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 תמצית המחקר

שנתיים -בסדרת סקרים דוברוקדייל -ג'וינט-מאיירס עוקב, 5771-מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב

 המחקר נערך ביוזמת משרד הבריאות. תפקוד מערכת הבריאותעל דעת הציבור על רמת השירות ואחר 

משרד האוצר, ממשרד הבריאות, מהחולים, -כל קופותמ םנציגיבהשתתפות היגוי -ועדתאותו מלווה ו

 ארגוני צרכנים.מהאקדמיה ון מלאומי,  לביטוח המוסדמ

ומעלה(. בדוח זה מוצגים  00הסקרים נערכים בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל )בני 

 . 0055דצמבר -נערך באוגוסטשסקר האחרון העיקריים מהממצאים ה

בר הדסה פעילות ועדת גרמן ובמקביל לה מש :נתיים סוערות במערכת הבריאותבתום שהתבצע  0055סקר 

למבוטחים למצות את שקראו ארגונים של ביטוח ו חברות של נרחב שיווקכיסוי תקשורתי רחב; ו בשלּו

 צוק מבצע , בעקבות0055בסוף ת מגבלותיה. הדגשספק במערכת הציבורית ותוך כדי הטלת , זכויותיהם

 מערכת ה שללחשיבות ועלתה גם רמת המודעּותעלייה במצוקה הנפשית של האוכלוסייה, חלה , איתן

 הציבורית.  הבריאות

צוות  פי בחירת על כמו כן, המאפשרת לעקוב אחר מגמות לאורך זמן.  ,במחקר פותחה סדרת מדדים קבועים

בשנת  .על סדר היום הציבורי שעמדונושאים  בכל אחד מהסקרים  הודגשו ,רהמחקר וועדת ההיגוי למחק

רפואה ברמת שירות; ו כלל שאלון המחקר את המדדים הקבועים: מגמות לאורך זמן בשביעות רצון 0055

אפשרות בחירה בנותני ותחושת ביטחון במערכת;  ;הערכת תפקוד מערכת הבריאות ;ראשונית ושניונית

המפגש של חוויית מים הקשורים לעלות ולמרחק; חסו שירותיםלנגישות : אלו . הורחבו נושאיםשירותה

 . הפרטיתפנייה למערכת בבתי החולים ובקהילה ו המטופל

בהמשך יפורסמו דוחות מחקר נוספים על נושאים  ;עיקריים ממספר נושאיםהממצאים המוצגים  בדוח זה

 שנבדקו בסקר ואינם מופיעים כאן. 

   ממצאים עיקריים

  גבוה שיעור המתבטאת ב ,םהחולי קופות משירותי הכללית הרצון שביעותנשמרה הרמה הגבוהה של

כלל קרב במאוד המרוצים שיעור . מעבר לכך, חלה עלייה ב87% –מרוצים מאוד של מרוצים ו של

מוגבר במערכת או משתמשים באופן תכוף 'האוכלוסייה. בשנים האחרונות הגדרנו קבוצה של 

מכפי יותר  – גבוהשיעור המרוצים מאוד משירותי קופות החולים גם בקרבם ; נמצא כי 'הבריאות

 הקודם. שנמצא בסקר 

  רופאי  הניתנים על ידי קופות החולים. למשל, מיחס השירות מדדירוב מ בשביעות הרצוןחלה עלייה

היו  88%בממוצע נמצא כי  0055-רותי המעבדה. בי, מיחס האחיות ומשםוממקצועיות המשפחה

שהביעו שביעות שיעור זהה ל זה כמעטשיעור . שבעת מדדי השירות שנבדקומרוצים ומרוצים מאוד מ

הגבוה ביותר  'מאודהמרוצים 'שיעור , 0055-. בזה את זהכך ששני הממצאים מחזקים  ;רצון כללית

 (. 66%(, והנמוך ביותר היה ממקצועיות הרופאים היועצים )30%היה מיחס רופאי המשפחה )

  נמצא חוליםה ובבית בקהילה המטופל של המפגש יתיחווהיה  0055אחד הנושאים שהורחבו בסקר .

מפגש בנוגע ל. גם מאודחיובית  הייתהרופא המשפחה במפגש שלהם עם רוב המבקרים חווייתם של ש
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לגבי שנמצא נמוך מזה שיעור באך  ,על חוויה חיוביתדיווחו רופא יועץ שיעור גבוה מהמבקרים עם 

שיעור נמוך  לעומת זאת,ל. ורופא המשפחה. שביעות הרצון מהאשפוז האחרון הייתה גבוהה בסך הכ

שהיה קשר בין הצוות בבתי החולים לבין הרופא המטפל  ושהרגיש ומהמאושפזים דיווח יחסית

 . , כלל לא היה קשראמרו שלהרגשתם 10%בקהילה: 

 מהמבקרים  05%ל, ובסך הכ. יועצים בקהילה ההמתנה לרופאים משךב המתונה עלייהממשיכה ה

הממתינים חודש ומעלה גבוה יותר בקרב שיעור ור חודש ומעלה. אצל רופא יועץ דיווחו שהמתינו לת

 , חולים כרוניים ונשים. ומעלה 31בני 

  לפחות פעם אחת בשנה שחלפה( נשמר יציב  התשלום בגלל תרופה על או טיפול על המוותריםשיעור(

מקרב  על טיפול או על תרופה  המוותריםשיעור בקלה חלה ירידה . לעומת זאת, 55%על  0055-ועמד ב

המוותרים בקבוצות אלו עדיין עומד שיעור נמוכה. אולם, ההכנסה הבעלי מקרב כרוניים והחולים ה

מקרב  55%, על ביקור לרופא יועץויתרו המוותרים על טיפול בגלל התשלום מקרב   10%-כ ;51%על 

 על תרופה למחלה כרונית.ויתרו המוותרים על תרופות  

 בגלל התשלום.  ,בני משפחתםעבור עצמם או עבור  על טיפול שיניים ויתורעל דיווחו  01% 0055-ב

 (. 60%גבוה במעט בקרב בעלי הכנסה בחמישון התחתון )שיעור ה

  גבוה שיעור , שאין זה מפתיע כן על. 'צוק איתן'ובשלהי מבצע  0055כזכור, הסקר נערך בסוף שנת

   08%) האחרונהבשנה  להתמודד אתה בעצמם התקשוש נפשית מצוקהיחסית של אנשים דיווחו על 

גבוה בקרב המבוגרים היה המדווחים על מצוקה נפשית שיעור נמצא כי (. 0050-ב 06%לעומת  0055-ב

 (.55%) הערבים( ובקרב 61%(, בקרב החולים הכרוניים )65%) ומעלה 31 בני

 על  אתם דיבר או ,נפשית מצוקה על אותם שאל המשפחה רופא האחרונה בשנה המדווחים כישיעור ב

(. 0050-ב 53%לעומת  0055-ב 57%) 0050-ב שיעור המדווחים כך לעומת ,חלה עלייה קלה בלבדכך, 

זה שיעור אולם, גם , (68%גבוה יותר בקרב המדווחים על מצוקה נפשית בשנה האחרונה )שיעור ה

 על כך עם רופא ראשוני בקהילה.  חולא שוחמצוקה נפשית  ושחשמי רוב נמצא אפוא כי   ;נמוך

 בחיפה ובצפון ובבאר שבע . בפריפריה םובזמינותהשירותים  בנגישותשיפור  בשנתיים האחרונות חל

המדווחים על ויתור על שירות בגלל המרחק; הממצא היה דומה לגבי שיעור חלה ירידה בובדרום 

 ויתורהמדווחים על שיעור שבוע ובחגים. -המדווחים על קושי לקבל טיפול בשעות הערב, בסופישיעור 

ממצא (. 0050-ב 50%לעומת  1% 0055-)בובדרום ירד בבאר שבע  המתנהה זמני בגלל רפואי שירות על

בשנים האחרונות  קופות החוליםשל של משרד הבריאות ו הענפה םפעילותעולה בקנה אחד עם זה 

  .ום אי השוויון בפריפריהלצמצ

  זה נמוך שיעור . 30%ממערכת הבריאות באופן כללי עומד על מאוד מרוצים ההמרוצים או שיעור

אך עדיין רוב המרואיינים הביעו שביעות רצון מהמערכת. אולם,  ,שביעות הרצון מהקופותשיעור מ

בקרב מי (, 56%לל התשלום )תרופה בגעל על טיפול או  מי שוויתרוזה נמוך משמעותית בקרב שיעור 

(. כלומר, 10%שהיו להם הוצאות לרופא פרטי )מי (, ובקרב 67%שוויתרו על טיפול בגלל זמני המתנה )

 מהמערכת. היה פחות שבע רצון מי שנתקל בבעיות במערכת הציבורית או פנה למערכת הפרטית 
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 המדווחים על ביטחון בקבלת שיעור עורי שביעות הרצון הגבוהים מהקופות ומהמערכת, ילעומת ש

ואף  ,נמוךבעת מחלה קשה ועל ביטחון ביכולת לממן את הטיפול קשה טיפול טוב ומועיל בעת מחלה 

 נמוך יחסית למדינות מערביות בעולם.שיעור . ה0050ירד לעומת 

ד" כשנשאלו: "עד כמה אתה בטוח ובלבד אמרו שהם "בטוחים" או "בטוחים מא 65%של שיעור  -

 תחלה במחלה קשה, תקבל את הטיפול הטוב והמועיל ביותר?"  שאם חלילה

"עד כמה אתה בטוח שאם חלילה תחלה במחלה  ( ענו כך כשנשאלו:07%ר )יותאף נמוך שיעור  -

 קשה, תוכל להרשות לעצמך מבחינה כלכלית את הטיפול לו תזדקק?" 

 הפונים למערכת הפרטית: שיעור ירידה בביטחון חלה עלייה בלצד ה 

שיש להם ביטוח דיווחו  16% 0055-; ב(ומסחרי שב"ן)ביטוח פרטי הגידול בבעלות על נמשך  -

 שיש להם תכנית שב"ן כלשהי של קופת החולים.  דיווחו  85%-בריאות מסחרי ו

 10%-ם שב"ן )כגביטוח מסחרי יש  שהם בעלישכן לרוב המרואיינים ; כפל הביטוח גדול -

דיווחו שהם מחזיקים שתי פוליסות ויותר של ביטוח מהאוכלוסייה  01%-מהאוכלוסייה(, ו

 מסחרי.

 (.0050-ב 00% )לעומת לרופא פרטי שקדמו לסקרהחודשים  תבשלושפנו  03% -

מהם דיווחו  30%המרואיינים דיווחו שעברו ניתוח כלשהו בשנתיים האחרונות. ן אחוזים מ 53% -

 ידי תשלום מהכיס. יטוח המסחרי או עלשהניתוח האחרון מומן על ידי השב"ן או הב

אוכלוסיות האחת ממטרותיו המוצהרות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי היא הגברת השוויוניות בין 

רותים ישהרצון מהשביעות לבקבלת שירותי בריאות. ממצאי הסקר מלמדים כי בכל מה שקשור 

סייה השונות. עם אוכלוהקהילתיים המסופקים על ידי המערכת הציבורית, צומצמו הפערים בין קבוצות ה

הרחבת את משקפים  ,ולהיקפה מחוץ למערכת הציבוריתאל פנייה בהמתייחסים לגידול  ,זאת, הנתונים

 שימוש בשירותים פרטיים. ההפערים הנובעים מ

 סיכום

 נתונים אלו נתוני הסקר מצביעים על שיפור במרבית מדדי איכות השירות שנבדקו בקופות. אולם, יש לבחון

הירידה על ייה למערכת הפרטית והפנ  על בקהילה,  לרופא יועץ המתנההעם הנתונים על העלייה בזמני  יחד

עומדות עכשיו , ממצאי הסקר מוסיפים מידע לדיון בשתי רפורמות המלבד זאתבתחושת הביטחון במערכת. 

של והרחבה אפשרית  0051באמצע  הפתחו של משרד הבריאות: הרפורמה בבריאות הנפש שהושקב

 הרפורמה בבריאות השן. 

הממצאים מצביעים על חשיבות המאמצים שנעשו להקטנת הפערים בנגישות לשירותים במסגרת הקופות 

 ועל היכולת של המערכת לצמצם את אי השוויון. 

אנו מקווים כי ממצאי המחקר יסייעו לקופות החולים ולמערכת הבריאות בכללותה בשיפור מתמשך של 

השירותים למבוטחים. 



