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מחקרמצית ת  

של  םתפקוד מערכת הבריאות מנקודת מבט אתבודק מדי שנתיים מכון ברוקדייל –וינט'ג-מאיירס

בקרב מדגם מייצג של הסקר נערך  .2009שנת בסוף נערך  ,האחרון במספר, סקר זה. הצרכנים

היה מתוך המדגם איש ושיעור ההיענות  1,903רואיינו . (ומעלה 22בני ) בישראלהבוגרת יה יהאוכלוס

-תוך השוואה לממצאי הסקר הקודם שנערך ב, להלן מפורטים הממצאים העיקריים מהסקר. 80%

20071  . 

 

, משרד האוצר, משרד הבריאות, נציגי כל קופות החולים בהשתתפותגוי יאת המחקר מלווה ועדת ה

 .המוסד לביטוח לאומי וארגוני צרכנים

 

 של קופות החולים מגמות ברמת השירות

 שביעות רצון

 תרמווחו על יוהמרואיינים ד, רמת שירות גבוהה בקופות החוליםנשמרה באופן כללי  2009-ב 

 (. 2007-ב 88%לעומת  מאודמרוצים או מרוצים  90%) מהקופה שלהםגבוהה שביעות רצון 

  קופת חולים מאוחדתב 92% ,בי שירותי בריאותבמכ 93% הוא דוהמרוצים והמרוצים מאשיעור ,

ממצאים משנים קודמות לעומת  .כלליתבשירותי בריאות  88%-ו לאומיתחולים -קופתב 91%

 . במגמת צמצום בין הקופות השונות מאודהמרוצים והמרוצים  שיעורנראה כי הפערים ב

  מ)מהקופה  דוהמרוצים והמרוצים מא לאומיתמבוטחי עור יעלייה מובהקת בשיש לציין כי חלה-

 (. 2009-ב 91%-ל 2007-ב 86%

 המרוצים גם בשיעור . מדד רגיש יותר לשינויים במערכת ,להערכתנו ,הוא" מאודהמרוצים "עור יש

, שירותי בריאות במאוחדת 37%, לאומית שירותי בריאותב 38%: הבדלים בין הקופותיש  דומא

 . כלליתשירותי בריאות ב 32%-ו בריאות ישירות במכבי 35%

 2007-ב 20%-מ)מהקופה  מאודהמרוצים  תכלליה מבוטחי שיעורבניכרת עלייה  יש לציין כי חלה 

  (.2009-ב 32%-ל

  שיעורב עלייה 2009-בחלה  (תשעה פריטים)של הקופות שנמדדו  תחומי השירותבמרבית 

מיחס האחיות , יועץהרופא השל הרמה המקצועית של רופא המשפחה ומ: מאודהמרוצים 

ממבחר התרופות , משירותי המעבדה, בה ניתן לקבל הפניות ותרופותשמהקלות , והפקידים

עלייה . שבעי הרצון מיחס רופאי המשפחה שיעורלא חל שינוי ב  .םוטיפוח מתקני הקופה מניקיון ו

 8-ב) במכבי ובכלליתבמרבית תחומי השירות  מאודהמרוצים  שיעורזו נובעת מעלייה ב

 (. מהפריטים

                                                   
אלא אם כן צוין , (p<0.05)סטטיסטית בהשוואה בין שנים ובין אוכלוסיות מוצגים רק הבדלים מובהקים  1

 .אחרת
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 רמת שירות

 המתינו  17%, המתינו עד שבוע 42% :2007לעומת  מובהק ללא שינוי  לרופא יועץהמתנה משך ה

מהממתינים יותר  55%יש לציין כי .  המתינו יותר משבועיים 41%-ו ,שבועיים-שבועתקופה של 

 . לדעתם" לא סביר"משבועיים ענו שזמן ההמתנה 

  14%-ו( 2007-ב 63%לעומת )דקות  15ממתינים עד  67%: ירד במרפאה הראשוניתמשך ההמתנה 

 (. 2007-ב 17%לעומת )המתינו מעל חצי שעה 

 קבוצותלפי  בניתוח. 14% היה" רפואי כשנזקקתי טיפוללקבל  מאודקשה /קשה"העונים  שיעור 

-ב 18%) ערבית דוברי בקרב" מאודקשה " או" קשה" המשיבים בשיעור עלייה נמצאה, אוכלוסייה

 (2007-ב 4% לעומת 2009-ב 12%) הכנסה נמוכה ותבעלובקרב קבוצות  (2007-ב 13%לעומת  2009

  (.2007-ב 11% לעומת 2009-ב 17%) וקשישים

 רפואה מונעת

  70%: ומעלה 50לנשים בנות  ביצוע הממוגרפיות שיעורב  ואילך 1999 שנתמ עלייהמגמת הנמשכה 

אולם השינוי אינו מובהק , 2007-ב 66%לעומת  לפני הסקר ממוגרפיה בשנתיים האחרונות ביצעו

נמצא . 2 ממצאים אלה דומים לנתוני תכנית מדדי האיכות לרפואת הקהילה בישראל. סטטיסטית

 ירידהנמצאה , עם זאת(. 2007-ב 59%לעומת  2009-ב 72%)בקרב נשים דוברות רוסית שיפור 

 (. 2007-ב 77%לעומת  2009-ב 60%) בקרב נשים בעלות הכנסה נמוכהבשיעורי ביצוע הממוגרפיה 

  52%)  לפני הסקר בדיקת לחץ דם בחצי השנה האחרונה המדווחים על שיעורב עלייהנמצאה     

בקרב הקשישים  עלייהנרשמה , יהיאוכלוס קבוצותלפי  בניתוח(. 2007-ב 48%לעומת  2009-ב

  .  (2007-ב 41%לעומת  2009-ב 47%)ואלו שאינם חולים כרוניים ( 2007-ב 61%לעומת  2009-ב 68%)

 נטל כספי

  24%) במידה רבהעליהם התשלומים לבריאות מכבידים אחוז המדווחים כי ב עלייהנמצאה       

כלל עליהם מכבידים  אינםוירידה באחוז המדווחים כי התשלומים ( 2007-ב 22%לעומת  2009-ב

 (. 2007-ב 30%לעומת  2009-ב 21%)

  (36%)הכנסה נמוכה  בעליגבוה של מדווחים על הכבדת תשלומי המשפחה בקרב  שיעורנמצא ,

 .(35%) חולים כרונייםו

 דוברי הערביתהמדווחים על הכבדת תשלומי המשפחה בקרב  שיעורחלה עלייה משמעותית ב 

 .(2007-ב 12% לעומת 2009-ב 24%)

 פנייה מחוץ למערכת הציבורית

 יצוין . (20%)נותר ללא שינוי  אחרונים לפני הסקרהחודשים הבשלושת  יהפונים לרופא פרט שיעור

( 16%) החודשים האחרונים לפני הסקר 3-ב תלמטפל ברפואה האלטרנטיבי םהפוני שיעורכי 

                                                   
שביצעו   74-52שיעור הנשים בגיל , 2007לפי נתוני תכנית מדדי האיכות לרפואת הקהילה בישראל לשנת  2

ניתן להסביר את ההבדל בכך שנתוני הסקר כוללים גם . 61%בדיקת ממוגרפיה בקופה לצורך סריקה היה 
 . וגם במסגרות פרטיות, ו מעקבנשים שביצעו ממוגרפיה לצורך אבחון א
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צעירים ודוברי עברית פונים יותר לרופא פרטי ולרפואה  2009-ב .הפונים לרופא פרטי שיעורל דומה

 . אלטרנטיבית

 י שיעור(.  81%) נשאר ללא שינוי מובהק הבוגרתהאוכלוסייה  בקרב בעלי ביטוח משלים שיעור

בעלי הכנסה נמוכה בקרב ו( 63%)הבעלות על ביטוח משלים נותרו נמוכים יחסית בקרב ערבים 

(66% .) 

 2009-ב 63%)בשיעורי הבעלות על ביטוח משלים בקרב ערבים  עלייהנמצאה  2009-ב, עם זאת 

כי לראשונה שיעורי  יצוין(. 2007-ב 73%לעומת  2009-ב 80%)וקשישים ( 2007-ב 53%לעומת 

 . לשיעורי הבעלות בקרב האוכלוסייה הכללית יםהבעלות על ביטוח משלים בקרב הקשישים דומ

 יעור בש עלייהאך חלה  ,2007נוי מובהק לעומת שי נשאר ללא( 35%) ביטוח מסחרי בעלי שיעור

 (. 2007-ב 33%לעומת  2009-ב 38%)ביטוח סיעודי  בעלי

 שירותיםהנגישות 

 ;הגבלות מנהליותלו, מרחקל, תשלומיםלקשורות יו ה שנבחנו במחקר שירותיםהבנגישות  בעיותה
  :להלן הפירוט

 ויתור על טיפול רפואי או על תרופה בגלל המחיר

 לא כולל טיפול ) בשנה האחרונה על טיפול רפואי שוויתרוהמדווחים  שיעורשינוי ב לא נמצא

מבין המוותרים על טיפול בגלל  כמחצית(. 7%)לפחות פעם אחת בגלל התשלום , (שיניים ותרופות

 , לכך  נוסף .אחרים שבסל  בדיקות וטיפולים  וכשליש ויתרו על  רופא מקצועי ויתרו על   התשלום

 רפואה אלטרנטיבית, משליםביטוח המה שירותכגון )ויתרו על שירותים מחוץ לסל  10%-כ

 (. רבע מהמוותרים ויתרו על שירות מחוץ לסל 2007-ב; 2007שינוי תמהיל לעומת ) אופטיקהו

 11%לעומת  10%) האחרונה   בשנה  מרשם  תרופת  על  המוותרים  שיעורב  גם שינוי   נמצא  לא  

אמרו כי ( 35%)חלק מהמוותרים .  ציינו כי ויתרו על תרופה למחלה כרונית מהםכשליש   :(2007-ב

 .  תחלופיתרופה  נטלו

 2009-ב 14%)  רפואי או על תרופה או על שניהם  טיפולעל  שוויתרו המרואיינים שיעור את בדקנו 

 (18%) כרונייםה חוליםהו( 22%) ההכנסה הנמוכה בעלי שיעורנמצא כי  (.2007-ב 12%לעומת 

  .גבוה - על ויתורשדיווחו 

 לפני  בשנה האחרונהדיווחו כי ויתרו  מהמרואיינים 28%: ויתור על טיפול שיניים בגלל המחיר

שיעור המדווחים על ויתור על טיפולי . לפחות שיניים בשל המחיר פעם אחת טיפולעל  הסקר

 (. 30%)ים ובקרב צעיר( 38%)שיניים גבוה בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה 

 ויתור על טיפול רפואי בגלל המרחק

  בשנה לפחות פעם אחת   ויתרו על טיפול רפואי בגלל המרחקהמדווחים כי לא חל שינוי בשיעור

, (2007-ב 9%לעומת  2009-ב 13%)יעור החולים הכרוניים שאך יש לציין כי עלה  .(11%) שחלפה

 .רפואי בגלל המרחק וויתרו על טיפולש(  2007-ב 4%לעומת  2009-ב 10%) הערביםוהחולים 

  רפואה  שירותיוכרבע ויתרו על , יקור אצל רופא מקצועיב על ויתרו תריםמהמווכמחצית

 .ויתרו על שירותים מחוץ לסל 11%; ראשונית
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 נשים, (14%) בעלי הכנסה נמוכהעל טיפול רפואי בגלל המרחק גבוה בקרב  הוויתור שיעור 2009-ב 

 (.13%) כרונייםוחולים ( 13%)

 הגבלות מנהליות של הקופה

 בלו הפניה או יענו כי ק 18% ,מתוכם. כמחצית מהמרואיינים דיווחו שביקשו הפניה או התחייבות

 (. 2007ללא שינוי לעומת )קושי בהתחייבות מהקופה לאחר מאמץ או 

  לאחר מאמץ או  התחייבות או הפניהעל קבלת עלייה משמעותית בקרב דוברי הערבית המדווחים

 (2007-ב 14%לעומת  2009-ב 26%)קושי ב

 או התחייבות אחרי מאמץ או בקושי  הפניה קיבלוגבוה יחסית  שיעור ובמכבי בכללית 2009-ב

 (. 10%) ומאוחדת( 16%) לאומיתלעומת ( בהתאמה 21%-ו 22%)

 רפואה ראשונית

 83% י שיעור, כצפוי. לפני הסקר כי פנו לרופא המשפחה בשנה האחרונה דיווחו מהמרואיינים

  (.85%)ונשים ( 94%)ים יחולים כרונ ,(94%)יה גבוהים יותר בקרב קשישים יהפנ

 14% לא קור האחרון רופא המשפחה יבשנה האחרונה ענו כי בב אצל רופא משפחה ביקרומאלו ש

 ירד שיעור, נוסף לכך(. 2007-ב 17%לעומת ) טיפולהסביר להם מספיק על המצב הרפואי וה

על על המצב הרפואי ו "לא הסביר להם מספיק" רופא מקצועיקור האחרון יהמדווחים כי בב

 (. 2007-ב 18%לעומת  2009-ב 14%) טיפולה

 42%  הרפואי על הטיפולים הרפואיים שהם  רופא המרכז את כל המידע איןמהמרואיינים ענו כי

 .  מהקשישים ענו שאין להם רופא שממלא תפקיד זהוכשליש מהחולים הכרוניים  .מקבלים

 טיפול במצוקה נפשית ברפואה הראשונית

 על מצוקה נפשית שקשה היה להם  דיווחומהאוכלוסייה הבוגרת  23%: היקף המצוקה הנפשית

 (. 2007ללא שינוי מובהק לעומת ) לפני הסקר בשנה האחרונהבכוחות עצמם להתמודד אתה 

 (29%) קשישים, (36%) במחלות כרוניותחולים גבוהים במיוחד בקרב  י המצוקה הנפשיתשיעור ,

 (.29%) ונשים( 27%) בעלי הכנסה נמוכה

  ענו בחיוב על השאלה מכלל האוכלוסייה  16%רק . נמוךנשאר היקף האיתור של מצוקה נפשית

-מצב, כאוןיד, על מצוקה נפשית רופא משפחה שאל אותך או דיבר אתך בשנה האחרונה האם "

מאלו שחשו מצוקה  36%רק , יתרה מכך. "?בעיות ריכוז וכדומה, בעיות רגשיות, עייפות, רוח

  .על כך  אתם כי רופא המשפחה דיבר דיווחונפשית בשנה האחרונה 

 מאפייני בריאות של האוכלוסייה לפי קופה

 לעומת ( 36%)גבוה בקרב מבוטחי לאומית  "גרוע"או  "בינוני"מצב בריאות דיווח על שיעור ה

 (19%)ומאוחדת ( 23%)מכבי , (26%)כללית השיעור בקרב מבוטחי 

 ( 31%)גבוה בקרב מבוטחי לאומית  לפני הסקר מצוקה נפשית בשנה האחרונהדיווח על שיעור ה

 (19%)ומאוחדת ( 22%)מכבי , (23%)כללית השיעור בקרב מבוטחי לעומת 
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 השיעור לעומת ( 32%)ולאומית ( 34%)ללית גבוה בקרב מבוטחי כ מחלה כרוניתדיווח על שיעור ה

 (.26%)מכבי ומאוחדת בקרב מבוטחי 

 ניהול הטיפול התרופתי 

  תרופת מרשם או )אמרו כי בשנה האחרונה נזקקו בעצמם לתרופה כלשהי ( 62%)ים המרואיינרוב

 (. תרופה ללא מרשם

 40%  תרופות  נטלו 5%ועוד  תרופות מרשם באופן קבוע נטלומהמרואיינים ענו שבשנה האחרונה

 (.  כלומר מדי יום במשך חודש לפחות)ללא מרשם באופן קבוע 

 על רשימת  אתםרופא עבר  לפני הסקר לא חל שינוי מובהק בשיעור המדווחים כי בשנה האחרונה

 (.  2007-ב 57%לעומת  2009-ב 54%)שהם לוקחים   כל התרופות

  יר לך מספיק  על התרופות שאתה לוקחהסב רופאהאם " לשאלהשיפור ניכר נמצא בתשובה"? 

 גם נרשם שיפור. 2007-ב כך שענו 62%ענו בחיוב לעומת  2009-ב כלשהיתרופה  נטלוש ממי 76%

 . 2007-ב 71%לעומת  2009-ב בחיוב ענו 79%: קביעותבתרופה  נטלוש מיבקרב  

  על דעת עצמם בלי הפסיקו לקחת תרופה או שינו את המינון בשיעור המדווחים כי  עלייהנמצאה

לאומית ובעלי הכנסה נמוכה , מבוטחי מכבי(. 2007-ב 12%לעומת  2009-ב 16%) להודיע לרופא

 . או משנים את המינון על דעת עצמם יותר מאחריםתרופה מפסיקים לקחת 

 הערכת תפקוד מערכת הבריאות 

האם , באופן כללי: "תפקוד מערכת הבריאותשביעות רצונם מהמרואיינים נשאלו שאלה כללית על 

שאלה זו ב ."?לא כל כך מרוצה או לא מרוצה ממערכת הבריאות בישראל, מרוצה, מאודאתה מרוצה 

 מהתשובות (.בתי החולים ואחרים, קופות החולים)תפקוד של כלל הגורמים במערכת הבריאות הנבחן 

 :מתבררות הנקודות הבאות זו לשאלה

 63%לעומת  69%)ממערכת הבריאות  מאודהמרוצים או המרוצים  שיעורב עלייהנמשכת מגמת ה 

 (. 2007-ב

  נציין כי שיעורי שביעות הרצון ממערכת הבריאות נמוכים משביעות הרצון משירותי קופות

 (. באופן כללי מקופות החולים מאודענו שהם מרוצים או מרוצים  90%)החולים 

  (76%)שישים וק (85%)בקרב ערבים ממערכת הבריאות נמצאה שביעות רצון גבוהה יותר  . 

 

בחירת משפט אחד  באמצעות בישראל הבריאות מערכת  על דעתםלציין את גם התבקשו  המרואיינים

צריך " ;"דרוש שינוי יסודי"; "דרוש רק שינוי קל, טוב תמערכת הבריאות פועל": משפטים אלומבין 

  :לשאלה זו עולה כי יהםמתשובות  ."לבנות לגמרי מחדש

 44% טוב ונדרשים רק שינויים קלים כדי לשפר  המערכת פועלת די סך הכולשלדעתם ב סבורים

 .אותה

  48% אמרו שיש כמה דברים טובים אבל נדרש שינוי יסודי כדי לשפר אותה. 

 8% כך בעייתית שצריך לבנות אותה לגמרי מחדש-אמרו שמערכת הבריאות כל. 
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  שצריך לבנות את המערכת לגמרי מחדש  ונמוכה אמרההכנסה הר בקרב בעלי גבוה יות שיעור

(11%.) 

 סיכום

על רקע ההתפתחויות הכלליות במשק ובסקטור את משמעות ממצאי הסקר יש מקום לבחון 

 המגמות הכלכליות על רקעהנטל הכספי ניתן להבין  בתחושת עלייההאת הנתונים על . הבריאות

כדי לתמוך , במקביל .3עולמי כלכלי ממשבר כתוצאה משקהאטה ב חלהואילך  2008מאז  .במשק

לתמיכה בקופות החולים ממשלה ה יושמה תכנית, 2009-2008בשנים , בתקופה זוהחולים בקופות 

הסכם הייצוב עם ; מכבי ומאוחדת, תוכנית יושמה בקופות החולים כלליתה. מעבר לעדכון הסל

 . לאומית עדיין לא נחתם

 

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

ות האוכלוסיות החלשות ובפרט נתקל שבהםת הכבדת התשלומים וקשיי הנגישובחינת 0בד בבד עם 

 . החולים הכרוניים ובעלי ההכנסה הנמוכה

 

ולמערכת הבריאות בכללותה בשיפור מתמשך  החולים-ותקופאנו מקווים כי ממצאי המחקר יסייעו ל

 .של השירותים לאזרחים

 

הנהלות , סגן שר הבריאותוהממצאים הוצגו בפני , כבר הופץ בהרחבה מפורט של ממצאי הדוחתקציר 

 . משרד הבריאותהחולים ו-קופות

 

שירותי  תלאומי, מכבי שירותי בריאות, שירותי בריאות כללית, עבודה זו מומנה בסיוע ממשלת ישראל

 .חולים מאוחדת-וקופת בריאות

 

                                                   
ההתפתחויות הכלכליות , 2009, דוח בנק ישראל; 2009סקירה כללית להצעת תקציב , משרד האוצר 3

 .בחודשים האחרונים
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 דברי תודה 

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

להלן רשימת חברי הוועדה לפי סדר . ממצאיםה לעשסייעו בפיתוח כלי המחקר ונתנו הערות , "2009

 :בעת עריכת הסקרותפקידם , ב"א

 שירותי בריאות כללית, מנהל מחלקת מחקר ותכנון מדיניות בריאות, בליצררן 

 המוסד לביטוח לאומי , מנהל תחום מחקרי בריאות, ק בנדלק'ז

 האגודה לזכויות החולה , שמוליק בן יעקב

 אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לניהול מערכות בריאות, נון-גבי בן

 שרד הבריאותמ, ל לכלכלת בריאות"סמנכ, טוביה חורב

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

 משרד האוצר, ביטוח וחיסכון, אגף שוק ההון, ליאורה הירשהורן

 משרד האוצר , אגף תקציבים, יאיר זילברשטיין

 "שירותי בריאות כללית"ל וראש חטיבת הקהילה "סמנכ, אורית יעקובסון

 דסה עין כרםה, בית הספר לבריאות הציבור, אבי ישראלי

 משרד הבריאות , ל"משנה למנכ, בועז לב

 משרד הבריאות, לקופות חולים ושירותי בריאות נוספיםל "סמנכ, יואל ליפשיץ

 ר האגודה לזכויות החולה "יו, עדינה מרקס

 חולים מאוחדת -קופת, מבקר, דוד סומך

 קופת חולים מאוחדת ,  מחוז ירושליםמנהל , יהודה עליאש

 מכבי שירותי בריאות , מנהלת המחלקה להערכת שירותים, נורית פרידמן

 מכבי שירותי בריאות, המחלקה להערכת שירותים, יהודית צמיר

 משרד הבריאות, אגף לכלכלה וביטוח בריאות, ניר קידר

 חולים לאומית -קופת, רופא מחוזי, רפי קיים

 מכון ברוקדייל -וינט'ג-מאיירס ,מנהל מרכז סמוקלר לחקר מדיניות בריאות, ברוך רוזן

 משרד הבריאות , יועץ, ראובן שטיינר

 משרד הבריאות , מנהלת תחום סקרים והערכה, ענת שמש

 
 . לדוח המחקרהמועילות  והערותיעל  רוני גמזו , הנכנסל משרד הבריאות "אנו מודים גם למנכ

 
לוינגר על התמיכה הלוגיסטית בכל שלבי המחקר מתחילתו ועד כתיבת -תודה מיוחדת לדורית גנות

  . תמיר מנהלת תחום עבודת השדה-ולחן צוק לניקול טליאס על ריכוז עבודת השדהתודה . דוח זה

  .ללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוסו, על העריכה ענת ברבריאןל
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נתוח נתוני סקר :הפניה /המתנה לתור לרופא מקצועי וקושי בקבלת התחייבות משך :ב"נספח י
 2009, מכון ברוקדיילאוכלוסייה של 
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לוחות ותרשימיםרשימת   

, 2003,  2001, 1999, 1997, 1995תוצאות עבודת השדה בסקרי האוכלוסייה בשנים :       1לוח 
 4  2009-ו 2007, 2005

  
 7 החולים באופן כללי-שביעות רצון מקופת: 1תרשים 

  
 7 קופהלפי , החולים-שביעות רצון כללית מקופות: 2תרשים 

  
 10 לפי קבוצות אוכלוסייה 50+שיעור ביצוע בדיקות ממוגרפיה לבנות : 3תרשים 

  
 13 לפי קופה, 2009, מחלה כרונית ומצוקה נפשית, הערכת מצב בריאות כגרוע: 4תרשים 

  
 14 פנייה מחוץ למערכת הציבורית: 5תרשים 

  
 16 בעלות על ביטוח סיעודי: 6תרשים 

  
 18 על המבוטחיםמכבידים בריאות  לעתשלומי המשפחה  :7תרשים 

  
 19 (לא כולל תרופות) 2009-1999, ויתור על טיפול בקופה בשנה האחרונה בגלל תשלום: 8תרשים 

