 99.9 ובעבודות נוספות, כולל כוננויות*

*0.04>p     **0.30>p 
שעות ויותר  97-שעות ופחות ו 34כוננויות בהיקף של ושעות ופחות  3דיווח על עבודה בבית החולים בהיקף של  3

 .הושמטו מהניתוח השעות
 

( ובעלי ותק מועט כמומחים )עד 55-60בדומה לכלל הרופאים שבמחקר, כירורגים כלליים צעירים )בני 

ומעלה  54בהתאמה( בהשוואה לעמיתיהם בני  ,שעות 95-ו 93שנים(, עבדו שעות רבות יותר )חמש 

ו את שעות נהבדלים אלה לא נמצאו כאשר הוספאולם, . יםמחותק המקצועי הרב יותר כמווולבעלי ה

הכוננות לסך שעות העבודה. בנוסף, נמצאו הבדלים, אם כי לא מובהקים, בשעות העבודה של 

כירורגים כלליים לפי בית חולים מעסיק. בבתי החולים הציבוריים כירורגים כלליים עובדים שעות 

שעות שבועיות עם כוננויות( מאשר בבתי החולים של  70-ת ושעות לשבוע, ללא כוננויו 39רבות יותר )

 ללא כוננות  34עם כוננויות( ובבתי החולים הממשלתיים ) 83-ללא כוננויות ו 47קופת חולים כללית )

 (.'ז בנספח 3זלוח ראו עם כוננויות( ) 89-ו

  ואפשרות מוגבלת לאפיקי הכנסה נוספיםנמוך תגמול תחושה של  .4

ת המקצוע והן לכך שהמקצוע הרפואי הוא הן כאחד הגורמים לירידה ביוקר   ,ף שעלהנוס קריטריון

המאמצים המושקעים את תגמול נמוך שאינו הולם את הזמן והיה תחושה של קבלת  ,במצוקה
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לפיה קיימת תחושה חזקה  כללית כירורגייהנמצא כי בקרב מנהלי המחלקות ל. בעבודה במקצוע

כללית עבור עבודתם בבית החולים אינו הולם את הזמן  כירורגייהקות להתגמול הניתן לרופאים במחל

שהתשלום על כוננויות, מהעובדה גם תחושה זו נובעת והמאמצים המושקעים בעבודה במקצוע. 

ואילו במחלקות אחרות, תשלום כללית זהה ל כירורגייהובעיקר על כוננויות פעילות, במחלקות ל

וכמות הכוננויות הפעילות בה, לדברי מנהלי  הכירורגית המאמץ המושקע בכוננויות במחלקה

הרופאים אינם יכולים לוותר על מספר גדול  ,גדול יותר. לדברי המרואיינים -המחלקות הכירורגיות 

של כוננויות בחודש, הן מפאת הצרכים בחדרי הניתוח והן בשל הירידה הצפויה בהכנסה החודשית 

 . בהיעדרן

ציינו כי התגמול לרופאים במחלקות לרפואה פנימית אינו הולם את  נימיתרפואה פמנהלי המחלקות ל

ועם המאפיין עבודה במחלקות עם תפוסה גבוהה הרבה יותר מן הממוצע,  ,והנפשיהפיזי העומס הרב, 

 מרפא. חשוכי ולרוב גם סיעודיים שלמעשה  ,מורכביםמאושפזים 

אפשרות הות עם מנהלי המחלקות היה לתחושה של תגמול שאינו הולם שעלה בראיונהיבט נוסף 

ססיות, עבודה בתאגידי הבריאות  -התייעצויות גון: )כנוספים הכנסה אפיקי המוגבלת יחסית ל

כללית ובמחלקות לרפואה  כירורגייהלהאם, ובאיזו מידה, יש לרופאים במחלקות חנו ב ושר"פ(.

)נוסף להכנסה עבור עבודה  ובתוך בית החולים ומחוצה ל אפשרות לאפיקי הכנסה נוספיםפנימית 

 . עיקרית(

 עבודה נוספת מחוץ לבית החולים 4.1

ברפואה )בקהילה : קיים בכל בתי החולים הוא עבודה )נוספת( מחוץ לבית החוליםהאפיק הכנסה 

)כמנתחים(  בבתי חולים ציבוריים ופרטיים, של קופות החולים(ואף ברפואה הראשונית המקצועית 

 פרקטיקה פרטית. ו

עלה כי רוב של שירותי בריאות כללית בתי החולים הממשלתיים ושובות מנהלי בתי החולים מת

עובדים , ומומחים לרפואה פנימיתכירורגים כלליים ובכללם הרופאים הבכירים בבית החולים, 

בעבודה נוספת מחוץ לבית החולים )"כי קשה לראות מישהו שיתפרנס רק מעבודתו במסגרת בית 

ף שחלק ממנהלי בתי החולים אינם מחזיקים נתונים על עבודה נוספת של רופאים (. על א"החולים

בכירים הם ציינו כי למרות שאין בידם נתונים מדויקים, הם יודעים על כך בשל כך שהרופאים 

הבכירים צריכים לפנות להנהלת בית החולים על מנת לקבל אישור על עבודה מחוץ לבית החולים,  

קיבלנו תשובות כללית ורפואה פנימית  כירורגייהלאישור. ממנהלי המחלקות  ולכולם, לרוב, ניתן

הבכירים עובדים מחוץ לבית החולים )"כל מי שרוצה עובד, מי הרופאים דומות ולפיהם כמעט כל 

לרוב זה מסיבות אישיות או מחוסר רצון בשל כך שעומס העבודה בבית החולים מקשה  ,שאינו עובד

סגרת בית החולים"(. היו מנהלי מחלקות שאמרו כי הם מעודדים עבודה מחוץ עליהם לעבוד מחוץ למ

לבית החולים, בעיקר במסגרת הקהילה, משום שהדבר מסייע למחלקה בכך שמביא חולים למחלקה 

 ואף בהשגת תקנים בתמורה לעבודה הנוספת מחוץ למחלקה. 

הכירורגים הכלליים ם אלה שיעור עולה כי בבתי חוליממשלתיים בתי חולים  שנימקיבלנו מנתונים ש

( ועולה 38%-93%מסך הרופאים במחלקה גבוה ))מחוץ לבית החולים( שיש להם אישור לעבודה נוספת 

שיש להם  במחלקות הפנימיותשיעור הרופאים ם במחלקות אחרות של בית החולים. ישיעורהעל 
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בעלי האישור  שיעורעל  נתוןאחר קיבלנו  בית חולים ממשלתימ. 64%-36%אישור כזה עומד על 

מוך זה בקרב רופאי המחלקות הכירורגיות נ שיעור ,כאן .מסך הרופאים בבית החוליםלעבודה נוספת 

שיש להם אישור לעבודה מחוץ ופדית תושיעור רופאי המחלקה האורשיעור רופאי המחלקה הפנימית מ

הנתונים  .והרדמה גרון-אוזן-אףעיניים, נשים, לבית החולים וגבוה משיעורם בקרב רופאים במחלקות 

מן הרופאים במחלקות בית מאוד העלו כי לשיעור נמוך שנכלל במחקרנו מבית החולים הציבורי 

הדבר  (.'ו )נספח החולים )להוציא המחלקה להרדמה( יש אישור לעבודה נוספת מחוץ לבית החולים

 פ( עליו נרחיב בהמשך.קשור לעובדה שבבית חולים זה נהוג ההסדר של שירות רפואי פרטי )שר"

יכולנו  כללית כירורגייהבמחלקות לבקרב רופאים  ,מחוץ לבית החולים ,על עבודה במסגרות נוספות

בקרב רופאים מומחים. בסקר, אשר נסמך על  0003משנת סקר הללמוד מעיבודים שערכנו על נתוני גם 

הרפואיים שנבדקו עובדים מרופאי בתי החולים במקצועות  88%דיווח עצמי של הרופאים, עלה כי 

במסגרת עבודה נוספת. בדומה לכלל רופאי בתי החולים במחקר, שיעור נמוך מן הכירורגים הכלליים 

מהם עובדים בשתי  . ארבעים אחוזיםרק במסגרת עבודה אחת( :( עובד רק בבית החולים )קרי35%)

עובדים בארבע הכלליים העובדים בשלוש מסגרות עבודה. שיעור הכירורגים  60%-מסגרות ועוד כ

מומחים במקצועות השיעורים המקבילים בקרב המה -( גבוה במידת37%מסגרות עבודה או יותר )

 (.00האחרים )לוח 

 : מספר מסגרות עבודה של רופאים מומחים בבתי חולים לפי תחומי מומחיות )באחוזים(*22לוח 

 מספר מסגרות
 סה"כ
499=n 

 כללית כירורגייה
307=n 

 הקרדיולוגי
85=n 

 גינקולוגיה
340=n 

 גרון-אוזן-אף
43=n 

 עיניים
43=n 

 100 100 100 100 100 100 סה"כ

 30 30 4 03 35 12 במסגרת אחת

 59 64 56 63 67 40 שתי מסגרות

 67 53 68 63 08 35 שלוש מסגרות

 0 30 35 30 37 13 ארבע מסגרות ויותר

*0.03>p 

עמיתיהם בבית החולים, עובדים בעבודה שנייה )נוספת(. כאמור, מרבית הכירורגים הכלליים, ככלל 

מספקים שירותי רפואה מקצועית )שניונית(  80%מבין הכירורגים הכלליים העובדים בעבודה שנייה, 

בקהילה, בעיקר כרופאים עצמאים, אך גם כרופאים שכירים. זאת, בדומה למרבית הרופאים 

 . (06 )לוח במקצועות האחרים שעובדים בעבודה שנייה

כרבע עובדים במסגרת הרפואה המקצועית  ,עובדים בעבודה שלישיתהמבין הכירורגים הכלליים 

 ,עדות רפואיות של הביטוח הלאומיובו יםת, חברעוץ רפואי לחברו  ייעוסקים בכשליש ובקהילה 

שלושים ותשעה אחוזים מהם  וכיוצא באלה. חוזה מיוחד בבתי חולים פרטייםעובדים במסגרת 

העושים זאת  גינקולוגים, שיעור הנמוך רק משיעור הבעבודתם השלישית ם שירות רפואי פרטינותני

(59% .) 
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רופאים מומחים בבתי חולים לפי מעמדם בעבודה עיקרית ובעבודה נוספת ולפי תחום  : 23לוח 
 (n=499) התמחות )באחוזים(

 סה"כ 
 כירורגייה

 גניקולוגיה קרדיולוגיה כללית
-אוזן-אף
 נייםעי גרון

 100 100 100 100 100 100 סה"כ באחוזים

 51 51 152 84 127 499 סה"כ במספרים
       

 10 12 32 13 29 29 1רופאים "משולבים"
       

 88 89 97 75 88 88 (N=412ה* )יעובדים בעבודה שני

       :מתוכם

 85 80 90 35 80 95 עבודה שניונית בקהילה 

 33 33 03 03 34 20 פרטי

 0 0 5 34 4 5 אחר )כולל שכיר בבית חולים(
       

 90 92 99 59 95 53 (N=282עובדים בעבודה שלישית )

       :מתוכם

 60 67 66 63 07 32 עבודה שניונית בקהילה 

 66 65 59 05 67 39 פרטי

 69 09 00 54 60 31 אחר )כולל שכיר בבית חולים(
       

 13 17 12 14 12 2 (N=92עובדים בעבודה רביעית  )

*0.03>P 
 רופאים שבמסגרת עבודתם בבית החולים נותנים שירות בקהילה 3

 

 עבודה במסגרת תאגיד הבריאות )קרן המחקרים( 4.2

אפיק הכנסה נוסף אחר הוא העבודה במסגרת תאגיד הבריאות )קרן המחקרים( של בית החולים. 

לים הממשלתיים. הפעילות במסגרת תאגידי האפשרות לעבוד במסגרת זו קיימת רק בבתי החו

משתתפות בפעילות לרוב, נועדה בעיקר לקיצור תורים. היא ים ויאחר הצהרבשעות הבריאות מתבצעת 

 כללית כירורגייהכמו  ,)ניתוחים או פרוצדורות פולשניות( זו מחלקות שבהן מתבצעת פעילות ניתוחית

ים רק הרופאים הבכירים יכולים לקחת חלק החולבתי וקרדיולוגיה. בראיונות עלה כי בחלק מ

 רופאים זוטרים או מתמחיםלגם מאפשרים ורובם עושים זאת. בבתי חולים אחרים  ,בפעילות זו

הפעילות במסגרת תאגיד הבריאות היא מוגבלת הן בשל כך  ,. לדברי מנהלי בתי החוליםלהשתתף

ף שלה נקבע בהתאם להסכמים שיש שהיא צריכה להתחלק בין כל רופאי המחלקה והן בשל כך שההיק

עם קופות החולים, לרוב במסגרת מגבלות הקפ של בית החולים. הנהלת בית החולים היא שקובעת 

 בין המחלקות. ןמכסות ומחלקת אות

הפריפריאליים  -בתי החולים הקטניםשני בתי חולים ממשלתיים עולה כי ב שלושהמקיבלנו מנתונים ש

במסגרת תאגידי הבריאות. בבית חולים ושל רפואה פנימית כללית  הכירורגייאין כלל פעילות של 

במסגרת תאגיד  פעולותהמבצעים ממשלתי בינוני במרכז הארץ עמד שיעור הכירורגים הכלליים 
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ופדית, למעלה תבמחלקה האור 54%לעומת  ,מכלל הרופאים במחלקה הכירורגית 09%הבריאות על 

 (.'ח )נספח גרון-אוזן-אףבמחלקת  03%-ו במחלקות עיניים, נשים ופנימית, 60%-מ

בהם כירורגים כלליים מבצעים פעילות שמנהלי המחלקות בבתי חולים בראיונות עמם, יצוין כי 

במסגרת תאגידי הבריאות הדגישו כי הפעילות באמצעות תאגיד הבריאות מתגמלת באופן מוגבל למדי 

ו בבית החולים הוא מצומצם, לא כל היקף פעילות זמשום ש. , ורק אותםאת הרופאים הבכירים

: הבכיר הראשון מקבל כלשונם "מגוחך"ההתשלום . הם גם ציינו את הרופאים זכאים לקחת בה חלק

 ברוטו.  ש"ח 000והעוזר השני  ש"ח 600ברוטו, העוזר הראשון מקבל ש"ח  400

 שירות רפואי פרטי )שר"פ( 4.3

מן הראיונות עלה כי  15.ל שירות רפואי פרטי )שר"פ(בבתי החולים הציבוריים בירושלים נהוג ההסדר ש

אים לבצע פעילות זו. בנוסף, יש הסדרים רשכל הרופאים הבכירים במשרה מלאה בבתי חולים אלה 

אך  ,)טיפול רפואי אישי(, הדומה לפעילות שר"פ אלמומחים "צעירים" לבצע פעילות במסגרת טר"

אם הם  ,אלה אינם רשאים לנתח מחוץ לבית החולים התגמול לרופא נמוך יותר. רופאים בבתי חולים

 69%אחד מבתי החולים הללו עולה כי מן הנתונים שבידינו על מבצעים שר"פ במסגרת בית החולים. 

 (.'ו )נספח רשאים לעסוק בשר"פ במחלקה לרפואה פנימית 39%-ו במחלקה הכירורגיתמהרופאים 

ילות שר"פ בבתי החולים בירושלים, עלה כי שיעור (, אשר בחן את פע0003ממחקרם של רוזן ואחרים )

זה כללית. שיעור  כירורגייהבמחלקות ל 33%הניתוחים במחלקה אשר נעשה במסגרת שר"פ עומד על 

 ואף ,(60%) נירוכירורגייה( ובמחלקה ל63%חזה )-במחלקות לכירורגיית לבמהשיעורים נמוך 

לם, הוא גבוה משיעור הניתוחים במחלקה בהתאמה(. או ,03%-ו 05%ם וכוויות )יבמחלקות עיני

(, משיעור 36%-34%) גינקולוגיהשנעשה במסגרת השר"פ במחלקות לאורולוגיה, לאורתופדיה, יולדות ו

בהן הוא ש( ומשיעור זה במחלקות אחרות 4%-7%ילדים )ובהניתוחים במסגרת השר"פ בפלסטיקה 

 עומד על אחוז אחד. 