 

 

 דברי תודה

 בפתח הדברים, חשוב לנו להודות מקרב הלב למרואיינים ששיתפו אותנו בחוויה שלהם עם מערכת הבריאות

שאיננה מובנת מאליה, יש ביכולתנו  רתמות זו,יבזכות ה. ולמראיינים שעשו עבודתם בנאמנות ובמסירות

 של מחקר חשוב זה.  וממצאיאת להציג בפניכם 

" חברי ועדת ההיגוי של המחקר "דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאותכל אנו מודים ל

ובהארות  בהערות עינינו את האירוסייעו בפיתוח כלי המחקר ועל תרומתם החשובה, ועל ש, 0055 -ו 0050

 ממצאים. ה לע

 :א"ב( -, נציגי הארגונים החברים בוועדת ההיגוי )לפי סדר ה0055-וב 0050-המשתתפים בלהלן רשימת 

 נון ופרופ' טוביה חורב.-אוניברסיטת בן גוריון: פרופ' גבי בן

 . מידד גיסיןומר  שמוליק בן יעקבארגוני הצרכנים: גב' רחל אייל, מר 

 וגב' רפאלה כהן. ז'ק בנדלקר המוסד לביטוח לאומי: ד"

 .פלדמן-ששוןשרונה משרד האוצר: גב' שירה גרינברג, מר אורי שומרת וגב' 

אייל אריזון, גב' ציונה חקלאי, ד"ר -תורן, גב' איילת גרינבאום-משרד הבריאות: גב' אריאלה אדיג'ס

 .רניר קידזוהר ומר -, ד"ר בועז לב, ד"ר ענת עקהיעקובסון

  .ברוך רוזן: ד"ר ברוקדייל-נטג'וי-מכון מאיירס

נורית קופות החולים: גב' רות אופטובסקי, פרופ' רן בליצר, גב' סיגל דרדיקמן, פרופ' דניאל ורדי, ד"ר 

 , גב' סיגל רגב ונציגיה וד"ר ראובן שפירא.רפי קיים, גב' יהודית צמיר, ד"ר פרידמן

: פרופ' רוני גמזו משרד הבריאותוצאים של הי יםלמנכ"לו לשרת הבריאות היוצאת יעל גרמן אנו מודים גם

ופרופ' ארנון אפק, על מעורבותם בסקר, וכן לחברי הוועדה לחיזוק המערכת הציבורית )"ועדת גרמן"( על 

 .  0050הערותיהם המועילות על הממצאים בסקר של שנת 

לד"ר צחי מקובקי ולד"ר תודה לד"ר אסף בן שוהם על הליווי המתודולוגי לאורך המחקר ולפרופ' דוד צוקר, 

 אריה רייטר על הייעוץ הסטטיסטי.

ולבסוף, תודה לכל עמיתינו במכון ברוקדייל, שסייעו רבות בכל שלבי המחקר, משלבי התכנון והיציאה 

גב' איאת איגבריה רכזת עבודת השדה שעשתה את עבודתה בנועם ובמקצועיות לשטח ועד לכתיבת דוח זה: 

גב' ניצה תמיר, המנהלת את תחום עבודת השדה במכון ברוקדייל. ל-ולגב' חן צוק ,0055-ו 0050בשני הגלים 

 על התמיכה הלוגיסטית והאישית בכל שלב משלבי המחקר, מתחילתו ועד כתיבת הדוח.  -וורמברנד

לסלי גב' ו בוביס סוגב' נעמי הלסטד, גב' גב' ענת ברבריאן,  -חברות יחידת העריכה במכון ברוקדיילתודה ל

  הפקה והבאה לדפוס.תרגום לאנגלית, עריכה, על עבודה קפדנית ומכל הלב, בינמן קלי

 פרופ' ג'ק חביב, על הליווי והתמיכה הרבה בכל שלב בדרך.תודה לולסיום, 
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 . מבוא0

שנתיים -בסדרת סקרים דוברוקדייל -ג'וינט-מאיירס עוקב, 5771-מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב

 המחקר נערך ביוזמת משרד הבריאות. תפקוד מערכת הבריאותעל ו דעת הציבור על רמת השירותאחר 

משרד האוצר, ממשרד הבריאות, מהחולים,  כל קופותמ םנציגי בהשתתפות ,היגוי-ועדתאותו מלווה ו

 ארגוני צרכנים.מהאקדמיה ומלאומי,  לביטוח המוסדמ

ומעלה(. בדוח זה מוצגים  00הסקרים נערכים בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל )בני 

 . 0055דצמבר -נערך באוגוסטשסקר האחרון העיקריים מהממצאים ה

כמו כן, בכל אחד  1.המאפשרת לעקוב אחר מגמות לאורך זמן ,תחה סדרת מדדים קבועיםּובמחקר ּפ

על סדר היום ם עומדיה ,על ידי צוות המחקר וועדת ההיגוי למחקר נבחרוש ,מהסקרים מודגשים נושאים

ברמת ו כלל שאלון המחקר את המדדים הקבועים: מגמות לאורך זמן בשביעות רצון 0055בשנת הציבורי. 

אפשרות וביטחון במערכת; התחושת  ;הערכת תפקוד מערכת הבריאות ;רפואה ראשונית ושניוניתשירות; ה

חוויית ומחסומים הקשורים לעלות ולמרחק;  שירותיםלנגישות . הורחבו הנושאים: שירותבחירה בנותני 

 . הפרטיתפנייה למערכת ו ובבית החולים בקהילה המטופלהמפגש של 

נוספים על נושאים בהמשך יפורסמו דוחות מחקר  ;עיקריים ממספר נושאיםהממצאים המוצגים  בדוח זה

 שנבדקו בסקר ואינם מופיעים כאן. 

כולל מגמות  ,ממצאי המחקר 6יוצגו בפרק  ,(0המתודולוגיה )פרק ו( 5לסקר )פרק  עהרקלאחר הצגת 

חולים, הית המטופל בקהילה ובבית יחוווזמינות מהשירותים בקהילה, בשביעות רצון, מדדי נגישות 

בפרק  הציבורית.מחוץ למערכת לקבלת שירות ביטחון במערכת ופנייה שביעות רצון מהמערכת באופן כללי, 

 של המחקר.העיקריים מדדים הלפי  ,שוויוניות בין אוכלוסיותהמידת יוצג בהרחבה הדיון בנושא  5

  4102-4102בשנים ובמערכת במדיניות מרכזיים  רקע: שינויים 0.0

הסקר נערך  .רבמדיניות בשנתיים שקדמו לסקשהתרחשו שינויים הת הממצאים ייסקרו בקצרה גכרקע להצ

 , בתום שנתיים סוערות במערכת הבריאות. 0055דצמבר -באוגוסט

 הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית

)ועדת  "הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית( פרסמה "0055כחודשיים לפני הסקר )יוני 

עשרות עדויות של גורמים מרכזיים  שמעוהובמהלכה ו ,יתה אינטנסיביתיאת המלצותיה. עבודתה ה 2גרמן(

בסיקור ותה לּובמערכת הבריאות. עבודת הוועדה הבולטות אודות הסוגיות על בתוך המערכת ומחוצה לה 

באמצעי   בהרחבה והתומכים פורסמוהמתנגדים ועדויות רבות והן דברי  רבות הן תגובות – שוטףתקשורתי 

 . השונים תקשורתה

                                                   
based Tool for -Gross, R. 2004."A Consumerלהרחבה על פיתוח סדרת המדדים על ידי צוות המחקר ראה:  1

Evaluating the Quality of Health Services in a Reformed Health Care System". Health Policy 68:143-158 
 http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/publichealth2014.pdfלקריאת הדוח המלא של ועדת גרמן:   2

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/publichealth2014.pdf
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  :זכו לכיסוי תקשורתי רחבבהן דנה הוועדה ואשר שות סוגילהלן מובא פירוט ה

  ת הפיננסית של קופות החוליםלצורך חיזוק האיתנּו ,לקופות החוליםת ניכרהצורך בתוספת מקורות; 

 ת עומסקיצור תורים והפחתלצורך  ,בין היתר ,הצורך בתוספת משאבים לבתי החולים הציבוריים; 

  המסחריים ותכניות השב"ןיצירת מודל חדש לביטוחי הבריאות; 

 סדרת התיירות הרפואית בבתי החוליםה; 

 הקמת רשות אשפוז ממשלתית; 

 המימון הפרטי בבתי חולים ציבוריים )שר"פ(את יב הרחהאם ל? 

 משבר הדסה

אליו נקלע בית החולים הדסה שליוותה התקשורת גם את המשבר  ,פעילות ועדת גרמןסיקור ד בבד עם ב

ועדת  3.('ועדת גבאי'ועדה הציבורית המיוחדת לבדיקת הגורמים למשבר )ופעילות ה, ובכלל זה בירושלים

סוקרו בתקשורת ה ופרסום הדוח יפגישות 56ופעלה במשך חודש ושבוע. כל  0055גבאי מונתה בפברואר 

מנגנונים הדסה, להציע  את הסיבות למשבר שפקד את בית החוליםלבחון  היוהוועדה  מטרות .בהרחבה

 בתי החולים הציבוריים האחרים. לגבי  נוממ לקחיםאת הלהפיק ו ולמניעת הישנות עתידיים

זרקור מכיוון נוסף על מערכת האשפוז את ההדיונים האינטנסיביים למציאת פתרון למשבר הדסה הפנו 

 אליו נקלע בית החולים. שתפקידו במשבר על הציבורית, ובפרט על השר"פ שמופעל בהדסה ו

 מבצע צוק איתן

חיילים  0,055. ועדת גרמן, החודשים שקדמו לסקר היו חודשי מבצע צוק איתןופעילות משבר הדסה נוסף על 

עלויות הטיפול החריגות  .במערכת הבריאות טופלו נפגעי חרדה 5,100-ואזרחים שנפצעו במהלך המבצע וכ

צוותים רפואיים וצוותי  תגבורבגלל  ,אשפוזעיקר העלויות היו של מערכת ה. שקליםנאמדו במאות מיליוני 

אובדן הכנסות מ . בתי החולים גם סבלו כוננויות ושעות נוספותובגלל  תוספת משמרותותשלום בגין  כוח עזר

קופות לגם תיירות המרפא. אובדן הכנסות מובעקבות  םאו ביטולאלקטיביים  ניתוחים תדחייבעקבות 

למצוקה מענה ל מתן כול ,תופעילות חריגה של המרפאוהקמת מוקדי סיוע בגין  ,עלויות חריגותהיו החולים 

  הבית. אשפוז הנפשית של המבוטחים והרחבת שירותי 

. הדיון הדים בתקשורת היו לוש ,דיון ציבורי המבצע הצבאי עורר ,הללו עלויות החריגותנוסף על האולם, 

מידת חיוניותה של בחירום וחוסנה של מדינת ישראל בעת מערכת הבריאות ל ה שלחשיבותב הציבורי עסק

 . תות חירום כמו בימי שגרהבע  חזקה  בריאות ציבוריתמערכת 

                                                   
 crisis.pdf-http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Hadassahלקריאת הדוח המלא של ועדת גבאי:  3

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Hadassah-crisis.pdf
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 4צבן הכלכלי של קופות החוליםמ

מסך  0%-של כשיעור ) ₪מיליארד  0.1רעון המצטבר של קופות החולים עמד על יסך הג 0056-0055בשנים 

את הסכמי כספי תמיכה. להן בשנים אלו נחתמו הסכמי ייצוב עם קופות החולים והועברו . (הכנסות הקופות

וים בדרך יש לציין כי הסכמי הייצוב מלּותמיכה. הייצוב של שנים אלו אפיין היקף הולך וגדל של כספי ה

 כלל בדרישות להתייעלות כלכלית. 

סעיפי ההוצאות של מבחינת בכל המגזרים(.  )גידול ראלי 5.5%-עלו הוצאות הקופות ב 0056-ב 0050לעומת 

(; 6%) שכר ומשכורות ם אלו:בסעיפי הגידולמ בעיקרנבעה  יהןקופות החולים עולה כי העלייה בהוצאות

  .(6.5%) בגין תרופות וציוד רפואיהוצאות  ;(5.3%) מכונים פרטיים ועלדות מעּבהוצאה על 

אצל ביקורים בכי חלה ירידה בהכנסות מהשתתפויות עצמיות מעניין לציין  הכנסות ממבוטחים,הלגבי 

כולל תרופות  ,תרופות וציודבגין  ,ממבוטחיםלעומת עלייה בהכנסה  ,(6.5%של ירידה )רופאים ובמכונים 

ה של קופות ישינויים בתכניות הגבילזה קשור לשינויי חקיקה ושממצא ייתכן (. 6.1%של עלייה שאינן בסל )

כולל מערך הנחות ופטורים לקשישים ; ייתה לצמצם את הפגיעה באוכלוסיות חלשותשמטרתם ה ,החולים

; ממבוטחים תית ההשתתפות העצמיי, חל מעבר מרבעון קלנדרי לרבעון צף בגבנוסף על כךניצולי שואה. לו

 שינוי שגם תרם לירידה בהשתתפויות העצמיות. 

 המחקר. שיטת 4

. לתיאור רחב 0055ואופן השקלול בסקר  תוצאות עבודת השדה, שיטת הדגימהבקצרה  מוצגיםבפרק זה 

  ראה: ,יותר של שיטת המחקר

http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&FreeSearch=&Zones=4&Years=. 

 הסקר והמדגם אוכלוסיית 4.0

מסגרת הדגימה הייתה רשימות . רומעלה בעת הסק 00בני שהיו תושבי ישראל את  כללה רהסקאוכלוסיית 

של כל הקופות, בוצע ייצוגן את להבטיח  כדי 5הוט.של הממוחשבות של בזק ו( ים)נייחים קוויהטלפונים ה

תושבי פי גודל יישוב, ובוצעה דגימת יתר של -השכבות הוגדרו עלמדגם שכבתי במקום מדגם אקראי רגיל. 

