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  תמצית מחקר

  רקע
משרד הבריאות נער� לרפורמה במער� בריאות הנפש שבמסגרתה תעבור האחריות לאספקת שירותי 

מתוכנני� שינויי� נוספי� בארגו� ובמימו� של , כמו כ�. בריאות הנפש מידי המשרד לקופות החולי�

� להשפיע על התנסויות הצרכני� בשירותי בריאות שינויי� אלה עשויי. שירותי בריאות הנפש בקהילה

  .וכ� על עצ� הפנייה לשירותי� אלו, הנפש

  

פרק מיוחד על בריאות  2007בשנת מכו� ברוקדייל �וינט'ג� הוסי� מאיירס, לאור השינויי� הצפויי� הללו

של מזווית הראייה , הנפש לסקר התקופתי שהוא עור� לגבי רמת השירות הניתנת במערכת הבריאות

פשר לצוות המחקר לבחו� את ההתנסויות של מדג� מייצג מתו� כלל כלי זה ִא. האוכלוסייה הכללית

�קבוצה זו כוללת . פע� מצוקה נפשית שהתקשו להתמודד איתה לבד�שדיווחו כי חשו אי, הבוגרי� באר

, DSM-4ל פי ספר האבחנות המקוב�על (ג� אנשי� שאינ� עוני� על הקריטריוני� לאבחנת הפרעה נפשית

ICD-10( ,ג� לאחר ,אשר חלק� לא יהיו זכאי� לטיפול נפשי במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

ה� לאור הצרכי� , חשוב לבחו� את ההתנסויות של כלל הקבוצה, על כל פני�. יישו� הרפורמה

   . צורכי�חבריהוה� לאור שירותי בריאות הנפש ש, הבריאותיי� והחברתיי� שלה

  

  מטרות
  : ההעמקה בנושא בריאות הנפש בסקר היומטרות

ר קבוצות סיכו� ותיאלש�  ,עורי� גבוהי� של מצוקה נפשיתית על שדווחולאפיי� את האוכלוסיות המ �

 . במיוחד�שחשוב להתייחס אליה

נמנעות הלאתר קבוצות במטרה  ,במצוקה נפשית לטיפול פנייהמשפיעי� על הגורמי� ה תלבחו� א �

   .וזקוקות ל  ג� כאשר ה�,טיפוללקבל מ

 , הרפורמהטר� החלתנפש ושביעות הרצו� מהשירות הלתאר את דפוסי קבלת שירותי בריאות  �

 אפקטיבי טיפול תחומי� שנית� לשפר כדי לתת לאתראחר יישו� הרפורמה ומצב להשוואה לכבסיס 

  . ויעיל לקבוצה זו

  

  שיטות
 בקרב  ותפקוד מערכת הבריאות בנושא רמת השירותמכו� ברוקדייל עור� מדי שנתיי� סקר טלפוני

ושיעור  איש 1,865 רואיינו �2007ב. אוקטובר�בחודשי� אוגוסט ) ומעלה22בני (הבוגרת האוכלוסייה 

לאחר שבוצע , �Hot והמסגרת לדגימה הייתה רשימת הטלפוני� הממוחשבת של בזק. 83%ההיענות היה 

שוקללו , להגיע לייצוג מדויק כדי .ובכל דירה נדג� אקראית אחד הדיירי�, מדג� שכבות לפי אזור

ה לפי למאפייני האוכלוסיידומי� מאוד  מאפייני המדג� .לפי יחס הדגימה והרכב האוכלוסייההנתוני� 

  .נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמוסד לביטוח לאומי

  

שית הא� בשנה האחרונה הרגשת מצוקה נפ: "הייתהת הסינו� לאיתור אנשי� ע� מצוקה נפשית ושאל

 אנשי� שהשיבו "?כאו� או עצב עמוקיד, חרדה, מתח רב: למשל, שהיה קשה להתמודד איתה בעצמ�
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השאלה התבססה על שאלת סינו� שבשימוש בסקרי�  "? הרגשת כ� בעברהא�" :בשלילה נשאלו

� תוק� נראה ותוק� מבנה נבדקו ג). Boyle et al., 1996; Kessler 1994(בארצות הברית לאומיי� בקנדה ו

  ).Gross et al., 1998; Gross et al. 2007a; b ; Rabinowitz et al., 1999, 2003(במחקרי� קודמי� בישראל 

  

  ממצאים
  ומאפייניה נפשית מצוקה הימצאות

 ,ווחו על מצוקה נפשית בשנה האחרונהי מהאוכלוסייה הבוגרת ד25%: היק� המצוקה הנפשית �

המצוקה הנפשית גבוהי� במיוחד בקרב האוכלוסייה עורי יש. שקשה היה לה� להתמודד איתה לבד

) 30%(קשישי� ובקרב ) 33%( בעלי הכנסה נמוכה בקרב, )33%(� יבקרב חולי� כרוני, )38%(הערבית 

  ).31%(ונשי� 

 דיווחו) 81%(רוב� . פע��אי נפשית מצוקה חשו מהמרואייני� 32%: דיווח על תחושת מצוקה נפשית �

 לפני �7%ו,  שני�תשע לפני שנה עד 12%,  בשנה האחרונההייתהוקה כי הפע� האחרונה שבה חשו מצ

  . שני� או יותרעשר

 חומרתפע� התבקשו לדרג את � שחשו מצוקה נפשית איהמרואייני�:  נתפסתחומרת מצוקה �

מאוד קשה "הגדירו את המצוקה שחשו כשלושה עשר אחוזי� . פי מידת הפגיעה בתפקוד� עלהמצוקה

 � 36%, " היה קשה לתפקד ולהתמודד� קשה"כ � 28% ," ע� דברי�ידדת והתמויבקושי תפקדת �

 ".לא היו בעיות רציניות בתפקוד �  קלה"כ � �23%ו" היו עליות וירידות בתפקוד � בינונית "כ

 
 לטיפול פנייה ודפוסי נפשית מצוקהזיהוי 

 ,אחרונהה בשנה: " מכלל האוכלוסייה השיבו בחיוב לשאלה14%: היק� האיתור של מצוקה נפשית �

, בעיות רגשיות, עייפות, רוח�מצב, דיכאו�,  על מצוקה נפשיתי או דיבר איתירופא משפחה שאל אות

 כי רופא המשפחה 30% מבי� אלו שחשו מצוקה נפשית בשנה האחרונה דיווחו ."בעיות ריכוז וכדומה

ה מאוד עמד השיעור המקביל בקרב המרואייני� שדירגו את המצוקה כחמורה או חמור. שאל על כ�

 . התקיימה השיחה ביוזמת המטופל) 60%(נציי� עוד כי במרבית המקרי� . 36%על 

   ,פע� לא פנו כלל לקבלת עזרה� המרואייני� שחשו מצוקה נפשית אימ 22% :פנייה לקבלת עזרה �

ארבעי� וארבעה  .)בני משפחה ואנשי דת, חברי�(י� פורמלי� לאפנו רק לקבלת עזרה מגורמי�  �34%ו

 פסיכיאטר, פסיכולוג, רופא ראשוני(ר �מקצוע מ�איש  פנו ל38% ,ביניה� ,פנו לאיש מקצוע� אחוזי

 בקרב המרואייני� שדירגו את מצוקת� ,יתר על כ�.  פנו למטפל אלטרנטיבי�6%ו) עובד סוציאלי או

  .רק מחצית פנו לאיש מקצוע, כחמורה או חמורה מאוד

 
 נפשית במצוקה הטיפול

, פסיכולוגל � 21%, רופא משפחהפנו להפוני� לקבלת עזרה מאיש מקצוע מ 37% :המטפל העיקרי �

, רפלקסולוגיה,  עיסוי,רפואה סינית, דיקור: בעיקר( מטפל אלטרנטיבי ל� 13%, לפסיכיאטר � 15%

  ).קבוצת תמיכה, יוע�, רופא אחר(איש מקצוע אחר  ל� �7%ו, עובד סוציאלי ל� 7%, )שיאצו

מרפאה של ב  את הטיפולקיבלו) 44%( ק הארי מהפוני� לאיש מקצועחל :מסגרת קבלת הטיפול �

 קיבלו טיפול בתחנת בריאות הנפש של הקופה או בידי 12%ועוד ,  בקופת החולי�משפחההרופא 
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, עשרי� וארבעה אחוזי� ענו כי קיבלו את הטיפול במרפאה פרטית. מטפל עצמאי העובד ע� הקופה

לשכות , המוסד לביטוח לאומי, באמצעות משרד הביטחו� ( קיבלו טיפול במתק� ציבורי אחר12%

 .  קיבלו את הטיפול בבית חולי� או במרפאה אמבולטורית השייכי� למשרד הבריאות�8% ו, )רווחה

תרופתי אחר �  קיבלו טיפול לא�15%ו,  טופלו בשיחות בלבד45%: הנפשית במצוקה סוג הטיפול �

כולל תרופות ( קיבלו טיפול תרופתי בלבד 16%; )ל אחרשיחות בשילוב ע� טיפוטיפול אלטרנטיבי או (

טיפול אלטרנטיבי , שיחות( קיבלו תרופות בשילוב ע� טיפול אחר 22%; )מרש� ותכשירי� טבעיי�

  ).וכדומה

קיבלו מרש� לתרופות ציינו שההסבר שעשרי� ושניי� אחוזי� מהמרואייני� : התרופות על הסבר �

  .שקיבלו על התרופות לא היה מספק

אינו מש� ההמתנה במצבי המצוקה הנפשית שנבחנו בסקר זה נמצא כי  :מש� המתנה לקבלת טיפול �

 , ימי�7�3תו�  � 34%,  טיפול באותו יו� או למחרתקיבלו ארבעי� ושניי� אחוזי�. ארו� בדר� כלל

זמני ההמתנה בי�  י�יש הבדל.  המתינו יותר2%חודשי� ורק  3�1 המתינו 7% , המתינו חודש14%

פסיכולוג או עובד , פסיכיאטר( מהפוני� לאנשי מקצועות בריאות הנפש �40%כ: טפלי� השוני�למ

 .  מהפוני� לרופא משפחה ולמטפל אלטרנטיבי10%לעומת , המתינו מעל שבוע) סוציאלי

ו המרואייני� שחשו מצוקה יניהסיבה העיקרית שצ :לקבלת עזרה פורמליתפנייה �הסיבות לאי �

יותר ממחצית , אול�". חשבתי שאתמודד לבד ": הייתה עזרה פורמליתנפשית ולא פנו לקבלת

לא ידעתי למי ", "זמ� המתנה ארו�", "הטיפול יקר: "ג� סיבות מערכתיותציינו  המרואייני�

 על שוויתרו  שחשו מצוקה נפשית אמרוהמרואייני� מ10% ראוי לציי� כי". רוקרטיהובי", "לפנות

 . מחירה נפשי בגלל טיפולתרופה או על 

 
  ומהמטפל העיקריבמצוקה נפשית  מהטיפול רצו� שביעות

 , שה� מרוצי� מאוד46%ענו במצוקה הנפשית כללית מהטיפול הרצו� הלשאלה לגבי שביעות בתשובה 

אישיי� של הטיפול הייתה גבוהה יותר � שביעות הרצו� מהיבטי� בי�.  ענו שה� מרוצי�37%ועוד 

הקדיש ", ) מרוצי� מאוד64%" (מטפל התייחס בכבוד והערכהה: "משביעות הרצו� מהיבטי� אחרי�

; )55%" (אמו� וביטחו� ביכולת המקצועית"ו) 55%" (הרגשתי נוח לשוחח על הבעיה", )61%" (מספיק זמ�

שיעור ). 40%" (הטיפול עזר לפתור את הבעיה"ו) 42%" (מספר הטיפולי� היה מספיק"לעומת 

מהפסיכיאטרי� היה נמו� יחסית לשיעורי� לגבי בעלי הה גבוהמרואייני� שהביעו שביעות רצו� 

  .) ממטפלי� אחרי��50%לעומת כ,  מרוצי� מאוד מהפסיכיאטר29% (המקצועות האחרי�

  

  סוגיות העולות מן הממצאים

שיש , מכא�. במחקר נמצא שרק כמחצית האנשי� שחוו מצוקה נפשית חמורה פוני� לטיפול מקצועי �

 כחלק מהטיפול יפול ואת המאמצי� לאתר את האנשי� במצוקהצור� להגביר את נגישות הט

 .הכוללני בחולה המשלב היבטי� של גו� ונפש

 כי הרופאי� הראשוניי� ה� אנשי המקצוע שאליה� אנשי� פוני� לעתי� מ� הממצאי� עולה �

 הרופאי� ביוזמתעורי האיתור ישנמצא ג� ש, אול�. קרובות ביותר כאשר ה� חווי� מצוקה נפשית

  .שוניי� נמו�הרא



  iv

חשוב לחזק את יכולת הרופאי� הראשוניי� לזהות מצוקה נפשית ולעודד אות� ליזו� , בהתא� לכ� �

 .נית� לעשות זאת ה� באמצעות הכשרה וה� באמצעות יצירת מסגרת של תמיכה מקצועית. בתחו� זה

ר וביל לשיפוצפוי להשיפור רמת ההסברי� הניתני� למטופלי� על תרופות פסיכיאטריות  �

 . תרופותההאפקטיביות והיעילות של 

מנת �מרחק וזמני המתנה על, הכוללי� מחיר, הצור� להתמודד ע� מגוו� חסמי� לפנייה לטיפול �

 .להביא לניצול מיטבי של השירותי� ולשיפור רווחת האוכלוסייה
  

  :הסקר מעלה מספר נושאי� שכדאי להעמיק בה� במחקרי� עתידיי�, כמו כ�

לעומת הרופא הראשוני ומטפלי� , יעות רצו� נמוכי� יחסית מהפסיכיאטרי�הסיבות לשיעורי שב �

 .אחרי� בבריאות הנפש

מרפאות , תחנות משרד הבריאות, קופות חולי�(לפי שיו� ארגוני , זמני ההמתנה לספקי� השוני� �

 ולפי סוג הבעיה) פריפריה, ערבי�, ילדי�, בוגרי�(לפי אוכלוסיית יעד , לפי אזור, )חו� וכדומה

 .)מצוקה קלה, אקוטית, כרונית(

איכות הטיפול ברפואה , ובפרט,  שירותי בריאות הנפשתספקהקופות החולי� כיו� להתארגנות  �

 .ראשונית

פועלי� לזיהוי מצוקה ) מחנכי� ואחיות, כגו� עובדי� סוציאליי�(המידה שאנשי מקצוע שוני�  �

 .נפשית
  

פואה הראשונית בפניות לטיפול נפשי הממצאי� מבליטי� את המקו� המרכזי של הר, כמכלול

 הרפואה הראשונית מספקת מענה ,כבר כיו�, כפי שעולה מהממצאי�. ע� מצוקה נפשיתובהתמודדות 

 שההיק� א� יגדל בעקבות הרפורמה ייתכ�. במסגרת טיפול כוללני בחולה ,לחלק גדול מצרכי� אלו

ומיקוד האחריות לטיפול נפשי ,  כיו�בי� היתר לאור ההיק� הרחב של צרכי� לא מסופקי�, הביטוחית

  .בעקבות הרפורמההחולי� בקופות 

  

 ,מועצת הבריאותב ,משרד הבריאותב ובפני בכירי� ,שר הבריאותבפני  בהרחבה ו הוצגהממצאי�

   .מועצה הלאומית לרפואה ראשוניתובקופות החולי� ב

  

תחומי� שנית� לשפר כדי לתת איתור אנו מקווי� שהמידע שהוצג בדוח זה יסייע ל, מו של דברבסיכו

להשוואה כמו כ� אנו תקווה כי המידע ישמש ג� בסיס . יותר במצוקה נפשית אפקטיבי ויעיל טיפול

  .ה� א� הרפורמה הביטוחית תיוש� וה� א� תתעכב, בשני� הבאות

  

ניתוח העומק בנושא המצוקה הנפשית המוצג בדוח זה מומ� בסיוע מיכאל ואדריאנה דובור� 

הניתוח מבוסס על סקר תקופתי על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות . ב"ארה, סוסט'ממסצ

קופת חולי� לאומית , מכבי שירותי בריאות, שירותי בריאות כללית, בסיוע ממשלת ישראלהממומ� 

  .וקופת חולי� מאוחדת
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 תודה מיוחדת לדפנה לוינסו� וליעקב פולאקבי� על העזרה שלה� בזיהוי הנושאי� לבדיקה ובפירוש

  .הממצאי�

  

אבי ישראלי ולחברי מועצת הבריאות על הערותיה� ' ל משרד הבריאות פרופ"ג� למנכי� אנו מוד

  .בה הוצגו ממצאי המחקרשהמועילות בפגישה 
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חברי מער� בריאות הנפש לחנ� מוני� ו' פרופל, ר יוסי בראל" לד,ר אורית יעקבסו�"תודה מיוחדת לד

 על הערותיה� , לרפואה ראשוניתתחברי המועצה הלאומילהד ור ל" לד, וכ�,בשירותי בריאות כללית

  . בה� הוצגו ממצאי המחקרשהמועילות בפגישות 

  

