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  מצית מחקרת
  

 לנשים הרות ולתינוקות הם אחת הדרכים העיקריות של מדינת ישראל לדאוג השירותי המניע

-  קופות.קרי של שירותים אלו הוא משרד הבריאותיהספק הע, נכון להיום. ריאות האוכלוסייהלב

ומטפלות בחלק , ספקת השירותה תל אביב וירושלים ממלאות אף הן תפקיד חשוב בועיריותהחולים 

  .לא מבוטל מהאוכלוסייה

  

ספקת החריות להא, ישובים נבחרים בארץי ב,בוש ניסוי עלממשלת ישראל החליטה , 2004בשנת 

ממשרד פנייה  עקבותב .החולים-לקופותעיריות הממשרד הבריאות ו  טיפת חלב תעבורשירותי

להלן (הניסוי ממדית של -מכון ברוקדייל הערכה רב-וינט'ג-רסימאי מבצע, משרד האוצרמהבריאות ו

   . המתוכנן בטיפות החלב")הפיילוט"

  

מטרות הסקר . 2006טלפוני בתחילת ארצי בוצע סקר אמהות , במסגרת הערכת הפיילוט בטיפות החלב

 עמידה בסטנדרטים נבחרים ברמה הארציתאת האת רמת השירות ו, ערב הפיילוט המתוכנן ,היו לבחון

. ונים שונות ובין ספקים שיה וכן לבחון את ההבדלים בין קבוצות אוכלוסי;בעיני הצרכנים של השירות

) ביבאל מודיעין ות, אלעד(הסקר בדק את המידה שבה היישובים שנבחרו להשתתף בפיילוט , בנוסף

  .מייצרים בסיס טוב להשוואה וללמידה

  

ממצאי הסקר עשויים לתרום רבות לתכנון ולפיתוח של , למרות זאת. 2007הפיילוט הוקפא בפברואר 

  .ורם המספק את השירותללא קשר לשינויים בג, שירותי טיפות החלב בעתיד

  

כאשר ,  אמהות2,575רואיינו . פיילוטמדגם מתוגבר מיישובי ההן מדגם ארצי מייצג והן המדגם כלל 

 .ויחסית היו מעט סירובים, רוב הנפל נבע מבעיות באיתור מספרי טלפון. 74%שיעור ההיענות היה 

  .התצפיות שוקללו כדי לייצג את האוכלוסייה הכללית

  

מקבלות את השירותים המרכזיים מדווחות שהן ששיעור גבוה מאוד של אמהות  מהסקר עולה

זוהו מספר ממדים של השירות שניתנים , כן-כמו. חיסונים ובדיקות התפתחות: והבסיסיים ביותר

   .קיום שיחות והדרכות בחלק מהנושאים והמשכיות הטיפול, כגון קיום ביקורי בית, לשיפור

  

הכל המערכת מצליחה ליצור שירות שוויוני על רקע רמת -עולה שבסך, תעל סמך הדיווחים של האמהו

ת וערבישל אמהות  והקבוצההכנסה ה ותמעוטאמהות של הקבוצה גם בקרב  .הכנסה ועל רקע לאום

בחלק . )חיסונים ובדיקות (בלו את השירותים המרכזייםינמצא שיעור גבוה מאוד של אמהות שק

אשר זכו אוכלוסיות אלו ליותר שירותים מ) גון הדרכותכ(מהנושאים האחרים שנבדקו בסקר 

באופן כללי נמצא , כן-כמו .כנראה כמענה לצרכים גדולים יותר, האוכלוסייה המבוססת יותר

כגון (נמצאו מספר נושאים , עם זאת. שהאמהות מעוטות ההכנסה והאמהות הערביות מרוצות יותר

 פחות מקבלות שירות האוכלוסיות החלשות הםשב ,)קבוצתיותהשכבה על הגב והשתתפות בהדרכות 

  .מהאוכלוסייה הכלליתטוב 
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תינוקות שטופלו  בדיקות ההתפתחות לא התגלו הבדלים משמעותיים ביןבבשיעורי החיסונים ו

ממדי השירות האחרים שנבדקו שב נמצא.  לבין תינוקות שטופלו במשרד הבריאותהחולים-בקופות

 ונושאים אחרים שבהם ,)כגון ביקורי בית( למשרד הבריאות בסקר היו נושאים שבהם נמצא יתרון

הפערים בין הספקים גדולים יותר בקרב ). כגון שביעות רצון והמשכיות הטיפול(נמצא יתרון לקופות 

  . הכנסה נמוכהותבעלאמהות  הכנסה גבוהה מאשר בקרב ותבעלאמהות 

  

ם לנבוע לא רק מזהות הספק ומודל הבדלים בין ספקי השירות יכולי, כפי שהודגש בוועדת ההיגוי

גורמים שונים במשרד הבריאות . אלא גם מהיקף המשאבים המושקעים במודל, ההספקה של השירות

 טוענים כי בשנים האחרונות היו קיצוצים משמעותיים בשירותי בריאות הציבור של משרד הבריאות

ת משרד ובאחרין בטיפות החלב שעו ברמת השירות שניתגשפ, ) במספר האחיות15%-כולל ירידה של כ(

  .הבריאות

  

.  עם מגבלות מסוימותאבל, וללמידה  מהווים בסיס טוב להשוואהפיילוטשיישובי ה, לבסוף נמצא

 , ביישובי הפיילוטיש גיוון משמעותי) 'וכו, הכנסה, השכלה, גיל(רוב מאפייני האוכלוסייה ב

 הפיילוטשובי י בי,אך. קורת בהערכהמדגם הארצי שישמש קבוצת ביהתפלגות בוההתפלגות דומה ל

   . מאחר שהפיילוט לא כולל יישובים ערביים,ותערביאמהות  מעט מאוד נמצאו

  

כגון , ייאספו נתונים על מספר נושאים שמטבעם אינם ניתנים לבדיקה במסגרת סקר, בהמשך המחקר

נושאים . ידע שלהןוטיב מערכות המ, היקף הפעילות הקהילתית שלהן, היקף כוח האדם בטיפות החלב

  . אלו ייבדקו באמצעות שילוב של ניתוח נתונים מינהליים קיימים וראיונות עם מנהלי טיפות החלב
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  תודות
  

  : גיבוש השאלון ולהבנת הממצאים, אנו מודים לחברי ועדת ההיגוי למחקר שתרמו לעיצוב המחקר

מכבי שירותי , איילה בלאו; תמשרד הבריאו, יונה אמיתי;  מאוחדתוליםח-תופק ,אהרונסון זאב

; משרד הבריאות, אשר ברק; ת ירושליםיעירי, שרה בנימין; משרד הבריאות, גבי בן נון; בריאות

-וינט'ג-מאיירס, חביב ק'ג  ;שירותי בריאות כללית, דורית וייס ;האוניברסיטה העברית, ִמלּכה דונחין

שירותי , 'מאירוביץ יוסי; שרד הבריאותמ, לב בועז; עיריית מודיעין, פ"חרל מיכאל; מכון ברוקדייל

עיריית , נחמה חיים; משרד הבריאות, מירז חנה; חולים לאומית-קופת, מידן אברהם; בריאות כללית

חולים -קופת, קוגן עדית; משרד האוצר, קוגן ראובן; ביבאל עיריית ת, אהרון-עמית ענת; תל אביב

, שרמן ברוריה; ל אביב תשכת הבריאות המחוזיתל, שוחט תמי; משרד הבריאות, קידר ניר; מאוחדת

  .חולים לאומית-קופת

 
  .וליפעת יאיר שריכזה את עבודת השדה, המשמשת יועצת למחקר, תודה מיוחדת לרוזה גופין

  

  .לנירה ברעם וחיתם מוחסן ממשרד הבריאות שתרמו לגיבוש השאלוןגם תודה 

  

וללסלי קליינמן על , גר שסייעה בהגהה ובעיצובלוינ-לדורית גנות, תודה לבלהה אלון שערכה את הדוח

  .ההבאה לדפוס



   

  תוכן עניינים
  

 1                       רקע. 1
  

 2           שיטות. 2
 2            כללי2.1
 2         שיטת הדגימה וגודל המדגם2.2
 3            כלי המחקר2.3

  

 4           ממצאים. 3
 4       )יםספק הלכ(ארציים - הממצאים הכלל3.1
 6      )יםספק הלכ( הבדלים עיקריים בין אוכלוסיות 3.2
 7      הבדלים עיקריים בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת3.3
 8   )במדגם הארצי( הבדלים עיקריים בין הקופות לבין משרד הבריאות 3.4
 9  רקעבפיקוח על משתני) במדגם הארצי( הבדלים עיקריים בין הקופות למשרד הבריאות 3.5

  

 12           ביבליוגרפיה
  

  14           נספח לוחות

  
  



   

  רשימת לוחות בנספח
  

 14             לפי קבוצות הניתוח,מספר מרואיינות בפועל : 1לוח 
  

 14      כל הספקים- ממצאים לגבי כלל האוכלוסייה : 2לוח 
  

   תוצאות -רצון מרכיבים שונים של שביעות בין הקשר בין שביעות רצון כללית ל : 3לוח 

 16         רגרסיה לוגיסטית  
  

 17      כל הספקים - השוואה בין חמישון תחתון לעליון : 4לוח 
  

 19       הספקים   כל– ערביותאמהות יהודיות לאמהות השוואה בין  : 5לוח 
  

 21       האוכלוסייהל כל-פיילוט יישובי הבין השוואה בין משרד הבריאות ל : 6לוח 
  

 23    האוכלוסייהל  כל-החולים -קופותבין שוואה בין משרד הבריאות לה : 7לוח 
  

 25  לפי חמישונים נבחרים , החולים-קופותבין השוואה בין משרד הבריאות ל : 8לוח 
  

 27    לפי לאום , החולים-קופותבין השוואה בין משרד הבריאות ל : 9לוח 
  

  " קופה"היחס הצולב של ): סטיותרגרסיות לוגי(משתניים -סיכום ניתוחים רב: 10לוח 

 29        לעומת משרד הבריאות              
  

   רצון תלהיות מאוד שבעשל האם דוגמה של גורמים המשפיעים על הסיכוי : 11לוח 

 31         מהשירות באופן כללי  
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  רקע . 1
  

שראל לדאוג  לנשים הרות ולתינוקות הם אחת הדרכים העיקריות של מדינת יהשירותי המניע

 60%-כ (קרי של שירותים אלו הוא משרד הבריאותיהספק הע, נכון להיום. לבריאות האוכלוסייה