 קופות הקטנות. הריכוז גבוה במיוחד של חברי היה  שבהםשובים יי

  תוצאות עבודת השדה בסקר הנוכחי ובסקר הקודם 4.4

מהמקרים היו  55%-, וב05% היההסירוב שיעור . 38%היה גבוה ועמד על  בסקר הנוכחיההיענות שיעור 

של השנים האחרונות )בסקרים בכלל, ללא שיעור סירוב זה מייצג מגמה . קשיים ביצירת קשר עם הנדגם

                                                   
דוחות האגף לפיקוח ובקרה על קופות החולים  '. להרחבה ר0056דוח פעילות קופות החולים לשנת הנתונים מתוך  4

ושב"ן המסכמים את פעילות קופות החולים לפי שנה 
(haban/Pages/reports.aspxhttp://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/s.) 

רשימת מספרי הטלפון הניידים של חברת הדגימה מתעדכנת באופן מקוון וישיר ומשתנה מדי יום והיא כוללת גם  5
 , ועל כןאנשים שאין ברשותם טלפון קווי )נייח( אוכלוסיית הסקר אינה כוללתילדים. מסיבה זו ומסיבות נוספות 

 קבוצות אוכלוסייה הנוטות להיות בעלות טלפון נייד בלבד. חסר של -ייצוגיש 

http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=199
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/shaban/Pages/reports.aspx
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המכון לשמור  הצליח למרות מגמה זו, ענות לבקשה להתראיין.יהה שיעורקשר לנושא הסקר( של ירידה ב

  .ים היוםנערכרוב הסקרים שההיענות ב שיעורלעומת  על אחוז היענות גבוה,

, משום שהתבקשנו בשנים הקודמות מספרם לעומתהגדלנו את מספר המרואיינים  0050יש לציין כי בסקר 

מוגבר בשירותי תכוף או על ידי המנכ"ל דאז פרופ' גמזו, לבחון לעומק את חווייתם של מי שעושים שימוש 

 ממצאים אלו לממצאים בקרב האוכלוסייה הכללית. בין הבריאות ולהשוות 

ודות לדגימת היתר שהוזכרה ה ,(0050-ב 0,660)לעומת  5,150-ירד מספר המרואיינים ל 0055-שב אף על פי

 .0050-ב מספרםלדומה היה  0055-רואיינו בשמבוטחים בקופות הקטנות מספר ה ,לעיל

המדגם, נהוג להשוות בין המדגם  הרכבעל מנת לבחון את ההשלכות האפשריות של ההיענות החלקית על 

 רבדמיון קיים  השקלוללאחר  כפי שיפורט להלן,מידע חיצוני קיים על הרכב אוכלוסיות היעד. בין ל

  .(אאה נספח )רים בולטבמאפיינים  לאוכלוסייה הכללית

   9012ובסקר  9019בסקר : סיכום עבודת השדה 1לוח 
 9012 9019 שנת הסקר

 6,505 1,083 מספר הטלפונים שנדגמו

 0,018 6,800 5מספר הטלפונים השייכים לאוכלוסיית המחקר

 13020 0,,93 סך הכול שאלונים מלאים

 38 35 )באחוזים(שיעור ההיענות 

   ריאיון-סיבות לאי
 05 05 סירוב )באחוזים(

קשיים ביצירת קשר )שפה, קושי מנטלי, בעיות רפואיות, 
 55 50 )באחוזים( ;איתור(

צעירים מתחת של מודם ושל פקס, של תושבים זרים, של מוסדות, של במחקר לא נכללו מספרי טלפון של בתי עסק,   5
לא הייתה בו תשובה במשך ש ואבהם הקו לא היה תקין במשך חודשיים ש. כמו כן לא נכללו מספרי טלפון 00לגיל 

 .חודשיים

 ומבחני רגישות שקלול  4.2

 השקלול התבצע בשני שלבים:

מספר האנשים ברשימת יישוב המגורים  שליחס ה מרואיין משקל על פיבשלב הראשון קיבל כל  .5

  6.מגוריםהולפי מספר האנשים בקובץ מיישוב  גימהדעריכת הבתקופת 

)ערבים או יהודים(, מין  לאוםמשתנים אלו: , לפי שמונה קבוצותבשלב השני חולקה האוכלוסייה ל .0

במדגם קיבלה משקל המביא בחשבון את  קבוצהמעליו(. כל  וא 31ם( וגיל )מתחת לגיל )גברים או נשי

 . 0055בשנת  גודלה באוכלוסייה לפי נתוני הלמ"ס

                                                   
 :ביישובים ספורים השקלול נעשה ברמת נפת המגורים; פירוט במסמך המתודולוגי הרחב 6

es=4&Years=http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&FreeSearch=&Zon 

http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156
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לבין מאפייני האוכלוסייה  0055-המדגם באוכלוסיית ערכנו השוואה בין מאפייני  הנתונים, שקלול לאחר

וואה . ההשנתוני המוסד לביטוח לאומיממתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכפי שעולה  ,בישראל

פח נס 'רקופת חולים )חברות בלפי  ,נבחרים ועל התפלגות המבוטחיםדמוגרפיים -סוציועל מאפיינים  נערכה

המדגם דומים למאפייני האוכלוסייה  אוכלוסיית נמצא כי מאפיינימתוך ההשוואה (. 0א, לוח 5א, לוח א

 . מיןו אזור מגורים, לאום, שנת עלייה מברית המועצות לשעבר :אלו םבמשתני

 . וקופה השכלה: גיל, אלו בשלושה משתניםהבדל נמצא 

 שיעור הצעירים בקרב כלל  לעומת( היה נמוך יותר בקרב המרואיינים 55-00שיעור הצעירים )בני  – גיל

  . (15%לעומת  65%) נתוני הלמ"סהאוכלוסייה על פי 

  לעומת  33%) המרואייניםגבוה יותר בקרב היה תיכונית ואקדמית -השכלה על בעלישיעור  –השכלה

55% .) 

 שיעור מבוטחי מכבי, מאוחדת ולאומית בקרב אוכלוסיית המדגם היה גבוה יותר משיעורם  – קופה

משיעורם בקרב כלל  נמוך יותרשיעור מבוטחי שירותי בריאות כללית היה ובקרב כלל האוכלוסייה 

 האוכלוסייה.

אין טלפון  מהם בעיקר מכך שלרבים ,כנראה ,נובע הנמוך יחסית של הצעירים בקרב המרואיינים םשיעור

מדגימת היתר של יישובים  ,כנראה ,ההבדלים לפי קופה נובעיםלא נכללו ברשימות הדגימה.  הם ולכן ,נייח

 גבוה של מבוטחים מהקופות הקטנות. שיעור שבהם 

משפיעים על ללו המידה ההבדלים  וובאיזכדי לבחון האם  ,בדיקת רגישות הבוצע ולשלושת המשתנים הלל

ת על בעלּושיעור ו שביעות רצון כללית משירותי הקופה :כגון, יםבולטלגבי משתנים הארציים האומדנים 

במיוחד ), מכיוון שההבדלים בין הקבוצות היו קטנים נמצא שהשפעתם מועטה עד בכלל לאשב"ן. ה

 . (בשביעות הרצון הכללית משירותי קופות החולים

 איסוף ועיבוד הנתונים כלי המחקר,  4.2

 ןטלפונמסרו מספרי הנדגמים מכתב אישי, ובו הסבר על המחקר ו קיבלו לקראת תחילת עבודת השדה,

 , במידת הצורך. עם צוות המחקר ליצירת קשר

נערכו בשפות דקות בממוצע. הראיונות  00-כל ריאיון ארך כ; הנתונים נאספו באמצעות ראיונות טלפוניים

 .האוכלוסייה של הולם ייצוגלשם קבלת , , או אנגליתרוסית, עברית, ערבית

נוספות, שאלות מערכת מדדים קבועים וכן  רתסד כללשכפי שהורחב במבוא, כלי המחקר היה שאלון 

 .ם עם ועדת ההיגוימתואמי דגשיםבהתאם לבכל שנת סקר, נה משתה

. Statistics version 20  IBM-SPSSבאמצעות תוכנתבוצעו עיבודים סטטיסטיים בהתאם לשאלה שנבדקה 

 .Complex Samples Procedure  SPSS'sהתבסס על מדגם שכבות, העיבודים בוצעו באמצעות הסקר שמאחר 

קבוצות בין ו)הבדלים בין שנים, בין קופות בטקסט של הדוח  המוצגיםכל ההבדלים  ,למען הזהירות
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 נוסף צוין אחרת.כן אלא אם , p< 0.01בהקות של ברמת מו ,אוכלוסייה( הם הבדלים מובהקים סטטיסטית

  7.על פי חישוב השונות למדגמים מורכבים ,ם ערכנו בדיקת מובהקותבולטימשתנים בנוגע ל, על כך

 . ממצאים2

ות זמינממשירותי קופות החולים,  שביעות הרצוןעיקריים מהממצאים ההממצאים מוצגים בפרק 

רצון מהמערכת השביעות מ, חוליםהית המפגש של המטופל בקהילה ובבית יחוומ, ותםנגישמו השירותים

  8.מחוץ למערכת הציבוריתלקבלת שירות פנייה ומה ביטחון במערכתהו

 .0055בשנת יים עיקרהמחקר ה לפי קופות במשתניבנספח ג מפורטים ההבדלים 

 רצון מקופת החוליםהשביעות  2.0

  החולים קופות משירותי תכללי רצון שביעות. א

 .(87%) מהקופה שלהםכללית ווחו המרואיינים על רמה גבוהה של שביעות רצון יד 0055-ב

 )%( נבחרות בשניםרצון מקופת החולים השביעות  מידת: 1תרשים 

 

  מאוד.והמרוצים  המרוצים שיעורי – בסוגרייםהנתונים : הערה

 בקרב  70%, בקרב מבוטחי מכבי 73%מאוד מקופת החולים לפי קופה: עור המרוצים והמרוצים יש

(. כאשר בודקים 0לוח בקרב מבוטחי לאומית ) 85%-בקרב מבוטחי כללית ו 83%מבוטחי מאוחדת, 

                                                   
7 . Wiley Series in Probability 7-16240-471-0-ISBN: 978Edition).  rdCochran WG, 1977. Sampling Techniques (3

and Statistics. Wiley.  
ים לעומק בודקבהמשך יפורסמו דוחות מחקר ה ; מוצגים ממצאים עיקריים ממספר נושאים זה בדוח, לעיל כאמור 8

 .הנושאים שנבדקו בסקר שאררים ויפורסמו הממצאים על פי את הנושאים האח

24 25
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עולה  ,הממוצע של הקופות האחרות לעומתבכל אחת מהקופות מאוד המרוצים והמרוצים שיעור את 

  9.מקרה של מכביה למעטכי ההבדלים אינם מובהקים, 

  65%הוא עמד על  0055-; בהמדד הרגיש לשינויים במערכת ,להערכתנו ,הוא 'דוהמרוצים מא'מדד. 

 בקרב מבוטחי מאוחדת 67% יההבקרב מבוטחי כללית ומבוטחי מכבי מאוד המרוצים שיעור  0055-ב ,

 . (p=0.07) אולם, ההבדלים בין הקופות אינם מובהקים. 07% תובקרב מבוטחי לאומי 66%

 9019לעומת  9012 – כלליתה רצוןה. שינוי בשביעות ב

 75%לעומת  0055-ב 87%)מאוד  מרוציםהמרוצים או השיעור ל, לא חל שינוי מובהק בובסך הכ             

 .(0050-ב

 העלייה הגבוהה ביותר65%-ל 0050-ב 65%-ממאוד המרוצים שיעור חלה עלייה ב 0055-אולם, ב . 

