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  מצית מחקרת

 על דעת הציבור על רמת השירות  שנתיי�מדיסקר תקופתי עור� מכו� ברוקדייל �וינט'ג�מאיירס

בקרב מדג� מייצג של  2007האחרו� נער� בסו� הסקר . 1995במערכת הבריאות שנמש� מאז 

.) ומעלה22בני  (בישראלהבוגרת יה יהאוכלוס
1

להל�  .83% איש ושיעור ההיענות היה 1,868 רואיינו 

 .�2005תו� השוואה לממצאי הסקר הקוד� שנער� ב, מפורטי� הממצאי� העיקריי� מהסקר

אלא , )p<0.05(� מובהקי� סטטיסטית בהשוואה בי� שני� ובי� אוכלוסיות מוצגי� רק הבדלי� שה

  .א� כ� צוי� אחרת

  

  החולים- ותקופ  שלמגמות ברמת השירות

ווחו על רמה יוהמרואייני� ד, החולי��קופות נשמרה באופ� כללי רמת שירות גבוהה ב�2007ב �

עורי י ש.)�2005 כמו ב, מאוד מרוצי� או מרוצי� 88%(גבוהה של שביעות רצו� מהקופה שלה� 

ללא הבדל (דומי� ) 92%(ובמכבי שירותי בריאות ) 94%( מאוחדת חולי��קופתצו� בשביעות הר

�קופתוב) 85%(וגבוהי� לעומת שביעות הרצו� בשירותי בריאות כללית , )מובהק סטטיסטית

 ).86%( לאומית חולי�

 גבוה החולי��קופתעולה ששיעור המרוצי� או מרוצי� מאוד מ, היבניתוח לפי קבוצות אוכלוסי �

 ). 94(% דוברי ערבית בקרב

 משירותי הקופה בתחומי שירות הקשורי� לצוות מאוד המרוצי� שיעור נמצא גידול ב�2007ב �

יחס אחיות , רמה מקצועית ויחס של רופא משפחה, רמה מקצועית של רופא מומחה: הרפואי

 . ויחס פקידי�

 המתינו בי� 18%,  המתינו עד שבוע43%: 2005ללא שינוי לעומת נותר למומחה המתנה מש� ה �

 מהממתיני� יותר משבועיי� ענו 60%יש לציי� כי  . המתינו יותר משבועיי��39%שבוע לשבועיי� ו

   .לדעת�" לא סביר"שזמ� ההמתנה 

�  דקות ו15 ממתיני� עד 63%: 2005ללא שינוי לעומת נותר  במרפאה הראשוניתמש� ההמתנה  �

 .  המתינו מעל חצי שעה17%

 לעומת �2007 ב56% :"פול רפואי כשנזקקתייבכלל לא קשה לקבל ט"י� עור העוניהיה גידול בש �

   .�2005 ב46%

 66%: 50+עור ביצוע הממוגרפיות לנשי� בנות יבש 1999ה המתונה מאז ינמשכה מגמת העלי �

.אול� השינוי אינו מובהק סטטיסטית, �2005 ב63%צעו ממוגרפיה בשנתיי� האחרונות לעומת יב
2
 

                                                   
, משרד האוצר, משרד הבריאות, חולי�ה� ותקופ גוי בה שותפי� נציגי כליאת המחקר מלווה ועדת ה   1

  .וארגוני צרכני�, המוסד לביטוח לאומי

 שביצעו 74�50שיעור הנשי� בגיל , 2006לפי נתוני תכנית מדדי האיכות לרפואת הקהילה בישראל לשנת    2
נית� להסביר את ההבדל בכ� שנתוני הסקר כוללי� . 59%בדיקת ממוגרפיה בקופה לצור� סריקה היה רק 

ואילו נתוני , החולי� לצור� אבחו� או מעקב וה� במסגרות פרטיות� שביצעו ממוגרפיה ה� בקופותנשי� 
  . החולי�� תכנית המדדי� כוללי� רק ממוגרפיות שבוצעו לצור� סריקה בקופות
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צוע הממוגרפיה נמצא בקרב נשי� בעלות הכנסה נמוכה יסטטיסטית בבשיפור מובהק , ע� זאת