תודה לנועה אקר שסייעה בריכוז חומר משאלוני� על שירותי בריאות הנפש שהתבצעו באר� ובעול� 

 לדפוס ולאילנה ההבאהההפקה וללסלי קליינמ� על , על העריכהמטי מויאל תודה ג� ל. בשני� האחרונות

  .פרידמ� על הסיוע בהדפסה
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  מבוא. 1

ארגו� , תכנו�, בחינת מימו�מערכת שירותי בריאות הנפש פועלת בנפרד משירותי הבריאות הכלליי� מ

השירותי�  . מההוצאה הלאומית לבריאות מוקדשת לבריאות הנפש�6%כ. ומקו� מת� השירות

הממשלה היא הספק הגדול ביותר של . ידי המדינה ממומני� בעיקר מהמיסוי הכללי�הממומני� על

יאטריי� ולמעלה שירותי� מקצועיי� ייעודיי� לבריאות הנפש ומפעילה כמחצית בתי החולי� הפסיכ

  . המרפאות בקהילה) 55%(ממחצית 

  

 נקבע כי האחריות על שירותי בריאות הנפש תועבר לקופות החולי�) 1994(בחוק ביטוח בריאות ממלכתי 

לרבות , על א� החלטות והצהרות רשמיות. ומאז נעשו ניסיונות לעשות זאת, )להל� הרפורמה הביטוחית(

הסיבות לכ� . ו בשירותי בריאות הנפש עדיי� לא יצאה אל הפועלרפורמה ביטוחית ז, החלטות ממשלה

 ;2006, גיא וסייקס, אביר� ;2007, אביר�; 2004, גיא(רבות ומורכבות ונדונו במספר מחקרי� קודמי� 

Sykes, 2006 .(ראו מסמ� רקע וסיכו� סדנה בנושא  ,רוטיפביתר ל הרפורמה בבריאות הנפש ע) ניראל

    .)2009 ,ניראל; 2007, ואחרי�

  

כולל רשימת שירותי בריאות הנפש ) 1994(סל השירותי� שנקבע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי 

הסל כולל ג� ). התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי(שבאחריות משרד הבריאות לספק 

אות התוספת השנייה לחוק ביטוח ברי(שקופות החולי� צריכות לספק , חופפת בחלקה, רשימת שירותי�

עקב כ� קיימת עמימות לגבי האחריות למת� טיפול שעלולה לגרו� קושי לחולה ). 69ממלכתי סעי� 

: ביניה�, מערכת שירותי בריאות הנפש עומדת כיו� בפני שורת בעיות נוספות .לממש את הזכות לטיפול

תורי� ה, סטיגמה שקיימת לגבי השירותה עקבנפש נותרי� ללא מענה ה בריאות צרכי� רבי� מתחו�

אי� , בנוס�. ארוכי� במרפאות משרד הבריאות והמחיר הגבוה של שירותי בריאות נפש במגזר הפרטיה

, ידי הממשלה�תקצוב חסר של התחו� על, וכ�, שוויו� מבחינת היצע השירותי� בי� המרכז לפריפריה

; 2005, רי�חבר ואח ;1998, אביר� ורוז� (כאשר מרבית התקציב מופנה לטיפול בחולי הנפש הקשי�

  );Rosen, 2003; Gross & Baruch, 2004; Sykes, 2006; Levinson et al., 2007a ;2007, אלישע וגרינשפו�

  

�בנוגע . ש� העברת האחריות לשירותי בריאות הנפש לקופות החולי�לדש בעיות אלו הובילו למאמ� מח

' שר אושר בהחלטת ממשלה מסא,  הסכ� בי� משרד הבריאות למשרד האוצר2006בספטמבר נחת� , לכ�

בריאות (בריאות ממלכתי ביטוח   לתיקו� חוקהצעת החוק הממשלתית. 2006 באוקטובר 4 מיו� 568

ועדה מיוחדת של ועדת � והועברה לטיפולה של תת2007 ביולי �25 עברה בקריאה ראשונה ב)הנפש

 שרווחה עד כההדעה . וקהרווחה והבריאות אשר דנה בפירוט בסעיפי� השוני� של הצעת הח, העבודה

ועל כ� יש סיכוי ,  יותר וניתנות לגישורלותהמחלוקות ק, שלא כבעבר, כי הפע�הייתה במערכת 

   .תחילת היישו�ג� א� יש הערכות שונות לגבי מועד , שהרפורמה תיוש�

  

של העברת האחריות הביטוחית על שירותי בריאות הנפש לאחריות קופות החולי� המטרה העיקרית 

ג� שורת יעדי� ספציפיי� להשגת הוגדרה , כמו כ�.  של חולי הנפש�תרווחאת  ו� לשפר את בריאותהיא

נגישות ה שיפורבנפש ויצירת רצ� טיפולי ולטיפול  בה� שיפור השילוב בי� הטיפול בגו� ,מטרה זו

לות שיפור יעי: לרפורמה הוגדרו מספר יעדי� משניי� הכוללי�. זמינות של שירותי בריאות הנפשהו
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שיפור המעמד המקצועי של אנשי ;  העברת האחריות לאספקתו לקופות חולי� מתחרותידי�עלהשירות 

הבטחת היק� רחב יותר ;  הרפואה הכלליתשירותידוק הקשר ע� י הידי�עלבריאות הנפש מתחו� מקצוע 

מדו שחרור משרד הבריאות מאספקת שירותי� וחיזוק מע; מו� ממשלתי לשירותי בריאות הנפשישל מ

  .והרחבת המשאבי� המוקצי� לטיפול בבעיות פסיכיאטריות קלות; כמיניסטריו�

  

כא� המקו� להבחי� בי� . החלת הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש צפויה להשפיע על צרכני השירותי�

    ):1ראו תרשי� (שלושה מעגלי� של צרכני� 

 �70,000שמספר� נאמד בכ) Serious Mental Illness - SMI(מעגל פנימי של חולי� במחלות נפש קשות  .1

וה� מהווי� כאחוז אחד ) מהמוסד לביטוח לאומי תמקבלי קצבת נכות על רקע בעיה נפשי(איש 

.מהאוכלוסייה
1  

אבחנה העונה לקריטריוני� המוכרי� , כלומר (מעגל אמצעי של חולי� ע� הפרעה נפשית מאובחנת .2

על סמ� הדיווחי� של . לחלק� מחלות קשותשרק , )DSM-4  ,ICD-10 -בספר האבחנות המקובל 

 י� מהאוכלוסייה המבוגרת עומד�10%  כ2003/4המרואייני� בסקר של משרד הבריאות משנת 

א� שיעור המאובחני� , בקריטריוני� להפרעת רגש או חרדה לפחות פע� אחת בשנה שקדמה לסקר

  .)Levinsion et al., 2007a(הוא כנראה נמו� יותר 

חלקה בעלי הפרעה ב, ל האוכלוסייה הכללית הנזקקת לעזרה נפשית עקב מצוקהמעגל חיצוני ש .3

חלקה אנשי� שלא פנו כלל בחלקה אנשי� שאינ� עומדי� בקריטריוני� לאבחנה וב, מאובחנת

בסקרי� קודמי� של מכו� ברוקדייל נמצא כי יותר מרבע מהאוכלוסייה הבוגרת . לאבחו� פסיכיאטרי

 ).2007, גרוס ואחרי�( בשנה שקדמה לסקר תמודד איתה בעצמ� שהתקשו להחשו מצוקה נפשית

 .ג� א� שני המצבי� מופיעי� לעתי� ביחד, נדגיש כי מצוקה נפשית אינה זהה להפרעה נפשית
  

 �ובהרחבה  המעגלי� הראשוני� הביטוחית על שנילהל� נתייחס בקצרה להשפעה הצפויה של הרפורמה 

ניתוח מפורט של השפעות צפויות של הרפורמה על הצרכני� . חיהמחקר הנוכמוקד  ,לגבי המעגל השלישי

, ניראל ואחרי�(מכו� ברוקדייל �וינט'ג�ידי צוות חוקרי� ממאיירס�נית� למצא במסמ� רקע שהוכ� על

2007(  

  

, יחד ע� זאת. ידי משרד הבריאות� רוב הטיפול האמבולטורי מסופק על,כיו�, באשר לחולי� הקשי�

שירותי בריאות כללית
2

�קופות החולי� .  מטפלת בחולי� הקשי� בקרב מבוטחיה בחלק מאזורי האר

   .האחרות אינ� ערוכות כיו� לתת שירותי בריאות הנפש לאוכלוסייה זו

  

  

                                                 
ורוב� , חלק גדול יותר מה� חיי� במסגרות קהילתיות לטיפול ולשיקו�, נהות� מאושפזי� בעת נהחלק קט� מ  .1

 .חיי� מחו� למסגרות מיוחדות כאלה
קופת חולי� , "מכבי "– מכבי שירותי בריאות ,"כללית "– כללית בריאות שירותי להל� התכונ, הקיצור לש�. 2

 ".לאומית "–וקופת חולי� לאומית " מאוחדת "–מאוחדת 
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  מעגלי צרכני בריאות הנפש: 1תרשי� 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

המצב הקליני של ור לשפר את אמשהנפש רפואת ילוב רפואת הגו� ובעקבות הרפורמה צפוי תהלי� של ש

מטופלי� , משיקולי� של כדאיות כלכליתש, קיי� חשש, ע� זאת. החולי� ואת איכות הטיפול בה�

היו י, יה�תומשפחבני לרבות , מבלי שהמסגרות התומכותיגיעו לקהילה וישוחררו מוקד� מדי מאשפוז 

משו� שניסיו� , פולפגיעה באיכות הקלינית של הטישיקולי� כלכליי� עלולי� להוביל ל. ערוכות לכ�

, למת� טיפול לא הול�, מיומנות נמוכההעסקת מטפלי� בעלי בעלויות הטיפול עלול להוביל ללחסו� 

תכ� ג� כי קופות החולי� ישקיעו משאבי� רבי� יותר בחולי� יי . ולמיעוט מרפאותטיפוללקיצור מש� 

כלכלית הכדאיות השיקולי מ,  על חשבו� טיפול בחולי� קשי� יותר)ללא אבחנה פסיכיאטרית(קלי� 

  .  שימור אוכלוסיות אלו בקופת החולי�בש

  

יכולי� כיו� לפנות למספר מסגרות טיפול ) בעלי הפרעה נפשית מאובחנת(חולי� הנמני� על המעגל השני 

משרד הבריאות אחראי למת� . פנייהללא ה, כל אד� יכול לפנות באופ� עצמאי לבדיקה. אמבולטוריות

השירות כולל . ללא תשלו�ולכל פונה הכוללי� טיפול אמבולטורי במרפאות פש נהשירותי בריאות 

ג� קופות ). 2002, משרד הבריאות, מדינת ישראל(מיו� והערכה ופסיכותרפיה , איתור מוקד�, מניעה

 . מטפלי� עצמאיי�בידיעודיות וה� י ה� במרפאות י,נפשההחולי� מספקות למבוטחיה� שירותי בריאות 

נית� לקבל  במסגרת שירותי בריאות הנפשנציי� כי . במסגרת הביטוח המשלי�בחלקו לל טיפול זה נכ

  עברו/אנשים שחשו
  מצוקה נפשית

  בעלי הפרעה
  נפשית מאובחנת

  חולים עם
  מחלות נפש

  קשות
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")Zקוד (" מיוחד סטטוס באמצעות ,מצוקה קשה הנובעת ממצבי חיי�קיימת טיפול כאשר 
3

מצבי� אלו  .

 פרסמו )כללית ומכבי ( שתי קופות החולי� הגדולות.לרפואה קהילתית כללית ג� במסגרות מטופלי�

 פול בתסמיני דיכאו� וחרדהיהאחרונות הנחיות קליניות לרופאי� ראשוניי� לגבי איתור וטבשני� 

שכ� אלו ה� , )Goldfracht et al., 2007(נפרד מהמפגש ע� החולה �כחלק בלתי, הנובעי� ג� ממצבי חיי�

   .ההפרעות השכיחות ביותר

  
י� ע� הפרעה נפשית מאובחנת העברת האחריות לקופות החולי� עשויה לשפר את איכות הטיפול בחול

הגדלת ; והמשכיות או�י ת,שיפור ברצ� הטיפול, נפשלגו�   מת� טיפול כוללני המשלב בי�:בכמה היבטי�

 מחסומי� ידי הסרת� והגברת השוויו� על; חופש בחירה, מרחק, נגישות וזמינות השירות מבחינת המתנה

: קבוצה זוג� בחששות לגבי השפעותיה על יישו� הרפורמה מלווה , ע� זאת. כספיי� ואחרי� לטיפול

את  ,ה כוללת תמרי� מספיק לקופות החולי� לשפר את איכות הטיפולנ כי שיטת התגמול אינייתכ�

יוזנחו  משיקולי� כלכליי�  כיייתכ� ,כמו כ�.  וכ� לא תושגנה התוצאות המצופות,השוויו�את הנגישות ו

ואז לא יושג השיפור , )הפרעות קלות, משברי חיי�, רפיגו, יהטכגו� חולי� ע� דמנ" (אפורי�"מצבי� 

קליני עקב שיקולי� כספיי� ה הטיפולתכ� ג� כי תהיה פגיעה באיכות יי. הרצוי בטיפול בקבוצה זו

   ).מיעוט מרפאות, טיפולמש� , סוג טיפול, מיומנות נמוכה של מטפלי�(

  
כרח בקריטריוני� של אבחנה מצוקה נפשית שאינה עומדת בה(צרכני� הבאשר למעגל השלישי של 

כולל " מצוקה נפשית"המושג . ודאות לגבי השפעת הרפורמה הביטוחית עליה��קיימת אי) פסיכיאטרית

כאשר הסימפטומי� אינ� עומדי� בקריטריוני� של ג� , מורל נמו� ודחק, דיכאו�, של חרדהמצבי� 

 מצוקה נפשית נובעת לעתי� קרובות ).US Public Health Services, 2005 (אבחנה פסיכיאטרית ספציפית

בהכרח  אינה ,ולכ� ,פיטורי� ומצב כלכלי קשה, גירושי�, מחלה,  מוות במשפחה: כגו�,ממצבי חיי�

אנשי� השרויי� במצוקה נפשית חשי� צור� , ע� זאת. טיפול מקצועי של שירותי בריאות הנפשמחייבת 

  ). 2009 ,אור� באו� ועובד,גרוס; Levinson et al., 2007b(בעזרה וא� פוני� לאנשי מקצוע 

  
כיו� קיימת עמימות לגבי הזכאות לטיפול במצוקה נפשית שאינה עומדת בקריטריוני� של אבחנה 

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבעה אחריות לתת סיוע נפשי במקרי� של ' ד22בסעי� . פסיכיאטרית

 הפרשנות של סעי� זה , אול�;)225/01פ "ה, ד גדות"פ (מצוקה הקשורה במצב רפואי או משבר חיי�

שנויה במחלוקת
4

.    

                                                 
קוד זה יינת� במקו� אבחנה פסיכיאטרית כאשר .  נית� למטופל בנוס� או במקו� אבחנה פסיכיאטריתZקוד   .3

או ) קיימת(ת או כאשר המטפל אינו מצליח לאבח� הפרעה נפשית להערכת המטפל אי� מדובר בהפרעה נפשי
  .כאשר המטופל או הרופא חוששי� מרישו� אבחנה נפשית משיקולי� של סטיגמה

קופות החולי� אמורות לספק שירות ) 1994(בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ' ד22לפי סעי� . 4
התערבות , טיפול פרטני זוגי ומשפחתי, יעו� במרפאות ובבתי חולי�י, פסיכולוגי הכולל שירותי אבחו� והערכה

לפי סעי� . טיפול פסיכותרפי ממוש�, וכ�, טיפול פסיכולוגי שיקומי ונוירופסיכולוגי, פסיכולוגית בזמ� משבר
על הקופות לספק ג� שירותי עבודה סוציאלית הכוללת טיפול פסיכוסוציאלי למטרות רפואיות במצבי� , זה

בוח� ) 225/01פ "ה( גדות סק די�פ. הפרשנות של סעי� זה שנויה במחלוקת, אול�. � ובמחלות ממושכותחריפי
סק פ.  האמבולטוריי�בריאות הנפשאת כפילות האחריות של הקופות ושל משרד הבריאות בתחו� שירותי 

בריאות שירותי  מבחי� בי� מהות הטיפול למקו� מת� השירות וקובע כי משרד הבריאות נושא במימו� י�הד
 של בריאות הנפש הניתני� במסגרת הביקורי� במרפאות בריאות הנפש פרט לשירותי , האמבולטוריי�הנפש

פסק הדי� אושר בבית ). 2002 באפריל 14 ,הבריאות שר נגד כללית בריאות שירותי, 225/01) א"ת(פ "ה (הקופה
 ).2003 בנובמבר 26, הבריאות רש נגד בריאות שירותי 10164/02, 9165/02א "ע(המשפט העליו� 
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תוגבל הזכאות לטיפול לפוני� , ידי הממשלה�לפי הצעת החוק לרפורמה בבריאות נפש שהוגשה לכנסת על

 מצביעי� על הכוונה �17הדיוני� בכנסת ה, ע� זאת). המעגל השני(אשר לגביה� אובחנה הפרעה נפשית 

הזכאות לא תכלול את , כ� או כ�. אשר לגביה� קיי� חשש להפרעה כזולהרחיב את הזכאות ג� לאנשי� 

ב אחר דפוסי וחשוב מאוד למערכת לעק, מסיבות שיפורטו להל�, למרות זאת. כל החשי� מצוקה נפשית

  .מעגל רחב זההמשתייכי� להטיפול ורמת השירות ג� בקרב כלל 
   

ת ולא מטופלת יש השלכות רפואיות למצוקה נפשית לא מאובחנמסקירת הספרות שערכנו עולה כי 

ובסומטיזציה ) Olfson et al., 1995( מצוקה נפשית קשורה בתפיסה שלילית של מצב הבריאות. וכלכליות

)Blackwell & De Morgan, 1996 .(יתר בשירותי בריאות �מצוקה נפשית קשורה ג� לשימוש) גרוס

  Vedsted et al., 2001; Frostholm et al., 2005; Koopmans & Lamers, 2006;1998, ואחרי�

Schwartzman et al., 2005 .(�3%במדינות המפותחות נאמדות העלויות של בעיות בריאות הנפש ב, כמו כ� 

 - Disability Adjusted Life Years) במונחי(בדירוג הנטל של המחלות .  מהתוצר הלאומי הגולמי4%עד 

DALY מחלות ממאירות ואיידס ,  יותר מזה של מחלות לבמדורגות מחלות הנפש במקו� א� גבוה

)WHO, 2003(.  
  