 (. 0לוח ר' ) ;(0055-ב 67%-ל 0050-ב 65%-כללית )מב הייתה במדד זה

 )באחוזים( 9019לעומת  9012  – ת החולים3 לפי קופהומקופ כלליתה רצוןהשביעות : 9לוח 

 לאומית מאוחדת מכבי כללית סה"כ 
 0050 9012 0050 9012 0050 9012 0050 9012 0050 9012 

מרוצה ומרוצה 
  92 75 29 75 28 71 98# 70 92 75 דומא

           

           מתוכם:  

 92 65 ,, 67 2, 65 *2, 65 # 3, 65 דומרוצה מא
           

 00 15 02 10 03 18 *23 17 09 15 מרוצה
* p2012-2014<0.01 ,# p2012-2014<0.05 

 מוגברבאופן תכוף או  תהרצון של המשתמשים בשירותי הבריאו שביעות. ג

  באופןהבריאות  במערכת יםהמשתמש של המפגש חווייתבדקנו את  0055-בגם , 0050בדומה לסקר 

סקר השל נתוני  מעמיקניתוח . האחרים של חווייתם לעומת ,('המשתמשים')להלן  או מוגבר תכוף

 וכאן נציג את שביעות הרצון שלהם.  ,יפורסם בדוח מחקר נפרד 'המשתמשים'של  המפגשית ילגבי חוו

 10-ה הגדרתאימצנו את  'המשתמשים' את לזהות כדיCommonwealth .'על פי הגדרה זו  'המשתמשים

: אנשים המגדירים את מצבם האלהקריטריונים ה עונים על קריטריון אחד לפחות מתוךמי שהם 

; אנשים נכותב או פציעהב, כרונית מחלהב רפואי טיפול שקיבלו אנשיםהבריאותי כבינוני עד גרוע; 

 .אושפזו בשנתיים האחרונותש אנשיםו ;האחרונות בשנתייםשנותחו 

 קיבלו 67%: 'משתמשים'כ והוגדרו לפחות אחד קריטריון על ענו המרואייניםן מ 16%ל, ובסך הכ 

 כבינוני בריאותם מצב את הגדירו 05%; נכותב או פציעהב, כרונית מחלהב טיפול האחרונה בשנה

  .האחרונות בשנתיים אושפזו 51%; האחרונות בשנתיים נותחו 53%; ומטה

                                                   
פירוט במסמך  'רמובהק.  אינו זה  גם הבדלעולה כי ההבדלים לפי הנוסחה למדגמים מורכבים בבחינת , עם זאת  9

 .=http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&FreeSearch=&Zones=4&Years: המתודולוגי הרחב
 .Commonwealth Fund International Health Policy Survey in Commonwealth Fund International. 2010 להרחבה: 10

Survey.aspx-International-http://www.commonwealthfund.org/Surveys/2010/Nov/2010Eleven Countries.  

http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156
http://www.commonwealthfund.org/Surveys/2010/Nov/2010-International-Survey.aspx
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  קרב בשיעור דומה ל 'המשתמשים'בקרב  באופן כללי משירותי קופות החוליםמאוד המרוצים שיעור

 . (87%)מאוד המרוצים והמרוצים שיעור , כמו גם (65%כלל האוכלוסייה )

 מבוטחי כללית ומכבי מרוצים  'המשתמשים'קרב משיעור גבוה כך ש ;קופה לפי מובהק הבדל קיים

מבוטחי  03%לעומת ו מאוחדת מבוטחי 'המשתמשים'מ 05% לעומת(, בהתאמה 55%-ו 50%)מאוד 

 (.p<0.01) כך שענו לאומית

 9012-ב שירותה מדדירצון לפי  שביעות. ד

 המרוצים שיעור . החולים קופות ידי על הניתן לשירות הקשורים פריטים שבעה נבדקו 0055-ב

 (.6לוח ר' )  80%-יותר מ ברוב המקרים; מאודגבוה היה בכל המדדים מאוד והמרוצים 

 (, והנמוך ביותר היה ממקצועיות 30%הגבוה ביותר היה מיחס רופאי המשפחה )מאוד המרוצים ור שיע

 (.5לוח ) ;(66%) היועציםהרופאים 

  דומרוצים ומרוצים מא 88% הואשל כל שבעת המדדים )להלן, המדד המסכם( הפשוט הממוצע .

זה דומה שיעור ן כי יהשירותים שנבדקו. חשוב לצין ממאוד מרוצים ומרוצים  88%כלומר, בממוצע 

 (.87%הקופות שהוצגה לעיל )שירותי שביעות הרצון הכללית משיעור למאוד 

 )באחוזים( 9012שירות3 הלפי מדדי  (3מאודמרוצה ומרוצה ): שביעות רצון ,לוח 

 2014 

 70 מקצועיות רופאי המשפחה
 76 יחס רופאי המשפחה

 76 יחס האחיות
 88  יועציםמקצועיות רופאים 
 57 קלות קבלת תרופות
 57 קלות קבלת הפניות

 71 שירותי המעבדה
 88 מדד מסכם

 השירותים ן ממאוד מרוצים ומרוצים  75%של המדד המסכם לפי קופה: במכבי בממוצע  הממוצע

יש לציין כי ממוצע זה דומה לשיעורי  .(p<0.01) 81%ובלאומית  85%, בכללית 70%דת השונים, במאוח

 )שהוצגו לעיל(. הקופותי שביעות הרצון הכללית משירות

  9019לעומת  9012 – תשירו מדדי לפי רצון שביעות. ה

 (5לוח ר' )מדדי השירות  ברובמאוד  המרוצים עלייה בשיעור חלה 0055-, ב0050 שנת לעומת. 

 נקודות אחוז(;  7)של  0050ה לעומת דולחלה עלייה גהמשפחה  ימיחס רופאמאוד  המרוציםעור ישב

 56%לעומת  0055-ב 11%המשפחה ) יממקצועיות רופאמאוד המרוצים שיעור ה בדולעוד חלה עלייה ג

משירותי מאוד המרוצים שיעור וב (0050-ב 50%לעומת  0055-ב 15%מיחס האחיות ) ;(0050-ב

  (.0050-ב 66%לעומת  0055-ב 55%המעבדה )
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 )באחוזים( 9019 לעומת 9012שירות3 הלפי מדדי  )מרוצה מאוד(3רצון  שביעות: 2 לוח

 2012 2014 

 55 43 מקצועיות רופאי המשפחה*
 60 51 יחס רופאי המשפחה*

 15 42 יחס האחיות*
 33 31  יועציםמקצועיות רופאים 

 38 31 קלות קבלת תרופות*
 37 32 #קלות קבלת הפניות

 47 33 *שירותי המעבדה
* p2012-2014<0.01; # p2012-2014<0.05 

 עלייה מובהקתחלה  0055-ב 0050 שנת לעומת (p<0.01) ממקצועיות רופאי מאוד  המרוציםשיעור ב

כללית ומכבי; משירותי המעבדה רב מבוטחי פחה ומיחס האחיות בקהמשפחה, מיחס רופאי המש

 מקלות קבלת תרופות חלה עלייה מובהקתבשביעות הרצון בקרב מבוטחי כללית, מכבי ומאוחדת; 

 מבוטחי מכבי.בקרב 

 ונגישותם השירותים זמינות 2.4

  בקהילה יועץ לרופא ההמתנה משך. א

 המבקריםעל פי דיווח  לאורך השנים קיימת מגמת עלייה מתונה בזמני ההמתנה לרופא יועץ בקהילה  . 

 58%האוכלוסייה דיווחו שפנו לרופא יועץ בשלושת החודשים שקדמו לסקר, מתוכם ן מ 56% ,0055-ב 

 דיווחו שהמתינו לתור חודש ומעלה.  05%-חודש ו-אמרו שהמתינו לתור שבועיים

  הממתינים חודש ומעלה גבוה יותרשיעור (p<0.01)  שיעור חולים כרוניים. בקרב וומעלה  31 בניבקרב

 (.0תרשים  'ר) ;(p<0.05) חודש ומעלה לעומת גברים המתינו  יותר גבוה מעטנשים 

  הממתינים חודש ומעלה גבוה יותר בקרב הפונים לרופאים בעלי מומחיות שאינה שיעור יש לציין כי

  12;11.שכיחה

                                                   
-: גסטרותכוללמומחיות שאינה שכיחה יה. אורתופדו גרון-אוזן-נשים, עור, עיניים, אף: מומחיות שכיחה כוללת 11

, יה, המטולוגיהאנדוקרינולוג ,יה, אלרגולוגיה, אורולוגיתאונקולוג ייהאו כירורג יה, נירולוגיהקרדיולוג ,יהאנטרולוג
, ייה, גריאטריה, ראומטולוגייה, פסיכיאטריה, נפרולוגייהכלי דם, נירוכירורג ייתרורגי, כתפלסטית וכללי ייהכירורג

 .סתפה ולה, , דיאטיה, פרוקטולוגהרפוא-הכרת, ריאות, שיקום, פרויתר לחץ דם, כאב, ס
ברוקדייל על זמני המתנה לרפואה יועצת ובדיקות  -ג'וינט-אלו דומים גם לממצאים ממחקר של מאיירס ממצאים 12

נמצא  זהבמחקר  גם(. 0055וייצברג וגוברמן,  ,גרינברג-אבחון והדמיה בקהילה מנקודת מבטו של המבוטח )ברמלי
מסך הפונים לרופא יועץ  08%-ו, שכמחצית המשיבים פנו לרפואה יועצת בקהילה בשלושת החודשים שקדמו לסקר

 .מהפונים לרופא יועץ בעל מומחיות שאינה שכיחה המתינו חודש 50%-, יותר מאולםהמתינו חודש ומעלה. 
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 9012: משך המתנה לתור לרופא יועץ בקהילה3 9תרשים 

 

 

 מרשם בגלל התשלום  תטיפול רפואי או על תרופתור על וי. ב

 סדרה של מדדי נגישות הקשורים לתשלוםבסקר נבדקת  5777 שנתהחל מ . 

 דיווחו שהם ויתרו על תרופת מרשם  8%-שהם ויתרו על טיפול בגלל התשלום, ו 1% דיווחו 0055-ב

טיפול או על ור על ויתדיווחו על  55% ,סך הכולבגלל התשלום )לפחות פעם אחת בשנה שחלפה(. ב

 . 0001זה נשמר יציב מאז שנת שיעור תרופה בגלל התשלום. 

  קלה ירידהלעומת זאת, בשנתיים האחרונות חלה (p<0.05) 31 בני המוותרים בקרב מבוגריםשיעור ב 

בעלי הכנסה בחמישון התחתון. שינוי זה מתאים לשינויי בקרב חולים כרוניים ובקרב  ,ומעלה

המדיניות שהנהיג משרד הבריאות בשנים האחרונות להפחתת ההשתתפויות העצמיות בקרב 

 אוכלוסיות אלו. 

 בקרב  ;רופא יועץאצל על ביקור  ויתרו 10%-כ ,יש לציין כי בקרב המוותרים על טיפול בגלל התשלום

 רופה למחלה כרונית.על ת ויתרו 55%המוותרים על תרופות 

 ויתור על טיפול שיניים . ג

 ויתור על טיפול שיניים בגלל התשלוםמדד הבודק  0055-וב 0007-לבקשת משרד הבריאות הוספנו ב .

למשפחות  נוגעיםהשיעורים המוצגים בפסקה זו לכן,  ;לבני משפחה שיניים טיפול ויתור עלכולל המדד 

 . ויתר על טיפול שיניים בגלל תשלום המשפחהאחד מבני  לפחותשבהן 

  נמצא כי  0055-לבין שיעורם ב 0007-ב שיעור המוותרים על טיפול שיניים בגלל התשלוםבהשוואה בין

בקרב בעלי  במעטגבוה  0055-בשיעור הוויתור . 01%-ל 0007-ב 08%-מ  – (p<0.05) קלה ירידהלה ח

 (. 60%הכנסה בחמישון התחתון )

 שיעור מ נמוך התשלום בגלל ומכבי כללית מבוטחי קרבמשיניים  טיפול על המוותרים שיעור

שיניים  לטיפולי הכיסוי קשור להרחבתהדבר שיש לציין כי ייתכן . האחרות הקופות בשתי המוותרים

  ת אלו. קופו שתי של ן"השב בתכניות
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 שירותה בנותן ובחירה התחייבות/הפניה קבלת. ד

 האחרונה  פעםבש דיווחו 00% לוהכ בסךבשנה שקדמה לסקר,  תחייבותה/הפניה שביקשו 58% מתוך

 מאמץ או בקושי.  לאחראותה  קיבלו/התחייבות הפניהשביקשו 

 במי  לבחור שיכלו אמרו 55%. השירות נותןב לבחור יכלו האם נשאלו התחייבות/הפניה שביקשו מי

אמרו שלא יכלו  63%-ו ,הקופהן שקיבלו מאמרו שבחרו מתוך רשימה של נותני שירות  06%; שרצו

 לבחור )אמרו להם לאן לפנות(. 

  03%השירות ) ןתלא יכלו לבחור את נומי שדיווחו שעור יבש 0055-, חלה עלייה מובהקת ב0050לעומת 

 (.63%לעומת 

 05%-בלאומית ו 03%במאוחדת,  50%אמרו שלא יכלו לבחור,  51% בכללית :הקופות בין יש הבדלים 

 במכבי. 

  גאוגרפיתה םוזמינות של שירותים דרך הקופה נגישות 2.2

  בין בשל ההבדלים  ,החשוב (האם מרחק יוצר בעיית נגישות לשירותים רפואייםכלומר, )הנגישות בחינת

 המעידים ,. בסקר נבדקו שלושה מדדיםמאפייני האוכלוסייהבבהיצע השירותים ואזורים גאוגרפיים 

 (. 1לוח  'רור באר שבע והדרום )זבעיקר בא; פריפריהובזמינות בנגישות בשיפור על 

  1% 0055-ירד בבאר שבע ובדרום )ב המתנהה זמני בגלל רפואי שירות על ויתורשיעור המדווחים על 

קופות של של משרד הבריאות ו עילות הענפהעולה בקנה אחד עם הפממצא זה  (.0050-ב 50%לעומת 

 .בשנים האחרונות בפריפריהם אי השוויון לצמצו החולים

 )באחוזים( 9019לעומת  9012 – : מדדי נגישות וזמינות גאוגרפית3 לפי אזור0לוח 

 

 ויתור על שירות
 בגלל המרחק

קשה מאוד לקבל טיפול 
 סופ"ש או בחגבבשעות הערב3 

ויתור על שירות רפואי 
 בגלל זמני המתנה

0050 0055 0050 0055 0050 0055 

 11 12 13 18 2 10 סה"כ

 55 56 55 55 55 8 תל אביב והמרכז

 55 53 05# 56 50 10 ירושלים

 50 55 00 05 *3 11 חיפה והצפון

 1# 50 55# 08 *5 16 באר שבע והדרום
* p2012-2014<0.01 ,# p2012-2014<0.05 

 13חוליםההמטופל בקהילה ובבית המפגש של ת יחווי 2.2

ובבית  בקהילה  -עם שירותי הבריאות  המטופלשל  המפגש תיחוויהיה  0055אחד הנושאים שהורחבו בסקר 

  .(ולאחר האשפוזבמהלך אשפוז, חולים )ה

                                                   
. ניתוח לעומק של נתוני הסקר לגבי ניהול עוד היבט של חוויית המטופל שנבדק בסקר הוא ניהול הטיפול התרופתי 13

 הטיפול התרופתי יפורסם בדוח מחקר נפרד.
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 בקהילה

עם רופא המשפחה ועם  בשתי נקודות:בקהילה בדקנו עם שירותי הבריאות  המטופלהמפגש של  תיחוויאת 

של התייחסו למפגש האחרון  המדדים OECD.14-ארבעה מדדים מתוך שאלון האמצעות ברופא יועץ, 

סקלה במדדו ונ (יועץ)בשנה האחרונה לגבי רופא המשפחה ושלושה חודשים אחרונים לגבי רופא המרואיין 

 להלן פירוטם:. "בהחלט לא"-" ולא כל כך", "כן במידה מסוימת", "כן בהחלט": של

 "?האם הרופא הקדיש לך מספיק זמן" 

 " קלה להבנה?"תה יביר דברים בדרך שהיהסהאם הרופא 

 " נתן לך הזדמנות לשאול שאלות או להביע חששות בנוגע לטיפולהאם הרופא"?  

