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מהו? ברוקדייל ג׳וינט-מכון
 האדם התפתחות הזיקנה, בתחומי למחקר ארצי מרכז

.1974ב- שהוקם בישראל, חברתית ורווחה

 הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי ארגון
ישראל. וממשלת (AJJDC) העולמי הג׳וינט עם בשיתוף

 עצמם המקדישים מקצוע אנשי של צוות
 חברתיות בסוגיות יישומי למחקר
הלאומי. היום בסדר עליונה קדימות בעלות

 מחויבות עצמה על שנטלה חשיבה קבוצת
 השירותים ולספקי המדיניות לקובעי לסייע

רווחה. תכניות וביישום בתכנון

 בין־תחומית. גישה על מתבסס במכון המחקר
עיקריות: יחידות חמש במכון

זיקנה ♦

בריאות מדיניות ♦

עלייה קליטת ♦

מוגבלות ♦
ולנוער לילדים המרכז ♦



בישראל ללדת
 1995 - יולדות מסקר ממצאים
1993 ממצאי לבין בינם והשוואה

איבנקובסק׳ מיכל יובל דן ברג איילת זלצברג סימה

דובנר ושרון דובני אביגייל את גם כלל המחקר צוות

 בריאות, מדיניות לחקר התכנית במסגרת נכתב הדוח
ברוקד״ל ולגיוינט-מכון ישראל לממשלת המשותפת

1999 מאי רושלים תשנ״ט סיון



 לגרונטולוגיה ברוקדייל ג׳וינט-מכון
 וחברה אדם והתפתחות

 ’>-■ 13087 ת״ד
91130 ירושלים

02-6557400 טלפון:
02-5612391 פקס:

www.jdc.org.il/brookdale:באינטרנט כתובת

%25d7%2591%25d7%2590%25d7%2599%25d7%25a0%25d7%2598%25d7%25a8%25d7%25a0%25d7%2598:www.jdc.org.il/brookdale


זה בנושא העוסקים ברוקדייל גיוינט־מכון של נוספים פרסומים

 בתי בעשרה יולדות מסקר ממצאים סיכום בישראל: ללדת .1996 ד. יובל, ;ב. רוזן, ;מ. איבנקובסקי,
.96-247דמ- חולים.

 מסקר ממצאים המאושפז: של ראותו מנקודת החולים מבית השחרור .1998 ד. יובל, א.; ברג,
.98-303דמ- .1995 מאושפזים

.96-251דמ- האשפוז. בזמן כספיות הוצאות .1996 ד. יובל, ;ב. רוזן, ;א. ברג,

 בישראל. המשתנה הבריאות במערכת בתי-חולים בחירת .1996 ד. יובל, ;ב. רוזן, ;א. ברג, ;ד. חיניץ,
.96-261דמ־

 המאושפז: של ראותו מנקודת החולים בבית השהות .1995 א. קוגלמס, ד.; חיניץ, ;ב. רוזן, ;ד. יובל,
.95-234דמ- מאושפזים. מסקר ראשוניים ממצאים

 ראשוניים ממצאים המאושפז: של ראותו מנקודת החולים בבית השהות .1997 א. ברג ד.; יובל,
.97-278דמ- .1993ל־ והשוואה 1995 מאושפזים מסקר

02-6557400 טל: ; 91130 ירושלים ,13087 ת״ד ברוקדייל, לג׳וינט-מכון לפנות ניתן פרסומים להזמנת



תקציר
 היולדות, ובכללם לצרכנים, ובעולם בישראל האשפוז מערכות של הלב תשומת גברה האחרונות בשנים

 ולמידת החולים בבית התנסותה לגבי ידע מחייבת כצרכנית היולדת של זו חדשה ראייה ולדרישותיהם.
שם. לה שסופקו מהשירותים רצונה שביעות

 לגבי עדכני מידע המדיניות לקובעי ולספק השירות את לשפר החולים בתי להנהלות לסייע במטרה
 סקר רב-שנתית, מחקר תכנית במסגרת ברוקדייל, ג׳וינט-מכון ערך הארצית, ברמה החולים התנסות
 פסיכיאטריה, למעט החולים, בבתי המחלקות מכל ששוחררו ומעלה 18 בני נכללו בסקר צרכנים.

 משרד עם בשיתוף 1995 בסתיו בוצע הנוכחי הגל :גלים בשני נערך הסקר נמרץ. וטיפול גריאטריה
 .1993 בשנת בוצע הראשון והגל כלליים, חולים בתי 14 ועם כללית חולים קופת מרכז עם הבריאות,

 שהוא בכך נעוץ הסקר של הגדול יתרונו בדואר. שנשלחו עצמי למילוי שאלונים באמצעות נערך הסקר
זמן. ולאורך החולים בתי בין להשוות מאפשר

 בדוח .83%ל- הגיע ההיענות שיעור יולדות. 1,760 ובכללם מאושפזים 5,540 בקרב נערך הנוכחי הסקר גל
 הסקר מגל היולדות ממצאי לבין בינן השוואה תוך אלו יולדות לגבי עיקריים ממצאים מובאים זה

 בבחירתו, והשיקולים החולים בית בחירת נושאים: במיגוון מידע לספק היא הדוח מטרת הקודם.
 רצון שביעות החולים, מבית השחרור האשפוז, בזמן הוצאות האשפוז, מאפייני הלידה, מאפייני

וליילוד. ליולדת הניתנים והשירותים הטיפול של שונים מהיבטים

החולים בית בחירת
 במחלקות המאושפזים שיעור לעומת במיוחד גבוה החולים בית בבחירת המעורבות היולדות שיעור

 בית בבחירת היולדות מעורבות על-כן, יתר .1993ב- למצב בדומה בבחירה, מעורבים שהיו האחרות
 במרכז החולים בתי כל את מאפיין היולדות במעורבות הגידול האחרונות. בשנים גברה החולים

 עם בבד בד האחרות. במחלקות גם נמצאה זו מגמה החולים. קופות כל מבוטחות את וכן ובפריפריה,
 באזור הגרות היולדות שכל מפני החולים לבית הגיעו כי שציינו היולדות בשיעור ירידה נמצאה זו, מגמה

זה. חולים בבית ללדת צריכות

 בית בחירת על ההחלטה בעת היולדות, כי נמצא הסקר של הנוכחי בגל גם ,1993מ- לממצאים בדומה
 מתקדם רפואי ולטיפול החולים בבית פגים מחלקת לקיום ביותר הרבה החשיבות את מליחסות החולים,
 של הימצאותו של בלידה, פרטי ברופא להיעזר האפשרות של בחשיבות עלייה חלה ,1993 לעומת בתינוק.
 ושל לאם הנוחות בשעות התינוק עם להימצא האפשרות של החולים, בבית ההיריון אחר שעקב הרופא

החולים. בית בחירת בעת זה, חולים בבית יולדות במחלקת היולדת של הקודם הניסיון

הלידה מאפייני
 כחמישית ואקום(. בלידת או מלקחיים בלידת קיסרי, בניתוח )לא רגילה בלידה ילדו (81%) היולדות רוב

 הצוות וכי חזקים מכאבים סבלו כי ציינו היולדות רוב בסיבוכים. לווה הלידה תהליך כי ציינו מהנשים



 תרופות שביקשו ציינו (66%) מכאבים שסבלו הנשים מרבית הכאבים. להקלת שביכולתו כל עשה הרפואי
הלידה. במהלך הכאבים להקלת

 המדווחות ושיעור הלידה בתהליך סיבוכים על המדווחות שיעור רגילה, בלידה ילדו שלא הנשים שיעור
 הראשונה( הלידה להן שזו )נשים המבכירות בקרב במיוחד גבוה נמצא כאבים להקלת תרופות בקשת על

בעבר(. שילדו )נשים הוולדניות לעומת

התערבות
 רפואיות התערבויות יותר לבצע נטייה מסתמנת הסקר של הנוכחי בגל גם ,1993מ- לממצאים בדומה

 בתי בין השונות ההתערבות פעולות של הביצוע בהיקף רבה שונות נמצאה ולדניות. לעומת במבכירות
החולים.

 80% בין נע הרפואיות ההתערבויות ביצוע על בהחלטות גבוהה שיתוף רמת על המדווחות היולדות שיעור
 רמת היולדות תפיסת על-פי כי נמצא בוואקוס/מלקחיים(. שימוש )לגבי 26%ל- אפידורל( מתן )לגבי

 תרופות קבלת אפידורל, קבלת :כגון שגרתיות, הבלתי הפעולות בסוג יותר גבוהה בהחלטות השיתוף
 למוניטור, חיבור חוקן, גילוח, כגון: השגרתיות, הפעולות לעומת קיסרי, וניתוח הכאבים להקלת אחרות
ותפרים. וחיתוך לאינפוזיה חיבור

האשפוז תנאי
 עם שהייה על שדיווחו היולדות שיעור (,14%) שעה מעל במסדרון שהייה על שדיווחו היולדות שיעור
 שנמצאו לשיעורים מאוד דומים (3.8) בממוצע בחדר היולדות ומספר (20%) יותר או בחדר נשים ארבע

.1993ב- שנערך הסקר בגל

התינוק עם והשהות תינוקות רופא עם פגישה
 למחצית מעל האשפוז, במהלך התינוקות רופא עם נפגשו כי דיווחו מהיולדות אחוזים ושלושה שישים

במחלקה. המקובל לנוהג בהתאם הרופא עם נפגשו אלו מיולדות

 ההנקה בשעות בעיקר תינוקה עם לשהות ליולדת לאפשר הוא החולים בבתי השכיח הנוהג כי מסתבר
 שונה התינוק עם שהייה סידור מעדיפות היו מהיולדות כמחצית במרביתן. או היום משעות ובחלק

האישי. לרצונן בהתאם החולים, בבית מהמקובל

הוצאות
 למאושפזים בהשוואה נמוך היה (28%) כלשהן בהוצאות כרוך היה אשפוזן כי שדיווחו היולדות שיעור

 (23%) לא-רפואיים שירותים בגין הוצאות להן היו כי שציינו היולדות אחוז (.44%) אחרות ממחלקות
 8%) רפואיים שירותים על להוצאות באשר נמוך אך (,26%) האחרות במחלקות המאושפזים לאחוז דומה

בהתאמה(. 26%ו־



 לא־רפואיים, שירותים בעבור הוצאה על שדיווחו היולדות באחוז עלייה מגמת ניכרת 1993ל- בהשוואה
המאושפזים. יתר בקרב למגמה בדומה

השחרור
 אחרי - 7%ו- הזמן לפני ששוחררו ציינו 14% בזמן, ששוחררו סברו מהיולדות אחוזים ותשעה שבעים
 במחלקות למאושפזים בהשוואה יותר נמוך הזמן לפני שחרור על שדיווחו היולדות שיעור הזמן.

.1993ל- בהשוואה כך שדיווחו היולדות באחוז קלה עלייה חלה אך האחרות,

 ציינו 53% בבית, בעצמן הטיפול לגבי מלאה הדרכה שקיבלו ציינו מהיולדות אחוזים ושמונה ארבעים
 הפנייה לגבי מלא הסבר קבלת על דיווחו 60%ו- בבית בתינוק הטיפול לגבי מלאה הדרכה שקיבלו

 חלקית היתה שההדרכה או השונים בנושאים כלל הדרכה קיבלו שלא סברו היתר רפואית. לביקורת
המבכירות. לעומת יותר גבוה היה מלאים והסברים הדרכה קבלת על שדיווחו הוולדניות שיעור בלבד.

ן1רצ שביעות
 .38% - גבוהה רצון ושביעות 32% היה מאוד גבוהה כללית רצון שביעות שהביעו היולדות שיעור

 החולים בתי בין זה בתחום גדולה שונות נמצאה הכללית. הרצון בשביעות עלייה חלה ,1993ל- בהשוואה
 לגבי השונים החולים בבתי היולדות חטיבות בין הטווח המחלקות. בשאר והן יולדות במחלקת הן ־

.48%ל- 19% בין נע מאוד גבוהה רצון שביעות על המדווחות שיעור

 ובקרב הוולדניות בקרב בלט מאוד וגבוהה גבוהה רצון שביעות על המדווחות יולדות של גבוה שיעור
 ביצוע לגבי בהחלטות שותפו כי שציינו היולדות בקרב גם נמצאה דומה מגמה בזמן. שחרור על המדווחות

 לאחר התנהגותו לגבי מלאים הסברים קבלת על שדיווחו אלו ובקרב הלידה במהלך רפואיות התערבויות
השחרור.

 ביותר הגבוהה הרצון ששביעות כך על מלמד האשפוז של השונים להיבטים שניתנו ההערכות ניתוח
 ואילו לידה", בחדר המלונאות ו״תנאי לידה" בחדר "רופאים במחלקה", "רופאים בתחומים דווחה

 במרבית הרצון שביעות ביותר. הנמוכה היתה הרצון שביעות ו״חנייה" במחלקה" "מלונאות בתחומים
 מיטה, כלי )של "אספקה" בתחומים בעיקר שיפור חל .1993ב- הרצון לשביעות דומה היתה התחומים

 לשביעות התחומים בין הקשר נבדק שבו רב-משתני מניתוח ו״אוכל". וכדומה{ היגיינה תכשירי מגבות,
 יש הלידה" בחדר ו״הרופאים במחלקה" "האחיות "המיילדות", שלתחומים מתברר הכללית, הרצון

הכללית. הרצון שביעות על ביותר הגבוהה העצמאית ההשפעה

הממצאים הפצת
 הממצאים של פירוט הכוללים בסקר, שהשתתפו החולים מבתי אחד כל לגבי דוחות הכין המחקר צוות

 בו נטלו )אם הקודם לגל ובהשוואה האחרים החולים בתי לממוצע בהשוואה החולים לבית הנוגעים
 משרדו, צמרת עם הבריאות, שר עם המחקר צווה נפגש מכן ולאחר החולים, לבתי נשלחו הדוחות חלק(.