ספקת התל אביב וירושלים ממלאות אף הן תפקיד חשוב ב ועיריותהחולים - קופות.)מהתינוקות

  .ומטפלות בחלק לא מבוטל מהאוכלוסייה, השירות

  

ספקת ההאחריות ל, ישובים נבחרים בארץי ב,בושי  ניסועלממשלת ישראל החליטה , 2004בשנת 

ממשרד יה יפנ עקבותב .החולים-לקופותעיריות הממשרד הבריאות ו  טיפת חלב תעבורשירותי

להלן (הניסוי ממדית של -מכון ברוקדייל הערכה רב-וינט'ג-רסימאי מבצע, משרד האוצרמהבריאות ו

   .בטיפות החלבהמתוכנן  ")הפיילוט"

  

ראיונות עומק בקרב , ילודיםי לאמהותארצי של סקר : בהםו , שוניםעל כלי מחקרההערכה בנויה 

המצב  בין על השוואות הבנוי ההערכה. נהלייםיוניתוח נתונים מתוך מאגרי מידע מ, נותני השירותים

,  אלעד1,ביבאל ת( הפיילוטשובי יבילאחר ההעברה שמצב בין הל החולים-ת השירות לקופותלפני העבר

כדי לפקח על  ,זאת. )תוך כדי שימוש בקבוצות ביקורת , ואולי שכונות מסוימות בירושלים,מודיעין

ת ההערכה ו מטר.ספקת השירותה לעלהעברת האחריות  ות קשורןשאינ י אם וילדשירותמתן מגמות ב

  :הםבכללותה 

משרד י יד-לי הקופות והן בשירות הניתן עיד-להן בשירות הניתן ע, לזהות נקודות חוזק וחולשה .1

 .הבריאות והעיריות
   .לתרום לשיפור השירות של כל אחד מהספקים .2

 החולים-ספקת השירות לקופותה לעלתרום להחלטות עתידיות לגבי המשך העברת האחריות  .3

   .שובים נוספיםיבי

  .)הערכה מעצבת( הפיילוטלספק היזון חוזר על יישום תהליך ההעברה במסגרת  .4

ומערכות המידע של   בשדרוג מערכות הפיקוח על השירותליםהחו-לסייע למשרד הבריאות ולקופות .5

 .השירות
  

 למעבר ,והעיריות משרד הבריאות,  היערכות הקופות:בהערכה הכוללת הםהנושאים הנבדקים 

 ושביעות הרצון של ; רמת השירות ועמידה בסטנדרטים; השפעת המעבר על ארגון השירות;המתוכנן

, החולים-קופות, משרד האוצר, נציגים ממשרד הבריאות שבה המחקר מלווה בוועדת היגוי. האמהות

  .אקדמיההו, העיריות

  

והוא מתמקד בסקר האמהות , דוחות שיופקו במהלך המחקרסדרת בהוא ראשון  הנוכחידוח ה

 שנעשה בהם שימוש )הסקר (הוא מתייחס רק לאחד מכלי המחקר, ככזה. שהתבצע לפני ההעברה

 הדרכות, ביקורים, חיסונים ובדיקות: קריים שנכללו בסקר היוהנושאים העי .בהערכת הפיילוט

                                                   
 .ידי העירייה- בתל אביב השירות ניתן על   1
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ניות צרכהאמהות הערכת השירות בעיני , בתינוקשל האם הטיפול , הניתנות על האחות והרופא

  .השירות

  

ניתן יהיה ללמוד רק  כךעל ;  להעיד על השפעת ההעברהיםיכול םאינ" לפני"ממצאי הסקר  ,כמובן

וייבדקו השינויים , "אחרי"אספו נתונים מקבילים מהתקופה יישלאחר , לאחר שההעברה תתבצע

  .  הביקורתבקבוצתהשינויים שובי הניסוי לעומת ישחלו בי

  

כהזדמנות ללמוד על מצב הטיפול גם נתפס המדווח כאן  הסקר, הערכת הפיילוטתרומתו למעבר ל

ת חלב גם וניתן כיום בטיפמידע זה יכול להוות בסיס לשיפור הטיפול ה.  הפיילוטברמה הארצית ערב 

עמידה  השל רמת השירות ובחינה שלהמוצגים בדוח זה מאפשרים הסקר ממצאי . לפיילוטללא קשר 

 ההבדלים בין  הם מאפשרים בחינה של,ןכ-כמו .ערב הפיילוט, בסטנדרטים נבחרים ברמה הארצית

לתרום גם  יםעשוי ממצאים אלו .שוניםהספקים הבין ים  ההבדלשלושונות ה יהאוכלוסיהקבוצות 

  . והשיטות להערכתו,  הוא יתבצעההצורה שב, להחלטות על עצם ביצוע הפיילוט

  

 ממצאי הסקר עשויים לתרום רבות לתכנון ולפיתוח של ,למרות זאת. 2007הוקפא בפברואר  הפיילוט

  .ללא קשר לשינויים בגורם המספק את השירות, שירותי טיפות החלב בעתיד

  

 כגון ,ם אינם ניתנים לבדיקה במסגרת סקרעפו נתונים על מספר נושאים שמטבאסיי, בהמשך המחקר

נושאים . וטיב מערכות המידע שלהן, ח האדם בטיפות החלב היקף הפעילות הקהילתית שלהןוהיקף כ

  . וראיונות עם מנהלי טיפות החלבקיימים נהליים יבדקו באמצעות שילוב של ניתוח נתונים מיאלו י

  

  שיטות. 2
  

  כללי 2.1
סקר טלפוני  2006יולי -בחודשים פברוארנערך " לפני"בשלב הלבחינת נקודת המבט של הלקוחות 

  2.ים חודש17-13בגיל לודים י בקרב תושבות ישראל שהן אמהות לי, באמצעות שאלון סגור,ארצי

  

  שיטת הדגימה וגודל המדגם 2.2
ו בארץ בתקופה מינואר עד כל הנשים תושבות מדינת ישראל שילדאת כללה אוכלוסיית המחקר 

 ,השייכת למשרד הבריאותתחנה אחת ב השירותים המונעים לתינוק רובבלו את יאשר ק ,2005 סראמ

  .) בנספח1 לוח ורא ( אמהות26,785 האוכלוסייה כללה . או לאחת העיריות,החולים-לאחת מקופותאו 

  

                                                   
דיוקים מסוימים בגלל הצורך להיזכר באירועים -ייתכן שבתשובות המרואיינות על חלק מהשאלות חלו אי    2

  . שהתרחשו מספר חודשים קודם לריאיון
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אמהות נלקח מדגם מייצג של רת קבוצת הביקול. לצורך ההערכה הוגדרו קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת

אלעד , ביבאל קבוצת הניסוי כללה אמהות מת .בלו טיפול בתחנות של משרד הבריאותימכל הארץ שק

  .ומודיעין

  

הרצון לאור ובעיקר (לאור מטרות המחקר ו, ילודים של משרד הפניםיה קובץ היתהמסגרת לדגימה הי

עם שיעורי דגימה שונים , ה מדגם שכבותהמדגם הי, )הפיילוטישובי ילהבטיח מספיק נדגמים מ

בארץ האחרים ישובים יכלל ה, אביב תל, אלעד, מודיעין: שכבות המדגם היו .לשכבות השונות

- בארץ המקבלים שירות מקופותהאחרים שובים יוכלל הי, המקבלים שירות ממשרד הבריאות

 אמהות מהמדגם 808, וטהפיילישובי י אמהות מ1,109 -  אמהות3,721המדגם ברוטו כלל . החולים

- אמהות מהמדגם הארצי של מקבלי שירות בקופות668-ו, הארצי של מקבלי שירות במשרד הבריאות

   .החולים

  

ילודים לא כלל מספרי יהקובץ שוזאת מאחר , צוע הסקר היה איתור הנדגמותיהאתגר המרכזי בב

, בזק, החולים-קופות, הבריאותבסיוע משרד .  בנוסף מדובר באוכלוסייה צעירה ומאוד ניידת.טלפון

-בסך .לאתר וליצור קשר עם חלק הארי של הנדגמות צוות המחקרהצליח , וגורמים נוספים, העיריות

שיעור  3.)במדגם נטוהאמהות  3,480מתוך  (74%ענות היה י אמהות ושיעור הה2,575רואיינו הכל 

 נהלא רואיי מתהנדגקרים  מהמ4%-וב ,הלא אותר מת מהמקרים הנדג18%-ב, 4%הסירובים היה 

 ות למרואיינותדומהיו  הןנמצא כי נפל נשים שנכללו בהבבחינת . בעיות אחרות ביצירת קשר שלב

לעומת ערביות בקרב הנפל  24% (ותערביאמהות  בריכוז גבוה של נואך התאפיי, יםמבחינת הרכב הגיל

במדגם הארצי של ) 66%(יחסית ענות היה נמוך יששיעור ההגם נמצא ).  בקרב המרואיינות10%

  .ידי משרד הבריאות- על השירותןבהם ניתאמהות המתגוררות באזורים 

  

   כלי המחקר 2.3
 4,ל"בהסתמך על סקרים שונים שהתבצעו בארץ ובחו, יבהתייעצות עם ועדת ההיגונבנה לסקר השאלון 

חיסונים : םנושאים הבאיאת כלל השאלון . הלי משרד הבריאות לטיפול מונע באם ובילדוועל נ

הערכת , בתינוקשל האם הטיפול ,  האחות והרופאידי- הניתנות עלהדרכות, ביקורים, ובדיקות

   .דמוגרפיים-ומאפיינים סוציו, השירות בעיני הצרכן

                                                   
מונעים לתינוק השירותים ה את כל שאלת סינון כדי לוודא שהמרואיינת קיבלהבתחילת השאלון נכללה    3

ורק מרואיינות אלו , החולים או לאחת העיריות-מתחנה אחת השייכת למשרד הבריאות או לאחת מקופות
  .ובניתוחים המובאים להלן, נכללו במדגם נטו

פר לבריאות הציבור של האוניברסיטה הס-של צוות חוקרות מביתבשאלון , בין היתר, צוות המחקר נעזר   4
  . )2004 ,ואדלר גופין, פלטי(העברית והדסה 
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  ממצאים. 3
  

לאחר מכן נציג השוואות ). יםספק הלכ(ארציים -הכלל עיקרי הממצאים הצגה שלבבפרק זה נתחיל 

נתייחס להבדלים העיקריים בין קבוצת הניסוי , משךהב. רמת הכנסה ולפי לאום לפי ,בין אוכלוסיות