  
 20 (לך או לבן משפחה)ויתור על תרופות מרשם בשנה האחרונה  בגלל המחיר : 9תרשים 

  
 21 2009, "בשנה האחרונה תשלוםבגלל ה( 'לך או לבן משפחה')ויתור על טיפול שיניים : "10 תרשים

 

 



 

 

בנספחים רשימת לוחות  

 נתוניבין ל, 2009מדגם סקר חוק ביטוח בריאות  ביןמאפיינים נבחרים  ה שלהשווא  : 1לוח ב
 34 לשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  

נתוני בין ל, 2009מדגם סקר חוק ביטוח בריאות  ביןהשוואה  -חולים -חברות בקופת : 2לוח ב
 34 הלאומי הביטוח

  

 35 בשנים נבחרות, חולים-לפי קופת, שביעות רצון משירותים שונים : 1לוח ג
  

  ניתוח –חולים -קופתלפי ו מאפיינים נבחריםלפי , משירותים שונים שביעות הרצון : 2לוח ג
 37 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-רב 
  

 39 47 לפי קופה, שינויים בשנים נבחרות, מדדי זמינות ונגישות השירותים : 1לוח ד
  

 משתני מסוג רגרסיה -ניתוח רב, דיווח על קושי וקושי רב בקבלת טיפול רפואי : 2לוח ד
 40 2009, לוגיסטית 
  

משתני -ניתוח רב, רפואה יועצת( בקהילה)רופא יועץ דיווח על המתנה יותר משבועיים ל : 3לוח ד
 מסוג רגרסיה

 40  2009, לוגיסטית 
  

משתני מסוג -ניתוח רב, רפואה יועצת( בקהילה)רופא יועץ דיווח על המתנה עד שבוע ל: 4לוח ד
 40 2009, רגרסיה לוגיסטית

  

 41 בשנים נבחרות, לפי קופה, מדדים לטיפול רפואי ולהערכת מצב הבריאות : 1לוח ה
  

 42 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, 50+בדיקות ממוגרפיה בקרב בנות : 2לוח ה
  

 משתני מסוג רגרסיה -ניתוח רב, דם בחצי השנה האחרונה-ביצוע בדיקת לחץ : 3לוח ה
 42 2009, לוגיסטית 
  

 משתני מסוג רגרסיה -ניתוח רב, הערכת מצב בריאות כטוב או טוב מאוד:  4לוח ה
 42 2009, לוגיסטית 
  

 43 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה : 5לוח ה
  

 משתני -ניתוח רב, רופא המשפחה הסביר לך מספיק על מצבך הרפואי והטיפול הנדרש : 6לוח ה
 43 2009, מסוג רגרסיה לוגיסטית 
  

 משתני -ניתוח רב, רופא מקצועי הסביר לך מספיק על מצבך הרפואי והטיפול הנדרש : 7לוח ה
 43 2009, מסוג רגרסיה לוגיסטית 
  

 האם קרה לך שביקרת אצל רופא והוא לא ענה לך על שאלות חשובות , בשנה האחרונה : 8לוח ה
 44 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, שהיו  לך 
  

 או הטיפולים הרפואיים שאתה מקבל מרופאים /רופא כלשהו מרכז את כל המידע ו : 9לוח ה
 44 2009', מכונים וכד, חולים-בתי, שונים 
  

 44 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, פניה לרופא משפחה: 10לוח ה



 

 

 45 2009, דמוגרפיים לפי קופה-מאפיינים סוציו: 11לוח ה
  

 46 לפי קופה בשנים נבחרות, פנייה מחוץ למערכת הציבורית : 1לוח ו
  

 47 2009 ,לוגיסטיתמשתני מסוג רגרסיה -ניתוח רב, בעלות על ביטוח משלים : 2לוח ו
  

 47 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, בעלות על ביטוח מסחרי : 3לוח ו
  

 47 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, בעלות על ביטוח סיעודי פרטי כלשהו : 4לוח ו
  

החודשים האחרונים לפני בשלושת ( לא כולל רופא שיניים)רופא פרטי  לעהוצאה  : 5לוח ו
 48        2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, הסקר

  

 משתני מסוג רגרסיה -ניתוח רב, אלטרנטיבית/הוצאה על מטפל ברפואה משלימה : 6לוח ו
 48 2009, לוגיסטית 
  

 ניתוח , רופא עבר איתך על רשימת כל התרופות שאתה לוקחה, בשנה האחרונה :  1לוח ז
 49 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-רב 
  

 רופא עבר איתך על רשימת כל התרופות שאתה לוקח ה, בשנה האחרונה : 2לוח ז
 49 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, (בקרב מי שלוקח תרופות בקביעות) 
  

 , לוקח אתהמספיק על התרופות ש לך רופא הסבירה, בשנה האחרונה : 3לוח ז
 49 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב                

  

י שלוקחים מ  בקרב)לוקח  אתהמספיק על התרופות שלך הרופא הסביר , בשנה האחרונה: 4לוח ז
 50 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, (תרופות בקביעות

  

 משתני -ניתוח רב, "במידה רבה" מכבידיםתשלומי המשפחה על בריאות  : 1לוח ח
 51 2009, מסוג רגרסיה לוגיסטית 
  

 52 2009, לפי קבוצות אוכלוסייה, ויתור על טיפול בקופה בשנה שקדמה לסקר בגלל תשלום: 1לוח ט
  

 לפי קבוצות , ויתור על תרופות שהרופא רשם בשנה שקדמה לסקר בגלל המחיר: 2-לוח ט
 52 2009, אוכלוסייה 
  

 לפי , ויתור על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרשם בשנה שקדמה לסקר: 3לוח ט
 52 2009, בוצות אוכלוסייהק 
  

 משתני מסוג -ניתוח רב, ויתור על טיפול בקופה בשנה שקדמה לסקר בגלל תשלום: 4-לוח ט
 52 2009, רגרסיה לוגיסטית 
  

 משתני -ניתוח רב, ויתור על תרופות שהרופא רשם בשנה שקדמה לסקר בגלל המחיר: 5-לוח ט
 53 2009, רגרסיה לוגיסטית מסוג 
  

 ניתוח , ויתור על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרשם בשנה שקדמה לסקר : 6לוח ט
 53 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-רב 
  

 משתני -ניתוח רב, קבלת הפניה או התחייבות מהקופה לאחר מאמץ מסוים או בקושי : 7לוח ט
 53 2009, מסוג רגרסיה לוגיסטית 



 

 

 54 2009, סוג רגרסיה לוגיסטיתממשתני -ניתוח רב ,ויתור על שירות רפואי בגלל המרחק : 8לוח ט
  

 55 2009, החולים באופן כללי לפי קופה-שביעות רצון ממערכת הבריאות ומקופת : 1לוח י
  

 משתני -ניתוח רב, שביעות רצון גבוהה או גבוהה מאוד מתפקוד מערכת הבריאות : 2לוח י
 55 2009, מסוג רגרסיה לוגיסטית 
  

 56 2009, בין קבוצות חלשות באוכלוסייה לבין קבוצות אחרותשל מדדים שונים השוואה : 1א"לוח י
  

 59 (Odds Ratio)סיכום רגרסיות לוגיסטיות : מדדים מרכזיים - 2009אוכלוסיות חלשות : 2א"לוח י
  

 64 לפי המקצוע הרפואי, משך המתנה לרופא מקצועי: 1ב"לוח י
  

מקצועי מסוים ולרופא כלשהו ולפי סוג המקצוע לפי פנייה לרופא , משך המתנה לתור: 2ב"לוח י
 64 הרפואי

  

 65 ילפי משך ההמתנה ולפי סוג המקצוע הרפוא, הערכת סבירות משך ההמתנה לתור: 3ב"לוח י
  

 66 לפי אזורים, משך המתנה לרופא מקצועי: 4ב"לוח י
  

 , בקרב הפונים למקצועות רפואיים שכיחים, משך המתנה לתור לרופא מקצועי: 5ב"לוח י
 לפי נפות                 

 

 
66 
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מבוא  .1  

בסדרת מכון ברוקדייל -וינט'ג-מאיירס עוקב ,1995חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת  ו שלמאז החלת

המחקר נעשה . מנקודת מבטם של הצרכנים, מערכת הבריאות ה שלאחר תפקוד שנתיים-דומחקרים 

אחר תפקוד לעקוב שיסייע מידע עדכני לספק ומטרתו  ,החוק עם חקיקת ,ביוזמת משרד הבריאות

ידי  עלהמחקר מלווה  .שיפור השירותיםמדיניות והשפעות של שינויי הה לבחון את, מערכת הבריאות

מוסד לביטוח לאומי ל, החולים קופות כלל, משרד האוצרל, ותפת למשרד הבריאותועדת היגוי מש

 .ארגוני צרכניםלו

 
לאיכות , החולים-קופות במחקר פותחה סדרת מדדים קבועים הנוגעים לשביעות הרצון משירותי

המידע נאסף באופן שוטף . מחוץ למערכת הציבורית ולנטל הכספי על המבוטחים לפנייה, השירותים

 .והוא מאפשר לעקוב אחר מגמות לאורך זמן ,שנתיים-בסקרים דו

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

איכות הטיפול אחר ממצאיו מאפשרים לעקוב לאורך זמן אחר רמת השירות ו. צרכני המערכת

 .החולים-קופותיוזמות מדיניות ברמה הלאומית ובל השפעות של עמגמות והולעמוד על , הנתפסת

ותורם בכך להעלאת תחומים אלה לדיון , לקויה מאיר תחומים שרמת התפקוד בהם המחקר, כן-כמו

עד כה פורסמו במסגרת המחקר  .קובעי המדיניות ידי-עלציבורי ולקידום תכנון מענים מתאימים 

מפורטים ממצאים לגבי סדרת המדדים הדוח הנוכחי הוא השמיני במספר ובו . שבעה דוחות

 .שאחריהם נערך מעקב לאורך זמן

 

מדדי , ממצאי המחקר כולל מגמות בשביעות רצון 3יוצגו בפרק ( 2פרק )לאחר הצגת המתודולוגיה 

. פעילויות שנעשו על ידי הקופות לריסון הוצאות וממצאים לגבי תרופות, נגישות הקשורים בתשלום

 .יובא דיון בממצאים 5יוניות בין אוכלוסיות שונות ובפרק נדון במידת השוו 4בפרק 

 

  2002-2002שינויים במדיניות ובסביבה בתקופה : רקע 1.1

 הסקר מאז שחלפה בתקופהכלכליות שהתרחשו המגמות הסקרו בפרק זה יכרקע להצגת הממצאים י

ובכלל זה מצב המשק הישראלי ומדדים כלכליים הנוגעים למערכת הבריאות ולקופות , הקודם

 . החולים

 

ההאטה  התבטאה בירידה . עולמיהכלכלי המשבר במשק בישראל בעקבות ההאטה חלה  2008בשנת 

ה צמיחת המשק ומאפייני. יחד עם התייצבות בהיקף העוניבאבטלה  עלייהבפרטית והצריכה היקף הב

 מדדיו, אחרונות הציבו את המשק הישראלי בנקודת פתיחה טובה להתמודדות עם המשברבשנים ה

  .התאוששות של תחילתה על מצביעים 2009 שנת שלבמחצית הראשונה  סחרהו ביקושה

 
במחצית הראשונה של שנת עולה כי ( 2009 ,משרד האוצר) 2009 התפתחויות הכלכליותעיקרי המדוח 

תוך , במונחים שנתיים 3%-וברביע השלישי ב 5.3%התוצר המקומי הגולמי בשיעור של צמח  2008



 

2 

מהווה  2008הצמיחה המהירה במחצית הראשונה של שנת . 3.4%התוצר לנפש בשיעור של  עלייה של

 .2007שנת במחצית הראשונה של  6.2%-ו הקודמתבמחצית  5.9%המשך לצמיחה של 

 

מירידה חדה בצריכת מוצרים , בין היתר, היא נבעה .בצריכה הפרטיתנרשמה האטה חדה בתקופה זו 

אחוזים לאחר ירידה  4.3ירדה הצריכה הפרטית בשיעור חד של  2009ברבעון הראשון של . קיימא-בני

ההאטה בצריכה הפרטית הושפעה מגורמים שונים ובהם . 2008אחוזים ברבעון הרביעי של  3.1של 

  . דאות הגבוה וההאטה בשוק העבודהוחוסר הו, הציבורבנכסי עה הירידה החדה בשוקי ההון שפג

 

, 2009וברבעון הראשון של  2008 שנת האחרון שלבשוק העבודה בעיקר ברבעון  התבטאהההאטה 

ברבעונים  7.6%-ול 6.5%-ל 2008השלישי של  ברבעון 6.0%-מכאשר שיעור הבלתי מועסקים עלה 

למרות . 2008ברביע השני והשלישי של  8%-ל והגיע עלותלהאבטלה המשיך  שיעור. הבאים בהתאמה

בשיאו של , 2003שיעור האבטלה נמוך במידה רבה משיעורה בשנת  2.1%-ב 2008מיוני  מצטברת עלייה

 (. 2009, בנק ישראל) 10.9% –המשבר הקודם 

 

תחולת העוני . 19.9%נותר יציב ועמד על  2008בשנת קו העוני למשפחות שהכנסתן מתחת השיעור 

העניות ערביות המשפחות שיעור ה (.2007-ב 23.8%לעומת ) 23.7%על  הועמדאף היא  הנותרה יציב

-ול 2007-ב 51.4%-ל 2006-ב 54%-מ  :נמשכת הןמגמת הירידה בתחולת העוני של, עם זאת; נותר גבוה

 (.2009, ביטוח לאומיהמוסד ל) 2008בשנת  49.4%

 

 ות מגמות כלכליות במערכת הבריא

נשארה  ג "כאחוז מהתמ בריאות לעלאומית ההוצאה ה ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעל פי נתוני 

הוצאה הציבורית לבריאות הירידה ב ונמשכ 2007-ב .7.7% והיא עומדת על 2008-2006קבועה בשנים 

ההוצאה שיעור (. 2005-ב 42%לעומת  44%) בסך ההוצאה הפרטיתיה יעלהו( 2005-ב 58%לעומת  56%)

 OECD-בעוד שברוב מדינות ה, נוסף לכך. OECD-מהנמוכים במדינות ההוא  הציבורית על בריאות

השיעור נשאר , 2007-1995ג עלה בהדרגה בשנים "שיעור ההוצאה הלאומית לבריאות כאחוז מהתמ

 . כמעט ללא שינוי בשנים אלהבישראל 

 

 כך ,ריאות לזו של ארגון הבריאות העולמיכי השנה הותאמה הצגת נתוני ההוצאה הלאומית לב יצוין

ההוצאה מוצגת , נוסף לכך. שמסים מופיעים כחלק מהמימון הממשלתי ולא כחלק מהמימון הפרטי

 (. 2009, ס"למ)עם בלאי 

 

וכן בין ; לבין מדד העדכון הדמוגרפי של הסלבפועל גדל הפער בין גידול מספר הנפשות המתוקננות 

 כסףלקופות יש פחות  ,כלומר. לפיו מתעדכן הסלשמדד תשומות הבריאות לבין מדד יוקר הבריאות 

 791)גבוהה הייתה לעדכון סל התרופות הקצאה ה 2009-וב 2008-ב, עם זאת .להשקיע בשירותים ראלי

ביטוחי השיניים לילדים  הכללתבדבר  משלהמה החלטת זה יש לציין כי ענייןב; (סך הכולב ח"ש מיליון

 .  בסל הבריאות התקבלה לאחר ביצוע הסקר
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ממדיניות הממשלה לפיתוח פתרונות ביתיים וקהילתיים במקום פתרונות אשפוז סיעודי  כחלק

 פתרונות פיתוח תמרוץ ועל בקשישים הטיפול איכות לשיפור תכניתהממשלה על יישום  החליטה

 לשנים שנתיים-התלת וההסכמים החולים בקופות התמיכה מבחני כי נקבע זו במסגרת .קהילתיים

 קופות ידי על לקשישים הקהילתיים השיקום שירותי מערך תגבור גביל הוראות יכללו 2010-2008

 בפתרונות תשקיע אשר קופה ,לפיוש ,החולים בקופות תמיכה מנגנון נקבע לכך תאםבה. םהחולי

 זכאית תהיה ,סיעודי אשפוז שירותי להם שניתנים הקשישים מספר את שיפחית באופן קהילתיים

 במקרה .אשפוז בשירותי השימוש מהפחתת הנובע החיסכון למחצית השווה בהיקף כספית לתמיכה

 תקוזז ,עלה החולים קופת מבוטחי מבין סיעודי אשפוז שירותי שניתנים להם הקשישים מספר שבו

 לקופת המועברים האחרים התמיכות מסכומי אשפוזה שירותי מתן של הנוספת העלות מחצית

 (. 2009, משרד האוצר) החולים

 

-קופות כרקע להצגת הממצאים נסקור להלן כמה מהמדדים הכלכליים המלמדים על המצב הכספי של

  1.(דוחטרם פורסמו בזמן כתיבת ה 2009נתוני ) 2008בשנת החולים 

 

. 2007לעומת  ח"שמיליון  1,637גידול של  -ח "שליון ימ 26,583-הסתכמה עלות הסל ב 2008בשנת 

עדכון לגידול , ח"מיליון ש 995) 3.89%גידול זה נבע מעדכון עלות הסל בעליית מדד יוקר הבריאות של 

לעדכון סל התרופות והטכנולוגיות והרחבת ח "מיליון ש 376תוספת של  - (ח"מיליון ש 224)ה יאוכלוסי

ח בגין "מיליון ש 2ח ותוספת של "שמיליון  40פיצוי דמוגרפי בסך של , ונעתשירותי הרפואה המ

ייצוב חתמו על הסכמי קיבלו קופות החולים אשר , נוסף לכך. יםיהשלמת תקורות לחולים כרונ

עידוד מענק , ח"מיליון ש 86.1מענק תמיכה בסכום של : תוספות מעבר לעדכון הסל לפי הפירוט הבא

חלוקה בגין ירידה בהכנסות מהשתתפות , ח"מיליון ש 75בסכום של  ויציבות פיננסית גירעוןצמצום ה

בסכום של   2006נצבר לשנת  גירעון בגין חלוקה  ,ח"מיליון ש 20 בסכום של עצמית בעד תרופות שבסל

. הללו  פרט ללאומית חתמו על הסכמי הייצוב וקיבלו את התמיכותכל קופות החולים . ח"מיליון ש 29

, מס מעסיקים) ייצובעל הסכמי  המיחתח ניתנו ללא תלות ב"ש מיליון 48נקים  נוספים בסך מע

 (. טיפות חלב, תוכניות למונשמי בית

 

כנסות הה. 2007לעומת  2008-גם בהכנסות הקופות ממבוטחים חלה עלייה ב, פרט לתמיכות הממשלה

בגין השתתפות  ההכנסות; 2007לעומת  2008-ב 1.9%-ממבוטחים בגין השתתפויות עצמיות עלו ב

 .12%-עלו בכ ( ן"שב)משירותי הבריאות הנוספים  והכנסות 3.7%-תרופות בסל עלו בעצמית עבור 

 

בהוצאה  עלייהבכל הקופות חלה עולה מהנתונים כי , (מגזר הקהילה)לגבי הוצאה לנפש מתוקננת 

היא  מכבי .3.9%-בוכי ההוצאה המשוקללת לכלל הקופות עלתה , 2007לעומת  2008-לנפש מתוקננת ב

( 4%)מאוחדת וכללית , בסדר יורד ,אחריה, (5%)בה ההוצאה לנפש היא הגבוהה ביותר שהקופה 

-וכ, ובמאוחדת בלאומית 3%-כ ,מכביב 5%-בהכנסה לנפש מתוקננת חלה עלייה של כ (.3%)ולאומית 

 . בכללית 2%

 

                                                   
 (.2009, משרד הבריאות) 2008הנתונים מתוך הדוח המסכם על פעילות קופות החולים לשנת   1
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ההצעה . שיניים ביטוחי לה כללית שירותי בריאות לשווקיחתההסקר  ביצועת בתקופ כי יצוין

 למבוטחים בטיפולים 70%הנחה של , 18עד גיל  ללא תשלוםטיפולי שיניים משמרים  למבוטחים כללה

  .הסקר תוצאותעל  השפעה בחשבון להביא יש, לפיכך .אחרים טיפוליםב %50והנחה של  18 גיל מעל

שיטת המחקר. 2  

לבין ממצאים   תוך השוואה ביניהם, 2009-זה מוצגים ממצאים מסקר אוכלוסייה שנערך בבדוח 

בפרק זה שיטת הדגימה ותוצאות עבודת השדה בכל אחד  יוצגו, לפיכך. הקודמים הסקריםמשבעת 

 . מהסקרים

 

 אוכלוסיית הסקר והמדגם 2.1

ה רשימת יתהידגימה הרת מסג. בעת הסקר ומעלה 22בני התושבים  קרים הייתהסכל ה תאוכלוסיי

התוצאות מפורטות  2,ובכל דירה נדגם אקראית אחד הדיירים, והוט הטלפונים הממוחשבת של בזק

 .1בלוח 

 

 2007, 2005, 2003, 2001, 1999, 1997, 1995השדה בסקרי האוכלוסייה בשנים תוצאות עבודת : 1לוח 
 2009-ו
 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 שנת סקר

 3,646 2,741 3,218 2,699 2,799 2,531 1,750 1,600 מספר הטלפונים שנדגמו
מספר הטלפונים השייכים 

 2,440 2,258 2,240 2,276 2,260 2,056 1,463 1,300 1לאוכלוסיית המחקר
 1,903 1,868 1,902 1,908 1,849 1,727 1,205 1,089 ל שאלונים מלאיםוהכ-סך

 78 83 85 84 82 83 81 84 (באחוזים)שיעור ההיענות 
         

         ריאיון-סיבות לאי
 13 12 10 6 10 8 10 8 (באחוזים)סירוב 

קושי , שפה)קשיים ביצירת קשר 
( איתור, בעיות רפואיות, מנטלי

 (באחוזים)
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 לגיל מתחת וצעירים מודם, פקס, זרים תושבים, מוסדות, עסק בתי של טלפון מספרי נכללו לא במחקר 1
 וקו חודשיים במשך תקין היה לא הקו שבהם טלפון מספרי, ניידים טלפון מספרי נכללו לאכן -כמו. 22

 .חודשיים במשך תשובה ללא

 
מאפייני האוכלוסייה בישראל מתוך נתוני הלשכה לבין  2009-במאפייני המדגם ערכנו השוואה בין 

התפלגות המבוטחים מאפיינים נבחרים ועל ביטוח לאומי על מוסד לונתוני ה הלסטטיסטיקהמרכזית 

 למאפייני האוכלוסייה דומיםהמדגם נמצא כי מאפייני (. 2ב-ו 1לוחות ב ,נספח ב) חולים-קופת לפי

-בקופתת מין וחברּו, המועצות לשעבר-שנת עלייה מברית, לאום, אזור מגורים, גיל: במשתנים הבאים

תיכונית ואקדמית גבוה -שיעור המדווחים על השכלה על :השכלה נמצאו במשתנה הבדלים. חולים

 .2009ס "לעומת שיעור בעלי ההשכלה האקדמית בנתוני הלמ, יותר בקרב המרואיינים

                                                   
באמצעות דגימה . אנשים מתגוררים בבית ומה גילםהמראיינת ביררה כמה , לצורך דגימה אקראית  2

  (.'המבוגר ביותר וכד, הצעיר ביותר)עמו יתקיים הריאיון שדגמה את בן הבית היא מקרית אוטומטית 
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 שיטת הדגימה והשקלול 2.2

ל אדם קיבל כבשלב הראשון  3:המדגם בשני שלביםשוקלל , שאומדני המחקר יהיו מדויקים כדי

ממנו שיחס הדגימה נקבע לפי מספר הטלפונים באזור החיוג . דגםיא את הסתברותו להמשקל המבט

חולקה בשלב השני  4.מספר קווי הטלפון בביתלפי במשק הבית ו 22מספר הבוגרים מעל גיל לפי , נדגם