 עבודה במסגרת קיצור תורים 4.4

בבתי החולים הציבוריים קיימת גם אפשרות של עבודה במסגרת קיצור תורים לקות המנתחות במח

או בימי שישי(. העבודה במסגרת קיצור תורים מותנית בכך שתורנויות הבוקר  שנייה)עבודה במשמרת 

מתמחים או עוסקים בכך  ,קופות החולים. לרוב ידי-עליהיו מלאות ושהפרוצדורה הרפואית תתוגמל 

חים צעירים )שאין להם עדיין הרשאה לעבוד במסגרת השר"פ(. מנתונים מאחד מבתי החולים מומ

 עובדים במסגרת קיצור תורים )בהשוואה  במחלקה הכירורגיתמהרופאים  84%הציבוריים עלה כי 

 בפנימית 0%-ו גרון-אוזן-אףב 54%בעיניים,  38%, אורתופדיהב 90%במחלקת הרדמה,  30%-ל

 (. 'ח ספחנראו ובנשים( )

 

                                                   

תמורת  ,הן במרפאות החוץ והן במסגרת האשפוז ,כולל במנתח ,מאפשר לחולים לבחור ברופאהשר"פ  15
 תשלום ישיר או באמצעות ביטוח משלים או ביטוח רפואי פרטי.
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 )כירורגייה כללית( סוג התגמול בעבודה עיקרית ובעבודות הנוספות 4.5

)בכלל  מן הכירורגים הכלליים 90%כי בעבודתם העיקרית בבית החולים,  0003עוד מצאנו בנתוני סקר 

מקבלים שכר חודשי )בדומה לעמיתיהם במקצועות אחרים(. עשרים ושמונה אחוזים  בתי החולים(

 )למשל, שר"פ, שר"ן, עבודה נוספת במסגרת תאגיד בריאות( שכר חודשי ותגמול נוסף מהם מקבלים

 . (05)לוח  עבור עבודתם בבית החולים

(, אך נמוך משיעור הקרדיולוגים שהכנסתם 03%מתוגמלים כך )הנקולוגים ישיעור זה דומה לשיעור הג

עובדים ה( מן הכירורגים 34%ים )(. כשני שליש50%בבית החולים מורכבת משכר חודשי ותגמול נוסף )

עובדים בעבודה שלישית מתוגמלים לפי מספר ביקורים ופעולות. ה( מ07%וכשליש ) שנייהבעבודה 

 (. 05עבודה שלישית מקבלים תשלום ישירות מן המטופל )לוח העובדים בארבעים אחוזים מהכירורגים 

 חום מומחיות )באחוזים(: רופאים מומחים בבתי חולים לפי סוג התגמול ולפי ת24לוח 

 סה"כ 
 כירורגייה

 גינקולוגיה קרדיולוגיה כללית
-אוזן-אף
 עיניים גרון

סה"כ רופאים במחקר 
 43 43 340 85 307 499 )במספרים(

תגמול בעבודה עיקרית* 
(499=N) 100 100 100 100 100 100 

 80 85 90 49 90 91 משכורת חודשית

 35 35 03 50 08 29 משכורת חודשית ותגמול נוסף

 0 0 0 3 0 2 אחר )פרטי/גלובלי(

 100 100 100 100 100 100 (N=412* )שנייהתגמול בעבודה 

 93 37 40 54 34 58 לפי מספר ביקורים ופעולות

 33 7 04 39 30 19 תשלום מן החולה

 8 33 33 7 9 10 משכורת חודשית

 0 0 3 4 0 2 משכורת חודשית ותגמול נוסף

 0 0 5 7 6 4 דלפי חוזה מיוח

 0 0 8 4 6 5 תגמול גלובלי לשעה

 0 9 3 30 30 4 (ומהאחר )ניתוח, ועדות וכד

 תגמול בעבודה שלישית*  
(282=N) 100 100 100 100 100 100 

 64 66 66 63 07 32 לפי מספר ביקורים ופעולות
 54 53 57 63 53 43 תשלום מן החולה

 0 0 5 0 4 2 משכורת חודשית

 0 0 6 0 3 1 ודשית ותגמול נוסףמשכורת ח

 4 9 4 35 4 9 לפי חוזה מיוחד

 30 5 3 8 9 5 תגמול גלובלי לשעה

 4 34 4 35 30 10 (ומהאחר )ניתוח, ועדות וכד

*0.04>P 
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  באיכות חיי העבודהפגיעה . 5

 ,ת רצוןשביעו-, שחיקה ואיבעבודה יתר-עומספגיעה באיכות חיי העבודה, דהיינו, על יווח מידת הדאת 

 . עשינו זאתבבית חוליםבמחלקות הכירורגיות שעבודתם העיקרית היא בקרב רופאים יכולנו לבחון 

  16שעבודתם העיקרית היא בבית החולים. תוך השוואה לרופאים במקצועות רפואיים אחרים

 בעבודה יתר-עומסתחושה של  5.1

)פירוט המדדים מובא בנספח  טיםבעבודה בחנו משני היב יתר-עומסלחץ ותחושה של את הדיווח על 

 : ט'(

הוא עובד שעות רבות ושיש לו יותר מדי חולים, תחושה שהרגשה של הרופא  - כמותי יתר-עומס .3

 .י וקושי לחלק את הזמן בין החולים למשפחהשל עבודה קשה מד  

  .תחושה של חוסר זמן לתת טיפול איכותי - איכותי יתר-עומס .0

מדד כולל הבנוי מפריטים הכוללים תוצאות לפי כן ו ,היבטים אלהלגבי כל אחד מהממצאים מוצגים 

  את שני ההיבטים של עומס היתר.

( מאוד)במידה רבה/רבה יתר רב -מוטל עליהם עומסדיווחו כי מהכירורגים הכלליים  56%באופן כללי, 

 יתר-ומסעושיעור המדווחים כך על  37%מד על עכמותי  יתר-עומסבעבודתם. שיעור המדווחים כך על 

  17(.40)לוח  %04מד על עאיכותי 

בעבודה בקרב כירורגים כלליים לפי המדד הכולל, מדד עומס כמותי ומדד עומס  יתר-עומס : 25לוח 
 1(n=127אחוזים( )באיכותי )

 איכותי יתר-עומס כמותי יתר-עומס כולל יתר עומס 
 100 100 100 סה"כ
 4 6 4 כלל לא

 07 30 34 במידה מועטה
 53 33 69 ה מסוימתבמיד

 03 57 53 במידה רבה
 5 00 0 במידה רבה מאוד

 

אכן עולה כי שיעורים  ,מהן הורכב כל אחד מהמדדיםשהמפרט את התשובות לשאלות  ,03מלוח 

פריטי המדד המעידים על עומס  -( 90%י )( וקשה מד  95%י שעות )כי הם עובדים יותר מד   אמרוגבוהים 

 37%איכותי השיעורים נמוכים יותר:  יתר-עומסמן השאלות הנוגעות ל כמותי. לעומת זאת, בחלק

שחסר להם אמרו  08%-כי כמות העבודה שהם נדרשים להספיק פוגעת באיכות הביצוע שלהם ו ווחויד

 זמן לתת טיפול באיכות טובה.

                                                   

רוט על אוכלוסיית יפ ורא. 0003השוואה זו נערכה על סמך ניתוח משני של נתונים מסקר שנערך בשנת   16
 המחקר והמדגם בפרק השיטות.

 , במידה3.43-0.40 -, במידה מועטה 3.00-3.40 -מדדי העומס חולקו לקטגוריות תשובה דלקמן: כלל לא   17
 .4.0-5.43 -, במידה רבה מאוד 5.40-6.43-, במידה רבה 6.40-0.43מסוימת 
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ס כמותי עלה כי שיעור גבוה יותר של כירורגים כלליים דיווחו על עומשל הנתונים משתני -תוח דוימנ

 גרון-אוזן-אףב, גינקולוגיהבבהשוואה לדיווח על כך בקרב רופאים מומחים בקרדיולוגיה,  ,(37%רב )

על בהתאמה(. אולם, לא נמצא הבדל מובהק לפי תחום מומחיות בדיווח  ,54%-ו 43%, 40%עיניים )וב

 . יתר-עומסאיכותי, ואף לא לפי המדד הכולל של  יתר-עומס

( 1רב בעבודה בקרב כירורגים כלליים  )באחוזים יתר-עומסובות לשאלות על רוט התשיפ : 92לוח 
(127 =n) 

 אחוזים  המדד
 56 מדד כולל - יתר-עומס
  כמותי יתר-עומס

 95 אני עובד יותר מדי שעות
 90 אני עובד קשה מדי

 40 יש לי יותר מדי חולים לטפל בהם
 43 שליקשה לי לחלק את זמני בין החולים לבין המשפחה 

 53 עבודתי כרופא פוגעת בחיי המשפחה שלי

  איכותי יתר-עומס
 56 אין לי מספיק זמן לבצע את מה שאני נדרש לעשות

 08 חסר לי זמן לתת טיפול באיכות טובה
 56 אני נדרש להקדיש זמן רב למילוי טפסים וניירת

 37 כמות העבודה שאני נדרש להספיק פוגעת באיכות הביצוע שלי
 אחוז העונים "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד" 3

קחנו סטטיסטית על תחום המומחיות, ותק במקצוע, מין, ארץ סיום לימודים, מספר מסגרות יכאשר פ

משתני )רגרסיה לוגיסטית(, נמצא כי מומחיות ברפואת -תוח רביעבודה וסך שעות העבודה לשבוע, בנ

כללית  כירורגייהמאשר בכמותי נמוך  יתר-עומסחושת מנבאת באופן מובהק ת גינקולוגיהעיניים וב

ם רופאיל בהשוואהכמותי ה יתרה-עומסמכפיל את תחושת  תכללי ייהכירורגמומחה בהיות הרופא )

(. משתנים אחרים המנבאים עומס כמותי רב הם עבודה ביותר הגינקולוגיעיניים ו מומחים ברפואת

 .18(09לוח השלישי ב המודל) מסגרות עבודה וסך שעות העבודה לשבוע

                                                   

. המודל הראשון כלל רק את תחומי ההתמחות, , הרצנו רגרסיות על שלושה מודלים09כפי שמוצג בלוח  18
למודל השני הוספו משתנים המייצגים מאפייני רקע של הרופאים )כגון ותק במקצוע ומין(, ובמודל השלישי 

 מספר מסגרות העבודה ושעות עבודה לשבוע.  -הוספו שני פרמטרים של עבודת הרופא 
.( בתחושת העומס בין כירורגייה 04)ברמה של  קיימים הבדלים גדולים ומובהקים 3כפי שעולה ממודל  

מלמד שחלק קטן מההבדלים הללו ניתן לייחס להבדלים במאפייני הרקע  0כללית לשאר המקצועות. מודל 
של הרופאים במקצועות השונים, וכן,שלאחר פיקוח על משתנים אלו, ההבדלים בין כירורגים כלליים לבין 

-., וההבדלים בינם לבין קרדיולוגים ורופאי אף04ובהקים ברמה של רופאי עיניים וגינקולוגים נשארים מ
רואים שהמקדמים של תחומי ההתמחות  6. במעבר למודל 0.30גרון הינם מובהקים ברמה של -אוזן

ומידת מובהקותם קטנה, והדבר מצביע על כך שחלק מההשפעה של תחום מומחיות על  3.0-מתקרבים ל
 ת המקצוע על מספר מסגרות עבודה ושעות עבודה לשבוע.יתר עובר דרך השפע-תחושת עומס
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 יתר-עומסכמו כן, ככל שהמספר הכולל של שעות העבודה השבועיות רב יותר, כך הסיכוי להרגיש 

כמותי  יתר-עומסכמותי בעבודה רב יותר. לעומת זאת, מספר גבוה יותר של שנות ותק כמומחה מנבא 

 (. 09נמוך יותר )מודל הרגרסיה השלישי בלוח 

 יתר-עומסאיכותי והמדד הכללי של  יתר-עומסמשתנים התלויים היו משתנים בהם ה-בניתוחים רב

 בעבודה לא נמצאה השפעה עצמאית מובהקת עליהם לפי תחום המומחיות. 

, תוצאות הרגרסיות הלוגיסטיות במודלים 1כמותי רב  יתר-עומסהמשתנים המנבאים  : 92לוח 
 (n=499שונים )

 בסיס משתנה

 3מודל 
Odds Ratio  

(1/Odds Ratio) 

 0מודל 
Odds Ratio 

(1/Odds Ratio) 

 6מודל 
Odds Ratio 

 (1/Odds Ratio) 
     תחום מומחיות

 (3.3) 0.3 ( 0#) 0.4 ( *0) 0.4 כללית כירורגייה קרדיולוגיה
 (3.3) 0.3 ( 0#) 0.4 ( *0.4) 0.5 כללית כירורגייה גרון-אוזן-אף

 ( 0#) 0.4 *( 6.6) 0.6 ( *6.6) 0.6 כללית כירורגייה עיניים
 ( 0#) 0.4 ( *0) 0.4 * (0.4) 0.5 כללית כירורגייה גינקולוגיה

 * (3.3) 0.7 * (3.3) 0.7   0 ותק במקצוע

 (3.5) 0.9  (3.3) 0.3  שהיא מין

     ארץ סיום לימודי רפואה
 (3.3) 0.7 3.09  ישראל אירופה
 (3.3) 0.7 (3.3) 0.7  ישראל אמריקה

 (3.04) 0.8 (3.04) 0.8  ישראל ה"מ לשעבריבר

 3.5 * 3.3  בעל מינוי אקדמי מינוי אקדמי

     מספר מסגרות עבודה
 3.5   מסגרת אחת שתי מסגרות
 * 0.0   מסגרת אחת שלוש מסגרות
 * 5.0   מסגרת אחת ארבע מסגרות

 * 3.0    3שעות עבודה לשבוע 
 *0.04< p     #0.30  >p  
  6.4מעל יתר כמותי הוא -עומס רופאים שהציון שלהם במדד 3
 המשתנה ותק במקצוע הוכנס לרגרסיה כמשתנה רציף 0
 המשתנה סך שעות העבודה הוכנס לרגרסיה כמשתנה רציף 6
  

 שחיקה בעבודה 5.2

 נבחנה משלושה היבטים: בעבודה רמת השחיקה 

לו בעבודתו  הרופא מרגיש עייפות, שאין לו כוח, שהוא סחוט פיזית, ש"נשבר" - עייפות פיזית .3

  .ושהוא שחוק

ראשו אינו שקשה לו להתרכז ושהרופא חש שהוא חושב בצורה איטית,  - שחיקה קוגניטיבית .0

 .צלול

  .הרופא מרגיש שקשה לו להיות רגיש ולהשקיע רגשית בחולים - תשישות רגשית .6
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 היבטיםה לפי מדד הכולל את שלושת גם רמת השחיקה את הצגת היבטים אלו, אנו מציגים  לענוסף 

 .(ט' נספחמובא ברוט מדדי השחיקה י)פ

" או "כמעט תמיד" מאודקרובות  לעתיםקרובות", " לעתיםכי " דיווחומהכירורגים הכלליים  00%-כ

כך לגבי שחיקה קוגניטיבית או תשישות המדווחים הם חשים שחיקה בהיבט של עייפות פיזית. שיעור 

  19(.80)לוח  %6עד  -מאוד רגשית נמוך 

המדד הכולל, מדד עייפות לפי כללית,  כירורגייהשחיקה בעבודה בקרב רופאים מומחים ב : 28לוח 
 1(n=127) )באחוזים( פיזית, מדד שחיקה קוגניטיבית ומדד תשישות רגשית

 תשישות רגשית שחיקה קוגניטיבית עייפות פיזית מדד כולל -שחיקה  
 100 100 100 100 סה"כ

 60 60 7 7 כמעט אף פעם
 60 07 35 03 רחוקות מאוד יםלעת

 03 06 03 63 די רחוקות לעתים
 35 36 63 06 לפעמים
 0 6 39 4 די קרובות לעתים
 3 0 6 3 קרובות מאוד לעתים

 0 0 0 0 כמעט תמיד
 

קרובות", די "לעתים ש השיבו ים גבוהים מן הרופאיםשיעורלגבי היבט השחיקה של עייפות פיזית, 
( 60%מספיק כוח ) הם(, שאין ל45%עייפות בעבודה )הם מרגישים עט תמיד" "קרובות מאוד" או "כמ

 דווחוולגבי תשישות רגשית שחיקה קוגניטיבית תחושות דומות לגבי (. 60%פיזית ) יםוסחוט
 (.07)לוח  , בהתאמה5%-8%-ו 3%-0% בשיעורים נמוכים:

תחום המומחיות בדיווח על משתניים לא נמצאו הבדלים מובהקים לפי -משתניים ורב-בניתוחים דו

שחיקה בעבודה. הדיווחים על היבטי השחיקה שבחנו כמעט זהים לאלו המוצגים לגבי כירורגים 

כלליים. זאת, למעט ההיבט של תשישות רגשית שבו נמצא כי דווקא מומחיות ברפואת עיניים, 

 בהשוואה למומחיות בכירורגייה כללית, מנבאת שחיקה בהיבט זה.