השירות נשווה את מדדי , החולים-קופותבין לבסוף נשווה בין משרד הבריאות ל. לקבוצת הביקורת

 בין בדליםה על הים ונבחן את השאלה עד כמה הבדלים באוכלוסיית המטופלים משפיע,האיכותו

בהדגשה מוצגים ) p<.05ברמה של (מובהקים סטטיסטית שהם הבדלים . ימשתנ-וח רבת בניהספקים

  . בנספחבכל הלוחות

  

  )יםספק הלכ(ארציים -צאים הכללהממ 3.1
 40%-כ. ל"ושיעור דומה נולדו בחו, 26 מהאמהות היו מתחת לגיל 15%-כ: מאפייני האמהות

 מהמקרים 30%-ב. ותיהודי-לאהן ספר תיכון וכרבע מהאמהות -מהאמהות לא למדו מעבר לבית

 2לוח (איון יבעת הר חודשים 15-13מהתינוקות היו בגיל שבעים וחמישה אחוזים  .מדובר בילד ראשון

  .)בנספח

  

,  לאחר שהתבקשו לעיין בפנקס החיסוניםלפי דיווח האמהות, ארצית-ברמה הכלל: חיסונים ובדיקות

דלקת , פוליו,  כבדסונים נגד דלקתבלו את כל שלוש המנות המומלצות של החייק  מהתינוקות95%-כ

 90%-כ ;ידי רופא- בדיקת התפתחות עלועבר) 95%(שיעור דומה של התינוקות . DPT-קרום המוח ו

 ובסדרה של סוגיות הקשורות להתפתחות התקיימו שיחות או בדיקות בשיעורים ;עברו בדיקת שמיעה

   ).תלוי בנושא, 85%-98%(גבוהים 

  

, ינות דיווחו כי במהלך השנה הראשונה אותרה אצל תינוקן בעיית גדילה מהמרואיעשר אחוזים-תשעה

ידי - הבעיה אותרה עלההמקרים האלכמעט מחצית ב. התפתחות או בעיה בריאותית כלשהיבעיה ב

  . טיפת חלבצוות

  

תוך חודש דיווחו כי הביקור הראשון בטיפת חלב התקיים ) 84%(שיעור גבוה של הנשים : ביקורים

תקיים  לילד ראשון ה מהאמהות14% רק אצל ,אך. ידי משרד הבריאות-י שמומלץ עלכפ, מהלידה

  .שיעור שחברי ועדת ההיגוי ראו כלא מספק, ביקור בית

  

  מהאמהותשיעורים גבוהים מאוד. מעורבתתה יושיחות היהתמונה לגבי הדרכות  5:הדרכות ושיחות

 אך ; של התינוק)השכבה (תנוחהונכונה  כגון תזונה ,בלו הדרכות בנושאים מרכזייםי ק)80%מעל (

. שעות שינה והתמודדות עם בכי התינוקכמו בלו הדרכה בנושאים יקדיווחו ש מהנשים 30%-מ פחות

   .בלו הדרכה בנושא הבטיחותי מהאמהות ק60%-כ

  

                                                   
יתר שנובע -מנהל המחלקה לאם וילד במשרד הבריאות הביע חשש שבחלק מהנושאים האלה חל דיווח   5

 .מרצייה חברתית
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ולדעתן חשוב לשוחח ,  השיחות עם האחותנושאים שלא עלו במהלךכרבע המרואיינות ציינו שהיו 

על  מהמרואיינות הביעו רצון לקבל מידע 8%-הורות ו מהמרואיינות ציינו את נושא ה10%; עליהם

  .נושאים הקשורים בהתפתחות הילד

  

;  במהלך הביקור אולם הן מעוניינות לשמוע עליהם יותרשעלוכרבע המרואיינות ציינו שהיו נושאים 

 מיותראחד או יותר שלדעתן  מהמרואיינות דיווחו כי היה נושא 8%-כ.  ציינו את נושא התזונה10%

  .  אחוז אחדאחוז המרואיינות שציינו זאת לגבי נושא מסוים כלשהו לא עלה על , אולם. לשוחח עליו

 
 דיווחו שהן 40%-כ.  מהאמהות דיווחו על מתן ויטמינים וברזל לתינוקות75%-כ :בתינוק םהאטיפול 

 שבדקו את בעברשנערכו נמצא בסקרים זהו שיעור גבוה ממה ש;  חודשים6ניקו את התינוק לפחות יה

מאמץ מיוחד של  תוצאה , כנראה, והוא,)Berger-Achituv, Shohat & Ben-Zion, 2005 (שיעורי ההנקה

אך רק כשליש האמהות העידו שהן בדרך כלל . של משרד הבריאות והקופות לקדם את הנושא

ידי משרד -על התנוחה המומלצתא ישה, )בחצי השנה הראשונה לחיים (משכיבות את התינוק על הגב

   .מציאות בפועלבין ה מצביעים על פערים משמעותיים בין ההמלצות לונים אלה נת.הבריאות

  

 מהן 66%,  מהאמהות אמרו שהיו ממליצות על השירות לחברה90%-כ: שביעות רצון ותפיסת השירות

- כעוד (רצון מהשירות  ותבעש מאודדיווחו שהיו  50%-ו, רכיהןו על צרבההעידו שהשירות ענה במידה 

  ).  רצוןותשבעדי  דיווחו שהיו 40%

  

שבעות מאוד "שהיו מהאמהות  70% מעל (ביותר יםהנושאים שזכו לשיעורי שביעות הרצון הגבוה

ו לשיעורי שביעות הרצון כהנושאים שז. התנאים הפיזיים ויחס האחיות, שירותה נגישות :היו) "רצון

זמן ההמתנה , שעות וימי הקבלה:  היו)"שבעות רצוןמאוד "שהיו  50%-למתחת ( הנמוכים ביותר

  . יחס הרופא ומקצועיות הרופא, במרפאה

  

 להבין יותר את החשיבות של מרכיבי כן ו,כדי להבין יותר את תשובות האוכלוסייה לגבי שביעות רצון

ביעות רצון שבין  להשירותמרכיבי שביעות רצון מבחנו את הקשר בין , לאמהותשונים ה השירות

של  משתני שבחן כיצד המרכיבים השונים-רבניתוח של תוצאות המציג את בנספח  3לוח . כללית

ובמיוחד (הנושאים הקשורים באחות עולה שתונים נמה.  כלליתשביעות רצון השפיעו על שביעות רצון

  .כלליתה שביעות הרצון על  ביותרהרבהבמידה הם אלו שהשפיעו ) יחס האחיות

    

די בחינת ההסכמה של י- עלאחות טיפת החלב שביעות הרצון בחנו את הקשר עם  עלותלשאלבנוסף 

 מהאמהות 70%-נמצא כי כ .נהיחסי הגומלין בינן לבי שלנוספים  עם שלושה מדדים ותאיינוהמר

שיעורים נמוכים יותר  .רה שנוח לדבר עם האחות ושהאחות מקשיבה להןיעם האממאוד הסכימו 

גביר את יעוץ של האחות הישה"ו) 60%-כ ("יי בדעותתמתחשב" שהאחותרות יהאמהסכימו מאוד עם 

  ).50% (" ביכולת שלי לטפל בתינוקטחון העצמי שלייהב
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ידי אותה -האמהות טופלו עלמ 50%-כ. בחנו שני ממדים שונים של המשכיות: )רצף טיפולי (המשכיות

 10%-רק כ. )איוןימועד הרבין לידה ל בין ה חודשים15-של כ התקופמשך הב (אחות בכל הביקורים

  .דיווחו על קשר טוב בין טיפת החלב לבין רופא הילדים של התינוק בקופה

  

  )יםספק הלכ(הבדלים עיקריים בין אוכלוסיות  3.2
  השוואות לפי רמת הכנסה. א

הנמדדת על פי הכנסה משפחתית ברוטו (מציג את הממצאים העיקריים לפי רמת הכנסה בנספח  4לוח 

החמישון התחתון . חמישון העליוןבין הישון ההכנסה התחתון למ ומשווה בין ח,)לנפש סטנדרטית

ספר -ביתאמהות שלא למדו מעבר ל, 26של אמהות מתחת לגיל הרבה במתאפיין בשיעורים גבוהים 

אמהות לילד שיעור נמוך יחסית של האמהות בחמישון התחתון היו . יהודיות-ואמהות לא, תיכון

  . ראשון

  

 יותר נמוכים מהשיעורים מעטאם כי , )90%מעל (בחמישון התחתון היו גבוהים  החיסונים י שיעור

כאשר בחלק מהנושאים היה יתרון לחמישון , גבוהיםאף הם שיעורי הבדיקות היו . בחמישון העליון

   . ובאחרים היה יתרון לחמישון התחתון,העליון

  

הגיעו לביקור ראשון בתחנה תוך , חמישון העליוןהות באמבהשוואה ל ,חמישון התחתוןבפחות אמהות 

פחות בקשר טלפוני עם גם ו נמצאאמהות אלו .  עמדו בהמלצה זו70%-כאך עדיין , חודש מהלידה

  ).45% לעומת 30%(התחנה 

  

, בכיטיפול ב, בטיחות(ליותר הדרכות ושיחות בחלק מהנושאים דווקא האמהות בחמישון התחתון זכו 

של כאן במענה יזום ומכוון לצרכים הגדולים יותר מדובר שתכן י וי,)מדבקותמחלות מניעת ו

 הטיפול עד כמהלא ניתן לקבוע על סמך מחקר זה , אתעם ז .)2006, רוזן(  בנושאים אלואוכלוסייה זו

   .ההאלענה על הצרכים הגבוהים 

  

, ל השכבה על הגבבנושא שאשר חוץ מ, לגבי טיפול האמהות בתינוקלא נמצאו הבדלים משמעותיים 

שבהם היה יתרון , ושיעורי הנקה, )21% לעומת 52%( היה יתרון גדול לאוכלוסייה האמידה יותר שבו

   .למעוטות הכנסה

  

לא .  ההכנסהותבסדרה ארוכה של מדדים של שביעות רצון ותפיסת השירות היה יתרון ברור למעוט

  .ה זויאוכלוסיקרב ביותר  נובעים מציפיות נמוכות הברור עד כמה הבדלים אל

  

  .לא נמצאו הבדלים משמעותיים במדדים הקשורים להמשכיות הטיפול

  

 השוואות לפי לאום. ב
יותר , האמהות הערביות פחות משכילות. מציג את הממצאים העיקריים לפי לאוםבנספח  5לוח 