 ). �2005 ב59% לעומת �2007 ב77%(

 ). 48%( בחצי השנה האחרונה ד��לח�עור המדווחי� על בדיקת ילא נמצא שינוי בש �

בלו חיסו� יווחו כי קי ד65+ מבני 46% :עור החיסו� נגד שפעת לקשישי�י נמצאה ירידה בש�2007ב �

.�2005 ב56%חרונה לעומת בשנה הא
3
   

�  ב24% לעומת �2007 ב19%( החודשי� האחרוני� �3עור הפוני� לרופא פרטי בינמצאה ירידה בש �

) 14%( החודשי� האחרוני� �3עור הפוני� למטפל ברפואה האלטרנטיבית בייצוי� כי ש ).2005

  .עור הפוני� לרופא פרטייקרוב לש

 �2007 ב22%(מי� לבריאות מכבידי� במידה רבה אחוז המדווחי� כי התשלורידה בנמצאה י �

�  ב30%(יה באחוז המדווחי� כי התשלומי� לא מכבידי� בכלל יונמצאה על, )�2005  ב27%לעומת 

עדיי� כרבע , ע� זאת .מגמה זאת נמצאה ג� בקרב אוכלוסיות חלשות). �2005 ב19% לעומת 2007

� כי התשלומי� לבריאות מכבידי� מדווחי מהחולי� הכרוניי� וכרבע מבעלי ההכנסה הנמוכה

 . במידה רבה
  

  )משלים ומסחרי(ביטוחים פרטיים 

 �2007 ב80%( בעלי ביטוח משלי� בקרב האוכלוסייה הבוגרת נשאר ללא שינוי מובהק שיעור �

 המחזיקי� ג� בביטוח משלי� וג� במסחרי שיעורתה ירידה בי הי,אול� ).�2005 ב79%לעומת 

 �2007 ב52%( המחזיקי� רק בביטוח משלי� שיעורה בי ועלי,)�2005 ב31% לעומת �2007 ב28%(

, )53%(י הבעלות על ביטוח משלי� נותרו נמוכי� יחסית בקרב ערבי� שיעור ).�2005  ב47%לעומת 

וסיעודי ) 32%(י הבעלות על ביטוח מסחרי שיעור). 73%(וקשישי� ) 62%(בעלי הכנסה נמוכה 

 .2005ת נשארו ללא שינוי מובהק לעומ )33%(

. בעלי הביטוח המשלי� נשאלו על שביעות רצונ� מהשירותי� שמכוסי� בתכנית הביטוח המשלי� �

 לא יכלו �30%  או לא מרוצי� וכ��כל לא 19% , כי ה� מרוצי�41%, מאוד ענו כי ה� מרוצי� 10%

  .י� המכוסי� בתכניתשירותלענות כי לא ידעו מה ה

ביטוח הפרטי נשאלו על שביעות רצונ� מהשירות  לקבלת שירות מהפע��אימרואייני� שפנו  �

: משלי�הביטוח מבי� הפוני� ל). 'רוקרטיה וכדובי, החזרי�, ה לקבלת מידעילמשל בפני(הנית� 

מרוצה " ענו 26%: מבי� הפוני� לביטוח המסחרי". מרוצה"ענו  �61% ו" מאודמרוצה " ענו 15%

  ".מרוצה" ענו �47%ו" מאוד

 מבעלי הביטוח המסחרי ענו כי נתקלו בבעיה בקבלת שירות �18%  ו מבעלי הביטוח המשלי�15% �

  .או טיפול רפואי דר� הביטוח

 שירות או שהשירות הנחה על אי� מספיק: הבעיות העיקריות שצוינו לגבי הביטוח המשלי� היו �

הבעיות העיקריות שצוינו לגבי  .רופאי�ויחס לא טוב של  רמה מקצועית ,אינו נכלל בתכנית

                                                   
לפיה� , 2006הנתוני� תואמי� את נתוני התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל לשנת    3

   . �46% בקרב קשישי� עמד על שיעור החיסו



 

 iii

וסר ח/רוקרטיהובי ,קושי לקבל החזרי� ,כיסוי לשירות/אי� מספיק הנחה: המסחרי היוהביטוח 

 .  לא טוב של פקידי�יחס ומענה

  