, במסגרת הרפואה הציבוריתממחקרי� קודמי� עולה כי חלק מהחשי� מצוקה נפשית מקבלי� טיפול 

 או במסגרת שירותי הביטוח �לקבלת טיפול במסגרות פרטיות תמורת תשלו� מכיסוחלק� פוני� 

  ).Rabinowitz, Gross & Feldman, 1999; 2003 (המשלי� תמורת השתתפות עצמית
  

סוציאלי העומד �פסיכו�טיפול במצוקה נפשית הנו חלק מהמודל הביו, מחד, באשר להשפעת הרפורמה

ואי� סיבה שהחלת הרפורמה תפגע בטיפול שה� מקבלי� כיו� במסגרת , בבסיס רפואת המשפחה

ת והרופאי� למצבי מצוקה נפשית ייתכ� א� שהרפורמה תעלה את מודעות הקופו. הרפואה הראשונית

קופות החולי� יחויבו לספק סל של שירותי בריאות , ע� החלת הרפורמה, מאיד�. ולצור� לטפל בה�

לאספקתו רק ויקבלו תקציב  ,) מש� הטיפול וגובה ההשתתפות העצמית,המגדיר את סוג הטיפול(הנפש 

ו השירותי� הניתני� במסגרות ייתכ� כי בעקבות כ� יצומצמ. למטופלי� בעלי הפרעה מאובחנת

וה� יופנו לקבל שירות במסגרות פרטיות או באמצעות הביטוחי� , סובלי� ממצוקה נפשיתהציבוריות ל

    .נה מטופלתנכ� קיי� חשש שיגדל היק� המצוקה הנפשית שאי .המשלימי�
  

 חשש שיהיו קיי�, לבעלי מצוקה נפשית ללא אבחנה א� במסגרת הרפורמה לא יינת� מענה מלא, לפיכ�

שיהיו שוויו� בי� מטופלי� ממעמד כלכלי שונה ו� ייגר� איש, לכ� השלכות לא רצויות על רווחת המטופל

  .השלכות על עלויות המערכת
  

ג� את שני , כמוב�, מעגל זה כולל. 1כחי מתייחס למעגל השלישי והרחב ביותר בתרשי� המחקר הנו

הוא כולל ג� , א� כאמור). ות פסיכיאטריות אחרותואנשי� ע� אבחנ, חולי� קשי�(המעגלי� האחרי� 

אנשי� שעברו אבחו� ונמצאו בעלי הפרעה פסיכיאטרית ואחרי� שעברו אבחו� , אנשי� שלא עברו אבחו�



 

  6 

ולא עמדו בקריטריוני� של הפרעה פסיכיאטרית
5

בעלי צור� נתפס הקבוצה הזו מתאפיינת בכ� שה�  .

  .)" נפשית שהיה קשה להתמודד איתה בעצמ�מצוקה "השיבו בחיוב להיגד( בעזרה נפשית

  

ידי משרד הבריאות � על�2003מרחיב את הידע שנצבר בסקר בריאות הנפש הלאומי שנער� בהמחקר 

הסקר הלאומי כולל נתוני� חשובי� ). Levinson et al., 2007a; 2007b(והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

ועל ) והפרעת אישיות חרדה, דיכאו�: כגו�, ובחנותהימצאות של הפרעות מא(על היק� התחלואה הנפשית 

, מחסומי� לטיפול ותשלומי�, כגו� פנייה לטיפול, היבטי� מסוימי� של מערכת שירותי בריאות הנפש

 :מספק מידע משלי� את היריעה ורחיבמהמחקר הנוכחי . במיוחד לגבי מטופלי� בעלי מחלה מאובחנת

קה נפשית א� שאינ� עומדי� בקריטריוני� של הפרעה המדווחי� על מצו(אוכלוסייה רחבה יותר 

אבחנה ; התייחסות להיבטי� של קבלת שירות שקשורי� במיוחד לרפורמה הביטוחית; )פסיכיאטרית

. מדויקת בי� ספקי השירות הציבורי ובפרט בי� משרד הבריאות לבי� קופות חולי� ובי� ספקי� אחרי�

בתקופה שלפני  על שירותי בריאות הנפש 2007נת המחקר הנוכחי מספק מידע עדכני מש, לבסו�

  .הרפורמה

  

   : המחקרמטרות

קבוצות " לאתר מנת� עלי� גבוהי� של מצוקה נפשית שיעורת על דווחולאפיי� את האוכלוסיות המ �

 . במיוחד�שחשוב להתייחס אליה" סיכו�

די לאתר קבוצות כ, לבחו� אילו גורמי� משפיעי� על פנייה לעזרה מקצועית לטיפול במצוקה נפשית �

   . ואולי זקוקות לה,לקבל עזרהמנמנעות ה

 , הרפורמהטר� החלתנפש ושביעות הרצו� מהשירות הלתאר את דפוסי קבלת שירותי בריאות  �

 אפקטיבי טיפול תחומי� שנית� לשפר כדי לתת לאתראחר יישו� הרפורמה ומצב להשוואה לכבסיס 

  . ויעיל לקבוצה זו

  

 לעזרה נפשית ועל דפוסי השימוש בשירותי� של האוכלוסייה הכללית ה� נתוני� על היק� ההזדקקות

לקופות החולי� ולנותני שירות נוספי� , חלק מבסיס נתוני� הכרחי למעצבי המדיניות הלאומית

המידע יכול לסייע בהערכת צורכי האוכלוסייה הכללית לשירותי בריאות הנפש ובהיערכות . בקהילה

יערכות הלשמש בסיס לתכנו� כוח אד� ולהקצאת משאבי� שיסייעו לול המידע יכ. למת� מענה הול�

ממצאי המחקר יוכלו לשמש בסיס להשוואה , לבסו�. הקופות לקראת קבלת האחריות לבריאות הנפש

השוואה כזו תוכל לבחו� את המידה של השגת . לסקרי� נוספי� שייערכו לאחר יישו� הרפורמה

  . החששות לגבי השפעת הרפורמה על האוכלוסייה הכללית התממשותהתוצאות המתוכננות או של 

  

מכו� �וינט'ג�מחקר זה התבצע כחלק מהערכה מקיפה של הרפורמה בבריאות הנפש שעור� מאיירס

ההערכה המקיפה תבח� את השפעת הרפורמה הביטוחית על ארגו� . ברוקדייל לבקשת ממשלת ישראל

במסגרת ההערכה המקיפה ייעשה . ת השירותי�על דפוסי השימוש בשירותי� ועל איכו, השירותי�

                                                 
 ,.Levinson et al (בריאות הנפש הלאומיבסקר . במסגרת מחקר זה לא נית� היה להבחי� בי� קבוצות אלה. 5

2007a; b( שיעור , כפי שיפורט להל�. 17% נמצא כי שיעור בעלי הפרעה נפשית מאובחנת במהל� החיי� הוא
 ). 32%(באופ� משמעותי הדיווח על מצוקה נפשית במהל� החיי� גבוה 
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שימוש בכלי מחקר מרובי� הכוללי� סקרי צרכני�
6

ניתוח מידע מינהלי , סקרי� של נותני שירותי�, 

  . וראיונות עומק ע� מנהלי� בכירי� וקובעי מדיניות

  

  המחקר שיטת. 2

. +)22בני (הבוגרת ייה מכו� ברוקדייל עור� מדי שנתיי� סקר טלפוני בקרב האוכלוס�וינט'ג�מאיירס

)  היענות83%( איש 1,865 רואיינו �2007ב. 2007 עד 1995 משנת אוקטובר� בחודשי� אוגוסטהסקר נער� 

מנת � לפי יחס הדגימה והרכב האוכלוסייה עלוקללושהנתוני� ). רוסית וערבית, עברית ( שפותשלושב

ס והמוסד לביטוח "ה לפי נתוני הלמסיי מאפייני המדג� קרובי� למאפייני האוכלו.להגיע לייצוג מדויק

   .2005 בי� מאפייני מדג�מאפייני המדג� לי� אי� הבדל ב. לאומי

  

 בכל דירה נדג� אקראית אחד . והוטת של בזקות הטלפוני� הממוחשבוהמסגרת לדגימה הייתה רשימ

.הדיירי�
7

  .1 התוצאות מפורטות בלוח 

  

  �2007 ו2005 ,2003 ,2001, 1999, 1997, 1995 בשני� תוצאות עבודת השדה בסקרי האוכלוסייה : 1לוח 
 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 סקר שנת

 2,741 3,218 2,699 2,799 2,531 1,750 1,600 שנדגמו הטלפוני	 מספר
 2,258 2,240 2,276 2,260 2,056 1,463 1,300 1המחקר לאוכלוסיית השייכי	 הטלפוני	 מספר

 1,868 1,902 1,908 1,849 1,727 1,205 1,089 מלאי	 הלוני	שא מספר הלהכו�ס�
 83 85 84 82 83 81 84  ההיענותאחוז 

        

        ):באחוזי�(ריאיו	 �לאי סיבות
 12 10 6 10 8 10 8  סירוב

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

8 9 9 7 10 5 5 

1
. 22מוד� וצעירי� מתחת לגיל , פקס, תושבי� זרי�, מוסדות, ספרי טלפו� של בתי עסקבמחקר לא נכללו מ   

 שבה� הקו לא היה תקי� במש� חודשיי� וקו ללא מספרי טלפו�,  ניידי� לא נכללו מספרי טלפו�,כ� כמו
  .תשובה במש� חודשיי�

  

 מתו� נתוני הלשכה  לבי� מאפייני האוכלוסייה בישראל�2007ערכנו השוואה בי� מאפייני המדג� ב

 תו קופבי�ונתוני המוסד לביטוח לאומי על התפלגות המבוטחי� ) ס"הלמ(המרכזית לסטטיסטיקה 

שנת עלייה , לאו�, אזור מגורי�, גיל: נמצא כי מאפייני האוכלוסייה דומי� במשתני� הבאי�. חולי�ה

 :� השכלה ואר� לידההבדלי� נמצאו במשתני. חולי� מי� וחבר�ת בקופת, המועצות לשעבר מברית

לעומת שיעור בעלי , תיכונית ואקדמית גבוה יותר בקרב המרואייני��שיעור המדווחי� על השכלה על

 ושיעור המדווחי� על היות� ילידי ישראל גבוה יותר בקרב ;2005ס "ההשכלה האקדמית בנתוני הלמ

  .2005ס " לעומת שיעור� בנתוני הלמ,המרואייני�

  

                                                 
: נציי� כי במסגרת הערכה מקיפה של הרפורמה הביטוחית ייערכו סקרי� ג� בקרב קבוצות מטופלי� נוספות. 6

המשלימי� זה , סקר מבקרי� במרפאות בריאות הנפש בקופות החולי� וסקר בקרב חולי� ע� מחלת נפש קשה
 ). 2009, רוז� ואחרי�(את זה 

דגימה מקרית באמצעות .  בירר כמה אנשי� מתגוררי� בבית ומה גיל��המראיי, לצור� דגימה אקראית. 7
 ). ומההמבוגר ביותר וכד, הצעיר ביותר( את ב� הבית עמו יתקיי� הריאיו� � דגאוה, אוטומטית
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  קלולוהש הדגימה שיטת 2.1

המדג� שוקלל בשני שלבי�, כדי שאומדני המחקר יהיו מדויקי�
8

 בשלב הראשו� קיבל כל אד� משקל :

לפי , יחס הדגימה נקבע לפי מספר הטלפוני� באזור החיוג שממנו נדג�. המבטא את הסתברותו להידג�

וסייה חולקה בשלב השני האוכל.  במשק הבית ולפי מספר קווי הטלפו� בבית22מספר הבוגרי� מעל גיל 

 65גיל למתחת (וגיל ) גברי� או נשי�(מי� , )ערבי� או יהודי�(לפי קבוצת אוכלוסייה ,  שכבותשמונהל

חישוב . ס"כל שכבה במדג� קיבלה משקל המביא בחשבו� את גודלה באוכלוסייה לפי נתוני הלמ). יוומעל

:המשקלות לכל נדג� נעשה לפי הנוסחה
9
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  המחקר וכלי הנתונים איסוף 2.2

מתואמי� ה ושאלות משתנות בהתא� לדגשי� )Gross, 2004( כולל סדרת מדדי� קבועי�המחקר שאלו� 

הורחב השאלו� וכללנו , לאור הרפורמה המתוכננת בשירותי בריאות הנפש, 2007בסקר . ע� ועדת ההיגוי

  . תי בריאות הנפשבו שאלות הנוגעות להתנסויות של האוכלוסייה הכללית בשירו

  

הא� בשנה האחרונה הרגשת מצוקה נפשית : "הייתהשאלת הסינו� לאיתור אנשי� ע� מצוקה נפשית 

השאלה התבססה " ?כאו� או עצב עמוקיד, חרדה, מתח רב: למשל, שהיה קשה להתמודד איתה בעצמ�

תוק� נראה ). Boyle et al., 1996; Kessler 1994(ארצות הברית על שאלת סינו� בסקרי� לאומיי� בקנדה ו

 Gross et al. 2007a; 2007b;; 1998, גרוס ואחרי�(במחקרי� קודמי� בישראל ותוק� מבנה נבדקו ג� 

Rabinowitz et al., 1999, 2003.(  

  

מראייני�  בידי מכו� ברוקדייל�וינט'ג� שאלוני� מולאו בראיונות טלפוניי� שהתבצעו במאיירסה

, השאלוני� תורגמו לערבית ולרוסית.  דקות בממוצע20 עד ��15 אר� ככל ריאיו. שהוכשרו לכ� במיוחד

  .כדי להתאימ� לאוכלוסיות העיקריות שאינ� דוברות עברית

  

�ניתוח דו). SPSS) Statistical Package for the Social Sciencesניתוח הנתוני� נעשה באמצעות תוכנת 

משתני נעשה באמצעות מבחני 
2

χמשתני נעשה �ניתוח רב. י� לא רציפי� לבדיקת קשר בי� משתנ

                                                 
 .פי ייעו� של שירותי הייעו� הסטטיסטי של האוניברסיטה העברית בירושלי�� חישוב המשקלות נעשה על.8

9 .wi=המשקל שקיבל הפרטi; s

s

p

P

) וכולי, 04, 03, 02( הנו היחס בי� מספר הטלפוני� באוכלוסייה לכל אזור חיוג 

; )כולל נפל ואפס(לבי� מספר הטלפוני� במדג� בכל אזור חיוג 
M jהוא מספר הבוגרי� במשק הבית ו�jTהוא  

היחס ; מספר קווי הטלפו� במשק הבית

N

n
h

h בשכבה) ס"לפי נתוני הלמ( שווה ליחס בי� מספר הפרטי� באוכלוסייה 

h לבי� מספר הפרטי� במדג� בשכבה h.  
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 מבטא את עוצמת Odds Ratioברגרסיה זו מדד . המשתנה התלוי דיכוטומי; באמצעות רגרסיה לוגיסטית

.תלויי� הנכללי� במודל�ההשפעה העצמאית של כל אחד מהמשתני� הבלתי
10

 כאשר המשתנה התלוי 

   . מולטינומיאליתרגרסיה נעשה שימוש ב,הוא בעל יותר משתי קטגוריות א� אינו רצי�

  

  ממצאים. 3

    ומאפייניהםנפשית מצוקה על המדווחים 3.1

, הא� בשנה האחרונה הרגשת מצוקה נפשית שהיה קשה ל� להתמודד איתה בעצמ�"בתשובה לשאלה 

 חשו 7%עוד  .)2007( שחשו כ� בשנה האחרונה 25%ענו " ?או עצב עמוק, דיכאו�, חרדה, מתח רב, למשל