 " לת החלטות הנוגעות לטיפול?"בקבשיתף אותך במידה שרצית האם הרופא 

  . מצוקה נפשיתטיפול בב המשפחה מעורבות רופא הואבהמשך ויוצג  במחקר הנוכחינושא נוסף שנבדק 

 באשפוז

סקר מ 'אומצו' בין האשפוז לקהילהולקשר ת המטופל במהלך האשפוז יחוויהקשורים לאחדים ם מדדי

נהל על ידי בתי החולים הכללייםבאשפוז הבמחלקות  בוצעהסקר  15.ת המטופליחווי איכות שירות  מ 

  .ובטיחות של משרד הבריאות

 רופא המשפחה עם המטופלהמפגש של ית י. חווא

  רוב המרואיינים  בכל מערך הטיפול הניתן במסגרת הקופות. חשוברופא המשפחה ממלא תפקיד

שיעור  .דיווחו כי ביקרו בשנה שקדמה לסקר אצל רופא המשפחה דרך קופות החולים 16(%88)

 ובקרב החולים הכרוניים. ומעלה  31 בנייותר בקרב המבוגרים עוד גבוה  המבקרים

 (6תרשים ר' ) רופא המשפחהאצל האחרון  םמביקורל חוויה חיובית הפונים דיווחו ע ובר: 

 אמרו ש"כן בהחלט" הרופא הקדיש להם מספיק זמן 80% -

 שהוא הסביר בדרך קלה להבנהאמרו  85% -

 שהוא נתן הזדמנות לשאול או להביע חששותאמרו  85% -

 להם שהוא שיתף אותם במידה הרצויהאמרו  86% -

 

                                                   
 Health Care Quality Indicators-המהווה חלק מה PATIENT EXPERIENCES (PE) QUESTIONNAIRE זהו 14

(HCQI) questionnaires של ה-OECD. 
ת בוועדת ההיגוי של המחקר הנוכחי. לדוח המלא זהר ואיילת גרינבאום, חברו-החוקרות הראשיות, ד"ר ענת עקה 15

( ראה: 0051של ממצאי הסקר הראשון של חוויית המטופל במחלקות אשפוז בבתי החולים הכלליים )פברואר 
sFiles/Patient_experience2015.pdfhttp://www.health.gov.il/Publication 

יש לציין כי ב"רופא המשפחה" אין הכוונה בהכרח לרופא בעל מומחיות ברפואת המשפחה, אלא לרופא ראשוני  16
 שלו הציבור בישראל נוהג לקרוא רופא משפחה. 

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Patient_experience2015.pdf
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  35-00בני  בהחלט" גבוה יותר בקרבהעונים "כן שיעור , 'שיתוף בהחלטות במידה הרצויה'במדד ,

העונים "כן שיעור , 'הסביר בדרך קלה להבנה'. במדד בעלי הכנסה גבוההבקרב ו בריאיםבקרב 

 .(בנספח )בריאים ובעלי הכנסה גבוהה הבהחלט" גבוה יותר בקרב 

 )באחוזים( 9012 (3"כן בהחלט" )ענו: המטופל עם רופא המשפחההמפגש של ית יחוו: ,תרשים 

 

 נפשית מצוקה על הראשוני הרופא עם שיחהו נפשית מצוקה תחושת. ב

 .לאור הרפורמה בבריאות הנפש מיוחדתחשיבות  יםמקבל ,אנו בודקים לאורך זמןש ,שני מדדים אלו

  של  גבוהשיעור ש, אין זה מפתיע. על כן 'צוק איתן'ובשלהי מבצע  0055כזכור, הסקר נערך בסוף שנת

             08%)בשנה האחרונה שהיה קשה להם להתמודד אתה בעצמם על מצוקה נפשית אנשים דיווחו 

 (. 0050-ב 06%לעומת  0055-ב

 רב מבוטחי כללית דיווחו על מצוקה נפשיתקמ 63%: קיימים הבדלים בין כללית לקופות האחרות 

ריכוז היחסי של ור להדבר קששייתכן  .בממוצע בקרב המבוטחים של הקופות האחרות( 00%)לעומת 

 בדרום. מבוטחי הקופה 

 תם או דיבר א   ,שאל אותם בשנה האחרונה על מצוקה נפשית 17ווחים כי רופא המשפחההמד  שיעור ב

גבוה יותר שיעור ה(. 0050-ב 53%לעומת  0055-ב 57%) 0050ת מחלה עלייה קלה בלבד לעו ,על כך

שרוב יוצא אפוא  ;זה נמוךשיעור אולם, גם  ,(68%בקרב המדווחים על מצוקה נפשית בשנה האחרונה )

  עם רופא ראשוני בקהילה. על כך ומצוקה נפשית לא שוחח ושחש מי

 ,בשנה האחרונה על דיווחו שהרופא שלהם שאל אותם י מכבי של מבוטח יחסית גבוהשיעור  כמו כן

בממוצע בקרב המבוטחים של הקופות  53%-לעומת כ 01%) או דיבר אתם על כך מצוקה נפשית

 האחרות(. 

  בקרב החולים (, 65%) ומעלה 31 המבוגרים בני גבוה בקרב  היה המדווחים על מצוקה נפשיתשיעור

על  אותם שהרופא שאל קבוצות אלו המדווחים מקרבשיעור , ו(55%) הערביםובקרב  (61%הכרוניים )

  .(p<0.01) ;בהתאמה( 60%-ו 05%, 03%) היה גבוה יחסית כך או דיבר אתם על מצוקה נפשית

                                                   
 המרואיינים נשאלים על רופא משפחה כלשהו ולאו דווקא על רופא קבוע. 17
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 יועץ רופא עם המטופלשל  המפגש יתיחוו. ג

 56%  רופא התפלגות המבקרים אצל בדומה ל .רבשלושת החודשים שקדמו לסקפנו לרופא יועץ

ובקרב ( 15%)ומעלה  31בני גבוה יותר בקרב המבוגרים  היה המבקריםשיעור  , גם כאןהמשפחה

 (. 17%) החולים הכרוניים

  המדווחים  שיעור נמוך מאך  בביקור אצל רופא יועץ היה גבוה, על חוויה חיובית ווחיםמד  השיעור גם

 31 בנימבוגרים עורים גבוהים יותר בקרב ימעניין לציין כי ש ,ף על כךנוסופא המשפחה. כך  לגבי ר

 (.5תרשים ר' יועץ ) רופא אצלבמיוחד ית טיפול טובה יעל חווומעלה דיווחו 

רופא הקדיש להם מספיק לשאלה האם ה "כן בהחלט" )ענו יםהמטופלהמפגש של ת י: חווי2תרשים 
 )באחוזים( 9012 3לפי גיל 3עם רופא יועץ( זמן

 

  המאושפזים יתיחוו. ד

 51%  .גבוה יותר בקרב שיעור נמצא גם כאן דיווחו שאושפזו למשך הלילה בשנתיים האחרונות

 (. 01%( ובקרב החולים הכרוניים )60%ומעלה ) 31בני מבוגרים 

 האשפוז ן לעיל, שביעות הרצון משצוין של משרד הבריאות ית המטופל יבדומה לממצאי סקר חוו

 . דומרוצים ומרוצים מא 53%ל: ובסך הכהייתה גבוהה האחרון 

  לעומת  70%החולים )השיעור בקרב יותר בקרב הבריאים לעומת  הרבה שביעות הרצון גבוהשיעור

 (.15%לעומת  57%בעלי הכנסה נמוכה )השיעור בקרב ( ובקרב בעלי הכנסה גבוהה לעומת 35%

 %85  18.היו ברורים ומובנים שקיבלו בשחרור שההסבריםאמרו  

 שהיה קשר בין הצוות בבתי החולים  ושהרגיש ודיווחהמאושפזים שיעור נמוך יחסית מ, לעומת זאת

שהיה  55%במידה רבה,  55%ד, ואמרו שהיה קשר במידה רבה מא 00%: לבין הרופא המטפל בקהילה

חולים הכלל לא היה קשר בין הצוות בבית להרגשתם אמרו ש 10%-קשר במידה בינונית או מועטה ו

 רופא המטפל. ל  

                                                   
שנמצא בסקר חוויית המטופל של משרד הבריאות. ייתכן שהדבר קשור לכך  %57שיעור זה גבוה מהשיעור של   18

 שבסקר הנוכחי נכללו גם אשפוזים בבתי חולים פרטיים.
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 חון במערכתוביט המערכת באופן כללין מרצון השביעות  2.3

 כללי באופן הבריאות ממערכת רצוןה שביעות. א

 אולם היא באופן כללי החולים קופותמ הרצון שביעותמאמנם נמוכה  הבריאות ממערכת הרצון שביעות ,

             55%-מ) ;(p<0.05) קלה עלייה בשיעור המרוצים מאוד יש, 0055-ב .0050נמצאה במגמת עלייה עד 

 (. 0055-ב 30%-ל 0050-ב 50%-חלה ירידה )ממאוד בסך המרוצים והמרוצים אך (, 0055-ב 55%-ל 0050-ב

  ישוויתרו על טיפול בגלל זמנמי בקרב המערכת נמוך משמעותית ן ממאוד מרוצים ההמרוצים ושיעור 

הוצאות לרופא שהיו להם מי שוויתרו על טיפול או על תרופה בגלל התשלום, ובקרב בקרב מי המתנה, 

מי שפנו בבעיות במערכת הציבורית או  וכלומר, מי שנתקל , בהתאמה(.10%-ו 56%, 67%פרטי )

 המערכת באופן כללי.ן מ היו פחות מרוציםלמערכת הפרטית 

 (ם)באחוזי לפי קבוצה3 9012-ב ללי ממערכת הבריאותבאופן כמאוד המרוצים והמרוצים שיעור  :0תרשים 

 

  קשה מחלה של במקרה הטיפול את לממן וביכולת ומועיל טוב טיפול בקבלתתחושת ביטחון . ב

 65% ד" כשנשאלו: "עד כמה אתה בטוח שאם חלילה ובלבד אמרו שהם "בטוחים" או "בטוחים מא

 תחלה במחלה קשה, תקבל את הטיפול הטוב והמועיל ביותר?" 

  ( ענו כך כשנשאלו: "עד כמה אתה בטוח שאם חלילה תחלה במחלה קשה, 07%יותר )אף נמוך שיעור

 תוכל להרשות לעצמך מבחינה כלכלית את הטיפול לו תזדקק?" 

  בשני המדדים מאוד הבטוחים והבטוחים שיעור כך שחלה ירידה ב; 0050קיימים הבדלים לעומת

 (.3לוח ר' ) 0050לעומת 
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 – טיפול טוב ומועיל וביכולת לממן את הטיפול במקרה של מחלה קשה: תחושת ביטחון בקבלת 8לוח 
 )באחוזים( 9019לעומת  9012

 ביטחון ביכולת לממן את הטיפול בקבלת טיפול טוב ומועילביטחון  
 0050 0055 0050 0055 

 3 50 7 50 דומא בטוח

 06 60 08 50 בטוח

 61 60 68 60 בטוח כך כל לא

 63 08 01 53 בכלל בטוח לא
*p2012-2014<0.01 

 תחושתמ נמוכה בקבלת טיפול טוב ומועיל וביכולת לממן את הטיפול בישראל הביטחון תחושת 

 Commonwealth Fund International Health Policy אחרות. על פי  במדינות בריאות במערכות הביטחון

Survey in Eleven Countries (2010),  קבלת הטיפול הטוב והמועיל ביותר נעה באשר לתחושת הביטחון

יכולת הכלכלית לממן את הטיפול נעה באשר לבבריטניה; תחושת הביטחון  70%-בשבדיה ל 35%בין 

  19.בבריטניה %70-בארה"ב ל %18בין 

  החותם מסמך זהנושא ממצאים באחת הסיבות לם ה ו בפרק זהצוינשמדדים בנוגע להממצאים: 

  ת.למערכת הציבורימחוץ לקבלת שירות ה יניהפ

 מחוץ למערכת הציבוריתלקבלת שירות פנייה  2.6

בעלות על ביטוח לעיקריים הקשורים להוצאות לרופא פרטי והממצאים את הבסעיף זה נתאר בקצרה 

  20.שב"ןעל בריאות מסחרי ו

  ןמסחרי ושב"ביטוח בריאות ות על בעל. א

 עור בעלי ביטוח י: שנמשכת ן"ושב מסחריים בריאות ביטוחי בעלי המרואיינים בשיעור העלייה מגמת

שיש להם ביטוח מסחרי מי שאמרו מ. כמחצית 0055-ב 16%-ל 0050-ב 50%-ממסחרי עלה הבריאות ה

דיווחו שיש להם שתי פוליסות  55%-; ופוליסה קולקטיביתהפוליסות היא ן שלפחות אחת מדיווחו 

 או יותר.