 להם לסייע ניסיון תוך הממצאים, עיקרי להצגת החולים בתי מהנהלות חלק ועם חולים בתי מנהלי עם
הבעייתיים. התחומים באיתור



תודח דברי
 ברצוננו ובראשונה בראש להם. נתונה ותודתנו רבים באנשים הסתייענו זה דוח ובהכנת המחקר במהלך
 המחקר את שמלווה ההיגוי ועדת לחברי גם תודה זה. מחקר במסגרת שרואיינו האנשים לכל להודות

 מוהליבר ומיה הנדלסמן, מאיר בן־נון, גבי המועילות: בהערותיהם לדוח תרומתם על ראשיתו מאז
 רפואי ממרכז שליט איתמר כללית; חולים מקופת רוזנבלוט ומיכאל ילין נאוה הבריאות; ממשרד
 רוזן וברוך ברודסקי געי ;צדק שערי רפואי ממרכז הלוי יונתן ;רמב״ם רפואי ממרכז רווח משה ;״כרמל״

ברוקדייל. מג׳וינט-מכון

 במרכז צדק, שערי רפואי במרכז כללית, חולים בקופת הבריאות, במשרד המחשב ליחידות מודים אנו
 מיוחדת תודה במחקר. שהשתתפו החולים בתי בכל הקבלה ולמשרדי קומט בחברת רבין, ע״ש רפואי

הבריאות. ממשרד חקלאי לציונה

השאלון. לפיתוח רבות שתרמו נשים בריאות לקידום מהאגודה סרד ולסוזן אבגר לאיימי תודה

 אבירם חינה :בתחום שלהם הרב ומהניסיון מהידע תרמו אשר אנשים של ארוכה לשורה מודים אנו
 כהן. ורחל גל ברכה הרופא; אסף הרפואי מהמרכז שרמן ודן אחוואל אורלי מכבי; חולים מקופת

 בני הרפואי במרכז יולדות במחלקת הרפואי והצוות אייל רות אדליס, נעמי ;רבין ע״ש הרפואי מהמרכז
 ואילנה קידר ברוריה אלקלעי, חווה ברזילי; ע״ש הרפואי מהמרכז הירשל ופרידה הדר יהודית ציון;
 החולים מבית שרון וחגית נחשוני אבי מאיר, בטי לוין, יוסי זינגר, אורנה כרמל; הרפואי מהמרכז שורק

 חגי ציון נהריה; - המערבי לגליל האזורי החולים מבית קלמן ורונית יחיאלי אילנה אטינגר, משה מאיר;
 הרפואי מהמרכז משיח וטניה מנור אירית וינטר, אילנה דשקובסקי, ג׳נה גבע, חנה קפלן; החולים מבית

הר־הצופים. הדסה הרפואי מהמרכז פלטי צבי ;צדק שערי הרפואי מהמרכז דיאמנט יורם ;רמב״ם

 כלי לגיבוש תרומתם על להם מודים אנו החולים. בתי מכל קשר אנשי של ועדה מלווה המחקר את
 ועל במחקר חלק שנטלו החולים בתי להנהלות להודות מבקשים אנו הממצאים. ולפירוש המחקר

לרשותנו. שהעמידו האמצעים

 ברוקדייל מג׳וינט־מכון רוזן ולברוך חביב ולג׳ק צדק, שערי הרפואי מהמרכז מאיר לנעמי מיוחדת תודה
עליו. והעירו זה דוח של טיוטות שקראו על

 אביגיל :הדוחות ובכתיבת הממצאים בניתוח ובביצועו, המחקר בארגון רבות שעמל המחקר לצוות תודה
 המחשב תכנית את שבנתה אשר, לעדינה מיוחדת תודה דיב. ואינאס בן־בסט יוחנן דובנר, שרון דובני,

 בניתוחים לנו שסייעה לוונברג למרים ותודה השדה עבודת התקדמות אחר במעקב לנו שסייעה
 את שתרגמו קונסטנטינוב ולוצ׳יסלב נאשף לעומר תודה החולים. לבתי הדוחות ובהכנת הסטטיסטיים

 תודה בהדפסתו. שסייעה שיזגל ולאילנה הדוח את שערכה מויאל למטי תודה ולרוסית. לערבית השאלון
ובהערות. בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון צוות לכל גם
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מבוא .1
 מערכת על חשובות השלכות בעלות תמורות בישראל הבריאות במערכת התחוללו האחרונות בשנים

 היתר, בין ביטוי, לידי באות אלה שינויים של ההשפעות (.1997 וברג, )יובל המאושפזים ועל האשפוז
 מאמצים עושים החולים בתי ולצורכיהן. היולדות לאוכלוסיית החולים בתי של יותר רבה בהתייחסות

 את המפיצה בריאה באוכלוסייה מדובר ראשית, סיבות: מכמה ליולדות השירותים את לשפר רבים
 ליולדות לפנות יכולים החולים בתי שנית, ;דימויו בשיפור ומסייעת כתליו מחוץ אל החולים בית מוניטין

 לאיתור. וקל מוגדר יעד קהל היותן ובשל שלהן הגבוהה הצרכנית המודעות בשל שיווקיים באמצעים
 שהתשלום מאחר החולים, בתי של המזומנים לתזרים חשוב כמקור משמשות ליולדות המחלקות בנוסף,
החולים. קופות באמצעות ולא הלאומי לביטוח מהמוסד ישירות החולים לבית מגיע היולדות בעבור

 ג׳וינט-מכון ערך בישראל, הבריאות במערכת התמורות לאור החולים התנסויות על ללמוד במטרה
רב־שנתי. מאושפזים סקר ברוקדייל

:נוספות מטרות שלוש הוגדרו לסקר
השירות. את לשפר להם ולסייע החולים התנסויות על השוואתי מידע החולים בתי להנהלות לספק .
 סוגיות לאתר להם ולסייע בארץ החולים בבתי החולים התנסויות על מידע המדיניות לקובעי לספק ♦

הלאומית. ברמה התייחסות הדורשות
החולים. בתי את ישמשו אשר ובקרה מחקר כלי לפתח .

 הסקר (.1995 ואחרים, )יובל כלליים חולים בתי עשרה בהשתתפות 1993 בסתיו נערך הראשון הסקר
 חולים בתי 14 ועם כללית חולים קופת מרכז עם הבריאות, משרד עם בשיתוף 1995 בסתיו נערך השני

 של בסקר שנכללו ביולדות מתמקד הנוכחי הדוח (.1997 וברג, יובל ראה הממצאים, )לפירוט כלליים
לעומק. עניינן את ובודק ,1995

 ליולדות משותפים נושאים במספר ראשוניים ממצאים יוצגו המחקר, שיטת של קצרה סקירה לאחר
 מהאשפוז רצון שביעות האשפוז, הוצאות האשפוז, תנאי החולים, בית בחירת :המאושפזים ולשאר

 1993 בין שחלו לשינויים התייחסות עם 1995 משנת הממצאים יוצגו סעיף בכל החולים. מבית והשחרור
האחרות. במחלקות המאושפזים לבין היולדות בין השוואה ותוך ,1995ל-

 שננקטות התערבות פעולות הלידה, מאפייני כגון: ליולדות, ייחודיים בנושאים ממצאים יובאו בנוסף,
 שנתנו בהערכות ההבדלים ייבדקו כן, כמו ביצוען. לגבי בהחלטות היולדת ושיתוף הלידה במהלך

בעבר(. שילדו )נשים ולדניות לעומת הראשונה( בפעם )יולדות מבכירות

1



ואוכלוסייה שיטה .2
 בתי 14מ- 130.11.95-1.11.95 התאריכים בין ששוחררו היולדות 5,296 מבין אקראי באופן נדגמו היולדות

 לילות לשני אושפזו ומעלה, 18 בנות ישראל, תושבות האלה: בקריטריונים ושעמדו 2כלליים, חולים
 4בדואר, שאלון נשלח במדגם שנכללו היולדות לכל יולדות. 1,760 נדגמו הכול בסך חי. ולד וילדו 3ומעלה

 אחרות סיבות בסקר. להשתתף סירבו מהיולדות אחוזים ארבעה (.83%) השאלון על השיבו 1,452 מהן
 עד השאלון ואי-הגעת (1%) אחרת מגבלה או שפה בעיות (,7%) היולדת באיתור קושי היו: לאי־היענות

1 (.1997 וברג, יובל ראה השיטה, )לפירוט (.5%) הסקר סיום למועד

.15.1.95 - 15.12.96 בין ששוחררו היולדות כל את כללה האוכלוסייה קפלן החולים בבית1
 ציון, בני הרפואי המרכז רביו, ע״ש הרפואי המרכז הרופא, אסף רפואי מרכז :האלה החולים בבתי בוצע הסקר2

 חיפה, "כרמל" רפואי מרכז בעפולה, העמק החולים בית יפה, הלל הרפואי המרכז ברזילי, ע״ש הרפואי המרכז
 בית סורוקה, רפואי מרכז נהריה, - המערבי לגליל האזורי החולים בית מאיר, החולים בית - ספיר רפואי מרכז

צדק. שערי רפואי ומרכז רמב״ם רפואי מרכז בצפת, זיו רבקה החולים בית קפלן, החולים
לילות. משני פחות החולים בבית ששהו משום במדגם נכללו לא היולדות מאוכלוסיית 10%כ־3
 גיבוש .1993ב־ מהסקר ליולדת הנספח ועל מאשפוז רצון שביעות שאלון על מתבססות ליולדת בשאלון השאלות4

 המחקר, התבצע שבהם החולים בתי מתוך קשר אנשי ועם בתחום מקצוע אנשי עם בהתייעצות נעשה השאלון
הרלוונטית. לספרות התייחסות ותוך

 המרכז רביו, ע״ש הרפואי המרכז הרופא, אסף רפואי מרכז :הסקר גלי בשני שהשתתפו החולים בתי תשעת להלן5
 מאיר, חולים בית - ספיר רפואי מרכז חיפה, ״כרמל״ רפואי מרכז ברזילי, ע״ש הרפואי המרכז בני-ציון, הרפואי
, רמב״ם. רפואי ומרכז קפלן החולים בית נהרייה, ־ המערבי לגליל האזורי ביה״ח

 עצמה היולדת את הכוח מיופה עירב המקרים במרבית כוח. מיופה בידי מולאו מהשאלונים 12%ש- יצוין
 סבורים אנו ולכן היולדת(, תשובות ורישום השאלות הקראת באמצעות )לרוב השאלון מילוי בתהליך

היולדת. של ראותה נקודת את משקפים אלה שאלונים שגם

טסצאים .3
 הפנימית החטיבה לגבי )הממצאים היולדות. חטיבת לגבי חולים בתי 14מ- ממצאים מוצגים בדוח

 גודלה לפי משוקללים היולדות נתוני (.1997 וברג, יובל ראה נפרד, בדוח הוצגו הכירורגית והחטיבה
 החולים. בתי 14ב- המשוחררות את לייצג כדי השחרורים( מספר לפי )שנמדד החטיבה של היחסי

 החולים בתי לתשעת ורק אך מתייחסים אנו 1993 ממצאי לבין 1995מ- הממצאים בין בהשוואה
 בתי בין שנמצא ביותר הנמוך האחוז גם מוצג מסוימים, משתנים לגבי .5הסקר גלי בשני שהשתתפו

 אנו הדוח בגוף המובאות בהשוואות )מקסימום(. ביותר הגבוה האחוז גם ובדומה )מינימום( החולים
 זאת ציינו - מובהקים שאינם להבדלים התייחסנו וכאשר מובהקים, להבדלים כלל בדרך מתייחסים

במפורש.

החולים בבתי היולדות מאפייני 3.1
 מבכירות הן מהמשיכות אחוזים ושישה עשרים במחקר. שהשתתפו היולדות מאפייני את מציג 1 לוח

 היולדות מכלל אחוזים ותשעה חמישים השנייה. הלידה זו נוסף ולכרבע הראשונה( הלידה להן שזו )נשים
 השכלה בעלות היו אחוזים ושניים ארבעים .29 היה היולדות של הממוצע והגיל 35־25 בנות היו

לחודש. ש״ח 3,500 מעל של בית למשק ממוצעת הכנסה על דיווחו אחוזים ושמונה ארבעים על-תיכונית.
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)באחוזים( היולדות ומאפייני היענות :1 לוח
בי״ח 9

1995בי״ח 14 - 1995 1993
היענות

84 81 83 באחוזים
1159 821 1760 במספרים

28 29 26 מבכירות

גיל*
15 26 18 25 עד
63 56 59 35־25
22 18 23 35 מעל

־ השכלה
16 19 18 יסודית
40 43 40 תיכונית
44 38 42 על-תיכונית

)ש״ח( חודשית הכנסה
־ - 12 1,450 עד
- - 40 3,500־1,451
- - 32 7,000־3,501
־ - 16 7,000 מעל

דת*
74 77 69 יהודיה
18 19 23 מוסלמית
4 4 4 דרוזית
4 0 3 נוצריה
0 0 1 אחרת

* שפה
68 71 65 עברית
25 25 29 ערבית
7 4 6 רוסית

• חולים קופת
58 61 59 כללית
23 21 19 מכבי
9 11 12 לאומית
10 7 10 מאוחדת

98 97 98 נשואות נשים

3.7 3.6 3.9 )ימים( היולדת שהות משך
•0.05>P 1995ל־ 1993 בין בהשוואה. 
נתונים אין -
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 אחד ואחוז נוצריות 3% דרוזיות, 4% מוסלמיות, 23% יהודיות, היו מהיולדות אחוזים ותשעה שישים
 היולדות התפלגות .6% - וברוסית 29% היה בערבית שאלון שמילאו היולדות שיעור אחרות. דתות בנות

 חברות 12% מכבי, חולים קופת חברות 19% כללית, חולים קופת חברות 59% היתה: חולים קופת לפי
 היו מהיולדות אחוזים ושמונה תשעים מאוחדת. חולים קופת חברות 10%ו׳ לאומית חולים קופת

נשואות.