   .אמהות לילד ראשוןשיעור נמוך יחסית של האמהות הערביות היו . ויותר צעירות, עניות
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יותר  מעט היו י רופאיד-לושיעורי בדיקות התפתחות ע, שיעורי בדיקות שמיעה ,שיעורי החיסונים

שיעור התינוקות שזכו לטיפול ,  התפתחותבמקרים שבהם התגלו בעיות. גבוהים באוכלוסייה הערבית

ם נושאים האחרים הקשוריהברוב ). 39% לעומת 60%(הערבית באוכלוסייה בהרבה מיוחד היה גבוה 

זום ובקביעת יחלקה של האחות בי . לא היו הבדלים משמעותיים,מעקב התפתחותללבדיקות ו

  .בהתאמה,  נמוך יחסיתםחלקה של האו ,הערביתבאוכלוסייה  הפגישות גבוה יחסית

  

תכן שגם כאן מדובר יי. האמהות הערביות זוכות ליותר שיחות והדרכות, בסדרה ארוכה של נושאים

 ולא ניתן לקבוע במחקר זה עד כמה ,אוכלוסייה זושל צרכים הגדולים יותר במענה יזום ומכוון ל

על שיעורים גבוהים יחסית גם האמהות הערביות מדווחות .  על הצרכים היותר גדוליםהמערכת עונה

של התינוק אך מדווחות על שיעורים נמוכים יחסית של השכבה , של מתן ויטמינים וברזל ושל הנקה

  .על הגב

  

שהאמהות הערביות מדווחות על יותר גם כאן נמצא , הכנסהה ותמעוטהאמהות  בוצתקל בדומה

 נובעים האלההבדלים חלק מהלא ברור עד כמה , גם כאן. שביעות רצון מסדרה ארוכה של נושאים

  .האמהות הערביותמציפיות נמוכות יחסית בקרב 

  

  .לא נמצאו הבדלים משמעותיים במדדים הקשורים להמשכיות הטיפול

  

יה יטיפות החלב מצליחות להעניק את השירות לכל שכבות האוכלוסבאופן כללי  ניתן לומר ש,בסיכום

   .במידה דומה

  

  הבדלים עיקריים בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת 3.3
שכללה מדגם  (בהשוואה לקבוצת הביקורת ,)שכללה אמהות משלושת יישובי הפיילוט (קבוצת הניסויב

עניות ופחות אמהות פחות  וכללנ, )ידי משרד הבריאות- הארץ המטופלות עלמייצג של אמהות מכל

יצוין שקבוצת  .) בנספח6לוח  (פחות אמהות ערביותובמיוחד הרבה , בעלות השכלה נמוכהאמהות 

, )ביבאל ת(ישוב גדול ומגוון יו) מודיעין(שוב חזק יחסית י יוכן, )אלעד(ישוב חלש יחסית יהניסוי כוללת 

ניסוי ולאור קבוצת הערביות באמהות לאור מיעוט , מחד. פיילוטמה את היכולת ללמוד דבר המחזק

, מאידך . הערבית מוגבלתלוסייהלאוכ פיילוטמההיכולת להכליל , ניסויקבוצת השוב ערבי ביעדר ייה

 כך שבמסגרת ,עניותאמהות בעלות השכלה נמוכה ומספיק אמהות בקבוצת הניסוי נכללו מספיק 

  . הת אלו אפשרות ללמוד על השפעת המעבר על קבוצה אכןתהי לוטיפיה

  

השירות הניסוי והביקורת לפי מדדי קבוצות הסקר מאפשר לנו גם להשוות את נקודת הזינוק של 

ביקורת לגבי חיסונים קבוצת הבין הניסוי לקבוצת לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין  .האיכותו

  .  על חיסוניםהסברים מהאחיותדיווח על  פחותש יבקבוצת הביקורת ש מהעובדהחוץ , ובדיקות

  

שקצת פחות אמהות  העובדה למעט,  בטיפת חלבבנושא הביקוריםאין הבדלים גדולים , כן-כמו

 ובשיעור נמוך יותר מהמקרים ,)85% לעומת 78%(בחודש הראשון בטיפת חלב  ביקרובקבוצת הניסוי 

  . ידי אחות- נקבע עלזהביקור 
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אך אין הבדלים משמעותיים לגבי , בפחות הדרכות ושיחות בחלק מהנושאים נתיימתאפקבוצת הניסוי 

,  כגון שעות עבודה, על פחות שביעות רצון בנושאיםהקבוצת הניסוי דיווח.  בתינוקםטיפול הא

פחות דיווחה ו ;פיזיים והרופאיםהתנאים ה, )זמן המתנה לקביעת תור וזמן המתנה בתחנה (המתנות

פחות אמהות מקבוצת הניסוי , כן-כמו. אמהותה טחון העצמי שלי את הבתזקת מחאחושהשהרגישה 

פחות . רכיהןוצ לע ושהשירות נותן מענה טוב מאוד ,מאודגבוהה  כללית צוןרביעות דיווחו על ש

   .ידי אותה אחות-אמהות מקבוצת הניסוי דיווחו שתמיד טופלו על

  

אך ישנם מספר הבדלים משמעותיים לטובת  ,ים הבדלולא נמצארבים בתחומים ולומר שכם ניתן לס

שובי ייכך ששניים ממ ,באופן חלקי לפחות ,החיסרון היחסי של הניסוי נובעתכן שיי. קבוצות הביקורת

 .שהאוכלוסייה בהם גדלה בקצב מהיר במיוחדיחסית ישובים חדשים הם י) אלעד ומודיעין(הפיילוט 

  .ים נובעים בחלקם מהבדלים בהרכב האוכלוסייהההבדל) כגון שביעות רצון(בחלק מהמדדים , בנוסף

  

  )במדגם הארצי (משרד הבריאותבין הקופות להבדלים עיקריים בין  3.4
 השוואה בין האמהות שטופלו בתחנות של הקופות לבין אלו שטופלו בתחנות תמובאבנספח  7לוח ב

כולים לנבוע לא רק  הבדלים בין ספקי השירות י,כפי שהודגש בוועדת ההיגוי. של משרד הבריאות

גורמים . ים במודלעקשאלא גם מהיקף המשאבים המו, ל ההספקה של השירותדמומ ומזהות הספק

שונים במשרד הבריאות טוענים כי בשנים האחרונות היו קיצוצים משמעותיים בשירותי בריאות 

  6.ריאותת משרד הבובאחריעו ברמת השירות שניתן בטיפות החלב שגשפ, הציבור של משרד הבריאות

  

 נמצאולא . מהבדלים באוכלוסיה המטופלתגם הבדלים בין הספקים יכולים להיות מושפעים ה

, ל"האמהות שנולדו בחו, 26מתחת לגיל שהבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות בשיעור האמהות 

נמצא שיעור גבוה במשרד הבריאות כן , לעומת זאת. לילד ראשוןהכנסה והאמהות ה ותמעוטהאמהות 

 יש לציין כי ההבדלים הדמוגרפיים .בעלות השכלה נמוכהשל אמהות יחסית של אמהות ערביות ו

 בחירתן של מתוךולא , באוכלוסייה המטופלת נובעים מחלוקת האזורים בין הספקים שנעשתה בזמנו

  .המטופלות

  

-כמו. מדדים הקשורים לחיסונים ובדיקותרוב הלא נמצאו הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות ב

לקופות היה יתרון . במהלך החודש הראשוןבתחנה קרו י לא נמצא הבדל בשיעור האמהות שב,כן

 משמעותילמשרד הבריאות היה יתרון .  לצורך התייעצות עם צוות טיפת החלבבקיום קשר טלפוני

  ).3% לעומת 10%( הכנסה ותמעוטאמהות בקיום ביקורי בית בקרב 

  

.  בתינוקםוטיפול האהדרכות ,  שיחותים שלגם בנושא הקבוצות בין שתילא נמצאו הבדלים רבים 

ובשיעור האמהות , ובטיחותבהשכבה לקופות היה יתרון מסוים בקיום שיחות בנושאים של תנוחה 

                                                   
חלב של מנהל שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ציין שמספר האחיות העובדות בתחנות טיפת    6

בתקופה זו לא היה לשירות . 15%- ירידה של כ, 2006 בשנת 1,100-  לכ2002 בשנת 1,300- המשרד ירד מכ
החולים - מנהלים בקופות, בהקשר זה). בעיקר בעקבות יציאה לפנסיה(אישור לאייש מחדש תקנים שהתפנו 

 .טיפת חלבהחולים אינן מקבלות תקציבים מהממשלה למימון שירותי תחנות -מציינים שקופות
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 שיעור האמהות שנתנו למשרד הבריאות היה יתרון מסוים ב. בפועלשהשכיבו את התינוק על הגב

   .ויטמינים

  

, כאשר לקופות היה יתרון בשביעות רצון כללית, מצאו לא מעט הבדליםבמדדים של שביעות רצון נ

גם נמצא . מדדים שונים הקשורים לרופא ולאחותמ ו7קיוןינמ,  בתחנההמתנהה ןזממשביעות רצון ו

 נמצא עוד. החולים-ידי קופות-כאשר שירותי המניעה ניתנו על היה טוב יותרעם רופא הילדים  הקשרש

  .ידי אותה אחות- גבוה יותר של אמהות טופלו באופן קבוע על שיעורהחולים-בקופותש

  

 דיווחו כי קיימת , מהאמהות שקיבלו את שירותי טיפת חלב במסגרת הקופות81%  כי נמצא,כן-כמו

ציינו כי השירות ניתן  28% ;הפרדה בין התינוקות הבאים לטיפת החלב לבין חולים המבקרים בקופה

 ;)כגון אגף נפרד או קומה נפרדת( דיווחו על חדר המתנה נפרד 46% ;)כולל כניסה נפרדת(במבנה נפרד 

מהאמהות דיווחו כי אין כל הפרדה בין התינוקות לבין  19% ; דיווחו על קיום שעות קבלה שונות7%-ו

  .החולים-החולים המגיעים לקופת

  

ו מסקר ארצי  להבדלים מקבילים שעל,צוות המחקר השווה את ההבדלים בין ספקים שהוצגו בפרק זה

לא  2001-בסקר שנערך ב). 2003, גופין ואדלר, פלטי (2001שובים עירוניים שבוצע בשנת ישל אמהות בי

נמצאו הבדלים משמעותיים ועקביים בין תינוקות שקיבלו שירותי מניעה ממשרד הבריאות לבין אלו 

שבהם נמצא דמיון בין בין הנושאים . בקשת רחבה של נושאים החולים-שקיבלו שירותי מניעה מקופות

