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  תמצית מחקר
  

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

  .85%היה 

  

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

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

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

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

  .קובעי המדיניות

  

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

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

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

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

  .לה� מחלה כרונית

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .לדעת�" לא סביר"זמ� ההמתנה ענו ש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . לבריאות מכבידי� במידה רבה
  

  שירותיםהנגישות 

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

  

  תשלומי�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . חייבות לספק לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתיהחולי�
  

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

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

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

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

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

  ).2003)  ב16%)  ו2005
  

  מעבר בין קופות

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

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

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

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

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

  ).חשש מאיבוד זכויות, תשלומי�
  

  ת ועדכון הסלתרופו

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

  .לעצמ� או לב� משפחת�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  במערכת הבריאותבמחלות כרוניות התנסויות של חולים 

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

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

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

  .וספות כדי ללמוד על ההתנסויות הייחודיות שלה� במערכתנ

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

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

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

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

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

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

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

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

  . ע� המערכתמגעי�של 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ת הבריאות הערכת תפקוד מערכ

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

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

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

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

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

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

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

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

 .לבריאות



v 

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

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

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

  . שקשורות בטיפול רפואי לקוי ויחס לא טוב

  

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

  :נדונות סוגיות העולות מהממצאי�

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

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

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

  .מחסומי� אפשריי� למעבר בי� קופות �
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 2005, רגרסיה לוגיסטית                  
  

66 

    
  משתני מסוג ) ניתוח רב, רישה של הקופה מהחולה להחלי/ תרופה בגלל מחירה הגבוהד   :8) לוח ט

 2005, רגרסיה לוגיסטית                  
  

67 

    
 68  2005, החולי� באופ� כללי לפי קופה) שביעות רצו� ממערכת הבריאות ומקופת    :1)לוח י

    
  משתני מסוג רגרסיה )ניתוח רב, שביעות רצו� גבוהה מאוד מתפקוד מערכת הבריאות    :2)לוח י

 2005, לוגיסטית                  
  

68 

    
 69  2005, התנסויות של חולי� לעומת בריאי� במערכת הבריאות  :1) לוח יא

    
 70  2005,  לבי� קבוצות אחרותכלוסייהבאוהשוואה בי� קבוצות חלשות    :1) לוח יב

    
 73  סיכו� רגרסיות לוגיסטיות: מדדי� מרכזיי�)  2005אוכלוסיות חלשות    :2) לוח יב
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