 במחלקה שהו 5%ו־ לילות שני במחלקה שהו מהנשים 29% ימים, 3.9 היה הממוצע האשפוז אורך
הסקר. באוכלוסיית נכללו לא במחלקה לילות משני פחות שהו אשר נשים כזכור, משבוע. למעלה

 היולדות בקרב היהודיות שיעור (.1993ל־ )בהשוואה ומעלה 25ה- בנות היולדות שיעור עלה 1995 בשנת
 דוברות שיעור ואילו העברית דוברות בשיעור קלה ירידה חלה עלה. הנוצריות שיעור ואילו במעט קטן

 ואילו במעט ירד לאומית חולים ובקופת כללית חולים בקופת החברות היולדות שיעור עלה. הרוסית
שינוי. חל לא התכונות בשאר במעט. עלה מאוחדת חולים ובקופת מכבי חולים בקופת החברות שיעור

התחרותית והסביבה החולים בית בחירת 3.2
 שירותי את לרכוש מחליט מי ־ שלהם היעד קהל את להכיר מעוניינים החולים בתי שירותים, ספק ככל

 בקרב הצרכנית המודעות התרחבות עם וכדומה. החולים בית בבחירת השיקולים מהם האשפוז,
 אחרים למאושפזים בהשוואה שכן, היולדות, בקרב בפרט זה, בנושא העניין גובר בישראל, האוכלוסייה

 האשפוז, לתנאי באשר יותר בררניות הן האשפוז, למקום בנוגע להחליט זמן הרבה מראש להן יש
 ויובל, רוזן )איבנקובסקי, החולים בית בבחירת יותר מעורבות והן גבוהה שלהן הצרכנית המודעות

 באמצעים אליו לפנות יכולים החולים ושבתי אותו לאתר שניתן מוגדר, יעד קהל הן היולדות (.1996
שיווקיים.

 שבעים החולים. בית בבחירת פעילה מעורבות היולדות רוב גילו 1995שב- כך על מצביעים הסקר ממצאי
 שיעור (.2 )לוח הרופא עם בשיתוף בו בחרו 5%ו- החולים בית את בעצמן בחרו מהן אחוזים ושניים

 (77%) במיוחד גבוה הרופא( עם בשיתוף או בעצמן שבחרו )אלו החולים בית בבחירת המעורבות היולדות
(.29%) בבחירה מעורבים שהיו האחרות במחלקות המאושפזים שיעור לעומת

)באחוזיס(* 1995וב- 1993-3החוליס בית חירת33 העיקרי הגורס :2 לוח
בי״ח 14 ־ 1995 בי״ח 9

מקסימום מינימום סה״כ 1995 1993
93 29 72 78 61 היולדת
11 2 5 5 5 והרופא היולדת

5 0 1 1 3 הרופא
4 0 2 2 7 החולים קופת

67 0 18 12 19 אזוריות
7 0 2 2 5 אחר

*0.05>P 1995ל־ 1993 בין בהשוואה.



 נע הטווח החולים. בית את בעצמן בחרו כי המדווחות באחוז בעיקר החולים, בתי בין גדולה שונות קיימת
 האפשרויות במיגוון להבדלים הגורמים יתר בין קשורה החולים, בתי בין השונות .93%ל- 29% בין

באזור(. היחיד הוא החולים בית בפריפריה )על-פי-רוב לפריפריה הארץ מרכז שבין לבחירה

 שבחרו היולדות בשיעור האחוז נקודות 16 של גידול על מצביעה 1993ל- 1995 בין הממצאים השוואת
 בתי כל את אפיינה החולים בית בבחירת היולדת במעורבות העלייה (.1 )תרשים החולים בית את בעצמן

 המאושפזים במעורבות עלייה של הכללית מהמגמה חלק מהווה זה גידול ובפריפריה. במרכז החולים,
 עם בבד בד האחרות(. במחלקות האחוז נקודות 9 של )עלייה האחרות במחלקות החולים בית בבחירת

 היולדות שכל מפני החולים לבית הגיעו כי שציינו היולדות בשיעור הירידה גם בולטת זו, מגמה
)אזוריות(. זה חולים בבית ללדת צריכות שלהן באזור המתגוררות

 משני חולים בתי )תשעה 1995ל- 1993 בין השוואה החולים: בית בבחירת העיקרי הגורם :1 תרשים
, r הגלים(

 אפיין הרופא( עם בשיתוף או בעצמן שבחרו )אלו בבחירה מעורבות על שדיווחו היולדות בשיעור הגידול
 כן, כמו בהתאמה(. 15%ו־ 17% של. )עלייה מאוחדת חולים וקופת כללית חולים קופת חברות את במיוחד
 על בהחלטה הקופה מעורבות על שדיווחו כללית חולים קופת חברות היולדות בשיעור הירידה בולטת
האחרות. במחלקות למגמה בדומה וזאת (,3 )לוח האשפוז מקום
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 מילים בתי תשעה " חולים קופת לפי ,1995וב״ 1993ב־ חולים בית בבחירת העיקרי הגורם :3 לוח
)באחוזים( הגלים משני

מאוחדת* לאומית * מכבי * כללית
1995

N=83
1993
N-47

1995
N=74

1993
N=69

1995
N=194

1993
N=134

1995
N=489

1993
N=400

88 62 76 66 83 72 73 57 היולדת
3 14 4 5 7 5 5 4 והרופא היולדת
0 0 0 3 2 2 1 3 הרופא
0 0 3 4 0 1 3 10 החולים קופת
8 21 13 11 5 16 16 21 אזוריות
1 3 4 11 3 4 2 5 אחר

P<0.05*

 על החשיבות על-פי לדרג התבקשו שלהן, הרופא עם בשיתוף או בעצמן החולים בית את שבחרו היולדות
 על להשפיע שיכולים גורמים רשימת מאוד"( "חשוב - 5 עד חשוב״ לא ״בכלל -1) דרגות חמש בן סולם

 לגורם מאוד רבה או רבה חשיבות המייחסות היולדות אחוזי מוצגים 4 בלוח החולים. בית בחירת
 קיום לגורמים היולדות שייחסו החשיבות בלטה הגורמים רשימת מתוך החולים. בית בחירת על המשפיע
 האלה הגורמים את ציינו מהמשיבות 70%ל- מעל (.90%) בתינוק מתקדם רפואי וטיפול פגים מחלקת

 מתן הוולדניות(, מקרב 80%) יולדות במחלקת היולדת של קודם ניסיון מאוד: חשובים או כחשובים
 והאפשרות (74%) היולדת לבית החולים בית קרבת (,76%) הלידה בעת הזוג בן לנוכחות אפשרות
(.72%) לאם הנוחות בשעות התינוק עם להימצא

לגורם(*
מאוד רבה או רבה חשיבות המייחסות )אחוז החולים בית בבחירת השונים הגורמים חשיבות :4 לוח

בי״ח14- 1995 בי״ח 9
מקסימום מינימום סה״כ 1995 1993

מתקדם רפואי וטיפול פגייה יש החולים בבית
95 83 90 91 83 ** בתינוק

לגבי )רק יולדות במחלקת היולדת של קודם ניסיון
90 65 80 82 70 ** הוולדניות(
93 48 76 83 85 בלידה הזוג בן נוכחות מאפשר החולים בית
96 36 74 77 74 “ לבית קרוב החולים בית

בחדר התינוק עם להיות לאם מאפשר החולים בית
92 56 72 75 64 ** (rooming-in) לה הנוחות בשעות שלה
81 35 61 - - משפחה חברות/בנות של המלצה
74 26 55 57 62 אפידורל לקבל בקלות מאפשר החולים בית
62 34 51 54 44 ** בביה״ח עובד ההיריון אחר שעקב הרופא
49 11 34 - ־ הגב על בשכיבה שלא לידה מאפשר החולים בית
42 24 34 32 22 ** בלידה פרטי ברופא להיעזר מאפשר החולים בית
46 18 30 31 32 ** ללידה הכנה קורסי יש החולים בבית
39 11 28 - - פרטית לידה במדריכת להיעזר מאפשר החולים בית
35 11 21 21 22 ** פוריות יחידת קיימת החולים בבית

 רלוונטי". כ״לא מסוים גורם שציינו אלה כולל היולדות, כלל מתוך הוא האחוז *
**0.05>P 1995ל- 1993 בין בהשוואה.
נתונים אין ־



 השומם לגורמים מאוד רבה או רבה חשיבות המייחסות באחוז החולים בתי בין גדולה שונות קיימת
 להימצא ולאפשרות אפידורל לקבלת שיוחסה בחשיבות הגדולה שהשונות ייתכן החולים. בית בבחירת

 של לקיומם באשר החולים בתי בין הקיימים ההבדלים על להעיד יכולה לאם הנוחות בשעות התינוק עם
ולזמינותם. הללו הגורמים

 או רבה חשיבות שייחסו היולדות בשיעור ומעלה( האחוז נקודות )בעשר עלייה ניכרת 1993ל- בהשוואה
 ברופא להיעזר האפשרות זה, חולים בבית יולדות במחלקת היולדת של קודם ניסיון :לגורמים מאוד רבה

 התינוק עם להימצא והאפשרות החולים בבית ההיריון אחר שעקב הרופא של הימצאותו בלידה, פרטי
(.4 )לוח לאם הנוחות בשעות

לוולדניות מבבירות בין הבדלים לגורם(/
מאוד רבה או רבה חשיבות המייחסות )אחוז החולים בית בבחירת השונים הגורמים חשיבות :5 לוח

בי״ח 9
בי״ח 14 " 1995

f *w ׳ — — j , ־׳

הגורם
1995 1993

ולדניות מבכירות ולדניות מבכירות ולדמות מבכירות
רפואי וטיפול פגייה יש החולים בבית

91 92 83 81 90 89 בתינוק מתקדם
הזוג בן נוכחות מאפשר החולים בית

80 88 81 92 73 84 ‘•2בלידה
77 77 73 77 74 74 לבית קרוב החולים בית

עם להיות לאם מאפשר החולים בית
לה הנוחות בשעות שלה בחדר התינוק

73 80 59 74 70 79 (rooming-in)׳12,3
־ • • • 56 73 1משפחה בנות או חברות של המלצה

לקבל בקלות מאפשר החולים בית
53 67 56 76 51 65 1׳2,אפידורל

בבית עובד ההיריון אחר שעקב הרופא
55 50 46 39 51 50 1החולים

שלא לידה מאפשר החולים בית
• - - - 31 41 1הגב על בשכיבה

ברופא להיעזר מאפשר החולים בית
32 33 22 20 34 34 בלידה פרטי
30 33 28 41 28 34 2ללידה הכנה קורסי יש החולים בבית

במדריכת להיעזר מאפשר החולים בית
• • * - 29 27 פרטית לידה

20 23 21 21 20 24 1פוריות יחידת קיימת החולים בבית
0.05.1>P 1995 מבכירות לבין ולדמות בין בהשוואה.
0.05.2>P הגלים. בשני החולים בתי 9 - 1993 מבכירות לבין ולדניות בין בהשוואה 

3. 0.05>P הגלים. בשני החולים בתי 9 ־ 1995 מבכירות לבין ולדניות בין בהשוואה 
נתונים אין ־
רלוונטי". כ״לא מסוים גורם שציינו אלו כולל היולדות, כלל מתוך הנו האחוז "
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 :לגורמים מאוד רבה או רבה חשיבות מייחסות לוולדניות, בהשוואה המבכירות, מן יותר גבוה שיעור
 הזוג בן לנוכחות אפשרות מתן אפידורל, זריקת בקלות לקבל האפשרות משפחה, בנות או חברות המלצת

 לאם הנוחות בשעות התינוק עם להימצא האפשרות הגב, על בשכיבה שלא ללדת האפשרות הלידה, בעת
(.2 ותרשים 5 )לוח החולים בבית פוריות יחידת וקיום

 המבכירות הנשים בקרב יותר גבוה שיעור על מצביעים זה גל ממצאי הסקר, של הקודם לגל בדומה
 עם להימצא ולאפשרות אפידורל זריקת בקלות לקבל לאפשרות מאוד רבה או. רבה חשיבות המייחסות

(.5 )לוח לאם הנוחות בשעות התינוק

 או רבה חשיבות המייחסות )אחוז 1995 - החולים בית בבחירת השוגים הגורמים חשיבות :2 תרשים
לוולדגיות מבכירות בין הבדלים לגורם/ מאוד רבה
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הלידה 3.3
הלידה מאפייני