                                                   

מדדי שחיקה כללית, עייפות פיזית, שחיקה קוגניטיבית ותשישות רגשית חולקו לקטגורית תשובה כדלקמן:   19
   -, לפעמים 6.40-0.43-די רחוקות  לעתים, 0.40-3.43רחוקות מאוד  לעתים, 3.4-3.0 -כמעט אף פעם

 9.0-3.43, כמעט תמיד 3.40-4.43 -קרובות מאוד  לעתים, 4.0-5.43 -ובות די קר לעתים, 5.40-6.43
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פריטי המדד )באחוזים(  -כללית  כירורגייהבקרב מומחים ב 1ושת שחיקה בעבודהתח : 72לוח 
(127=n) 

 אחוזים המדד
 9 שחיקה באופן כללי

  עייפות פיזית
 45 מרגיש עייפות בעבודתי

 60 מרגיש שאין לי מספיק כוח
 60 מרגיש סחוט פיזית בעבודתי

 33 "נשבר" לי בעבודתי
 33 "המצברים" שלי התרוקנו

 06 בעבודתי  שחוק מרגיש
  שחיקה קוגניטיבית

 3 תומרגיש שאני חושב באיטי
 0 קשה לי להתרכז בעבודתי

 0 הראש שלי בעבודה לא צלול
  תשישות רגשית

 5 קשה לי להיות רגיש לצרכים של מטופלים
 8 אין לי כוח להשקיע רגשית במטופלים

 5 קשה לי להיות סימפטי למטופלים
 " קרובות מאוד" ו"כמעט תמיד לעתיםדי קרובות", " לעתיםים "שיעור העונ 3

 שביעות רצון מהעבודה 5.3

 שני היבטים:פי -נבחנה עלהעבודה ן רצון מהשביעות 

)הקשור לתוכן התפקיד(, כגון: שביעות הרצון של הרופא מן  ההיבט האינטרינזי של התפקיד .3

עליו, מהגיוון בעבודה ומהשימוש החופש לבחור את שיטת העבודה, ממידת האחריות המוטלת 

 ביכולות שלו.

  : תנאי העבודה, רמת השכר ושעות העבודה.תפקידה לשההיבט האקסטרינזי  .0

 מדד שכלל את שני ההיבטים הללו של שביעות  פי-עלבנוסף, בחנו את שביעות הרצון הכללית       

  .(ט' בנספחמובאים רוט מדדי שביעות הרצון י)פ הרצון

 ,מרוצה" מאוד "די מרוצה", "השיבו: רצון מעבודתם )הביעו שביעות רגים הכלליים מחצית הכירו

ם של העבודה גבוה משיעור המרוצים מן י"מרוצה ביותר"(. שיעור המרוצים מן ההיבטים האינטרינזי

  20(.60ם שלה )לוח יההיבטים האקסטרינזי

                                                   

מדד שביעות רצון מהעבודה, מדד שביעות רצון אקסטרינזית ומדד שביעות רצון אינטרינזית חולקו   20
, 6.40-0.43 - , במידה מסוימת0.40-3.43 -, במידה מועטה 3.4-3.0 - לקטגוריות תשובה כדלקמן: כלל לא

 .4.0-5.43 -, במידה רבה מאוד 5.40-6.43 -  בהבמידה ר
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ת, לפי המדד הכולל, מדד שביעות כללי כירורגייהשביעות רצון מהעבודה בקרב המומחים ב : 30לוח 
 1(n=127רצון אקסטרינזית, מדד שביעות רצון אינטרינזית )

 
 -שביעות רצון מהעבודה

 ללומדד כ
שביעות רצון  
 אקסטרינזית

שביעות רצון  
 אינטרינזית

 100 100 100 סה"כ 
 0 33 0 מאוד לא מרוצה
 0 63 36 די לא מרוצה

 00 60 65 ככה -ככה
 50 37 67 די מרוצה

 05 0 33 מאוד מרוצה
 30 0 3 מרוצה ביותר

 

(. 63ממצא זה בולט גם כאשר בוחנים את התשובות לשאלות הכלולות במדדי שביעות הרצון )לוח 

מן החופש לבחור את שיטת  ,(83%ממידת הגיוון בעבודה ) ,(87%שיעור שבעי הרצון ממידת האחריות )

גבוה משיעור שבעי הרצון מתנאי  ,(93%האישית ) ואף מן ההזדמנות להשתמש ביכולת ,העבודה

  21, בהתאמה(.%35-ו %69, %50רמת השכר )משעות העבודה ומהעבודה, 

 (n= 127כללית )באחוזים( ) כירורגייהמן העבודה בקרב מומחים ב 3רצון ותעי: שב31וח ל
 אחוזים  המדד

 35 ממקום העבודה שביעות רצון כללית
  שביעות רצון אינטרינזית

 87 ממידת האחריות המוטלת עליך
 93 מן החופש לבחור את שיטת העבודה כרצונך

 83 ממידת הגיוון בעבודה
 34 תךימן האנשים העובדים א

 93 מן ההזדמנות להשתמש ביכולת שלך

  שביעות רצון אקסטרינזית
 50 מתנאי העבודה הפיזיים

 35 מרמת השכר שלך
 49 מן ההכרה בעבודה הטובה שאתה עושה

 69 משעות העבודה שלך
 מי שענו "די מרוצה", "מאוד מרוצה" ו"מרוצה ביותר" 3

משתני לא מצאנו הבדלים מובהקים בכל הנוגע לשביעות הרצון מן העבודה בין כירורגים -בניתוח הדו
משתני )מסוג רגרסיה -אולם בניתוח רב כלליים לבין רופאים במקצועות ההתמחות האחרים שבמחקר.

                                                   

שביעות הרצון הכללית  3(. כפי שעולה ממודל 60לגבי שביעות רצון כללית הרצנו רגרסיות על שלושה מודלים )לוח  21
גרון, אך נמוכה בהרבה מאלו של רופאי -אוזן-של כירורגים כלליים דומה לאלו של קרדיולוגים ושל רופאי אף

.(. כפי שעולה מהמודל השני, פיקוח על 04לוגים )אם כי שני הבדלים אלו אינם מובהקים ברמה של עיניים וגניקו
מאפייני הרקע של הרופאים מגדיל את הפערים בין תחומי ההתמחות, ומביא לכך שההבדל בין כירורגים כלליים 

תנים במעבר בין מודל . המקדמים של תחומי ההתמחות כמעט שאינם מש04וגניקולוגים יוצא מובהק ברמה של 
, ומכך ניתן ללמוד שההשפעה של תחום התמחות על שביעות רצון כללית אינה עוברת דרך מספר 6למודל  0

 מסגרות עבודה ומספר שעות עבודה בשבוע.
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ת( עלה כי היות הרופא מומחה בגינקולוגיה או ברפואת עיניים מכפיל כמעט פי שניים את לוגיסטי
 (. 60שביעות הרצון מן העבודה לעומת עמיתו המומחה בכירורגייה כללית )לוח 

, תוצאות הרגרסיות הלוגיסטיות 1המשתנים המנבאים שביעות רצון כללית רבה מהעבודה  : 32לוח 
 (n=499במודלים שונים )

 בסיס משתנה

 3מודל 
Odds Ratio 

(1/Odds Ratio) 

 0מודל 
Odds Ratio 

(1/Odds Ratio) 

 6מודל 
Odds Ratio 

(1/Odds Ratio) 
     תחום מומחיות

 3.35 3.39 3.05 כירורגייה כללית קרדיולוגיה
 ( 3.07) 0.73 (3.07) 0.73 (3.33) 0.83 כירורגייה כללית גרון-אוזן-אף

 # 3.74 # 3.78 3.36 כלליתכירורגייה  עיניים
 * 3.93 * 3.90 3.47# כירורגייה כללית גינקולוגיה

 * 3.04 * 3.04   2ותק במקצוע 
 (3.03) 0.77 3.00  אישה מין

     ארץ סיום לימודי רפואה
 (3.00) 0.78 (3.05) 0.73  ישראל אירופה
 (3.63) 0.93 (3.66) 0.94  ישראל אמריקה

 3.59 3.43  ישראל בריה"מ לשעבר
 # 3.58 # 3.54  בעל מינוי אקדמי מינוי אקדמי

     סך מסגרות עבודה
 (3.63) 0.93   מסגרת אחת שתי מסגרות
 (3.64) 0.95   מסגרת אחת שלוש מסגרות
 (3.68) 0.90   מסגרת אחת ארבע מסגרות

 (3.03) 0.77    3סך שעות העבודה לשבוע
 *0.04 < p     #0.30  >p  
 במדד שביעות הרצון הכולל 4.4-אים שציונם גבוה מרופ 3
 המשתנה ותק במקצוע הוכנס לרגרסיה כמשתנה רציף 0
 המשתנה סך שעות העבודה הוכנס לרגרסיה כמשתנה רציף 6
 

בחנו בנפרד שביעות רצון אקסטרינזית ושביעות רצון אינטרינזית נבהם שמשתנים -רבבניתוחים 

ת על שביעות הרצון המומחיות השפעה עצמאית מובהקלתחום נמצאה כמשתנים תלויים לא 

 מהיבטים אלה. 

 שביעות רצון מתחום המומחיות 5.4

הרופאים נשאלו שלוש שאלות לבחינת שביעות רצונם מתחום המומחיות שלהם. הם התבקשו לדרג על 

( את יחסם כלפי מקצוע מרוצה כלל לא -3מרוצה במידה רבה מאוד,  - 4דרגות )חמש סולם בן 

מומחיות שלהם בנוגע לרמת העניין שלהם המקצוע, עד כמה הבחירה שלהם במקצוע הייתה נכונה ה

ועד כמה הם היו מייעצים למישהו אחר לבחור במסלול ההתמחות שהם בחרו בו. לא נמצא הבדל 

חסות לנכונות ירופאים האחרים במחקר בהתיבין המובהק סטטיסטית בין כירורגים כלליים ל

( השיבו כי המקצוע אינו מענין ומושך 35%-ל 3%. שיעורים נמוכים )בין (66)לוח  הבחירה במקצוע

( השיבו שהיו בוחרים שוב בתחום המומחיות שלהם. אולם, 83%-ל 83%כבעבר, ושיעורים גבוהים )בין 

 כירורגייהיעץ עמם לבחור להתמחות בישיעור הכירורגים הכלליים שענו כי ימליצו לסטודנט שית
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-70%) שיעור בקרב המומחים במקצועות הרפואיים האחריםמה( 48%מוך באופן מובהק )כללית היה נ

ההבדל בין כי  ייתכןשביעות רצון מתחום המומחיות. -תחושות של אי למצביע עזה ממצא . (90%

לבין השיעור הנמוך שימליצו שחשו שעשו את הבחירה המקצועית הנכונה הכירורגים הכלליים שיעור 

קשור לכך שיותר קל לרופאים להשליך רגשות שליליים שיש עצו עמם ויוידנטים שסטועל המקצוע ל

  להם על המקצוע שבו בחרו מאשר לומר ישירות שהם עצמם אינם מרוצים ממנו.

 : שביעות רצון מהמקצוע לפי תחומי מומחיות )באחוזים(33לוח 

 עד כמה נכון המשפט הבא:
 סה"כ
499=N 

 כירורגייה
 כללית
307=N 

 וגיהקרדיול
85=N 

 גינקולוגיה
340=N 

-אוזן-אף
 גרון
43=N 

 עיניים
43=N 

מקצוע ההתמחות שלי כבר אינו 
       מעניין ומושך אותי כמו בעבר *

 3 30 35 0 8 7 במידה רבה/רבה מאוד

 75 88 83 78 70 71 מאוד במידה מעטה/מעטה 

אם הייתי צריך להתחיל מחדש את 
הקרירה שלי, הייתי בוחר שוב את 

       מומחיות הנוכחית שליה

 83 85 83 83 83 84 במידה רבה/ רבה מאוד

 35 33 35 35 37 19  מאוד במידה מעטה/מעטה 

לסטודנט שיבוא להתייעץ איתי 
אמליץ לבחור את מקצוע 

       ההתמחות שאני עוסק בו *

 70 80 90 80 48 93 במידה רבה/רבה מאוד

 8 38 08 38 50 29 מאוד במידה מעטה/מעטה 

*0.04>P 

 

אכן מרגישים בבתי החולים כללית  כירורגייהרופאים מומחים במחלקות לכי  יםדיעמלעיל  ממצאיםה

פחות שבעי רצון מעבודתם וכי הם שחוקים יותר כי הם בעבודתם, מעמיתיהם יתר רב יותר -עומס

כן, אף  כמו. לרופאים במקצועות רפואיים אחרים ומבחירת תחום ההתמחות שלהם, בהשוואה

שבדומה לעמיתיהם הרופאים בתחומי המומחיות האחרים, שיעור גבוה מהם עדיין רואים את תחום 

עמיתיהם היו ממליצים לסטודנט השיעור בקרב ין ומושך, הרי ששיעור נמוך יותר מיהתמחותם מענ

ין אין הבדל בינם לבעם זאת, כללית כמקצוע התמחות.  כירורגייהיעץ עמם לבחור בילרפואה שית

האחרים בשיעור המדווחים על שחיקה. שיעור גבוה של רופאים בכל המקצועות הרפואיים שבחנו 

פות פיזית, ושיעור נמוך הרבה יותר דיווחו כך על שחיקה ידיווחו על שחיקה רבה בהיבט של עי

 קוגניטיבית או תשישות רגשית.
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 פתרונות למצוקה 

 בארץ חוליםבתי  ידי-עלפתרונות ארגוניים שננקטו . 1

בחנו נ ,כללית ולרפואה פנימית כירורגייהבראיונות עם מנהלי בתי החולים ומנהלי המחלקות ל

 משבראו עם  על מנת להתמודד עם המצוקה החוליםבתי ההסדרים הארגוניים שננקטו עד כה ב

 . )בשאלה פתוחה(

דד עם הבעיה להתמו כדילא נעשו הסדרים ארגוניים מיוחדים משיבים לשאלה אמרו כי המן  50%-כ

 הייתה. תשובה זו (65)לוח  הרופאים עובדים שעות רבות ומוטל עליהם עומס רבמכך תוצאה כי כו

 מהמשיבים(.  30%כללית ) כירורגייהשכיחה יותר בקרב מנהלי המחלקות ל

תי חולים , בעיקר בבתי החולים הציבוריים, אך גם בב(משיבים לשאלה זומה 67%) חלק מן המנהלים