מתחת )וגיל ( גברים או נשים)מין  ,(יהודים או ערבים)קבוצת אוכלוסייה לפי  ,שכבות 8-האוכלוסייה ל

לפי נתוני  ,בחשבון את גודלה באוכלוסייה המביאכל שכבה במדגם קיבלה משקל (. ומעל 65גיל 

 5:נוסחהה לפיחישוב המשקלות לכל נדגם נעשה . ס"הלמ
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 איסוף הנתונים וכלי המחקר 2.3

מכון -וינט'ג-מאיירסבראיונות טלפוניים שהתבצעו בנתוני המחקר נאספו בשאלונים שמולאו 

 לכך שהוכשרוידי מראיינים -על הראיונות בוצעו. דקות בממוצע 20עד  15-ככל ריאיון ארך . ברוקדייל

להתאימם לאוכלוסיות העיקריות שאינן דוברות  כדי, השאלונים תורגמו לערבית ולרוסית. במיוחד

 .עברית

 

ושאלות משתנות בהתאם לדגשים , ( ,2004Gross) ם קבועיםכולל סדרת מדדיהמחקר שאלון 

מגמות לאורך : המדדים הקבועיםכלל שאלון המחקר את  2009בשנת  .שמתואמים עם ועדת ההיגוי

מדדי נגישות ; נטל כספיב ,בפנייה מחוץ למערכת הציבורית ,רמת שירותב, שביעות רצוןזמן ב

 .הערכת תפקוד מערכת הבריאותו תהתנסויות של חולים במערכ; תרופות; שירותיםה

 

 שיטות ניתוח הנתונים  2.4

משתני -ניתוח דו SPSS (Statistical Package for the Social Sciences.)באמצעות תוכנת  נותחוהנתונים 

2נעשה באמצעות מבחני 
χ  משתני נעשה באמצעות -ניתוח רב. קשר בין משתנים לא רציפיםהלבדיקת

                                                   
 .רותי הייעוץ הסטטיסטי של האוניברסיטה העברית בירושליםישעל פי ייעוץ של  חישוב המשקלות נעשה   3
שכן נתון זה היה חסר , לא נעשתה התאמה לפי מספר קווי הטלפון בבית 1997-וב 1995-בסקרים ב   4

 .בשאלון

5 wi=המשקל שקיבל הפרטi;
P

p

s

s

, 02,03,04)הינו היחס בין מספר הטלפונים באוכלוסייה לכל אזור חיוג  

M; (כולל נפל ואפס)כל אזור חיוג במספר הטלפונים במדגם בין ל( 'וכו jמספר הבוגרים במשק הבית  הוא

היחס . מספר קווי הטלפון במשק הבית הוא jT-ו
N

n

h

h

לפי )שווה ליחס בין מספר הפרטים באוכלוסייה  

 .hלבין מספר הפרטים במדגם בשכבה  hבשכבה ( ס"נתוני הלמ
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מבטא את עוצמת  Odds Ratio-ברגרסיה זו מדד ה. דיכוטומיהיה המשתנה התלוי  ;רגרסיה לוגיסטית

  6.ההשפעה העצמאית של כל אחד מהמשתנים הבלתי תלויים הנכללים במודל

 

הם הבדלים ( ובין קבוצות אוכלוסייה, בין קופות, בין שניםהבדלים )כל ההבדלים המוצגים להלן 

 .נאמר אחרתאלא אם ( p<0.05)מובהקים סטטיסטית 

 

ממצאים. 3  

 ,נטל כספי והיבטים נבחרים של רמת השירות, מגמות בשביעות רצון 3.1

      2002-2002 
, שעל פיהם אנחנו עוקבים אחר שביעות הרצון, נבנו מדדים, שינויים התרחשו במערכתאילו כדי לבחון 

. מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הנטל הכספי הנתפסאחר רמת השירות הנתפסת ואחר 

לבחינת נוסף . לממצאים משנים קודמות מלמדת על מגמת השינוי 2009-השוואה בין הממצאים ב

לפי ממצאי הסקר לשנת , מצוינים בפרק זה גם הבדלים עיקריים בין הקופות, השינויים לאורך השנים

2009. 

 

 לאורך השנים החולים-קופות שביעות רצון משירות. א

 .החולים-נשמרה רמה גבוהה של שביעות רצון מקופות 2009-2007גם בשנים , בדומה לשנים האחרונות

 המרואיינים נשאלו באיזו מידה הם מרוצים משירותי :החולים-תקופ שביעות רצון כללית משירותי

הוא עומד על ו  מרוצים מאודהבשיעור המרוצים או  עלייהחלה   2009-נמצא שב. החולים שלהם-תקופ

 26%לעומת  2009-ב 34% :עלה עוד יותרשיעור המרוצים מאוד  (.1תרשים ) 2007-ב 88%לעומת , 90%

ששינויים אלו בין השנים נשמרים גם כאשר מפקחים על שינויים עולה  משתני-רב ניתוחמ .2007-ב

  .יניםיבהרכב המרוא

 

בשאר . כלליתמרוצים מאוד בהיה מובהקת באחוז יבניתוח שביעות הרצון לפי קופות נמצאה על

 ,בי שירותי בריאותבמכ 93%עומד על  מאודהמרוצים והמרוצים שיעור . השינוי אינו מובהק הקופות

לעומת  .בשירותי בריאות כללית 88%-חולים לאומית ו-בקופת 91%, מאוחדתקופת חולים ב 92%

בין הקופות  מאודהמרוצים והמרוצים  שיעורהפערים ב עולה כיממצאים משנים קודמות ה

 . מצטמצמים

 

ומעלה מדווחים על שביעות רצון גבוהה  65גילאי  כי אוכלוסייה העלתה בדיקת הבדלים בין קבוצות

-בניתוח רבממצאים אלו אוששו גם (. מרוצים מאוד 33%) 64-22לעומת גילאי ( מרוצים מאוד 42%)

חברות במכבי וחברות בלאומית יש , דוברי רוסית, 65 מבוגרים מעל :בו נמצא כי למשתניםשמשתני 

 (.2לוח ג)מקופת החולים באופן כללי "( מאודמרוצה )"השפעה עצמאית חיובית על שביעות רצון גבוהה 

                                                   
השפעה עצמאית חיובית של משתנה משמעותה היא שבעלי מאפיין זה נוטים לענות בחיוב על המשתנה   6

השפעה עצמאית שלילית משמעותה שבעלי מאפיין זה נוטים לענות . התלוי יותר ממי שאין להם מאפיין זה
 .המשתנה התלוי פחות ממי שאין להם מאפיין זהבחיוב על 
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  *החולים באופן כללי-שביעות רצון מקופת: 1תרשים 
 

 
 

                    * 
 בסוגריים מובא אחוז העונים מרוצה ומרוצה מאוד *
 

 
  (מאוד מרוציםהמרוצים וה אחוז)לפי קופה , חוליםה-שביעות רצון כללית מקופות: 2תרשים 
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P07-09<0.01 

 לא מרוצה לא כל כך מרוצה מרוצה  מרוצה מאד

*P09<0.05 

 מאוחדת  מכבי לאומית כללית
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רצון מתחומי שירות שונים הבתשובה לשאלות מפורטות על שביעות  :שביעות רצון לפי תחומי שירות

חל גידול בשביעות : מאודהמרוצים  שיעורעלה  2009-ב במרבית תחומי השירות של הקופותנמצא כי 

, קבל הפניות ותרופותלאפשר בה שקלות מה; יחס הפקידיםמו יועץהרצון ממקצועיות הרופא ה

 (.1נספח ג לוח ג 'ר)  וטיפוחם ן מתקני הקופהניקיוומ מבחר התרופותמ ,מעבדההשירותי מ

 

מסוג משתני -ערכנו ניתוח רב, 2009-כדי לבחון את ההשפעה העצמאית של קופה על שביעות הרצון ב

: פיקחנו על משתני רקע עיקרייםובו "( אחוז המרוצים מאוד"המשתנה התלוי היה )רגרסיה לוגיסטית 

 2התוצאות מוצגות בלוח ג. שפה ערבית ושפה רוסית, הכנסה נמוכה, מחלה כרונית, מין, ומעלה 65גיל 

  .שבנספח ג

 

חר פיקוח על הבדלים בהרכב גם לא, ראינו כי קיימים הבדלים בין הקופות בתחומי השירות השונים

נמצא שלחברות במכבי ובמאוחדת יש השפעה עצמאית חיובית על שביעות רצון , למשל. המבוטחים

-בקופותחברות לעומת , עוד נמצא כי לחברות במכבי. יבויותיתחההפניות וההגבוהה מקלות קבלת 

הרמה המקצועית של ומהיחס עצמאית חיובית על שביעות רצון גבוהה מיש השפעה , החולים האחרות

משירותי , מקלות קבלת התרופות, ממבחר התרופות, הרופאים המומחיםממקצועיות , המשפחהרופא 

החברות לעומת , בלאומית חברותנמצא של, נוסף לכך. נםקיויונ המעבדה ומטיפוח מתקני הקופה

   .הפקידים מיחס מאוד גבוהה רצון שביעות על חיובית עצמאית השפעה יש, הקופותשאר ב

 

דוברי רוסית  כי( 2נספח ג לוח ג) משתני-הניתוח הרבעלה מן , להבדלים בין קבוצות אוכלוסייהבאשר 

בעלי המאפיין . לעומת האחרים, מרוב תחומי השירות נוטים לדווח על שביעות רצון נמוכה יותר

ומדווחים פחות  נוטים לדווח על שביעות רצון גבוהה יותר מהאחרים מיחס האחיות" חולה כרוני"

בעלי המאפיין . ידי הרופא-מהאחרים על שביעות רצון מקלות קבלת התרופות שנרשמו להם על

שביעות רצון גבוהה יותר מהאחרים מטיפוח מתקני נוטים לדווח על " הכנסה בחמישון התחתון"

שביעות רצון נמוכה יותר  עלנמצא כי דוברי ערבית נוטים לדווח , נוסף לכך .נםניקיומו הקופה

מטיפוח מתקני ו האחיותרופא המשפחה ומיחס , המומחים והרופאים המשפחה רופאממקצועיות 

על שביעות רצון גבוהה יותר מקופת החולים באופן  מדווחים 65קשישים מעל גיל . נםניקיומו הקופה

, קבלת התרופותמשירותי המעבדה ומקלות , ממבחר התרופות, מיחס האחיות והפקידים, כללי

 .  ההפניות וההתחייבויות

 

 החולים לאורך השנים-רמת השירות הנתפסת בקופות. ב

כפי . לפי קופה ,בנספח ד מסוכמים הנתונים של מדדי זמינות השירותים ונגישותם לאורך זמן 1בלוח ד

פירוט  להלן. 2009-ל 2007חל שיפור בחלק ממדדי הזמינות והנגישות בין שנת , שניתן לראות בלוח

  :הממצאים העיקריים

נוחות שעות  ":עבודה הערכת נוחות שעות"מדדי במרבית חלה עלייה  2009-ב .נוחות שעות עבודה

 2009-ב 20%)של עובדי המשרד , (2007-ב 11%לעומת  2009-ב 14%)העבודה של הרופאים המקצועיים 

ל מדדי נוחות  תהשוואמ(.  2007-ב 13%לעומת  2009-ב 17%)ושל שעות המעבדה ( 2007-ב 16%לעומת 

מראה כי שעות העבודה של רופאי המשפחה פחות נוחות , בין הקופות 2009עבודה בשנת השעות 
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לא . (במאוחדת 22%-ו ,לאומיתב 23%, מכביב 26%-לעומת כ ,מאוד ותנוחכי הן ענו  19%)בכללית 

 . מקצועישעות מעבדה ורופא , שעות משרדנמצאו הבדלים בין הקופות בנוחות 

 

' רעל נושא זה  להרחבה) ופא יועץרל לתור ההמתנה ומשךמשך ההמתנה במרפאת רופא המשפחה 

 .( ב"י נספח

 

דקות   15דיווחו כי המתינו עד  67%: על משך המתנה קצר אצל רופא המשפחה דווח 2009בשנת 

, 17%-ו 19%לעומת )חיכו יותר מחצי שעה  14%-המתינו עד חצי שעה ו 19%, (2007-ב 63%לעומת )

, לקביעת תורפנייתם תוך שבוע מזמן רופא יועץ ארבעים ושניים אחוזים נפגשו עם (. 2007-ב, בהתאמה

 (.2007-ללא הבדל מובהק מ)המתינו יותר משבועיים לטיפול  41%-שבוע לשבועיים וחיכו בין  17%

 

גבוה  שיעורמשך ההמתנה לרופא המשפחה בקופות השונות מעלה כי במאוחדת ובמכבי השוואה בין 

 64%-בלאומית ו 67%דקות לעומת  15עד דיווחו שהמתינו  71% - זמן קצר לרופאיותר ממתינים 

: בזמן ההמתנה בקופת חולים לאומית ינויים בתוך כל קופה מעלה כי חל שיפורניתוח הש. בכללית

 . 2007-ב 58%לעומת  2009-ב( דקות 15עד )דיווחו על משך המתנה קצר  67%

 

  כביממ םיותר מבוטחינמצא כי " עד שבוע לרופא יועץהמתנה לתור "כאשר המשתנה התלוי הוא 

וכללית  (35%)לאומית מ םמבוטחילעומת , לרופא יועץתוך שבוע במגיעים ( 57%)מאוחדת מו (58%)

במאוחדת נמצא ש" יותר משבועיים לרופא יועץהמתנה לתור "כאשר המשתנה התלוי הוא  .(32%)

( 46%)לעומת המצב בכללית , (בהתאמה, 33%-ו 29%)פחות אנשים ממתינים זמן רב ובמכבי 

(. 41%לעומת  29%)פחות מאשר שאר האוכלוסייה  נמצא כי דוברי ערבית מחכים (.51%)ובלאומית 

 3נספח ד לוחות ד)משתני -משתני של שני משתנים אלה מחזק את ממצאי הניתוח הדו-הניתוח הרב

רופא יועץ ממתינים יותר ל ונשיםמשתני עולה כי חולים כרוניים -מהניתוח הרב, כן-כמו(. 4וד

 . (בקהילה)

 

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

ושי כללי מדובר בשאלה זו על ק "?עד כמה קשה לך לקבל טיפול רפואי כשאתה זקוק לו ,באופן כללי"

בשנת . 'תשלום וכד, ביורוקרטיה, שעות, מרחק: שיכולות להיות לו סיבות שונות, בנגישות הטיפול

. 14%לקבל טיפול נותר ללא שינוי והוא עומד על " קשה מאוד"או " קשה"אחוז המדווחים כי  2009

פואי גבוה לקבל טיפול ר ("קשה מאוד"או )" קשה"השוואה בין הקופות מעלה כי אחוז המדווחים 

 הבדלים מובהקים ונמצאלא (. בכל אחת 12%)מאוחדת ולאומית , (11%)לעומת מכבי ( 17%)בכללית 

 . קופה לפיבין השנים  השינוי בניתוח

 

, 65בקרב קשישים מעל גיל  כאשר השווינו קושי בקבלת טיפול רפואי לפי קבוצות אוכלוסייה נמצא כי

כדי לאתר את מאפייני . 2007לעומת  2009-ב" קשה מאוד"-ו" קשה"עלה אחוז העונים  ודוברי ערבית

ערכנו ניתוח , 2009-האוכלוסייה שיש לה השפעה עצמאית על תחושת הקושי בקבלת טיפול רפואי ב

מהניתוח עולה כי המשתנה חמישון תחתון מנבא קושי  (.2לוח ד' נספח ד)משתני לפי מאפייני רקע -רב
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ודוברי ערבית מנבאים פחות דיווח על קושי למכבי שייכות  ואילו המשתנים, בקבלת טיפול רפואי

 . בקבלת טיפול רפואי

 מדדים לטיפול רפואי. ג

ולהערכת מצב , בנספח ה מוצגת סדרת מדדים הנוגעים להיבטים של הטיפול הרפואי הניתן למבוטחים

 . 2009-וכן השוואה בין קופות ובין קבוצות אוכלוסייה ב, הבריאות

 

 רפואה מונעת

 שדיווחו על ביצוע בדיקת ממוגרפיה 50+בדקנו את שיעור בנות  .ממוגרפיה בדיקת ביצוע יעורש

ההבדל אינו מובהק . 2007-ב 66%לעומת , 70%על  2009-השיעור הכללי עומד ב. בשנתיים האחרונות

כי השינויים  ייתכן. הביצוע בשיעורי אטית עלייה של למגמה מתאים אך, (משתני-רב בניתוח לא גם)

 בשיעורי השנים בין השינוי בחינת. בין השנים לא נמצאו מובהקים מכיוון שמדובר במספרים קטנים

 בקרבהביצוע  בשיעורי  ניכרת עלייהבדיקת ממוגרפיה בקרב אוכלוסיות חלשות מעלה כי חלה  ביצוע

בעלות הכנסה  בקרב ניכרתוירידה ( 2007-ב 59%לעומת  2009-ב 72%) לשעבר עולות מברית המועצות

 (.3תרשים ) ;( 2007-ב 77%לעומת  2009-ב 60%)התחתון  בחמישון

 
 לפי קבוצות אוכלוסייה,  50+שיעור ביצוע בדיקות ממוגרפיה לבנות : 3תרשים 

  
 

 
 
 

לא נמצאו  ,2007לעומת  ,2009הקופות בשנת בתוך בניתוח ההבדלים בשיעורי ביצוע הממוגרפיה 

 75%) ובמאוחדת, (2007-ב 53%לעומת  74%)הבדלים מובהקים על אף שנרשמה עלייה בלאומית 

במדגמים  ייתכן ששינויים אלה לא נמצאו מובהקים בשל העובדה כי מדובר, גם כאן(. 70%לעומת 
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מהשוואה של שיעורי ביצוע הבדיקה בין הקופות עולה כי אין הבדל מובהק באחוז . קטנים מדי

, 75%-ו 74%, 75%)בלאומית ובמאוחדת גבוהים , שיעורי הביצוע במכבי, עם זאת. הנבדקות בכל קופה

 (. 67%)כללית בש ומאל( בהתאמה

על ביצוע ( 65ל מע)גיל משתנה משתני נמצאה השפעה עצמאית מובהקת ושלילית של -בניתוח רב

  (.2לוח ה, נספח ה)ממוגרפיה 

 

שיעור הדיווח על ביצוע בדיקת לחץ דם בחצי השנה ב עלייהחלה  2009-ב .דם שיעור ביצוע בדיקת לחץ

עולה כי שיעור , (1א"לוח י)בניתוח לפי קבוצות אוכלוסייה (. 2007-ב 47%לעומת  52%)האחרונה 

( 68%)קשישים המדווחים על ביצוע בדיקת לחץ דם בחצי השנה שקדמה לריאיון גבוה יותר בקרב 

, 65למשתנים גיל מעל  נמצא כי( 3לוח ה, נספח ה)משתני -בניתוח רב(. 65%)ובקרב חולים כרוניים 

בעוד  ,רונהכרונית יש השפעה עצמאית חיובית על ביצוע בדיקת לחץ דם בחצי השנה האחומחלה 

 . שלמשתנה דובר רוסית וחברות במכבי יש השפעה עצמאית שלילית עליו

 

 רפואה ראשונית

שיעור . שמונים ושלושה אחוזים מן המרואיינים דיווחו כי פנו לרופא משפחה בשנה שקדמה לסקר

לפי ניתוח שיעור הפונים לרופא משפחה . הפונים לרופא משפחה אינו שונה באופן מובהק בין הקופות

 94%)פונים לרופא משפחה יותר מאשר צעירים ( 65מעל גיל )קבוצות אוכלוסייה מעלה כי קשישים 

 94%)וחולים כרוניים פונים יותר מבריאים ( 80%לעומת  85%)נשים פונות יותר מגברים , (81%לעומת 

( נשים)מין  ,(65מעל )משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית מעלה כי למשתנים גיל -ניתוח רב(. 78%לעומת 

 . (10לוח ה) ;(פונים יותר, כלומר)יש השפעה עצמאית חיובית על פנייה לרופא משפחה , ומחלה כרונית

 

 בהסבר, למשל, מדובר; הוכנס לשאלון מדד שנועד לבדוק את התקשורת בין הרופא לחולה 2005בשנת 

הוא טוב ומספק  הסבר. הרפואיולמצבו ו לטיפול הרפואי שניתן ל, בנוגע למחלתו לחולהנותן הרופא ש

משפיע על היענות החולה לטיפול ועל הסיכוי שהוא ינהג לפי  ואה .רכיב חשוב במתן טיפול רפואי טוב

 . הנחיות  הרופא

 

האם רופא המשפחה , בביקור האחרון: "גם השנה שאלנו שאלות הנוגעות לקבלת הסברים מהרופא

נמצא כי חלה ירידה בשיעור המדווחים כי  "?הנדרשהסביר לך מספיק על מצבך הרפואי ועל הטיפול 

לדעתם , "לא מספיק"או , "כך מספיק-לא כל"ההסבר שקיבלו מרופא המשפחה בביקור האחרון היה 

כי ההסבר שקיבלו מרופא המשפחה בביקור שדיווחו שיעור דוברי הערבית (. 2007-ב 17%לעומת  14%)

מי שיעור לעומת ( 19%)גבוה באופן מובהק היה  "לא מספיק"או " כך מספיק-לא כל"האחרון היה 

הקופות  ביןלא נמצא הבדל בהשוואה בין קופות החולים . (13%) ושדיווחו כך שאינם דוברי ערבית

  .י ההסבר שקיבלו מרופא המשפחה לא היה מספיקכ המדווחים בשיעור

 

משתני על קבלת הסברים מספקים מרופא המשפחה לא נמצאו השפעות עצמאיות של אף -בניתוח רב

 (. 6נספח ה לוח ה)אחד ממשתני הרקע שנבדקו לא 
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-השנים בשיעורי המדווחים כי רופא המשפחה הסביר מספיק בכל אחת מקופותבחינת השינוי בין 

-ל 84%-מ)במכבי ( 85%-ל 82%-מ) בכללית נמצאה( לא מובהקת)החולים העלתה כי מגמת שיפור 

-מ) מאוחדתקרב חברי ב בשיעור המדווחים ירידהנמצאה , במקביל. (87%-ל 81%-מ) ובלאומית( 88%

  (.85%-ל 87%

האם הרופא המקצועי הסביר לך מספיק על מצבך הרפואי ועל , בביקור האחרון"בתשובה על השאלה 

כך מספיק או בכלל -לא כל, לא קיבלו הסבר מספיק כי המדווחים שיעורנמצא כי  "?הטיפול הנדרש

 שיעור. (2007-ב 18%לעומת ) 14%והוא עומד על  2009ירד בשנת  מרופא מקצועי בביקור האחרון, לא

 קיים כי נמצא הקופות בין בהשוואה.  (11%) הגברים שיעורלעומת ( 16%) גבוה כך המדווחות נשיםה

 כך ענו 8%: הרופא מן מספקים הסברים קיבלולא  כי המשיבים באחוז הקופות בין מובהק הבדל

  .ובכללית בלאומית 15%-ו במאוחדת 11% לעומת, במכבי
 

נמצא כי למשתנה ( 7לוח ה ,נספח ה)משתני על מתן הסברים מספיקים מהרופא המקצועי -בניתוח רב

  .חבר מכבי יש השפעה עצמאית חיובית על קבלת הסברים מספקים
 

האם קרה שביקרת אצל רופא והוא לא ענה על שאלות , בשנה האחרונה"בתשובה על השאלה 

שבשנה האחרונה הרופא לא ענה להם על שאלות חשובות שהיו להם  13%דיווחו  "?חשובות שהיו לך

בין הקופות נמצא כי  בהשוואה(. 16%) 2007-ירידה לעומת שיעור המדווחים כך ב, בזמן הביקור אצלו

לעומת ( 19%) קבלת מענה מרופא על שאלות חשובות-על אי מדווחיםבוה ממבוטחי מאוחדת ג שיעור

( 65מעל גיל )ניתוח לפי קבוצות אוכלוסייה מעלה כי קשישים  .ובלאומית במכבי 13%-ו בכללית 12%

במחלות גם חולים  וכך על שהרופא לא ענה לשאלותיהם( 14%)מאשר צעירים ( 7%)מדווחים פחות 