מתן הדרכות ושביעות , ביצוע בדיקות שמיעה והמוגלובין, שיעור הביקורים בחודש הראשון: הספקים

בין משרד  ,)והמוצגים בדוח זה( 2006רוב ההבדלים שנמצאו בסקר שבוצע בשנת ש תכןיי. רצון

  . התפתחו בשנים האחרונות, החולים-הבריאות לבין קופות

  

  בפיקוח על ) במדגם הארצי(יים בין הקופות למשרד הבריאות הבדלים עיקר 3.5
  משתני רקע

עד כמה ההבדלים שנמצאו בין משרד הבריאות לקופות נובעים מהבדלים בהרכב , עולה השאלה

בחנו את ההבדלים בין הספקים בתוך שכבות  תחילה. י דרכיםתאת הנושא הזה בדקנו בש. ותהמטופל

משתני בחנו את הקשר בין -במסגרת ניתוח רב, בנוסף. נסה ולאוםה המוגדרות על פי הכיאוכלוסי

, השכלה, לאום, גיל( על סדרת משתנים מתערבים פיקחנומדדים השונים כאשר בין ה ליםספקה

  ).מיקום הילד בין הילדים במשפחהו, הכנסה

  

  הכנסהשל הבדלים בין ספקים בתוך שכבות . א
מובאים  התחתון והחמישון העליוןחמישון ה -הכנסה  שלנבחרות ההבדלים בין הספקים בתוך שכבות 

כלל חמישון זה בכי המדגם ,  מוגבלתהחמישון התחתוןיש לציין שיכולת ההסקה לגבי .  בנספח8בלוח 

                                                   
ידי משרד הבריאות ממוקמות בבניינים הנמצאים בבעלות הרשויות - יש לציין שהתחנות המופעלות על   7

קיים חשש שבחלק גדול . רשויות אלה הן שאחראיות על תחזוקת הבניינים ועל ניקיונם. המקומיות
, עם זאת. ופותלעומת הנעשה בק, מהרשויות חלה שחיקה בתקופה האחרונה בהשקעה בתשתיות הפיזיות

 . ראוי לציין שלא נמצא הבדל משמעותי בין הספקים בשביעות רצון מהתנאים הפיזיים ומנגישות
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עשויים רק הבדלים גדולים , בשל כך.  שטופלו במשרד הבריאות115-ו שטופלו בקופותאמהות  80רק 

  . כמובהקים סטטיסטית להופיע

  

,  רבים במדדיםבחמישון העליון יש יתרון משמעותי החולים-לקופות, באופן כללי, 8לה מלוח כפי שעו

לקופות יש יתרונות . אין הבדלים מובהקים בין הספקיםש כמעט חיסונים ובדיקותאך בנושאים של 

מעקב אחר ב יתרוןיש  למשרד הבריאות. שביעות רצון והמשכיות הטיפול, הדרכותבהיבטים רבים של 

במסגרת מעקב  (שיחות על המידה שבה התינוק מתהפךבחלוקת דפי הסבר על חיסונים וב, יותהפנ

   .)ההתפתחות

  

 . אבל יש הבדלים במספר תחומים חשובים,ברוב הסעיפיםמובהקים בחמישון התחתון אין הבדלים 

ות שחלקם חשובים במיוחד לאוכלוסי(הבאים נושאים בבחמישון התחתון יתרון  ישלמשרד הבריאות 

ושביעות , תחושה שמקבלים מידע חשוב, הסבריםבבהירות , הסברים על תזונה, ביקורי בית): חלשות

משך משביעות רצון וב ,תכללישביעות רצון ,  טלפוניעוץייקיום ביתרון   ישותלקופ. רצון מהרופא

    .והמשכיות הטיפול תנאים פיזיים, המתנותה

  

בקרב  הכנסה גבוהה מאשר ותבעלאמהות ותר בקרב  יגדוליםהפערים בין הספקים , באופן כללי

  . הכנסה נמוכהותבעלאמהות 

  
  של לאוםהבדלים בין ספקים בתוך שכבות . ב

יש לציין שיכולת ההסקה לגבי . בוחן את ההבדלים בין הספקים בתוך שכבות של לאוםבנספח  9לוח 

 אמהות 168ת לעומ (בקופותערביות שטופלו אמהות  48כי המדגם כלל , מוגבלת הערביתהאוכלוסייה 

כמובהקים  להימצא עשוייםלמדי רק הבדלים גדולים , בשל כך. )שטופלו במשרד הבריאותערביות 

  . סטטיסטית

  

. הבדלים מובהקים בין הספקים והירק מעט נושאים שבהם נמצאו בקרב האמהות הערביות , ואכן

בשיעורי  ,במהלך החודש הראשוןה  האם בתחנשל וביקור בביקורי ביתלמשרד הבריאות נמצא יתרון 

בדיקות מדדים הקשורים בבלקופות נמצא יתרון .  של התינוקבדיקות של הרמת ראש ומעקב מבט

מזמני ו,  בשביעות רצון כללית,קשר עם רופא הילדים בקופה, הנקה, הדרכה בקבוצות, שמיעה

   .ויחס אחיות,  וטיפוח התחנה ניקיון,ההמתנה

  

  .לוסייה שנמצאו ודווחו לעיל לגבי כלל האוכה היהודית היו די דומים לאליהלוסילגבי האוכהדפוסים 

  

  משתניים-ניתוחים רב. ג
כאשר המשתנים הבלתי תלויים , משתניים-מסכם את הממצאים מהניתוחים הרבבנספח  10לוח 

ה רגרסיהרצנו .  במשפחה הילדמיקוםוהכנסה , השכלה, לאום, ארץ לידה, גיל, ספק: היובמודל המלא 

) המודל המלא(רגרסיה לאחר מכן הרצנו ו, )המודל הבסיסי( הספק בלבד העל משתנתחילה  לוגיסטית

הלוח מציג את .  כאשר מוסיפים את המשתנים הנוספים בדקנו מה קורה למשתנה של הספקשבה
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,  מעיד על יתרון למשרד הבריאות1.00- יחס צולב מתחת ל".קופה=ספק"היחס הצולב של המשתנה 

  .  בהדגשהיםבאמוהבדלים מובהקים . החולים-לקופות מעיד על יתרון 1.00יחס צולב מעל ואילו 

  

כפי שניתן לראות  . שביעות רצון כלליתלעאת אחת הרגרסיות שהרצנו , דוגמהכ, מציגבנספח  11לוח 

הוא לטובת היתרון , במקומות שבהם יש יתרון מובהק, הן במודל הבסיסי והן במודל המלא, 11 מלוח

 את הסיכוי להיות מרוצה גם כאשר מנטרלים את הגדילמחולים -קבלת טיפול בקופת, כלומר. ופותהק

המעבר , שלגבי רוב המשתנים התלוייםעולה  ,כן-כמו. השפעת ההבדלים באוכלוסיית המטופלים

הגדיל את היתרון של הקופות ) פיקוח על משתני רקע שונים, כלומר(מהמודל הבסיסי למודל המלא 

   .משרד הבריאותלעומת 
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  חותלונספח 
  

 )במספרים מוחלטים (הניתוח לפי קבוצות ,מספר מרואיינות בפועל: 1לוח 
  המיוצגותמספר היולדות במדגם מרואיינות  
    
 26,785 2,575   כללילהכ-ךס
    
 1,757 1,109   ניסוי קבוצותהכל-סך

 365 247  מודיעין
 372 233  אלעד

 1,020 629  ביבאל ת
    
 25,028 1,476  קורתביקבוצות  הכל-סך

 17,382 808 משרד הבריאות
 7,646 668 חולים-קופות

  

  )באחוזים (כל הספקים -  ממצאים לגבי כלל האוכלוסייה:2לוח 
 N( 26,785 (אוכלוסייה

 N(  2,575 (מדגם
 דמוגרפי-הרכב סוציו
 16 26מתחת לגיל 

 16 ל" בחוהנולד
 38 עד השכלה תיכונית

 18 חמישון תחתון
 23 ותיהודי-אל

 30 ילד ראשון
 חיסונים

 95 3 -לדלקת כבד 
 95 3 -לפוליו 

 95 3 -לדלקת קרום המוח 
 DPT  94למשולש 

 59 דפי הסבר על חיסונים
 93 הסבר אחות על חיסונים

 בדיקות
 91 בדיקת שמיעה

 95 ידי רופא-בדיקת התפתחות על
 98 *ש הרמת ראש/ב
 97 ש עוקב במבט/ב
 85 שחק בידייםש מ/ב
 97 ש מתהפך/ב

 19 זיהו בעיה כלשהי
 82 הפניות במקרים של בעיות

 79 מעקב אחרי הפניות
 43 טיפול מיוחד במקרים של בעיות

   בדיקה או שיחה= ש /ב:  לכל הלוחותהערה



   15

  )המשך) (באחוזים (כל הספקים -  ממצאים לגבי כלל האוכלוסייה:2לוח 

 ביקורים
 84 וך חודשביקור ראשון ת

 13 אחות קבעה ביקור ראשון
 82 אחות קובעת פגישות

 16  יזמה פגישההאם
 42 פנייה טלפונית

 14  ילד ראשון-ביקור בית 
 8  מעוטות הכנסה-ביקור בית 

 הדרכות ושיחות
 88 שיחה על תזונה
 83 שיחה על תנוחה
 62 שיחה על בטיחות

 28 שיחה על שעות שינה
 29 שיחה על בכי

 73 שיחה על הנקה
 43 שיחה על מחלות מדבקות

 98 שיחה על ויטמינים
 88 הסברים ברורים מאוד

 9 הדרכה בקבוצה
   בתינוקםטיפול הא

 78 מתן ויטמינים
 74 מתן ברזל

 35 השכבה על הגב
 86 פעם-היניקה אי

 21 ניקה כיוםימ
 43  חודשים6-הנקה בלבד ל
 שביעות רצון

 87 ה לחברהתה ממליציהי
 66 מענה טוב מאוד לצרכים

 53  כללי-מרוצות מאוד 
  : פירוט-מרוצות מאוד 

 48 שעות וימי קבלה
 53 המתנה לתור

 45 המתנה במרפאה
 60 קירבה למגורים

 79 נגישות
 70 תנאים פיזיים

 67 קיוןינ
 73 יחס אחות

 71 תשובות אחות
 66 מקצועיות אחות

 48 יחס רופא
 46 יות רופאמקצוע
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  )המשך) (באחוזים (כל הספקים -  ממצאים לגבי כלל האוכלוסייה:2לוח 