  נגישות שירותים

  . נהליותיוהגבלות מ, מרחק, תשלומי�לשירותי� הקשורות הבסקר נבחנו בעיות בנגישות 

  תשלומי�

לא כולל טיפול שיניי� (יפול רפואי ויתרו בשנה האחרונה על טו המדווחי� ששיעורחלה ירידה ב �

ויתרו על טיפול רפואי ו ש8% מהאוכלוסייה לעומת 6%(בגלל התשלו� לפחות פע� אחת , )ותרופות

כשליש ויתרו , כמחצית ויתרו על רופא מקצועי, מבי� המוותרי� על טיפול בגלל התשלו�). �2005ב

  . לסל וכרבע ויתרו על שירותי� מחו�,על בדיקות וטיפולי� אחרי�

). �2005 ב15% לעומת 11%( על תרופת מרש� בשנה האחרונה י�תרווהמ שיעורחלה ירידה ג� ב �

�יתרו על תרופה בו שו�16% מ(ויתור על תרופות הצטמצ� באופ� בולט בקרב הקשישי� והיק� ה

וחולי� ) 19%( המוותרי� גבוה במיוחד בקרב בעלי הכנסה נמוכה שיעור). �2007 ב�9% ל2005

יתרו על תרופת מרש� ציינו כי ויתרו על תרופה ו שוהחשוב לציי� כי כמחצית מאל ).16%(� יכרוני

  .אמרו כי לקחו תרופה תחליפית) 38%(חלק מהמוותרי�  .למחלה כרונית

 12% (פול רפואי או על תרופה או על שניה� יווחו כי ויתרו על טי המרואייני� שדשיעורבדקנו את  �

או / ויתרו על טיפול רפואי ו20%, בקרב בעלי הכנסה נמוכה נמצא כי). �2005 ב17% לעומת �2007ב

�  ויתרו ב10%(ירידה נמצאה ג� בקרב הקשישי� . �2005 ב�30% לעומת כ,תרופה בגלל התשלו�

 18% � 2005  בקרב החולי� הכרוניי� לא נמצא שינוי לעומת,ע� זאת). �2005 ב16% לעומת 2007

 .  בגלל התשלו�או תרופה/ויתרו על טיפול רפואי ו

 מרחק
 .�2005ווחו כ� בי שד14%לעומת ,  כי ויתרו על טיפול רפואי בגלל המרחק11%דיווחו  �2007ב �

כשליש מה� ויתרו על בדיקות וטיפולי� , קור אצל רופא מקצועיי ויתרו על ב אלה�11%מכמחצית 

 . ובמכוני�חולי�� בתיב

 נהליות של הקופהיהגבלות מ
 7%, קבלו הפניה או התחייבות מהקופה רק לאחר מאמ� או ע� קושי מהמרואייני� ענו כי 18% �

 . 2005ללא שינוי לעומת  י� נשארושיעורה. בלו הפניה לרופא שרצויענו כי לא ק

ללא שינוי (תרופה בגלל המחיר   להחלי�ה� כי הקופה דרשה מוענ,  לתרופהו ממי שנזקק9% �

 ). 13(%יחסית  י� נשאר גבוה המדווחי� כ� בקרב חולי� כרונישיעור). 2005לעומת 
  

  ניהול הטיפול התרופתי 

אמרו כי ) 79%(רוב הנשאלי� . ת לניהול הטיפול התרופתיובסקר חזרנו על סדרת שאלות הנוגע �

  ). תרופת מרש� או תרופה ללא מרש�(בשנה האחרונה נזקקו בעצמ� לתרופה כלשהי 

 לקחו תרופות 3%ופ� קבוע ועוד  מהמרואייני� ענו שבשנה האחרונה לקחו תרופות מרש� בא45% �

   ).כלומר מדי יו� במש� חודש לפחות(ללא מרש� באופ� קבוע 
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הא� רופא עבר אית� על רשימת כל , בשנה האחרונה"שאלה  הלעשיפור ניכר נמצא בתשובה  �

 שענו כ� 37% שלקחו תרופות באופ� קבוע ענו בחיוב לעומת המאל 57%? "התרופות שאתה לוקח

  .�2005ב

ווחו י ד, וכשליש ממי שלקחו תרופה באופ� קבוע, ממי שלקחו תרופה כלשהי השנהכמחצית �

 . 2005בנושא זה לא חל שינוי לעומת . שהרופא לא הסביר לה� מספיק על התרופות שה� לוקחי�

 לתרופה השנה ענו שהפסיקו לקחת תרופה או שינו את המינו� על דעת עצמ� בלי מהזקוקי� 12% �

י� שיעורג� .  תרופות בקביעותי�ענו כ� ג� בקרב מי שלוקח) 15%(דומה  שיעור .להודיע לרופא

 .2005אלה נותרו ללא שינוי לעומת 
  

 אום טיפול והסברים של רופאיםית, הקדשת זמן
ה יי הפנישיעור, כצפוי .ווחו כי פנו לרופא המשפחה בשנה האחרונהי ממשתתפי הסקר ד85% �

 ).88%(ונשי� ) 94%(� יוני חולי� כר,)95%(גבוהי� יותר בקרב קשישי� 

כמחצית� (קרו אצל רופא והוא לא הקדיש לה� מספיק זמ� י ענו כי בשנה האחרונה ב15% �

קרו יענו כי בשנה האחרונה ב) 16%(עור דומה יש). התייחסו לרופא המשפחה וכמחצית לרופא אחר

 לרופא �6% ו התייחסו לרופא מקצועי10%( אצל רופא והוא לא ענה על שאלות חשובות שהיו לה�

 ).משפחה

קור האחרו� רופא המשפחה לא יבשנה האחרונה ענו כי בב קרו אצל רופא משפחהי שבהמאל 17% �

קור האחרו� רופא מקצועי לא י ענו כי בב18% ;פוליהסביר לה� מספיק על המצב הרפואי והט

 ).�2005ללא שינוי מ(פול יהסביר לה� מספיק על המצב הרפואי והט

נו כי רופא המשפחה מרכז את כל המידע הרפואי על הטיפולי� הרפואיי�  מהמרואייני� ע63% �

אול� כשליש מהחולי� הכרוניי� וכחמישית מהקשישי� ענו שאי� לה� רופא  ,שה� מקבלי�

  .שממלא תפקיד זה
  

  הערכת תפקוד מערכת הבריאות 

, מאוד מרוצה הא� אתה, באופ� כללי: "המרואייני� נשאלו שאלה כללית על תפקוד מערכת הבריאות

שאלה זו מתייחסת לתפקוד  ."? מרוצה או לא מרוצה ממערכת הבריאות בישראלכ��כללא , מרוצה

   ). ואחרי�החולי�� בתי, החולי��ותקופ(של כלל הגורמי� במערכת הבריאות 

 ). �2005 ב57%  לעומת63%( ממערכת הבריאות מאוד המרוצי� או המרוצי� שיעוריה בינמצאה על �

 שביעות הרצו� משירותישיעורי ורי שביעות הרצו� ממערכת הבריאות נמוכי� מנציי� כי שיע �

 ). מאוד ענו שה� מרוצי� או מרוצי� 88%( החולי��ותקופ

בעלי הכנסה נמוכה , )90%(בקרב ערבי� ממערכת הבריאות נמצאה שביעות רצו� גבוהה יותר  �

   .)70%(דוברי רוסית , )70%(קשישי� , )77%(

 מרוצי� או לא מרוצי� ממערכת הבריאות נשאלו בשאלה כ�� כלי ה� לא המרואייני� שענו כ �

המערכת ציינו כי )  מכלל המדג�9%שה� ( שאינ� מרוצי� הכרבע מאל .פתוחה על הסיבות לכ�

: הזכירו כל אחת מהסיבות הבאות ) מכלל המדג�6%שה�  (�15%כ; חוסכת ולא נותנת מענה



 

 v 

רמת שירות  ורוקרטיהויב, מקצועית נמוכההרמה ה, אי� שוויו�, הסל מצומצ� ,י� יקרי�שירותה

� בתירמה נמוכה של התייחסו ל)  מכלל המדג�3%שה� ( תשעה אחוזי� .יחס לא אדיב, נמוכה

  .חולי�

  

 וכ� בהיבטי� הקשורי� החולי��ותקופ  נמצאו שיפורי� בשירותי2007�2005  שבי�בתקופה, סיכו�ל

   .�שיפור נוסבתחומי� רבי� יש מקו� ל, ע� זאת. לתשלומי�

  