 (.בריאיםבקרב  15%לעומת  9%) כרוניות
  

למשתנה מאוחדת יש השפעה  נמצא כי( 8לוח ה ,נספח ה)לוגיסטית משתני מסוג רגרסיה -בניתוח רב

, (65מעל גיל )קבלת מענה מרופא על שאלות חשובות ואילו למשתנים גיל -עצמאית חיובית על אי

ת מענה מרופא על שאלות קבל-מחלה כרונית ודוברי ערבית יש השפעה עצמאית שלילית על אי

 . מענה על שאלות חשובות-הם מדווחים פחות על אי, כלומר; חשובות
 

האם יש ": שאלנו את המרואיינים. היבט נוסף של בחינת איכות הטיפול במבוטחים אתיאום טיפול הו

, חולים-בתי, על הטיפולים הרפואיים שאתה מקבל מרופאים שונים כל המידערופא שמרכז את 

 כולםעבור כמעט . (2007-ללא שינוי מ)מן המרואיינים  58% בחיוב ענועל שאלה זו  "?וכדומה מכונים

 . הרופא המרכז את המידע הנו רופא המשפחה שלהם( 97%)
 

ניתוח לפי קופה של שיעור העונים בחיוב מעלה כי לאחוז גבוה יותר ממבוטחי כללית יש רופא המרכז 

 54%-ו ובמאוחדת במכבי 49%לעומת , (64%)יים שהם מקבלים את כל המידע בנוגע לטיפולים הרפוא

, (65מעל )גיל , מסוג רגרסיה לוגיסטית מעלה כי למשתנים חבר כללית משתני-ניתוח רב. בלאומית

 .השפעה עצמאית חיובית על ריכוז המידע הרפואי בידי רופא אחד יש, מחלה כרונית ודובר ערבית

השפעה עצמאית שלילית יש , ודוברי רוסית( בחמישון התחתון)למשתנים הכנסה נמוכה , לעומת זאת

 .(9לוח ה ,נספח ה) על ריכוז המידע הרפואי בידי רופא יחיד
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 הערכת מצב בריאות ומצב בריאות הנפש

-ב 25%לעומת  23%)חלה ירידה קטנה אך מובהקת בשיעור המדווחים על מצוקה נפשית  2009-ב

 75%)לא נמצא שינוי משמעותי בשיעור המעריכים את מצב בריאותם כטוב עד טוב מאוד (. 2007

 (. 2007-ב 76%לעומת 

כי יש הבדל בין הקופות בשיעורי הדיווח על  נמצא( 4תרשים ) 2009-החולים ב-בהשוואה בין קופות

לעומת הקופות , יותר ממבוטחי לאומית: תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונהעל מחלה כרונית או 

 לעומת, בלאומית 31%)אתה בעצמם חוו בשנה האחרונה מצוקה קשה שהתקשו להתמודד , האחרות

סובלים  שהםצא כי שיעור המדווחים נמ, נוסף לכך.  (במאוחדת 19%-ו במכבי 22%, בכללית 23%

לעומת שיעור של   ,32%ובלאומית על  34% בעיה רפואית חריפה בכללית עומד עלמממחלה כרונית או 

 . במכבי ובמאוחדת 26%

 

ממבוטחי שיעור גבוה : גם בשיעורי הדיווח על מצב בריאות בינוני עד גרוע נמצא הבדל בין הקופות

על  משתני-בניתוח רב. במכבי 23%-בכללית ו 26%, במאוחדת 19%מת לעו כךדיווחו ( 36%)הלאומית 

, חולים במחלות כרוניות, 65מצב בריאות טוב או טוב מאוד נמצא כי למאפיינים מבוגרים מעל גיל 

דוברי רוסית וחברות בלאומית יש השפעה עצמאית , (שהיא)מין , בעלי הכנסה בחמישון התחתון

-דמוגרפייםמאפיינים ' ר) ;(4נספח ה לוח ה)ב או טוב מאוד כטושלילית על הערכת מצב הבריאות 

 (. 11ה לוח ,ה בנספחקופה לפי  חברתיים

 

 לפי קופה, 2009, מחלה כרונית ומצוקה נפשית, הערכת מצב בריאות כגרוע: 4תרשים 
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לוח  ,נספח ה)מסוג רגרסיה לוגיסטית על תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה  משתני-בניתוח רב

יש השפעה עצמאית חיובית על , חולים במחלה כרונית ודוברי רוסית, נשים: כי למאפיינים נמצא ,(5ה

 . תחושת מצוקה נפשית

 

 פנייה מחוץ למערכת הציבורית. ד

קבוצת מדדים , לפיכך. פנייה לשירותים פרטיים מהווה מדד נוסף לשביעות רצון מהמערכת הציבורית

 . פנייה לטיפול אלטרנטיבי ולבעלות על ביטוח פרטי, בסקר מתייחסת לפנייה לרופא פרטי

 

 פנייה לרופא פרטי

לא חל שינוי מובהק בשיעור המדווחים שהייתה להם או לבני משפחתם הוצאה על רופא  2009בשנת 

 (. 2007-ב 19%לעומת  20%)בשלושת החודשים שקדמו לסקר ( שיניים רופא כולל לא)פרטי 

 

של מאפייני הפונים מעלה כי למאפיינים דוברי ערבית ודוברי רוסית יש השפעה  משתני-ניתוח רב

יה יולחברות במאוחדת יש השפעה עצמאית חיובית על פנ, לילית על פנייה לרופא פרטיעצמאית ש

 (. 5לוח ו ,נספח ו)לרופא פרטי 

 

 ביטוחי בריאות פרטיים

לא חל שינוי מובהק בשיעור בעלי ביטוח משלים ובשיעור בעלי  2009-ל 2007עולה כי בין  5מתרשים 

 (. אמהבהת 35%-ל 32%-ומ 81%-ל 80%-מ)ביטוח מסחרי 

 
 יה מחוץ למערכת הציבוריתיפנ: 5תרשים 
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בעלי בשיעור  עלייה ישכי ( 1לוח ו נספח ו)עולה לפי קופה  2009-2007מניתוח מגמת השינוי בשנים 

השינויים בקופות האחרות לא (. 2007-ב 29%לעומת  34%)ביטוח מסחרי בשירותי בריאות כללית 

לא נמצאו שינויים בשיעורי הבעלות על ביטוח משלים בקרב  2009-2007בשנים . נמצאו מובהקים

 . אחתחולים -לא קופתמבוטחיה של אף 

   7ביטוח משלים

עולה כי היקפי הבעלות על ביטוח , 2009-לשיעורם ב 2007-בין שיעור בעלי ביטוח משלים במההשוואה 

(. 66%)ובקרב בעלי הכנסה בחמישון התחתון ( 63%)משלים נותרו נמוכים יחסית בקרב דוברי ערבית 

לשיעורי הבעלות בקרב  יםשיעורי הבעלות על ביטוח משלים בקרב הקשישים דומלראשונה , עם זאת

 (. 1א"לוח י, א"נספח י) ;(80%) וסייה הכלליתהאוכל

 

השפעה עצמאית יש ( נשים)עולה כי למשתנה מין ( 2לוח ו, נספח ו) 2009משתני בשנת -מניתוח רב

למשתנים (. יותר נשים מחזיקות בביטוח משלים לעומת גברים)חיובית על בעלות על ביטוח משלים 

השפעה עצמאית יש בלאומית  מבוטחו דובר רוסית, דובר ערבית, (בחמישון התחתון)הכנסה נמוכה 

שיעורי הבעלות על ביטוח משלים נמוכים יותר בקרב  ,כלומר. שלילית על בעלות על ביטוח משלים

 . כלכליים-חברתייםמאפיינים גם לאחר פיקוח על , הקבוצות אל

 

 ביטוח מסחרי

, לאומיתב 29%לעומת  39%-כ)השיעור הגבוה ביותר של בעלי ביטוח מסחרי נמצא במכבי  2009בשנת 

 .(במאוחדת 36%-ו תכלליב 34%

 

, (65מעל )עולה כי למשתנים גיל ( 3ו לוח ,נספח ו)משתני של הבעלות על ביטוח מסחרי -מניתוח רב

פחות )נמצאה השפעה עצמאית שלילית , דובר ערבית ודובר רוסית, (בחמישון התחתון)הכנסה נמוכה 

 (.הוצות אלמבוטחים בביטוח מסחרי בקרב קב

 

 ביטוח סיעודי

 33%לעומת  2009-ב 38%)על בעלות על ביטוח סיעודי  המדווחיםבשיעור  עלייהחלה  2009-ל 2007בין 

, למרות זאת. הדבר כנראה נובע מעלייה במודעות של האנשים לגבי הבעלות על ביטוח זה(. 2007-ב

על פני  ;יותרגבוהים הרבה מעידים על שיעורים הנתוני המפקח על הביטוח עדיין קיים פער מול 

 . מן האוכלוסייה הבוגרת יש ביטוח סיעודי 50%-נתונים אלו  ל

 

                                                   
; 71% - כללית: החולים הם-קופות לפי נתוני, בקרב כלל המבוטחיםשיעורי הבעלות על ביטוח משלים   7

החולים ושירותי -קופות אגף לפיקוח עלהדוח של  לפי. )67% -לאומית ; 69% -מאוחדת ; 88% -מכבי 
השוני בין נתונים אלו לבין נתוני הסקר . (31/12/2009תאריך נכון ל, משרד הבריאות, בריאות נוספים

בעוד שנתוני הסקר מתייחסים  אוכלוסייהההקופות מתייחסים לכלל  שנתונינובעים ככל הנראה מכך 
 . זאת ועוד נתוני הסקר הם דיווח עצמי של המבוטחים. 22+בני , לאוכלוסייה הבוגרת
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שיש  9%, שיש להם ביטוח סיעודי דרך הקופה 2009-ב דיווחו אחוזים ואחד עשריםעולה כי  6מתרשים 

עודי דרך חברה דיווח על ביטוח סי 8%-ו, להם ביטוח סיעודי דרך הקופה ודרך חברה מסחרית

 . מסחרית

 
 דיווח עצמי –בעלות על ביטוח סיעודי : 6תרשים 

 

 
 

מעלה כי חלה  ,משתני רקעלפי , 2009-ל 2007ניתוח השינוי בשיעורי הבעלות על ביטוח סיעודי בין 

(. 2007-ב 9%לעומת  2009-ב 16%)שיעור דוברי הערבית המדווחים על בעלות על ביטוח סיעודי ב עלייה

מבוגרים מעל גיל  :על ביטוח סיעודי בקרב שאר האוכלוסיות החלשות בעלותהעורי יבשלא חל שינוי 

 .דוברי רוסית וחולים כרוניים, בעלי הכנסה נמוכה, 65

 
נמצא כי למשתנה מחלה כרונית וחברות במכבי יש השפעה ( 4לוח ו ,נספח ו)משתני -בניתוח רב

דובר ערבית , (בחמישון התחתון)למשתנים הכנסה נמוכה . עצמאית חיובית על החזקת ביטוח סיעודי

 .יש השפעה עצמאית שלילית על החזקת ביטוח סיעודי, ודובר רוסית

 
 פנייה לטיפול אלטרנטיבי

 לעהאם היו לך או לבני משפחתך הוצאות כלשהן , האחרוניםהחודשים  3-ב" בתשובה על השאלה

, רפלקסולוגיה, רפואי' מסז, דיקור סיני, כגון הומאופתיה? אלטרנטיבית/מטפל ברפואה משלימה

 . וזים מן העונים כי הוציאו כספים על טיפול אלטרנטיביעשר אח-דיווחו שישה "?'רייקי וכד, שיאצו

 
יש , דובר רוסית ודובר ערבית, 65למשתנים גיל מעל מעלה כי שלימה בחינת מאפייני הפונים לרפואה מ

ואילו למשתנים חבר בלאומית ובמכבי יש , השפעה עצמאית שלילית על פנייה לרפואה אלטרנטיבית

 (.6לוח ו ,נספח ו)השפעה עצמאית חיובית 
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ביטוח , פרטי רופא)ייה מחוץ למערכת הציבורית האחרים עוד נמצא כי קיים קשר בין משתני הפנ  

שדיווחו על פנייה מי כך שבקרב . ה לטיפול אלטרנטיביילבין המשתנה פני( משלים וביטוח מסחרי

בעלי ביטוח מסחרי  54%-בעלי ביטוח משלים ו 88%, גם לרופא פרטי 44%פנו לרפואה אלטרנטיבית 

 (. בקרב אלו שלא פנו לרפואה אלטרנטיבית, בהתאמה 31%, 79%, 16%לעומת )

 סת הנטל הכספי של הוצאות המשפחה לבריאות לאורך השניםתפי. ה

כולל מס בריאות ביטוח )המידה שבה מכבידים תשלומי המשפחה על בריאות המרואיינים נשאלו על 

שאלה זו אפשר לקבל אומדן של הנטל הכספי כפי למתשובה  (.תשלומים לקופה ולרופא פרטי, משלים

כל התשלומים -עלה שיעור העונים שסך 2009בשנת , 7כפי שמוצג בתרשים . שהמבוטחים חשים אותו

וירד שיעור העונים כי התשלומים , (2007-ב 22%לעומת  29%)ם במידה רבה עליהלבריאות מכבידים 

שינוי זה בין השנים נמצא מובהק גם (. 2009-ב 21%-ל 2007-ב 30%-מ)לא מכבידים עליהם כלל 

  .משתני-בניתוח רב

 
: בדיווח על הכבדה של תשלומי המשפחה לבריאות נמצאה גם בקרב אוכלוסיות חלשות עלייהמגמת ה

בקרב ; 2009-ב 35%-ל 2007-ב 28%-שיעור המדווחים על הכבדה מבקרב חולים כרוניים עלה 

 .36%-ל 26%-המדווחים על הכבדה של תשלומי הבריאות מהמשתייכים לחמישון התחתון עלה שיעור 

 24%)משמעותית בשיעור המדווחים על הכבדה של תשלומי הבריאות חלה בקרב דוברי הערבית  עלייה

 . 2008היא כפי הנראה תוצאת המשבר הכלכלי של שנת  עלייהמגמת ה(. 2007-ב 12%לעומת  2009-ב

 
במידת  עלייה ישעולה כי , החולים-בכל אחת מקופות 2009-2007מהשוואת השינוי שחל בין השנים 

 משתני-בניתוח רב(. 28%-ל 17%-מ)ובמאוחדת ( 34%-ל 24%-מ)ההכבדה של התשלומים בכללית 

מסוג רגרסיה לוגיסטית על הכבדה רבה של תשלומי המשפחה לבריאות נמצא כי למשתנים בעלי 

יש השפעה עצמאית חיובית על ( אישה)ומין בעלי מחלה כרונית , (בחמישון התחתון)הכנסה נמוכה 

עצמאית דוברי רוסית ודוברי ערבית יש השפעה ,  למשתנה חברות במכבי. דיווח על הכבדה רבה

מדווחים פחות על הכבדה , כלומר) ווח על הכבדה של תשלומי המשפחה על בריאותישלילית על ד

 (. 1לוח ח ,נספח ח) ;(בתשלומים
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 על המבוטחיםמכבידים בריאות  לעתשלומי המשפחה  :7תרשים 

 

 מדדי נגישות הקשורים לתשלום 3.2

נבדקים במחקר מדדי נגישות הקשורים , לאור ההיקף הרחב של תשלומים מהכיס במערכת הבריאות

אך לא , או לטיפול/המבוטח נזקק לשירות ו שבהםמדדים אלה עוסקים במצבים . 1999בתשלום מאז 

בהוצאה  עלייהשל ההמעקב חשוב לאור המגמה הנמשכת . קיבל אותו בגלל התשלום הנדרש לקופה

 . מצום ההוצאה הציבוריתהפרטית וצ

 
 (ללא תרופות)ויתור על טיפול רפואי בקופה בגלל התשלום . א

שאלה ) האם ויתרו בשנה האחרונה על קבלת טיפול בקופה בגלל התשלום הנדרשהמרואיינים נשאלו 

 7% 2009-ב(. מלבד תרופות, זו התייחסה לכלל הטיפולים שלגביהם נדרש תשלום השתתפות עצמית

שיעור המוותרים על טיפול היה גבוה יותר (. 6%) 2007יפול רפואי ללא שינוי מובהק לעומת ויתרו על ט

שיעור הוויתור . חמישוניםהבשאר  6%לעומת , (11%)בקרב בעלי הכנסה נמוכה בחמישון התחתון 

שיעור הוויתור בקרב קשישים (. 6%לעומת  8%)בקרב נשים היה גבוה יותר מאשר בקרב גברים 

לוח  ,נספח ט) ;(8%)היה נמוך יותר מאשר בשאר האוכלוסייה ( בהתאמה, 3%-ו 4%)ית ודוברי רוס

 (. 1ט

 
 לפי, מופיעה השוואה מפורטת של השינוי שחל בשיעור הוויתור על טיפול בשל תשלום 8בתרשים 

 . 2009-ו 2007, 2005, 1999בין השנים  ,קבוצות אוכלוסייה
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  (לא כולל תרופות) 2009-1999, האחרונה בגלל תשלום ויתור על טיפול בקופה בשנה: 8תרשים 

 
  

 
 

 

למשתנים אישה ובעלי הכנסה בחמישון התחתון יש השפעה  2009עולה כי בשנת  משתני-מניתוח רב

, 65למשתנים מבוגרים מעל גיל , לעומת זאת. עצמאית חיובית על ויתור על טיפול רפואי בגלל תשלום

 ,נספח ט)דוברי רוסית וחברות במכבי יש השפעה עצמאית שלילית על ויתור על טיפול , דוברי ערבית

 (.4לוח ט

. איזה טיפול הם ויתרושאלנו את המרואיינים על  ,שנוכל להבין מהי משמעות הוויתור על הטיפול יכד

 29%, על ביקור אצל רופא מקצועי שוויתרוחמישים ושישה אחוזים מהמוותרים על טיפול אמרו 

, דיאטנית, ריוןימעקב ה ,רופא משפחה)ויתרו על טיפולים אחרים הכלולים בסל הבריאות 

רפואה , המשליםהביטוח רות מיש)ויתרו על שירותים מחוץ לסל  11%, (התפתחות ילד, פיזיותרפיה

 . אבחון והדמיה נימכוויתרו על ביקור ב 4%-ו אופטיקה, אלטרנטיבית

 

 ויתור על תרופות בגלל התשלום. ב

שם האם קרה לך שבגלל המחיר הנדרש לא קנית תרופות שהרופא ר, בשנה האחרונה": על השאלה

 (. 2007-ללא שינוי מובהק מ)מן המרואיינים  10%ענו בחיוב  "?לך או לבני משפחתך

 

בעלי הכנסה בחמישון  2009-עולה כי ב, מניתוח שיעורי הוויתור על תרופות לפי קבוצות אוכלוסייה

חולים כרוניים ויתרו , (8%לעומת  17%)שאר החמישונים בהתחתון ויתרו על תרופות יותר  מאשר 

 ;(8%לעומת  11%)ונשים ויתרו יותר מאשר גברים , (8%לעומת  14%)מאשר אלה שאינם חולים  יותר

בתוך קבוצות אוכלוסייה שונות מעלה  2009-ל 2007ניתוח השינוי בין השנים (. 2לוח ט ,נספח טראה )

  (.9ראה תרשים )בשיעור המוותרים בין השנים בקרב אוכלוסיות חלשות מובהק כי לא נמצא שינוי 
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 בשנה האחרונה בגלל המחיר  ("לך או לבן משפחהשנרשמו ") ויתור על תרופות מרשם: 9תרשים 

  
 

 

 
 

יש  2009ומראה כי בשנת , את הממצאים האחרונים משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית מחזק-ניתוח רב

השפעה עצמאית חיובית על ויתור על תרופות מרשם ( חמישון תחתון)למשתנים מחלה כרונית והכנסה 

דוברי ערבית וחברות במכבי יש השפעה , (65מעל )ואילו למשתנה גיל , (מוותרים יותר)בשל המחיר 

 (.5לוח ט ,נספח ט) ;(מוותרים פחות)עצמאית שלילית 

, שאלנו את המוותרים על איזו תרופה ויתרו, ויתור על תרופותותמונה ברורה יותר של ה תלקבל

ויתרו על  27%. סיווגנו את התרופות לקטגוריות שונות, ששימש יועץ לצוות המחקר ובעזרתו של רופא

ויתרו  13% ;כולעיאו במערכת ה, עינייםב, בעורויתרו על תרופה לטיפול  24% ;תרופה למחלה כרונית

 .ויתרו על תרופות נגד כאבים 5%-ו ;על אנטיביוטיקה יקרה

 

 מהמוותרים  שלושים וחמישה אחוזים. חלופיתשאלנו את המוותרים על תרופה האם קיבלו תרופה 

זולה יותר אך בתרופה  החליפו 45%, מתוכם: חלופיתכי קיבלו במקום התרופה היקרה תרופה  דיווחו

 7%-ו משכך כאביםב 15% ,שאינה בעלת אותה השפעה זולה יותרבתרופה  25%, בהשפעתה דומה

  .טבעיתבתרופה 

 

 התשלום  בגלל תרופות על ויתור על טיפול או . ג

 2007שינוי מובהק לעומת  ללא ,14%היה תרופה בגלל המחיר על או שיעור הוויתור על טיפול רפואי 

. המפקח על שינויים בהרכב המרואיינים משתני-רב בניתוח גם מובהק נמצא לאהשינוי (. 12%)

 17%)בקרב מבוטחי כללית  השנים בין הוויתור שיעורי של מובהקת עלייהנמצאה , קופהבניתוח לפי 

נמצא כי שיעורי הוויתור בקרב בעלי הכנסה בחמישון , נוסף לכך(. 2007-ב 12%לעומת  2009-ב
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שיעורי הוויתור גבוהים לעומת ( 18%)ובקרב חולים כרוניים , (16%)בקרב נשים , (22%)התחתון 

 (. 3לוח ט ,נספח ט) קבוצות האחרות ב

 

 בכלליתתרופה מעלה כי על בשיעורי המוותרים על טיפול או החולים -בין קופות יםניתוח ההבדל

 במאוחדת 12%, במכבי 8%) האחרות בקופות לעומת, (17%) מוותרים של יחסי באופן גבוה עורשי

 (.יתלאומב 15%-ו 

 

השפעה  יש( נשים) ומיןמחלה כרונית , (תחתון חמישון) הכנסה למשתנים כי נמצאמשתני -רב בניתוח

חברות ,  (65מעל )למשתנים גיל (. מוותרים יותר)עצמאית חיובית על ויתור על טיפול או תרופה 

, נספח ט(  )מוותרים פחות)דובר ערבית ודובר רוסית יש השפעה עצמאית שלילית על הוויתור  , במכבי

 (.6טלוח 

 

 ויתור על טיפול שיניים בגלל התשלום. ד

שיניים בשל המחיר בשנה האחרונה  טיפוליינים דיווחו כי ויתרו על מהמרוא עשרים ושמונה אחוזים

שיעור המדווחים על ויתור על טיפולי שיניים גבוה בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה . לפחות פעם אחת

 3ותרים נמצא בקרב משפחות מעל וגבוה יותר של מ שיעור, כמו כן (.30%)ובקרב צעירים ( 38%)

 (.10תרשים ) ;(31%)נפשות 

 

 2009, "בשנה האחרונה תשלוםבגלל ה ('לך או לבן משפחה')ויתור על טיפול שיניים " :10תרשים 
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 פעולות של הקופות לריסון הוצאות 3.3

, החולים לריסון ההוצאות-ועקב פעולותיהן של קופות, המגבלות המתמשכות על תקציב הבריאות בשל

 "?או מקשות עליהם לקבל שירותים, הקופות את המבוטחיםבאיזו מידה מגבילות "עלתה השאלה 

הפניה או התחייבות  לא קיבלוהאם היו מקרים שבהם הם נשאלו המרואיינים , כדי לבדוק זאת

נדרשו להחליף ש מהקופה  הפניה או התחייבות או התקשו לקבלמקרים שבהם  הם או , מהקופה

זה כי אי מתן הפניות בעניין יש לציין . ה הגבוהבגלל מחיר, תרופה שהיו רגילים לקחת בתרופה אחרת