  .פע��אי חשו מצוקה 32%כלומר , )לא כולל השנה האחרונה( החיי� מצוקה במהל�

  

, שנת עלייה, שפת הריאיו�, מצב משפחתי, גיל, מי�: קשר בי� מצוקה נפשית למאפייני רקעהנבדק ג� 

עולה כי שיעור החשי�  2מלוח . הערכת מצב הבריאות כללי וקופת חולי�, תעסוקה, השכלה, הכנסה

 34צעירי� עד גיל ). 18%(לעומת הגברי� , )31%( גבוה בקרב הנשי� נההאחרו בשנהמצוקה נפשית 

 56וממבוגרי� מעל גיל ) 27% (55�35ממבוגרי� בני ) 21%(דיווחו פחות על מצוקה נפשית בשנה האחרונה 

נתוני . כנסה עולותהנמצא עוד כי שיעור המצוקה המדווחת יורד ככל שרמת ההשכלה ורמת ה). 25%(

מרואייני� שלא עבדו בשלושת החודשי� שקדמו :  קשר בי� מצוקה נפשית לאבטלההלוח מצביעי� על

  ).19%(מאלו שעבדו ) 34%(לריאיו� דיווחו יותר על מצוקה נפשית בשנה האחרונה 

  

) 24%(לעומת הנשואי� , של גרושי� ואלמני� דיווחו על מצוקה בשנה האחרונה) 33%(שיעור גבוה 

, חשו מצוקה) 38%(נמצא כי שיעור גבוה יותר של דוברי ערבית , איו�באשר לשפת הרי). 23%(רווקי� הו

: לא נמצא קשר מובהק בי� גור� ההגירה למצוקה נפשית). 21%(ועברית ) 28%(לעומת דוברי רוסית 

  .א� ההבדל אינו מובהק, תיקי�וומאמנ� עולי� חדשי� דיווחו על יותר מצוקה מעולי� ו

  

שיעור המדווחי� על מצוקה נפשית בשנה .  לתחושת מצוקה נפשיתנמצא קשר מובהק בי� מצב הבריאות

לעומת אנשי� שאינ� סובלי� ממחלה , )33%(האחרונה גבוה יותר בקרב הסובלי� ממחלה כרונית 

אלו המעריכי� : נמצא כי הערכת מצב הבריאות קשור מאוד למצוקה נפשית, בדומה לכ�). 21%(כרונית 

מאלו המעריכי� את ) 19%(דווחי� על פחות מצוקה בשנה האחרונה את מצב בריאות� טוב וטוב מאוד מ

יש לציי� עוד כי שיעור החשי� מצוקה ). 62%(כ� טוב או גרוע �או כלא כל) 37%(המצב הבריאותי כבינוני 

לעומת מבוטחי מכבי , )26%(ולאומית ) 28%(בשנה האחרונה גבוה בקרב מבוטחי קופות החולי� כללית 

  ).18%(ומאוחדת ) 21%(

                                                 
מאפיי� זה נוטי� לענות בחיוב על המשתנה התלוי השפעה עצמאית חיובית של משתנה משמעותה היא שבעלי  10

השפעה עצמאית שלילית משמעותה שבעלי מאפיי� זה נוטי� לענות בחיוב על . יותר ממי שאי� לה� מאפיי� זה
  .המשתנה התלוי פחות ממי שאי� לה� מאפיי� זה
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  )אחוזי�ב(הרגשת מצוקה נפשית לפי משתני רקע : 2לוח 
  

 משתני רקע
  

 חשו מצוקה נפשית בשנה האחרונה
כולל (פע� � חשו מצוקה נפשית אי

 )בשנה האחרונה
 1,865N=( 25 32(כ "סה

  חולי� קופת
  )n=1,014(כללית 
  )n=456(מכבי 

  )n=169(לאומית 
 )n=213(מאוחדת 

* 
28  
21  
26  
18 

*  
34  
27  
33  
27 

  מי�
  )n=899(זכר 

 )n=966(נקבה 

*  
18  
31 

*  
22  
40 

  גיל
34�22) n=479(  
55�35) n=800(  

56) +n=587( 

*  
21  
27  
25 

*  
26  
34  
33 

  משפחתי מצב
  )n=1,390(חי ע� זוג /נשוי
  )n=229(אלמ� /חי לבד/גרוש
 )n=227(רווק 

*  
24  
33  
23 

*  
31  
43  
26 

  הריאיו� שפת
  )n=1,311(עברית 
  )n=285(ערבית 
 )n=270(רוסית 

*  
21  
38  
28 

*  
29  
41  
35 

  היעלי שנת
  )n=1,152(נולד בישראל 

  )n=648 (1997עד 
 )n=65 (�1998 מ

  
24  
26  
32 

  
30  
33  
37 

 חברתי מדד אשכול לפי שוביי סיווג
  כלכלי

  )n=210 (3�1אשכול 
  )n=1,296 (7�4אשכול 
 )n=360 (10�8אשכול 

  
*  

30  
25  
20 

  
  

31  
32  
30 

  האחרוני� �חודשי בשלושת העבד
  )n=1,169(כ� 

 )n=669(לא 

*  
19  
34 

*  
26  
41 

  הכנסה
  )n=352(חמישו� תחתו� 

  )n=746 (3�2חמישוני� 
 )n=767( ועליו� 4חמישו� 

*  
33  
26  
20 

*  
36  
33  
28 

  השכלה
  )n=222(יסודית ומטה 

  )n=628(תיכונית 
 )n=985(תיכונית ומעלה � על

*  
38  
24  
22 

*  
43  
30  
30 

  כרונית מחלה
  )n=1,236(כ� 

 )n=600(לא 

*  
33  
21 

*  
42  
27 

  כללית מצב הבריאות הערכת
  )n=1,385(טוב /טוב מאוד

  )n=324(בינוני 
 )n=113(גרוע /כ� טוב� לא כל

*  
19  
37  
62 

*  
26  
44  
66 

* p<0.05
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פע� דומי� למאפייניה� של �עולה עוד כי מאפייני המרואייני� שחשו מצוקה נפשית אי 2מלוח 

פע� דיווחו כי חשו �שכ� רוב המדווחי� על מצוקה אי, שית בשנה האחרונההמדווחי� על מצוקה נפ

אשר קשור , כלכלית של היישוב�קיי� הבדל מבחינת רמה חברתית, ע� זאת. מצוקה בשנה האחרונה

  .פע��א� לא מובהק ע� מצוקה אי, באופ� מובהק ע� מצוקה נפשית בשנה האחרונה
  

. דבר המקשה לאפיי� את קבוצות הסיכו� בתחו� זה; דקוקיי� מתא� בי� מאפייני הרקע השוני� שנב

אחת הדרכי� המקובלות לבחינת השפעת� העצמאית של משתני הרקע השוני� היא באמצעות ניתוח 

כדי לבדוק את הקשר בי� מאפייני רקע לבי� הרגשת מצוקה ערכנו רגרסיה לוגיסטית , לכ�. משתני� רב

  ). 3לוח (
  

מחלה כרונית והערכת מצב הבריאות כלא טוב ישנה , שפה ערבית, )נקבה(למשתני� מי�  עולה כי 3מלוח 

 56לגיל מעל . ה� בשנה האחרונה וה� במהל� החיי�, השפעה עצמאית חיובית על דיווח על מצוקה נפשית

  .לחברות במאוחדת נמצאה השפעה שלילית על תחושת מצוקה בשנה האחרונה. נמצאה השפעה שלילית

 

  לפי משתני הרקע ,  לוגיסטית של מצוקה נפשיתניתוח רגרסיה: 3לוח 
  פע� 
 חש מצוקה אי  

)n=1,762(  
חש מצוקה בשנה האחרונה 

)n=1,789(  
  B  Odds Ratio (CI) מקד�  B Odds Ratio (CI) מקד� משתנה

  +56 גיל

 
0.53
** 0.59  

)0.4�0.8( 
0.66
** 0.52  

)0.4�0.7( 
  )נקבה (מי�

 
0.82** 2.26  

)1.8�2.8( 
0.64** 1.90  

)1.5�2.4( 
  ערבית דוברי

 
0.53** 1.70  

)1.2�2.4( 
0.73** 2.09  

)1.5�2.9( 
  רוסית דוברי

 
0.21
 0.81  

)0.6�1.1( 
0.11
 0.90  

)0.6�1.3( 
  )ואלמני�גרושי�  (משפחתי מצב

 
0.32 1.38  

)1.0�1.9( 
0.30 1.34  

)0.9�1.9( 
  ומטה יסודית השכלה

 
0.13 1.14  

)0.8�1.6( 
0.23 1.23  

)0.8�1.8( 
  1.60 **0.47 כרונית מחלה

)1.2�2.1( 
0.36* 1.41  

)1.0�1.9( 
  התחתו� בחמישו� הכנסה

 
0.13
 0.88  

)0.6�1.2( 
0.06 1.06  

)0.8�1.4( 
  מכבי

 
0.20
 0.82  

)0.6�1.1( 
0.13
 0.87  

)0.6�1.2( 
  אומיתל

 
0.05 1.05  

)0.7�1.5( 
0.01 1.01  

)0.7�1.5( 
  מאוחדת

 
0.28
 0.76  

)0.5�1.1( 
0.46
* 0.64  

)0.4�0.9( 

0.95 מאוד טוב או טוב 
  בריאות מצב הערכת** 0.39  

)0.3�0.5( 
1.16
** 0.32  

)0.2�0.4( 
Hosmer and Lemeshow Test 12.728) N.S.( 3.462) N.S.( 

 *p<0.05             ** p<0.01  
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שנמצאה לעיל בעקבות מחקרי� שעמדו על ההבדל בדפוסי המצוקה בי� נשי� לגברי� ובעקבות ההשפעה 

נבחנו הקשרי� בי� משתני הרקע להרגשת מצוקה במהל� החיי� אצל גברי� ואצל נשי� , למשתנה מי�

למשתני� שפה ערבית והערכת מצב הבריאות כלא טוב יש השפעה , נמצא כי בקרב נשי�). 4לוח (לחוד 

מצב משפחתי , �56למשתני� גיל צעיר מ, בקרב גברי�, לעומת זאת. עצמאית חיובית על מצוקה נפשית

מחלה כרונית והערכת מצב הבריאות כלא טוב יש השפעה עצמאית חיובית על מצוקה , )גרוש או אלמ�(

  . בקרב גברי�לקופת חולי� מכבי השפעה עצמאית שלילית על מצוקה נפשית. נפשית

  

  לפי מי�, "פע��אימצוקה נפשית "ניתוח רגרסיה לוגיסטית של המשתנה : 4לוח 

  )n=726( גברי� )n=1,036 (נשי� 

  B Odds Ratio (CI) מקד�  B Odds Ratio (CI) מקד� משתנה

  +56 גיל
  

 

0.36
 0.69  
)0.5�1.0( 

0.79
** 0.45  
)0.3�0.7( 

  ערבית דוברי
  

 

0.60* 1.83  
)1.1�2.9( 

0.46 1.59  
)0.9�2.6( 

  רוסית דוברי
  

 

0.28
 0.75  
)0.5�1.1( 

0.17 1.19  
)0.6�2.2( 

  )ואלמני� גרושי� (משפחתי מצב
  

 

0.21 1.24  
)0.8�1.8( 

0.67* 1.96  
)1.0�3.7( 

  ומטה יסודית השכלה
  

 

0.00 1.00  
)0.6�1.6( 

0.32 1.38  
)0.8�2.5( 

  כרונית מחלה
  

 

0.08 1.08  
)0.7�1.5( 

1.03** 2.81  
)1.8�4.3( 

  התחתו� בחמישו� הכנסה
  

 

0.18
 0.83  
)0.6�1.2( 

0.04
 0.96  
)0.6�1.5( 

  מכבי
  

 

0.16 1.17  
)0.8�1.6( 

1.04
** 0.35  
)0.2�0.6( 

  לאומית
  

 

0.10
 0.90  
)0.5�1.5( 

0.11 1.11  
)0.6�2.0( 

  מאוחדת
  

 

0.16
 0.85  
)0.5�1.3( 

0.52
 0.59  
)0.3�1.0( 


1.03  טוב או טוב מאודהבריאות מצב הערכת** 0.36  
)0.2�0.5( 

0.81
** 0.44  
)0.3�0.7( 

  

Hosmer and Lemeshow Test 
  

5.744) N.S.( 
  

10.241) N.S.( 
 *p<0.05  

** p<0.01 
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 הנפשית המצוקה מאפייני 3.2
פי מדדי� כמו חומרת המצוקה�ניסינו לאפיי� את המצוקה הנפשית על

11
מתי חש את המצוקה ומש� , 

  .המצוקה הנפשית

  
   נתפסתחומרת מצוקה. א

ר אחוזי� שלושה עש. פי מידת הפגיעה בתפקוד�המרואייני� התבקשו לדרג את חומרת המצוקה על

היה  ("קשה כ�  28%, ")בקושי תפקדת והתמודדת ע� דברי�("מאוד קשה הגדירו את המצוקה שחשו כ

לא היו (" כקלה �  �23%ו") היו עליות וירידות בתפקוד("ת בינוני כ�  36%, ")קשה ל� לתפקד ולהתמודד

  ").בעיות רציניות בתפקוד

 
  מתי חש מצוקה נפשית. ב

, חשו מצוקה בשנה האחרונה) 81%(רוב� . פע��איכי חשו מצוקה נפשית ו  מהמרואייני� ענ32%, כאמור

  . לפני עשר שני� או יותר�7% ו,  לפני שנה עד תשע שני�12%

 
  מש� המצוקה הנפשית. ג

 ענו שהמצוקה 33%: מצוקההזמ� שחשו המרואייני� שדיווחו כי חשו מצוקה נפשית נשאלו על מש� 

 חודשעד נמשכה
12

 חשו �25% וחצי שנה עד שנה  � 14%, תר מחודש עד חצי שנה יו חשו מצוקה28% ,

  .מצוקה ליותר משנה

 
  נפשית מצוקה איתור 3.3

 מכלל האוכלוסייה דיווחו 14%רק . אחד המדדי� לאיכות הטיפול הוא היק� האיתור של מצוקה נפשית

, רוח�במצ, דיכאו�,  על מצוקה נפשית� או דיבר אית�משפחה שאל אותה רופא ,בשנה אחרונהכי 

 מאלו שחשו מצוקה נפשית בשנה 30%רק ,  יתרה מכ�.בעיות ריכוז וכדומה, בעיות רגשיות, עייפות

) 60%(נציי� עוד כי במרבית המקרי� . האחרונה דיווחו כי רופא המשפחה שאל או דיבר אית� על כ�

  . ביוזמת המטופלהשיחה התקיימה 

  
לעומת (גרושי� ע� , ל מצוקה נפשית ע� נשי�משפחה נוטי� יותר לדבר עה עולה כי רופאי 5מלוח 

אנשי� החשי� מצוקה קשה ע� ו, אנשי� הסובלי� ממחלה כרוניתע� , עולי�ע� , )נשואי� או רווקי�

גיל והערכת מצב הנמצא עוד כי שיעור הדיווח על שיחה ע� הרופא עולה באופ� מובהק ע� . וקשה מאוד

                                                 
 והתמודדות ע� הקושי בתפקוד"פי הגדרה המתבססת על מידת � בסקר זה נמדדה תפיסת חומרת המצוקה על 11

גישה זו מתבססת על מדד מורכב יותר להערכת החומרה שבו השתמשו בסקר בריאות הנפש הלאומי ". דברי�
)Levinson et al., 2007a .(חומרת המצוקה נמדדה באמצעות סדרת שאלות לגבי מידת הפגיעה בתפקוד היו� �

  Sheehan Disability Scale, in Sheehan D.1983)(חיי החברה וחיי המשפחה , הלימודי�/יומי בתחו� העבודה
התפלגות חומרת המצוקה בסקר הנוכחי דומה להתפלגות חומרת המצוקה של הסובלי� מהפרעת מצב רוח 

; 34% לעומת 36% � חומרה בינונית ; 28% לעומת 23% � חומרת מצוקה קלה : בסקר בריאות הנפש הלאומי
ריאות הלאומי סיווג חומרת המצוקה התבסס לא רק על יצוי� כי בסקר הב. 38% לעומת 41% � חומרה קשה 

סימפטומי� פיזיי� של , פולרית�הפרעה בי. אלא ג� על סוג ההפרעה, Sheehanפגיעה נתפסת בתפקוד לפי מדד 
ווגה כחומרה בינונית סהתמכרות וניסיו� התאבדות סווגו כחומרה קשה והתמכרות ללא סימפטומי� פיזיי� 

  .גיעה בתפקודללא קשר לתפיסת מידת הפ
  . קטגוריה זו כוללת את מי שדיווח על מצוקה בעת ביצוע הסקר12
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א� לא , הכנסה והשכלה, שפת הריאיו�, � קופת חולי�נבדקו ג� משתני� אחרי� כגו. הבריאות שלילית