מבחר הגדלת , מעבדההשירותי , עבודההשעות יש מקו� לשיפור בנוחות , גישותבנושאי� הקשורי� לנ

 והקלה במגבלות ,רופאי� יועצי�תור לקיצור מש� ה, קבלת תרופות והפניותקלות , תרופותה

   .מינהליות על קבלת שירותי�

  

 על מנת להסיר יניות תשלומי השתתפות עצמיתשינוי במדיש מקו� לשקול  שוויו�על מנת להגביר את ה

ת שירותי� ספריב ;קבלת שירותי� הפוגעי� בעיקר באוכלוסיות חלשות לעמחסומי� כספיי� 

טוח יהרחבת כיסוי הבב; נגישות לאוכלוסיות הגרות ש�ה על מנת להקל על ישובי� מרוחקי�יב

  . � בסלי� נוספי� שאינשירותנגישות להעל מנת לשפר את שוויו�  המשלי�

  

 יש מקו� לשיפור בהקדשת זמ� לחולה שיאפשר הגברת חולהבי� הרופא למפגש בהיבטי� הקשורי� ב

  .ניהול הטיפול התרופתי והסברי�איכות ה, טיפולהאו� יתהפעילויות הקשורות ל

  

 התרומה האפשרית לקידו�יהיה צור� להערי� את , כאשר שוקלי� שינויי� כאלה במדיניות, כמוב�

  .    ושיקולי� אחרי�ישימות, קשר של ניתוח מדיניות רחב יותר אשר ישקול ג� עלויותשוויו� בה

  

 ולמערכת הבריאות בכללותה בשיפור מתמש� החולי��ותקופאנו מקווי� כי ממצאי המחקר יסייעו ל

  .של השירותי� לאזרחי�

  

� ניות בקופותוהממצאי� הוצגו בפני קובעי מדי,  כבר הופ� בהרחבהמפורט של ממצאי הדוחתקציר 

  .כנסתה המועצה הלאומית לרפואה ראשונית ו,מועצת הבריאות, משרד הבריאות, החולי�

  

חולי� �קופת, מכבי שירותי בריאות, שירותי בריאות כללית, עבודה זו מומנה בסיוע ממשלת ישראל

  .חולי� מאוחדת�לאומית וקופת
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 דברי תודה 

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

להל� רשימת חברי הוועדה לפי סדר . ממצאי� הלעשסייעו בפיתוח כלי המחקר ונתנו הערות , "2007

 :בעת עריכת הסקרותפקיד� , ב"א

  המוסד לביטוח לאומי , מנהל תחו� מחקרי בריאות, ק בנדלק'ז

  האגודה לזכויות החולה , שמוליק ב� יעקב

  משרד הבריאות, ל לכלכלת בריאות"סמנכ,  נו�גבי ב�

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

  משרד האוצר, ביטוח וחיסכו�, אג� שוק ההו�, ליאורה הירשהור�
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  אות משרד הברי, ל"משנה למנכ, בועז לב

  משרד הבריאות, בריאות הנפש, דפנה לוינסו�

�  משרד הבריאות, ל לקופות חולי� ושירותי בריאות נוספי�"סמנכ, יואל ליפשי

  שירותי בריאות כללית , עוזרת ראש חטיבת הקהילה, נורית לקס

�  חולי� לאומית�קופת, מנהל המחלקה לרפואה בקהילה, ער� מ

  חולה ר האגודה לזכויות ה"יו, עדינה מרקס

  חולי� מאוחדת �קופת, ל"לשכת המנכ, דוד סומ�

  קופת חולי� מאוחדת , מנהל שיווק ופרסו� וממונה על התקציבי�, יהודה עליאש

  מכבי שירותי בריאות , מנהלת המחלקה להערכת שירותי�, נורית פרידמ�

  משרד האוצר , אג� תקציבי�, ראוב� קוג�

  רד הבריאותמש, אג� לכלכלה וביטוח בריאות, ניר קידר

  חולי� לאומית �קופת, רופא מחוזי, רפי קיי�

  שירותי בריאות כללית, ראש אג� תכנו� ומדיניות בריאות, רוזנברג�סיגל רגב

  מכו� ברוקדייל �וינט'ג�מאיירס, מנהל מרכז סמוקלר לחקר מדיניות בריאות, ברו� רוז�

  משרד הבריאות , יוע�, ראוב� שטיינר

  משרד הבריאות , י� והערכהמנהלת תחו� סקר, ענת שמש

  