 לנבועהמגבלות המתוארות בפרק עשויות . מעיד על חוסר יעילותוהתחייבויות ללא הגבלה אינו בהכרח 

אינן מעידות בהכרח על התנהלות בלתי תקינה של קופות החולים בכל הן ו, שיקולים רפואייםמ

 . המקרים

 

 ת מהקופהתהליך קבלת הפניה או התחייבו. א

בנוגע . מחצית המרואיינים דיווחו שביקשו התחייבות או הפניה מן הקופה בשנה שקדמה לריאיון

ו את אשקיבלו את ההפניה ( 82%) רובםדיווחו , או התחייבות הפניהבה הם ביקשו ש האחרונה לפעם

דיווחו על קושי בהשגת ההפניה או ההתחייבות  7%; (2007-ללא שינוי מובהק מ)ההתחייבות בקלות 

משתני ובניתוח לפי אוכלוסייה לא נמצא הבדל -בניתוח רבגם (. 2007-ממובהק ללא שינוי , גם כאן)

 . התחייבות/קבלת הפניהקשיים במובהק בין השנים בשיעורי המדווחים על 

 

כי קיבלו בשיעור העונים חל שינוי כללית ובמכבי לא בניתוח ההבדלים בין השנים לפי קופות העלה כי 

את ההפניה או את בקושי ים דיווחו כי קיבלו מבוטח שיעור גבוה יותר של .ושיהפניה או התחייבות בק

 . במאוחדת 9%-ו, בלאומית 16%לעומת ; (בהתאמה, 21%-ו 22%)או תוך הפעלת מאמץ , ההתחייבות

 

 וחברות במאוחדת 65תנים מבוגרים מעל גיל משמשתני מסוג רגרסיה לוגיסטית נמצא כי ל  -בניתוח רב

, כלומר)החולים -מאמץ בהשגת הפניה או התחייבות מקופת עלויש השפעה עצמאית שלילית על קושי 

 (.7לוח ט ,נספח ט); (מתאמצים פחות

 

 לא ,(2007-מ שינויללא ) לסקר שקדמה בשנה הפניה או התחייבות שביקשו אלה מבין אחוזים ארבעה

 4%שיעור המדווחים כך עומד על (. וכדומה מסוימת מרפאה, מסויםרופא ) שרצו מיל הפניה קיבלו

 .(2007ללא שינויים מובהקים לעומת )במאוחדת  0%-ו, בכללית 3%, בלאומית ובמכבי

 

 ויתור על טיפול בגלל מרחק. ב

 ניראל)במדינת ישראל בהיצע הרופאים ובאורך התורים בשל ההבדלים בין אזורים גאוגרפיים 

גם במצב הבריאות וגם , ההבדלים בין אוכלוסיות המתגוררות באזורים שוניםובשל , (2000, ואחרים

, בדקנו גם את ההיבט של נגישות גאוגרפית, (2006, אפשטיין ואחרים)בהספקת שירותים ואיכותם 

 בדיקה זו חשובה הן מכיוון שקופות. שירותים רפואייםלכלומר האם מרחק יוצר בעיית נגישות 

וקיים חשש שאין להן תמריץ , החולים אינן מקבלות פיצוי על מתן שירותים באזורים מרוחקים

כדי והן לאור הדיונים הציבוריים שהתקיימו לאחרונה , מספיק לפיתוח שירותים באזורים אלה

 .להכניס שינויים בנידון
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להם או לבני ) שוויתרו בשנה החולפת על שירות רפואימן המרואיינים  11%דיווחו  2009בשנת 

אך שיעור המוותרים על , (משתני-רבגם לא בניתוח , 2007-ללא שינוי מ) בגלל המרחק( משפחתם

 .אז נשאלה השאלה לראשונה, (8%) 1999-בשנמצא עדיין גבוה מזה  2009-טיפול בשל מרחק ב

 

ל טיפול ירידה משמעותית בשיעור המוותרים ענמצאה ניתוח השינוי בין השנים לפי קופה מעלה כי 

בשאר הקופות לא נמצאו שינויים מובהקים . (9%-ל 17%-מ) לאומיתהבשל מרחק בקרב מבוטחי 

 . בשיעור המוותרים על טיפול בשל המרחק

 

השוואת שיעורי המוותרים בין הקופות מראה כי במאוחדת יש שיעור גבוה יותר של ויתור על טיפול 

משתני נמצא כי -בניתוח רבגם (. 11%)וכללית ( 9%)לאומית , (8%)לעומת מכבי , (17%)בשל מרחק 

 . (8לוח ט) חברות במאוחדת יש השפעה עצמאית חיובית על ויתור בגלל מרחקל

 

ניתוח שיעורי הוויתור לפי אוכלוסייה מעלה כי יש יותר מוותרים בקרב בעלי הכנסה בחמישון התחתון 

 ופחות מוותרים בקרב ; לעומת האחרים, (13%)ובקרב נשים  (13%)חולים כרוניים  בקרב, (14%)

-ב 10%-ל 2007-ב 4%-מ) ערבית דוברי בקרב נרשמה המוותרים בשיעור ניכרת עלייה. (7%)קשישים 

-ב 13%-ל 2007-ב 9%-מ)בשיעור המוותרים בקרב החולים הכרוניים  עלייהנמצאה , נוסף לכך. (2009

בו עלה כי ש, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ממצאים אלה תואמים גם את העולה מניתוח רב. (2009

 עצמאית השפעה יש( תחתון חמישון) והכנסה כרונית מחלה, (נשים) מין, (65מעל ) גיל למשתנים

השפעות עצמאיות לא נמצאו  משתני-רבבניתוח (. 8לוח טנספח ט ) על ויתור בשל מרחק חיובית

 . השונים גאוגרפייםהאזורים ה יצגים את למשתנים המי

 

ויתרו על ביקור אצל רופא  26% :הגאוגרפי המרחק בשל ויתרו שירותים לויא על נשאלו המרואיינים

 ,מרפאות חוץכגון , חולים ובמכונים-טיפול בביתעל כי ויתרו על בדיקה או  דיווחו 21%;  ראשוני

ויתרו על שירותיו של רופא מקצועי  21%; ריוןיבדיקות הוהתפתחות ילד , סאונד-אולטרה, רנטגן

 19%; ופדתאור או, גרון-אוזן-אף, עיניים, עור, נשיםכגון רופא , ששכיחות הביקורים אצלו גבוהה

, קרדיולוג, אנטרולוגגסטרו כגון, ויתרו על ביקור אצל רופא מקצועי שהצורך בו שכיח פחות

פיזיותרפיה וריפוי , כגון ייעוץ תזונתי, רפואיים-ם פרהויתרו על טיפולי 13%; כירורג או אנדוקרינולוג

כגון טיפולי , מן המוותרים ויתרו על שירותים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות 11%; בעיסוק

כי השירותים , אם כן, נראה. רפואה משלימה ושירותים הכלולים בביטוח המשלים של הקופות

  . ם מוותרים בתדירות הגבוהה ביותרהנצרכים בתדירות גבוהה הם גם אלה שעליה

 

 תרופות  3.4

טיפול . בשנים האחרונות גוברת המודעות לבעיות שקשורות לטיפול תרופתי שניתן בצורה לא מבוקרת

עלול , ובהיעדר ראייה כוללת של כל התרופות שהאדם לוקח, ידי הרופא-תרופתי שאינו מבוקר על

החולה מצדו עשוי להפסיק . מיותרות נטילת תרופותלתרופתיות לא רצויות ו-לגרום להשפעות בין

או ליטול את התרופות באופן לא נכון , לשנות את המינון שהוא לוקח, טיפול תרופתי על דעת עצמו

כך ו ,בתרופהואף מזיק , כל אלה יכולים לגרום לשימוש לא נכון. שימושבשל חוסר הבנה של הוראות ה
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לכל מי שנוטלים  תטיפול תרופתי נכון רלוונטי תדגשהכי  יש לציין. לפגוע בבריאותו של המטופל

 . ולא רק לחולים המטופלים בתרופות באופן קבוע, (גם לתקופות קצובות) תרופות

 

לא כולל , זריקות ונרות, כולל כדורים)לתרופה כלשהי  על הזדקקותבמספר המדווחים  נמצאה ירידה 

 מן אחוזים ארבעים(. 2007-ב 79%לעומת  2009-ב 62%)בשנה שקדמה לסקר ( גלולות למניעת היריון

נוספים  חמישה אחוזים(. לפחות חודש במשך רצוףבאופן ) בקביעות מרשם תרופת נטלו המרואיינים

דיווח שבשנה שקדמה ( 16%)אחד מכל שישה מרואיינים . רשםברציפות תרופות ללא מ נטלודיווחו כי 

לרופא שנתן  זאת מבלי להודיע, עצמואת המינון על דעת  האו שינ, הפסיק לקחת תרופה ואלסקר ה

, תרופה לקחתאחוז המדווחים כי הפסיקו . 2007-שענו כך ב 12%-זוהי עלייה מובהקת מ ;את המרשם

ת שיעור גבוה יותר של הפסק. נו שונה באופן מובהק בין הקופותאי, או שינו את המינון על דעת עצמם

לוח ) ;(10%)לעומת עולים דוברי רוסית ( 17%)דוברי עברית או שינוי מינון נמצא בקרב  נטילת התרופה

 . משתני-הבדלים אלה נשמרים גם בניתוח רב(. א"בנספח י 1-א"י

 

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

משככי , תרופות טבעיות, עם מרשם) "?רופא עבר אתך על רשימת כל התרופות שאתה לוקח האחרונה

רשימת על  אתםים אחוזים מכלל המרואיינים ענו כי רופא עבר יארבעים ושנ(. כאבים וכדומה

 שינוי חללא  כי מעלה קופה לפי השנים בין השינוי בחינת(. 2007-מללא שינוי מובהק )ות שלהם התרופ

 כי המדווחים באחוז הקופות בין מובהק הבדל נמצא לא, נוסף לכך .אחת מן הקופות לא באף מובהק

 .התרופות רשימת על עמם עבר הרופא

  

ללא ) 54% הואעל רשימת התרופות  אתםהמדווחים כי הרופא עבר והלוקחים תרופות בקביעות שיעור 

 65השוואה בין אוכלוסיות שונות מעלה כי שיעור גבוה של מבוגרים מעל גיל (. 2007-שינוי מובהק מ

בקרב  50%לעומת , 62%)דיווחו כי הרופא עבר עמם על הרשימה ( שצורכים תרופות בקביעות)

, (בקרב בריאים 38%לעומת  64%)מצאו גם בקרב חולים כרוניים שיעורים גבוהים נ(. הצעירים יותר

-בניתוח רב (.בקרב דוברי עברית 49%-בקרב דוברי ערבית ו 53%לעומת  71%)בקרב דוברי רוסית 

ודוברי רוסית יש השפעה ( אישה)מין , מחלה כרונית, 65מבוגרים מעל גיל משתנים ל   נמצא כי משתני

 (. 1לוח ז, נספח ז)על רשימת התרופות  אתםפא עבר דיווח שרוהעצמאית חיובית על 

 

 התרופות רשימת על עמם עבר רופא כי העונים שיעורבקופה עולה כי השינוי בין השנים לפי מניתוח 

 כי מעלה קופה בכל העונים יאחוז ה ביןהשווא  .מובהק שינוי חלהנוטלים תרופות בקביעות לא קרב מ

 עמם עבר רופא כיאין הבדל מובהק בין הקופות בשיעור המדווחים  בקביעותבקרב הלוקחים תרופות 

המדווחים שנזקקו לתרופה בשנה נמצא הבדל בין הקופות בקרב כלל , ואולם. התרופות רשימת על

 כי העידו (44%)וכללית ( 46%)לאומית  ממבוטחי יחסית גבוה שיעור(: לאו דווקא בקביעות) האחרונה

 (. 33%)ומאוחדת (  40%)לעומת מבוטחי מכבי  פותהתרו רשימת על עמם עבר רופא

 

משתנים חולים במחלה כרונית ודוברי בקרב הנוטלים תרופות באופן קבוע מעלה כי ל   משתני-ניתוח רב

 .(2לוח ז ,נספח ז)התרופות רוסית יש השפעה עצמאית חיובית על דיווח שרופא עבר על רשימת 
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הסבר על , למשל מתי לקחת) "?התרופות שאתה לוקח האם רופא הסביר לך מספיק על" :שאלנו גם

שבעים ותשעה אחוזים מקרב הנוטלים תרופות  (. 'השפעות של כמה תרופות וכד, תופעות לוואי

נמצא הבדל בקבלת . (71%) 2007-לעומת שיעור המדווחים כך ב. ענו שהרופא הסביר מספיק בקביעות

תרופות  צורכיםש אלומ 79%: אחריםבין הל תרופות בקביעות צורכיםש אלובין  "הסבר מספיק"

 . תרופות בקביעות צורכים םשאינבקרב מי  69%לעומת  ,"הסבר מספיק"קיבלו  בקביעות

 

גילאי ל מאשר (81%) 65-מ למעלהעל התרופות יותר למבוגרים בני  "מספיק"נמצא כי רופא הסביר 

,  (79%)וערבית ( 85%)לדוברי רוסית , (72%)מאשר לבריאים ( 80%)לחולים כרוניים , (74%) 64-22

 (. 1א"לוח י ,א"נספח י( )%73)דוברי עברית מאשר ל

 

במחלה כרונית ודובר רוסית יש השפעה עצמאית חיובית  החולמשתנים משתני נמצא כי ל  -בניתוח רב

אלה מדווחים יותר המשתייכים לקטגוריות , כלומר. על קבלת הסבר מספיק מהרופא בנוגע לתרופות

 (.3לוח ז ,נספח ז) "מספיקהסבר "על 

 

דוברי משתנים מחלה כרונית ול   תרופות בקביעות יםבקרב מי שלוקח נמצא כי משתני-ניתוח רבב

על התרופות שהם  "הסבר מספיק"מהרופא השפעה עצמאית חיובית על הדיווח שקיבלו  יש ערבית

 (. 4לוח ז ,נספח ז)השפעה עצמאית שלילית על כך יש ( אישה)משתנה מין ואילו ל  ; נוטלים

 

 הערכת תפקוד מערכת הבריאות 3.5

, מרוצה, ממערכת הבריאות בישראל מאודאתה מרוצה  באופן כלליהאם " :שאלנו את המרואיינים

כולל שירותי )מערכת הבריאות באופן רחב בוחנת את שאלה זו  "?כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל

-2007בתקופה של . החולים-קופותאת שירותי ולא רק , (רפואת שיניים וכדומה, ושךטיפול ממ, אשפוז

 68%)כל המרואיינים שענו כי הם מרוצים או מרוצים מאוד ממערכת הבריאות -חלה עלייה בסך 2009

 בשיעורשינוי מובהק  אין, זאת עם .משתני-רב בניתוח גם תמובהק הנמצא זו עלייה(. 63%לעומת 

       2003בדומה למה שעלה בסקרי (. 2007-ב 8% עומתל 2009-ב 9%) מאוד מרוצים הם כי המשיבים

שיעור לעומת , נמוך באופן משמעותי ור המרוצים ממערכת הבריאותעלה ששיע 2009גם בסקר , 2007-ו

 (. 1לוח י ,נספח י) ;(החולים-מרוצים מקופת 56%-מרוצים מאוד ו 34%)החולים -שבעי הרצון מקופות

 

לפי קופה מעלה כי חלה עלייה מובהקת בשיעור המרוצים והמרוצים  2009-ל 2007נת השינוי בין בחי

בשאר הקופות לא נמצא (. 71%-ל 62%-מ)ובמכבי ( 68%-ל 64%-מ)ממערכת הבריאות בכללית  מאוד

 . שינוי מובהק

 

כי דוברי  ממערכת הבריאות בין אוכלוסיות שונות מעלה מאודהשוואת שיעור המרוצים והמרוצים 

 64-22מרוצים יותר מגילאי  65וקשישים מעל גיל ( 65%לעומת  85%)אחרים ממערבית מרוצים יותר 

-גם הביעו יותר שביעות רצון גם מקופת 65זה כי קשישים מעל גיל בעניין  יצוין(. 67%לעומת  76%)

 (. 65%לעומת  85%) 64-22גילאי  לעומת החולים 
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נמצא כי  ,"מאוד ממערכת הבריאותמרוצים ו מרוצים"המשתנה התלוי היה כאשר  ,משתני-תוח רבינב

שביעות רצון על דובר ערבית וחברות במכבי יש השפעה עצמאית חיובית , (65מעל )משתנים גיל ל  

 (. 2לוח י ,נספח י)הם נוטים להיות יותר מרוצים מאחרים , כלומר. מהמערכת

 

בחירה במשפט המתאר בצורה  באמצעות הבריאות מערכת תפקוד את להעריך מהמרואיינים ביקשנו

 תמערכת הבריאות פועל" המשפט עם הזדהואחוזים וארבעה  ארבעים. ביותר את דעתם המדויקת

 45%לעומת " דרוש שינוי יסודי" -בחרו ב 48%. 2001-שענו כך ב 40%לעומת  "דרוש רק שינוי קל, טוב

  . 2001-שענו כך ב 15%לעומת  "לגמרי מחדשצריך לבנות "בחרו ב 8%-ו 2001-שענו כך ב

מידת השוויוניות בין אוכלוסיות בשביעות הרצון ובנגישות השירותים.  4 

אחת ממטרותיו המוצהרות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי הייתה הגברת השוויוניות בין 

במערכת  המתמשך הריסון התקציבילאחר החלת החוק ולנוכח . האוכלוסיות בקבלת שירותי בריאות

הוכנסו בחוק ביטוח , לשם כך. נעשה ניסיון לרסן את הוצאותיה של המדינה על בריאות, הבריאות

מכיוון שריסון . שמטרתם ריסון תקציבי שינויים; בריאות ממלכתי שינויים באמצעות חוק ההסדרים

לעקוב  2009-המשכנו גם ב, (1999, גרוס ואחרים)כזה עשוי לפגוע בשוויון נגישות שירותי הבריאות 

כרוניים וקשישים  חולים, דוברי ערבית ורוסית, בעלי הכנסה נמוכה)אחר מצבן של אוכלוסיות שונות 

 (. 2-א"וי 1-א"לוחות י, א"נספח י)לפי מדדיו העיקריים של המחקר ( 65מעל גיל 

 בין( משתני-רב ניתוחבאמצעות ) מובהקים הבדלים נמצאו שבהם התחומים מוצגים זה בפרק

 הניתוח, כלומר. מבוטחים הם בהש הקופה על פיקוח לאחר, האוכלוסייה כלל לבין הנבדקות הקבוצות

, לוותיקים עולים, ליהודים ערבים, לעשירים עניים בין פערים יש( חולים-קופת כלבתוך ) האם בוחן

 ".קבועמוחזקים " הרקע משתני שאר כאשר, לצעירים קשישיםבין  או לבריאים חולים

הם הכנסה נמוכה בעלי לבין האחרים מלמדת כי ( התחתון בחמישון)הכנסה נמוכה  בעליבין  השוואה

על הכבדה של תשלומי , תרופה בגלל תשלוםעל ויתור על טיפול או  עלבעלי סיכוי גבוה יותר לדווח  

רופא שמרכז  שאין ועל כך רפואי טיפול בקבלת קושיעל , המשפחה על בריאות על התקציב המשפחתי

לבעלי הכנסה נמוכה סיכוי גבוה יותר מהאחרים , למרות זאת. כל המידע והטיפול שהם מקבלים את

 מתקני וטיפוח ניקיון, מבחר התרופות כגון, שירות מדדי ממגוון גבוההלדווח על רמת שביעות רצון 

 .המשרד של העבודה שעותמו( תחזוקה) הקופה

ומעריכים  מסחרי ביטוח בעלי או משלים ביטוח בעליהם בעלי סיכוי נמוך להיות  נמוכה הכנסהבעלי 

 . מאוד טוב עד כטובשלהם  הבריאות מצב פחות את

בעלי סיכוי נמוך יותר לדווח על  דוברי ערביתמלמדת כי אחרים לבין  ערבית דובריבין  השוואה

ל מקצועית ש הרמה; האחיות יחס; יחס רופא המשפחה :הבאים שירותהמדדי ברצון גבוהה  שביעות

 . (תחזוקה) הקופה מתקני וטיפוח וניקיון ;המומחים והרופאים המשפחה רופאי
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 מקצועי לרופא המתנה; םתשלו בגלל תרופה או טיפול הם גם בעלי סיכוי נמוך יותר לדווח על ויתור על

על ביטוח משלים או  בעלות, הוצאה על רופא פרטי, רפואי טיפול בקבלת קושי, משבועיים יותר במשך

 . ביטוח מסחרי

 משך עלו כללי באופן הבריאות ממערכתשביעות רצון גבוהה לדוברי ערבית סיכוי גבוה יותר לדווח על 

 (. דקות 15עד ) משפחה לרופא קצר המתנה

סיכוי רוסית  ידוברללאחרים מעלה כי ( דוברי רוסית) לשעברהמועצות -מברית עוליםבין  השוואה

היחס של רופא הרמה המקצועית ו :לדווח על שביעות רצון בכל אחד מהמדדים הבאיםנמוך יותר 

קלות קבלת ; יחס הפקידים; יחס האחיות; הרמה המקצועית של הרופאים המומחים ;המשפחה

 משירותי; (תחזוקה) הקופה מתקני וטיפוח ניקיון; הפניות קבלת קלות; מבחר התרופותהתרופות ו

  .כללי ופןבאהחולים -קופתו המעבדה

בהיגדים  מאוד כנוחות שונים שירותים של הפעילות שעות הערכתלדוברי רוסית סיכוי נמוך לדווח על 

השעות בהן  כןו המשרד עובדי ושל המקצועיים הרופאים ,המשפחה רופאי של העבודה שעות: הבאים

  .לוקחים ומוסרים בדיקות מעבדה

י פרט רופא על הוצאה, ל בשל תשלוםויתור על טיפודוברי הרוסית גם בעלי סיכוי נמוך יותר לדווח על 

 תחושהבמקביל יש להם סיכוי נמוך יותר לדווח על . מסחרי ביטוח או משלים ביטוח על בעלותו

 . התקציב על מכבידים לבריאות המשפחה שתשלומי

ועל  מינון של תרופה על דעת עצמם יופה או שינותרהם גם מדווחים פחות על הפסקה של נטילת 

תחושת לעומת זאת הם בעלי סיכוי גבוה יותר לדווח על . הערכת מצב הבריאות כטוב עד טוב מאוד

 .המצוקה נפשית בשנה האחרונ

ביעות ועל ש (דקות 15עד ) משפחה לרופא קצר המתנה משךלדוברי הרוסית סיכוי גבוה יותר לדווח על 

בשנה האחרונה היה הם נוטים יותר לדווח כי , לעומת זאת. מערכת הבריאות באופן כללירצון גבוהה מ

 . כי אין רופא המרכז את כל המידע על טיפולים רפואייםו רופא שלא ענה על שאלות

 על סיכוי נמוך יותר לדווח לחולים כרונייםלבין בריאים מעלה כי  כרונית במחלה חוליםבין  השוואה

, (דקות 15עד ) משפחה לרופא קצר המתנה משךלדווח על , רצון גבוהה מקלות קבלת התרופות שביעות

 . שאלות על ענה שלא רופא היה האחרונה בשנה כיולדווח 

 לבריאות המשפחה תשלומי כיתחושה החולים הכרוניים בעלי סיכוי גבוה יותר מהאחרים לדווח על 

כמו . יתור על טיפול בשל המרחקועל ו התשלום בשל תרופה על או רפואי טיפול על יתורעל ו, מכבידים

 .חושת מצוקה נפשית בשנה האחרונהיש להם סיכוי גבוה יותר לדווח על ת, כן

רופא המרכז את כל המידע על טיפולים לחולים כרוניים סיכוי גבוה יותר שיהיה להם , לעומת זאת

 .שרופא הסביר מספיק לגבי אותן תרופות וכן התרופות רשימת על עמם עבר רופאלדווח כי , רפואיים
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הם גם . שפעת נגד חיסוןולקבל  האחרונה השנה בחצידם -לחץ בדיקתיש להם סיכוי גבוה יותר לבצע 

 .המעבדההעבודה של מיחס אחיות  ומשעות שבעי רצון 

כי לקשישים סיכוי גבוה יותר לדווח על לבין האחרים מעלה  (65 גילמעל ) קשישיםבין  השוואה