 בניתוח 6%) קיסרי בניתוח ילדו 15% (,81%) רגילה בלידה ילדו היולדות רוב ,6 בלוח לראות שניתן כפי
 כי ציינו הנשים מן אחוזים עשר שמונה מלקחיים. בלידת 4%ו- מתוכנן( לא בניתוח 9%ו- מתוכנן קיסרי
 דיווחו 4% הלידה, במהלך העובר אצל או אצלן סיבוכים על דיווחו 10% ;בסיבוכים לווה הלידה תהליך

 היה כי ציינו אחוזים שני הלידה. לאחר התינוק אצל סיבוך על ־ 2%ו־ הלידה לאחר אצלן סיבוכים על
 סיבוכים על בדיווח 17%ל- 21%מ- ירידה מוצאים אנו 1993ל- בהשוואה .6אחד מסיבוך יותר להן

הגלים(. בשני שהשתתפו החולים בתי )בתשעת

הלידה. לאחר סיבוך היה לתינוק או ליולדת ובנוסף הלידה, במהלך סיבוך היה לעובר או ליולדת6

 היולדות מקרב הלידה. במהלך מאוד חזקים או חזקים מכאבים סבלו כי ציינו (77%) היולדות רוב
 הכאבים להקלת שביכולתו כל עשה הרפואי הצוות כיי ציינו 76% הלידה, במהלך כלשהם מכאבים שסבלו

הכאבים. להקלת תרופות ביקשו מהן 66%ו־

 שביקשו אלו ושיעור הלידה בתהליך סיבוכים על המדווחות שיעור רגילה, בלידה ילדו שלא הנשים שיעור
הוולדניות. בקרב מאשר המבכירות בקרב יותר גבוהים הכאבים להקלת תרופות

)באחוזים( 1995 - לוולדניות מבכירות בין הבדלים י הלידה מאפייני :6 לוח

מקסימום מינימום
 סה״כ

בי״ח( 14) ולדניות מבכירות
* הלידה סוג

86 66 81 85 70 רגילה
12 0 4 2 9 מלקחיים
12 1 6 6 6 מתוכנן קיסרי ניתוח
12 5 9 7 15 מתוכנן לא קיסרי ניתוח

25 12 18 17 24 * סיבוכים
2 0 10 8 15 הלידה בעת לעובר או ליולדת
1 0 4 5 4 הלידה אחרי - ליולדת
0 0 2 2 3 הלידה אחרי ־ לתינוק
0 0 2 2 2 מהנ״ל אחד מסיבוך יותר

85 66 77 77 78 בלידה מאוד חזקים או חזקים כאבים

88 50 66 63 77 * הכאבים להקלת תרופות ביקשו

84 64 76 76 73 הכאבים להקלת שביכולתו כל עשה הצוות
*0.05>P למבכירות. ולדניות בין בהשוואה
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רפואית התערבות
 הלידה בהתפתחות והן היולדת של ברצונה הן קשורות הלידה, במהלך המבוצעות הרפואיות ההתערבויות

 של הרפואית בגישה או במחלקה החולים, בבית הנהוגה במדיניות והן היולדת, של הרפואיים ובצרכים
 לבית מושך גורם להוות מחד, יכולות החולים בבית הננקטות הרפואיות ההתערבויות המיילד. הצוות

 ־ מלאכותיים באמצעים יתר לשימוש כנטייה להתפרש יכול התערבות פעולות ריבוי ומאידך, החולים,
 רפואיות התערבויות ביצוע על המדווחות אחוז את מציג 7 לוח היולדת. של רוחה למורת אף לעתים
 (.80%) ולאינפוזיה (89%) למוניטור מחוברות כשהן יולדות הנשים מרבית כי עולה מהנתונים שונות.

 במבכירות. רפואיות התערבויות יותר לבצע נטייה על מצביעה ולדניות, לבין מבכירות בין השוואה
(.3 )תרשים ותפרים" וב״חיתוך ב״גילוח" נמצאו במיוחד גבוהים הפרשים

ובאחוזים( 1995 - וולדניות מבכירות לפי בלידח שונות התערבויות בהן שביצעו נשים :3 תרשים

 "גילוח", לגבי )בעיקר השונות ההתערבויות ביצוע על המדווחות באחוז החולים בתי בין רבה שונות קיימת
 היקף כי ההנחה את לחזק אולי יכולה זו שונות כאבים"(. להקלת אחרות ו״תרופות "אפידורל" "חוקן",

 בין המקרים בהרכב מההבדלים נובעת שהיא גם ייתכן אולם, החולים. בבית במדיניות קשור ההתערבויות
החולים. בתי
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 )באחוזים(* 1995 - והוולדניות המבכירות מבין גלידה שתות התערבויות בהן שבוצעו נשים :7 לוח
סה״כ

מקסימום מינימום בי״ח( 14) ולדניות מבכירות
96 75 89 88 92 למוניטור חיבור
92 53 80 78 88 לאינפוזיה חיבור
84 22 57 54 67 חוקו
69 34 54 44 81 ותפרים חיתוך
59 16 42 41 47 הכאבים להקלת אחרות תרופות
52 31 40 36 52 זירוז
67 22 38 29 64 גילוח
57 12 34 27 54 אפידורל
22 9 15 13 21 קיסרי ניתוח
13 2 6 4 11 בוואקוס/מלקחיים שימוש

*0.05>P למבכירות. ולדניות בין בהשוואה

 . 1993ל- דומה היה 1995 בשנת הלידה במהלך הרפואיות ההתערבויות היקף ,8 מלוח לראות שניתן כפי
 הנשים שיעור אולם ,1993ל- בדומה וזאת ולאינפוזיה למוניטור מחוברות כשהן יולדות הנשים מרבית

 בעלייה בעיקר מקורה זו )עלייה האחוז נקודות בשמונה עלה הלידה במהלך ותפרים חיתוך העוברות
 זירוז בהן שבוצע המבכירות שיעור בנוסף, הוולדניות(. בקרב ותפרים חיתוך העוברות הנשים בשיעור
 מבכירות אצל המבוצעות הרפואיות ההתערבויות היקף לגבי הגלים בין ההשוואה עלה. קיסרי וניתוח

 לעומת במבכירות רפואיות התערבויות יותר לבצע הנטייה בדבר ההשערה את מחזקת ולדניות, ואצל
 ולניתוח לזירוז )פרט ההתערבויות בהיקף ביניהן מובהקים הבדלים הופיעו הקודם בגל גם שכן, ולדמות,
קיסרי(.

 תשעת - וולדניות מבכירות לפי 1995וב- 1993ב״ בלידה שתות התערבויות בהן שבוצעו נשים :8 לוח
)באחוזים( הגלים משני חולים בתי

1995 1993
ולדניות מבכירות סה״כ ולדניות מבכירות סה״כ

90 92 91 87 95 89 1למוניטור חיבור
78 89 81 73 86 77 1׳2לאינפוזיה חיבור
50 81 59 41 76 51 1׳2׳3׳5ותפרים חיתוך
54 68 58 54 66 58 .1חיקי׳
31 67 41 31 65 41 י גילוח
36 50 39 38 36 37 2■4זירוז
14 22 16 16 13 15 2־4קיסרי ניתוח
4 12 6 4 14 7 1׳2בוואקוס/מלקחיים שימוש

1. 0.05>P 1993 ־ למבכירות ולדמות בהשוואת.
2. 0.05>P 1995 ־ למבכירות ולדמות בהשוואת.
3. 0.05>P 1995ל- 1993 ביו התערבויות סה״כ בהשוואת.
4. 0.05>P 1995ל- 1993 ביו במבכירות התערבויות בהשוואת.

0.05.5>P 1995ל־ 1993 ביו בוולדניות התערבויות בהשוואת.
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בהחלטות היולדת שיתוף
 של חרפואי חמצב כגון: שונים, בגורמים תלוי ההתערבויות בעניין בהחלטות היולדת שיתוף מידת

 להתייחסות וראוי חשוב בהחלטות היולדת שיתוף היולדת. של ורצונה המחלקה מדיניות היולדת,
 מעבר (.1995 ובן־בסט, )תדהר הטיפול תוצאות ועל הכללית ההרגשה על משפיע שהוא מאחר מעמיקה,

 את משקף זה בעניין היולדות דיווח כי להדגיש יש עצמו. בפני כערך לשיתוף גם חשיבות יש לכך,
הלקחים. בהפקת רבה חשיבות לו יש רפואי, ידע על מבוסס אינו אם גם כן, ועל ;תפיסתן

י־־

 של לרצונה מאידך, רצו. שהנשים מכפי יותר רבה להתערבות נטייה על הממצאים הצביעו הקודם בגל
 בוצעה מההתערבויות אחת שכל בכך ביטוי לידי בא הדבר ההתערבויות. ביצוע על השפעה היתה היולדת
 זו תופעה אותה. רצו שלא יולדות בקרב מאשר מסוימת התערבות שרצו יולדות בקרב יותר גבוה בשיעור

 )איבנקובסקי היולדות התייחסו שאליה הפעולות ברשימת שנכללו ההתערבויות, סוגי רוב לגבי הסתמנה
(.1996 ואחרים,

 פעולות 10 לביצוע בקשר בדעתן התחשבו האם או שותפו האם לציין היולדות התבקשו הנוכחי בגל
 אותי". שיתפו ו״לא חלקי" באופן אותי "שיתפו אותי", שיתפו "כן, :היו בתשובה הקטגוריות התערבות.

ולדניות. לבין מבכירות בין הבחנה תוך הללו התשובות התפלגויות מוצגות 9 בלוח
מ !
i

 אפידורל מתן לגבי בהחלטות חלקי( או מלא )באופן גבוהים שיתוף שיעורי עולים 9 בלוח מהממצאים
 בהחלטות נמצאו במיוחד נמוכים שיתוף שיעורי (.77%) הכאבים להקלת אחרות תרופות ומתן (80%)

 השיתוף רמת לגבי החולים, בתי בין גדולה שונות נמצאה (.26%) בוואקוס/מלקחיים שימוש לגבי
השונות. ההתערבויות ביצוע על בהחלטות

)באחוזים( וולדניות מבכירות לפי ,1995ב■ שתות התערבויות לגבי בהקלטות היולדת שיתוף ;9 לוה

מקסימום מינימום
 סה׳׳כ

• בי״ח(14) ולדניות מבכירות
* גילוה

52 22 30 33 25 י׳ מלא שיתוף
23 8 12 9 16 חלקי 'שיתוף
73 ׳ 32 ־ _ 58 58 59 שיתוף ללא

1 ן' חוקו
76 ׳ 'י■ 40 -= 55 54 = 57 ך מלא שיתוף

19 0 12 11 . 15 ifr, חלקי שיתוף
46 19 33 ....... _.28 ... ...............................................שיתוף ללא

למוניטור חיבור
47 48 ,.״43. . ז1ףמלא,- שיתוף

־ '20 “ ׳" ׳ •־׳8 ” ’ •■־12•״•' • ׳ 11: ׳ 16 ־ חלקי' שיתוף
!וי□ • י־:>30" ־' ■41 * י 41 • : ‘ ׳ ■ שיתוף ׳ללא

> ר י׳ירי ך רהי״כד מחהב נוגעת ־היא ע ״*תגו /*ה’. ׳ ־ ־'י';■•? •ק ;•י ’׳■•''׳;■ך ״frr •'״ 1,לה; .7־־ו,יי5^'י'זהח!?

כי. י•:•:׳.. בוז׳
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המשך -9 לוח

מקסימום מינימום
 סה״כ

בי״ח( 14) ולדניות מבכירות
לאינפוזיה חיבור

53 29 42 42 40 מלא שיתוף
17 7 11 10 13 חלקי שיתוף
59 37 47 48 47 שיתוף ללא

זירוז
61 35 48 49 47 מלא שיתוף
27 9 16 16 15 חלקי שיתוף
48 24 36 35 38 שיתוף ללא

" אפידורל
89 50 73 69 79 מלא שיתוף
13 2 7 7 8 חלקי שיתוף
50 5 20 24 13 שיתוף ללא

הכאבים להקלת אחרות תרופות
77 48 65 66 61 מלא שיתוף
20 5 12 12 12 חלקי שיתוף
41 8 23 22 27 שיתוף ללא

ותפרים חיתון
47 26 34 35 32 מלא שיתוף
20 9 12 14 10 חלקי שיתוף
66 36 54 51 58 שיתוף ללא

בוואקום/מלקחייס שימוש
32 0 13 10 18 מלא שיתוף
46 0 13 10 19 חלקי שיתוף
100 22 74 80 63 שיתוף ללא

קיסרי ניתוח
74 30 54 53 56 מלא שיתוף
17 0 8 8 9 חלקי שיתוף
65 19 38 39 35 1שיתוף ללא

*0.05>P למבכירות ולדניות בין בהשוואה
 היה כי העובדה לאור מפתיע, קיסרי ניתוח ביצוע על בהחלטה אי-שיתוף על שדיווחו (38%) היולדות שיעור .1

 קיבלה שלא היולדת של סובייקטיבית מתחושה נובע שהדבר ייתכן הניתוח. לפני הסכמה על לחתום עליהן
לחתימה. לה שהוגש למסמך פרט לניתוח, הסכמתה לגבי במפורש נשאלה שלא או בנדון, הסברים מספיק

 כל לביצוע בקשר שיתופן מידת את ציינו והיולדות שונות, התערבות פעולות 10 בשאלון הוצגו כאמור,
 של סוגים שני זיהה היולדת של השיתוף לתחושת המתייחסות התשובות של גורמים ניתוח מהן. אחת