 להד ולחברי אמנו� לוכ� ולחברי מועצת הבריאות , ל משרד הבריאות אבי ישראלי"אנו מודי� ג� למנכ

  .על הערותיה� המועילות בפגישה שבה הוצגו ממצאי המחקר, המועצה הלאומית לרפואה ראשונית

  

ללסלי קליינמ� על ו, עריכה על הלבלהה אלו�, שסייעה בכתיבת ממצאי המחקרסמואל הדר תודה ל

  .ההפקה וההבאה לדפוס
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  48  2007', מכוני� וכד, חולי�� בתי, שוני�  

    

  49  לפי קופה בשני� נבחרות, פנייה מחו� למערכת הציבורית  : �1 לוח ו
    

  50  2007 ,לוגיסטיתמשתני מסוג רגרסיה �ניתוח רב, בעלות על ביטוח משלי�  : �2 לוח ו
    

  50  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�ניתוח רב, בעלות על ביטוח מסחרי  : �3 לוח ו
    

  50  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�ניתוח רב, בעלות על ביטוח סיעודי פרטי כלשהו  : �4 לוח ו
    

  ניתוח , ודשי� האחרוני�בשלושת הח) לא כולל רופא שיניי�(רופא פרטי  לעהוצאה   : �5 לוח ו
  51  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� רב  

    
  משתני מסוג רגרסיה �ניתוח רב, אלטרנטיבית/הוצאה על מטפל ברפואה משלימה  : �6 לוח ו

  51  2007, לוגיסטית  



 

 

  ניתוח , רופא עבר אית� על רשימת כל התרופות שאתה לוקחה, בשנה האחרונה  : �1לוח ז
  52  2007, ג רגרסיה לוגיסטיתמשתני מסו� רב  

    

  רופא עבר אית� על רשימת כל התרופות שאתה לוקח ה, בשנה האחרונה  : �2לוח ז
  52  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�ניתוח רב, )בקרב מי שלוקח תרופות בקביעות(  

    

  ,  לוקחאתה מספיק על התרופות ש ל�רופא הסבירה, בשנה האחרונה  : �3לוח ז
  52  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית�ניתוח רב                
    

י   מבקרב( לוקח אתהמספיק על התרופות של� הרופא הסביר , בשנה האחרונה: �4לוח ז
  53  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� ניתוח רב, )שלוקחי� תרופות בקביעות

    

  משתני �ניתוח רב, "ה רבהבמיד "מכבידי�תשלומי המשפחה על בריאות  : �1לוח ח
  54  2007, מסוג רגרסיה לוגיסטית  

    

, לפי קבוצות אוכלוסייה, ויתור על טיפול בקופה בשנה שקדמה לסקר בגלל תשלו�: �1לוח ט
2007  55  

    

  לפי קבוצות , ויתור על תרופות שהרופא רש� בשנה שקדמה לסקר בגלל המחיר: �2לוח ט
  55  2007, אוכלוסייה  

    

  לפי , ויתור על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרש� בשנה שקדמה לסקר: �3לוח ט
  55  2007, בוצות אוכלוסייהק  

    

  משתני מסוג �ניתוח רב, ויתור על טיפול בקופה בשנה שקדמה לסקר בגלל תשלו�: �4לוח ט
  56  2007, רגרסיה לוגיסטית  

    

  משתני �ניתוח רב, ה לסקר בגלל המחירויתור על תרופות שהרופא רש� בשנה שקדמ: �5לוח ט
  56  2007, רגרסיה לוגיסטית מסוג  

    

  ניתוח , ויתור על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרש� בשנה שקדמה לסקר : �6לוח ט
  56  2007, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית� רב  

    

  משתני �ניתוח רב, יקבלת הפניה או התחייבות מהקופה לאחר מאמ� מסוי� או בקוש : �7לוח ט
  57  2007, מסוג רגרסיה לוגיסטית  

    

  משתני � ניתוח רב, דרישה של הקופה מהחולה להחלי� תרופה בגלל מחירה הגבוה : �8לוח ט
  57  2007, מסוג רגרסיה לוגיסטית  