דאגה  באמצעות ,משיכת מתמחים למחלקה חולים ממשלתי גדול, שמו את הדגש עלבית ם אחרים ובה

קשר אישי של מנהל המחלקה עם המתמחים וסיוע לקראת בחינות ההתמחות. כמו כן,  ,אישית

סים וניבאמצעות השתתפות בכ ,מתן אופק של קידום מקצועי למתמחיםית תשובה זו הוזכר יבקטגור

עשוי לבוא מימונם ש, לאחר תום ההתמחות בבתי חולים בחוץ לארץ fellowshipאו  בחו"ל מקצועיים

 או לקרן המחקרים של בית החולים.  ן זהימתרומות ישירות לעני

. הדבר שאינו מתמחים מן ההיבט הארגוני, בעיקר תוספת כוח אדםסוג אחר של טיפול במשבר הוא 

)במסגרת תקציב בית החולים( למחלקה והן הקצאת תוספת של תקני רופאים רגילים  ידי-עלהן  נעשה

שהתקן הוא של רופא משולב )כ מימון תקני רופאים באמצעות הסכמים עם קופות חולים ידי-על

 הסכמיםהסכמים על מימון תקנים עם הצבא וידי -וכן, על רפאת הקופה בקהילה ובבית החולים(,במ

 תהפעליש אחר בכוח אדם הוא שימוש גמ. רופאים ברפואה דחופההשתתפות הבנוגע ל עם שח"ל

 .המחלקות הכירורגיותיותר את  ןמאפייה, חוץ-תורני

"באופן מעשי, אילו הסדרים ארגוניים נעשו כאן בבית החולים פתוחה ה: המשיבים לשאלה 34לוח 
 (1)באחוזים "?מנת להתמודד עם העומס/משבר במחלקות-על

 
 סה"כ

 2המשיבים
מנהלי מחלקות 

 כירורגיות
ת מנהלי מחלקו

 לרפואה פנימית
 68 30 42 לא נעשו הסדרים

 53 60 37 קידום מקצועילמתמחים ודאגה 
 34 60 23 הוספת תקנים
 8 00 19 חוץ-הפעלת תורני
 68 0 19 ניוד מיטות

 8 00 13 הסכמים משולבים עם ארגונים שונים
 34 30 10 אחר

 ניתן היה לענות יותר מתשובה אחת 3
 כללית ומנהלי המחלקות לרפואה פנימית כירורגייהתי החולים, מנהלי מחלקות לכלל המשיבים: מנהלי ב 0
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פתיחת  ,)יחד עם התקן לרופא( מחלקותבין  הוא ניוד מיטות למחלקות הפנימיותפתרון ארגוני אופייני 

יש שאמרו כי סוג פתרון זה קל יותר לביצוע  מיטות נוספות או שימוש במיטות במחלקות אחרות.

ואף להעביר  ,בהם מבנה בית החולים הוא חטיבתי. למנהל החטיבה קל יותר לנייד מיטות בבתי חולים

עוד הוזכרו  .הפנימית למחלקה, בהתאם לעומס בתוך החטיבה שנייהפנימית אחת לרופאים ממחלקה 

 .תקנים של רופאיםעל מימון הסכמים משולבים עם ארגונים שונים, כגון הצבא או קופות החולים, 

בהם מומחים צעירים חודשים(  5-6)מספר חודשים בשנה הקצאה של רגוניים אחרים כללו הסדרים א

התניה כי כל הפונה  ,במקבילו. היעבודה בספריללמחקר ושעובדים במחלקות הפנימיות מקדישים זמן 

חודשיים בשנה יעבוד -יוכל לעשות זאת בבית החולים בתנאי שבמהלך חודשעל -להתמחות במקצוע

 המחלקה לרפואה פנימית באותו בית חולים. כרופא בצוות

  הצעות לפתרון מתוך ראיונות העומק. 2

האפשריים לשיפור כוח המשיכה של המקצוע. הפתרונות המרואיינים נשאלו שאלה פתוחה בדבר 

 לשלושה: נחלקו לשאלה עו המשיבים ישהצהפתרונות 

 פתרונות ברמת הרופא  .3

 וליםפתרונות ברמה של ארגון העבודה בבית הח .0

 שינוי אופי ההתמחות  .6

למשל: העדפה מתקנת למקצוע  .לרופא התייחסו לשיפור התגמול( 87%)שאלה המשיבים לרוב 

רפואי  שירות, תוספת שכר, הכנסת ץ שיטת תגמול לפי ביצועים ואיכותמבחינת תנאים ושכר, אימו

של עוד עלתה החשיבות  .כירורגייהתגמול גבוה יותר למתמחים במתן פרטי )שר"פ( לכלל בתי החולים ו

 08%) אופק ועתיד מקצועי למסיימי ההתמחות, כולל אופק תעסוקתי בבית החולים ובקהילה

 .מהמשיבים(

ח אדם כדרך ווספת תקינה ותוספת כתמהמשיבים ל 33%התייחסו  ,במישור הארגוני של בית החולים

פור כוח המשיכה של ככלי לשי ,מכךפועל יוצא וכ ,להפחתת עומס העבודה המוטל על כל רופא

לא  - מים"עות בכוח עזר רפואי )כמו למלילכך ניתן להוסיף את ההמלצה להגביר את ההסתיהמקצוע. 

מנת לפנות את זמן עבודת הרופא -מזכירות עלבחוץ ואף -( ושימוש בתורנימומחים ולא מתמחים

 לעיסוק ברפואה נטו.

והכנסת  שיפור רמת ההוראה מחות:רמת ההתשיפור הזכירו כפתרון למשבר את המשיבים מחצית 

בזמן  הקצאת זמן פנוי רב יותר ללימוד ולמחקר, סימולציות של ניתוחים :כגון ,תכנים חדשים

על בשלב מוקדם יותר -להתחיל בהתמחותינוי אופן ההתמחות כך שניתן יהיה ושההתמחות 

ים לבצע רוטציות חייב על יהיו-מתמחים במקצועותשההתמחות כך אופן שינוי בנוסף, בהתמחות. 

תשובות . שיפור רמת המתמחים והשקעה רק במתמחים בעלי הפוטנציאל הגבוההאם ו-במחלקת

 אחרות נגעו לצורך להחזיר את היוקרה של המקצוע. 
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כוללני  ל ופיטביבותו הצורך בחיזוק המקצוע וחשהזכירו את  רפואה פנימיתלמנהלי המחלקות חלק מ

יד בין רפואה פנימית לרפואה סיעודית כאחד מן הפתרונות למשבר הפרעלתה ההצעה לבאדם. כמו כן, 

 .(64לוח ) ברפואה פנימית

איך אפשר לשפר את כוח המשיכה של המקצוע, אילו פתוחה: "ההמשיבים לשאלה  : 35לוח 
 (1)באחוזים "?פתרונות אפשריים

 
 סה"כ

 0המשיבים
מנהלי מחלקות 

 כירורגיות
מנהלי מחלקות 
 לרפואה פנימית

 84 300 87 ור התגמולשיפ

 06 94 33 תוספת תקינה וכוח אדם

 45 40 40 שיפור ההתמחות

 67 50 08 הבטחת עתיד מקצועי בסוף ההתמחות

 0 50 35 סיוע רב יותר של כוחות עזר

 8 39 33 החזרת היוקרה למקצוע

 34 0 8 אחר
 לענות יותר מתשובה אחת היהניתן  3
 מיתכללית ומנהלי המחלקות לרפואה פני כירורגייהם, מנהלי מחלקות לכלל המשיבים: מנהלי בתי החולי 0

 אחרות מערכות בריאות פתרונות מ .3

מערכות הבריאות בעולם המערבי מתמודדות גם הן עם המצוקה בתחומי הרפואה הפנימית 

עמם שגודים המדעיים במקצועות אלה באירופה ובארצות הברית, יה הכללית. ראשי האיוהכירורגי

כשינויים ארגוניים, שינויים במבנה המקצוע ובהתמחות בו  םניתן לסווגשצנו, העלו מספר פתרונות נוע

 (. 63וכצעדים  להעלאת אטרקטיביות של המקצוע )לוח 

 :, הפתרונות כללוהמקצועותבשני 

 העלאה בשכר והפחתת העומס על הרופאים .3

 תפקידים ייחודיים בתוך מקצועות אלה תיציר .0

 קצועות אלה לתלמידי רפואהשיפור ההוראה במ .6
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 סיכום תשובות ראשי איגודים מדעיים בחו"ל  - : פתרונות אפשריים למשבר39לוח 

  
 שינויים ארגוניים

שנויים במבנה המקצוע 
 מבנה ההתמחותבובתוכן ו

אטרקטיביות הגברת 
 המקצוע לסטודנטים 

. הקלה בעומס העבודה 3 יה כלליתיכירורג
ידי העסקת -על

Physician Assistants  
 . העלאה בתגמול0
. העלאת מספר המשרות  6

למתמחים ומספר 
 הסטודנטים לרפואה

 . יצירת תפקיד של3

Acute Care Surgeon 

. שיפור איכות ההוראה 0
לתלמידי רפואה 

והתאמת ההכשרה בזמן 
ההתמחות לשינויים 

 במקצוע
. קיצור שעות 6

עבודה/משמרות: 
הארכת ההתמחות; 
הגמשת המשמרות 

 ופת ההתמחותותק

. חשיפה מוקדמת 3
למקצוע ולטכנולוגיה 

 שלו
. שיפור אמצעי ההוראה 0

 והקשר עם המתמחים
. אפשרות להשתלבות 6

 במחקר
 

. הקלה בעומס העבודה 3 רפואה פנימית
העסקת עוזרים  ידי-על

 קליניים
נהלה ושימוש . ייעול המ  0

מושכל בטכנולוגיה 
)רשומות רפואיות 

י נויממוחשבות( לצורך פ
זמן הרופא ממטלות 

 מנהליות
  . העלאה בתגמול6

אימוץ שיטת הרופא . 3
 ההוספיטליסט, 

 Physician in Acute-ו

Care  
. הגדרה מחודשת של 0

הרפואה הפנימית, 
 נהמטרותיה והיחסים בי

התמחויות -עלבין ל
 הקשורות בה

. בחינה והתאמה של 6
תכנית ההתמחות 

 רכי המקצוע ולצ
 

ת שיפור ההוראה והתאמ
ההתמחות לרפואה פנימית 

 עתידית

 

 כללית כירורגייה 3.1

 פתרונות ארגוניים 
 :הפתרונות העיקריים כללו

לביצוע חלק מן  physician assistantsההעסקה של באמצעות הקלה בעומס על צוות הרופאים  .3

מטלות ( לביצוע physician extenders) רפואיים אחרים-המטלות הקליניות, ושל בעלי מקצועות פרה

מעקב אחר חולים, כתיבת הוראות, מענה לטלפונים וקביעת מועדי בדיקות.  :נהל רפואי, כגוןמ  

פתרון לעומס העבודה ונותנת הוצאה כספית נוספת  תחייבמהעסקתם של בעלי תפקידים אלה 

 בחלק מהיממה בלבד, ולא בעת משמרות הלילה בחדרי המיון.

יתאים לדרישות המקצוע ולמאמץ המושקע בו, ומתן כך ש ,שיפור התגמול והעלאת השכר המוצע .0

 כללית.  כירורגייהמענקים כספיים לתלמידי רפואה הפונים להתמחות ב
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אופן ארגון העבודה במחלקה: ניהול אלקטרוני של שעות העבודה, הגבלה של מספר שינויים ב .6

 כוננויות בחודש ושימוש במערכת ניהול אישי.או  התורנויות

 ( בשיתוף עם ASA) American Surgical Association-בארצות הברית, ה :יםהעלאת מספר הרופא .5

להעלאת מספר התקנים  יםפועלAssociation of American Medical Colleges (AAMC )-ה

הגדלת מספר באמצעות כללית ולהעלאת מספר הסטודנטים לרפואה  כירורגייהלמתמחים ב

הקמתם של בתי ספר חדשים לרפואה. מצעות באהסטודנטים המתקבלים לבתי הספר לרפואה ו

ת אל תכניעל הוצאת ה ותבארצות הברית על מספר המתמחים מקשהקיימות גבלות האולם, ה

 כירורגייההעלאת מספר בוגרי הרפואה עשויה לפתור חלק מהמחסור במתמחים ב ,כןכמו  .הפועל

 כללית, אך לא את כולו.

 

 יכות ההכשרה פתרונות הנוגעים למבנה המקצוע ולשיפור א

מענה למחסור יכולה לתת  - Acute Care Surgeon - הכללית כירורגייהיצירה של תפקיד חדש ב .3

 כירורגייהרופא המועסק רק, או בעיקר, בבית החולים והמתמחה בזהו בכירורגים כלליים. 

ים ביחידות לטיפול נמרץ, על בסיס עבודת משמרות. יוזמי הרעיון רואבשירות טראומה ובדחופה, 

ביצירת פונקציה זו מענה למחסור בכירורגים כלליים בחדרי המיון של בתי החולים. בימים אלה, 

ת תכני ,גודי רפואת הטראומהיבשיתוף עם אAmerican Board of Surgery (ABS ,)-בונה ה

   רופאים מסוג זה. להכשרת

ית לשינויים כלל כירורגייהשיפור ההוראה של המקצועות הכירורגיים והתאמת ההתמחות ב .0

פרסמו שורה של  ABS-הוASA -במקצוע עלו גם הם כפתרונות אפשריים למצוקה של המקצוע. ה

כללית,  כירורגייההמלצות לשינוי המבנה של ההתמחות ותכניה, תנאי העבודה של המתמחים ב

 ,.Haile et alהתמחויות )-משך ההתמחות בה והמועד בו מתפצלת ההתמחות למסלולים של על

2005.)  