  0055-ב 85%-ל 0050-ב 86%-מ עלה החולים שב"ן של קופתתכנית  בעליהמרואיינים שיעור.  

 10% 0055-ב שב"ן.גם  יששיש להם ביטוח מסחרי המרואיינים שדיווחו  רובלשכן  ;כפל הביטוח גדול 

בלבד אמרו שאין  7%-רק מסחרי ו 6%רק שב"ן,  68%, מסחרי ביטוח  אמרו שיש להם גם שב"ן וגם

 להם ביטוח בריאות כלשהו. 

 ( דיווחו שהשתמשו פעם אחת 55%רוב בעלי השב"ן ) נתיים האחרונות בשירותים המכוסים.בשלפחות 

 שיניים. על טיפולי וכרבע בהנחה  ן(ב"מבעלי ש 15%)על תרופות השתמשו בהנחה רובם 

                                                   
וגם  , שבה השתמשו באנגלית,"confident"מהמילה יש אלמנטים גם אולם, חשוב לציין כי במילה "בטוח" בעברית  19

 .; ייתכן כי יש בכך משום מגבלה על האפשרות להשוות בין התוצאותcertain""מילה המ
 מחוץ למערכת הציבורית יפורסם בדוח מחקר נפרד.  לקבלת שירות ניתוח לעומק של נתוני הסקר לגבי הפנייה  20
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 58%  .שיעור השימוש בלבד מבעלי הביטוח המסחרי דיווחו על שימוש בביטוח זה בשנתיים האחרונות

 . בקרב המבוטחים בביטוח מסחרי( 3%היה הגבוה ביותר )' פרטיניתוח ובחירת מנתח 'בשירות 

 בביטוח ים מחזיק הםציין דוגמאות לשירותים שבגללם בעלי שב"ן ובעלי ביטוח מסחרי התבקשו ל

הגבוה ביותר של בעלי השב"ן דיווחו שיעור ה היה השירות אשר 'על תרופותקבלת הנחה ' .שלהם

במקום השלישי צוין השירות  ורק ,'הנחה בטיפולי שיניים'השני היה שבגללו הם מחזיקים שב"ן, 

 . 'ניתוח ומנתח פרטיים'

 בביטוח היהבגללו מחזיקים שהשירות שנמנה בשיעור הגבוה ביותר  בקרב בעלי ביטוח מסחרי 

 . 'ניתוחים והשתלות'

 פרטי לרופא הוצאות. ב

 03% ( שיניים רופא כולל לא) פרטי לרופא הוצאותאו לבני משפחתם  היו להם כי דיווחו המרואייניםן מ

  .רלסק שקדמו החודשים בשלושת

 01% להם הוצאה פרטית על טיפול רפואי או תרופתי עבור שהייתה הורים לילדים  דיווחו מקרב ה

             5821לגיל בקרב הורים לילדים מתחת  %65ילדיהם )לא כולל רופא שיניים( בשנה שקדמה לסקר )

 (.₪ 5,000)חציון של  ₪ 5,000-בממוצע כ ו(. הורים אלו הוציא58לילדים מעל גיל  בקרב הורים 00%-וכ

 ניתוחיםו אשפוזיםהמממן  הגורם. ג

  .אנשים שנותחו בשנתיים האחרונות נשאלו בין היתר מי היה הגורם שמימן את הניתוח האחרון

 , אנשים שאושפזו בשנתיים האחרונות נשאלו מי היה הגורם שמימן את האשפוז האחרון. לכך בדומה

 53% בלבד אמרו שקיבלו התחייבות  50%בשנתיים האחרונות. מתוכם  נותחוהמרואיינים דיווחו שן מ

הניתוח מומן על ידי דיווחו כי  50%דיווחו על מימון פרטי:  30%-ו(; '55טופס ')מהקופה עבור הניתוח 

 . םדיווחו ששילמו על הניתוח מכיס 8%על ידי הביטוח המסחרי,  50%השב"ן, 

 51% עבור ב( ציינו שהקופה שילמה 55%המרואיינים דיווחו שאושפזו בשנתיים האחרונות; רובם )ן מ

הכיס(, ן מסחרי/תשלום מביטוח ות שב"ן/ציינו שהאשפוז מומן באופן פרטי )באמצע 06%האשפוז. 

 ניתוח.  בעקבותהאשפוזים שמומנו באופן פרטי היו אשפוזים יש לציין שרוב אולם 

                                                   
ש , הן הורים שי58כוללת הן הורים שיש להם רק ילדים שגילם מתחת  58קטגוריית ההורים לילדים מתחת לגיל  21

 . 58-וגם ילדים בני יותר מ 58להם גם ילדים שגילם מתחת 
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 )באחוזים(האשפוז או של  הניתוח של המממן: הגורם 8תרשים 

 

 . מידת השוויוניות בין אוכלוסיות לפי מדדים מרכזיים 2

הגברת השוויוניות בין האוכלוסיות  היאאחת ממטרותיו המוצהרות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

 בקבלת שירותי בריאות. 

של מערכת  היעד העיקריהיא פעילות לצמצום אי השוויון בבריאות ובמערכת הבריאות ה ,בשנים האחרונות

משרד הבריאות בפרט. הנושא נכלל בתכניות האסטרטגיות של משרד הבריאות, של הבריאות בכלל ו

נהל מצום פערים בבריאות ההובלה נעשית על ידי תחום צו  ,של משרד הבריאות תכנון אסטרטגי וכלכליבמ 

שאף מפרסם דוח שנתי ומקיים כנס בנושא. אולם, יש מעורבות של כלל היחידות במשרד הבריאות אשר 

 , כל קופה בדרכה,תונוקטו, נושאמתמקדות ב החולים קופות גם, מלבד זאתמחויבות לקידום הנושא. 

וה תקופה המערכת חו   ,זאתה פעילותה עם בבד בד, אולם 22.ות לצמצום פערים בבריאותרבות ומגוונ יוזמות

 ,ות לפגוע ברמת השירות באופן כללילולפעולות אשר ע; פעולות לריסון הוצאותבצע בה היא נדרשת לש

 . באוכלוסייה ובפרט בשירות הניתן לקבוצות שונות

אותו לפי מאפיינים שונים של האוכלוסייה. בפרק זה אנו  לבחון ניתןו ,ממדי-רב נושאפערים הוא  צמצום

בהם נמצאו הבדלים מובהקים )ברמה של ששל הסקר ים העיקרי במדדיםמציגים ממצאים לגבי הפערים 

p<0.01) :ית המפגש של המטופל ישביעות הרצון משירותי קופות החולים, נגישות וזמינות השירותים, חוו

מחוץ למערכת לקבלת שירות המערכת וביטחון במערכת ופנייה ן רצון מהבקהילה ובבית חולים, שביעות 

בריאים(,  , מצב בריאות )חולים כרוניים לעומתומעלה( 31בני גיל )צעירים לעומת מבוגרים  פילהציבורית. 

                                                   
דוח משרד הבריאות  'ר ,לדוגמאות לפעילויות הרבות והמגוונות של משרד הבריאות ושל הקופות לצמצום פערים 22

וגם: . pdf-http://www.health.gov.il/publicationsfiles/inequality.2014 על אי השוויון בבריאות וההתמודדות אתו: 0055
Balicer, et al., "Sustained Reduction in Health Disparities Achieved through Targeted Quality Improvement: One‐

Year Follow‐up on a Three‐Year Intervention." Health services research (2015). 
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את כל  יםזּכהמר  הכנסה )בעלי הכנסה נמוכה לעומת בעלי הכנסה גבוהה(. הלוחות האוכלוסייה הערבית, ו

 לפי הכנסה(.  0לפי גיל, מצב בריאות ומגזר; לוח ב 5)לוח ב בנספח בנמצאים תונים הנ

 (62-44בני ) צעירים לעומתומעלה(  63 מבוגרים )בני 2.0

 הבריאות מצב מדדי. א

  ,על מצוקה נפשית בשנה האחרונה ומעלה דיווחו  31 בנימבוגרים גבוה יותר של שיעור באופן לא מפתיע

בשנתיים האחרונות אשפוז (, על 55%לעומת  01%(, על ניתוח בשנתיים האחרונות )05%לעומת  65%)

 (.55%לעומת  53%( ועל תפיסת בריאות נמוכה ומטה )50%לעומת  60%)

  ונגישות זמינות3 הקופה של השירות ממדדי רצון שביעות3 כללית רצון שביעות ב.

  :ומעלה 31בני  מבוגריםלטובת  הבדליםהמדדים יש  ברוב

  לעומת  בקרבם, גבוהה יותר הקופהרות של יהשמדדי רצון מכל הכללית ושביעות הרצון השביעות רמת

מיחס האחיות שלהם  שביעות הרצוןבמיוחד רמת  ת. בולטהצעיריםרמת שביעות הרצון בקרב 

 (.הצעיריםבקרב  58%לעומת  31% –מאוד )מרוצים 

  בקרב  33%לעומת  58%ז את כל המידע הרפואי )ּכיש רופא המר  המבוגרים ן מלשיעור גבוה יותר

 הצעירים(.

  בקרב הצעירים(. 56%לעומת  6%על שירות בגלל זמני המתנה )ויתרו  המבוגריםן ממאוד נמוך שיעור 

   בקרב  50%לעומת  5%תרופה בגלל התשלום )על על טיפול או המבוגרים ויתרו ן נמוך יותר משיעור

)מובהק ברמה של (;  , בהתאמה50%לעומת  1%בהתאמה(, ועל שירות רפואי בגלל המרחק )הצעירים, 

p<0.05). 

  בקבלת הטיפול הטוב והמועיל ביותר בעת מחלה ביטחון על דיווחו המבוגרים ן מגבוה יותר שיעור

 מהצעירים שאמרו כך(. 63%לעומת מאוד המבוגרים אמרו שהם בטוחים או בטוחים ן מ 10%קשה )

 :מבוגריםלרעת  הבדל ישאחד  דדבמ

 בקרב הצעירים(.  00%לעומת  55%לרופא יועץ מעל חודש )המתינו המבוגרים ן גבוה יותר מ שיעור 

 :צעיריםה לביןומעלה  31בני בין  הבדל יןאחד א מדדב

  שיעור אין הבדל בין מבוגרים לצעירים ) ביטחון ביכולת לממן את הטיפול בעת מחלה קשההבמדד של

  (.60%-הוא כמאוד האומרים שהם בטוחים או בטוחים 

 הציבורית למערכת מחוץלקבלת שירות  פנייהג. 

 שיעור גבוה יותר של מבוגרים שב"ן. להוצאה לרופא פרטי ו הייתהדומה של מבוגרים וצעירים שיעור ל

 . בהתאמה( 37%לעומת  57%בשירותי השב"ן ) השתמשובעלי השב"ן מקרב 

  גבוה יותר של מבוגרים שיעור ש נמצא אולם, גם כאןביטוח מסחרי. הם בעלי נמוך של מבוגרים שיעור

 .שדיווחו כך על שימוש בביטוח לעומת הצעירים דיווחובעלי ביטוח מסחרי 
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 חולים כרוניים לעומת בריאים 2.4

 ממדי מצב הבריאות א. 

  על מצוקה נפשית בשנה דיווחו גבוה יותר של חולים כרוניים שיעור  ומעלה, 31 בניבדומה למבוגרים

(, על 50%לעומת  00%(, על ניתוח בשנתיים האחרונות )מקרב הבריאים 05%לעומת  61%האחרונה )

 50%ומטה ) 'כך טוב-לא כלכ'בריאות המצב  תתפיס(, ועל 8%לעומת  01%בשנתיים האחרונות )אשפוז 

 (.מקרב הבריאים 7%לעומת 

 ונגישות זמינות3 הקופה של השירות ממדדי רצון שביעות. שביעות רצון כללית3 ב

 לטובת חולים כרוניים: המדדים יש פער  ברוב

  מיחס האחיות, מקלות מאוד על שביעות רצון במידה רבה דיווחו יותר של חולים כרוניים  גבוהשיעור

 רותי המעבדה.יפניות בקופה ומשהקבלת ה

 36%לעומת  53%ז את כל המידע הרפואי )ּכיש רופא המר  הכרוניים גבוה יותר בקרב החולים שיעור ל 

 ים(.בריאבקרב ה

  בקבלת הטיפול הטוב והמועיל ביותר בעת מחלה ביטחון על דיווחו  כרוניים גבוה יותר של חוליםשיעור

 שאמרו כך(. בריאיםהן מ 66%לעומת מאוד החולים אמרו שהם בטוחים או בטוחים ן מ 55%קשה )

  לממן את הטיפול  םביכולתמאוד שהם בטוחים או בטוחים  ואמרכרוניים גבוה במעט של חולים שיעור

 (.p<0.05 )ההבדל מובהק ברמה של  ;הבריאים(ן מ 05%החולים לעומת ן מ 66%בעת מחלה קשה )

 :חולים כרוניים לרעת פער יש בהםש יםמדד יש

  לעומת  65%חולים כרוניים לעומת בריאים ממתינים לביקור אצל יועץ יותר מחודש )שניים יותר מפי

53%.) 