  . נמצאו הבדלי� מובהקי�

  
  )באחוזי�(לפי משתני רקע , היק� איתור מצוקה נפשית בשנה האחרונה: 5לוח 

 שאל או דיבר משפחהה רופא רקע משתני
 בשנה נפשית מצוקה על

  (N=1,865) האחרונה

  משפחה ה רופא ע� שיחה
   מצוקה י�חשה בקרב
 (N=455)האחרונה  בשנה

 N=1,865 ( 14 30(כ "סה
   חולי� תקופ

  כללית
  מכבי

  לאומית
 מאוחדת

  
16  
12  
10  
13 

  
31  
33  
26  
24 

  מי�

  )n=899 (זכר

 )n=966 (נקבה

*  
11  
17 

  
28  
33 

  גיל

34�22) n=479(  

55�35) n=800(  

56) +n=587( 

*  
9  

14  
18 

*  
22  
27  
39 

  משפחתי מצב

  )n=1,390 (זוג ע� חי/נשוי

  )n=229 (אלמ�/לבד חי/גרוש

 )n=227 (רווק

*  
14  
20  
13 

  
28  
39  
32 

  היעלי שנת

  )n=1,152 (בישראל נולד

  )n=648 (1997 עד

 )n=65 ( ואיל�1998

*  
12  
18  
17 

  
27  
32  
42 

  כרונית מחלה

  )n=1,236 (כ�

 )n=600 (לא

*  
22  
10 

*  
39  
23 

  האחרונה בשנה מצוקה חש

  )n=455 (כ�

 )n=1,378 (לא

*  
30  

9 


 


 

   כלליתבריאות מצב ערכתה

  )n=1,385 (טוב/מאוד טוב

  )n=324 (בינוני

 )n=113 (גרוע/ טובכ�
לכ לא

*  
10  
26  
31 

*  
22  
41  
43 

  מצוקה חומרת

  )n=228 (מאוד קשה/קשה

 )n=330 (קל/בינוני

*  
33  
24 

*  
36  
26 

 *p<0.05  
**p<0.01  
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י� גבוהי� יותר של יעורש ונמצא. התמונה א� מתחדדתבשנה האחרונה  מצוקה נפשית י�חשהבקרב 

מעריכי� את מצב הבקרב , חולי� במחלה כרוניתבקרב ,  ומעלה56שיחה ע� רופא המשפחה בקרב בני 

  .מאוד קשה או קשה הייתהבינוני ומטה ובקרב אלו שחומרת המצוקה הנפשית שלה� כבריאות� 

  
וסייה במשתני� אוכלהלא עלו הבדלי� מובהקי� בי� קבוצות " ?מי יז� את השיחה"באשר לשאלה 

דיווחו , בקרב המרואייני� שחשו מצוקה בשנה האחרונה". זמ� המצוקה"פרט למשתנה , שוני� שנבדקו

 מאלה שחשו מצוקה לפני שנתיי� עד שלוש שני� ולעומת 83%לעומת ,  כי הרופא יז� את השיחה36%

  . מאלה שחשו מצוקה לפני יותר משלוש שני�61%

  
בדקנו את ההשפעה העצמאית של כל אחד ממשתני ) 6לוח ( לוגיסטית משתני מסוג רגרסיה�בניתוח רב

 עולהמהניתוח ". הא� רופא משפחה דיבר או שאל על מצוקה נפשית בשנה האחרונה"הרקע על השאלה 

חשו מצוקה נפשית בשנה האחרונה וחשו מצוקה קשה או קשה מאוד , חולי� כרוני�, כי למשתני� נשי�

  . קיו� שיחה ע� הרופא על מצוקה נפשיתיש השפעה עצמאית חיובית על

  
" שיתנפהא� רופא המשפחה דיבר או שאל על מצוקה "ניתוח רגרסיה לוגיסטית של המשתנה  : 6לוח 

)N=1,632(  
 B Odds Ratio (CI) מקד� משתנה

  1.51 **0.41 )נקבה (מי�
)1.1�2.1( 

  1.00 0.01 +56 גיל
)0.7�1.4( 


0.23 ערבית דוברי 0.79  
)0.5�1.3( 


0.24 רוסית דוברי 0.78  
)0.5�1.2( 

  1.02 0.02 )ואלמני�גרושי�  (משפחתי מצב
)0.7�1.6( 


0.20 ומטה יסודית השכלה 0.82  
)0.5�1.3( 

  1.70 **0.53 כרונית מחלה
)1.2�2.4( 


0.02 התחתו� בחמישו� הכנסה 0.98  
)0.6�1.5( 


0.31 מכבי 0.73  
)0.5�1.1( 


0.49 לאומית 0.61  
)0.3�1.1( 


0.09 מאוחדת 0.91  
)0.6�1.5( 

  3.71 **1.31 האחרונה בשנה מצוקה חש
)2.7�5.0( 

  1.50 **0.41 מאוד קשה או קשה מצוקה
)1.1�1.9( 

Hosmer and Lemeshow Test 12.057) N.S.( 
 *p<0.05  
** p<0.01 
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שביעות נבדקה ההשפעה העצמאית של השיחה ע� רופא המשפחה לגבי המצוקה הנפשית על , בנוס�

נמצא כי למשתנה יש השפעה ). 7לוח (הרצו� של המרואיי� מאותו רופא מבחינת הרמה המקצועית והיחס 

כי למצוקה נפשית יש השפעה עצמאית , וכ�, חיובית מובהקת בשני מדדי שביעות הרצו� מרופא המשפחה

. למ� או גרושכמו ג� לשפה רוסית ולמצב משפחתי א, שלילית על שביעות רצו� רבה מרופא המשפחה

יש השפעה עצמאית חיובית על שביעות הרצו� מהרמה " מבוטח במכבי"ו" חולה כרוני"למשתני� 

  . א� לא על שביעות הרצו� מהיחס שלו, המקצועית של רופא המשפחה

  

דיבר או שאל על מצוקה "המשתנה משפחה לפי המרופא ) במידה רבה מאוד(שביעות רצו�  : 7לוח 

   )N=1,629 ( ומשתני רקע"נפשית
 מהרמה מאוד מרוצה  

 )N=651 (המקצועית
    

 )N=839 (מהיחס מאוד מרוצה
 B Odds ratio (CI) מקד�   B  Odds ratio (CI) מקד� משתנה

  1.22 0.20 )נקבה (מי�
)1.0�1.5( 

  0.13 1.14  
)0.9�1.4( 

  1.09 0.09 +56 גיל
)0.8�1.4( 

  0.14 1.14  
)0.9�1.5( 

  0.98 �0.01 ערבית דוברי
)0.7�1.4( 

  0.01 1.01  
)0.7�1.4( 

  0.57 **�0.57 רוסית דוברי
)0.4�0.8( 

  0.79�** 0.45  
)0.3�0.6( 

  0.65 *�0.43 )ואלמני�גרושי�  (משפחתי מצב
)0.5�0.9( 

  0.35�* 0.70  
)0.5�1.0( 

  1.07 0.06 ומטה יסודית השכלה
)0.7�1.5( 

  0.13 1.14  
)0.8�1.6( 

  1.42 **0.35 כרונית מחלה
)1.1�1.8( 

  0.21 1.24  
)1.0�1.5( 

  1.16 0.15 חתו�הת בחמישו� הכנסה
)0.9�1.5( 

  0.13 1.14  
)0.9�1.5( 

  1.34 *0.30 מכבי
)1.0�1.7( 

  0.29 1.34  
)1.0�1.7( 

  1.05 0.05 לאומית
)0.7�1.5( 

  0.05� 0.95  
)0.7�1.4( 

  0.97 �0.02 מאוחדת
)0.7�1.4( 

  0.12 1.13  
)0.8�1.6( 

  0.72 *�0.33 האחרונה בשנה מצוקה חש
)0.5�0.9( 

  0.44�** 0.64  
)0.5�0.8( 

  1.53 **0.43 נפשית מצוקה על דיבר או שאל רופא
)1.1�2.0( 

  0.63** 1.87  
)1.4�2.5( 

Hosmer and Lemeshow Test 7.371) N.S.( 10.371) N.S.(   

 *p<0.05        ** p<0.01  

 
 בריאות בשירותי ושימוש נפשית מצוקה 3.4

משפחה ה כי המדווחי� על מצוקה נפשית בשנה האחרונה ביקרו יותר מאחרי� אצל רופא  עולה8מלוח 

וכ� ביקשו התחייבות או הפנייה ) בהתאמה, �40%ו 52%(ואצל רופא מומחה ) בהתאמה, �82% ו 93%(

  .בתקופה האחרונה, )בהתאמה, �42% ו57%(
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  )באחוזי�(ית בשנה האחרונה  בקרב מדווחי על מצוקה נפשפנייה לשירותי בריאות: 8לוח 

ביקר אצל רופא משפחה  

 בשנה האחרונה
ביקר אצל רופא מקצועי 

 בשלושת החודשי� האחרוני�
ביקש התחייבות או 

 הפנייה בשנה האחרונה
 1,845N=( 85 43 50(כ "סה

חש מצוקה בשנה 

  האחרונה

  כ�

 לא

  

*  

93  

82 

  

*  

52  

40 

  

*  

57  

42 
 *p<0.05  
  

קה נפשית בשנה האחרונה על פנייה לשירותי בריאות הנה מובהקת ג� בניתוח ההשפעה של דיווח על מצו

על ביקור ,  באופ� עצמאי חיובי על ביקור אצל רופא משפחההמצוקה נפשית משפיע). 9לוח (משתני � רב

אקונומיי� �ג� לאחר פיקוח על משתני רקע סוציו, אצל רופא מקצועי ועל בקשת התחייבות או הפניה

 מהלוח עולה עוד כי למצוקה נפשית יש השפעה חזקה יותר על ביקור אצל רופא משפחה .ומחלה כרונית

OR=2.37)( , לעומת ביקור אצל רופא מקצועיOR=1.54) ( ובקשת הפנייה או התחייבות)OR=1.40).(  

  

   )N=1,793 (ה לשירותי בריאות לפי מצוקה נפשית בשנה האחרונה ומשתני רקעיפני: 9לוח 

 משפחה רופא אצל ביקר 
 האחרונה בשנה

 אצל רופא מקצועי ביקר
 אחרוני� חודשי� בשלושה

 פנייהה או התחייבות ביקש
 האחרונה בשנה

  B Odds ratio (CI) מקד� B Odds ratio (CI) מקד� B  Odds ratio (CI) מקד� משתנה

 בשנה מצוקה חש

 ההאחרונ
0.86** 2.37  

)1.6�3.5( 
0.43** 1.54  

)1.2�1.9( 
0.34** 1.40  

)1.1�1.8( 
  2.19 **0.78 +56 גיל

)1.5�3.2( 
0.46** 1.58  

)1.2�2.0( 
0.23 1.25  

)1.0�1.6( 
  1.73 **0.55 )נקבה (מי�

)1.3�2.3( 
0.43** 1.54  

)1.3�1.9( 
0.23* 1.26  

)1.0�1.5( 
  1.14 0.13 ערבית דוברי

)0.7�1.8( 
0.71�** 0.49  

)0.3�0.7( 
0.39�* 0.67  

)0.5�0.9( 
  0.71 �0.35 רוסית דוברי

)0.5�1.1( 
0.48�** 0.62  

)0.5�0.8( 
0.14� 0.87  

)0.6�1.1( 
 משפחתי מצב

 )ואלמני�גרושי� (
0.45�* 0.64  

)0.4�1.0( 
0.04� 0.96  

)0.7�1.3( 
0.04� 0.96  

)0.7�1.3( 
 יסודית השכלה

 ומטה
0.28 1.33  

)0.7�2.3( 
0.17� 0.85  

)0.6�1.2( 
0.31� 0.73  

)0.5�1.0( 
  2.95 **1.08 כרונית מחלה

)2.0�4.4( 
0.56** 1.76  

)1.4�2.2( 
0.56** 1.74  

)1.4�2.2( 
 בחמישו� הכנסה

 התחתו�
0.62 1.06  

)0.7�1.5( 
0.32* 1.37  

)1.0�1.8( 
0.09 1.10  

)0.8�1.4( 

Hosmer and 
Lemeshow Test 

6.380) N.S.( 10.344) N.S.( 12.607) N.S.( 

 *p<0.05  
** p<0.01  
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  נפשי טיפול או עזרה לקבלת פנייה 3.5

 78%נמצא כי . פע� נשאלו הא� פנו לקבל עזרה או טיפול נפשי�הנחקרי� שדיווחו על מצוקה נפשית אי

 פנו רק לגור� 14% ,)אנשי דת, חברי�, כגו� משפחה (פורמלי�לאפנו רק לגור�  34%: פנו לעזרה כלשהי

 30%, )טפל אלטרנטיבימ, עובד סוציאלי, פסיכיאטר, פסיכולוג, אנשי מקצוע כמו רופא משפחה(פורמלי 

 מוצגי� מאפייני 10בלוח ).  פנו לגור� פורמלי44%כ "סה(פורמלי �פנו ג� לגור� פורמלי וג� לגור� לא

שיעור הפוני� לעזרה פורמלית ). פורמליי��פורמליי� ולא( לגורמי� השוני� הרקע של הפוני� לעזרה

גבוה מהשיעור בקרב ) 49%(נית מבי� הסובלי� ממחלה כרו) פורמלית�כולל הפוני� ג� לעזרה לא(

ומדוברי רוסית ) 16%(פוני� לטיפול פורמלי יותר מדוברי ערבית ) 54%(דוברי עברית ). 39%(האחרי� 

והגרי� באזור ברמה , ) מבעלי השכלה יסודית29% לעומת 47%(תיכונית �וכ� ג� בעלי השכלה על, )34%(

קיימי� הבדלי� ). 13%(מת הגרי� באזורי� חלשי� לעו, )45%(או בינונית ) 54%(אקונומית גבוהה �סוציו

 מאלו שחשו מצוקה קשה או קשה מאוד פנו 50%: בפנייה לעזרה פורמלית ג� לפי חומרת המצוקה

: נמצאו הבדלי� לפי מש� המצוקה, בדומה.  שחשו מצוקה בינונית או קלה39%לעומת , לטיפול פורמלי

 משלוש שני� פנו לעזרה פורמלית לעומת מי שחש מאלו שחשו מצוקה לפני יותר) 77%(שיעור גבוה 

  ). 39%(או בשנה האחרונה ) 41%(מצוקה לפני שנתיי� עד שלוש 

  

  )n=433 ()באחוזי�(לפי משתני רקע , ה לקבלת טיפול נפשייפני: 10לוח 
  

 משתני רקע
 פנייהכ "סה

  לעזרה
פנה לגור� 

  1פורמלי
פנה לגור� 

 פורמלי בלבד

 פנה לגור� לא

 בדפורמלי בל
 34 14 44 78  כ"סה

  קופת חולי�

  )n=276(כללית 

  )n=95(מכבי 

  )n=43(לאומית 

 )n=38(מאוחדת 

*  
74  
86  
85  
82 

*  
42  
49  
30  
56 

  
15  
12  

9  
13 

*  
31  
36  
56  
25 

  מי�

  )n=161(זכר 

 )n=295(נקבה 

  
75  
80 

  
43  
44 

*  
19  
11 

  
31  
35 

  גיל

34�22) n=99(  

55�35) n=211(  

56) +n=145( 

  
83  
76  
77 

  
44  
42  
45 

*  
8  

12  
19 

  
39  
34  
32 

  מצב משפחתי

  )n=328(חי ע� ב� זוג /נשוי

  )n=75(אלמ� /חי לבד/גרוש

 )n=51(רווק 

*  
75  
82  
91 

  
41  
48  
51 

*  
12  
21  
11 

  
34  
33  
40 

  שפת הריאיו�

  )n=274(עברית 

  )n=106(ערבית 

 )n=75(רוסית 

*  
84  
63  
75 

*  
54  
16  
34 

*  
17  

7  
9 

*  
29  
49  
41 
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   המש�� )n=433 ()באחוזי�(לפי משתני רקע ,  לקבלת טיפול נפשיהיפני: 10לוח 
  

 משתני רקע
 פנייהכ "סה

  לעזרה
פנה לגור� 

  1פורמלי
פנה לגור� 

 פורמלי בלבד

 פנה לגור� לא

 פורמלי בלבד

  השכלה

  )n=84(יסודית ומטה 

  )n=152(תיכונית 

 )n=218(תיכונית ומעלה 
על

*  
65  
80  
81 

*  
29  
45  
47 

*  
14  
19  
10 

  
36  
35  
34 

  אשכול חברתי כלכלי
  )3�1 (נמו�

  )7�4 (בינוני
 )10�8 (גבוה

*  
54  
80  
86 

*  
13  
45  
54 

  
8  

14  
15 

  
40  
34  
31 

  מחלה כרונית

  )n=199(כ� 

  )n=257(לא 

  
79  
77 

*  
49  
39 

*  
23  

6 

*  
39  
28 

  כלליתה מצב הבריאותהערכת 

  )n=268(טוב /טוב מאוד

  )n=117(בינוני 

 )n=69(גרוע /כ� טוב
לא כל

  
79  
77  
75 

*  
40  
50  
47 

*  
8  

23  
22 

*  
39  
26  
29 

  מתי חש מצוקה נפשית

  )n=455 (בשנה האחרונה

  )n=34(שלוש 
 לפני שנתיי�

 )n=70 (לפני יותר משלוש שני�

*  
75  
88  
93 

*  
39  
41  
77 

  
13  
15  
19 

*  
36  
45  
13 

  חומרת מצוקה

  )n=188 (קשה מאוד/קשה

 )n=260 (קל/בינוני

*  
84  
74 

*  
50  
39 

*  
19  
10 

  
34  
34 

 *p<0.05  
 פורמלי� לא שפנו ג� לגור� מרואייני�כולל . 1
  

) 49%(פוני� פחות מדוברי ערבית ) 29%(דוברי עברית , פורמליי��באשר לפנייה לעזרה לגורמי� לא