שעות העבודה/המשמרות של את קצר להוצע  בהתאם למגמה הקיימת באיחוד האירופי, .6

מספרם. שמירה על רמת העלות את ללמשוך מתמחים למקצוע ווכך כללית,  כירורגייהמתמחים ב

על חמש  ארצות הבריתמשך ההתמחות העומד היום בשל ההתמחות תחייב במקרה כזה הארכה 

  האפשרות להתמחות בחלקי משרה ההתמחות, כוללהגמשת המשמרות ותקופת  .שנים

(part time),  ,להוות את מרבית כוח העבודה העתידי ברפואה, שיכולות עשויה להקל על גיוס נשים

 (. Saalwachter et al., 2006כללית ) כירורגייהלהתמחות ב

 
 הכללית בקרב סטודנטים לרפואה כירורגייהאטרקטיביות של ההפור יש

בכלל,  ,שיפור ההוראה באמצעותאטרקטיביות המקצוע בקרב סטודנטים לרפואה  הוצע לשפר את

כך למשל, הוצע כי סטודנטים  .הכללית בשלב מוקדם של לימודי הרפואה, בפרט כירורגייהוחשיפה ל

במהלכו ייחשפו שיחוו בשנת לימודיהם האחרונה כחודש הקדמה  כירורגייהינים בילרפואה המתענ

חדשניות. בנוסף, הוצעו שינויים בתכנית הלימודים שמטרתם שיפור המוטיבציה לטכניקות כירורגיות 

תוך מתן דגש על הסיפוק וההנאה שיש במקצוע זה ולא על העומס  ,הכללית כירורגייהירה בילקר

 (. Haile, et al., 2005והתגמול הנמוך )
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 כירורגייהפה לנושאי הדרכי פעולה נוספות שהוצעו קשורות גם הן לשיפור ההוראה לסטודנטים וחשי

הכללית כגון: מתן דגש על חשיבות המקצוע במסגרת לימודי הרפואה ושלוב מרצים מתחום 

בתחומים, כגון פיזיולוגיה ואנטומיה, בשנת הלימודים הראשונה והשנייה; ארגון  כירורגייהה

במסגרת  כירורגייהתוך עירוב גורמים בפקולטה ומתמחים בנושאי ה ,מועדונים וקבוצות עניין

 מידע שאינו זמיןתוח; הקמת אתר אינטרנט לקבלת יהרצאות, סמינרי לימוד  וסיורים בחדרי נ

בערוצים "רשמיים" יותר לשם מתן ייעוץ לסטודנטים בארגון הפעילויות, השיעורים, הרוטציות 

והפרויקטים שלהם; והרחבת אפשרויות ההשתלבות במחקרים בנושאים כירורגיים בזמן חופשת 

 (.Bland & Isaacs, 2002; Sheldon, 2007) הקיץ

 רפואה פנימית 3.2

 פתרונות ארגוניים

ציע מספר פתרונות מSGIM (The Society of General Internal Medicine, 2006 )נייר עמדה שפרסם 

 ארגוניים כדרך לחיזוק מעמדה של הרפואה הפנימית: 

( Clinical Assistantוזר קליני )יצירתה של משרה של ע באמצעותהפחתת העומס על הרופא  .3

שתפקידו לקלוט את המטופל, לבדוק את רשומותיו הממוחשבות ולסכם את מצב החולה באופן 

ראשוני. העוזר הקליני יתלווה לרופא בבדיקה הראשונית ויידע אותו על ממצאיו. לאחר בניית 

, יענה לשאלות ת פעולה, העוזר הקליני הוא זה שיבצע את העבודה האדמיניסטרטיביתתכני

 ת הפעולה של הרופא. תכניהמטופל ויוציא לפועל את 

   טוח על רשלנות יהעלאת השכר בהתאם לאופי העבודה ברפואה הפנימית, הורדת תעריפי הב .0

פול שאינו פנים אל פנים )כגון ישיטת התגמול לרופא כך שהרופא יתוגמל גם על ט ינוירפואית וש

 יות עם עמיתים. דרך דואר אלקטרוני( ועל התייעצו

הול ישמוש יעיל ברשומות רפואיות ממוחשבות, סכמות מקודדות לאבחון מהיר של מצב המטופל ונ .6

 ת הטפול כולל נושאי מניעה. תכנייעיל של 

 

 פתרונות הקשורים למבנה המקצוע

המתמחה בטיפול בחולים המאושפזים  (,Hospitalistמספר משיבים הצביעו על הרופא ההוספיטליסט )

מזמנו לפחות  04%-בעוסק הרופא זהו ענה העיקרי למצוקת כוח האדם ברפואה הפנימית. כמ

פול כללי במחלקה, ייעוץ רפואי, הערכות טרום יפול בחולים מאושפזים. עבודתו כוללת טיהמקצועי בט

. על אף שפונקציה זו לא נוצרה באופן (Flanders & Wachter, 2003) ניתוחים ועבודה במיון ראשוני

( הרופאים ההוספיטליסטים בארצות הברית הם 87%י למחלקות לרפואה פנימית, נמצא כי רוב )עד  בל

בוגרי התמחות ברפואה פנימית. הם מאופיינים כצעירים, גברים, בתחילת הקריירה שלהם, בעלי רמה 

 מחויבות עצמית ארוכת טווח בעלי רמות נמוכות של שחיקה ובעלי פוק מהעבודה, יגבוהה של ס

(Hoff et al., 2001 לטענת המצדדים, העסקת הוספיטליסטים מביאה לצמצום הצורך בהתייעצות עם .)

היא כמו כן,  .מומחים ולצמצום בעלויות, בשל ירידה במספר ימי האשפוז והקטנת מצבת הרופאים

שכן, מדובר ברופא בעל  ,לסטנדרטיזציה של טיפול ולתקשורת טובה יותר של הצוות במחלקהתביא 

סרון העיקרי הוא שלמרבית הרופאים במעמד יסיון בטיפול במצב אקוטי ואינטנסיבי. החיה ונהכשר

 רמת ההכנסה.  ך גםזה אין אפיק התקדמות אקדמי, האתגר המקצועי נמוך וכ
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( בשיתוף Irish Association of Internal Medicineבמקביל, באירלנד, האגודה האירית לרפואה פנימית )

בבית החולים.  Physician in Acute Medicineשל המשך ברפואה מפתחת תפקיד  עם גופים ללימודי

ת זאת, כאמצעי לחיזוק מעמד הרפואה הפנימית ולמשיכת רופאים לעבודה במחלקות לרפואה פנימי

על במגוון רחב של מצבים רפואיים -ופא זה יהיה בעל הכשרה של רופא פנימאי שיש לו מומחיותר

החולים המאושפזים בקרב רוב המהווים למעשה ולת לטפל בחולים מורכבים אקוטיים ויהיה בעל יכ

אין  ,(. למקרא הדבריםIrish Committee on Higher Medical Training, 2007כיום במחלקות הפנימיות )

 התמחות נוספת.-זה ברור אם מדובר בהרחבת תפקיד הרופא הפנימאי או ביצירת על

 שיפור טיב המקצוע וההכשרה לו  

 - The European Federation of Internal Medicineבנייר עמדה של הארגון האירופי לרפואה פנימית )

(EFIMמחדש יעדי המקצוע והודגשה החשיבות של שיפור  וגדרו, לקידום הרפואה הפנימית ה

. הודגש הצורך בהגדרת תחום הרפואה הפנימית (Bauer et al., 2005)ההכשרה, ההוראה והמחקר בו 

על של -הכשרת הרופא הפנימי לראייתעל חולה מתמשכים ו-ומטרותיה, תוך מתן דגש על יחסי רופא

מכלול בעיות המטופל כדרך לצמצום חלוקת היתר של ההתמחויות ומתן טיפולים מיותרים. בנוסף, 

רכי המקצוע בהיבטי ידע, כישורים, תקשורת, ות ההתמחות לצתכניהומלץ על בחינה והתאמה של 

דוש של מחלקות רפואה פנימית כמרכזי מצוינות יהקמה או חעל רפואה, וכישורי הוראה, כלכלת 

הענקת פרסים ומלגות בתחום הרפואה על העל, -תוף פעולה עם התמחויותיבמחקר ובהוראה בש

"מיני  ,כ"מיני קרדיולוגיה"מבלי להציגה שמירת התחום כדיסציפלינה נפרדת בהוראה על הפנימית ו

קריאה לרפואה הפנימית להחזיר לעצמה דברים אלה נראים כ"מיני מחלות זיהומיות".  נפרולוגיה" או

תוך הגדרה מחודשת של היחסים בין  ,מחויבות לפתור את בעיות החולה , דהיינו,את תפקידה המקורי

 (.Lindgren and Kjellstrom, 2001ההתמחויות הקשורות בה )-הרפואה הפנימית הכללית לעל

 ות מקצוע הרפואה הפנימית בקרב סטודנטים לרפואהפור אטרקטיבייש
אין לתלות בה את הקושי כי חלק מהמשיבים טענו כי רמת ההכשרה ברפואה הפנימית היא גבוהה ו

 American Board of Internal Medicine-שקראו למשיבים אשר למשוך מתמחים. עם זאת, היו 

((AAIMאה הפנימית, לפתח התמחות מותאמת , לבתי הספר לרפואה ולאיגודים המדעיים ברפו

שינויים החברתיים, כגון התחשבות ב ,בהתפתחות הטכנולוגיה והחדשנות הרפואיתהתמקדות  :לעתיד

מנת לעודד -כל זאת, על ;רמת ההוראהושיפור עליית שיעור הנשים הרופאות והזדקנות האוכלוסייה, 

 (. Ibrahim, 2003סטודנטים להתמחות ברפואה הפנימית )

 ן והשלכות מדיניות דיו

 למקצוע רפואי במצוקה: קריטריוניםבמחקר זוהו חמישה 

למקצוע ביותר מתאימים האשר מנהלי המחלקות רואים בהם " מתמחים טובים"מחסור ב .3

 .הרפואי

 .קושי באיוש תקנים פנויים .0

 ., עומס עבודה רבמכך וכתוצאה ,במחלקההקליניות  מטלותלהיקף ה יתמחסור ברופאים יחס .6

 .ואפשרויות מוגבלות לאפיקי הכנסה נוספים נמוךשל תגמול  תחושה .5
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  בקרב הרופאים. וחוסר שביעות רצון שחיקה , בעבודה יתר-עומס :איכות חיי העבודהפגיעה ב .4

 בנוגע הוודאות -בתרגום הקריטריונים למצוקה למדדים כמותיים נתקלנו בשני סוגים של קושי: אי

 חשבים, עדכניים ונגישים. ת המדדים והמחסור בנתונים ממותקפּול

הקושי הראשון הוא בתרגום המונחים "מתמחים טובים", "עומס עבודה קלינית", "תגמול הולם" 

' אלמדדים תקפים. כך למשל, בחרנו את שיעורי ההצלחה בבחינות שלב ו"איכות חיים מקצועיים" 

חידה ומהימנותם לאיכות המתמחים. ההצדקה לבחירת המדד הזה הייתה ברמתם האהעיקרי כמדד 

יקטיבי יפה בשלב ב', שהשיפוט בהן נחשב ליותר סוב-בחינות בעלעומת הל' אהגבוהה של בחינות שלב 

(Epstein, 2007)  ומותנה באישיות של הבוחן וברקע האקדמי שלו(Weingarten et al, 2000; Allison and 

Katona, 1992.) יבותיה. האם שינוי בשיעור אולם, קשה ללמוד מההצלחה בבחינות ההתמחות על ס

ת ההתמחות או שינוי בדרגת תכניבטיב שינוי ההצלחה מסמנת שינוי באיכות המועמדים להתמחות, 

 הקושי של הבחינות? 

בדומה, אין נתונים עדכניים המעידים כי בוגרי בתי הספר לרפואה בישראל אכן טובים יותר מבוגרי 

 International medicalאםהיכרת בעולם המערבי וודאות נ-בתי הספר לרפואה בחו"ל. קיימת אי

graduates עומדים בסטנדרטים המקצועיים (Dow & Harris, 2002).  רוב הדיון בספרות מתמקד בשיעור

במידה ממנו עולה מחסור בכוח אדם, הסובלים מהעולה של רופאים מהגרים, בעיקר במקצועות 

 המקצוע הרפואי. על העלולות להיות לכך  שלכותההחשש משל מסוימת 

כמדד טיב המתמחים. בישראל, בדומה לארצות אחרות  "שיעור הנשים"קיימים גם ספקות לגבי תוקף 

העלייה ש ייתכןכן,  לערפואה. הבעולם המערבי, קיימת עלייה עקבית בשיעור הנשים בין תלמידי 

עדר ייטוי להבבהכרח כללית וברפואה פנימית איננה  כירורגייהבשיעור הנשים בין המתמחים ב

במקום לחפש דרכים למשוך גברים למקצוע  המשיכה של מקצועות אלה, אלא ביטוי למגמה כללית.

לחפש דרכים למשוך אליו  Sheldon (0009)-( ו0005) Sheldon and Schoroen רפואי נתון, ממליצים

חיי  הןו לאפשרכך שית ,הגמשת תקופת ההתמחות ואופן העבודה במחלקהבאמצעות מתמחות טובות 

 לשנות את אופני החשיבה לגבי היכולות המקצועיות של נשים . מומלץ אףמשפחה תקינים

(Saalwzchter et al., 2006) . 

ייתכן כי המדדים שבחרנו לעומס עבודה אינם תקפים בשל הקושי להשוות בין מקצועות קליניים. עוד 

שפוז לרופא בשני המקצועות בעומס העבודה לפי מדד מספר הקבלות לא עלייהכך למשל, נמצאה 

מספר רופאים בין מספר קבלות לאשפוז לבין שבחנו. אולם, אין בידינו מדד הקובע מהו יחס סביר 

שהעומס המוטל על הרופא בקבלה לאשפוז במחלקה אחת אינו דומה לעומס  ייתכןבמחלקה. בנוסף, 

ניהם השונים ממחלקה וזאת גם בשל מורכבות החולים ומאפיי ,המוטל על הרופא במחלקה האחרת

 ,למחלקה. ייתכן גם כי מספר הקבלות לרופא כלל איננו מדד הולם לבחינת עומס העבודה הקלינית

עידון הולם: פתרון הצענו לכך נראה שבאשר לכך, שכן אינו משקף את היקף הטיפולים ומורכבותם. 

פתרון זה עדיין  ת,עם זא מורכבות הטיפול.פי לבאמצעות תקנון מדד של מספר הקבלות לאשפוז ה

 טעון בדיקה על מספר גדול יותר של חולים במחלקות השונות של בתי החולים. 
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מאמצים לזמן ולהולם -לא מצאנו מדדים אובייקטיביים לתחושה הסובייקטיבית של תגמול בלתי

תחושה זו חזקה יותר בקרב הכירורגים הכלליים, במיוחד הרושם הוא שהמושקעים בעבודה במקצוע. 

לבין האפשרויות לאפיקי הכנסה נוספים העומדים לרשותם בתוך בית החולים  ביןר משווים כאש

יש לרופאים המומחים אפיקי שבחנו מקצועות כירורגיים אחרים. בשני המקצועות האפשרויות של 

פחות פתוחים בפניהם אפיקי הכנסה בתוך  , באופן יחסי,אולם, הכנסה נוספים מחוץ לבית החולים

 ם )במסגרת תאגידי הבריאות או שר"פ(. בית החולי

הקושי השני בתרגום קריטריוני המצוקה למדדים הוא במחסור בנתונים ממוחשבים, עדכניים 

ונגישים. כך למשל, המידע על משרות פנויות מוגבל למשרות בתקן, ואין מידע על משרות המאוישות 

ל מתמחים המועמדים למכרזים נותן ממקורות אחרים שאינם מתקציב בית החולים. לכן, גם המידע ע

אינו כולל מידע על מועמדים למשרות שאינן במסגרת התקנים הוא שהיות תמונה חלקית בלבד 

 הרגילים של המחלקה.

נתונים על נשירת מתמחים לפני לדוגמה, חסרים ברור לנו אפוא כי המדדים שזיהינו אינם מספיקים. 

ועל נשירת רופאים  ,המתמחה למקצוע ו שלהתאמתלו ומדד לטיב , אשר יכולה לשמשסיום התמחותם

צורך אפוא איכות חיים גרועה. קיים לשביעות רצון ו-אילמדד לשחיקה,  , אשר יכולה לשמשבכירים

לזהות מדדים נוספים לבחינת העומס מלבד מדדי האשפוז, שיתאימו לאופי העבודה בכל מחלקה. 

ם תלויה ביכולת לאסוף נתונים אמינים בהיקף אולם, יש לזכור כי היכולת להפכם למדדים ישימי

ארצי, שניתן יהיה להשתמש בהם בתהליך של בדיקה חוזרת של מקצועות רפואיים ומידת המשבר 

 להשוואה ביניהם. כן, ו ,בהם

 ידי-עלזיהינו שעם כל מגבלותיהם, נראה לנו כי המדדים בהם השתמשנו תומכים חלקית בבעיות 

 מחלקות הקליניות ואנשי המפתח במערכת הבריאות. בין השנים ניתוח העדויות של מנהלי ה

במקביל כללית,  כירורגייהשל התמחות ב 'אשיעור ההצלחה בבחינות שלב חלה ירידה ב, 0004-0000

המובילים בין כללית ורפואה פנימית אינם  כירורגייההמקצועות אכן, ברפואה פנימית. לעלייה 

'; אולם שיעורים אלה עדיין גבוהים משל מספר מקצועות אלב בשיעורי ההצלחה בבחינות ש (כבעבר)

נמוך נותר אולם הוא , שיעור בוגרי חו"ל בשני המקצועותעלה , 0004-0000רפואיים אחרים. בין השנים 

בשורה של מקצועות רפואיים. שיעור הנשים עלה בקרב המתמחים ברפואה מהשיעורים המקבילים 

. עם זאת, שיעור הגברים המסיימים התמחות כללית ירורגייהכפנימית, והוא במגמת עלייה גם ב

העלייה בשיעור שיתכן יו ,כללית עדיין גבוה ממספר רב של מקצועות רפואיים אחרים כירורגייהב

משקפת את העלייה הכללית בשיעור הנשים במקצוע הרפואה. נראה אפוא כי אכן כוח במקצוע הנשים 

ישראל לימודים במתמחים גברים, בוגרי אה הפנימית בקרב הכללית והרפו כירורגייהשל ההמשיכה 

ירד בין  (אותם מתמחים שהמרואיינים היו רוצים שיצטרפו למקצוע) גבוהיםלימודיים ובעלי כישורים 

עמוקה יש עדיין מקצועות רפואיים הנמצאים במצוקה  הללומדדים כל ה פי-עלאולם,  .0004-0000

 ., בקריטריון זהיותר

לגבי הרפואה הפנימית,  הכללית ולרפואה הפנימית קושי באיוש תקנים פנויים? רגייהכירוהאם יש ל

יום הוא כו ,פנויים ברפואה פנימיתה, עלה מספר התקנים 0005-3777 בין השנים התשובה חיובית.