)שיעור המסכימות מאוד(היגדים
 52 מתחשבים בדעותי

 43 טחון עצמיימגבירים ב
 74 מקשיבים לי

 70 נוח לדבר עם האחות
 68 מקבלים מידע חשוב

 61 לאחות אכפת
 המשכיות 

 9  הרופא בקופההמשכיות לטיפול
 51 אותה אחות כל הזמן

  
 תוצאות רגרסיה - מרכיבים שונים של שביעות רצוןבין הקשר בין שביעות רצון כללית ל: 3לוח 

  לוגיסטית
 יחס צולב 
N 2,586 
   

 1.59 שעות הפעלה
 1.31 המתנה לתור

 1.71 המתנה במרפאה
 1.61 רבה למקום מגוריםיק

 1.01 נגישות
 1.66 ייםתנאים פיז

 1.31 ניקיון
 5.17 יחס אחיות

 2.68 בות האחיותותש
 3.49 מקצועיות האחיות

 1.31 יחס רופא
 1.13 מקצועיות הרופא

  :הערות
מאוד "במקרים שבהם המרואיין ציין שהיה " 1"קיבל את הערך , שביעות רצון כללית, המשתנה התלוי   .1

תלויים -כל אחד מהמשתנים הבלתי, כן-כמו". 0"ך בל את העריבכל יתר המקרים המשתנה ק; "מרוצה
 ;רק במקרים שבהם המרואיין ציין שהיה מאוד מרוצה מהממד הרלוונטי של השירות" 1"קיבל את הערך 

  ". 0"בל את הערך יבכל יתר המקרים המשתנה ק
  .הודגשו מקדמים מובהקים . 2
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  )וזיםבאח (כל הספקים - השוואה בין חמישון תחתון לעליון :4לוח 
  עליוןחמישון  תחתוןחמישון 

 N( 4,365 4,546 (אוכלוסייה
 N( 297 653 (מדגם

   דמוגרפי-הרכב סוציו
 1 28 26מתחת לגיל 
 18  15 ל"נולדה בחו

 9 66 עד השכלה תיכונית
 0 100 חמישון תחתון

 2 44 יהודיות-לא
 40 24 ילד ראשון
   חיסונים

 96 94 3 -לדלקת כבד 
 99 93 3 -לפוליו 

 99 93 3 -לדלקת קרום המוח 
 DPT  92 97למשולש 

 60 56 דפי הסבר על חיסונים
 89 94 הסבר אחות על חיסונים

   בדיקות
 93 89 בדיקת שמיעה

 97 90 ידי רופא-בדיקת התפתחות על
 98 96 ש הרמת ראש/ב
 97 94 ש עוקב במבט/ב
 77 91 ש משחק בידיים/ב
 97 96 ש מתהפך/ב
 21 20 הו בעיה כלשהיזי

 80 85 הפניות במקרים של בעיות
 78 84 מעקב אחרי הפניות

 43 46 טיפול מיוחד במקרים של בעיות
   ביקורים

 86 71 ביקור ראשון תוך חודש
 7 14 אחות קבעה ביקור ראשון

 83 78 אחות קובעת פגישות
 16 11  יזמה פגישההאם

 45 30 פנייה טלפונית
 17 16  ילד ראשון-ביקור בית 
 לא רלוונטי 8  מעוטות הכנסה-ביקור בית 

   הדרכות ושיחות
 88 90 שיחה על תזונה
 82 85 שיחה על תנוחה
 49 66 שיחה על בטיחות

 21 27 שיחה על שעות שינה
 23 30 שיחה על בכי

 68 74 שיחה על הנקה
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  )המשך) (באחוזים (ם כל הספקי- השוואה בין חמישון תחתון לעליון :4לוח 

  חמישון עליון  חמישון תחתון  
 35 46 שיחה על מחלות מדבקות

 98 98 שיחה על ויטמינים
 89 89 הסברים ברורים מאוד

 13 7 הדרכה בקבוצה
    בתינוקםטיפול הא

 80 74 מתן ויטמינים
 72 70 מתן ברזל

 52 21 השכבה על הגב
 84 88 פעם-היניקה אי

 17 29 ניקה כיוםימ
 35 47  חודשים6-הנקה בלבד ל
   שביעות רצון

 86 87 תה ממליצה לחברהיהי
 61 70 מענה טוב מאוד לצרכים

 48 58  כללי-מרוצות מאוד 
   : פירוט-מרוצות מאוד 

 34 65 שעות וימי קבלה
 47 62 המתנה לתור

 48 46 המתנה במרפאה
 62 60 קירבה למגורים

 75 79 נגישות
 68 75 ייםתנאים פיז

 59 81 קיוןינ
 71 72 יחס אחות

 68 71 תשובות אחות
 58 71 מקצועיות אחות

 40 58 יחס רופא
 41 53 מקצועיות רופא

   )שיעור המסכימות מאוד(היגדים 
 49 58 מתחשבים בדעותי

 35 55 טחון עצמיימגבירים ב
 72 77 מקשיבים לי

 65 71 נוח לדבר עם האחות
 60 78 ובמקבלים מידע חש

 53 69 לאחות אכפת
   המשכיות 

 8 7 המשכיות לטיפול הרופא בקופה
 53 46 אותה אחות כל הזמן

  .יותר לגבי משתנים שבהם נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות הדגשנו את הערך הגבוה: הערה
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  )באחוזים (כל הספקים - ערביותאמהות  ליהודיותאמהות השוואה בין : 5לוח 
 ודיותיה ערביות 

 N(  6,067 20,814 (אוכלוסייה
 N( 282 2,343 (מדגם

   דמוגרפי-הרכב סוציו
 13 24 26מתחת לגיל 
 18 9 ל"נולדה בחו

 29 66 עד השכלה תיכונית
 14 33 חמישון תחתון

 0 100 יהודיות-לא
 32 21 ילד ראשון
 חיסונים

 94 99 3 -לדלקת כבד 
 94 98 3 -לפוליו 

 94 97 3 -מוח לדלקת קרום ה
 DPT  97 93למשולש 

 58 62 דפי הסבר על חיסונים
 92 96 הסבר אחות על חיסונים

 בדיקות
 89 96 בדיקת שמיעה

 94 97 ידי רופא-בדיקת התפתחות על
 98 98 ש הרמת ראש/ב
 97 97 ש עוקב במבט/ב
 82 94 ש משחק בידיים/ב
 97 97 ש מתהפך/ב

 20 15 זיהו בעיה כלשהי
 82 79 פניות במקרים של בעיותה

 79 82 מעקב אחרי הפניות
 39 60 טיפול מיוחד במקרים של בעיות

 ביקורים
 85 81 ביקור ראשון תוך חודש

 9 24 אחות קבעה ביקור ראשון
 78 97 אחות קובעת פגישות

 17 11  יזמה פגישההאם
 43 36 פנייה טלפונית

 12 25  ילד ראשון-ביקור בית 
 8 7  מעוטות הכנסה-ר בית ביקו

 הדרכות ושיחות
 87 92 שיחה על תזונה
 81 89 שיחה על תנוחה
 59 73 שיחה על בטיחות

 25 39 שיחה על שעות שינה
 26 50 שיחה על בכי

 68 92 שיחה על הנקה
 38 60 שיחה על מחלות מדבקות
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 )המשך) (באחוזים (פקים כל הס- ערביותאמהות  ליהודיותאמהות השוואה בין : 5לוח 
 יהודיות ערביות  

 98 97 שיחה על ויטמינים
 86 93 הסברים ברורים מאוד

 10 8 הדרכה בקבוצה
  בתינוקםטיפול הא

 77 84 מתן ויטמינים
 71 83 מתן ברזל

 39 20 השכבה על הגב
 84 94 פעם-היניקה אי

 22 19 ניקה כיוםימ
 40 52  חודשים6-הנקה בלבד ל

 עות רצוןשבי
 86 90 יתה ממליצה לחברהיה

 65 71 מענה טוב מאוד לצרכים
 51 61  כללי-מרוצות מאוד 
   : פירוט-מרוצות מאוד 

 42 68 שעות וימי קבלה
 44 85 המתנה לתור

 45 46 המתנה במרפאה
 61 56 קירבה למגורים

 78 84 נגישות
 70 72 תנאים פיזיים

 64 78 קיוןינ
 71 79 יחס אחות

 68 79 תשובות אחות
 63 78 מקצועיות אחות

 43 64 יחס רופא
 42 60 מקצועיות רופא

)דשיעור המסכימות מאו(היגדים
 47 67 מתחשבים בדעותי

 35 67 טחון עצמיימגבירים ב
 71 84 מקשיבים לי

 67 80 נוח לדבר עם האחות
 68 83 מקבלים מידע חשוב

 57 72 לאחות אכפת
 המשכיות 

 9 8 המשכיות לטיפול הרופא בקופה
 51 48 אותה אחות כל הזמן

  . הדגשנו את הערך הגבוה יותר לגבי משתנים שבהם נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות: הערה
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  )באחוזים ( האוכלוסייהל כל-פיילוט הישובי יבין השוואה בין משרד הבריאות ל: 6לוח 
 לוטייפשובי היי משרד הבריאות 

 N( 17,382 1,757 (סייהאוכלו
 N( 808 1,109 (מדגם

 דמוגרפי-הרכב סוציו
 15 15 26מתחת לגיל 
 16 16 ל"נולדה בחו

 27 41 עד השכלה תיכונית
 10 19 חמישון תחתון

 6 28 יהודיות-לא
 33 29 ילד ראשון
 חיסונים

 93 95 3 -לדלקת כבד 
 95 95 3 -לפוליו 

 94 95 3 -לדלקת קרום המוח 
 DPT  94 94למשולש 

 55 58 דפי הסבר על חיסונים
 86 93 הסבר אחות על חיסונים

 בדיקות
 90 90 בדיקת שמיעה

 95 95 ידי רופא-בדיקת התפתחות על
 98 98 ש הרמת ראש/ב
 98 97 ש עוקב במבט/ב
 81 86 ש משחק בידיים/ב
 97 97 ש מתהפך/ב