� פוני� לגור� לא) 39%(אלו המגדירי� את מצב בריאות� כטוב או טוב מאוד ). 41%(ודוברי רוסית 

פורמלי גבוהי� בקרב חברי קופת חולי� �שיעורי הפנייה לגור� לא. )�27%כ(פורמלי יותר מאחרי� 

לעומת אלו ) 45%(וכ� בקרב מרואייני� שחשו מצוקה לפני שנתיי� או שלוש , לאומית לעומת אחרי�

  ). 13%(ולפני יותר משלוש שני� ) 36%(שחשו בשנה האחרונה 

  

  ).מצב תעסוקתי והכנסה,  עלייהשנת(לא נמצאו הבדלי� בפנייה לעזרה במשתני� נוספי� שנבדקו 

  

 לבחינת ההשפעה )multinomial regression (מולטינומיאליתמשתני מסוג רגרסיה �ערכנו ניתוח רב

 Odds(היחס הצולב   מוצג11בלוח ". פנייה לקבלת עזרה למצוקה נפשית"העצמאית של משתני הרקע על 

Ratio ( של משתני הרקע של הפוני� לגור� פורמלי)ושל הפוני� ) פורמלי�ו שפנו ג� לגור� לאכולל אל

. א� לא פנו כלל לעזרה, לעומת משתני הרקע של אלו שחשו מצוקה נפשית,  בלבדפורמלי�לגור� לא

. מהלוח עולה כי ההסתברות של דוברי רוסית וערבית לפנות לגור� פורמלי נמוכה מזו של דוברי עברית
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למצוקה .  שלילית על פנייה לעזרה משני הסוגי�למשתנה הכנסה בחמישו� התחתו� יש השפעה עצמאית

  . פורמלית בלבד� פנייה לעזרה לא לג� ע יש השפעה עצמאית חיובית על פנייה לעזרה פורמלית וחמורה

  

בקרב "  למצוקה נפשיתעזרהקבלת  לפנייה" של המשתנה יתניתוח רגרסיה מולטינומיאל : 11 לוח
פע�� על מצוקה נפשית אי�מדווחיה

1
  

 )n=191( בלבד פורמלי
 לא לגור� פנה )n=242(2פורמלי ר�לגו פנה 
  B  (CI)Odds Ratio מקד� B Odds Ratio (CI) מקד�  משתנה


0.34 )נקבה (מי� 1.40  

)0.8�2.3( 
0.37 1.44  

)0.9�2.4( 

0.30 +56 גיל 0.74  

)0.4�1.4( 
0.15
 0.86  

)0.4�1.6( 

1.66 ערבית דוברי** 0.19  

)0.1�0.4( 
0.08 1.08  

)0.6�2.1( 

1.11 רוסית דוברי** 0.33  

)0.2�0.6( 
0.18
 0.84  

)0.4�1.6( 
  1.23 0.20 )ואלמני�גרושי�  (משפחתי מצב

)0.6�2.5( 
0.13 1.14  

)0.5�2.4( 

0.68 ומטה יסודית השכלה 0.51  

)0.2�1.0( 
0.29
 0.75  

)0.4�1.5( 
  1.42 0.35 כרונית מחלה

)0.8�2.5( 
0.19
 0.83  

)0.5�1.4( 

0.70 התחתו� בחמישו� הכנסה* 0.50  

)0.3�0.9( 
0.83
* 0.43  

)0.2�0.8( 
  1.42 0.35 מכבי

)0.7�2.8( 
0.55 1.74  

)0.9�3.4( 
  1.12 0.12 לאומית

)0.4�2.9( 
1.19** 3.29  

)1.4�7.8( 
  2.16 0.77 מאוחדת

)0.9�4.9( 
0.23 1.26  

)0.5�3.1( 
  2.82 **1.04 מאוד וקשה קשה מצוקה

)0.7�4.8( 
0.58* 1.79  

)0.1�3.0( 
Chi-Square Goodness of Fit 528.166**  

מבחינת השפעת (התקבלו תוצאות דומות , כמשתנה מסביר" קופה"במודל רגרסיה שבו לא נכלל המשתנה . 1
והכנסה ) OR=0.35(דוברי רוסית , )OR=0.17(למשתני� דוברי ערבית ): �Odds Ratioהמשתני� וער� ה

למשתנה הכנסה בחמישו�  .השפעה עצמאית שלילית על פנייה לגור� פורמלי  יש)OR=0.53(בחמישו� תחתו� 
לחומרת מצוקה השפעה . פורמלית בלבד� השפעה עצמאית שלילית על פנייה לעזרה לא) OR=0.48(תחתו� 

  ).OR=1.91(פורמלי בלבד �יה לגור� לאיועל פנ) OR=2.83(יה לגור� פורמלי יעל פנ עצמאית חיובית
 פורמלי� לא שפנו ג� לגור� מרואייני�כולל . 2
 *p<0.05  
** p<0.01  
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נית� היה לתת יותר (מרואייני� שלא פנו לקבלת עזרה נפשית מגור� פורמלי נשאלו על הסיבה לכ� 

 לא חשבו שהטיפול 19% ,השיבו שחשבו שיתמודדו לבד ע� המצוקה) 59%(מרבית� ). מתשובה אחת

או  למי ואי� פוני� ולא ידע ש� 4%,  מדיגבוההמחיר  ש� 7%,  ענו שבינתיי� הבעיות עברו16%, יעזור

, ביורוקרטיה, זמ� המתנה ארו�: 2%מאלה ענו  על כל אחד ).אחד מאלה (דבר ע� מטפלה� ללא נוח לש

  .)חשש מהטיפול, חברי� או בנעזר במשפחה, הימצוקה טרי :למשל (ותאחרענו סיבות  �27% ו, התבייש

  

וסיבות של התמודדות ) 56%(קשורות למערכת ה סיבות �וצות א� מחלקי� את הסיבות לעיל לשתי קב

מבי� אלה שחשו מצוקה .  לא נראי� הבדלי� מובהקי� ביניה� לפי מועד הרגשת המצוקה�) 44%(אישית 

 שציינו לכ� סיבות 44%לעומת ,  לא פנו לטיפול מסיבות הקשורות למערכת56% ,נפשית בשנה האחרונה

   60%האחוזי� עומדי� על ,  שחשו מצוקה לפני שנתיי� עד שלוש שני�לגבי אלו. של התמודדות אישית

לא היו . בהתאמה, �66% ו33% �ולגבי אלו שחשו מצוקה לפני יותר משלוש שני� ; בהתאמה, �40%ו

  .הבדלי� ג� בי� נשי� לגברי�

  

  . מהמדווחי� על מצוקה נפשית ענו כי ויתרו על קבלת טיפול בגלל התשלו� הנדרש10%יצוי� כי 

 

 הפורמלי הטיפול קבלת מקום 3.6
הפוני� ). פורמלי�כולל אלו שפנו ג� לטיפול אצל גור� לא( לגור� פורמלי 44%בס� הכול פנו , כאמור

) ממשלתית או של קופות החולי�(מסגרת ציבורית קיבלו בהא� : הללו נשאלו לגבי מקו� קבלת הטיפול

 מהפוני� לעזרה פורמלית פנו 24%עולה כי מהסקר . כאשר חשו מצוקה נפשית, מסגרת פרטיתבאו 

  ).44%(מרפאה של רופא משפחה בעיקר ל,  פנו למגזר הציבורי�76%למגזר הפרטי ו

  

  מקו� קבלת הטיפול הפורמלי: 2תרשי� 
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

פרטי, 24%

קופה - בריאות 

הנפש, 12%

קופה - רפואה 

ראשונית, 44%
ציבורי אחר, 12%

משרד הבריאות, 

8%
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מסגרת פרטית יורדי� קבלת הטיפול בשיעורי עולה כי , )12לוח (פי מאפייני רקע �מבדיקת ההבדלי� על

נמצא כי חולי� כרוניי� פחות פוני� למערכת , בנוס�. ועולי� ע� רמת ההשכלה, פ� מובהקע� גיל באו

וכי קיימי� הבדלי� בולטי� בדפוסי הפנייה בקרב דוברי , הפרטית מאלו שלא סובלי� ממחלה כרונית

 מדוברי �28%  מדוברי הרוסית ו10%, מסגרות ציבוריותב רק  טיפולמקבלי�דוברי ערבית : שפות שונות

  . עברית פוני� למסגרות פרטיותה

  

מאפייני רקע לפי , קבלת טיפול פורמלי למצוקה נפשית במערכת הציבורית או פרטית :12לוח 
   )באחוזי�(

 הפרטית מערכת הציבורית מערכת כ "סה 
 N=242( 44 76 24(כ "סה
  **גיל

34�22) n=52(  

55�35) n=107(  

56) +n=82( 

  
44  
42  
45 

  
55  
77  
89 

  
45  
23  
11 

  #**הריאיו� שפת

  )n=193 (עברית

  )n=18 (ערבית

 )n=31 (רוסית

  
55  
16  
34 

  
72  

100  
90 

  
28  

0  
10 

  #**כרונית מחלה

  )n=120 (כ�

 )n=122 (לא

  
50  
39 

  
85  
67 

  
15  
33 

  #**השכלה

  )n=26(ה ומט יסודית

  )n=82 (תיכונית

 )n=133 (ומעלה תתיכוני
על

  
29  
45  
48 

  
96  
79  
70 

  
4  

21  
30 

 *p<0.05  
** p<0.01  
 #p<0.01) בי� פנייה לגור� פורמלי לבי� פנייה לגור� אחר( 
  

מצב , שנת עלייה, מצב משפחתי, קופת חולי�, מי�: כגו�, משתני נבדקו ג� משתני� נוספי��בניתוח דו

א� לא נמצא קשר מובהק בינ� לבי� פנייה למסגרת , כלכלי של יישובי��ואשכול מדד חברתי, תעסוקתי

  .טיפול פרטית

  

נער� ניתוח מסוג , מנת לבדוק את ההשפעה העצמאית של כל משתנה על הפנייה למסגרת פרטית�על

יש השפעה " דובר רוסית"�ו" �56גיל מבוגר מ"נמצא כי רק למשתני� ). 13לוח (רגרסיה לוגיסטית 

א� , מסגרת הטיפול איננה קשורה לחומרת המצוקה. עצמאית שלילית על הפנייה למסגרת טיפול פרטית

  .תכ� שהדבר נובע ממספר המקרי� הקט� בניתוחיי

  



 

  23

לפי משתני רקע , "קבלת עזרה במרפאה פרטית"ניתוח רגרסיה לוגיסטית של המשתנה  :13לוח 
)N=234(   

 B Odds ratio (CI) מקד� משתנה

 0.24 )נקבה (מי�
1.27  

)0.6�2.8( 


1.06 +56 גיל* 
0.35  

)0.1�0.9( 


19.93 ערבית דוברי 
0.01  

)0.1�0.0( 


1.57 רוסית דוברי* 
0.20  

)0.1�0.8( 

 0.87 )ואלמני�גרושי�  (משפחתי מצב
2.40  

)0.9�6.4( 


2.07 ומטה יסודית השכלה 
0.13  

)0.1�1.6( 


0.74 כרונית מחלה 
0.47  

)0.2�1.0( 

 0.28 התחתו� בחמישו� הכנסה
1.33  

)0.5�3.8( 

 0.53 מכבי
1.71  

)0.7�4.0( 

 0.27 לאומית
1.31  

)0.3�5.3( 

 0.55 מאוחדת
1.73  

)0.6�5.0( 

 0.34 מאוד וקשה קשה מצוקה
1.41  

)0.7�2.8( 
  

Hosmer and Lemeshow Test 10.211) n.s.( 
* p<0.05  

** p<0.01  
  

  הטיפול לקבלת המתנה 3.7

 קיבלו 42%:  בדר� כללאינו ארו�במצבי המצוקה הנפשית שנבחנו בסקר זה מש� המתנה לקבלת טיפול 

 2% ורק , חודשי�3�1תו�  � 7% ,חודש תו� – 14% , ימי�7�3תו�  � 34%, ת� או למחרטיפול באותו יו

לאנשי  מהפוני� �40% כ:  יש הבדל בזמני ההמתנה בי� המטפלי� השוני�. משלושה חודשי�המתינו יותר

 10%לעומת ,  המתינו מעל שבוע)פסיכולוג או עובד סוציאלי, פסיכיאטר(מקצוע בתחו� בריאות הנפש 

פי שהפוני� לאנשי מקצוע בבריאות הנפש �על�א�, זאת. ני� לרופא משפחה ולמטפל אלטרנטיבימהפו

  . דיווחו על מצוקה חמורה יותר

  

,  לטיפול היה סבירנוהעריכו כי הזמ� שהמתי) 86%(רוב� . המרואייני� נשאלו על סבירות מש� ההמתנה

ו� יותר ענה שהזמ� סביר בקרב הממתיני� אחוז נמ". לא סביר" ענו �6%ו,  ענו שהזמ� לא כל כ� סביר8%

  ).30%(ויותר מחודש ) 50%(יותר משבועיי� 
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ואילו כאשר המצוקה הייתה ,  קיבלו טיפול באותו יו�55%,  הייתה קשה מאוד או קלהמצוקההכאשר 

  . רק כשליש קיבלו טיפול באותו יו�, בינונית

  

עובד ולפסיכולוג ל ,ית לפסיכיאטרארוכה יחס ההמתנה :קיימי� הבדלי� בהמתנה לפי סוג מטפל

 באותו 63% קבלומהפוני� לרופא משפחה הת. מטפל אלטרנטיביללרופא משפחה ו � קצרה ו, סוציאלי

 30%לעומת , עובד סוציאלי מהפוני� ל�39% ו מהפוני� למטפל אלטרנטיבי 41%וכ� ג� , יו� או למחרת

שיעורי ההמתנה . י� לאיש מקצוע אחר מהפונ�23% מהפוני� לפסיכולוג ו�21%מהפוני� לפסיכיאטר ו

) 39% (לעובד סוציאלי ,)38%(פסיכולוג ל, )44%(פסיכיאטר מעל שבוע היו גבוהי� יותר בקרב הפוני� ל

  . מהפוני� למטפל אלטרנטיבי�11% מהפוני� לרופא משפחה ו8% לעומת ,)39%(ואחר 

  

יותר בקרב המתנה ארוכה הנמצא כי , טיפולקבלת שוני� ל מותמקובהמתנה בהשוואה בי� משכי ה

בפנייה למרפאה  �יותר קצרה ולמתקני בריאות הנפש של קופת החולי�  ומשרד הבריאותלהפוני� 

 בריאות הנפש מהפוני� למתק� 41% ארוכה יותר משבוע אצל הייתהההמתנה . פרטילטיפול וראשונית 

 13%, ערכת הבריאות מהפוני� מחו� למ29%, משרד הבריאות מהפוני� למתק� של 39%, של הקופה

ביו� על קבלת טיפול . סני� או ל מהפוני� למרפאת רופא משפחה�15%ומהפוני� למרפאה פרטית 

מחו� למתקני�  מהפוני� 52%,  מהפוני� למרפאה של רופא משפחה59% דיווחו או למחרתהפנייה 

 �26%ופה ו מהפוני� למתק� של הק21% ,משרד הבריאות מהפוני� למתק� של 33%, למערכת הבריאות

  .מהפוני� למטפל פרטי

  

 נפשית במצוקה העיקרי המטפל 3.8
מהדיווחי�  .המרואייני� שענו כי פנו לקבל עזרה פורמלית למצוקה נפשית נשאלו מי היה המטפל העיקרי

 � 13%,  פסיכיאטר� 15%,  פסיכולוג�  21%, רופא המשפחההיה בה� ענו שהמטפל העיקרי  37%עולה כי 

  . מטפל אחר ענו שהמטפל העיקרי היה 7% עובד סוציאלי ועוד � 7% ,מטפל אלטרנטיבי

  

במיוחד במצוקה  ( לרופא משפחהו הגבוה ביותר פנשיעורה, ת המצוקהללא קשר לחומר עולה כי 14מלוח 

 על פנייה לפסיכולוג במצבי מצוקה בחומרה ושיעור גבוה דיווח, באשר לבעלי המקצוע האחרי�). קלה

בקרב ) 25%( על פנייה לפסיכיאטר ושיעור גבוה דיווח. מת מצוקה קשה או קלהלעו, )31%(בינונית 