  תרופה בגלל על על טיפול או  ויתרוגבוה יותר בקרב החולים הכרוניים לעומת הבריאים שיעור

 , בהתאמה(.7%לעומת  51%התשלום )

 :בריאיםהלבין  חולים כרוניים בין פעראחד אין  במדד

 שביעות הרצון הכללית מהקופה. שיעור בריאים בבין הבין החולים הכרוניים ל אין הבדל 

 הציבורית למערכת מחוץלקבלת שירות  פנייה ג.

  גבוה יותר של חולים שיעור ל ,על הוצאה לרופא פרטי. אולםדיווחו בריאים של דומה של חולים ושיעור 

 ן. בעלות על שב" כרוניים יש

 שיעור גבוה יותר של חולים כרוניים שימוש בשב"ן. לעומת זאת, ההמדווחים על שיעור אין הבדל ב

 (. 51%לעומת  05%לעומת הבריאים ) השתמשו בו,מסחרי הביטוח הקרב בעלי מ
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 לעומת אחרים האוכלוסייה הערבית 2.2

 ממדי מצב הבריאותא. 

  (. לא נמצא 03%לעומת  55%מצוקה נפשית בשנה האחרונה ) וכי חש ודיווח הערביםגבוה בקרב שיעור

 הבדל בשאר מדדי הבריאות שנבדקו. 

 שביעות רצון כללית3 שביעות רצון ממדדי השירות של הקופה3 זמינות ונגישות ב.

 .הבדל שאין או הערבית האוכלוסייה לטובת הבדליש  שבדקנוהמדדים  בכל

  (; 63%לעומת  53%מקופת החולים באופן כללי )מאוד מרוצים  הערבים מקרבגבוה יותר שיעור

 (.55%לעומת  60%וממערכת הבריאות באופן כללי )

  מהרמה המקצועית של מאוד על שביעות רצון במידה רבה דיווחו  הערביםגבוה יותר בקרב שיעור

 . (65% לעומת 55%לקופה ) ומקלות קבלת הפניות( 65%לעומת  56%)הרופא היועץ 

  תרופה בגלל על על טיפול או  ויתרו הערביםנמוך יותר בקרב שיעור קודמות, גם הפעם בדומה לשנים

 או בגלל זמני המתנה (50%לעומת  3%) , על שירות רפואי בגלל המרחק(50%לעומת  8%) התשלום

 . (>0.0p.של  )הבדלים אלו מובהקים ברמה (;56%לעומת  3%)

  (.05%לעומת  55%על טיפול שיניים בגלל התשלום ) ויתרו הערביםקרב מנמוך יותר שיעור 

  בקבלת הטיפול הטוב והמועיל ביותר בעת מחלה ביטחון על דיווחו  ערביםמקרב הגבוה יותר שיעור

מהאחרים שאמרו כך(, ועל  65%לעומת מאוד אמרו שהם בטוחים או בטוחים  הערביםן מ 15%קשה )

 , בהתאמה(.05%לעומת  68%) ביטחון ביכולת לממן את הטיפול בעת מחלה קשה

  ,לא נמצא הבדל בשאר המדדים שנבדקו: הרמה המקצועית של רופא המשפחה, יחס רופא המשפחה

בסופי יחס האחיות, קלות קבלת תרופות בקופה, שירותי המעבדה, וקושי לקבל טיפול בשעות הערב, 

 או בחגים. שבוע 

 מחוץ למערכת הציבוריתלקבלת שירות פנייה  .ג

 (. 13%לעומת  67%( וביטוח מסחרי )70%לעומת  31%שב"ן ) יש הערביםנמוך יותר בקרב שיעור ל 

  בעלי הכנסה נמוכה לעומת בעלי הכנסה גבוהה 2.2

 הכנסה חושבה כהכנסה ברוטו בחודש  לפי חמישוני הכנסה.גם ההבדלים במדדים השונים  את בחנו

לפי  ישונים לא תמיד אחידים ולינארייםהחמבין  ההבדלים האחרון לנפש סטנדרטית. נמצא כי

 הכנסה. 

 י מצב הבריאותממדא.  

  על מצוקה נפשית בשנה דיווחו עליון החמישון בתחתון והחמישון בנמוך במעט של בעלי הכנסה שיעור

נמוך יותר של בעלי שיעור (. p<0.05בממוצע בחמישונים האחרים ) 65%-לעומת כ ,(01%-האחרונה )כ

בממוצע בחמישונים  58%לעומת  55%על ניתוח בשנתיים האחרונות )דיווחו הכנסה בחמישון העליון 

 . (האחרים
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 3 זמינות ונגישותשביעות רצון ממדדי השירות של הקופהשביעות רצון כללית3 . ב

 לטובת חמישוני ההכנסה הנמוכים:  הבדלבהם יש שמדדים 

  מאוד הם מרוצים  דיווחו כי נמוכיםה שוניםהכנסה בשלושת החמיהיותר בקרב בעלי שיעור גבוה

 חמישונים הגבוהים(. הבקרב  60%לעומת  50%)בממוצע  מקופת החולים באופן כללי

  לרופא יועץ מעל חודש  המתינוכי דיווחו הכנסה בחמישונים התחתונים השיעור נמוך יותר בקרב בעלי

 בחמישון העליון(.  63%, 5עד  0בחמישונים  01%מוצע תחתון, במהבחמישון  57%)

 לרעת חמישוני ההכנסה הנמוכים: הבדלבהם יש ש מדדים

  הרמה ן מאוד מהם מרוצים כי דיווחו  הנמוכיםמישונים חהכנסה בהשיעור נמוך יותר בקרב בעלי

בקרב  18%לעומת  הנמוכיםבשני החמישונים  58%)בממוצע המקצועית של רופאי המשפחה 

 36%לעומת  הנמוכיםבשני החמישונים  16%גבוהים(; מיחס רופאי המשפחה )בממוצע החמישונים ה

בשלושת החמישונים  65%)בממוצע  בקופה בקרב החמישונים הגבוהים(; מקלות קבלת תרופות

בשני  60%מקלות קבלת הפניות בקופה )בממוצע חמישונים הגבוהים(; הבקרב  56%לעומת  הנמוכים

 56%חמישונים הגבוהים(; ממערכת הבריאות )בממוצע הבקרב  50%לעומת  נמוכיםההחמישונים 

 . בקרב החמישון העליון( 66%לעומת  הנמוכיםבארבעת החמישונים 

  תרופה בגלל על טיפול או  על ויתרו הנמוכיםכנסה בחמישונים הבעלי המקרב שיעור גבוה יותר

על חמישונים הגבוהים(; הבקרב  8%לעומת  הנמוכיםבשלושת החמישונים  55%)בממוצע  התשלום

בקרב החמישונים  05%לעומת  ,הנמוכיםבשני החמישונים  60%יפול שיניים בגלל התשלום )בממוצע ט

 הגבוהים(. 

  :למדדים השונים הכנסהבין  עקבי או לא נמצא קשר הבדל לא נמצאבהם ש יםמדד

 קושי הן ממשירותי המעבדה; הרמה המקצועית של הרופאים היועצים, מיחס האחיות, שביעות רצון מ

 ויתור על טיפול בגלל ובחגים, ויתור על טיפול בגלל מרחק, בסופי שבועלקבל טיפול בשעות הערב, 

 ביכולת לממן את הטיפול. ביטחון בקבלת טיפול טוב וביטחון זמני המתנה, 

 מחוץ למערכת הציבוריתלקבלת שירות פנייה  .ג

  על הוצאה לרופא פרטי דיווחו עליון החמישון בתחתון והחמישון בהכנסה הנמוך במעט של בעלי שיעור

  (.p<0.01) בממוצע בחמישונים האחרים 60%-לעומת כ ,(58%-)כ

 מחוץ למערכת הציבורית לא נמצא קשר עקבי. לקבלת שירות יה יבשאר המדדים הקשורים לפנ 
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 נספחים

)לאחר שקלול המדגם( סקר המרואיינים ב: השוואה בין מאפיינים של אנספח 

  לנתונים לאומיים

 )באחוזים(  9012נתוני הלמ"ס בשנת  לבין הנוכחי הסקר מדגם בין השוואה: 1א לוח

 9012נתוני סקר  שנת הסקר 

נתוני הלמ"ס על סך 
האוכלוסייה הבוגרת 

 1 9012-בישראל ב
 15 65 55-00 גיל

31-51 10 65 
31+ 53 55 

 86 86 יהודי/לא ערבי לאום
 55 55 ערבי

 55 56 עולים ותק בארץ
 86 85 אחרים

 57 57 זכר מין
 15 15 נקבה

  השכלה
 הספר )בית

בו שהאחרון 
 למדת(

 57 1 ספר יסודי ומטה-בית
 65 07 תיכונית

 55 33 תיכונית/אקדמית-על

 01 01 אירופה/אמריקה/בריה"מ לשעבר מקום לידה
 50 7 אסיה/אפריקה

 36 33 ישראל

ומעלה, ולגבי ההשכלה  00נתוני הלמ"ס לגבי ארץ הלידה ועולים חדשים מברית המועצות לשעבר הם על בני 
 http://www.cbs.gov.il/shnaton65/st02_03.pdfומעלה. מקור:  51הנתונים הם על בני 

 

 9012בשנת  הלאומי הביטוחנתוני  לבין הנוכחי הסקר מדגם ביןבקופת חולים  בחברות השוואה: 9א לוח
 )באחוזים(

 030" סקרים תקופתיים 0056"חברות בקופת חולים  0055ומעלה. מקור: ביטוח לאומי  01נתוני בט"ל מגיל 
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_262.pdf 

 1 9012נתוני הביטוח הלאומי ב  9012נתוני סקר  

 15 51 כללית
 03 60 מכבי

 50 53 מאוחדת
 8 7 לאומית

http://www.cbs.gov.il/shnaton65/st02_03.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_262.pdf
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 : הבדלים בין קבוצות לפי מדדים מרכזיים בנספח 

 )באחוזים( לפי מדדים מרכזיים 3מגזרלאום/הבדלים בין קבוצות גיל3 מצב בריאות ו :1ב לוח

 

 
 המדדים

*p<0.01, #p<0.05 % כללי 

 מגזר/  לאום מצב בריאות גיל

 צעירים +80בני 
 חולים

 אחר ערבים בריאים כרוניים
שביעות רצון ורמת השירות3 מרוצה 

        מאוד מ:
   ופאהרמה המקצועית של ר

 11 15 15 15 16 *31 11 המשפחה 
 30 17 17 30 18 *37 30 המשפחהופא יחס ר
 10 16 55 *13 58 *31 15 האחיות יחס

 65 *56 65 66 65 *50 66 היועץ הרופא של המקצועית הרמה
 65 50 50# 63 68 50 68 בקופה תרופות קבלת קלות
 65 *55 66 *56 66 *11 65 בקופה הפניות קבלת קלות

 53 58 56 *16 51 *13 55 שירותי המעבדה
 63 *53 36 39 36 46* 37 קופת החולים באופן כללי

 55 *60 15 21* 17 20 17 מערכת הבריאות

        מאוד מ: ומרוצהמרוצה 
 87 76# 75 88 87 70 87 החולים באופן כלליקופת 

 17 *51 35 35 35 31 30 מערכת הבריאות

        זמינות ונגישות לשירותים
 60 *1 53 *65 00 *55 05 יועץ מעל חודש ופאהמתנה לר

 בשעותקשה מאוד לקבל טיפול 
 55 58 51 00# 55 05 55 בחגים או, בסופ"ש הערב

אחרי קיבלו הפניה או התחייבות 
 *05 5 05 00 05 55 00 מאמץ או בקושי

        בחירת נותני שירות
 68 *17 68 51 67 58 55 יכלו לבחור לאן שרצו

 01# 50 08 58 *05 50 06 בחרו מתוך רשימה
 65 07 65 65 65 50 63 לא יכלו לבחור

שרות מסיבות או ויתור על טיפול ו/
        שונות

בגלל ויתור על טיפול או תרופה 
 50# 8 7 *51 50# 5 55  התשלום

 50# 3 *55 3 50# 1 7 ויתור על שירות רפואי בגלל מרחק
 56# 3 55 55 *56 6 55 רות בגלל זמני המתנהיויתור על ש

ויתור על תרופה מסיבה שאינה 
 *50 3 50 55 50# 8 55 התשלום

ויתור על טיפול שיניים בגלל 
 *05 55 05 03 *03 58 01 התשלום

ופא חוויית המטופל בביקור אצל ר
        יועץ ופאמשפחה ור
 88 83 86 *73 85 *71 88 משפחה  ופאפנייה לר

משפחה "כן בהחלט" הקדיש  ופאר
 85 81 80 80 85 81 80 די זמן
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*p<0.01, #p<0.05 