, לגבי כירורגייה כלליתגבוה מן הממוצע הכללי של משרות רופאים פנויות בבתי החולים הממשלתיים. 
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ולא  ,בדיווח של מנהלי המחלקות הכירורגיות כי איןאף תומכים ו ,אינם מעידים על קושי כזה הנתונים

 משרות פנויות שהתקשו למלאן במשך תקופה ארוכה.   ,היו בעבר

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

מספר הרופאים בין היקף המטלות לבין ה ביחס יתוצאה מעליכללית כ כירורגייהבבעומס העבודה 

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

 העבודה לרופא במחלקות אלו.  

יחסי למקצועות באופן המצוקה" במקצוע רפואי נתון מוגדרת "האם  :ותשאל ות מספרעול מכאן

יא אמיתית רק אם מקצוע נתון נמצא, לפי מדדים אוביקטיביים, במקום נמוך או אחרים? האם ה

האם העובדה שיש מקצועות רפואיים אחרים שמצבם אף  ?מקצועות אחריםבדירוג ההנמוך ביותר 

פחות טוב לפי קריטריון זה או אחר, מעידה על כך שהמקצוע המדובר אינו במצוקה? האם מגמות 

תוח הראיונות והעדויות ימנ טריון אחד בלבד מעידות על מצוקה במקצוע?המצביעות על ירידה בקרי

 שלושהוהרפואה הפנימית ל כירורגייהמצוקה של מקצועות הכי ניתן לחלק את הגורמים לבכתב עלה 

 :סוגים

 )ההקשרים החברתיים, התרבותיים והכלכליים(גורמים הקשורים למערכת הבריאות ולסביבה  .3

 ארגוני של בתי החולים בישראל ולאופן ניהולםגורמים הקשורים למבנה ה .0

 מאפייני המקצוע הרפואי לגורמים הקשורים  .6

לפתרונות ארצות הברית ובאירופה וב, המרואיינים בישראלשהציעו פתרונות להתייחס למכאן, שיש 

בית , המערכת-כלל :בהתאם לרמה שהם מיועדים לתת לה מענה ,בספרות המקצועיתהמוצעים 

 וע רפואי ספציפי. מקצאו  החולים

רמותיה השונות לבמחקר, סיכמנו פתרונות אפשריים שהעלו אנשי מקצוע מובילים ברפואה הקלינית 

הכירורגיה הכללית והרפואה הפנימית. עיקר המקצועות בה שרויים שבארץ ובחו"ל לפתרון המצוקה 

לת נטל העבודה העסקת כוח עזר להקבההצעות תמכו בהגדלת התקינה של כוח האדם של הרופאים, 

העלאת בשינויים במבנה ובתכנים של הוראת המתמחים, בהקלינית והמנהלית של הרופאים, 

 physician-לו acute care surgeons-בדומה להכשרת מומחים מסוג חדש בהאטרקטיביות של המקצוע ו

assistantsת ההצעות . נראה לנו, כי המצוקה בשני מקצועות קליניים חשובים אלה מחייבת את בחינ

 אם תמצאנה הגיוניות ומועילות.  ,וחיפוש דרכים ליישומן

אם הם מתאימים לבחון , יש לשקול את הראיות ליעילות הפתרונות שהוצעו בחו"ל ובראש ובראשונה

בארה"ב הקלה על המתמחים  physician assistantsלנורמות בארץ. כך למשל, דווח כי העסקתם של 

 ;Victorino & Organ, 2003) איכות ההתמחות ושפרה את הטיפול בחולה בכירורגיה כללית, העלתה את

(Jerom et al., 2004לעומתם, חוקרים אחרים מצאו כי שילובם של .physician assistants   במחלקות

רופא הההצעה לפתרון בדמות . (Haile et al., 2005) לכירורגיה כללית לא הקל על עומס העבודה

את עצמה בארה"ב כפתרון למחסור ברופאים במחלקות הפנימיות. היא משכה הוספיטליסט הוכיחה ה

החולים, בהם התגמול  רופאים עם הכשרה ברפואה פנימית ועם ניסיון בטיפול נמרץ לעבודה בבתי

ברפואה הראשונית בקהילה. העסקת ההוספיטליסטים צמצמה את הצורך שניתן גבוה מזה 

הקטנה של מספר ימי האשפוז ומצבת הרופאים. באמצעות  עלויותוהפחיתה בהתייעצות עם מומחים 
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העסקתם גם הביאה לסטנדרטיזציה של הטיפול ולתקשורת טובה יותר בתוך צוות המחלקה. אולם, 

, ויש הטוענים כי פתרון זה תרם (Hoff et al., 2001) למרבית הרופאים במעמד זה אין אפיק התקדמות

עם זאת, בעת יישומו של . (Reuben, 2007)נית בארה"ב למחסור ברופאים פנימיים ברפואה הראשו

ארה"ב המאושפז ממשיך להיות המערכות: ביש להביא בחשבון את השוני בין פתרון זה בישראל, 

ישראל יש (; ב)ומכאן חשיבות ההוספיטליסטיםשאינו מועסק בבית החולים ידי רופאו האישי במטופל 

, ולכאורה, כל ה בקהילה לבין הטיפול בבית החוליםידי רופא המשפחהניתן בהפרדה בין הטיפול 

עם זאת, יש לזכור כי מרביתם עובדים במספר מסגרות בנוסף  .רופאי בתי החולים הם הוספיטליסטים

יש לתת את הדעת  לעבודתם בבית החולים ולכן אינם נמצאים בו לאורך כל שעות העבודה הקלינית.

  ASA-ידי ה-, כפי שמוצע בארצות הברית עלשראלבי גם על כך שהגדלת מספר התקנים למתמחים

תגדיל את מספר הכירורגים הכלליים המומחים העשויים להתקשות במציאת תעסוקה, , AAMC-וה

 במיוחד במסגרת בית החולים.  

בנוסף, בארץ, השיפור בתגמול הרופאים ותוספת התקינה תלוי בהסכמי עבודה כלל ארציים. שינויים 

פי -על האוצר משרדב יםנשקל השיפור בתגמולו התקינה סוגייתצוע כי יבבהסכמים אלה קשים ל

 בתקינה ,העבודה יבתנא שיפור כל .הבריאות מערכת כל ועל האשפוז מערכת כל על םהשלכותיה

 ההוצאהוספת משרות ושיפור סביבת העבודה בבתי החולים עלול להגדיל את ת ידי-על, ובשכר

בשנים האחרונות המצטיירת  הדבר נוגד את הנטייה שלתית.ההוצאה הממאת ו בריאות על הלאומית

  .והשכר התקינה בעייתרון פתמקשה על מה שלצמצום בהוצאה הממשלתית לבריאות, 

באישור המועצה המדעית של ההסתדרות , כלומר המערכתית ברמה הוא גם לוית ההתמחות שיפור

 ות הם אמנם קלים יותר לביצוע;השינויים שהוצעו במסלול ההתמח הרפואית והאגודים המדעיים.

 לבחון מקום יש. לאור הקשיים האלה, ותקציב תקנים תוספת יםמחייב םה גם דבר של בסופו, אולם

 שיפורשל כוח האדם וב תקינהגורמים למצוקה הקשורים בה מן חלקלפחות  לפתוראפשרות 

ון להקל על המצוקה של , ניסימחלקות בין תקנים ניוד באמצעותבית החולים, למשל,  בדרג התמחותב

 הפתרונות מן חלקעם זאת יש לזכור כי  .ושיפור ההוראה בעת ההתמחות בבית החולים מתמחיםה

 עלנטל נוסף  להטילוכי הדבר עלול  מימונם וביכולת עבודה בהסכמיגם הם  קשורים החולים בית דרגב

 . החולים בתי מנהלי

בה ניתן להתאים למערכת הבריאות שדה מן הראוי להתעמק בכל הצעה לפתרון ולבחון את המי

 Acute Care-בישראל הצעות בנוגע לשינוי מבנה המקצוע הרפואי, יצירת תפקידים והתמחויות, כגון ה

Surgeon במחלקות לכירורגיה כללית וה- Physician in Acute Medicine  ברפואה פנימית או שינויים

תלמידי רפואה. מן הראוי גם  קרבע הרפואי בבתוכן ובמבנה ההתמחות ושיפור אטרקטיביות המקצו

להרחיב את חקר המצוקה במקצועות הרפואיים מעבר למחקר הגישוש הנוכחי, ולבחון את יעילותם 

 של הפתרונות שהוצעו גם לגבי מקצועות רפואיים אחרים.

וח , ואף בישראל )דבישראל, כבכל העולם המערבי, השתנה מעמדו של מקצוע הרפואה. בארצות שונות

מורגש מחסור רב ברופאים. הקריטריונים  (,0000הוועדה לבדיקת הצרכים העתידיים ברופאים, 

. מקצועות הכירורגיה והרפואה הפנימית, מבטאים שינוי זהשזוהו בעבודה זו למצוקה במקצוע רפואי 



 

 39 

ובת מעין "כתהללו גם אם עדיין לפי אותם קריטריונים, אינם במצוקה הרבה ביותר, רואים במגמות 

 על הקיר".

במחקר בנינו מסגרת סוגיה קשה שעד כה לא זכתה לבדיקה יסודית בישראל. מחקר זה בחן והאיר 

מושגית להבנת הרכיבים המרכזיים של הרקע, הגורמים והקריטריונים למקצוע רפואי במצוקה. 

ים כאלה בנוסף, זיהינו מדדים לבחינת היקף המצוקה ואף סוגיות חשובות אשר להן צריך לפתח מדד

ניתן יהיה להגדיר קריטריונים למקצועות במצוקה, לאתר  ,ממצאיועל בסיס או לשפר מדדים קיימים. 

באופן מסודר את הסוגיות המרכזיות הגורמות לתופעה, כולל אלו הנובעות מן המישור הארגוני ואופן 

נן. המחקר, לזהות דרכים אפשריות לפתרו ,ואף ,ארגון העבודה בבתי החולים, לברר את היקפן

בסיס למחקר רחב יותר בקרב מקצועות רפואיים  שמשתחומי מומחיות, יוכל לשהתמקד בשני 

  נוספים.
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 בראיונות העומק  המרואייניםעל נתונים  :'א נספח

 כירורגייהחולים ומנהלי מחלקות לבתי מנהלי  -: נתונים על המרואיינים בראיונות העומק 1לוח א
 )באחוזים( כללית ולרפואה פנימית

  
 1המרואיינים ה"כס
42=n 

מנהלי מחלקה 
 כללית כירורגייהל
33=n 

 מנהלי מחלקה 
 פנימיתלרפואה 

36=n 
    ותק במקצוע

 50 35 55 שנים 30-3
 66 09 29 יםשנ 00-33
 04 7 18 שנה 00מעל 

    * מין
 37 300 88 יםגבר
 63 0 12 נשים

    אזור גאוגרפי
 45 43 59 מרכז

 53 55 43 פריפריה

    *גודל בית החולים 
 06 55 33 גדול
 8 69 31 בינוני
 37 37 39 קטן

    חוליםסוג בית ה
 63 43 43 ממשלתי

 30 63 40 קופת חולים
 8 36 12 ציבורי
 0 0 5 פרטי

 כללית, מנהלי מחלקות לרפואה פנימית כירורגייהחולים, מנהלי מחלקות לבתי מנהלי  הסך הכל כולל  .3

 



 

 95 

 בחו"לארגונים המדעיים המרואיינים ב: 'נספח ב

 צעות הדואר האלקטרונינו באמישנציגיהם רואיהארגונים המדעיים בחו"ל 

 כירורגייה

European Surgical Association (ESA) 

 American Surgical Association (ASA) 

American Society of General Surgery (ASGS) 

International Society of Surgery (ISS) 

 רפואה פנימית

 Society of General Internal Medicine (SGIM)  

European Federation of Internal Medicine (EFIM) 

International Society of Internal Medicine (ISIM) 

American Board of Internal Medicine (ABIM) 
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 על הקשורים לרפואה פנימית-ה להתמחות במקצועותיפני :'גנספח 

אחר מכן להתמחות מנת ללמוד על שיעור הרופאים המסיימים התמחות ברפואה פנימית ופונים ל-על

בחנו את מספר מסיימי ההתמחות ברפואה פנימית  ,העל הקשורים לרפואה פנימית-באחד ממקצועות

העל באותה -ואת מספר המתחילים התמחות באחד ממקצועות 0004-ל 0000 שבין בכל אחת מן השנים

 בה סיימו התמחות ברפואה פנימית או שנה לאחר מכן. ששנה 

רופאים התחילו  303איש התמחות ברפואה פנימית, וכי  353הנדונות סיימו  עולה כי בשנים 3גמלוח 

 העל שהקבלה להתמחות בהם מותנית בתעודת מומחה ברפואה פנימית.-התמחות באחד ממקצועות

 2005 - 2000על לאחר סיום התמחות ברפואה פנימית, -: מספר המתחילים התמחות במקצוע1גלוח 

 0004 0005 0006 0000 0003 0000 סה"כ מקצוע רפואי
סה"כ מתחילים התמחות 

 75 74 99 70 105 141 901 העל-באחד ממקצועות
 39 37 39 39 34 03 109 קרדיולוגיה
 8 30 3 8 9 9 49 המטולוגיה

 0 0 0 0 5 0 12 אימונולוגיה ואלרגולוגיה
 0 6 6 3 9 6 24 מחלות ריאה

 36 30 4 9 35 7 58 גסטרואנטרולוגיה
 7 6 3 3 6 8 30 לוגיהאנדוקרינו
 6 8 4 5 3 4 31 נפרולוגיה
 35 30 00 37 03 06 111 גריאטרייה

 0 6 0 3 0 0 12 גנטיקה רפואית
 3 0 6 6 3 6 18 ראומטולוגיה

 3 9 6 30 8 6 39 מחלות זיהומיות
 9 5 9 6 30 7 40 טיפול נמרץ כללי

 4 3 0 0 0 0 9 פרמקולוגיה קלינית
 3 30 0 5 0 58 90 רפואה דחופה

        
מספר מסיימי התמחות 

 70 338 70 333 330 300 949 ברפואה פנימית 
אחוז המתחילים התמחות 

על, מתוך מסיימי -במקצוע
ההתמחות ברפואה פנימית 

 83 300 33 80 88 --- --- בשנה הקודמת
אחוז המתחילים התמחות 

על מתוך מסיימי -במקצוע
ההתמחות ברפואה פנימית 

 303 80 86 98 74 338 --- שנהבאותה ה
 מקור: ההסתדרות הרפואית בישראל
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מתוך אלה  ,בשנה מסוימת העל-לים להתמחות באחד ממקצועותכי שיעור המתחיעולה  3גמלוח 

. העובדה שלעתים הוא שסיימו התמחות ברפואה פנימית בשנה הקודמת הנו גבוה לאורך שנים אלה