 21 18 זיהו בעיה כלשהי
 85 82  של בעיותהפניות במקרים

 80 82 מעקב אחרי הפניות
 35 42 טיפול מיוחד במקרים של בעיות

 ביקורים
 78 85 ביקור ראשון תוך חודש

 5 13 אחות קבעה ביקור ראשון
 84 83 אחות קובעת פגישות

 15 13 אם יזמה פגישהה
 38 38 פנייה טלפונית

 5 14  ילד ראשון-ביקור בית 
 1 10 ת הכנסה מעוטו-ביקור בית 

 הדרכות ושיחות
 90 88 שיחה על תזונה
 79 81 שיחה על תנוחה
 49 60 שיחה על בטיחות

 22 26 שיחה על שעות שינה
 17 30 שיחה על בכי

 63 74 שיחה על הנקה
 35 43 שיחה על מחלות מדבקות
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 )המשך) (באחוזים (יה האוכלוסיל כל-פיילוט ישובי היבין השוואה בין משרד הבריאות ל: 6לוח 
 לוטייפשובי היי משרד הבריאות  

 96 98 שיחה על ויטמינים
 81 89 הסברים ברורים מאוד

 10 8 הדרכה בקבוצה
   טיפול האם בתינוק

 80 80 מתן ויטמינים
 76 75 מתן ברזל

 37 33 השכבה על הגב
 87 86 פעם-היניקה אי

 19 21 ניקה כיוםימ
 43 43  חודשים6-הנקה בלבד ל
   שביעות רצון

 86 86 תה ממליצה לחברהיהי
 57 65 מענה טוב מאוד לצרכים

 43 51  כללי-מרוצות מאוד 
   : פירוט-מרוצות מאוד 

 40 49 שעות וימי קבלה
 38 56 המתנה לתור

 34 43 המתנה במרפאה
 57 61 קירבה למגורים

 78 80 נגישות
 64 70 תנאים פיזיים

 54 65 קיוןינ
 64 71 יחס אחות

 65 70 תשובות אחות
 56 64 מקצועיות אחות

 37 47 יחס רופא
 35 44 מקצועיות רופא

  )שיעור המסכימות מאוד(היגדים
 48 50 מתחשבים בדעותי

 31 42 טחון עצמיימגבירים ב
 67 73 מקשיבים לי

 62 69 נוח לדבר עם האחות
 61 67 מקבלים מידע חשוב

 52 58 לאחות אכפת
 המשכיות 

 3 3 המשכיות לטיפול הרופא בקופה
 35 47 אותה אחות כל הזמן

  . הדגשנו את הערך הגבוה יותר לגבי משתנים שבהם נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות: הערה
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  )באחוזים ( האוכלוסייהל כל -החולים -קופותבין השוואה בין משרד הבריאות ל: 7לוח 
 םהחולי-קופות משרד הבריאות 

 N( 17,382 7,646 (אוכלוסייה
 N(   808  668 (מדגם

 %% דמוגרפי-הרכב סוציו
 16 15 26מתחת לגיל 
 17 16 ל"נולדה בחו

 33 41 עד השכלה תיכונית
 19 19 חמישון תחתון

 14 28 יהודיות-לא
 31 29 ילד ראשון
 חיסונים

 95 95 3 -לדלקת כבד 
 96 95 3 -לפוליו 

 95 95 3 -מוח לדלקת קרום ה
 DPT  94 95למשולש 

 62 58 דפי הסבר על חיסונים
 94 93 הסבר אחות על חיסונים

 ביקורים
 83 85 ביקור ראשון תוך חודש

 15 13 אחות קבעה ביקור ראשון
 80 83 אחות קובעת פגישות

 21 13 אם יזמה פגישהה
 49 38 פנייה טלפונית

 17 14  ילד ראשון-ביקור בית 
 3 10  מעוטות הכנסה-קור בית בי

 בדיקות
 92 90 בדיקת שמיעה

 95 95 ידי רופא-בדיקת התפתחות על
 97 98 ש הרמת ראש/ב
 97 97 ש עוקב במבט/ב
 84 86 ש משחק בידיים/ב
 97 97 ש מתהפך/ב

 22 18 זיהו בעיה כלשהי
 80 82 הפניות במקרים של בעיות

 76 82 מעקב אחרי הפניות
 46 42 יוחד במקרים של בעיותטיפול מ

 הדרכות ושיחות
 88 88 שיחה על תזונה
 87 81 שיחה על תנוחה
 70 60 שיחה על בטיחות

 32 26 שיחה על שעות שינה
 29 30 שיחה על בכי

 72 74 שיחה על הנקה
 43 43 שיחה על מחלות מדבקות
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) באחוזים(  האוכלוסייהל כל -החולים -קופותבין השוואה בין משרד הבריאות ל: 7לוח 
 )המשך(

 החולים-קופות משרד הבריאות  
 98 98 שיחה על ויטמינים

 88 89 הסברים ברורים מאוד
 11 8 הדרכה בקבוצה

   טיפול האם בתינוק
 75 80 מתן ויטמינים

 71 75 מתן ברזל
 39 33 השכבה על הגב

 87 86 פעם-היניקה אי
 22 21 ניקה כיוםימ

 43 43  חודשים6- להנקה בלבד
   שביעות רצון

 91 86 הייתה ממליצה לחברה
 70 65 מענה טוב מאוד לצרכים

 60 51  כללי-מרוצות מאוד 
   : פירוט-מרוצות מאוד 

 48 49 שעות וימי קבלה
 51 56 המתנה לתור

 55 43 המתנה במרפאה
 59 61 קירבה למגורים

 78 80 נגישות
 74 70 תנאים פיזיים

 75 65 יוןקינ
 80 71 יחס אחות

 74 70 תשובות אחות
 72 64 מקצועיות אחות

 53 47 יחס רופא
 52 44 מקצועיות רופא

)שיעור המסכימות מאוד(היגדים
 58 50 מתחשבים בדעותי

 46 42 טחון עצמיימגבירים ב
 78 73 מקשיבים לי

 74 69 נוח לדבר עם האחות
 70 67 מקבלים מידע חשוב

 67 58 ת אכפתלאחו
 המשכיות 

 25 3 המשכיות לטיפול הרופא בקופה
 62 47 אותה אחות כל הזמן

  . הדגשנו את הערך הגבוה יותר לגבי משתנים שבהם נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות: הערה
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  )באחוזים ( לפי חמישונים נבחרים,החולים-קופותבין השוואה בין משרד הבריאות ל: 8לוח 
 חמישון עליון  ןחמישון תחתו 
משרד  

 הבריאות
-קופות
 החולים

משרד  
 בריאותה

-קופות
 החולים

 N( 2,917 1,291  2,279 1,718 (אוכלוסייה
 N( 115 80  142 178 (מדגם

    דמוגרפי- הרכב סוציו
 2 0  31 27 26מתחת לגיל 
 17 20  17 14 ל"נולדה בחו

 7 11  60 69 עד השכלה תיכונית
 0 0  100 100 חמישון תחתון

 2 3  41 46 יהודיות-לא
 33 45  30 22 ילד ראשון
    חיסונים

 96 96  95 95 3 -לדלקת כבד 
 98 100  96 92 3 -לפוליו 

 98 100  93 93 3 -לדלקת קרום המוח 
 DPT  92 93  98 96למשולש 

 67 56  50 59 דפי הסבר על חיסונים
 87 92  95 93 הסבר אחות על חיסונים

    בדיקות
 90 95  90 90 בדיקת שמיעה

 97 97  91 90 ידי רופא-בדיקת התפתחות על
 98 98  94 96 ש הרמת ראש/ב
 98 97  93 95 ש עוקב במבט/ב
 80 75  94 90 ש משחק בידיים/ב
 99 95  95 97 ש מתהפך/ב

 22 20  24 18 זיהו בעיה כלשהי
 71 90  93 82 הפניות במקרים של בעיות

 64 92  83 85 מעקב אחרי הפניות
 48 41  54 42 טיפול מיוחד במקרים של בעיות

    ביקורים
 85 87  71 70 ביקור ראשון תוך חודש

 11 4  20 13 אחות קבעה ביקור ראשון
 80 86  84 75 אחות קובעת פגישות

 17 15  11 11 אם יזמה פגישהה
 55 38  35 28 פנייה טלפונית

 23 16  7 14  ילד ראשון-ית ביקור ב
 לא רלוונטי לא רלוונטי  3 10  מעוטות הכנסה-ביקור בית 

 הדרכות ושיחות
 93 83  79 95 שיחה על תזונה
 93 75  84 85 שיחה על תנוחה
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 )המשך( )באחוזים ( לפי חמישונים נבחרים,החולים-קופותבין השוואה בין משרד הבריאות ל: 8לוח 
 חמישון עליון  ישון תחתוןחמ 
משרד  

 הבריאות
-קופות
 החולים

משרד  
  הבריאות

-קופות
  החולים

 67 37  67 67 שיחה על בטיחות
 29 14  32 25 שיחה על שעות שינה

 25 23  31 31 שיחה על בכי
 74 66  71 76 שיחה על הנקה

 45 30  45 47 שיחה על מחלות מדבקות
 100 98  97 98 שיחה על ויטמינים
 92 87  80 94 הסברים ברורים
 17 10  4 9 הדרכה בקבוצה

      טיפול האם בתינוק
 79 80  81 71 מתן ויטמינים

 73 70  75 67 מתן ברזל
 60 47  21 21 השכבה על הגב

 81 86  91 87 פעם-היניקה אי
 81 86  32 29 ניקה כיוםימ

 13 20  51 46  חודשים6-הנקה בלבד ל
      צוןשביעות ר

 92 81  86 88 הייתה ממליצה לחברה
 71 55  69 71 מענה טוב מאוד לצרכים

 58 44  68 54  כללי-מרוצות מאוד 
      : פירוט-מרוצות מאוד 

 31 35  73 62 שעות 
 41 53  74 58 המתנה לתור

 54 47  63 38 המתנה במרפאה
 60 67  55 62 קירבה למגורים

 71 80  79 79 נגישות
 76 64  79 73 תנאים פיזיים

 72 52  90 78 קיוןינ
 81 66  80 68 יחס אחות

 74 64  74 70 תשובות אחות
 69 51  75 69 מקצועיות אחות

 50 32  55 60 יחס רופא
 55 32  48 55 מקצועיות רופא

      )שיעור המסכימות מאוד(היגדים 
 55 44  64 57 מתחשבים בדעותי

 44 31  57 54 ן עצמיטחוימגבירים ב
 79 68  83 75 מקשיבים לי

 77 59  75 70 נוח לדבר עם האחות
 63 57  74 81 מקבלים מידע חשוב

 65 43  72 69 לאחות אכפת
      המשכיות 

 19 1  21 2 המשכיות לטיפול הרופא בקופה
 63 50  55 43 אותה אחות כל הזמן

  .  משתנים שבהם נמצא הבדל מובהק בין הקבוצותהדגשנו את הערך הגבוה יותר לגבי: הערה
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  )באחוזים ( לפי לאום,החולים-קופותבין השוואה בין משרד הבריאות ל: 9לוח 
  יהודיותאמהות   ערביותאמהות  