 ותפרים. וחיתוך לאינפוזיה חיבור למוניטור, חיבור חוקן, גילוח, :הפעולות את כלל אחד סוג התערבויות.
 שימוש הכאבים, להקלת אחרות תרופות קבלת אפידורל, קבלת הפעולות: את כלל השני הסוג
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 השיתוף ברמת חריגה נמצאה בוואקוס/מלקחיים שימוש ־ הפעולה קיסרי. וניתוח בוואקוס/מלקחיים
 רמת הניתוח. מן הוצאה כך ומשום (,9 )לוח התערבות סוג באותו הפעולות ליתר בהשוואה שלה, הנמוכה
 של ביצועה את המנחה שהשיקול מכך נובעת בוואקוס/מלקחיים השימוש לגבי במיוחד הנמוכה השיתוף

 עם התייעצות לאחר בנדון. היולדת את לשתף זמן אין הפעולה ולמבצע גרידא, רפואי שיקול הנו זו פעולה
 בעבור שגרתיות, התערבויות הן הראשון בסוג הנכללות ההתערבות פעולות כי הסתבר מקצוע אנשי

 הן השנייה בקבוצה הפעולות ואילו מיילדות, על-ידי בעיקר בישראל מבוצעות והן הרפואי, הצוות
 אלו הם והרופאים הלידה, במהלך מהתפתחויות רוב על־פי המושפעות בלתי-שגרתיות, התערבויות
אותן. מבצעים ו/או לגביהן המחליטים

 סוגי בשני מלא( שיתוף - 3ל- שיתוף אי ־ 1 )בין השיתוף מידת של הממוצע הציון חושב יולדת לכל
 הפעולות בסוג השיתוף רמת כי מסתבר היולדות מדיווח השיתוף(. מדד )להלן הללו הפעולות

 שיתוף )מדד מאליהן והמובנות השגרתיות הפעולות בסוג השיתוף מרמת יותר גבוהה הבלתי-שגרתיות
 נובע השגרתיות הפעולות ביצוע לגבי יותר נמוך ששיתוף ייתכן 7בהתאמה(. ,1.99 לעומת 2.52 ממוצע

 נתפס השני הסוג מאידך, שיתוף. מחייב אינו ולכן מאליו, מובן ביצוען כי הרפואי הצוות מתחושת
 המתרחש על היולדת את לעדכן יותר רבה מחויבות חש הרפואי הצוות כי להניח יש ולכן כבלתי-שגרתי,

ההתערבות. ביצוע על בהחלטה יותר ולשתפה

 בסוג השיתוף רמת עדיין שגרתיות, הבלתי בפעולות נכללה בוואקוס/מלקחיים שימוש הפעולה כאשר גם 7
השגרתיות. הפעולות בסוג השיתוף מרמת יותר גבוהה היתה הבלתי־שגרתיות הפעולות

 בקרב ולדניות, בקרב נמצאה השגרתיות ההתערבות בפעולות יותר גבוהה שיתוף רמת על לדווח הנטייה
 בקרב כי נמצא הבלתי-שגרתיות לפעולות בנוגע ומעלה. 35 בנות ובקרב ומטה תיכונית השכלה בעלות

 יותר גבוהה נטייה יש ומעלה 25 בנות ובקרב ועל-תיכונית תיכונית השכלה בעלות בקרב עברית, דוברות
יותר. גבוהה שיתוף רמת על לדווח
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)באחוזים( שונות חתערבויות לגבי אי״שיתוף על חמדווחות יולדות :4 תרשים

הלידה תנוחת
 העדפות לגבי הממצאים את מסכם 10 לוח בכריעה. ילדו 2% הגב, על בשכיבה ילדו (97%) הנשים מרבית

 אחוזים עשר שישה להן. הרצויה בתנוחה ילדו (84%) היולדות מרבית הלידה. לתנוחת באשר היולדת
 ללדת העדיפו 60/0ו־ בכריעה ללדת העדיפו 10% מתוכן, שילדו. מזו שונה בתנוחה ללדת העדיפו מהנשים
הצד(. על ובשכיבה הגב על בשכיבה במים, לידה )כמו אחרת בתנוחה

)באחוזים( 1995 ״ חלידח לתנוחת באשר חעדפות :10 לוח
מקסימום מינימום  סח״ב

בי״ח( 14)
23 6 16 שונח בתנוחח ללדת מעדיפות

חרצויח: חתנוחח
16 3 10 בכריעה ללדת
7 3 6 אחרת בתנוחה ללדת
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תאשפת תנאי 3.4
 האובייקטיביים הממדים על בנוסף והאשפוז. הלידה בחוויית חשוב תפקיד במחלקה האשפוז לתנאי

 ההיזון את גם בחשבון להביא יש האשפוז, מערכת ולניהול לתכנון ההחלטות מקבלי את המשמשים
מהיולדות. החוזר

 על דיווחו אף מהיולדות 3% ; (11 )לוח משעה יותר במסדרון ששהו דיווחו מהיולדות אחוזים עשר ארבעה
 זה בתחום יותר. או נשים ארבע עוד עם בחדר ששהו ציינו אחוזים עשרים שעות. 12מ- ארוכה שהות

 והטווח בחדר, יולדות 3.8 שהו בממוצע, (.70%ל- 0% בין נע )הטווח החולים בתי בין רבה שונות קיימת
לחדר. נשים 6.8ל־ 2.8 בין נע החולים בתי בין

 השוהות באחוז שעה, מעל במסדרון השוהות בשיעור מובהקים הבדלים נמצאו לא ,1993ל- בהשוואה
 חלה זאת, לעומת הפנימיות במחלקות בממוצע. בחדר הנשים ובמספר נשים מארבע למעלה עם בחדר
קלה. עלייה חלה הכירורגיות במחלקות ואילו לחדר המאושפזים במספר ירידה

יולדות במחלקת האשפוז מאפייני :11 ליק
בי״ח 14 ־ 1995 בי״ח 9

מקסימום מינימום סה״ב 1995 1993
30 1 14 16 19 )באחוזים( שעה מעל במסדרון מיטה
70 0 20 22 18 )באחוזים( יותר או בחדר מאושפזות ארבע
6.8 2.8 3.8 3.8 3.8 בחדר בממוצע יולדות מספר

תינוקות רופא עם פגישת 3.5
 אחוזים ותשעה שלושים האשפוז. במהלך התינוקות רופא עם נפגשו כי דיווחו 63% היולדות, כלל מתוך
 11%ו׳ האישית ביוזמתן 13% במחלקה, המקובל לנוהג בהתאם התינוקות רופא עם נפגשו היולדות מכלל

 זה בתחום (.12 )לוח איתו להיפגש אפשרות היתה לא כי ציינו 14% היולדות כלל מתוך הרופא. ביוזמת
החולים. בתי בין רבה שונות קיימת

)באחוזים( 1995 - תינוקות רופא עם פגישה :12 ליק
מקסימום מינימום  סה״ב

בי״ח( 14)
94 23 63 האשפוז במהלך הרופא עם נפגשו סה״ב
31 6 13 היולדת ביוזמת נערכה הפגישה
27 5 11 הרופא ביוזמת נערכה הפגישה
77 3 39 הנוהג לפי נערכה הפגישה
32 1 14 להיפגש אפשרות היתה לא
45 5 24 בפגישה צורך היה לא
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התינוק עם השהייה 3.6
 )איבנקובסקי החולי□ בית בבחירת רבה חשיבות התינוק עם השהייה לסידורי מייחסות רבות נשים

החולים. בתי הנהלות בעבור חשוב בנדון היולדת העדפת לגבי מידע ולכן (,1996 ואחרים,

 כי דיווחו 19%ו- ההנקה בזמני רק בחדר עימן היה התינוק כי דיווחו מהיולדות אחוזים ותשעה שלושים
 התינוק כי דיווחו אחוזי□ עשר שישה במחלקה. לנוהל בהתאם היום, משעות בחלק עימן היה התינוק

 בכל עימן היה התינוק כי דיווחו 14% ואילו במחלקה לנוהל בהתאם היום, שעות במרבית עימן היה
 בשעות בחדר עימן היה התינוק כי דיווחו מהיולדות 8% רק כי מסתבר (.13 )לוח והלילה היום שעות

 נע )הטווח החולים בתי בין רבה שונות קיימת ההנקה בשעות רק התינוק עם השהייה לגבי להן. הנוחות
 לשהות ליולדת לאפשר הוא החולים בבתי השכיח הדפוס כי לראות ניתן אלו מממצאים (.89%ל- 0% בין
ההנקה. בשעות רק תינוקה עם

 כלל מתוך החולים. בבית המקובל מזה שונה התינוק עם שהייה סידור מעדיפות היו הנשים מן כמחצית
 עימן יהיה שהתינוק מעדיפות 14% להן, הנוחות בשעות התינוק עם להיות מעדיפות היו 23% היולדות,

 להיות מעדיפות היו נוספים 3%ו- היום, שעות במרבית - 3% היום, משעות בחלק - 6% ההנקה, בזמני רק
והלילה. היום שעות בכל התינוק עם

)באחוזים( 1995 • התינוק עם השהייה סידורי :13 לוח
מקסימום מינימום  סה״ב

בי״ח( 14)
בחדר היולדת עם שהה התינוק

89 0 39 ההנקה בזמן רק
47 1 19 היום משעות בחלק
47 0 16 היום שעות במרבית
78 0 14 ולילה היום שעות בכל
37 1 8 ליולדת הנוחות בשעות
10 1 4 בפגייה היה התינוק

התינוק עם השהייה סידורי לגבי העדפה
25 3 14 ההנקה בזמני רק התינוק עם להיות
10 2 6 היום משעות בחלק התינוק ע□ להיות
6 0 3 היום שעות במרבית התינוק עם להיות

11 1 3 והלילה היום שעות בכל התינוק עם להיות
31 12 23 ליולדת הנוחות בשעות התינוק עם להיות
66 35 51 אחר סידור מעדיפות היו לא
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מוצאות 3.7
 בעבור כן, ואם כלשהם, שירותים על בהוצאות כרוך היה אשפוזן האם בשאלון לציין נתבקשו היולדות

 לשאלה ובעיקר זה, מסוג לשאלות התשובות תוקף לגבי הספקות למרות גובהן. ומה ההוצאות היו מה
:מאפשרות שהן מאחר השאלות את לבחון הוחלט ההוצאה, גובה לגבי

שונות. אוכלוסייה קבוצות ובין החולים בתי בין התופעה בהיקף שונות קיימת האם ללמוד .

זמן. לאורך התופעה התפתחות את לבחון .

 היולדות רוב כי עולה 14 מלוח בהוצאות. כרוך היה אשפוזו כי דיווחו מהיולדות אחוזים ושמונה עשרים
 אחוז (.23%) וטלוויזיה פרטי טלפון כגון לא-רפואיים, שירותים בעבור היו הוצאותיהן כי ציינו הללו
 רופא, בחירת על 2% :רפואיים שירותים על בהוצאות כרוך היה אשפוזן כי דיווחו (8%) מהיולדות נמוך

 לא אחד מאחוז )פחות אמבולנס על 2%ו- רפואי וציוד תרופות על 2% פרטית, לידה מדריכת על 2%
השאלות(. על השיבו

 את ציינו גם כלשהי הוצאה על שדיווחו (91%) הנשים 365 מתוך נשים ושלוש שלושים מאות שלוש
 דיווחו כמחציתן ש״ח. 370ל- קרובה היתה הממוצעת ההוצאה ההוצאה. סוג לפי ידן על ששולם הסכום

 הגדולה השונות את לציין יש ש״ח. 600מ־ הגדולה הוצאה על דיווחו 2%ו- ש״ח 130מ- הקטנה הוצאה על
לא-רפואיים. שירותים על הוצאות להן שהיו המדווחות באחוז בעיקר החולים בתי בין

 על המדווחות יולדות של יותר נמוך שיעור מוצאים אנו אחרות, במחלקות למאושפזים בהשוואה
 משיעור הנובע המחלקות(, ביתר המאושפזים מקרב 44% לעומת היולדות מקרב 28%) כלשהן הוצאות

 ביתר 26% לעומת ביולדות 8%) רפואיים שירותים בעבור הוצאות על המדווחות של יותר נמוך
המחלקות(.

 לא-רפואיים. שירותים בעבור הוצאה על המדווחות באחוז ניכרת עלייה מוצאים אנו 1993ל- בהשוואה
 למעט החולים בתי לכל אופיינית לא־רפואיים שירותים בעבור הוצאות על המדווחות באחוז העלייה

אחד.