 ומבחר התרופות קבלת קלות :והפקידיםיחס האחיות : גבוהה במדדים הבאיםרצון  ביעותש

  .כללי באופןהחולים -וקופת המעבדה שירותי :הפניות קבלת קלות :התרופות

: מאוד כנוחות שונים שירותים של הפעילות שעות סיכוי גבוה יותר להעריך את( 65מעל גיל )לקשישים 

השעות בהן לוקחים  כןו המשרד עובדי ושל המקצועיים הרופאים, המשפחה רופאי של העבודה שעות

נה קצר לרופא משפחה תמן המבמקביל יש להם סיכוי גבוה יותר לדווח על ז .ומוסרים בדיקות מעבדה

זאת לאחר פיקוח ) קבלת חיסון נגד שפעתו  דם בחצי השנה האחרונה-בדיקת לחץ ביצוע, (דקות 15עד )

שרופא הסביר  ,רופא עבר על רשימת התרופותקשישים גם מדווחים יותר כי ה(. על מצב בריאות

 . ושיש להם רופא אחד שמרכז את כל המידע מספיק לגבי אותן תרופות

 על מכבידים לבריאות המשפחה שתשלומי יש להם סיכוי גבוה יותר לדווח על כך, לעומת זאת

יש . התשלום בשל תרופה על או רפואי טיפול על ויתורועל , על ויתור על טיפול בשל המרחק, התקציב

לקשישים מעל , כמו כן. להם גם סיכוי גבוה יותר להמתין לרופא יועץ בזמן המתנה שאינו סביר לדעתם

 .מסחרי ביטוח על בעלותסיכוי נמוך יותר לדווח על  65גיל 

סיכום ודיון. 5  

את משמעות . והשוואה לשנים קודמות 2009-דוח מחקר זה הציג ניתוח ראשוני של נתוני הסקר ב

יש לזכור , כמו כן. על רקע ההתפתחויות הכלליות במשק ובסקטור הבריאותממצאי הסקר יש לבחון 

כגון ) 2010והשינויים שחלו במערכת במהלך , 2007-2009שנתוני הסקר משקפים את המצב בשנים 

 . לא באים כאן לידי ביטוי אלא ישוקפו בסקר הבא( אליו נקלעו חלק מהקופותש וןגירעה

 שיעורב עלייהכולל , נתוני הסקר מצביעים על שיפור במרבית מדדי איכות השירות שנבדקו בקופות

לניהול , במרבית תחומי השירות ושיפור גם במדדים אחרים הקשורים לרפואה מונעת מאודהמרוצים 

 . תי ועודהטיפול התרופ

לפי קבוצות אוכלוסייה אשר לא שבהם נמצאו הבדלים  את התחומים העיקרייםברצוננו כעת לסקור 

בתחומים אלו יש מקום למדיניות שתביא לשינוי  ,להערכתנו. חל בהן שיפור משמעותי לאורך השנים

 . באופן ישיר

 המבוטחים אחוז ניכר מציבורלאורך שנים   .התשלום בגלל מרשם ותרופות רפואי טיפול על ויתור. 1

ובעלי הכנסה  במחלות כרוניותחולים  - בפרט , רפואי או תרופות בגלל המחיר  טיפולעל  ויתרו

 זה מדיניות בתחום. שירותיםהלהבטיח שוויוניות בנגישות  כדי נראה שיש מקום לשינוי.  נמוכה

  . ח הארוךלשפר את איכות הטיפול כמו גם לחסוך בהוצאות שקשורות בטוו עשויה
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לאחרונה ננקטה . גבוהים לאורך זמן הוויתורשיעורי   . שיניים  בגלל התשלום טיפולעל  ויתור. 2

במדינות רבות שירות זה כלול בביטוח הממלכתי . מדיניות לגבי הכללת טיפול שיניים לילדים בסל

 . להרחיב את הכיסוי  בישראל "חלון הזדמנויות" נפתחכיום ש ייתכן .גם למבוגרים

נמשכת המגמה של התארכות ממצאי הסקר מלמדים כי . בקהילה יועצת לרפואה המתנה  זמני. 3

יש הבדלים מלמד כי   (ב"ינספח )של הנתונים מעמיק ניתוח . זמני ההמתנה לרפואה יועצת בקהילה

ההמתנה לרופאים משך מקצועות שכיחים לעומת רופאים בשל טיפול ההמתנה ל משך בין

. הרבה יותרלרפואה יועצת במקצועות שאינם שכיחים ארוך  משך ההמתנה; מקצועות אחריםב

 ( evidence based policy)"  קביעת מדיניות מבוססת מידע"להנתונים שהוצגו בדוח יכולים לתרום 

 .   בתחום זה

נתוני הסקר העלו מספר . (יביטוח בריאות מסחרי וביטוח סיעוד, ן"שב) פרטיים בריאות ביטוחי. 4

חוסר ידע על קיום מדובר בבין היתר . סוגיות הקשורות לשוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל

( ן ומסחרי"שב)גידול מתמשך בשיעור הבעלות על ביטוח בריאות פרטי ב, פוליסת ביטוח סיעודי

יטוחי הבריאות צוות המחקר ינתח ויפרסם בנפרד דוח מחקר הבוחן לעומק את שוק ב. ועוד

 . הפרטיים

ממצאי הסקר מלמדים כי לאורך זמן נשארים פערים בין קבוצות אוכלוסייה  . שוויון ואי פערים. 5

סגירת פערים בין בביצוע ממוגרפיה ו שיעורהנתונים על השיפור המתמיד ב.  במדדים השונים

כולל תמיכה )ים קבוצות אוכלוסייה ממחישים כי כאשר יש מדיניות עקבית ומשאבים ייעודי

השירותים את נגישות  הקופות מצליחות לשפר( למשל ,ןחיצונית של האגודה למלחמה בסרט

מדרך הפעולה שננקטה לשם העלאת שיעור הביצוע של . פערים הקטיןול לאוכלוסיות חלשות 

בתחומים אחרים שבהם יש או מקבילים כלים דומים בדיקות הממוגרפיה ניתן ללמוד וליישם 

 . משלוח ניידות למקומות מרוחקים ועוד, מעקב אחר ביצוע, הקמת מערכת  זימונים ,למשל . פערים

במיוחד בכל הקשור למדדים , קופות החולים בפעולות לצמצום פעריםפתחו  שחלפובשנתיים 

להרחיב את הפעולות גם לתחומים של איכות  נראה שיש להמשיך ולעודד את הקופות. רפואיים

 . שירות

ולמערכת הבריאות בכללותה בשיפור מתמשך  החולים-קופותכי ממצאי המחקר יסייעו ל אנו מקווים

 .של השירותים לאזרחים
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   מאפיינים דמוגרפיים של מדגמי סקר חוק ביטוח בריאות ממלכתי: 'נספח א
  

   )(באחוזים לפי שנים, מאפיינים דמוגרפיים של מדגמי סקר חוק ביטוח בריאות ממלכתי: 1לוח א

  2009  2007  2005  2003  2001  1999  1997  1995  המשתנה
  +        #        חולים-קופות
  52  55  58  56  60  58  61  63  כללית
  25  25  22  24  20  25  22  19  מכבי

  9  9  9  9  9  9  8  9  לאומית
  13  11  11  11  11  8  9  9  מאוחדת

                  

      *    ~        גיל
44-22  52  50  49  46  49  45  45  47  
64-45  32  33  34  38  35  38  39  37  

+65  16  17  17  17  16  17  16  17  
                  

                  חולה כרוני
  31  33  30  33  31  32  33  31  כן
  69  67  70  67  69  68  67  69  לא

                  

                  לאום
  84  85  85  85  86  85  85  85  יהודי/לא ערבי

  16  15  15  15  14  15  15  15  ערבי
                  

                **  ותק בארץ 
  16  15  15  16  15  14  16  10  עולים
  84  85  85  84  85  86  84  90  אחרים

                  

                  מין
  48  48  48  48  48  48  48  48  זכר
  52  52  52  52  52  52  52  52  נקבה

                  

          ~        השכלה
  11  12  13  13  16  17  19  19  שנות לימוד 8עד 

  34  34  35  34  34  37  33  35  תיכונית
  55  54  52  53  50  46  48  46  אקדמיתתיכונית/-על
  #0.05 < p99-01 
~  0.09 =p99-01  

 **p95-97<0.05  
 +p07-09<0.05 
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ם של מדגם סקר חוק ביטוח בריאות יהשוואה בין מאפיינים דמוגרפי: 'בנספח 
  מאפייני האוכלוסייה הבוגרת בישראל בין ל) 2009ממלכתי (

  

נתוני הלשכה בין ל ,2009 מדגם סקר חוק ביטוח בריאות ביןמאפיינים נבחרים  ה שלהשווא :1ב לוח
  )באחוזים(המרכזית לסטטיסטיקה 

  

  נתוני הלמ"ס על סך האוכלוסייה 
  )2008( הבוגרת בישראל

מדגם סקר חוק ביטוח 
  )2009(בריאות  

  
  המשתנה

  
85  
15  

  
83  
17  

  גיל
64-22  

+65  

  
84  
16  

  
84  
16  

  1לאום
  יהודי/לא ערבי

  ערבי

  
15  
85  

  
16  
84  

  2ותק בארץ
  עולים

  ישראלים ותיקים

  
48  
52  

  
48  
52  

  1מין
  זכר
  נקבה

  
13  
45  
42  

  
11  
34  
55  

  2השכלה
  ספר יסודי ומטה-בית

  תיכונית
  /אקדמייםלימודים על תיכוניים

  
24  
12  
64  

  
27  
11  
63  

   1ארץ לידה
  לשעבר מה"אירופה/אמריקה/ברי

  /אפריקהאסיה
  ישראל

  ומעלה 20בני  עלהם  , מין וארץ לידהנתוני הלמ"ס לגבי לאום   1
  ומעלה 15בני  עלהם  והשכלה ותק בארץנתוני הלמ"ס לגבי    2
 
 

מוסד נתוני הבין , ל2009מדגם סקר חוק ביטוח בריאות  השוואה בין -חולים -חברות בקופת: 2ב לוח
   )באחוזים(ביטוח לאומי ל

  המשתנה  )2009מדגם סקר חוק ביטוח בריאות (  )2009ביטוח לאומי (מוסד לנתוני ה
  

52  
25  

9  
13  

  
52  
25  

9  
13  

  חולים-קופת
  כללית
  מכבי

  לאומית
  מאוחדת
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   : שביעות רצון משירותים שונים'גנספח 
  (באחוזים) נבחרותחולים, בשנים -: שביעות רצון משירותים שונים, לפי קופת1גלוח 

 לאומית  מאוחדתמכביכללית  לוהכ-סך  
  95  99050709  95  99 0507  0995990507099599 05 07 09  95  99 05 07 09 

    *      * +            + *מקצועיות רופא המשפחה
 36 34 25 30  34  42 34 41 3539  3836364148  38  2936 33  30  34323741  32  מרוצה מאוד

 56 53  55 54  44  47 58  46 53 51  44 51  56  58  47  49  50  55  53  50  48  52  54  55  49  מרוצה
  8 12  20 16  22  11  7  13  8 14  9  8  8  6  16  13  13  16  14  20  11  11  14  11  19  מרוצה או לא מרוצהכך -לא כל

                                                    
             +        +  + *היחס של רופא המשפחה

 47 41 33 43  47  44 47 48 4555  5249465153  46  4047 49  44  49424748  46  מרוצה מאוד
 47 53  58 48  41  49 47  41 40 50  42 43  49  47  42  46  46  51  42  44  45  46  50  44  43  מרוצה
  6  6  9  9  12  7  6  11  5  5  6  6  5  4  6  9  7  9  9  12  7  7  8  7  11  כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל

                                                    
         * +         #   + *היחס של האחיות

 44 47 37 46  36  42 41 26 2440  4235273542  41  3336 38  32  38323741  33  מרוצה מאוד
 54 48  58 44  56  49 55  66 57 70  55 58  65  59  50  52  58  59  50  52  53  56  60  52  53  מרוצה
  2  5  5 10  8  9  4  8  3  6  4  7  8  6  8  7  6  8  12  16  6  6  8  10  14  כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל

                                                    
מקצועיות הרופאים 

 המקצועיים
  
*  + 

  

  
β  

  
*  

  
+  β         

  

 β  
  
*     

 33 26 24 34  33  33 36 24 4132  3936293639  29  2323 26  20  29252833  27  מרוצה מאוד
 53 55  55 46  47  47 57  66 60 43  54 55  60  55  51  53  61  58  58  54  53  58  59  57  52  מרוצה
 14 19  21 20  20  20  7  11  8 16  7  9  11  9  10  17  16  19  16  26  15  14  16  14  21  מרוצה או לא מרוצהכך -לא כל

                                                    
                  #     β    #  +   β          β  +  #  *  מבחר התרופות
 20 16 17 18  23  26 16 16 2516  3524131327  23  81214  15  14131424  20  מרוצה מאוד

 54 62  62 57  61  56 65  60 60 57  57 68  63  61  46  53  61  60  60  52  54  64  61  60  53  מרוצה
 26 21  21 25  16  18 19  24 24 18  17 19  24  15  19  24  24  28  32  33  21  22  26  26  27  כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל

                                                    
הקלות שבה ניתן לקבל הפניות 

  והתחייבויות
      

+  
  

 β      
  

+   β      
  

+   β    
  
#  

  
+  

  

 
            

 27 25 23 28  27  36 29 22 2125  4133242335  28  1921 15  25  21212330  28  מרוצה מאוד
 58 60  58 60  57  49 60  58 62 66  52 51  55  54  38  54  57  55  62  52  53  56  56  60  52  מרוצה
 15    19 12  16  15 11  20 13 13  13 26  21  13  21  18  22  26  23  23  16  21  23  19  20  כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל

 #   p97-99<0.05   
 *  p95-97<0.05    

 p05-07<0.05   

β p07-09<0.05    
  לא נשאל בשנה הזו --
 +p03-05<0.05   
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  המשך)) ; (חולים, בשנים נבחרות (באחוזים-: שביעות רצון משירותים שונים, לפי קופת1גלוח 
 לאומית  מאוחדתמכביכללית  לוהכ-סך  

  95  99050709  95  99 0507  099599050709959905 0709  95  9905 0709 
    β    *  +   β          β                      +      שירותי מעבדה
 2729 2428  17  3330 242829  3529262635  28  2016 14  17  20232130  21  מרוצה מאוד

 63 57  66 54  55  62 60  66 62 65  59 67  66  62  52  62  77  68  65  57  61  70  67  63  57  מרוצה
כך מרוצה או לא -לא כל
  מרוצה

22  17  10  8  9  26  21  12  7  10  13  9  8  7  6  11 10 5  7  8  28  22 6  15 8  

                                                    
                +            #     β  *  #  +    β  +  #    היחס של הפקידים במשרד

 3543 3125  32  3034 232522  2530222632  34  2430 21  23  24232834  24  מאוד מרוצה
 46 53  64 56  52  53 60  62 64 62  59 61  65  58  56  52  58  63  63  58  53  59  64  61  57  מרוצה
כך מרוצה או לא -לא כל
  מרוצה

19  15  13  12  13  19  16  13  12  14  19  12  13  12 9  15 11 16  10 13  16  13 11  12 12 

                                                    
הקלות שבה ניתן לקבל בקופה 

  תרופות שהרופא רשם
  
--  

    
+  

  

 β  
  
--  

  
*  

  
+  

  β  
  
--  

  
  

  
  β  

  
--  

    
  

      
--  

        

 33 26  24 23    28 29  28 22    34 27  27  27    29  21  19  12    31  24  22  18    מרוצה מאוד
 57 60  57 66    55 59  54 60    56 66  61  66    56  62  61  55    56  63  60  59    מרוצה
כך מרוצה או לא -לא כל
  מרוצה

  23  18  13  13    33  20  16  15    7  12  7  10    17 18  11 17    7  19  13 10 

                                                    
הניקיון והטיפוח של מתקני 

  הקופה
      

+  
  

β      
  
+  

  β          β  
        

  

    
*  

  
#  

      

 45 39  33 59  31  45 43  32 41 34  43 33  39  50  58  40  32  29  44  33  42  34  32  46  38  מרוצה מאוד
 52 57  63 34  53  53 55  62 53 61  52 64  59  49  40  55  63  66  53  60  54  62  64  50  55  מרוצה
כך מרוצה או לא -לא כל
  מרוצה

7  4  4  4  5  7  3  5  5  5  2  1  2  3  5  5  6  6  1  3  16  7   4  4  4  

#    p97-99<0.05   
*   p95-97<0.05    
 p05-07<0.05    
β p07-09<0.05    
  לא נשאל בשנה הזו --
 +p03-05<0.05 
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- רבניתוח  - חולים-קופתלפי ונבחרים  מאפייניםמשירותים שונים, לפי  : שביעות הרצון2גלוח 
   2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני

    
החולים -קופת

  באופן כללי

  מ: מרוצה מאוד 
מקצועיות    

 רופא המשפחה
יחס רופא  

  המשפחה
   

  יחס האחיות
    

B 
Odds
Ratio  

   
B

Odds
Ratio  

   
B 

Odds 
Ratio  

   
B 

Odds 
Ratio  

  1.41  *0.34   1.25  0.22   1.24  0.22   1.51  *0.41  65גיל:  +

  1.31  *0.27   1.10  0.10   1.16  0.15   1.12  0.12  מין: אישה

  1.37  *0.31   1.06  0.06   0.95  0.05-   1.19  0.17  מחלה כרונית

  1.26  0.23   1.01  0.01   0.83  0.18-   1.13  0.12  חמישון תחתון

  0.32 *1.13-   0.43 *0.84-   0.55 *0.61-   0.46  *0.78-  דובר רוסית

  0.53 *0.63-   0.52 *0.65-   0.54 *0.62-   0.86  0.16-  דובר ערבית

  1.19  0.17   1.37  *0.32   1.48  *0.39   1.32  *0.28  חברות במכבי

  1.15  0.14   0.96  0.04-   1.14  0.13   1.37  *0.31  חברות במאוחדת

  1.22  0.20   1.11  0.11   0.96  0.04-   1.40  0.34  חברות בלאומית
 *0.05<p   
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  (המשך) 2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רבניתוח  -חולים -, לפי מאפיינים נבחרים ולפי קופתמשירותים שונים : שביעות הרצון2גלוח 
  
  מ: מאודמרוצה   
      טיפוח וניקיון      

  מתקני הקופה   
מקצועיות     

  הרופאים המומחים
  
  יחס הפקידים  

  
  מבחר התרופות 

תרופות הקלות קבלת 
  שהרופא רשם

   פניות הקלות קבלת 
  והתחייבויות      

  
  שירותי המעבדה 

    
B 

Odds 
Ratio  

    
B 

Odds 
Ratio  

    
B 

Odds 
Ratio  

    
B 

Odds 
Ratio  

    
B 

Odds 
Ratio  

    
B 

Odds 
Ratio  

    
B 

Odds 
Ratio  

  1.55  *0.44  1.53  *0.42  2.06  *0.72  1.59  *0.46  1.49  *0.40  1.15  0.14  1.13  0.12  65גיל:  +

  1.03  0.03  1.13  0.12  0.85  0.17-  0.88  0.13-  1.13  0.12  0.97  0.03-  1.18  0.16  מין: אישה

  1.15  0.14  1.20  0.18  0.72  *0.33-  0.94  0.06-  0.89  0.12-  1.13  0.12  1.03  0.03  מחלה כרונית

  1.03  0.03  1.04  0.04  1.04  0.04  1.38  0.32  1.04  0.04  1.04  0.04  1.28  *0.25  חמישון תחתון

  0.37  *0.99-  0.48  *0.74-  0.42  *0.87-  0.29  *1.24-  0.31  *1.18-  0.43  *0.85-  0.41  *0.89-  דובר רוסית

  0.77  0.27-  0.98  0.02-  0.97  0.03-  0.85  0.17-  0.75  0.28-  0.67  *0.41-  0.68  *0.38-  דובר ערבית

  1.63  *0.49  1.65  *0.50  1.46  *0.38  1.49  *0.40  1.05  0.04  1.61  *0.48  1.28  *0.24  חברות במכבי

  1.21  0.19  1.68  *0.52  1.03  0.03  1.27  0.24  1.08  0.08  1.26  0.23  1.29  0.25 חברות במאוחדת

  1.18  0.16  1.07  0.07  1.37  0.32  0.96  0.04-  1.63  *0.49  1.28  0.24  1.33  0.28  חברות בלאומית

 *0.05<p  
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   ם: מדדי זמינות השירותים ונגישות'דנספח 
  

  אחוזים)בלפי קופה ( ,שינויים בשנים נבחרות השירותים,ונגישות : מדדי זמינות 1דלוח 
החולים-קופת   
 לאומית  מאוחדתמכביכללית  לוהכ סך 

  95  99  05  07  09  95  99  05  07  09  95 99  05  07  09  95  99  05  07  09  95  99  05  07  09  
המתנה במרפאה אצל רופא

  המשפחה
  
#  

  
**  

  
+  

  β  
  
#  

            
**  

                        β  

  67  58  62  59  52  71  70  75  66  75  71  63  63  60  70  64  63  61  56  56  67  63  63  58  59  דקות 15עד 
  22  19  19  25  23  20  17  16  19  17  18  21  24  26  22  20  19  23  24  26  19  19  22  24  25  עד חצי שעה

                                                      11  23  19  16  11  9  13  9  15  8  12  16  13  14  7  16  17  16  21  19  14  17  15  18  16  יותר מחצי שעה
הזמן מהזמנת התור ועד קבלת

  רופא מומחה -הטיפול 
 
*  

  
+ 

                             

  35  53  67  66  68  57  59  52  57  51  58  53  50  62  76  32  34  38  41  49  42  43  45  50  56  שבוע
  14  13  12  12  11  14  13  16  23  33  9  17  25  18  13  22  21  20  21  17  17  18  20  20  18  שבועיים-שבוע

                                                      51  34  21  22  21  29  28  32  20  16  33  30  25  20  11  46  45  42  38  33  41  39  35  30  26  יותר משבועיים
שעות העבודה של רופא

  המשפחה
   

+ 
       

+ 
                      

                                                      22  23  18  17  19  23  24  23  32  20  26  21  19  22  24  19  16  16  15  17  21  19  18  18  19  מאודנוחות 
שעות העבודה של רופאים

  מקצועיים
   

+ 
 β      

+ 
                      

                                                      12  13  9  9  18  15  12  14  14  13  14  11  11  15  8  14  10  9  5  12  14  11  10  9  12  מאוד נוחות
                      β  #    +    β      +    β    +    # שעות העבודה של עובדי המשרד

                                                      21  25  18  21  18  23  22  16  15  13  17  10  11  20  25  20  16  15  10  13  20  16  15  14  15  נוחות מאוד
          #            β  #    +        *      β    +  **  #  שעות המעבדה

                                                      18  14  16  8  12  22  17  14  14  10  18  12  14  16  21  15  13  12  8  9  17  13  13  11  12  נוחות מאוד
                +          +          +          +      קושי לקבל טיפול רפואי

  12  11  15  16    12  8  7  14    11  13  9  11    17  17  18  23    14  14  15  18    קשה/קשה מאוד
 # p97-99<0.05    
 *  p95-97<0.05   

 **p99-01<0.05   
β p07-09<0.05     

 +p03-05<0.05   
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לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רבקושי רב בקבלת טיפול רפואי, ניתוח על : דיווח על קושי ו2דלוח 
2009   

 BOdds Ratio 
  1.05  0.05 65+גיל: 

  1.14  0.14  מין: אישה
  1.29  0.25 מחלה כרונית
  1.62  *0.48 חמישון תחתון

  1.01  0.01  רוסיתדובר 
  0.61 -*0.50  ערביתדובר 

  0.59  *0.53-  חברות במכבי
  0.66  0.41-  חברות במאוחדת
 0.62 0.48-  חברות בלאומית

 *0.05<p  
  
  

לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רב, ניתוח לרופא מומחההמתנה יותר משבועיים : דיווח על 3דלוח 
2009   