משרד  
 הבריאות

-קופות
 החולים

משרד   
 הבריאות

-קופות
 החולים

 N( 4,932 1,036  12,448 6,610 (אוכלוסייה
 N( 168 48  640 620 (מדגם

     דמוגרפי- הרכב סוציו
 13 13  32 22 26מתחת לגיל 
 18 18  12 9 ל"נולדה בחו

 26 32  71 65 עד השכלה תיכונית
 13 15  54 28 חמישון תחתון

 0 0  100 100 יהודיות-לא
 32 32  21 21 ילד ראשון
    חיסונים

 95 94  99 99 3 -לדלקת כבד 
 95 94  100 98 3 -לפוליו 

 95 94  97 97 3 -לדלקת קרום המוח 
 DPT  96 100  93 94למשולש 

 62 56  63 62 דפי הסבר על חיסונים
 93 92  99 95 הסבר אחות על חיסונים

    בדיקות
 91 89  100 95 בדיקת שמיעה

 94 94  96 98 ידי רופא-בדיקת התפתחות על
 97 98  94 99 ש הרמת ראש/ב
 97 96  92 98 ש עוקב במבט/ב
 82 82  94 94 ש משחק בידיים/ב
 97 97  96 97 ש מתהפך/ב

 23 18  17 15 זיהו בעיה כלשהי
 79 85  100 75 הפניות במקרים של בעיות

 73 83  100 78 מעקב אחרי הפניות
 43 37  71 58 טיפול מיוחד במקרים של בעיות

    ביקורים
 85 85  71 84 ביקור ראשון תוך חודש

 14 9  21 26 אחות קבעה ביקור ראשון
 78 77  94 98 אחות קובעת פגישות

 24 14  5 12 אם יזמה פגישהה
 52 39  31 37 פנייה טלפונית

 17 11  20 27  ילד ראשון-ביקור בית 
 5 9  0 12  מעוטות הכנסה-ביקור בית 

    הדרכות ושיחות
 87 87  93 92 שיחה על תזונה

 87 77  90 90 נוחהשיחה על ת
 68 55  82 72 שיחה על בטיחות

       



   28

  )המשך) (באחוזים ( לפי לאום,החולים-קופותבין השוואה בין משרד הבריאות ל: 9לוח 
 אמהות יהודיות  ערביותאמהות   
משרד   

 הבריאות
-קופות
 החולים

משרד  
 הבריאות

-קופות
 החולים

 31 22  41 39 שיחה על שעות שינה
 26 21  52 50 כישיחה על ב

 69 68  91 92 שיחה על הנקה
 40 37  64 60 שיחה על מחלות מדבקות

 98 98  97 97 שיחה על ויטמינים
 87 87  90 93 הסברים ברורים
 10 9  16 7 הדרכה בקבוצה

      טיפול האם בתינוק
 73 78  86 83 מתן ויטמינים

 68 72  88 81 מתן ברזל
 43 38  20 20 השכבה על הגב

 85 82  96 94 פעם-היניקה אי
 20 23  29 17 מיניקה כיום
 40 40  62 50  חודשים6-הנקה בלבד ל
      שביעות רצון

 89 85  100 88 הייתה ממליצה לחברה
 69 64  78 70 מענה טוב מאוד לצרכים

 58 49  76 58  כללי-מרוצות מאוד 
      : פירוט-מרוצות מאוד 

 43 42  76 67 שעות 
 45 45  91 83 המתנה לתור

 53 43  68 41 המתנה במרפאה
 60 62  50 57 קירבה למגורים

 77 79  86 84 נגישות
 73 69  76 71 תנאים פיזיים

 72 61  89 76 ניקיון
 78 70  91 77 יחס אחות

 73 66  84 78 תשובות אחות
 71 59  83 77 מקצועיות אחות

 51 40  64 65 יחס רופא
 52 38  57 61 מקצועיות רופא

      )יעור המסכימות מאודש(היגדים 
 56 43  71 67 מתחשבים בדעותי

 43 33  67 67 מגבירים ביטחון עצמי
 77 70  88 83 מקשיבים לי

 73 65  79 80 נוח לדבר עם האחות
 68 61  83 82 מקבלים מידע חשוב

 65 53  81 71 לאחות אכפת
      המשכיות 

 26 2  13 7 שכיות לטיפול הרופא בקופההמ
 93 47  55 47 אותה אחות כל הזמן

  .הדגשנו את הערך הגבוה יותר לגבי משתנים שבהם נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות: הערה
  



   29

 לעומת " קופה"היחס הצולב של  ):רגרסיות לוגיסטיות (משתניים-סיכום ניתוחים רב: 10לוח 
  משרד הבריאות

  
  

 משתנה תלוי

 ללאהיחס הצולב של קופה 
 פיקוח על משתנים

 דמוגרפיים

 עםהיחס הצולב של קופה 
פיקוח על משתנים 

 דמוגרפיים
   חיסונים

 1.12 1.07 3 -לדלקת כבד 
 1.24 1.12 3 -לפוליו 

 1.41 1.29 3 -לדלקת קרום המוח 
 DPT  1.19 1.29למשולש 

 1.23 1.24 דפי הסבר על חיסונים
 0.98 0.93 יסוניםהסבר אחות על ח

  בדיקות
 1.23 1.20 בדיקת שמיעה

 1.00 1.05 ידי רופא-בדיקת התפתחות על
 0.72 0.71 ש הרמת ראש/ב
 1.05 1.00 ש עוקב במבט/ב
 1.05 0.87 ש משחק בידיים/ב
 1.18 1.41 ש מתהפך/ב

 1.32 1.35 זיהו בעיה כלשהי
 0.79 1.05 הפניות במקרים של בעיות

 0.46 0.57 הפניותמעקב אחרי 
 1.27 1.14 טיפול מיוחד במקרים של בעיות

   ביקורים
 1.11 1.05 ביקור ראשון תוך חודש

 1.27 0.99 אחות קבעה ביקור ראשון
 0.96 0.82 אחות קובעת פגישות

 1.63 1.73 אם יזמה פגישהה
 1.80 1.64 פנייה טלפונית

 1.52 1.12  ילד ראשון-ביקור בית 
 0.47 0.33  מעוטות הכנסה-ביקור בית 

   הדרכות ושיחות
 1.01 0.95 שיחה על תזונה
 1.78 1.73 שיחה על תנוחה
 1.83 1.54 שיחה על בטיחות

 1.49 1.20 שיחה על שעות שינה
 1.24 0.94 שיחה על בכי

 1.08 0.90 שיחה על הנקה
 1.10 0.93 שיחה על מחלות מדבקות

 2.69 2.52 שיחה על ויטמינים
 1.00 0.93 סברים ברורים מאודה

 1.39 1.32 הדרכה בקבוצה
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 לעומת " קופה"היחס הצולב של  ):רגרסיות לוגיסטיות (משתניים-סיכום ניתוחים רב: 10לוח 
  )המשך (משרד הבריאות

  
  

 משתנה תלוי

 ללאהיחס הצולב של קופה 
 פיקוח על משתנים

 דמוגרפיים

 עםהיחס הצולב של קופה 
תנים פיקוח על מש
 דמוגרפיים

    בתינוקאםטיפול ה
 0.72 0.74 מתן ויטמינים

 0.80 0.77 מתן ברזל
 1.14 1.41 השכבה על הגב

 1.27 1.13 פעם-היניקה אי
 1.12 1.05 מיניקה כיום
 1.26 1.12  חודשים6-הנקה בלבד ל
   שביעות רצון

 1.74 1.62 הייתה ממליצה לחברה
 1.43 1.29 מענה טוב מאוד לצרכים

 1.53 1.39  כללי-מרוצות מאוד 
   : פירוט-מרוצות מאוד 

 1.04 0.85 שעות וימי קבלה
 0.91 0.69 המתנה לתור

 1.44 1.45 המתנה במרפאה
 0.76 0.81 קירבה למגורים

 0.83 0.77 נגישות
 1.14 1.15 תנאים פיזיים

 1.67 1.43 ניקיון
 1.74 1.61 יחס אחות

 1.32 1.20 תשובות אחות
 1.67 1.42 מקצועיות אחות

 1.38 1.17 יחס רופא
 1.48 1.31 מקצועיות רופא

  )שיעור המסכימות מאוד(היגדים
 1.81 1.54 מתחשבים בדעותי

 1.48 1.17 מגבירים ביטחון עצמי
 1.54 1.37 מקשיבים לי

 1.61 1.32 נוח לדבר עם האחות
 1.28 1.04 מקבלים מידע חשוב

 1.67 1.48 לאחות אכפת
   המשכיות 

 13.33 10.03 המשכיות לטיפול הרופא בקופה
 1.74 1.72 אותה אחות כל הזמן

  .הדגשנו את הערך הגבוה יותר לגבי משתנים שבהם נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות: הערה
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 באופן  רצון מהשירותתמאוד שבעלהיות   של האםדוגמה של גורמים המשפיעים על הסיכוי: 11לוח 
  )(N=1,216 יכלל

 2מודל  1מודל  
 )משתני רקע+ קופה (  )קופה בלבד( 

   ) משרד הבריאות-קבוצת התייחסות (ספק 
 1.53 1.39 חולים-קופות

   
   )26- מתחת ל-קבוצת התייחסות (גיל האם 

 0.78  34- ל26בין 
 0.68  34מעל 

   
   ) ישראל-קבוצת התייחסות (ארץ לידה 

   ל"חו
 0.78   לשעברהמועצות-ברית -ל "חו
 0.84   אחר-ל "חו
   

  )כלה תיכוניתש פחות מה-קבוצת התייחסות (רמת השכלה 
 1.04  השכלה תיכונית

 0.97  תיכונית-השכלה על
   

   ) חמישון תחתון-קבוצת התייחסות (הכנסה 
 1.75  חמישון שני

 1.09  חמישון שלישי
 0.8  חמישון רביעי
 1.04  וןחמישון עלי

   
   )יההודיי -קבוצת התייחסות (לאום 

 1.06  יהלא יהודי
   

   ) ילד אחד-קבוצת התייחסות (מספר ילדים 
 1.26  שני ילדים

 1.43  שלושה ילדים
 1.39  ארבעה ילדים או יותר

   
 0.96 0.99 קבוע
  הודגשו 05.-מקדמים בעלי מובהקות סטטיסטית פחות מ: הערה

  המוצגים הם היחסים הצולביםהמספרים 
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