)באחוזים( 1993וב- 1995ב- היולדות דיווח על-פי האשפוז בזמן הוצאות :14 לוח

*0.05>P 1995ל- 1993 בין בהשוואה.
שונה. הגלים בשני ההוצאות סה״כ שהרכב כיוון נתונים, אין ־

בי״ח 14 ־ 1995 בי״ח 9
מקסימום מינימום סה״ב 1995 1993

45 20 28 ־ • כלשהן הוצאות
40 7 23 24 15 * לא־רפואיים שירותים על הוצאות
17 2 8 ־ ־ רפואיים שירותים על הוצאות
8 0 2 2 0 * רופא בחירת על הוצאות
8 0 2 ־ - לידה מדריכת על הוצאות
8 0 2 2 3 * וציוד תרופות על הוצאות
8 0 2 - - אמבולנס על הוצאות
7 0 2 2 2 ש״ח 600 מעל הוצאות
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החולים מבית השחרור 3.8
 המשתחרר של הסובייקטיבית והתחושה כמכלול, באשפוז ניכרת חשיבות מהאשפוז השחרור לתהליך

 ובן־בסט, )תדהר הרצון שביעות ועל הכללית ההרגשה על משפיעה שהיא מפני חשובה זה תהליך לגבי
 למתן המתייחסות שאלות גם כולל והוא ,1995 של בסקר השחרור פרק הורחב אלו מסיבות (.1995

השחרור. שלאחר בתקופה בתינוק והטיפול היולדת התנהגות לגבי בשחרור הסברים

מועד
 אחרי - 7%ו- הזמן לפני ששוחררו ציינו 14% בזמן, ששוחררו סברו מהיולדות אחוזים ותשעה שבעים

 של הממוצע השהות משך החולים. בתי בין רבה שונות קיימת זה בתחום (.5 ותרשים 15 )לוח הזמן
 הזמן אחרי שוחררו שלדעתן מהיולדות פחות יממה כמעט היה הזמן לפני ששוחררו ציינו אשר היולדות

 לבין הזמן לפני שחרור על המדווחות של ביותר הנמוך השיעור שבו החולים בית בין הטווח מובהק(. )לא
 הזמן לפני שחרור על המדווחות היולדות שיעור .25%ל- 5% בין נע ביותר הגבוה השיעור עם החולים בית

בכירורגיות(. 20%ו- בפנימיות 23%) האחרות במחלקות המאושפזים לשיעור בהשוואה יותר נמוך

<1995) החולים מבית השחרור מועד :5 תרשים

 לעומת (21%) רוסית הדוברות היולדות בקרב יחסית גבוה מוקדם שחרור על 1995ב- המדווחות שיעור
(.12%) ערבית הדוברות ובקרב (15%) עברית הדוברות בקרב שיעורן

 על המדווחות בשיעור עלייה חלה הגלים( בשני שהשתתפו החולים בתי לתשעת )ביחס 1993ל- בהשוואה
 במידת החולים בתי בין ניכרים הבדלים נמצאו בנוסף, קוצר. לא האשפוז שמשך למרות הזמן לפני שחרור
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 על המדווחות באחוז נקודות 15 של בירידה הסתכם ביותר הגדול השיפור ־ 1995ל־ 1993 בין השינוי
 לעומת (,1993ב- מוקדם שחרור על מדווחות של גבוה אחוז גם נמצא שבו החולים )בבית מוקדם שחרור

ביותר. הגדולה היתה ההרעה שבו החולים בבית האחוז נקודות 12 של גידול

)באחוזים( 1993וב- 1995ב- החולים מבית השחרור משתני :15 לוח
בי״ח 14 ׳ 1995 בי״ח 9

מקסימום מינימום סה״כ 1995 1993
* השחרור מועד

90 69 79 80 84 בזמן
25 5 14 14 10 מדי מוקדם
12 4 7 6 6 מדי מאוחר

לאחר בביה״ח נשאר התינוק
23 4 11 ־ האם שחרור

*0.05>P 1995ל- 1993 בין בהשוואה. 
נתונים אין ־

 יום. 11לכ־ בממוצע שחרורן, לאחר החולים בבית נשאר תינוקו כי דיווחו היולדות מן אחוזים עשר אחד
 בתי בין למדי גבוהה שונות נמצאה האם, שחרור לאחר החולים בבית התינוק השארת של זה בתחום גם

החולים.

והסברים הדרכה
 להיבטים באשר היולדות שקיבלו ובהסברים בהדרכה העוסקות שאלות מספר כלל השאלון כאמור,

 ארבע ניתנו בתינוק או עצמה ביולדת לטיפול בנוגע לשאלות החולים. מבית בשחרור הקשורים שונים
 אחד לכל בהדרכה. צורך היה ולא הדרכה ניתנה לא חלקית, הדרכה מלאה, הדרכה :לתשובה אפשרויות

 דיווחו אחוזים ושמונה ארבעים (.16 )לוח לגביו שדיווחו היולדות אודות רק ממצאים נציג מהתחומים
 דיווחו 37%ו־ חלקית הדרכה קבלת על דיווחו 15% בבית, בעצמן הטיפול לגבי מלאה הדרכה שקיבלו

 בתינוק הטיפול לגבי מלאה הדרכה שקיבלו דיווחו אחוזים ושלושה חמישים כלל. הדרכה קיבלו שלא
 דיווחו אחוזים שישים כלל. הדרכה קיבלו שלא דיווחו 26%ו- חלקית הדרכה על דיווחו 21% בבית,

 22%ו- חלקי הסבר על דיווחו 18% השחרור, לאחר רפואית לביקורת לפנות לאן מלא הסבר שקיבלו
 לגבי החולים בתי בין הנושאים במרבית ניכרים הבדלים נמצאו (.6 )תרשים כלל הסבר קיבלו שלא דיווחו
 ובקרב יותר גבוהה השכלה בעלות בקרב יותר, צעירות בקרב כי נמצא וההסברים. ההדרכה סוגיית
 לא או חלקית הדרכה )קיבלו מספקת לא הדרכה על המדווחות נשים של גבוה אחוז נמצא רוסית דוברות

 אחוז נמצא יותר גבוהה השכלה בעלות בקרב כן, כמו השחרור. לאחר בבית התנהגותן לגבי כלל( קיבלו
בבית. בתינוק הטיפול לגבי מספקת לא הדרכה על המדווחות נשים של יחסית גבוה
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)באחוזים(
(1995) וולדניות מבכירות לפי להדרכה זקוקות שהיו ליולדות והסברים הדרכה קבלת :16 לוח

מקסימום מינימום  סה״כ
בי״ח( 14)

וולדניות מבכירות

* השחרור לאחר התנהגות
68 23 48 53 37 מלא הסבר
18 7 15 11 24 חלקי הסבר
38 12 37 36 39 הוסבר לא

בבית* בתינוק טיפול
72 20 53 58 43 מלא הסבר
23 10 21 16 30 חלקי הסבר
38 5 26 26 27 הוסבר לא

" רפואית ביקורת
87 41 60 64 55 מלא הסבר
25 8 18 15 23 חלקי הסבר
45 6 22 21 22 הוסבר לא

0.05>P למבכירות. ולדמות בין בהשוואה

)באחוזים( 1995 ־ בשחרור מלאים הסברים קבלת אי״ על המדווחות יולדות :6 תרשים

בבית התנהגות בתינוק טיפול רפואית ביקורת
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 והסברים הדרכה קבלת על המדווחות שיעור הוולדניות, בקרב כי נמצא למבכירות, ולדניות בין בהשוואה
 בהתאמה( 63%ו- 58% ,53%) רפואית ביקורת ולגבי בתינוק הטיפול לגבי בעצמן, הטיפול לגבי מלאים

 עולים אלו ממצאים בהתאמה(. 55%ו- 43% ,37%) המבכירות בקרב השיעורים לעומת יותר גבוה היה
 רצון שבעות פחות להיות נוטות המבכירות שלפיהם הקודם,- הסקר מגל הממצאים עם אחד בקנה

 אלו ממצאים כן, כמו הנולד. הרך לגבי ולהדרכה מידע להעברת הוראות, לקבלת בקשר מהוולדניות
 ילדים להן שיש אמהות של מאלו שונים מנוסות ולא טריות אמהות של צורכיהן שלפיה בהנחה תומכים
 מתוח נפשי במצב היותן בשל יחסית נמוכה הטריות האמהות של וקליטתן הקשבתן יכולת :נוספים
(.1996 ואחרים, )איבנקובסקי יותר וטובים מעמיקים להסברים זקוקות והן זמנית,

 בלתי והסברים הדרכה על המדווחות היולדות שיעור לגבי הממצאים מן להתעלם ניתן לא כללי, באופן
 יותר גדול ובהיקף החולים, בבתי המחלקות ביתר גם נמצאה דומה תופעה בשחרור. שקיבלו מספקים

(.1997 וברג, יובל )ראה הפנימיות במחלקות

מלידה ותהליך מאשפוז מערכת 3.9
היולדת של כללית רצון שביעות
 דרגות. חמש בן סולם על הלידה ומתהליך מהאשפוז הכללית רצונן שביעות את לדרג נתבקשו היולדות
 דיווחו 38%ו־ מהאשפוז מאוד רבה במידה רצון שבעות היו כי דיווחו מהיולדות אחוזים ושניים שלושים

 7%ו־ בינונית רצון שביעות על דיווחו אחוזים ושלושה עשרים (.7 ותרשים 17 )לוח רבה רצון שביעות .על
 לגבי גדולה שונות קיימת החולים בתי בין מאוד. מועטה או מועטה במידה רק רצון שביעות על דיווחו
 נוספים אינדיקטורים .48%ל- 19% בין נע הטווח מאוד: רבה במידה רצון שביעות על המדווחות שיעור

 להמליץ ונכונותה שוב( תלד )אם החולים בבית בעתיד גם ללדת תבחר היולדת האם הם הרצון לשביעות
 על תמלצנה 73% וכי חולים בית באותו שוב ללדת תבחרנה מהיולדות 75% כי עלה מהסקר המחלקה. על

החולים. בתי בין גדולה שונות נמצאה אלו בתחומים גם בה. שילדו המחלקה

)באחוזים( 199S - החולים בית על והמלצה היולדת של כללית רצון שביעות :17 לוח
מקסימום מינימום  סה״כ

בי״ח( 14)
כללית" רצון שביעות מידת

48 19 32 מאוד רבה
47 27 38 רבה
37 11 23 בינונית
12 3 7 מאוד מועטה/מועטה י

83 . ■ . : 65 > . ־ :< 75 . . .. החולים/ בבית שוב ללדת תבחר היולדת .
,,ן . ....1. ׳

82 59 73 ׳ החולים בבית ללדת ממליצה
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(1995) היולדות של כללית רצון שביעות :7 תרשים

 על המדווחות שיעור הכללית. הרצון שביעות לבין השחרור מועד בין קשר מסתמן הממצאים מניתוח
 לעומת (74%) בזמן שחרור על המדווחות היולדות בקרב יחסית גבוה מאוד רבה או רבה רצון שביעות

 רבה או רבה רצון שביעות על המדווחות שיעור כי נמצא בנוסף, (.50%) הזמן לפני שחרור על המדווחות
 בהחלטות שיתוף בין הקשר בבדיקת (.65%) המבכירות לעומת (72%) הוולדניות בקרב יחסית גבוה מאוד
 על המדווחות שיעור כי נמצא (,18 )לוח כללית רצון שביעות ובין הלידה במהלך התערבויות ביצוע לגבי

 בהשוואה בהחלטות מלא שיתוף על המדווחות בקרב יותר גבוה הינו מאוד רבה או רבה רצון שביעות
 שימוש על ההחלטה לגבי )למעט חלקי שיתוף על למדווחות ובהשוואה אי-שיתוף, על למדווחות

 מאוד רבה או רבה רצון שביעות על מדווחות של יחסית גבוה שיעור נמצא בנוסף, בוואקום/מלקחיים(.
 ולגבי בתינוק הטיפול לגבי השחרור, לאחר בעצמן הטיפול לגבי מלאה הדרכה שקיבלו היולדות בקרב

 )לוח אלו בתחומים הדרכה כלל קיבלו שלא או חלקית הדרכה שקיבלו אלו לעומת הרפואית, הביקורת
19.)

התערבויות( בהן בוצעו אשר היולדות את רק )כולל )באחוזים( 1995
- השונות ההתערבויות לגבי בהחלטות שיתוף רמת לפי מאוד רבה או רבה רצון שביעות :18 לוה

שיתוף ללא חלקי שיתוף מלא שיתוף ההתערבות
64 69 80 * גילוח
65 64 76 חוקן*
63 69 78 * מוניטור
65 68 78 * אינפוזיה
62 67 74 * זירוז
65 68 74 אפידורל
61 61 73 כאבים* משבחי
61 73 78 ותפרים* חיתוך
58 64 64 /מלקחיים ואקום
61 65 79 * קיסרי

P<0.05*
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 היולדות שקיבלו וההדרכה ההסברים מידת לפי מאוד רבה או רבה רצון שביעות :19 לוח
)באחוזים( 1995 - לשחרור הקשורים בנושאים

הוסבר לא חלקי הסבר מלא הסבר
54 60 81 * השחרור לאחר התנהגות
54 62 79 * בבית בתינוק טיפול
60 57 77 * רפואית ביקורת

P<0.05*

 רבה או רבה רצון שביעות שהביעו (640/0) הערבית דוברות ושיעור (58%) הרוסית דוברות שיעור כי נמצא
 רצון שביעות על המדווחות ששיעור נמצא כך, על נוסף (.74%) העברית לדוברות בהשוואה נמוך מאוד,

 (,76%) במרכז החולים בבתי שיעורן לעומת נמוך (65%) בפריפריה החולים בבתי מאוד רבה או רבה
הכירורגית. ובחטיבה הפנימית בחטיבה לנמצא בדומה

 ועלייה העברית דוברות של הכללית הרצון בשביעות מובהקת( )ולא קלה עלייה חלה 1995ל- 1993 בין
 הערבית דוברות בקרב כי נמצא הסקר של הקודם )בגל הערבית. דוברות של הרצון בשביעות מובהקת

 כי להניח יש באשפוז. שונים היבטים על וביקורת במיוחד נמוכה רצון שביעות היתה החולים מבתי בחלק
 דוברות בקרב הערבית(. דוברות של הרצון בשביעות שיפור חל הראשון, מהגל הסקר ממצאי בעקבות
 באחוז בשינויים גם משתקפות אלו מגמות 8הכללית. הרצון בשביעות ירידה הנראה, ככל חלה, הרוסית

 הרוסית, דוברות ללא הכול, בסך ורוסית. ערבית דוברות בקרב ילדו שבו החולים בבית ללדת הממליצות
 מבתי בחלק משמעותיים שינויים יש כי לציין חשוב (.20 )לוח הכללית הרצון בשביעות עלייה חלה

 שהשתתפו החולים בתי תשעת מתוך בשלושה הממוצעים. בין בהשוואה ביטוי לידי באים שאינם החולים
 רבה או רבה רצון שביעות על המדווחות בשיעור האחוז נקודות 24 עד 15 של שינויים חלו הסקר גלי בשני

 נקודות 5 עד 1 של תנודות חולים בתי שלושה ובעוד האחוז נקודות 15 עד 8 - נוספים בשלושה מאוד,
9אחוז.