חים בהתמחות במקצוע יש מי מכך שייתכן שבין המתקשורה לבשנים מסוימות  300%על  העול

 .שסיימו בשנים הקודמות לשנה ששימשה כבסיס לחישוב

על מבין בוגרי -שיעורים אלה אף גבוהים יותר כאשר מחשבים את מספר המתחילים התמחות במקצוע

 .  300% -השיעור אף עובר את ה 0004-ו 0000ההתמחות ברפואה פנימית באותה שנה. בשנים 

חרנו להציג את שתי האפשרויות משום שלא ידוע לנו האם הרופאים שמתחילים התמחות באחד ב

העל בוחרים לעשות זאת באותה שנה שבה סיימו התמחות ברפואה פנימית או שנה מאוחר -ממקצועות

 יותר.
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 ןהי: משרות פנויות ומשרות מאוישות והיחס בינ'ד נספח

 ,בית החוליםבכל ת וון במחלקות הכירורגיניהישות והיחס בימשרות פנויות, משרות מאו: 1דלוח 
  2004-1777לפי בית חולים, בתי החולים הממשלתיים, ב

 0005 0006 0000 0003 0000 3777 בית חולים

ממוצע 
כל 

 השנים
        קטנים/פריפריהבתי חולים 

              צפתבזיו מרכז רפואי 

 3.6 3.6 0.6 0.0 3.8 0.0 3.4 משרות פנויות - כללית יהכירורגי
 7.7 35.5 30.9 7.0 7.6 9.6 3.7 בית החוליםבכ המשרות הפנויות ה"ס
 8.0 8.0 8.4 9.4 8.0 8.0 8.0 כירורגייהמאוישות ב ה"כס
 358.4 348.0 348.0 359.0 353.0 353.0 353.0 בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0  ירורגייהכשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות ב
מתוך סך  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ב

 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 בית החוליםפנויות בהמשרות ה
מתוך סך  בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

              פוריהבית חולים 

 0.5 0.6 0.8 0.0 3.0 0.0 0.0 משרות פנויות - כללית כירורגייה
 6.8 6.0 0.0 6.3 9.9 4.4 3.4 בית החוליםבהמשרות הפנויות סה"כ 

 7.6 30.0 30.0 7.0 7.0 7.0 7.0 כירורגייהמשרות מאוישות ב ה"כס
 304.9 338.0 338.0 307.0 300.0 79.0 70.0  בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות ב
מתוך סך  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ב

 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 בית החוליםפנויות בהמשרות ה
מתוך סך  בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

              הלל יפהמרכז רפואי 

 3.4 3.0 3.04 3.0 0.0 3.0 3.4 משרות פנויות - כללית יהכירורגי

 38.0 00.3 38.8 30.6 33.6 06.8 33.6  בית החוליםבכ המשרות הפנויות ה"ס

 30.6 35.0 36.0 30.0 30.0 30.0 33.0 כירורגייהמשרות מאוישות ב ה"כס

 336.0 396.0 390.0 333.0 330.0 348.0 345.0 בית החוליםרות מאוישות במש ה"כס

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות ב

מתוך סך  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 בית החוליםפנויות בהמשרות ה

מתוך סך  בית החוליםיות בשיעור המשרות הפנו
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

              וולפסון מרכז רפואי 

 0.7 6.0 0.0 3.0 0.4 3.0 0.0 משרות פנויות  -כללית  יהכירורגי

 03.4 50.8 04.0 63.8 60.6 06.3 8.0 בית החוליםב כל המשרות הפנויות סה"כ

 00.6 03.0 03.0 00.0 00.0 00.0 00.0 כירורגייהמאוישות ב משרות סה"כ

 070.4 609.0 609.0 070.0 084.0 083.0 096.0 בית החוליםמשרות מאוישות ב סה"כ
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: משרות פנויות, משרות מאוישות והיחס ביניהן במחלקות הכירורגיות ובכל בית החולים, 1לוח ד
 )המשך(  2004-1777בבתי החולים הממשלתיים, לפי בית חולים, 

 0005 0006 0000 0003 0000 3777 בית חולים

ממוצע 
כל 

 השנים
 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות ב

מתוך סך  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ב
 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 בית החוליםפנויות בהמשרות ה

מתוך סך  בית החוליםהפנויות בשיעור המשרות 
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

              ברזילי המרכז הרפואי ע"ש

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 משרות פנויות  -כללית  יהכירורגי

 30.3 30.7 34.3 8.0 34.8 35.0 7.3 בית החוליםבהמשרות הפנויות  ה"כס

 33.6 30.0 30.0 33.0 33.0 33.0 33.0 כירורגייהשרות מאוישות במ ה"כס

 003.0 033.0 035.0 003.0 373.0 376.0 389.0 בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות ב

מתוך סך  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ב
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 בית החוליםפנויות בה המשרות

מתוך סך  בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

        

        בינוניים חולים יבת

              נהריהלגליל המערבי בית חולים 

 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 5.0 תמשרות פנויו -כללית  יהכירורגי
 66.8 03.4 54.0 67.0 08.4 04.6 68.6 בית החוליםב המשרות הפנויות ה"כס
 30.4 7.0 30.0 30.0 30.0 33.0 36.0 כירורגייהמשרות מאוישות ב ה"כס
 005.6 043.0 056.0 003.0 033.0 004.0 004.0  בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.6  כירורגייהיות ביחס למאוישות בשיעור המשרות הפנו
מתוך סך  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ב

 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 בית החוליםפנויות בהמשרות 

מתוך סך  בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

              אסף הרופארפואי  מרכז

 0.0 0.4 0.0 3.0 0.0 6.9 3.0 משרות פנויות  -כללית  יהכירורגי

 67.5 43.6 54.9 63.3 63.8 69.8 08.7 בית החוליםבכ המשרות הפנויות ה"ס

 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 כירורגייהמשרות מאוישות ב ה"כס

 638.9 655.0 663.0 638.0 633.0 606.0 074.0  בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות ב

מתוך סך  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 בית החוליםפנויות בהמשרות ה

ך מתוך ס בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 בית החוליםהמשרות המאוישות ב
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: משרות פנויות, משרות מאוישות והיחס ביניהן במחלקות הכירורגיות ובכל בית החולים, בבתי 1לוח ד
 )המשך(  2004-1777החולים הממשלתיים, לפי בית חולים, 

 0005 0006 0000 0003 0000 3777 בית חולים

ממוצע 
כל 

 השנים
        גדולים/מרכז חולים יבת

              רמב"םבית חולים 

 0.0 0.0 5.4 0.9 0.0 3.6 0.0 משרות פנויות  -כללית  יהכירורגי
 39.8 38.0 66.8 37.9 7.0 7.8 33.4 בית החוליםבכ המשרות הפנויות ה"ס
 37.8 00.0 00.0 00.0 37.0 00.0 00.0 כירורגייהמשרות מאוישות ב ה"כס
 506.9 505.0 505.0 500.0 678.0 689.0 689.0 בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות ב

מתוך סך  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 בית החוליםפנויות בהמשרות ה

מתוך סך  בית החוליםת הפנויות בשיעור המשרו
 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

              שיבא תל השומרהמרכז הרפואי 

 0.9 6.0 6.0 0.4 0.0 5.0 0.0 משרות פנויות - כללית יהכירורגי

 66.7 65.8 53.4 63.0 03.6 09.6 69.3 בית החוליםב כ המשרות הפנויותה"ס

 03.4 03.0 03.0 03.0 00.0 06.0 06.0 כירורגייהמשרות מאוישות ב ה"כס

 445.6 485.0 485.0 440.0 463.0 463.0 465.0 בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות ב

מתוך סך  כירורגייהשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 בית החוליםפנויות בהמשרות ה

מתוך סך  בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

 מקור: נתוני נציבות שירות המדינה
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ת ובכל בית משרות פנויות, משרות מאוישות והיחס ביניהן במחלקות לרפואה פנימי: 2דלוח 
  2004-1777החולים, בבתי החולים הממשלתיים, לפי בית חולים, 

 0005 0006 0000 0003 0000 3777 בית חולים

ממוצע 
כל 

 השנים

        קטנים/פריפריהבתי חולים 

              זיו צפתמרכז רפואי 

 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.6 משרות פנויות - רפואה פנימית
 7.7 35.5 30.9 7.0 7.6 9.6 3.7 בית החוליםבת הפנויות המשרוה"כ ס
 37.7 00.4 00.4 00.4 00.0 37.0 37.0 פנימיתמשרות מאוישות ב ה"כס
 358.4 348.0 348.0 359.0 353.0 353.0 353.0 בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0  פנימיתשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות ב
המשרות מתוך סך  פנימיתשיעור המשרות הפנויות ב

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 בית החוליםפנויות ב
מתוך סך  בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

              פוריהבית חולים 

 3.3 0.3 3.0 3.8 3.8 0.0 0.0 משרות פנויות - רפואה פנימית
 6.8 6.0 0.0 6.3 9.9 4.4 3.4 בית החוליםבהמשרות הפנויות  ה"כס
 33.0 37 37 33.4 34.4 35.4 33.4 פנימיתמשרות מאוישות ב ה"כס
 304.9 338.0 338.0 307.0 300.0 79.0 70.0  בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 פנימיתבשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות 
המשרות מתוך סך  פנימיתשיעור המשרות הפנויות ב

 0.6 0.0 0.4 0.3 0.0 0.5 0.0 בית החוליםפנויות בה
מתוך סך  בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

              הלל יפהמרכז רפואי 

 3.4 6 6 0 0 3 0 משרות פנויות - רפואה פנימית

 38.0 00.3 38.8 30.6 33.6 06.8 33.6  בית החוליםבכ המשרות הפנויות ה"ס

 04.3 08 08 05 05 05 00.4 פנימיתמשרות מאוישות ב ה"כס

 336.0 396.0 390.0 333.0 330.0 348.0 345.0 בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0  פנימיתות הפנויות ביחס למאוישות בשיעור המשר

המשרות מתוך סך  פנימיתשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 בית החוליםפנויות בה

מתוך סך  בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

              וולפסון כז רפואי מר

 33.4 33.6 8.4 34.4 34.3 33.0 0.0 משרות פנויות  - רפואה פנימית

 03.4 50.8 04.0 63.8 60.6 06.3 8.0 בית החוליםב כ המשרות הפנויותה"ס

 37.6 97.0 97.0 33.0 35.0 35.0 35.0 פנימיתמשרות מאוישות ב ה"כס

 070.4 609.0 609.0 070.0 084.0 083.0 096.0 בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0  פנימיתשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות ב
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: משרות פנויות, משרות מאוישות והיחס ביניהן במחלקות לרפואה פנימית ובכל בית 2לוח ד
 ך()המש 2004-1777החולים, בבתי החולים הממשלתיים, לפי בית חולים, 

 0005 0006 0000 0003 0000 3777 בית חולים

ממוצע 
כל 

 השנים
המשרות מתוך סך  פנימיתשיעור המשרות הפנויות ב

 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.0 בית החוליםפנויות בה

מתוך סך  בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

              ברזיליהרפואי ע"ש המרכז 

 0.4 0.0 6.4 3.0 6.0 0.0 6.0 משרות פנויות  - רפואה פנימית

 30.4 30.7 34.3 8.0 34.8 35.0 7.3 בית החוליםבכ המשרות הפנויות ה"ס

 60.8 65.4 65.4 60.4 60.4 60.4 05.0 פנימיתמשרות מאוישות ב ה"כס

 003.0 033.0 035.0 003.0 373.0 376.0 389.0 בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 פנימיתשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות ב

המשרות מתוך סך  פנימיתשיעור המשרות הפנויות ב
 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.6 בית החוליםפנויות בה

מתוך סך  בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 בית החוליםות בהמשרות המאויש

        

        בינוניים חולים יבת

              נהריהבית חולים לגליל המערבי 

 3.0 5.0 8.0 30.0 6.0 5.0 8.0 משרות פנויות - רפואה פנימית
 66.8 03.4 54.0 67.0 08.4 04.6 68.6 בית החוליםב כ המשרות הפנויותה"ס
 54.3 46.0 43.0 59.0 50.0 67.0 68.4 פנימיתרות מאוישות במש ה"כס
 005.6 043.0 056.0 003.0 033.0 004.0 004.0  בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0  פנימיתשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות ב
המשרות מתוך סך  פנימיתשיעור המשרות הפנויות ב

 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 בית החוליםבפנויות ה

מתוך סך  בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

              אסף הרופאמרכז רפואי 

 5.3 3.0 0.0 6.0 4.3 4.9 6.0 משרות פנויות  - רפואה פנימית

 67.5 43.6 54.9 63.3 63.8 69.8 08.7 החולים ביתבכ המשרות הפנויות ה"ס

 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.4 57.4 פנימיתמשרות מאוישות ב ה"כס

 638.9 655.0 663.0 638.0 633.0 606.0 074.0  בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3  פנימיתשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות ב

המשרות מתוך סך  פנימיתיעור המשרות הפנויות בש
 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 בית החוליםפנויות בה

מתוך סך  בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 בית החוליםהמשרות המאוישות ב
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ימית ובכל בית : משרות פנויות, משרות מאוישות והיחס ביניהן במחלקות לרפואה פנ2לוח ד
 )המשך( 2004-1777החולים, בבתי החולים הממשלתיים, לפי בית חולים, 

 0005 0006 0000 0003 0000 3777 בית חולים

ממוצע 
כל 

 השנים

        גדולים/מרכז חולים יבת

              רמב"םבית חולים 

 6.3 5.0 5.8 3.4 3.0 6.0 0.4 משרות פנויות  - רפואה פנימית
 39.8 38.0 66.8 37.9 7.0 7.8 33.4 בית החוליםבהמשרות הפנויות כ ה"ס
 53.6 43.4 43.4 53.4 56.4 50.4 50.4 פנימיתמשרות מאוישות ב ה"כס
 506.9 505.0 505.0 500.0 678.0 689.0 689.0 בית החוליםמשרות מאוישות ב ה"כס

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3  פנימיתשיעור המשרות הפנויות ביחס למאוישות ב

המשרות מתוך סך  פנימיתשיעור המשרות הפנויות ב
 0.0 0.0 0.3 0.6 0.3 0.6 0.0 בית החוליםפנויות ב

מתוך סך  בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

              שיבא תל השומרהמרכז הרפואי 

 0.7 6.0 5.0 6.4 0.0 5.4 0.4 משרות פנויות - יתרפואה פנימ

 66.7 65.8 53.4 63.0 03.6 09.6 69.3 בית החוליםב כ המשרות הפנויותה"ס

 43.8 46.4 45.4 57.4 40.4 43.4 43.4 פנימיתמשרות מאוישות ב ה"כס

 445.6 485.0 485.0 440.0 463.0 463.0 465.0 בית החוליםסך משרות מאוישות ב

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0  פנימיתהמשרות הפנויות ביחס למאוישות בשיעור 

במשרות מתוך סך  פנימיתשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 בית החוליםפנויות בה

מתוך סך  בית החוליםשיעור המשרות הפנויות ב
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 בית החוליםהמשרות המאוישות ב

 מקור: נתוני נציבות שירות המדינה
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 והבהרות  הגדרות - : מדדי אשפוז'הנספח 

מספר הימים הממוצע שהחולה שהה במחלקה או בבית החולים מיום כניסתו ועד  :ממוצעת שהייה

 לפי הנוסחה: ,יום שחרורו

  המחלקה מן ששוחררו חולים של שהייה ימי 
 שחרורים מספר                     

 

התקופה. בחישוב ימי האשפוז יום הקבלה של במשך יה של החולים י: סך כל ימי השה אשפוזימי 

החולה אינו מובא בחשבון, למעט כאשר החולה התקבל ויצא באותו תאריך, אז מחושב יום אשפוז 

 אחד.