 על פנייה ושיעור גבוה דיווח. לעומת מצוקה קלה או בינונית ,או קשה מאודקשה המדווחי� על מצוקה 

  . לעומת מצוקה קשה, בקרב המדווחי� על מצוקה בינונית או קלה) 17%(למטפל אלטרנטיבי 

  

   *)באחוזי�(י לפי חומרת המצוקה מטפל עיקר: 14לוח 
 קלה בינונית קשה/מאוד קשה כ "סה המצוקה חומרת

 (N=245) (N=113) (N=77) (N=52) 
 100 100 100 100 כ"סה

 n=91(  37 34 31 56( משפחה רופא
 n=52( 21 18 31 13( פסיכולוג

 n=37( 15 25 6 8( פסיכיאטר
 13 8 17 17 (n=31) אלטרנטיבי

 14 16 14 6 (n=34) ואחר ליסוציא עובד
 *p<0.05  
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  ). 15לוח (לא נמצאו הבדלי� מובהקי� במטפלי� העיקריי� בי� קופות החולי� 

  

  ) באחוזי�(מטפל עיקרי לפי קופת חולי� : 15לוח  
 מאוחדת לאומית מכבי כללית כ "סה קופת חולי�

 (N=245) (N=140) (N=60) (N=16) (N=31)  
 100 100 100 100 100 כ"סה

 37 44 25 37 29 (n=91)רופא משפחה 
 21 19 25 6 29 (n=52)פסיכולוג 

 15 18 10 25 6 (n=37)פסיכיאטר 
 13 10 18 12 16 (n=31)אלטרנטיבי 

 14 9 22 19 19 (n=34)עובד סוציאלי ואחר 

 

  הטיפול סוגי 3.9

 טופלו �45% עולה כי מהדיווחי. )16לוח  (נפשיתהמצוקה על סוג הטיפול שנית� בעת השאלנו עוד 

 קיבלו 15% ,) אלטרנטיבי או בשילוב ע� שיחותטיפול(תרופתי אחר � לאטיפול קיבלו 15%, בשיחות בלבד

). ומהטיפול אלטרנטיבי וכד, שיחות( אחר טיפול תרופות בשילוב ע� קיבלו �23% טיפול תרופתי בלבד ו

   . מאלו שפנו לטיפול בבריאות הנפש קיבלו תרופות�40%כ כ"בסה

  

אי� הבדל .  הסבר מספיק על התרופותקיבלו שלא ציינו תרופות קיבלו מאלו ש22%חשוב לציי� כי 

פסיכיאטר או , רופא משפחה(מובהק לגבי הסבר על התרופות לפי מקצוע המטפל שנת� את התרופה 

  ). מטפל אלטרנטיבי

  
  ) באחוזי�( לפי מטפל עיקרי ,סוג טיפול: 16לוח 

 טיפול
  כ "סה

)N=245(  

ופא ר
  משפחה

)N=91( 

  /פסיכולוג
  1עובד סוציאלי

)N=69( 
  פסיכיאטר

)N=37( 

/ אלטרנטיבי
  אחר

)N=49(  
 100 100 100 100 100 כ"סה

 n=40( 16 29 3 31 2(רק תרופות 

 n=111( 45 44 75 8 35(רק שיחות 

טיפול אחר +תרופות
)n=56( 23 26 6 55 16 

  טיפול אחר או שילוב 
 n=37( 15 1 16 6 47) (ללא תרופות(
  .במקרי� אלו התרופות ניתנו בידי מטפל אחר המורשה לרשו� תרופות. 1

  

נמצא כי ) המורשי� לתת תרופות מרש� לבעיות נפשיות(בהשוואה בי� סוג הטיפול שנית� בידי רופאי� 

אלו שפנו שיחות לעומת ברק דיווחו שטופלו משפחה המטופלי� שפנו לרופא שיעור גבוה יותר מ

לפי הבדלי� בסוג טיפול נמצאו .  בלבדתרופותבלא נמצא הבדל בשיעור המדווחי� על טיפול . רפסיכיאטל

דיווחו שקיבלו מהאחרי� שיעור גבוה יותר , בקרב אלו שחשו מצוקה קשה מאוד: חומרת המצוקה

  . שיחותב רק טופלותרופות ושיעור נמו� יותר דיווחו ש
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ערכנו , ות תרופות מרש� בלבד בידי רופא המשפחהמנת לאפיי� את האוכלוסייה שטופלה באמצע�על

יש השפעה " הכנסה בחמישו� התחתו�"מהממצאי� עולה כי למשתנה ). 17לוח (ניתוח רגרסיה לוגיסטית 

   .עצמאית שלילית על קבלת טיפול תרופתי בלבד

  

תני לפי מש, מרופא משפחה" קיבל רק תרופות מרש�"ניתוח רגרסיה לוגיסטית של המשתנה : 17לוח 

  (N=90)רקע 
 B Odds Ratio (CI) מקד� משתנה

 0.46 )נקבה (מי�
1.58  

)0.5�4.7( 


0.63  +56 גיל 
0.53  

)0.1�1.8( 


0.50 )ואלמני�גרושי�  (משפחתי מצב 
0.60  

)1.6�2.3( 

 0.42 ומטה יסודית השכלה
1.52  

)0.3�6.9( 

 0.70 כרונית מחלה
2.02  

)0.6�6.2( 


3.23 התחתו� בחמישו� הכנסה* 
0.04  

)0.0�0.9( 

 0.15 מאוד וקשה קשה מצוקה
1.17  

)0.4�3.4( 
  

Hosmer and Lemeshow Test  9.373) n.s.( 
 *p<0.05   
** p<0.01  

 

  העיקרי מהמטפלמהטיפול ו רצוןה שביעות 3.10

  שה� מרוצי� מאוד  46%ענו ,  שקיבלו הנפשיטיפולכללית מההרצו� העל שביעות בתשובה לשאלה 

מרופא המשפחה , שביעות הרצו� מפסיכולוג: נמצאו הבדלי� בי� אנשי המקצוע. � מרוצי� �37%ו

 מרוצי� מאוד 29%(מהעובד הסוציאלי ומהמטפל האלטרנטיבי רבה יותר משביעות הרצו� מהפסיכיאטר 

  ).  ממטפלי� אחרי��50%מהפסיכיאטר לעומת כ

  

שהמטפל התייחס  64%השיבו , )מרוצי� מאוד (אישיי� של הטיפול�לגבי שביעות הרצו� מהיבטי� בי�

הרגישו נוח לשוחח על  ש �  55%;  שהמטפל הקדיש לה� מספיק זמ��  61%; אליה� בכבוד ובהערכה

זאת לעומת שיעורי� נמוכי� יותר של . חשי� אמו� וביטחו� ביכולת המקצועיתשה�  � 55%; הבעיה

טיפול עזר לפתור את הבעיה וה, )42%(מספר הטיפולי� היה מספיק : שביעות הרצו� מהיבטי� אחרי�

י� הטיפולמאשר ממספר של הטיפול אישיי� �בטי� בי�ישביעות הרצו� גבוהה יותר מה, כלומר). 40%(

  . הבעיההצלחה בפתרו� מהו
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לעומת דוברי , )50% ( מאוד עולה כי בקרב דוברי עברית שיעור גבוה מדווח על שביעות רצו� רבה18מלוח 

מאוד מדווחי� על שביעות רצו� רבה ) 86%(שיעור גבוה ממבוטחי לאומית ). 19%(ורוסית ) 44%(ערבית 

שיעור גבוה מדווחי� על שביעות רצו� רבה ג� בקרב בעלי מצב בריאות . לעומת מבוטחי הקופות האחרות

שיעורי� נמוכי� יותר נמצאי� בקרב אלו שלא עבדו בשלושת . לעומת האחרי�, )53%(טוב או טוב מאוד 

לא נמצאו הבדלי� בשביעות הרצו� לפי ). 54%(מאשר בקרב אלו שעבדו , )35%(ני� החודשי� האחרו

  . הכנסה וחומרת המצוקה, השכלה, מחלה כרונית, מצב משפחתי, גיל, מי�: משתני הרקע הבאי�

 

 )באחוזי�( לפי משתני רקע ,שביעות רצו� מהטיפול :18לוח 
 מהטיפול מאוד מרוצי� 

 46  (N=245) האוכלוסייהכ "סה
  הריאיו� שפת

  )n=197 (עברית

  )n=18 (ערבית

 )n=31 (רוסית

*  
50  
44  
19 

  האחרוני� החודשי� בשלושת עבד

  )n=137 (כ�

 )n=108 (לא

*  
54  
35 

   כלליתהבריאות מצב הערכת

  )n=141 (טוב/מאוד טוב

  )n=69 (בינוני

 )n=34 (גרוע/ טובכ�
לכ לא

*  
53  
37  
34 

  חולי� קופת

  )n=140 (כללית

  )n=59 (מכבי

  )n=16 (לאומית

 )n=31 (מאוחדת

*  
42  
49  
86  
40 

 *p<0.05  
  

פנה "עולה כי רק למשתנה מאד מניתוח רגרסיה לוגיסטית לאפיו� המדווחי� על שביעות רצו� רבה 

לוח (יש השפעה עצמאית שלילית על שביעות רצו� בחמישה מתו� שבעת הממדי� שנבדקו " לפסיכיאטר

19.(   
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וגיסטית למשתני שביעות רצו� במידה רבה מאוד בתחומי� שוני� של הטיפול ניתוח רגרסיה ל :19לוח 

למצוקה נפשית לפי משתני רקע וסוג מטפל
1(N=252)    

  
  
  
 שתנהמ

 המטפל
 התייחס

 בכבוד
 והערכה

 הקדיש
 מספיק

 זמ�

 הרגשתי
 לשוחח נוח
 הבעיה על

 אמו�
 וביטחו�
ביכולת 

 המקצועית

 מספר
 הטיפולי�

 היה
 מספיק

 עזר הטיפול
 את תורלפ

 הבעיה

 הטיפול
 באופ�
 כללי

 )נקבה (מי�
1.35  

)0.7�2.5( 
1.08  

)0.6�1.9( 
0.77  

)0.4�1.4( 
1.28  

)0.7�2.3( 
1.41  

)0.7�2.7( 
1.67  

)0.9�3.1( 
1.20  

)0.7�2.1( 
                

 +56 גיל
0.92  

)0.5�1.9( 
0.92  

)0.4�1.9( 
1.14  

)0.6�2.3( 
1.41  

)0.7�2.8( 
0.95  

)0.5�2.0( 
1.39  

)0.7�2.8( 
0.66  

)0.3�1.3( 
                

 משפחתי מצב
 )ואלמני�גרושי� (

0.65  
)0.3�1.4( 

0.48  
)0.2�1.0( 

0.65  
)0.3�1.4( 

0.89  
)0.4�1.9( 

0.83  
)0.3�1.9( 

0.48  
)0.2�1.0( 

0.84  
)0.4�1.7( 

                

 יסודית השכלה
 ומטה

0.89  
)0.3�2.3( 

0.65  
)0.2�1.6( 

1.20  
)0.5�3.0( 

0.70  
)0.3�1.8( 

1.26  
)0.5�3.5( 

1.48  
)0.6�3.8( 

1.30  
)0.5�3.2( 

                

 כרונית מחלה
1.35  

)0.7�2.5( 
1.70  

)0.9�3.2( 
0.85  

)0.5�1.5( 
0.83  

)0.4�1.5( 
1.20  

)0.6�2.3( 
1.18  

)0.6�2.2( 
1.39  

)0.8�2.5( 
                

 בחמישו� הכנסה
 התחתו�

0.66  
)0.3�1.5( 

0.49  
)0.2�1.1( 

0.59  
)0.3�1.3( 

0.60  
)0.3�1.3( 

0.41  
)0.2�1.0( 

0.73  
)0.3�1.7( 

0.80  
)0.4�1.7( 

                

 לפסיכולוג פנה
1.50  

)0.7�3.1( 
1.35  

)0.6�2.8( 
1.30  

)0.6�2.6( 
1.50  

)0.7�3.0( 
0.96  

)0.5�2.0( 
1.58  

)0.8�3.1( 
1.12  

)0.6�2.2( 
                

 לפסיכיאטר פנה
0.30**  

)0.1�0.7( 
0.25**  

)0.1�0.6( 
0.26**  

)0.1�0.6( 
0.39**  

)0.2�0.9( 
0.33**  

)0.1�0.9( 
0.40  

)0.1�1.0( 
0.52  

)0.2�1.2( 
                

 למטפל פנה
 אלטרנטיבי

0.79  
)0.4�1.7( 

0.95  
)0.4�2.1( 

1.05  
)0.5�2.3( 

0.81  
)0.4�1.7( 

0.78  
)0.3�1.8( 

0.88  
)0.4�1.9( 

1.11  
)0.5�2.3( 

                

Hosmer and 
Lemeshow Test 

6.294 

)n.s.( 
8.009  

)n.s.( 
13.211  

)n.s.( 
11.658  

)n.s.( 
2.104  

)n.s.( 
8.96  

)n.s.( 
7.668  

)n.s.( 
1

 Odds Ratio (CI)  
 *p<0.05  
** p<0.01 
  

   מדיניותהממצאים לקביעת  השלכות. 4
מטופלי� החשי� מצוקה נפשית שאינה עומדת בהכרח המחקר שהוצג בדוח זה התמקד בהתנסויות של 

מצוקה נפשית . )DSM-4 ,ICD-10ר האבחנות המקובל פי ספ� על(ת הפרעה נפשית בקריטריוני� לאבחנ

 שיש לה על להתמודד איתה כחלק מהטיפול הכוללני בחולה לאור ההשלכותהנה בעיה שכיחה שחשוב 

   . כמו ג� על ניצול מושכל של משאבי מערכת הבריאות, של הפרטואיכות חייעל  וובריאות
  

לבחו� אילו גורמי� ; גבוה למצוקה נפשיתלאפיי� קבוצות אוכלוסייה בסיכו� מטרות המחקר היו 

תאר את דפוסי קבלת שירותי בריאות ל; משפיעי� על פנייה לעזרה מקצועית לטיפול במצוקה נפשית

 . נפש ושביעות הרצו� מהשירות ערב הרפורמהה
  

  . בפרק זה נדו� בממצאי המחקר העיקריי� ובהשלכות שלה� למדיניות הבריאות
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  האיתור ישיעורו נפשית מצוקה על ווחיהד היקף 4.1

אחד מכל ארבעה : בשנה האחרונהמצוקה נפשית דיווח על היק� נרחב של ממצאי המחקר מראי� 

 בקרב �38%שיעורי המצוקה מגיעי� ל: בקרב אוכלוסיות חלשותההיק� א� רחב יותר . אנשי� דיווח כ�

ציי� כי שיעורי המצוקה חשוב ל. קשישי� וחולי� כרוניי�,  בקרב בעלי הכנסה נמוכה�30%ערבי� ולכ

 Levinson et( כפי שנמדדו בסקר הבריאות הלאומי ,י התחלואה הפסיכיאטריתשיעורהנפשית גבוהי� מ

al., 2007a .(מהווה בעיית היא, אול�. נפשיתמצוקה נפשית אינה מעידה בהכרח על קיו� הפרעה , אמנ� 

  :(WHO 1946)  העולמי ארגו� הבריאותשלבריאות בהתבסס על ההגדרה הרחבה של בריאות 

 "Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

"disease or infirmity .א� ,ונמצאה קשורה לפנייה לטיפול, מצוקה נפשית מבטאת צור� נתפס לעזרה 

  ). Rabinowitz, Gross & Feldman, 1999( במסגרות הרפואה הכללית וא� במסגרות בריאות הנפש

  

 בלבד 14%:  נמוכי�ברפואה הראשוניתשיעורי האיתור היזו� , למרות ההיק� הנרחב של מצוקה נפשית

. ברוב המקרי� השיחה התקיימה ביוזמת המטופל; דיווחו שרופא שאל או דיבר אית� על מצוקה נפשית

ממצאי� אלו עולי� . וחו שרופא שוחח אית� על כ�רק שליש דיו, ג� בקרב אנשי� שחשו מצוקה נפשית

; 1998, מעוז(בידי רופאי� ראשוניי� אבחו� של מצוקה נפשית �תתבקנה אחד ע� המדווח בספרות על 

Saltini et al., 2004( .י�איתור וטיפול במצוקה נפשית נכללא� שקיימת הסכמה רחבה ש�על, זאת 

שנית� לבצע סריקה , וכ�, )WHO, 2001; Bower & Gilbody, 2005( במסגרת תפקיד הרופא הראשוני

בי� ההסברי� לכ� ). Arrol, Khin & Kers, 2003(ראשונית תו� זמ� קצר באמצעות שתי שאלות בלבד 

מתגובת שבפועל רופאי� מעטי� מבררי� ע� החולי� את שאלת המצוקה הנפשית נכלל חששו של הרופא 

 ;Callahan et al., 1998( חנה שתיצור סטיגמה על המטופל  מאב, וכ�,החולה לשאלות לגבי מצבו הנפשי
Arrol, Khin & Kers, 2003; Susman, Crabtree & Essink, 1995;.(   

  

ממצאי המחקר הנוכחי מדגישי� את החשיבות של העלאת המודעות של הצוות הרפואי לחשיבות של 

יש .  המשלב היבטי� של גו� ונפשכחלק מהטיפול הכוללני בחולה, שיחה ע� מטופלי� על מצוקה נפשית

.  של מת� כלי� לאיתור מצוקה נפשית, וכ�,התמודדות ע� חששות הרופאי� מעיסוק בנושאב צור�

ר הנושא ע� חולי� ורימהספרות עולה כי העלאת המודעות לחשיבות האיתור והכשרה מתאימה לב

)Goldfracht, et al., 2007; Goldberg, 1998 (יצוי� כי חלק מקופות . ילות האיתורצפויי� להגביר את פע

התייחסות למצוקה הנפשית יכולה . )Goldfracht et al., 2007(החולי� החלו בתכניות הכשרה בנושא זה 

פול מיותר שנית� לעתי� יטמת� למנוע וסימפטומי� רפואיי� ונפשיי� על להקל , לשפר את איכות החיי�

   .פול ישיר במצוקהיבמקו� ט

  

  נפשית במצוקה בטיפול המשפחה פארו של מקומו 4.2

 37%, וכ�. ממצאי המחקר מראי� שרופא המשפחה ממלא תפקיד מרכזי בטיפול בכל רמות המצוקה

פע� ענו כי המטפל העיקרי היה רופא המשפחה�מהמדווחי� על מצוקה נפשית אי
13

בקרב המדווחי� על . 