  בה נמצא האחוז הגבוה באותו מדד( )הערה: המובהקות מסומנת על הממצא של קבוצה

משפחה "כן בהחלט" הסביר  ופאר
 83 70# *70 85 88 85 85 בדרך קלה

"כן בהחלט" נתן  משפחה ופאר
 85 85 88 85 85 88 85 חששותהזדמנות לשאלות/

משפחה "כן בהחלט" שיתף  ופאר
 80 83 *88 53 85# 55 86 בהחלטות במידה הרצויה

משפחה התעניין במצוקה  ופאר
 53 *60 55 *05 55 *03 57 נפשית

 *53 65 60 *13 50 *15 56 יועץ  ופאפנייה לר
הקדיש די יועץ "כן בהחלט" ופא ר

 50 57 50 51 50 *81 56 זמן
יועץ "כן בהחלט" הסביר ופא ר

 53 85 58 55 55 *87 55 בדרך קלה
יועץ "כן בהחלט" נתן  ופאר

 51 85 58 55 56 *81 51 לשאלות/ חששות הזדמנות
יועץ "כן בהחלט" שיתף ופא ר

 38 55 56 35 33 *86 37 בהחלטות במידה הרצויה
 53 *85 86# 53 58 80 58 התרופותרופא הסביר מספיק על 

יש רופא המרכז את כל המידע 
 33 *58 36 *53 33 *58 38 הרפואי

חווית המטופל באשפוז/ ניתוח 
        )במידה רבה ורבה מאוד(
 50 87# *70 35 56 80 53 שביעות רצון מהאישפוז

ההסברים היו ברורים ומובנים 
 88 80 75 81 83 88 85 בשחרור

 בין בי"ח לרופא בקהילההיה קשר 
 68 50 63 55 65 10# 67 לאחר השחרור

מחוץ למערכת לקבלת שירות פנייה 
        הציבורית

 03 08 05 01 03 08 03 הוצאה לרופא פרטי
 *70 31 81 *70 85 70 85 "ןשבבעלות על 

)מתוך בעלי  "ןהשבשימוש בשירותי 
 37 *85 50 55 37 *57 55 הביטוח(

 *13 67 11# 10 *13 68 16 ביטוח מסחריבעלות על 
 שימוש בשירותי הביטוח המסחרי

 *57 3 51 *05 51 *68 58 )מתוך בעלי הביטוח(

ביטחון במערכת הבריאות )בטוח 
        ובטוח מאוד(

קבלת הטיפול הטוב ב ביטחון
 65 *15 66 *55 63 *10 68 והמועיל בעת מחלה קשה

יכולת לממן את הטיפול ב ביטחון
 05 *68 05 66# 07 60 07 בעת מחלה קשה

        מדדים הקשורים למצב הבריאות
 03 *55 05 *61 05 *65 08 תחושת מצוקה נפשית

 53 55 50 *00 55 *01 53 עבר ניתוח בשנתיים האחרונות
 51 55 8 *01 50 *60 51 עבר אשפוז בשנתיים האחרונות

 05 05 7 *50 55 *53 05 הגדרת בריאות נמוכה ומטה
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 )באחוזים( הבדלים בין חמישוני הכנסה לפי מדדים מרכזיים :9בלוח 

 

 המדדים
*p<0.01, #p<0.05 % כללי 

 הכנסה חמישוני
1 9 , 2 0 

       שביעות רצון ורמת השירות3 מרוצה מאוד מ:
 35 11 18 10 55 11 הרמה המקצועית של רופא המשפחה* 

 36 36 36 11 10 30 יחס רופא המשפחה*
 N.S. 15 58 55 11 58 15האחיות  יחס

 25 37 41 27 65 66 *היועץ הרופא של המקצועית הרמה
 51 50 63 08 68 68 *בקופה תרופות קבלת קלות
 55 65 50 66 05 65 *בקופה הפניות קבלת קלות

 58 53 15 55 50 55 שירותי המעבדה#
 63 05 55 55 40 37 קופת החולים באופן כללי*

 66 50 50 55 15 17 מערכת הבריאות*

       מאוד מ: ומרוצהמרוצה 
 N.S. 87 85 88 75 88 70קופת החולים באופן כללי 

 57 30 57 30 15 30 מערכת הבריאות*

       זמינות ונגישות לשירותים
 63 00 01 07 57 05 המתנה לרופא יועץ מעל חודש#

 או"ש בסופ, הערב בשעותקשה מאוד לקבל טיפול 
 55 03 53 55 55 55 #בחגים

 53 58 65 65 50 00 קיבלו הפניה או התחייבות אחרי מאמץ או בקושי*
       בחירת נותני שירות

 15 55 61 66 50 55 יכלו לבחור לפנות לאן שרצו
 55 55 65 65 60 06 מתוך רשימה*בחרו 

 68 50 65 66 08 63 לא יכלו לבחור

       שרות מסיבות שונות אוויתור על טיפול ו/
 8 8 56 51 55 55  תשלום#ה בגלל ויתור על טיפול או תרופה

 3 7 5 58 3 7 ויתור על שירות רפואי בגלל מרחק*
 N.S. 55 51 50 55 7 50 רות בגלל זמני המתנהיויתור על ש

 5 58 55 56 7 55 ויתור על תרופה מסיבה שאינה התשלום*
 55 00 05 65 60 01 ויתור על טיפול שיניים בגלל התשלום*

       יועץ ופאמשפחה ור ופאחוויית המטופל בביקור אצל ר
 N.S.  88 81 87 88 85 70 משפחה ופאפנייה לר

 87 51 86 55 83 80 משפחה "כן בהחלט" הקדיש די זמן* ופאר
 76 85 87 85 85 85 דרך קלה* משפחה "כן בהחלט" הסביר ופאר
משפחה "כן בהחלט" נתן הזדמנות לשאלות/  ופאר

 75 83 83 83 85 85 חששות*
משפחה "כן בהחלט" שיתף בהחלטות במידה  ופאר

 83 80 85 85 50 86 הרצויה*
 55 00 55 01 51 57 משפחה התעניין במצוקה נפשית* ופאר

 N.S.  56 57 56 55 65 53 יועץ ופאפנייה לר
 36 57 85 57 33 56 יועץ "כן בהחלט" הקדיש די זמן* ופאר
 38 85 85 57 56 55 יועץ "כן בהחלט" הסביר בדרך קלה* ופאר
יועץ "כן בהחלט" נתן הזדמנות לשאלות/  ופאר

 38 80 85 55 50 51 חששות*
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*p<0.01, #p<0.05 

 )הערה: המובהקות מסומנת על הממצא של קבוצה בה נמצא האחוז הגבוה באותו מדד(

במידה יועץ "כן בהחלט" שיתף בהחלטות ופא ר
 16 57 58 86 35 37 הרצויה*

 83 80 51 55 50 58 רופא הסביר מספיק על התרופות*
 53 36 55 31 31 38 יש רופא המרכז את כל המידע הרפואי*

ניתוח )במידה רבה ורבה ית המטופל באשפוז/יחוו
       מאוד(

 86 51 75 11 15 53 שפוז*ישביעות רצון מהא
 N.S. 85 55 85 88 70 85 בשחרור ומובניםההסברים היו ברורים 

 N.S. 67 60 16 66 63 56 בקהילה לאחר השחרור היה קשר בין בי"ח לרופא

       הציבוריתמחוץ למערכת לקבלת שירות פנייה 
 58 60 08 65 55 03 הוצאה לרופא פרטי*

 70 83 70 70 80 85 "ן*שבבעלות על 
 13 57 50 57 56 55 (הביטוח בעלי מתוך"ן* )השבשימוש בשירותי 

 17 51 15 17 57 16 בעלות על ביטוח מסחרי*
בעלי  )מתוך שימוש בשירותי הביטוח המסחרי*

 50 58 05 03 56 58 הביטוח(

       ובטוח מאוד( ביטחון במערכת הבריאות )בטוח
קבלת הטיפול הטוב והמועיל בעת מחלה ב ביטחון
 55 55 65 07 55 68 קשה#
 60 03 66 00 65 07 יכולת לממן את הטיפול בעת מחלה קשה#ב ביטחון

       מדדים הקשורים למצב הבריאות
 05 60 60 60 01 08 תחושת מצוקה נפשית#

 55 58 53 58 57 53 עבר ניתוח בשנתיים האחרונות#
 N.S. 51 56 51 57 51 56 עבר אשפוז בשנתיים האחרונות

 N.S. 05 05 58 00 00 00 הגדרת בריאות נמוכה ומטה
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  4102בשנת יים עיקרהמחקר ה הבדלים לפי קופות במשתנינספח ג: 

 )באחוזים מתוך מבוטחי הקופה( 9012יים בשנת עיקרהבדלים לפי קופות במשתני המחקר ה: 1לוח ג

 

  *p<0.01 ,#p<0.05 

 לאומית  מאוחדת  מכבי  כללית  סה"כ P מתוך סך המרואיינים בכל מדד אחוזים

       3 מרוצה מאוד מ:שביעות רצון לפי מדדי השירות
 N.S. 11 15 18 10 67 רופאי המשפחה הרמה המקצועית של

 55 15 35 35 30 # יחס רופאי המשפחה
 N.S. 15 15 13 58 65 יחס האחיות

 N.S. 66 65 65 07 65 היועץהרמה המקצועית של הרופא 
 N.S. 68 60 55 55 50 בקופה מקלות קבלת תרופות
 N.S. 65 61 67 63 63 בקופה קלות קבלת הפניות

 N.S. 55 50 15 15 53 שירותי המעבדה

 51 51 01 56 55 * ממערכת הבריאות

       זמינות ונגישות לשירותים

 53 56 65 65 05 # חודש על המתנה לרופא יועץ מ
, בסופ"ש או קשה מאוד לקבל טיפול בשעות הערב

 N.S. 55 00 55 55 53 בחגים
 N.S. 00 55 05 03 60 בקושיאו  התחייבות אחרי מאמץאו  קיבלו הפניה

       בחירת נותני שירות
 N.S. 55 65 57 67 63 יכלו לבחור לפנות לאן שרצו

 N.S. 06 58 05 05 68 בחרו מתוך רשימה

 03 50 05 51 63 # לבחורלא יכלו 

       שרות מסיבות שונות אוו/ויתור על טיפול 
 N.S. 55 50 55 7 53 על טיפול או תרופה בגלל התשלום תורוי
 N.S. 7 5 50 50 55 מרחקעל שירות רפואי בגלל  תורוי

 05 50 5 56 55 # על שרות בגלל זמני המתנה תורוי
 N.S. 55 50 50 55 50 על תרופה מסיבה שאינה התשלום תורוי

 61 63 58 01 01 # על טיפול שיניים בגלל התשלום תורוי
משפחה ורופא רופא בביקור אצל חוויית המטופל 

       יועץ

 75 83 75 81 88 # לרופא משפחה פנייה

 55 51 70 80 80 # משפחה "כן בהחלט" הקדיש די זמן ופאר

 55 70 71 86 85 * משפחה "כן בהחלט" הסביר בדרך קלה ופאר
לשאלות/  משפחה "כן בהחלט" נתן הזדמנות ופאר

 53 75 75 86 85 * חששות
משפחה "כן בהחלט" שיתף בהחלטות במידה  ופאר

 N.S. 86 85 88 80 50 הרצויה
 N.S. 57 55 01 55 50 משפחה התעניין במצוקה נפשית ופאר

 N.S. 56 56 55 55 55 יועץ  ופאפנייה לר

 55 80 35 58 56 # בהחלט" הקדיש די זמן יועץ "כןופא ר
 N.S. 55 85 55 85 50 יועץ "כן בהחלט" הסביר בדרך קלהופא ר
יועץ "כן בהחלט" נתן הזדמנות  ופאר

 N.S. 51 53 50 80 50 תחששולשאלות/



 

07 

במידה  יועץ "כן בהחלט" שיתף בהחלטותופא ר
 N.S. 37 53 17 51 33 הרצויה

 56 80 88 56 58 # התרופותרופא הסביר מספיר על 

 35 11 51 50 38 # יש רופא המרכז את כל המידע הרפואי

)במידה רבה  או בניתוחחווית המטופל באשפוז ו/
       ורבה מאוד(

 57 58 75 53 53 * שביעות רצון מהאישפוז
 N.S. 85 75 70 51 57 ההסברים היו ברורים ומובנים בשחרור

 N.S. 50 68 67 57 07 לאחר השחרור בקהילההיה קשר בין בי"ח לרופא 

       מחוץ למערכת הציבוריתלקבלת שירות פנייה 
 N.S. 03 65 05 58 05 הוצאה לרופא פרטי

 53 55 78 83 85 * "ןשבבעלות על 

 78 82 59 75 55 * )מתוך בעלי הביטוח( שימוש בשירותי השב"ן

 67 50 35 10 16 * בעלות על ביטוח מסחרי
 N.S. 58 22 12 21 19 )מתוך   בעלי הביטוח( שימוש בשירותי המסחרי

       ביטחון במערכת הבריאות
 N.S. 65 65 55 65 50 בטוח ובטוח מאוד שיקבלו את הטיפול הטוב
 N.S. 07 05 60 25 65 בטוח ובטוח מאוד שיוכל לממן את הטיפול

       מדדים הקשורים למצב הבריאות

 05 00 05 63 08 * נפשיתתחושת מצוקה 
 N.S. 53 51 51 06 55 עבר ניתוח בשנתיים האחרונות
 N.S. 51 51 56 57 55 עבר אשפוז בשנתיים האחרונות

 N.S. 05 05 58 57 00 הגדרת בריאות נמוכה ומטה