 

 : מספר מיטות האשפוז המאושר בתעודת הרישום של בית החולים בזמן מוגדר.מיטות בתקן

 

מספר ימי האשפוז שהיו בפועל בהשוואה למספר ימי האשפוז הפוטנציאלים : מיטות תפוסת אחוז

 לפי הנוסחה:, במשך תקופה מוגדרת

                   X 300 בתקופה בפועל אשפוז ימי        
 בתקופה הימים מספר X  בתקופה המיטות מספר

 

 נוסחה:מספר האשפוזים הממוצע למיטת אשפוז בתקופה לפי ה  :סבב מיטות

 אחוז התפוסה  X  מספר ימים בתקופה     
 X 300שהייה ממוצעת               

 

: סך הקבלות לאשפוז בבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות האשפוז בתוך בית קבלות לאשפוז

 החולים. 

 

 : מחושב לפי הנוסחה:יחס קבלות לאשפוז לאיוש משרות

  מספר קבלות לאשפוז
 תקן מספר משרות לפי

 

 : מספר המתקבל כתוצאה מהכפלה של:מספר קבלות לאשפוז לרופא בתקופה

 X 3000יחס מספר קבלות לאשפוז לאיוש משרות 
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 DRG: מגמות השינוי במספר הקבלות לאשפוז, בממוצעי מדד 'ו נספח

מורכבות הטיפול( ובמדד קבלות לאשפוז מתוקנן  )מדד עלות/

 כללית  כירורגייהלמורכבות הטיפול במחלקות ל

מורכבות  )מדד עלות/ DRGמגמות השינוי במספר הקבלות לאשפוז, בממוצעי מדד במחקר נבחנו 

הטיפול( ובמדד קבלות לאשפוז מתוקנן למורכבות הטיפול במחלקות לכירורגייה כללית בבית חולים 

שנת  ידי הפחתת ערך המדד בשנת הבסיס )למשל-. שיעור השינוי בין שנים חושב על0004- 0000אחד, 

(, חלוקת התוצאה המתקבלת בערך המדד 0004ו בשנה אליה רוצים להשוות )למשל שנת ( מערּכ0000

 )על מנת לקבל את אחוז השינוי(. 300-( והכפלה ב0000בנקודת הזמן המוקדמת מבין השתיים )שנת 

של  דבית חולים אחבכללית,  כירורגייה: מגמות השינוי במספר הקבלות לאשפוז במחלקות ל1'ולוח 
 2005-2000שירותי בריאות כללית, 

 0000 0003 0000 0006 0005 0004 

אחוז 
השינוי 

 0000בין 
  0004-ל

אחוז 
השינוי 

 0003בין 
 0004-ל

מחלקה 
 0.6 - 3.7 0,069 3,747 0,303 0,086 3,770 0,093 'אכירורגית 

         
מחלקה 

 - 0.0 35.5 0,535 0,509 0,643 0,466 0,437 0,345 כירורגית ב'
 

 

כללית,  כירורגייה)מדד מורכבות הטיפול( במחלקות ל DRGמגמות השינוי בממוצעי מדד  : 2'ווח ל
 2005-2000שירותי בריאות כללית, של  בית חולים אחדב

 0000 0003 0000 0006 0005 0004 

אחוז 
השינוי 

 0000בין 
 0004-ל

 אחוז
השינוי 

 0003בין 
 0004-ל

מחלקה 
 04.0 64.5 3.60 3.04 3.38 3.33 3.05 0.73 'אכירורגית 

         
מחלקה 

 5.3 9.5 3.03 3.03 3.58 0.74 0.79 0.75 כירורגית ב'
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בבית חולים  ,כללית כירורגייה: מספר קבלות לאשפוז מתוקנן למורכבות הטיפול, מחלקות ל3'ולוח 
 2005-2000שירותי בריאות כללית,  של אחד

 0000 0003 0000 0006 0005 
0004 

 

אחוז 
השינוי 

 0000בין 
  0004-ל

אחוז 
השינוי 

 0003בין 
 0004-ל

מחלקה 
 09.8 60.7 0,358.3 0,043.7 0,584 0,630.3 0,093.3 3,770.7 'אכירורגית 

         
מחלקה 

 3.7 00.7 0,588.3 0,563 6,597.5 0,503.6 0,556.5 0,005.9 כירורגית ב'
 

-ו 0000מורכבותן מראה כי בין השנים  פי-עלמספר הקבלות לאשפוז עולה כי תקנון  6ו-ו 3מלוחות ו

נקודות אחוז במחלקה  8.4נקודות אחוז במחלקה כירורגית אחת ושל  64.7של  עלייהחלה  0004

לעומת שיעור השינוי בקבלות לאשפוז ללא תקנון בין אותן שנים באותן  ,כירורגית אחרת במדד זה

 המחלקות. 
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 מחים בבתי חולים, ממוצע שעות עבודה בשבוע : רופאים מו'ז נספח

 לפי משתני רקע :  רופאים מומחים בבתי חולים, ממוצע שעות עבודה בשבוע,1זלוח 

 

סך שעות עבודה בבית חולים ובעבודות 
 נוספות, ללא כוננות

סך שעות עבודה בבית חולים ובעבודות 
 נוספות, כולל כוננות

 סה"כ
539=n 

 כירורגים כלליים
307=n 

 סה"כ
539=n 

 כירורגים כלליים
307=n 

 89.1 99.9 93.3 57.2 סה"כ
     גיל

55-65 30.3 93.0 93.6 83.3 
45-54 48.0 30.6 99.3 89.0 
35-44 48.3 33.0 93.9 83.9 

שנות ותק כמומחה 
     בישראל

 88.9 93.0 95.6 34.0 שנים 4עד 
30-3 49.3 49.3 93.3 85.6 
34-33 43.8 35.5 98.6 70.6 
00-33 47.5 30.3 97.4 88.7 
04-03 48.5 34.3 96.7 83.6 
03+ 49.5 38.6 94.0 83.6 

     חולים מעסיקבית 
 83.3 95.4 47.6 48.0 קופת חולים כללית

 70.6 93.4 39.3 48.4 ציבורי
 83.7 98.7 34.0 30.9 ממשלתי/עירוני
 36.7 90.6 34.8 30.3 פרטי + אחר

     המספר מסגרות עבוד
 85.5 90.0 90.3 48.0 מסגרת אחת
 80.5 95.6 30.8 49.8 שתי מסגרות
 70.6 98.9 34.6 30.3 שלוש מסגרות

 87.9 80.0 36.5 30.7 ארבע מסגרות ויותר
 (0006, ריםמקור: ניתוח משני מנתוני סקר בקרב רופאים מומחים )ניראל ואח
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 בית החולים ומחוצה לו: נתונים מבתי חולים על עבודה נוספת בח' נספח

 : נתונים מבתי חולים על עבודה נוספת ועל עבודה במסגרת ססיות או תאגידי בריאות 1חלוח 

 בתי חולים ממשלתיים

סוג בית 
 החולים

שיעור העובדים/בעלי 
אישור לעבודה נוספת 
מתוך סה"כ הרופאים 

 בבית החולים

שיעור העובדים/בעלי 
אישור לעבודה נוספת 

ופאים מתוך סה"כ הר
 במחלקה

שיעור העובדים 
 או במסגרת ססיות

תאגידי בריאות מתוך 
סה"כ הרופאים בבית 

 החולים

שיעור העובדים 
או  במסגרת ססיות
מתוך  ,תאגידי בריאות
סה"כ הרופאים 

 במחלקה

ממשלתי קטן 
 בפריפריה 

 

 0.56% -כללית  כירורגייה
 0.06% -הרדמה 
 6.34% -פנימית 

 0.85%  - אורתופדיה
 0.5% - יםעיני
 3.30% - נשים
  3.03%  - גרון-אוזן-אף

 0% -כללית  כירורגייה
 0.06% -הרדמה
 0% -פנימית

 0.85% - אורתופדיה
 0% -עיניים 
 3.03% - נשים
  3.03% - גרון-אוזן-אף

ממשלתי 
   בינוני במרכז

 אישור לעבודה נוספת:
 38% -כללית  כירורגייה
 94% -הרדמה 
  36% -פנימית 

  43% - אורתופדיה
 35% -עיניים 
 33% -נשים 
   55% - גרון-אוזן-אף

 09% -כללית  כירורגייה
 60% -הרדמה 
 65% - פנימית 

 54%  - אורתופדיה
 64% -עיניים 
 60% -נשים
 03% -גרון-אוזן-אף

ממשלתי קטן 
 בפריפריה

 
 
 
 

אישור לפרקטיקה 
  :פרטית

 93% -כללית  כירורגייה
 אין נתונים -הרדמה 
  64% - פנימית 

  50% - אורתופדיה
 00% -עיניים 
  60% -נשים 

תאגיד  - מועסקים
 :בריאות

 0% -כללית  כירורגייה
 אין נתונים -הרדמה 
 0% -פנימית 

 0% - אורתופדיה
 0% -עיניים 
 34% -נשים

 בתי חולים ציבוריים

סוג בית 
  החולים

שיעור העובדים בעבודה 
נוספת מתוך סה"כ 
 הרופאים במחלקה

הרשאים לבצע  שיעור
שר"פ מתוך סה"כ 
 הרופאים במחלקה

שיעור העובדים 
במסגרת קיצור תורים 
מתוך סה"כ הרופאים 

 במחלקה

  ציבורי גדול 

 9% -כללית  כירורגייה
 40% -הרדמה 
  0% -פנימית 

  3% - אורתופדיה
 0% -עיניים 
 0% -נשים 
 0% - גרון-אוזן-אף

 69% -כללית  כירורגייה
 40% -הרדמה 
  39% -ית פנימ

  66% - אורתופדיה
 38% -עיניים 
 00% -נשים 
 7% - גרון-אוזן-אף

 84% -כללית  כירורגייה
 30% -הרדמה 
  0% -פנימית 

  90% - אורתופדיה
 38% -עיניים 
 0% -נשים 
 54% - גרון-אוזן-אף
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 לבדיקת איכות חיי העבודה מדדים : 'טנספח 

  יתר-עומסמדד . 1

  French, Caplan andעל בסיס המדד של  יתר-עומסכללי של  לבחינת המשתנה נבנה מדד

Van Harrison (3780 בתוספת מספר פריטים ספציפיים לרופאים שנמצאו כתקפים במחקרם של ,)

Sutherland and Cooper (3770) המדד כולל תשעה פריטים. בניתוח גורמים נחלקו פריטי המדד הכולל .

איכותי )חמישה  יתר-עומסמדד וכמותי )ארבעה פריטים(  יתר-עומסלשניים: מדד  יתר-עומסל

קרים התבקשו לציין לגבי כל פריט באיזו מידה הוא מתאר מה שקורה להם בדרך כלל הנח .פריטים(

 - 5במידה בינונית,  - 6במידה מעטה,  - 0כלל לא,  - 3בעבודתם. תשובות הנחקרים היו על הרצף: 

המדדים משמעותו כי הרופא חש -ון גבוה במדד הכללי ובתתיבמידה רבה מאוד.  צי - 4במידה רבה, 

 בעבודתו. יתר-עומסמידה רבה של 

 בעבודה יתר-עומס: קיבוץ למדדים של שאלות על 1טלוח 

 אלפא של קרונבך המדד
 0.70 מדד כולל  - יתר-עומס

  
 0.70 :כמותי  יתר-עומס

  אני עובד יותר מדי שעות
  יאני עובד קשה מד  

  יותר מדי חולים לטפל בהםיש לי 
  קשה לי לחלק את זמני בין החולים לבין המשפחה שלי

  עבודתי כרופא פוגעת בחיי המשפחה שלי
  

 0.80 :איכותי יתר-עומס
  אין לי מספיק זמן לבצע מה שאני נדרש לעשות

  חסר לי זמן לתת טיפול באיכות טוב
  תאני נדרש להקדיש זמן רב למילוי טפסים ונייר

  כמות העבודה שאני נדרש להספיק פוגעת באיכות הביצוע שלי

 מדד שחיקה בעבודה . 2

 ,Melamed and Shirom (3778 ;Shiromידי -התבססה על מדד שנבנה ותוקף עלשחיקה בעבודה מדידת ה

מתארים היבטים של תגובות פריטים ה 30המדד כולל  לאחר שהותאם לאוכלוסיית המחקר.( 1989

 - 9כמעט אף פעם עד  - 3ל הרופא לעבודתו. תשובות הנחקרים היו על סולם בן שבע דרגות: רגשיות ש

הפריטים סווגו באמצעות ניתוח גורמים לשלושה מדדים: עייפות פיזית )שישה פריטים(;  כמעט תמיד.

-ציון גבוה במדד הכללי ובתתשחיקה קוגניטיבית )שלושה פריטים(; תשישות רגשית )שלושה פריטים( 

 המדדים משמעותו כי הרופא חש מידה רבה של שחיקה בעבודתו.
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 : קיבוץ מדדים של שאלות על שחיקה בעבודה2ט לוח

 אלפא של קרונבך המדד
 0.75 מדד כולל -שחיקה 

  
 0.76 :עייפות פיזית

  מרגיש עייפות בעבודתי
  מרגיש שאין לי מספיק כוח

  מרגיש סחוט פיזית
  "נשבר" לי בעבודתי
  המצברים התרוקנו

  מרגיש שחוק בעבודה
  

 0.73 :תשישות קוגניטיבית
  מרגיש שאני חושב בצורה איטית

  קשה לי להתרכז בעבודתי
  מרגיש שהראש לא צלול

  
 0.87 :תשישות רגשית

  קשה לי להיות רגיש לצרכים של המטופלים
  אין לי כוח להשקיע רגשית במטופלים

  טי למטופליםקשה לי להיות סימפ

 

 מדד שביעות רצון. 3

( בבריטניה. מדד זה נוסה 3797) Warr, Cook and Wallבחינת שביעות הרצון נסמכה על מדד שפיתחו 

הפריטים  34(. מבין Mullarkey et al., 1999יד שונים, ובהם גם רופאים ואחיות )-ותוקף במשלחי

עשרת הפריטים שהתאימו לכלל הרופאים  (, נכללו3787) Cooper, Rout and Faragherשמציעים 

בכלל  - 3פני סולם בן שבע דרגות: -המומחים ברפואה המקצועית בישראל. תשובות הנחקרים ניתנו על

מרוצה ביותר. באמצעות ניתוח גורמים סווגו הפריטים העוסקים בשביעות רצון  - 9לא מרוצה ועד 

ם אינטרינזיים של התפקיד, כלומר, היבטים מדדים: האחד בוחן את שביעות הרצון מהיבטי-לשני תת

הקשורים לתוכן התפקיד )חמישה פריטים(; השני, עושה זאת מהיבטים אקסטרינזיים של התפקיד 

)ארבעה פריטים(. נבנה גם מדד שביעות רצון כללית שכלל בנוסף שאלה על שביעות הרצון הכללית מן 

המדדים משמעותו כי הרופא חש מידה רבה -ציון גבוה במדד הכללי ובתתהתפקיד )עשרה פריטים(. 

 של שביעות רצון בעבודתו.



 

 70 

 : קיבוץ מדדים של שאלות על שביעות רצון בעבודה3טלוח 

 אלפא של קרונבך המדד
  -באיזו מידה אתה מרוצה מ

 0.89 מדד כולל -שביעות רצון 

  
 0.85  :שביעות רצון אינטרינזית

  ממידת האחריות המוטלת עליך
  ופש לבחור את שיטת העבודה כרצונךמן הח

  ממידת הגיוון בעבודה
  מן האנשים העובדים איתך

  מן ההזדמנות להשתמש ביכולת שלך
  

 0.95  :שביעות רצון אקסטרינזית
  מתנאי העבודה הפיזיים

  מרמת השכר שלך
  מן ההכרה בעבודה הטובה שאתה עושה

  משעות העבודה שלך
  3בודה בסך הכול משעות הע

 שאלה זו נכללה רק במדד הכולל של שביעות רצון 3

 

 

  