 קיימת לפיכך, .1995ב- השאלון של הרוסית בגרסה שונה הכללית הרצון שביעות לגבי התשובה קטגוריות נוסח
הגלים. שני בין הרוסית דוברות של הרצון שביעות בהשוואת מסוימת אי־ודאות

רוסית דוברות ללא9

 1995וב- 1993ב- חולים( בתי )בתשעה החולים בית על והמלצה היולדת של כללית רצון שביעות :20 לוח
)באחוזים(

1995 1993
כללית* רצון שביעות מידת
רוסית( דוברות )ללא

73 67 מאוד רבה/רבה
21 26 בינונית
6 7 מאוד מועטה/מועטה

75 72 בביה״ח* ללדת ממליצה
*0.05>P 1995ל־ 1993 בין בהשוואה.
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עיקריים אשפוז תחומי לפי שביעותרצו?
 לדרג נתבקשו היולדות (.23 לוח )ראה האשפוז של שונים בהיבטים הקשורים פריטים 53 נכללו בשאלון

 על בהסתמך תחומים 13ל- קובצו הפריטים דרגות. חמש בן סולם על-פי אלו מפריטים רצונן שביעות אתי
 הלידה, בחדר המלונאות תנאי הלידה, בחדר הרופאים המיילדות, האלה: הנושאים לפי גורמים, ניתוח

 תנאי האספקה, הניקיון, במחלקה, המלונאות בתינוק, הטיפול במחלקה, הרופאים במחלקה, האחיות
 בית ולכל בתחום הממוצע הציון חושב יולדת, כל לגבי החולים. מבית והשחרור החנייה האוכל, האירוח,
 מאוד( טוב או )טוב 5.0 עד 4.0 של ממוצע ציון שנתנו היולדות אחוז את מציג 21 לוח בהתאם. החולים

התחומים. מן אחד בכל

)באחתיס( 1993-311995ב־ עיקריים אשסה מתחומי מאוד רבת 1א רבה רצון שביעות :21 אח
בי״ח 14 -1995 בי״ח 9

 מקסימו
ם

מינימום סח״ב 1995 1993

91 67 78 78 81 המיילדות
89 74 82 82 83 לידה בחדר הרופאים
90 67 81 ־ ־ לידה בחדר המלונאות תנאי
83 64 72 73 74 במחלקה האחיות
92 76 84 85 82 במחלקה הרופאים
87 54 74 76 74 בתינוק הטיפול
82 20 52 53 54 במחלקה המלונאות
82 36 58 58 60 הניקיון
84 54 70 74 60 * האספקה
81 39 59 59 60 האירוח תנאי
74 42 58 61 45 " האוכל
59 6 3S 31 28 החנייה
91 64 76 ־ - החולים מבית השחרור

•0.05>P 1995ל- 1993 בין בהשוואה. 
נתונים אין -

 הלידה, בחדר המלונאות תנאי לידה, בחדר הרופאים במחלקה, הרופאים לתחומים ניתנו גבוהים ציונים
 בכל (.8 )תרשים והאספקה במחלקה האחיות בתינוק, הטיפול החולים, מבית השחרור המיילדות,
 ניתנו נמוכים ציונים מאוד. טוב או טוב של ממוצע ציון נתנו מהיולדות יותר או 70% הללו, התחומים
 הללו, בתחומי□ החנייה. לתחום ובעיקר במחלקה המלונאות הניקיון, האוכל, האירוח, תנאי לתחומים

 בולטת החולים בתי בין הגדולה השונות מאוד. טוב או טוב של ממוצע ציון נתנו מהיולדות 60%מ- פחות
האירוח. ותנאי הניקיון החנייה, במחלקה, המלונאות : בתחומים בעיקר
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 חולים בתי 14 -1995 תחומים, לפי מאוד רבח או רבח רצון שביעות שחביעו יולדות :8 תרשים
)באחוזים(
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 שנת לעומת 1993 בשנת האשפוז מתחומי מאוד רבת או דבח רצע שביעות שחביעו יולדות :9 תרשים
)באחוזים( חולים בתי תשעה -1995

אחוזים
1993■ 1995 ₪ 
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 הבדלים (.9 )תרשים 1993 בשנת הרצון לשביעות דומה היתה 1995ב- התחומים במרבית הרצון שביעות
 בהתאמה האחוז נקודות 16ו- האחוז נקודות 14 של שיפור - והאוכל האספקה בתחומי נמצאו גדולים
 לא אומנם האחרים בתחומים הארצית. ברמה מאוד רבה או רבה רצון שביעות על המדווחות בשיעור

 אולם הארצית, ברמה מאוד רבה או רבה רצון שביעות שהביעו היולדות באחוז משמעותיים שינויים חלו
 בכמה מציג הלוח .22 בלוח לראות שניתן כפי השינוי במידת החולים בתי בין ניכרים הבדלים נמצאו

 בשני שנכללו התחומים מן אחד בכל גבוהים ציונים שנתנו היולדות באחוזי ביותר הגדול השיפור הסתכם
 השיפור לדוגמה, ביותר. הגדולה היתה ההרעה שבהם החולים בבתי הירידה לעומת הסקר גלי

 בקרב האחוז נקודות שבע של עלייה חלה שבו החולים בבית היה המיילדות בתחום המקסימלי
 חלה שבו החולים בבית היתה המקסימלית ההרעה ואילו מאוד, רבה או רבה רצון שביעות על המדווחות

זה. בתחום מאוד רבה או רבה רצון שביעות על המדווחות בקרב האחוז נקודות 20 של ירידה

האחוז( )נקודות 1995ל- 1993 בין חאשפיז, בתחומי חוליס לבית המקסימלי השיגה :22 לוח
בי״ח( 9) שינוי

הרעה שיפור
20 7 המיילדות
6 5 לידה בחדר הרופאים
14 16 במחלקה האחיות
9 11 במחלקה הרופאים
10 20 בתינוק הטיפול
16 14 במחלקה המלונאות
15 12 הניקיון
5 32 האספקה

22 21 האירוח תנאי
18 29 האוכל
8 12 החנייה

 נתנו יולדות של גבוה שיעור (.23 )לוח הבודדים הפריטים של הציונים גם נבחנו התחומים, לבדיקת מעבר
 היכולת כגון: הרפואי, הטיפול במקצועיות הקשורים לפריטים טוב( או מאוד )טוב גבוהים ציונים

 הלידה, במהלך הרופאים של והמיומנות המקצועית היכולת המיילדות, של והמיומנות המקצועית
 הרופאים של והמיומנות המקצועית היכולת במחלקה, הרופאים של והמיומנות המקצועית היכולת

 ציונים נתנו יולדות של גבוה אחוז בדומה, האחיות. של והמיומנות המקצועית היכולת וכן במחלקה,
 במהלך הרופאים של והמסירות היחס כגון: המטפל, הצוות ובמסירות ביחס הקשורים לפריטים גבוהים
 בתינוק, המטפל הצוות של והמסירות היחס המיילדות, של והמסירות התמיכה היחס, ובמחלקה, הלידה
 מהיולדות גבוה אחוז כן, כמו הרופאים. שנתנו והתשובות וההסברים שאלות על לענות הרופאים נכונות

 הפרטיות הלידה, בחדר הניקיון כמו הלידה, בחדר במלונאות הקשורים לפריטים גבוהים ציונים נתנו
 של נמוך אחוז מאידך, במקלחות. חמים מים של סדירה אספקה לפריט וכן והלידה הצירים בחדרי
 לפריטים וכן ומקומם, החנייה מקומות מספר החנייה, מחיר לפריטים גבוהים ציונים נתנו יולדות

 הצפיפות מבחינת החדר מצב במחלקה, מנוחה המאפשרים התנאים כמו במחלקה, במלונאות הקשורים
 בחדרי הניקיון לפריטים: גבוהים ציונים נתנו יולדות של נמוך אחוז בדומה, בחדרים. הפרטיות וסידורי

האוכל. של והטמפרטורה והטעם מבקרים לאירוח האפשרות ובמקלחות, השירותים
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 היה בולט שיפור פריטים(. 53 מתוך 10) מהפריטים קטן בחלק שיפור רואים אנו ,1993ל־ בהשוואה
 ובמידות סדירה אספקה האוכל, של והגיוון הכמות האוכל, של והטמפרטורה הטעם בפריטים:
 של סדירה אספקה האחיות, שנתנו והתשובות ההסברים ומגבות, חלוקים כותנות, של מתאימות

 החדר מצב :פריטים בארבעה רק חלה הרעה בחדרים. הפרטיות וסידורי נקיות וכריות שמיכות סדינים,
 במקצועיות וכן והלידה הצירים בחדרי הפרטיות הטמפרטורה, מבחינת החדר מצב הצפיפות, מבחינת

האחיות. ומיומנות

__________________________________מאוד( מרוצות או מרוצות )אחוז 1995-11993 - הרצון שביעות פריטי :23 לוח
בי״ח 14 ־ 1995 בי״ח 9

מקסימום מינימום סה״ב 1995 1993
המיילדות

93 75 86 87 88 המיילדות של והמסירות התמיכה היחס,
98 87 93 94 93 המיילדות של והמיומנות המקצועיות
90 65 76 75 77 היולדת לקריאת המיילדות היענות מהירות
94 70 83 - ־ לעזור המיילדות נכונות
94 73 83 82 80 המיילדות שנתנו והתשובות ההסברים

לידה בחדר הרופאים
95 77 88 88 86 הרופאים של והמסירות היחס
98 87 93 93 95 הלידה במהלך הרופאים ומיומנות מקצועיות
94 75 84 שאלות על לענות הרופאים נכונות
92 77 83 83 80 הרופאים שנתנו והתשובות ההסברים

לידה בחדר המלונאות תנאי
95 62 80 - - לצרכים והתאמתה הלידה מיטת נוחות
94 66 85 85 90 * והלידה הצירים בחדרי הפרטיות
100 86 94 - - הלידה בחדר הניקיון

יולדות במחלקת האחיות
88 74 81 83 81 האחיות ומסירות יחס
97 83 88 88 92 • האחיות ומיומנות מקצועיות
84 64 74 74 75 ביום לקריאות האחיות היענות מהירות
88 67 78 80 77 בלילה לקריאות האחיות היענות מהירות
93 76 82 - - שאלות על לענות האחיות נכונות
93 74 81 88 76 * האחיות שנתנו והתשובות ההסברים

יולדות במחלקת הרופאים
97 82 89 89 85 * הרופאים שגילו והמסירות היחס
98 84 93 94 95 הרופאים ומיומנות מקצועיות
96 78 88 - - שאלות על לענות הרופאים נכונות
94 77 87 87 82 * הרופאים שנתנו והתשובות ההסברים

בתינוק המטפל הצוות
 בתינוק המטפל הצוות שגילה והמסירות היחס

 בתינוק המטפל הצוות ומיומנות מקצועיות
 שאלות על להשיב בתינוק המטפל הצוות נכונות

 המטפל הצוות שנתן והתשובות ההסברים
בתינוק

בתינוק המטפל הצוות שנתן התחושה

92 64 84
97 78 90
91 63 80
90 72 79

91 64 81
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ממשך י 23 לוח
בי״ח 14 ־ 1995 בי״ח 9

מקסימום מינימום סה״ב 1995 1993
במחלקה מלונאות תנאי

86 35 62 61 50 " בחדרים הפרטיות סידורי
76 28 57 57 63 * הצפיפות מבחינת החדר מצב
92 58 78 80 85 הטמפרטורה* מבחינת החדר מצב
77 25 54 ־ - במחלקה מנוחה המאפשרים תנאים
88 61 77 - ־ במחלקה האווירה
95 36 71 70 70 וקרבתם ומקלחות שירותים חדרי מספר

לחדרים

)ממשך( ממחלקת המלונאות תנאי
97 63 91 91 87 * במקלחות חמים מים של סדירה אספקה
87 49 72 ־ - לצרכים והתאמתה האשפוז מיטת נוחות
91 48 79 - - לאחיות הקריאה וזמזמי המנורות תקינות
97 21 76 74 73 המבנה של כללית תחזוקה

ניקיון
91 61 79 78 76 בחדר הניקיון
81 38 56 56 59 ובמקלחות השירותים בחדרי הניקיון
94 52 77 76 78 הציבוריים ובשטחים במסדרונות הניקיון

אספקה
91 60 74 77 64 כותנות, של מתאימות ובמידות סדירה אספקה

* ומגבות חלוקים
91 70 81 81 70 וכריות שמיכות סדינים, של סדירה אספקה

* נקיים
88 61 79 81 73 * וסבון טואלט נייר של סדירה אספקה
96 48 82 * - הגייניות תחבושות של סדירה אספקה

ולחברים למשפחה אירוח סידורי
88 50 67 - - במחלקה הביקור שעות נוחות
78 40 62 • - מבקרים לאירוח האפשרות

אוכל
77 47 62 64 48 * האוכל של והטמפרטורה הטעם
80 50 66 67 54 * האוכל של והגיוון הכמות

החנייה
86 9 49 45 48 הפנויים המקומות מספר
97 21 37 32 31 החנייה מחיר

השחרור
90 65 80 82 80 היולדת של השחרור תהליך ויעילות מהירות
92 64 78 - ־ של השחרור תהליך של ויעילות מהירות

התינוק
93 62 78 - - לאחר המחלקה צוות עם להתייעץ האפשרות

________________________________________________השחרור
*0.05>P 1995ל- 1993 בין בהשוואה.

נתונים -אין
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ספציפיים תחומים של להערכות הכללית הרצון שביעות בין הקשר
 האשפוז תחומי של השפעתם מידת היא הסקר ממצאי מתוך הלקחים הפקת בעת שעלתה חשובה סוגיה

 להסבר רגרסיה ניתוח נערך הגורמים, בין הדדיות השפעות לנטרל במטרה הכללית. הרצון שביעות על
 המיילדות, שלתחומים מתברר זה מניתוח לעיל. שנמנו הגורמים 13 על-ידי הכללית הרצון שביעות
 הכללית. הרצון שביעות על ביותר הגדולה ההשפעה יש הלידה בחדר והרופאים במחלקה האחיות

 מובהקת השפעה היתה לא והחנייה האוכל האספקה, במחלקה, המלונאות במחלקה, רופאים לתחומים
 שבין העצמאי הקשר למידת אינדיקציה נותנים אשר הלינארית, הרגרסיה מקדמי את מציג 24 לוח כלל.