 BOdds Ratio 
 0.82 0.19- 65גיל: +

 1.44  *0.36  מין: אישה
 1.28  0.25 מחלה כרונית
 0.77 0.27- חמישון תחתון

 1.23 0.21  רוסיתדובר 
 0.52 *0.66-  ערביתדובר 

 0.50 *0.68-  חברות במכבי
 0.43 *0.84-  חברות במאוחדת
 1.07 0.07  חברות בלאומית

 *0.05<p  
  
  

   2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רב, ניתוח המתנה עד שבוע לרופא מומחה: דיווח על 4דלוח 
 BOdds Ratio 

 0.271.31 65גיל: +
 0.240.79-  מין: אישה

 0.470.63-* מחלה כרונית
 0.351.42 חמישון תחתון

 0.140.87-  רוסיתדובר 
 0.792.20*  ערביתדובר 

 1.263.51*  חברות במכבי
 1.143.12*  חברות במאוחדת
 0.291.34  חברות בלאומית

 *0.05<p 
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  : מדדים לטיפול רפואי ולהערכת מצב הבריאות'הנספח 
  

  אחוזים)ב( נבחרותי קופה, בשנים : מדדים לטיפול רפואי ולהערכת מצב הבריאות, לפ1הלוח 
 לאומית מאוחדתמכביכלליתלוהכ-סך  

  95  990507  09  95  990507 09  95  990507  09 95 9905 07 09  95  99 0507  09  
שביצעו בדיקת  50נשים בנות +

  ממוגרפיה בשנתיים האחרונות
  
*  

                    
*  

    
+  

          
  

      
*  

        

  74  4153 44  22  75 70 505254 75  44557573  67 65  6265  36  70  606366  34  כן
  26  47 59  56  78  25 30  46 48 50 25  27 25  45  56  33 35  35 38  64  30  34  37  40  66  לא
                                                    

דם בחצי השנה -בדיקת לחץ
  האחרונה

  
*  

    
+  

  β  
  
*  

    
+  

  
β  

                              

  45  5146 43  41  54 61 364442 54  35444753  44 51  4651  43  52  455047  40  כן
  55  54 49  57  59  46 39  58 56 64 46  47 53  56  65  56 49  49 54  57  48  52  50  55  60  לא
                                                    

                        β                  *  β      *   הערכת מצב בריאות
  64  78 63  72  67  81 79  73 81 80 77  83 79  82  82  74 72  71 70  63  75  76  72  75  69  טוב עד טוב מאוד

  28  15 28  20  27  16 16  20 12 17 20  11 16  15  14  20 21  20 22  28  20  18  20  19  24  כך טוב-לא כל
  8  7  9  8  6  3  4  7  7  3  3  6  5  3  4  6  7  9  8  9  5  6  8  3  7  לא טוב עד גרוע

                                                    
 תחושת מצוקה נפשית בשנה

  האחרונה
  
- -   

  
- -  

  
+  

  

  

    
- - - 

  
- -  

  
+  

  
*  β  

  
- -   

  
- -   

  
+  

  
*  

    
- - 

  
- -  

  
+  

  
*  

    
- -   

  
- -  

    
*  

  

  31  26 38      19 18  38     22  21 34      23 28  42      23  25  39      יש
  69  74 62      81 82  62     78  79 66      77 72  58      77  75  61      אין

 # p97-99<0.05   
 *p95-97<0.05    
 p05-07<0.05    
β p07-09<0.05    

 +p03-05<0.05
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  2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רב, ניתוח 50+: בדיקות ממוגרפיה בקרב בנות 2הלוח 
 BOdds Ratio 

  0.48  *-0.74 65גיל: +

  1.36  0.31 מחלה כרונית

  0.60  -0.51 חמישון תחתון

  0.92  -0.09  ערבית תדובר

  1.06  0.05  רוסית תדובר

  1.33  0.29  חברות במכבי

  1.38  0.32  חברות במאוחדת

1.35  0.30  חברות בלאומית

 *0.05<p 
  
מסוג רגרסיה לוגיסטית,   משתני-רבשנה האחרונה, ניתוח הדם בחצי -: ביצוע בדיקת לחץ3הח לו

2009  
  B  Odds Ratio 

1.72*0.54  65גיל: +

0.140.87-  מין: אישה

1.86*0.62  מחלה כרונית

0.090.91-  חמישון תחתון

0.071.07  דובר ערבית

0.72*0.33-  דובר רוסית

0.77*0.26-  חברות במכבי

0.280.75-  חברות במאוחדת

0.041.04  חברות בלאומית

 *0.05p<  

 
  2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רבהערכת מצב בריאות כטוב או טוב מאוד, ניתוח  : 4הלוח 

 BOdds Ratio 
0.36  *1.01- 65גיל: +

0.61*0.50-  מין: אישה

0.12*2.10- מחלה כרונית

0.59*0.52- חמישון תחתון

0.341.41  דובר ערבית

0.29*1.24-  דובר רוסית

0.091.10  חברות במכבי

0.381.46  חברות במאוחדת

0.54*0.62-  חברות בלאומית

* 0.05<p 
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  2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רב: תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה, ניתוח 5הלוח 
 BOdds Ratio 

0.110.90- 65גיל: +
2.10*0.74  מין: אישה
2.73*1.00 תמחלה כרוני

0.281.33 תחתוןחמישון 
0.261.30  דובר ערבית
1.62*0.48  דובר רוסית

0.021.02  חברות במכבי
0.180.83-  חברות במאוחדת
0.371.45  חברות בלאומית

* 0.05<p  

  
 משתני-רב, ניתוח ?"הסביר לך מספיק על מצבך הרפואי והטיפול הנדרש רופא המשפחה": 6הלוח 

   2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה 
 BOdds Ratio 

 1.03 0.03 65גיל: +
 1.21 0.19  מין: אישה
 1.15 0.14 תמחלה כרוני

 0.91 0.09- חמישון תחתון
 0.72 0.32-  דובר ערבית
 1.06 0.06  דובר רוסית

 1.13 0.13  חברות במכבי
 0.92 0.08-  חברות במאוחדת
 1.12 0.12  חברות בלאומית

* 0.05<p 

 
 משתני-רב, ניתוח ?"הסביר לך מספיק על מצבך הרפואי והטיפול הנדרש רופא מקצועי": 7ה לוח

   2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה 
 BOdds Ratio 

0.151.16 65גיל: +
0.410.67-  מין: אישה
0.011.01 תמחלה כרוני

0.050.95- חמישון תחתון
0.571.76  דובר ערבית
0.321.37  דובר רוסית

2.31*0.84  חברות במכבי
0.390.68-  חברות במאוחדת
 0.061.06  חברות בלאומית

* 0.05<p  
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בשנה האחרונה, האם קרה לך שביקרת אצל רופא והוא לא ענה לך על שאלות חשובות ": 8הלוח 
  2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רב, ניתוח ?"שהיו  לך

 BOdds Ratio 
0.47*0.75- 65גיל: +

0.071.07  מין: אישה
0.63*0.47-  מחלה כרונית
0.171.18 חמישון תחתון
0.63*0.46-  דובר ערבית
0.411.51  דובר רוסית

0.040.96-  חברות במכבי
1.55*0.44  חברות במאוחדת
0.081.09  חברות בלאומית

* 0.05<p 

  

מקבל מרופאים רופא כלשהו מרכז את כל המידע ו/או הטיפולים הרפואיים שאתה האם ": 9הלוח 
  2009, ?"חולים, מכונים וכד'-שונים, בתי

 BOdds Ratio 
1.58*0.46 65גיל: +

0.150.86-  אישהמין: 
1.81*0.59  מחלה כרונית
0.74*0.30- חמישון תחתון
1.81*0.59  דובר ערבית
0.60*0.52-  דובר רוסית

0.64*0.45-  חברות במכבי
0.61*0.49-  חברות במאוחדת
0.71*0.35-  חברות בלאומית

* 0.05<p 

  
  2009מסוג רגרסיה לוגיסטית,  משתני-רבניתוח , ה לרופא משפחהיפני :10הלוח 

 BOdds Ratio 
  2.21  *0.79 65גיל: +

  1.40  *0.34  אישהמין: 
  3.44  *1.24  מחלה כרונית
  0.80  -0.22 חמישון תחתון
  0.97  -0.03  דובר ערבית
  0.90  -0.10  דובר רוסית

  0.84  -0.17  חברות במכבי
  0.87  -0.14  חברות במאוחדת
 1.04  0.04  חברות בלאומית

* 0.05<p 
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  אחוזים)ב( 2009לפי קופה,  ,חברתיים-מאפיינים דמוגרפיים: 11הלוח 

  המשתנה
סה"כ 

 מכבי מאוחדת לאומית כללית  באוכלוסיה
 25 13 9 53 100  1מבוטחים

         
            1גיל

44-0  70 61 73 78 73 
64-45  20 21 19 16 20 

+65  10 13 8 6 7 
 100 100 100 100 100  סה"כ

    
מקבלי גמלת אבטחת הכנסה 

 1 0 0 2 3   1ודמי אבטלה
    

 2 2 3 4 3  1מקבלי קצבת נכות כללית
    

 124 103 84 94 100  12ממוצע שכר לחודש בשנה
    

       מין
 51 49 58 52 52  שהיא

 49 51 42 48 48  גבר
    

הערכת מצב בריאות כבינוני 
 23 19* 36* 26 25  3ומטה

    
מצוקה נפשית בשנה 

 22 19* 31* 23 23  3האחרונה
    

             3חולים כרוניים
  74  74  68  66  69  לא
  *26  *26  32  *34  31  כן

          
            3לאום
  93  90  83  79  84  יהודי
  *7  10  17  *21  16  ערבי

          
            3ותק בארץ

  *23  17  *21  *11  16  עולים
  77  83  79  89  84  אחרים

         
            3השכלה

  *5  *6  11  *15  11  עד שמונה שנות לימוד
  *27  *27  40  *38  34  תיכונית

  *68  *67  49  *47  55  אקדמיתתיכונית/-על
*p<0.05  לפי מבחןT  
  ).2008טוח לאומי, יבמוסד ל(ה 2008בקופת חולים לשנת הנתונים מתוך הדוח המסכם על חברות    1
  חודשי  12-במתקבלת מחלוקת כל השכר ששולם לשכירים במשך השנה, שאחוזים מהתוצאה    2

  עבודה אפשריים    
 נתוני דיווח עצמי בסקר הנוכחי   3
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  פנייה מחוץ למערכת הציבורית :'ונספח 
  

  אחוזים)ב( פה בשנים נבחרותפנייה מחוץ למערכת הציבורית, לפי קו: 1ולוח 
 לאומית מאוחדתמכביכלליתלוהכ- סך  

  95  990507  09  95  9905  07099599050709959905 07 09  95  99 0507 09 
פנייה לרופא פרטי בשלושת 

  החודשים האחרונים
  
*  

    
+  

  

  

    
*  

    
+  

  

  

    
*  

                            

  20  1516 15  18  26 21 152425 19  19192323  19 17  1725  21  20  182419  20  כן
  80  84 85  85  82  74 79  75 76 85 81  77 77  81  81  81 83  75 83  79  80  81  76  82  80  לא
                                                    

      +    *                +          +    *      +      בעלות על ביטוח משלים

  70  7165 35  51  79 73 616380 84  79728688  83 81  4477  15  81  517980  35  כן
  30  35 29  65  49  21 27  20 37 39 16  12 14  28  21  17 19  23 56  85  19  20  21  49  65  לא
                                                    

                                β                    בעלות על ביטוח מסחרי

  29  28 33  25  15  36 30  39 24 16 39  40 41  23  15  34 29  31 23  16  35  32  34  24  16  כן
  71  72 67  75  85  64 70  61 76 84 71  60 59  77  85  66 71  69 77  84  65  68  66  76  84  לא 

 *  p95-97<0.05   

  p05-07<0.05   
β p07-09<0.05    

 + p03-05<0.05  
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  2009 מסוג רגרסיה לוגיסטית, משתני-רב: בעלות על ביטוח משלים, ניתוח 2ולוח 
 BOdds Ratio 

0.180.84- 65גיל: +

1.29*0.26 מין: אישה

0.241.27 מחלה כרונית

0.47*0.75- חמישון תחתון

0.35*1.06-  דובר ערבית

0.42*0.86-  דובר רוסית

0.091.09  חברות במכבי

0.240.78-  חברות במאוחדת

0.53*0.63-  חברות בלאומית

 *0.05<p 
  

  2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רב: בעלות על ביטוח מסחרי, ניתוח 3ולוח 
 BOdds Ratio 

0.42*0.88- 65גיל: +

0.110.89- מין: אישה

0.060.95- מחלה כרונית

0.41*0.90- חמישון תחתון

0.33*1.12-  דובר ערבית

0.51*0.67-  דובר רוסית

0.061.06  חברות במכבי

0.010.99-  חברות במאוחדת

0.230.80-  חברות בלאומית

 *0.05<p  
  

  2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רב: בעלות על ביטוח סיעודי פרטי כלשהו, ניתוח 4לוח ו
 BOdds Ratio 

0.181.20 65גיל: +

0.040.96- מין: אישה

1.39*0.33 מחלה כרונית

0.33*1.10- חמישון תחתון

0.32*1.15-  דובר ערבית

0.23*1.47-  דובר רוסית

1.48*0.39  חברות במכבי

0.190.83-  חברות במאוחדת

0.131.14  חברות בלאומית

* 0.05<p 
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-רבבשלושת החודשים האחרונים, ניתוח  רופא פרטי (לא כולל רופא שיניים) לע: הוצאה 5ולוח 
  2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני

 B  Odds Ratio 
 0.72 0.32- 65גיל: +

 1.03 0.03 מין: אישה

 0.98 0.02- מחלה כרונית

 0.98 0.02-  חמישון תחתון

 0.42 *0.87-  דובר ערבית

 0.57 *0.56-  דובר רוסית

 0.95 0.05-  חברות במכבי

 1.42 *0.35  חברות במאוחדת

 1.08 0.08  חברות בלאומית

 *0.05<p 
   

  
לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רב, ניתוח הוצאה על מטפל ברפואה משלימה/אלטרנטיבית: 6ולוח 

2009  
 BOdds Ratio 

 0.60*0.51- 65גיל: +
 0.040.96-  מין: אישה

 0.241.27 מחלה כרונית
 0.100.91- חמישון תחתון
 0.28*1.28-  דובר ערבית
 0.54*0.63-  דובר רוסית

 1.61  *0.48  חברות במכבי
 0.171.19  חברות במאוחדת
 1.62  *0.48  חברות בלאומית

*0.05<p   
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   יתרופתניהול הטיפול ה :'ז נספח
  

  , ?"ך על רשימת כל התרופות שאתה לוקחאתופא עבר הרבשנה האחרונה, ":  1ז לוח
  2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רבניתוח                  

 BOdds Ratio 
 1.73*0.55 65גיל: +

 1.34*0.29 מין: אישה
 3.53*1.26  מחלה כרונית
 0.120.88- חמישון תחתון
 0.211.23 דובר ערבית
 1.70*0.53 דובר רוסית

 0.120.88- חברות במכבי
 0.350.70-  חברות בלאומית
 0.081.08  חברות במאוחדת

* 0.05<p   
  

בקרב מי שלוקח ( ?"ך על רשימת כל התרופות שאתה לוקחאתרופא עבר הבשנה האחרונה, ": 2זלוח 
  2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רבניתוח , )בקביעותתרופות 

 BOdds Ratio 
 0.161.18 65גיל: +

 0.181.19 מין: אישה
 2.53*0.93  מחלה כרונית
 0.320.73- חמישון תחתון
 0.251.29 דובר ערבית
 2.22*0.80 דובר רוסית

 0.170.84- חברות במכבי
 0.400.67-  חברות בלאומית
 0.010.99-  חברות במאוחדת

* 0.05<p   
  

 משתני-רב, ניתוח ?"לוקח אתהמספיק על התרופות שלך רופא הסביר בשנה האחרונה, ה" :3ז לוח
  2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה 

 BOdds Ratio 
 0.281.32 65גיל: +

 0.180.83-  מין: אישה
 1.38*0.32 מחלה כרונית
 0.100.90- חמישון תחתון
 0.411.50  דובר ערבית
 1.78*0.57  דובר רוסית

 0.221.25  חברות במכבי
 0.381.46  חברות במאוחדת
 0.170.85-  חברות בלאומית

 *0.05<p   
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 (בקרב מי שלוקח ?"לוקח אתהעל התרופות ש לך מספיקבשנה האחרונה, הרופא הסביר ": 4לוח ז
  2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רבניתוח תרופות בקביעות), 

 BOdds Ratio 
 0.211.24 65גיל: +

 0.67*0.40-  מין: אישה
 1.48*0.39 מחלה כרונית
 0.270.76- חמישון תחתון
 2.03*0.71  דובר ערבית
 0.531.71  דובר רוסית

 0.150.86-  חברות במכבי
 0.131.14  חברות במאוחדת
 0.260.77-  חברות בלאומית

 *0.05<p   
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  בריאות על: מידת ההכבדה של תשלומי המשפחה 'חנספח 
  

מסוג רגרסיה  משתני-רב, ניתוח "במידה רבה"מכבידים  : תשלומי המשפחה על בריאות1ח לוח
  2009לוגיסטית, 

 B  Odds Ratio 
 0.011.01 65גיל: +

 1.25*0.23 מין: אישה
 1.50*0.41 מחלה כרונית
 1.84*0.61 חמישון תחתון

 0.46*0.77- ערביתדובר 
 0.58*0.54- דובר רוסית

 0.42*0.88- חברות במכבי
 0.300.74-  מאוחדתחברות ב
 0.260.77-  לאומיתחברות ב

* 0.05<p   
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ופעילויות  המחירבגלל  : ויתור על טיפול בקופה בשנה שקדמה לסקר'טנספח 
  הקופות לריסון ההוצאות 

  
 2009, לפי קבוצות אוכלוסייה, המחירבגלל בשנה שקדמה לסקר על טיפול בקופה  רווית: 1טלוח 

  אחוזים)ב(
חולים 
 כרוניים

  
 אחרים

חמישון 
 תחתון

  
 אחרים

  
 נשים

  
 גברים

דוברי 
 ערבית

  
 אחרים

  
 קשישים

  
 אחרים

87 116867 7 4 8 
 *0.05<p  
  

לפי קבוצות אוכלוסייה,  ,בגלל המחירבשנה שקדמה לסקר ר על תרופות שהרופא רשם ו: וית2טלוח 
  אחוזים)ב( 2009

חולים 
 כרוניים

  
 אחרים

חמישון 
 תחתון

  
 אחרים

  
 נשים

  
 גברים

דוברי 
 ערבית

  
 אחרים

  
 קשישים

  
 אחרים

148 1781188 10 9 10 
 *0.05<p  
  

, לפי בגלל המחיר ר על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרשם בשנה שקדמה לסקרו: וית3לוח ט
  אחוזים)ב( 2009קבוצות אוכלוסייה, 

חולים 
 כרוניים

  
 אחרים

חמישון 
 תחתון

  
 אחרים

  
 נשים

  
 גברים

דוברי 
 ערבית

  
 אחרים

  
 קשישים

  
 אחרים

1812 2211161113 14 12 14 
* 0.05<p  
  

מסוג רגרסיה  משתני-רבבגלל תשלום, ניתוח בשנה שקדמה לסקר ר על טיפול בקופה ו: וית4טלוח 
  2009לוגיסטית, 

 BOdds Ratio 
0.36*1.02- 65גיל: +

1.53  *0.42 מין: אישה
0.391.47 מחלה כרונית
2.11  *0.75 חמישון תחתון
0.49  *0.71- דובר ערבית
  0.35  *1.04-  דובר רוסית

  0.33  *1.12-  חברות במכבי
0.520.59- חברות במאוחדת
0.160.85- חברות בלאומית

* 0.05<p   
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  מסוג  משתני-רבבגלל המחיר, ניתוח בשנה שקדמה לסקר ר על תרופות שהרופא רשם ו: וית5טלוח 
  2009לוגיסטית, רגרסיה                 

 BOdds Ratio 
0.55  *0.60- 65גיל: +

0.311.37 מין: אישה
2.23  *0.80 מחלה כרונית
3.07  *1.12 חמישון תחתון
0.44  *0.82- דובר ערבית
0.74  0.30- דובר רוסית

0.49*0.72- חברות במכבי
  0.70  0.35-  חברות במאוחדת
  1.01  0.01  חברות בלאומית

* 0.05<p   

  
 משתני-רבר על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרשם בשנה שקדמה לסקר, ניתוח ו: וית6טלוח 

   2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה 
 BOdds Ratio 

0.54  *0.61- 65גיל: +
1.57  *0.45 מין: אישה

1.95  *0.67 מחלה כרונית
2.49  *0.91 חמישון תחתון
0.52  *0.65-  דובר ערבית
0.65  *0.43- דובר רוסית

0.45  *0.79- חברות במכבי
  0.66  0.42-  חברות במאוחדת
  0.86  0.15-  חברות בלאומית

 *0.05<p   

  
מסוג  משתני-רב: קבלת הפניה או התחייבות מהקופה לאחר מאמץ מסוים או בקושי, ניתוח 7טלוח 

   2009לוגיסטית, רגרסיה 
 BOdds Ratio 

0.55  *0.59- 65גיל: +
0.110.90- מין: אישה

0.021.02 מחלה כרונית
0.110.90- חמישון תחתון
0.241.27 דובר ערבית
0.630.53- דובר רוסית

0.050.95- חברות במכבי
0.39*0.94-  חברות במאוחדת
0.300.74-  חברות בלאומית

* 0.05<p   
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   2009לוגיסטית, מסוג רגרסיה  משתני-רב, ניתוח ויתור על שירות רפואי בגלל המרחק: 8לוח ט
 BOdds Ratio 

  0.40  *-0.92 65גיל: +

  1.66  *0.51 מין: אישה

  1.80  *0.59 מחלה כרונית

  1.66  *0.51 חמישון תחתון

  0.66  -0.41 דובר ערבית

  0.64  -0.45 דובר רוסית

  0.70  -0.36 חברות במכבי

  1.58  *0.45  חברות במאוחדת

0.73  -0.31  חברות בלאומית

* 0.05<p   
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  החולים-קופת: שביעות רצון ממערכת הבריאות ומ'ינספח 
  

  אחוזים)ב( 2009באופן כללי לפי קופה,  החולים-קופת: שביעות רצון ממערכת הבריאות ומ1ילוח 
לאומיתמאוחדת מכבי כלליתלוהכ-סך 

            שביעות הרצון ממערכת הבריאות באופן כללי
 4 13 9 99  מרוצה מאוד

  61  55  62  59  59  מרוצה
  28  23  21  23  23  כך מרוצה-לא כל

  8  8  8  9  9  לא מרוצה
            

            שביעות רצון מהקופה באופן כללי 
  38  37  35  32  34  מרוצה מאוד

  53  55  58  56  56  מרוצה
  6  7  7  9  8  כך מרוצה-לא כל

  2  1  0  3  2  לא מרוצה

  

מסוג  משתני-רבמאוד מתפקוד מערכת הבריאות, ניתוח או גבוהה : שביעות רצון גבוהה 2ילוח 
  2009לוגיסטית, רגרסיה 

 BOdds Ratio 
 1.82 *0.60 65מעל  גיל:

 0.95 0.05- מין: אישה
 0.96 0.04- חולה כרוני

 0.85 0.17- חמישון תחתון
 3.67 *1.30 דובר ערבית
 0.95 0.05-  דובר רוסית

 1.41 *0.34  במכבי חברות
  1.22  0.20  מאוחדתב חברות
  0.90  0.10-  תלאומיב חברות

* 0.05<p  
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  : השוואה בין קבוצות אוכלוסייהאי"נספח 
  

  אחוזים)ב( 2009בקבוצות חלשות באוכלוסייה לבין קבוצות אחרות, מדדים שונים  בין : השוואה 1אלוח י"
  

 מדדים
חולים 
 כרוניים

  
 בריאים

  עולים
 ערבים  (דוברי רוסית)

  יהודים
 (ללא עולים)

חמישון 
 תחתון

חמישונים 
 אחרים

  קשישים
)65(מעל גיל 

  
  צעירים

   
 נשים

  
  גברים

                        נגישות ותשלום
 26 *31  28  *2734*36  *2432*2621  *35  תשלומים מכבידים במידה רבה
  6  *8  *8  4  6  *11  *8  7  *3  7  8  ויתור על טיפול בגלל תשלום