בקרב החשי� מצוקה נפשית ג� .  ראו ברופא המשפחה את המטפל העיקרי56%, מצוקה נפשית קלה

                                                 
13

  .שליש דיווחו כי דיברו על כ� ע� רופא המשפחה,  הממצא תוא� את הנאמר לעיל שבקרב החשי� מצוקה
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ה של שירותי גבוהקשור לנגישות דפוס פנייה זה תכ� כי יי. דיווחו כ�) 34%( מאוד רבי� קשה או קשה

יה לרופא יבפנ יותר מועטה כמו ג� לסטיגמה ,)ה גאוגרפית ואור� תורסמבחינת פרי(הרפואה הראשונית 

   ).2007, שטרו� ואחרי�(ש רותי בריאות נפי לשפנייה לעומת הסטיגמה הקיימת ב,המשפחה

  

וכשליש ענו ,  ענו כי רופא המשפחה הציע תרופות73%, באשר לסוג הטיפול הנית� בידי רופא המשפחה

 יש חשיבות מיוחדת להכשרת רופאי ,לאור ממצאי� אלה. שהרופא הציע לפנות למומחה בבריאות נפש

. ובפרט באמצעות תרופות, פשיתמשפחה כדי להבטיח את רמת הידע המקצועי שלה� בטיפול במצוקה נ

שכ� אז יש , להכשרת הרופאי� הראשוניי� יש חשיבות מיוחדת לקראת יישו� הרפורמה הביטוחית

לצפות לגידול בשיעורי הפנייה לעזרה כתוצאה מהגברת המודעות לזכאות לטיפול נפשי במסגרת קופות 

סיכיאטרי� לקבלת ייעו� וגיבוי המשפחה לבי� פ  ישנה חשיבות ג� להידוק הקשר בי� רופאי.החולי�

פסיכיאטר : )Liaison Psychiatry ( לפסיכיאטרייהקישור אחד הדגמי� לעבודה משותפת כזו הוא. מקצועי

 .ובחלק מהמקרי� א� מגיע למרפאה הראשונית, קבוצת רופאי�ע� מרפאה או בשוב� לעבודה מספציפי 

 Bower( לגביה�או מתייעצי� איתו /טיפול ו הרופאי� הראשוניי� מפני� לו מקרי� להמש� ,לפי הצור�

& Gilbody, 2005.(  

  

  נפשית במצוקה הטיפול מאפייני 4.3

פוני� לעזרה נפשית פורמלית קיבלו טיפול במסגרות של קופת החולי� רוב הממצאי המחקר מלמדי� ש

למסגרות נמצא היק� רחב של פניות , בנוס�). 8%( במסגרות של משרד הבריאות �ושיעור נמו� ) 56%(

  ). 25%(פרטיות 

  

 � מטופלי�ורק מיעוט,  במסגרת קופות החולי�י�מאחר שכבר כיו� שיעור גבוה של פוני� מטופל

השינוי בארגו� השירותי� בעקבות החלת הרפורמה עשוי להיות קט� יותר , במסגרות של משרד הבריאות

 כיו� שמקובל לחשובממה
14

  . יבורי בנושאממצא זה הנו איפה תשומה חשובה לדיו� הצ .

  

שו� יהממצא עשוי לתרו� למאמצי� לאמוד את הגידול הצפוי בהיק� הפניות למערכת הציבורית ע� י

של חלק מעבר צפוי , שכ� ,)תשתיות וכוח אד�וההשלכות שיהיו לכ� על הצור� בהרחבת (הרפורמה 

) ות הנפשאלו שיעמדו בקריטריוני� לקבלת טיפול נפשי במסגרת סל שירותי בריא(מהמטופלי� 

ממצא זה יכול  .זכאות לטיפול לפי חוקה ע� קביעת ,טיפול בקופות חולי�ממסגרות פרטיות למסגרות 

חוששי� ייתכ� שמטפלי� פרטיי� , שכ�. להסביר את ההתנגדות של חלק מבעלי העניי� ליישו� הרפורמה

שר לשקול בחינה אפ, מנת לקד� את יישו� הרפורמה� על, לפיכ�. א� אכ� יתרחש תהלי� זה, לפרנסת�

כדי להערי� את , והסיבות לפנייה דווקא למסגרות אלו, מעמיקה של מאפייני הפוני� למסגרות פרטיות

בחינה . היק� המעבר הצפוי ממסגרות פרטיות למסגרות ציבוריות בעקבות החלת הרפורמה הביטוחית

  .כזו עשויה להפיג חששות ולהקטי� את ההתנגדות של נותני השירותי� הפרטיי�

  

                                                 
14

א� במתקני משרד הבריאות מטופלי� כיו� שיעור גבוה של , ייתכ� כי יידרש ארגו� מחדש רחב יותר, ע� זאת 
  .לעומת מתקני קופות החולי�, ולי� קשי�ח
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 � 21%,  פנו לרופא המשפחה37%: מהמחקר עולה כי רופא המשפחה הוא המטפל השכיח באוכלוסייה זו

,  עיסוי,סינית רפואה, דיקור: בעיקר( למטפל אלטרנטיבי �  13%,  לפסיכיאטר�  15%, לפסיכולוג

�  הממצאי).יוע�, א אחררופ( לאיש מקצוע אחר �7% לעובד סוציאלי ו7%, )שיאצו ורפלקסולוגיה

למדוד את ישנה חשיבות  ולכ� ,פול במצוקה נפשיתימלמדי� על המקו� המרכזי של רופא המשפחה בט

   .שהוא נות� ולהבטיח את רמתואיכות הטיפול 

  

 מאלו שקיבלו תרופות 22%, אול�. קיבלו תרופותשדיווחו מהמרואייני� שחשו מצוקה נפשית  �40%כ

). הבדל מובהק לפי מקצוע המטפל שנת� את התרופהללא (ענו שלא קיבלו הסבר מספיק על התרופות 

במטרה ) ה� לרופאי המשפחה וה� לפסיכיאטרי�(ישנה חשיבות לפעולות הדרכה , מבחינה מערכתית

הסבר לא מספק עלול , שכ�. הניתני� למטופלי� על תרופות פסיכיאטריותרמת ההסברי� לשפר את 

תוי של לקיחת התרופה לא יהיו בהתא� להוראות  ייתכ� שהמינו� או העי .לפגו� באפקטיביות התרופה

    .וייתכ� ג� שהמטופל יפסיק לקחת את התרופה מתו� חוסר מודעות לזמ� ההשפעה ולאופ� ההשפעה

  

  נפשית עזרה לקבלת פנייה דפוסי 4.4

. המדווחי� על מצוקה נפשית במהל� החיי� פנו לטיפול מקצועי) 44%(מהמחקר עולה כי פחות ממחצית 

יש להדגיש כי לא כל המדווחי� על מצוקה נפשית , צוקה נפשית אינה זהה להפרעה נפשיתמאחר שמ

רק מטופלי� העומדי� בקריטריוני� המוכרי� לאבחנה , מבי� הזקוקי� לעזרה. זקוקי� לעזרה מקצועית

האחרי� יכולי� כיו� לפנות לרופא . של הפרעה נפשית זכאי� לקבל טיפול בשירותי בריאות הנפש

, למחלה כרונית, פנייה לעזרה נמצאה קשורה לחומרה קשה של המצוקה. או לשירותי הרווחההמשפחה 

  . לדוברי עברית ולגיל צעיר, למגורי� במרכז

  

נמצא קשור לפנייה לעזרה ג� ואכ� הוא , חומרת מצוקה היא משתנה המבטא צור� בקבלת עזרה

). 2009 ,אור�עובדובאו� , גרוס; Cramer, 1999; Rickwood & Braithwaite, 1994 (במחקרי� קודמי�

 פנייה נמוכי� בקרב אוכלוסייה שאינה דוברת עברית יכולי� להיות מוסברי� בנורמות וערכי� שיעורי

הממצא מעלה שאלה לגבי מידת ההתאמה של השירותי� הפורמליי� לצורכי דוברי , אול�. תרבותיי�

 דווחו לעזרה של קבוצות מיעוט פנייהלגבי ממצאי� דומי� . התאמת�הערבית והרוסית ולגבי אפשרות 

בספרות על אנשי� העוני� על , וכ� ,)Savaya, 1993; Snowden, 1998(ג� בספרות על מצוקת נפשית 

  .)Levinsion et al., 2007b( להפרעה נפשית �הקריטריו

  

ירותי�  ככל הנראה להיצע השי� קשורפנייה לעזרה בקרב הגרי� במרכז האר�השיעורי� הגבוהי� של 

 ;Rabinowitz, Gross & Feldman, 2003(ודווחו ג� במחקרי� קודמי� שנערכו בישראל , הרחב יותר
Feinson et al., 1992 ; בקרב חולי� ג� פנייה רבה יותר לעזרה נמצאה ). 2009, אור� עובדובאו� גרוס

יצד להסתייע בה� ידע רב יותר כבכרות רבה יותר ע� מערכת השירותי� ויהנית� להסבירה ב. כרוניי�

  .לקבלת עזרה רפואית בכלל ולמצוקה נפשית בפרט

  

ממצא זה תוא� . ויתרו על טיפול בגלל התשלו�מאלה שחשו מצוקה  �10%מהמחקר עולה עוד כי כ

 מומחי� שירותי לפנייה כגו�, עצמית בתחומי� אחרי�ממצאי� על השפעות של תשלומי ההשתתפות ה
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 את הממצא מגביר .)2006 ,גרוסורוז� , גרינברג�ברמלי; 2007ברג ורוז� גרינ� ברמליגרוס(רכישת תרופות ו

בפרט לאוכלוסיות בעלות הכנסה ,  שהטלת תשלומי� על פנייה לעזרה נפשית תהווה מחסו�החשש

ייתכ� שזו אחת . נציי� כי הפוני� לטיפול במסגרת הרפואה הראשונית אינ� נדרשי� לתשלו�. נמוכה

    .גבוהי� לרפואה הראשוניתהסיבות לשיעורי הפנייה ה

  

, סטיגמה(אישיי� להתמודד ע� מחסומי� חשוב  ,מנת לשפר את השוויו� בקבלת שירותי עזרה נפשית�על

בקבלת טיפול תשלו� יכול להוות מחסו� . פנייה לעזרהל) פרישה, תשלו�, תור(ומערכתיי� ) אמונות

 את הדעת על לתתקובעי המדיניות  על, לפיכ�. ולפגוע במיוחד באוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה

לאפשרות המטופלי� להעלות את מודעות יש מקו� . ההשלכות של גובה תשלומי ההשתתפות העצמית

במרפאות בריאות הנפש וקבלת עזרה מקצועית ללא תשלו� במסגרות הרפואה הראשונית של 

, �שירותית ספריידי �על מקצועי טיפולהת נגישות ברבחו� אפשרות להגיש מקו� ל, כמו כ�. הממשלתיות

 בקרב קבוצות אוכלוסייה הנוטות להשתמש פחות )outreach(ויישוג פעולות הסברה , התאמה תרבותית

  .בשירותי� אלה

  

נמצא  .במסגרת המחקר נשאלו המרואייני� שפנו לקבלת עזרה על מש� ההמתנה להתחלת טיפול, לבסו�

 � �2% המתינו חודש עד שלושה חודשי� ו7% ,שבוע בתו� � 34%, �ייומי� קיבלו טיפול תו� יו�42%כי 

ואילו ,  מאלו שקיבלו טיפול ענו כי מש� ההמתנה היה סביר80%מעל , במקביל. מעל שלושה חודשי�

חשוב לציי� שנתוני� אלו מתייחסי� רק לאנשי� שקיבלו .  ענו שהיה לא כל כ� סביר או לא סביר14%

  .  טיפול

  

 נית� היה לבדוק את משכי ההמתנה במסגרות השונות וג� לא בתחומי� לא, עקב מאפייני המדג� הנוכחי

שירותי� , שירותי� לילדי�: שבה� אנשי המקצוע מדווחי� על קיו� בעיה מיוחדת בהיצע השירותי�

יש צור� במחקרי המש� שיבדקו באופ� מעמיק את סוגיית התורי� , לפיכ�. ביישובי� ערביי� ובפריפריה

  .בוצות של מטופלי�ק�וסוגיות נוספות בתת

  

  העיקרי מהמטפלמהטיפול ו רצון שביעות 4.5

  אישיי� של הטיפול �שביעות רצו� גבוהה במיוחד מהיבטי� בי� על �ממצאי המחקר מלמדי

ניתוח ).  מרוצי� מאוד40%(ונמוכה ממספר הטיפולי� ומהאפקטיביות )  מרוצי� מאוד64%�55%(

 מרוצי� 29%(עות רצו� נמוכה במיוחד מהפסיכיאטר התשובות לפי מקצוע המטפל העיקרי מגלה שבי

  ). 52%(והמטפל האלטרנטיבי ) 49%(רופא המשפחה ) 47%(לעומת הפסיכולוג , )מאוד

  

בידי  הנמוכה מטיפולרור מעמיק של הסיבות לשביעות הרצו� יבממצאי� אלה מצביעי� על צור� ב

א� ייתכ� , שור למאפייני הפוני� לטיפולייתכ� כי הדבר ק .בהשוואה לאנשי המקצוע האחרי� ,פסיכיאטר

� יש מקו� למחקרי המש� על, כמו כ�. ג� כי הדבר קשור למאפייני הטיפול או לתנאי� שבה� הוא נית�

) מספר הפגישות(מנת להבי� את הגורמי� לשביעות הרצו� הנמוכה באופ� יחסי ממש� הטיפול 

   .ומהאפקטיביות שלו
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***  

  

 המקו� המרכזי של הרפואה הראשונית בפניות לטיפול נפשי הממצאי� מבליטי� את, כמכלול

 כפי שעולה . כחלק מהטיפול הכוללני בחולה המשלב היבטי� של גו� ונפשע� מצוקה נפשיתובהתמודדות 

 של השחלק ייתכ�.  הרפואה הראשונית מספקת מענה לחלק גדול מצרכי� אלו,כבר כיו�, מהממצאי�

בי� היתר לאור ההיק� הרחב של צרכי� לא , הרפורמה הביטוחיתא� יגדל בעקבות הרפואה הראשונית 

  .בעקבות הרפורמההחולי� ומיקוד האחריות לטיפול נפשי בקופות , מסופקי� כיו�

  

עורי הפנייה הנמוכי� לשירותי בריאות הנפש ישכ� ש, מדיניותהקביעת  לעהשלכות  יש  המחקרלממצאי

תורי� ארוכי� ותשלומי� ,  לא אחידהת שירותי�סי כגו� פר,קשורי� בחלק� ג� בגורמי� מערכתיי�

 מנת�עלשינויי� במדיניות להכניס  שקוליש מקו� ל, על כ� . מטפלי� עצמאיי� ופרטיי�בידינדרשי� ה

התאמת שעות מת� , ת שירותי� רחבה יותרספריבאמצעות מקצועי ה הטיפולנגישות גביר את לה

רותי� י התאמה תרבותית של הש,וכ�, )תשלו�גובה , שמירה על פרטיות(תנאי האספקה , רותיהש

  ).למשל לגבי האוכלוסייה הערבית(לאוכלוסייה 

  

איתור תחומי� שנית� לשפר כדי לתת אנו מקווי� שהמידע שהוצג בדוח זה יסייע ל, מו של דברבסיכו

� בשנילהשוואה כמו כ� אנו תקווה כי המידע ישמש ג� בסיס . יותר במצוקה נפשית ויעיל הול� טיפול

   . א� הרפורמה הביטוחית תיוש� וה� א� תתעכב,הבאות שלה�
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