הכללית. הרצון לשביעות תחום כל

 מתחומי רצון שביעות באמצעות הכללית הרצון שביעות להסבר רגרסיה מקדמי : 24 לוח
1995 - האשפוז

T B
7.04 *0.25 המיילדות
5.42 *0.20 לידה בחדר הרופאים
6.09 *0.20 במחלקה האחיות
3.95 *0.11 שחרור
3.28 *0.10 ניקיון
3.18 *0.10 בתינוק הטיפול
3.49 *0.09 אירוח
2.14 *0.08 לידה בחדר המלונאות תנאי
1.49 0.06 במחלקה הרופאים
1.39 0.06 במחלקה המלונאות
0.94 0.03 אספקה
-0.27 ־0.01 אוכל
0.02 0.00 חנייה

r 2 =0.496 
P<0.05*

סיכום .4
 היולדת. של ראותה מנקודת בישראל, היולדות לאוכלוסיית המתייחסים ממצאים הוצגו זה בדוח

 חולים בתי 14מ- מאשפוז ששוחררו מאושפזים 5,540 בקרב שנערך סקר מתוך לקוחים הממצאים
יולדות. 1,760 בהם כלליים,

 מובהק גידול 1995־1993 בשנים חל היולדות, בקרב גם הכירורגית, והחטיבה הפנימית לחטיבה בדומה
 וכן לא-רפואיים שירותים בעבור הוצאה על המדווחות באחוז החולים, בית בבחירת המעורבות באחוז

מוקדם. שחרור על המדווחות באחוז קלה עלייה חלה

 ולא קלה עלייה חלה וכן האשפוז תחומי במרבית שיפור חל הכירורגית, והחטיבה הפנימית בחטיבה
 האשפוז תחומי ממרבית הרצון שביעות זאת, לעומת היולדות, בקרב הכללית, הרצון בשביעות מובהקת

היא. אף יציבה נשארה מהאשפוז הכללית הרצון ושביעות השתנתה, לא
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 באשר מלאים והסברים הדרכה קיבלו שלא ציינו היולדות מן משליש למעלה כי עולה מהממצאים
 שותפו לא כי ציינו מהיולדות גבוה אחוז בנוסף, החולים. מבית בשחרור הקשורים השונים להיבטים
 החולים בתי בין רבה שונות נמצאה הלידה. במהלך שבוצעו שונות רפואיות התערבויות לגבי בהחלטות

 ההתערבות. פעולות של הביצוע היקף ולגבי בשחרור הקשורים בנושאים וההסבר ההדרכה מידת לגבי
 ההתערבויות ביצוע לגבי בהחלטות שיתופן ומידת השחרור לקראת היולדות שמקבלות ההדרכה מידת

 בינם נמצא בנוסף, הראויה. הלב תשומת את להם להעניק ויש רבה חשיבות בעלי נושאים הם הרפואיות,
 או רבה רצון שביעות על המדווחות של יחסית גבוה שיעור :חיובי קשר היולדת של רצונה שביעות לבין
 שלא או חלקית הדרכה שקיבלו אלו לעומת מלאה הדרכה שקיבלו היולדות בקרב נמצא מאוד רבה

 אי או חלקי שיתוף על למדווחות בהשוואה מלא שיתוף על שדיווחו יולדות ובקרב הדרכה כלל קיבלו
שיתוף.

 הקשורים שונים לנושאים בנוגע למבכירות, ולדניות בין רבים הבדלים קיימים כי עולה המחקר מן
 שיעור בלידה, סיבוכים על המדווחות שיעור רגילה, בלידה ילדו שלא הנשים שיעור ולאשפוז. ללידה

 יותר גבוה נמצא רפואיות, התערבויות ביצוע על המדווחות ושיעור כאבים להקלת תרופות המבקשות
 שגרתיות התערבות בפעולות יותר גבוהה שיתוף רמת על דיווח ולדניות של גבוה שיעור המבכירות. בקרב

 רצון שביעות על המדווחות שיעור כן, כמו המבכירות. לעומת השחרור, בעת והסברים הדרכה יותר ועל
 לוולדניות מבכירות בין אלו הבדלים המבכירות. בקרב יותר נמוך הוא אף נמצא מאוד, רבה או רבה

 התנסו וטרם הראשונה הלידה להן שזו נשים של וציפיותיהן צורכיהן בין הבדלים על לרמז יכולים
בעבר. שילדו נשים של צורכיהן לבין דומה בחוויה

 לבין הנוכחי הסקר תוצאות בין השוואה ובו עיקריים ממצאים דוח חולים בית לכל הפיץ המחקר צוות
 עם מפגשים התקיימו בנוסף, החולים. בתי יתר של הממוצע לבין החולים בית ובין הקודם הגל תוצאות

הדוחות. בממצאי לדיון החולים בתי נציגי ועם החולים בתי מנהלי עם משרדו, צמרת עם הבריאות, שר
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Dissemination of the Findings
The research team prepared reports for each of the hospitals that participated in the latest wave. The 
reports included findings for the specific hospital, and comparisons to the average findings for all of 
the participating hospitals; the findings provided to the nine hospitals that also took part in the first 
wave compared the two waves. After the reports were sent, the research team met with the Minister 
of Health, senior officials in the Health Ministry, hospital directors and some of the hospitals’ senior 
management to present the principal findings and assist in the identification of problem areas.



Similar to the other patients, there was a considerable increase in the percentage of maternity 
patients reporting non-medical out-of-pocket expenses compared to 1993.

Discharge
Seventy-nine percent of the maternity patients felt they had been discharged on time, 14% said they 
had been discharged prematurely, and 7% felt they had been discharged later than necessary. The 
percentage of maternity patients reporting premature discharge was lower than that of the other 
patients who were studied. However, in comparison to 1993, there was a slight rise in the 
percentage of maternity patients reporting premature discharge.

Forty-eight percent of the maternity patients said they had received full instructions on 
post-hospitalization self-care, 53% said they had been given full instructions on infant care, and 
60% said they had received a full explanation on medical follow-up. The rest felt they had received 
only partial instructions or explanations relating to the different subjects, or none at all. The 
percentage of multipara patients who reported receiving full instructions or explanations was higher 
than for primapara patients.

Patient Satisfaction
Thirty-two percent of the maternity patients reported very high levels of overall satisfaction with 
their hospitalization, and 38% reported high satisfaction levels. Compared to 1993, there was a rise 
in overall satisfaction. There were major differences in this area among the participating hospitals 
for both maternity patients and patients in the other departments. The percentage of maternity 
patients reporting a very high level of overall satisfaction ranged from 19% to 48% among the 
participating hospitals.

The high percentage of maternity patients reporting high or very high levels of overall satisfaction 
was most evident among multipara patients and among those reporting that they had been 
discharged on time. There was a similar trend among those maternity patients who said that the 
medical staff had included them in intervention decisionmaking during the birth process and among 
those who said they had received full instructions for post-discharge behavior.

An analysis of the respondents’ evaluations of various aspects of their hospitalization shows the 
greatest satisfaction with “department physicians,” “delivery room physicians” and “delivery room 
amenities,” while “department hotel services” and “parking” elicited the least satisfaction. 
Satisfaction levels resembled those of 1993 for most areas. The most improvement was registered in 
“supply” (bed linen, towels, hygienic items, etc.) and “food.” A multivariate analysis that examined 
the correlation between different areas of hospitalization and general satisfaction showed that 
“mid-wives,” “department nurses” and “delivery room physicians” had the greatest independent 
impact on overall satisfaction.



Characteristics of the Birth
Most (81 %) of the maternity patients had a regular def /■

.»».. ...« >«< ־ ־ ־״  f ״m ״a cxtsz: ׳:

The rates of women who did not have a reg I H ן•

requested analgesics were especially high among nr,'^’ ° reported 001״plications, and who
multipara (second birth or more) patientf" am°ng Pr'maPara (firSt birth) patients as compared to 

Medical Interventions

medical interventions amonJplmapX'Tatiels foanlZong^l' ‘6”^ ‘° perfo™

vanation among the hospitals in the prevalence of interventLI 3 ”3"6"‘5• There was S™

The rate of maternity patients reporting high levels nf n •
perfonn an intervention ranged from 80% (for admin steringTPad°n/n decision whether to 
extraction/forceps). It was found that the patients perceived 1 ° ‘° ™ (*" Using Vacuam 
decisionmaking process for non-routine interventions sTcha d ' °' participati0 ״ ״  the 
analgesics, and performance of a C-section than for routine inte *’ administrati0 ״ ״ father
connection to a m״״itor, infusions, and ־pisiotomZd X " 8 ׳13™8־

Hospitalization Conditions
The 1995 findings were very similar to those from 1993 for ״,
reporting coifrdor stays of more than an hour (14%) and ho ,™138“ op maternity patients

hospitalization; more than half of these instances weTd 3 ne°’natal Pediatrician during their 
most common maternity department practice allows m t St3ndard departme״t practice. The 
m ants, primarily while nursmg and d^nnfmoX be Witb ^r newborn

patients said they would have preferred a different mothe h K °“‘ ha'f of the maternity
was practiced in the hospital, m accordance with ^rson^Z™^ wha‘

Expenditures

Zt^7thehat ה h0Spita״Zatio" required out-of-pocket 

«o«-־״erf1caz services, the percentage of matemitv oat P1lentu “ 0‘*1" departl״ents (44%) For 
expenses (23%) was s.milar to thafof 0^ ”^^

P (26 /0)’ whlIe f°r medical services it was lower .(compared to 26% ,־/ 8)



Abstract

In recent years, hospital systems in Israel and elsewhere have paid increasing attention to 
consumers, including maternity patients, and their demands. This new perspective - of maternity 
patients as consumers - requires comprehensive knowledge of their hospital experiences, including 
satisfaction with the services provided during hospitalization.

In order to assist hospital managements improve their services, and to provide policymakers with 
up-to-date information on patient experiences nationwide, the JDC-Brookdale Institute conducted a 
consumer survey within the framework of a multi-year research program. The survey population 
comprised patients aged 18 and up who had been discharged from all hospital departments, save for 
psychiatry, geriatrics and intensive care. The survey was conducted in two waves: The present wave 
was conducted in the fall of 1995, in cooperation with the Ministry of Health, Kupat Holim Clalit 
(KHC, the country’s largest sick fund), and 14 general hospitals; the first wave was conducted in 
1993. The survey employed a self-administered mail questionnaire. Its great strength lies in the fact 
that it allows for comparisons among hospitals and points in time.

The present wave was conducted among 5,540 former patients, including 1,760 maternity patients. 
The response rate was 83%. This report focuses on the principal findings for the maternity patients, 
with comparisons to the maternity patient findings from the previous wave. Its purpose is to provide 
information on a variety of issues, such as considerations in choosing a hospital, characteristics of 
the birth, characteristics of the hospitalization, expenditures during hospitalization, discharge, 
satisfaction with various aspects of hospital care, and the services provided to both the maternity 
patient and the newborn infant.

Hospital Choice
As in 1993, the percentage of maternity patients who were involved in choosing their hospital was 
especially high when compared to the involvement of patients hospitalized in other departments. 
Moreover, maternity patients’ involvement in hospital choice has increased in recent years. This 
growth characterized all of the hospitals participating in the study, in both the center of the country 
and the periphery, and members of all of the country’s sick funds. A similar trend was found among 
the patients in the other departments. At the same time, there was a decline in the rate of maternity 
patients whose reason for choosing the hospital was that all expecting mothers in the area are 
required to give birth there.

As with the earlier wave, it was found that in choosing a hospital, maternity patients attached the 
greatest importance to there being a neo-natal intensive care unit and advanced neo-natal care. 
There was an increase in the percentage of maternity patients who attached great importance to the 
option of having a private physician present during delivery, the presence in the hospital of the 
physician who had monitored the pregnancy, the option of being with the newborn infant at any 
time, and previous experience with the hospital’s maternity department.
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