  8  *11  10  9  8  *17  10  8  8  8  *14  ויתור על תרופה בגלל התשלום

  11  *16  14  12  11  *22  14  13  10  12  *18  ויתור על תרופה או טיפול

שביעות רצון רמת השירות ו
                        מ: )"מרוצה מאוד"(

  הרמה המקצועית של 
  39  42  40  44  *43  34  *46  *28  33  41  40  רופא המשפחה    

  46  49  47  51  48  44  *53  36  *35  47  48  היחס של רופא המשפחה

  38  *45  40  *49  41  43  *47  33  *25  39  *46  האחיותשל יחס ה

  33  32  32  34  33  31  *37  26  *22  32  33  המומחים   הרמה המקצועית של

  33  36  33  39  34  35  *39  32  *17  35  33  יחס הפקידים

  26  23  23  28  23  28  *27  24  *11  25  23  מבחר התרופות

  33  29  29  *38  31  31  *33  31  *19  32  *28  קלות קבלת תרופות

  30  31  29  *37  30  30  *33  29  *22  29  33  פניותהקלות קבלת ה

  30  30  30  *36  31  29  *34  26  *19  29  32  שירותי המעבדה

  ניקיון וטיפוח מתקני
  40  43  41  42  41  45  *46  38  *27  42  41  הקופה     

  33  36  33  *42  34  36  *37  32  *24  33  37  החולים באופן כללי-קופת

                        שעות העבודה נוחות מאוד
  21  22  21  24  21  21  *23  21  *16  21  22  רופאי המשפחה

  13  14  13  *18  14  15  15  *16  *4  13  15  הרופאים המקצועיים
* p<0.05  לבדיקת ההבדל בין קבוצות האוכלוסייה  
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  אחוזים); (המשך)ב( 2009בין קבוצות חלשות באוכלוסייה לבין קבוצות אחרות,  של מדדים שונים: השוואה 1א"לוח י
  

 מדדים
חולים 
 כרוניים

  
 בריאים

(דוברי  עולים
 ערבים  רוסית)

  יהודים
 (ללא עולים)

חמישון 
 תחתון

חמישונים 
 אחרים

  קשישים
 )65(מעל גיל 

  
  צעירים

  
  נשים

  
  גברים

  17  *22  19  *24  19  *24  *22  21  *8  20  21  עובדי המשרד
  השעות שבהן לוקחים ומוסרים

  15  19  16  *24  17  19  *19  17  *11  15  21  בדיקות מעבדה    
                        זמינות ונגישות

  15זמן המתנה לרופא משפחה עד 
  69  65  67  68  67  67  *64  *74  73  70  *61  דקות    

  זמן המתנה מרגע הזמנת התור אצל 
  רופא מקצועי ועד הגעה לטיפול    

  36  *45  41  42  *43  33  42  *29  *45  38  *45  אצלו יותר משבועיים    
  63  58  *43  30  59  *64  40  42  39  61  58  מקצועיזמן המתנה סביר לרופא 

  קושי בקבלת טיפול רפואי 
  13  15  14  17  13  *18  15  12  15  13  *17  מאוד) (קשה וקשה    

בות לאחר יקיבלו הפניה או התחי
  1SB[  18  21  10*  26*  20  19  20  13  21*  18  22[בקושימאמץ או 

  9  *13  *12  7  10  *14  12  10  8  10  *13  ויתרו על שירות בגלל המרחק

                        מניעה
  שביצעו בדיקת 50נשים בנות +

    70  *76  62   72  60  70  67  72  70  71  ממוגרפיה בשנתיים האחרונות     
  דם בחצי שנה-בוצעה בדיקת לחץ

  54  51  49  *68  53  51  53  53  49  47  *65  אחרונה     
  18  16  11  *46  17  16  17  16  19  10  *32 קבלת חיסון נגד שפעת בשנה האחרונה

                        מצב בריאות
  *80  71  *82  42  76  72  79  *84  *49  89  *44 הערכת מצב בריאות טוב עד טוב מאוד

  16  *29  21  *30  22  *27  *20  25  *33  17  *36  חש מצוקה נפשית בשנה האחרונה

                        פנייה מחוץ למערכת הציבורית
  הוציאו הוצאות לרופא פרטי בשלושת

  20  20  21  16  21  18  *23  *12  14  21  19  האחרונים החודשים     
  80  82  80  80  *85  66  *86  *63  64  80  82  יש ביטוח משלים
  37  33  *38  21  *39  17  *41  *16  26  37  *31  יש ביטוח מסחרי

                        הערכת תפקוד מערכת הבריאות 
  שביעות רצון גבוהה מאוד ממערכת

  *12  7  8  *12  9  9  *8  *13  12  9  10  הבריאות    
 *p<0.05  לבדיקת ההבדל בין קבוצות האוכלוסייה  



 

 58

  

  המשך)) ; (אחוזיםב( 2009בין קבוצות חלשות באוכלוסייה לבין קבוצות אחרות,  של מדדים שונים: השוואה 1א "לוח י
  

 מדדים
חולים 
 כרוניים

  
 בריאים

  עולים
 ערבים  (דוברי רוסית)

  יהודים
 (ללא עולים)

חמישון 
 תחתון

 חמישונים
 אחרים

  קשישים
 )65(מעל גיל 

  
  צעירים

  
  נשים

  
  גברים

                        ניהול הטיפול התרופתי
בשנה האחרונה הפסיק או שינה מינון 

  15  16  16  14  15  19  *17  14  *10  15  16  של תרופה מבלי להודיע לרופא

  78  74  74  *81  76  75  *73  79  *85  72  *80  קיבל הסבר מספיק על התרופות שלוקח

ך על אתבשנה האחרונה רופא עבר 
כל התרופות שאתה לוקח (מי  רשימת
  38  *45  36  *61  42  41  *38  41  *58  30  *60  תרופות בקביעות שלוקח

                        חולה-תקשורת רופא
  לא קיבל הסבר מספיק מרופא המשפחה 

  16  13  14  13  14  16  13  *19  *12  15  13  על מצבו הרפואי והטיפול הנדרש

 לא קיבל הסבר מספיק מהרופא 
המקצועי על מצבו הרפואי והטיפול 

  11  *16  14  13  14  14  15  11  11  14  14  הנדרש

  בשנה האחרונה רופא לא ענה לך על 
  13  13  *14  7  13  13  13  10  16  15  *9  שאלות חשובות שהיו לך

  אין רופא שמרכז את כל המידע על
  41  44  *45  30  42  44  43  *32  *53  47  *32  הטיפולים הרפואיים שלך

  *p<0.05  לבדיקת ההבדל בין קבוצות האוכלוסייה  
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  )Odds Ratioיים: סיכום רגרסיות לוגיסטיות (עיקרמדדים  - 2009: אוכלוסיות חלשות 2א "לוח י
  שביעות רצון "גבוהה מאוד" 

מרמה   
מקצועית של 
 רופא המשפחה

  
יחס רופא 
 המשפחה

  
מיחס 

 האחיות

מרמה 
מקצועית 

 מומחים של

  
מיחס 

 הפקידים

  
ממבחר 
  התרופות

מקלות 
קבלת 
  תרופות

מקלות 
קבלת 
  הפניות

  
משירותי 
  המעבדה

  
מניקיון 
  וטיפוח

מהקופה 
באופן 
  כללי

 מ"למ"ל מ"למ"ל0.72מ"למ"למ"ל1.37מ"למ"לחולה כרוני (בריא)
                        

 1.51מ"ל 1.55 1.491.592.071.53מ"ל1.41מ"למ"ל)65קשיש (מתחת לגיל 
                

 מ"למ"ל מ"למ"למ"למ"למ"למ"ל1.31מ"למ"לנשים (גברים)
                        

 מ"ל1.28 מ"למ"למ"ל1.38מ"למ"למ"למ"למ"לחמישון תחתון (אחרים)
                        

  מ"ל0.68 מ"למ"למ"למ"למ"ל0.540.520.530.67ערבים (יהודים)
                        

 0.410.46 0.37 0.550.430.320.430.310.290.420.48  דוברי רוסית (אחרים)
  קטגוריית ההשוואה  -בסוגריים 

  מקדם הרגרסיה לא מובהק סטטיסטית - מ"ל
  החולים כמשתנים בלתי תלויים-במודל הרגרסיה נכללו גם קופות

 



 

 60

  המשך)) ; (Odds Ratioיים: סיכום רגרסיות לוגיסטיות (עיקרמדדים  - 2009: אוכלוסיות חלשות 2-"אלוח י
  מניעה    זמינות ונגישות  שעות עבודה "נוחות מאוד" 

 

  
  
  
  

רופאי 
המשפחה

  
  
  
  

רופאים 
 מקצועיים

  
  
  
  

משעות 
 המשרד

  
  
  
  

משעות 
 המעבדה

  
  

זמן המתנה 
לרופא 

 משפחה עד
 דקות 15

  
  

זמן המתנה 
אצל רופא 

מומחה יותר 
  משבועיים

  
זמן 

 המתנה
לרופא 

מקצועי 
  סביר

  
  

קושי בקבלת 
טיפול רפואי 
(קשה וקשה 

  מאוד)

  
  

קיבלו הפניה 
או התחיבות 
לאחר מאמץ 

  או בקושי

נשים בנות 
ביצעו  50+

בדיקת 
ממוגרפיה 
בשנתיים 
  האחרונות

  
  

נבדק 
דם -לחץ

בחצי שנה 
  אחרונה

  
חיסון 

נגד 
שפעת 
בשנה 

 האחרונה
חולה כרוני 

  2.89 1.86 מ"ל  מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל 0.58 1.51 מ"ל מ"ל מ"ל (בריא)
                          

קשיש (מתחת 
  4.91 1.72  0.49  0.55 מ"ל  0.47 מ"ל 1.44 1.61 1.54 1.71 מ"ל )65לגיל 

 מ"ל מ"ל מ"ל                   

     מ"ל מ"ל מ"ל 1.44 מ"ל 1.31 1.37 מ"ל מ"ל נשים (גברים)
 מ"ל מ"ל מ"ל                   

חמישון 
 מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל 1.62 מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל 1.38 מ"ל מ"ל(אחרים)תחתון

                   
  ערבים 

 מ"ל מ"ל מ"ל  מ"ל  0.61 מ"ל  0.52 1.81 מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל (יהודים)
                       

דוברי רוסית 
 מ"ל 0.72 מ"ל  מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל 1.62 0.40 0.26 0.20 0.57  (אחרים)

  קטגוריית ההשוואה  -בסוגריים 
  מקדם הרגרסיה לא מובהק סטטיסטית - מ"ל

  החולים כמשתנים בלתי תלויים-במודל הרגרסיה נכללו גם קופות
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  המשך)) ; (Odds Ratioיים: סיכום רגרסיות לוגיסטיות (עיקר מדדים  - 2009: אוכלוסיות חלשות 2א "לוח י

 

  
  מצב בריאות

  
    הציבוריתפנייה מחוץ למערכת 

  
  ויתור על טיפול

הערכת תפקוד 
 מערכת הבריאות

  
הערכת מצב 
בריאות טוב 
  עד טוב מאוד

חש מצוקה 
נפשית בשנה 

  האחרונה

  היו הוצאות 
  לרופא פרטי 

החודשים  בשלושת
  האחרונים

  
יש 

ביטוח 
  משלים

  
  יש 

ביטוח 
  מסחרי

ויתור על 
טיפול  

בגלל 
  המרחק

  ויתור על
  טיפול
  בגלל
  תשלום

  עלויתור 
  תרופה  

  בגלל 
 התשלום

 ויתור על  
תרופה או על 

טיפול בגלל 
  התשלום

שביעות רצון 
גבוהה או גבוהה 

מאוד ממערכת 
 הבריאות

  חולה כרוני 
 מ"ל 1.96 2.23 מ"ל 1.80 מ"ל מ"ל מ"ל 2.73 0.12 (בריא)

                      
  קשיש 

 מ"ל 0.54 0.55 0.36 0.40 0.42 מ"ל מ"ל מ"ל 0.36 )65(מתחת לגיל 
                      

 1.570.53 1.661.531.40מ"ל1.29מ"ל0.612.10נשים (גברים)
                      

  חמישון תחתון
 מ"ל 2.49 3.07 2.11 מ"ל 0.41 0.47 מ"ל מ"ל 0.59 (אחרים) 

                      
 0.522.09 0.44מ"למ"ל0.420.350.33מ"למ"לערבים (יהודים)

                      
  דוברי רוסית 

 1.57 מ"ל מ"ל 0.35 מ"ל 0.51 0.43 0.57 1.62 0.29  (אחרים)
  קטגוריית ההשוואה  - בסוגריים 

  מקדם הרגרסיה לא מובהק סטטיסטית - מ"ל
  החולים כמשתנים בלתי תלויים- במודל הרגרסיה נכללו גם קופות
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  (המשך) ;)Odds Ratioיים: סיכום רגרסיות לוגיסטיות (עיקרמדדים  - 2009: אוכלוסיות חלשות 2-אלוח י"
   ניהול הטיפול התרופתי 

  
  

נטל 
 תשלומים

  חולהא תקשורת רופ
הפסיק או שינה  

מינון תרופה 
מבלי להודיע 

  לרופא

קיבל הסבר 
מספיק על 

  התרופות שלוקח

ו על אתרופא עבר 
רשימת כל 

התרופות (מי 
 שלוקח בקביעות)

לא קיבל הסבר 
מספיק מרופא 

המשפחה על 
  מצבו הרפואי

קיבל הסבר לא 
מספיק מרופא 

מקצועי על 
  מצבו הרפואי

רופא לא ענה 
על שאלות 

חשובות שהיו 
  לך

אין רופא שמרכז 
את כל המידע על 

הטיפולים 
  הרפואיים שלך

 0.55 0.63 מ"ל מ"ל1.50 2.53 1.38 מ"לחולה כרוני (בריא)
                  

 0.63 0.47מ"למ"למ"ל מ"למ"למ"ל)65קשיש (מתחת לגיל 
                  

 מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל1.25 מ"ל מ"ל מ"לנשים (גברים)
                  

 1.35  מ"ל מ"ל מ"ל1.84 מ"ל מ"ל מ"לחמישון תחתון (אחרים)
                  

 0.55 0.63 מ"ל מ"ל0.47 מ"ל מ"ל מ"לערבים (יהודים)
                  

 1.68 1.51מ"למ"ל  0.58 0.491.782.22  דוברי רוסית (אחרים)
   קטגוריית ההשוואה - בסוגריים 

  מקדם הרגרסיה לא מובהק סטטיסטית - מ"ל
  החולים כמשתנים בלתי תלויים- במודל הרגרסיה נכללו גם קופות
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וקושי בקבלת  המתנה לתור לרופא מקצועי משךנספח י"ב:  
  תוח נתוני סקר אוכלוסייה של יהתחייבות/הפניה :נ

  2009 מכון ברוקדייל,               
  

  :שנכללו בניתוח המשתנים

קור אצל רופא מקצועי דרך קופת החולים יב של הנושא את בדקנושאלה ב: קור אצל רופא מקצועייב

  ווגנו לשני סוגים: יהחודשים האחרונים.  את המקצועות ס 3-ב

אליהם יש פניה ישירה בכל  "מקצועות שכיחים" רופאים מקצועיים שמטפלים בבעיות "שכיחות"

  ופדיה, עיניים ועור. תנקולוגיה, אא"ג, אוריהקופות: ג

 אליהם בדרך כלל נדרשת הפניה למשל: נפרולוגיה, לב, אורולוגיה, וכד' מקצועות אחרים":"

 ה לרופא מסוים או כלשהו: "האם הזמנת תור לרופא מסוים שרצית להגיע רק אליו?" (כן, לא)יפני

  : הזמן שעבר מאז שהאדם הזמין תור ועד שהגיע לטיפול. לתורזמן המתנה 

מתנה: "האם הזמן שחיכית עד ליום הביקור נראה לך סביר, לא כל כך סביר, לא ההערכת סבירות ה

  סביר".

- : בדקנו שלוש הגדרות של אזור: אזורי חיוג; נפות (על פי הגדרת הלמ"ס); אשכול סוציואזור מגורים

  אקונומי של הלמ"ס.

  לפחות. p<0.05להבדלים בין קבוצות. צוינו הבדלים מובהקים ברמה  2χ: נערכו מבחני תוחייטת הנש
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  ממצאים

  

  )n = 793לפי המקצוע הרפואי*  ( ,המתנה לרופא מקצועי משך: 1"ב ילוח 

  מקצועות אחרים++   
 מכלל הפונים)  31%(

  מקצועות שכיחים +  
סה"כ         מכלל הפונים)  69%(  

  עד שבוע   42  48  29

18  17 17  שבוע עד שבועיים

22 20 20  שבועיים עד חודש

32 15 20  מעל חודש

P<0.05    * 2 במבחןχ בדיקת הקשר בין זמן המתנה וסוג מקצוע (שכיח/אחר) ל  
: יית רופאניתן בכל הקופות לפנות באופן עצמאי, ללא הפנ בנוגע אליהןשמקצועות לבעיות שכיחות   + 

  ופדיה, עיניים ועור.תאא"ג, אור גינקולוגיה,
מקצועות אחרים: מקצועות רפואיים שעבורם נדרשת הפניה מרופא ראשוני, כגון: נפרולוגיה, לב,   ++

  ה וכדומה. יאורולוגיה, אלרגי

  

מהפונים למקצוע שכיח המתינו  48%עולה כי זמני ההמתנה למקצוע שכיח קצרים יותר.  1י"במלוח 

מהפונים למקצוע אחר. במקביל גם שעור הממתינים מעל חודש נמוך יותר  29%לתור עד שבוע לעומת 

  ).32%) לעומת הפונים למקצוע אחר (15%בקרב הפונים למקצוע שכיח (

  

ולפי סוג המקצוע  ולרופא כלשהו  יה לרופא מקצועי מסויםילפי פנ ,המתנה לתור משך: 2"ב ילוח 
  ); (באחוזים )n=714( הרפואי 

  

  מקצועות שכיחים
  מכלל הפונים) 69%(

  מקצועות אחרים**
  מכלל הפונים) 31%(

  רופא מסוים 
מכלל הפונים  60%(

  למקצועות שכיחים)

  רופא כלשהו 
מכלל הפונים   40%(

  למקצועות שכיחים)

  רופא מסוים 
מכלל הפונים  56%(

  למקצועות אחרים)

  רופא כלשהו 
מכלל הפונים  44%(

  למקצועות אחרים)
  33.0  25.7  51.4  45.8  עד שבוע

שבוע עד 
  25.5  12.5  17.3  16.3  שבועיים

שבועיים 
  16.0  25.7  17.3  21.7  עד חודש

  25.5  36.0  14.1  16.3  מעל חודש

  100  100  100  100  סה"כ 
**  P<0.01  2במבחןχ  לאלבדיקת קשר בין זמן המתנה לבין פניה לרופא מסוים או כלשהו, בתוך מקצועות 

  שכיחים 

המבקשים להגיע לרופא מסוים מכלל הפונים למקצועות אחרים המתינו מ 36%עולה כי  2י"ב מלוח

  אלו שביקשו להגיע לרופא כלשהו בעל מקצוע אחר. מ 26%-מעל חודש לעומת כ
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; )n=792מתנה ולפי סוג המקצוע הרפואי (הה משך: הערכת סבירות משך ההמתנה לתור, לפי 3 "בילוח 
  (באחוזים)

  מקצועות אחרים
 מכלל הפונים) ** 31%(   

  מקצועות שכיחים 
   מכלל הפונים) ** 69%(          

  עד שבוע    
94.2  88.3 סביר
0.0 4.9  לא כ"כ סביר
5.8 6.8  לא סביר
   שבוע עד שבועיים    
75.0 57.6 סביר
11.4 14.1  לא כ"כ סביר
 לא סביר  28.3 13.6
   שבועיים עד חודש    
50.9 30.9   סביר
15.1 20.9  לא כ"כ סביר
34.0 48.2  לא סביר
   מעל חודש    
23.0 14.1 סביר
18.9 11.8  לא כ"כ סביר
58.1 74.1  לא סביר

 **  P<0.01  2במבחןχ  לבדיקת הקשר בין זמן המתנה להערכת סבירות משך ההמתנה בתוך מקצועות שכיחים
  ובתוך מקצועות אחרים.

  

עור יאת ההמתנה כ"סביר" יורד ככל שזמן ההמתנה עולה, ושעור המעריכים יעולה כי ש 3י"במלוח 

המעריכים את זמן ההמתנה כ"לא סביר" עולה במקביל הן בקרב הפונים לרופא במקצוע שכיח והן 

  בקרב הפונים לרופא במקצוע אחר. 

  

 14%מהממתינים שבוע עד שבועים למקצועות שכיחים מעריכים את הזמן כ"לא סביר" לעומת  28%

) בקרב הממתינים מעל חודש למקצועות שכיחים 74%( גבוהעור יונים למקצועות אחרים. שבקרב הפ

 מהפונים למקצוע אחר. 58% לעומתמעריכים את זמן ההמתנה כ"לא סביר", 
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  ; (באחוזים))n=808( ;המתנה לתור לרופא מקצועי לפי אזורים (בהגדרות שונות) משך: 4 "בילוח 

  
עד שבוע    

 מהפונים) 41.8%(
שבוע עד שבועיים 

  מהפונים) 17.0%(
שבועיים עד חודש 

 מהפונים) 20.6%(
מעל חודש 

 סה"כ  מהפונים) 20.5%(
  אזורי חיוג

02  40.0  14.7  20.0  25.3  100  
03  42.7  16.5  24.7  16.1  100  
04  44.7  20.1  16.4  18.7  100  

08  40.7  14.5  20.3  24.4  100  
09  34.7  18.7  20.0  26.7  100  

  נפות 
  100  25.3  20.0  14.7  40.0  ירושלים

  100  18.7  16.4  20.1  44.7  חיפה והצפון
  100  26.3  21.1  18.4  34.2  מרכז

  100  16.1  24.7  16.5  42.7  תל אביב
  100  24.6  19.9  14.6  40.9  ב"ש והדרום

  
תוח של זמני המתנה לפי מספר הגדרות של אזורים. לא נמצאו הבדלים ימוצגים ממצאי נ 4י"בבלוח 

  קורים אצל כלל הרופאים המקצועיים.ימובהקים בזמני המתנה כאשר מסתכלים על הב

  

תוח נפרד עבור פניות לרופאים במקצועות שכיחים ופניות לרופאים אחרים לא נמצאו הבדלים יגם בנ

  מובהקים בזמני המתנה. 

  

קטגוריות של זמני המתנה נמצאו הבדלים מובהקים בזמני  3-נפות ו 4בבדיקה נוספת שבה הוגדרו 

  ). 5י"בהמתנה לרופאים במקצועות שכיחים לפי נפות (לוח 

  
  המתנה לתור לרופא מקצועי, בקרב הפונים למקצועות רפואיים שכיחים, לפי נפות*  משך: 5 "בילוח 

                )n=552(באחו) ;(זים  

 
   עד שבוע

  מהפונים) 48.1%(
  שבוע עד חודש

  מהפונים) 36.5(
  מעל חודש 

  סה"כ  מהפונים) 15.4%(
  100  23.3  33.3  43.3  ירושלים

  100  9.5  34.3  56.2  חיפה והצפון
  100  13.5  38.4  48.1  מרכז ות"א

  100  22.0  36.4  41.5  ב"ש והדרום

*  P<0.05  2במבחןχ  לבין אזור מגוריםלבדיקת קשר בין זמן המתנה   

  
עולה כי יש הבדלים מובהקים בזמני ההמתנה של הפונים למקצועות רפואיים שכיחים  5י"במלוח 

ממתינים  56.2%זמן ההמתנה קצר יותר ( והצפון חיפהבאזורים גאוגרפיים לפי הגדרה של נפה. באזור 

) ממתינים מעל חודש. 13.5%("א והמרכז שעורים נמוכים תעד שבוע) לעומת אזורים אחרים.  באזור 

 22%-ו 23.3%בנפות  ירושלים וב"ש והדרום שעורים גבוהים יחסית ממתינים יותר מחודש (

  בהתאמה).

  