    

  58  2007, החולי� באופ� כללי לפי קופה� שביעות רצו� ממערכת הבריאות ומקופת  : �1 לוח י
    

  משתני �ניתוח רב, שביעות רצו� גבוהה או גבוהה מאוד מתפקוד מערכת הבריאות  : �2 ילוח 
  58  2007, מסוג רגרסיה לוגיסטית  

    

, בי� קבוצות חלשות באוכלוסייה לבי� קבוצות אחרותשל מדדי� שוני� השוואה : �1א"לוח י
2007  59  

    

  Odds Ratio( 62(� רגרסיות לוגיסטיות סיכו:  מדדי� מרכזיי�� 2007אוכלוסיות חלשות : �2א"לוח י
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  מבוא  .1

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

המחקר נעשה ביוזמת משרד הבריאות ע� . מנקודת מבט� של הצרכני�, אחר תפקוד מערכת הבריאות

בחינת , במעקב אחר תפקוד מערכת הבריאותע שיסיימידע עדכני לספק  ומטרתו ,חקיקת החוק

ועדת היגוי משותפת למשרד ידי �עלהמחקר מלווה  .שיפור השירותי�ו, השפעות של שינויי מדיניות

  .המוסד לביטוח לאומי וארגוני צרכני�, החולי��ותקופ כל, משרד האוצר, הבריאות

  
לאיכות , החולי��ותקופ תיבמחקר פותחה סדרת מדדי� קבועי� הנוגעי� לשביעות הרצו� משירו

המידע נאס� באופ� שוט� . לפנייה מחו� למערכת הציבורית ולנטל הכספי על המבוטחי�, השירותי�

  . והוא מאפשר לעקוב אחר מגמות לאור� זמ�,שנתיי��בסקרי� דו

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

, ממצאיו מאפשרי� לעקוב לאור� זמ� אחר רמת השירות ואיכות הטיפול הנתפסת. ערכתצרכני המ

, כ�� כמו.החולי��קופותולעמוד על מגמות וכ� על השפעות של יוזמות מדיניות ברמה הלאומית וב

ותור� בכ� להעלאת תחומי� אלה לדיו� ציבורי , לקויה מאיר תחומי� שרמת התפקוד בה� המחקר

  . קובעי המדיניותידי�עלעני� מתאימי� ולקידו� תכנו� מ

  
הדוח הנוכחי הוא השביעי במספר ובו מפורטי� . שה דוחותישעד כה פורסמו במסגרת המחקר 

 וכ� לגבי נושאי� שנבדקו לעומק ,ממצאי� לגבי סדרת המדדי� שאחריה� נער� מעקב לאור� זמ�

דש פרק מיוחד לשירותי בסקר הנוכחי הוק .הסברי� למטופלי� וביטוחי� משלימי� :בסקר זה

  ).2009, ראה גרוס ואחרי�(בריאות הנפש והממצאי� פורסמו בדוח נפרד 

  

   2007-2005בתקופה ובסביבה שינויים במדיניות : רקע 1.1

� ב. �יחולי� כרוניליושמה מדיניות ממשלתית להרחבת ההנחות לתרופות לקשישי� ו �2007�2006ב

�  ב;תרופותתשלו� על העצמית של קשישי� בהתתפות השה שיעורפעמית ב� הפחתה חדתה י הי2006

  . הכנסה המקבל גמלת הבטחת הפחתה למחצית של תקרת תשלו� לתרופות לחולה כרוני יתהי ה2007

  
יחד ע� התייצבות בהיק� וירידה באבטלה  ה בצריכה פרטיתיעלי ,תה צמיחה במשקיבשני� אלה הי

יתה פגיעה יוהמהממוצע ות השתפר יותר חזקהשכבות הכי מצב  (גידול בפערי�ג�  א� ,העוני

  ).בקצבאות

  
התבטא בגידול  עולה כי השיפור במצב הכלכלי הכללי) 2008 ,משרד האוצר( 2008עיקרי התקציב  מדוח

התוצר המקומי הגולמי צמח במחצית הראשונה של שנת .  בתוצר לנפש2006 לעומת �2007ב 4.8% של

הצמיחה . 4.8%התוצר לנפש בשיעור של  � עלייה שלתו,  במונחי� שנתיי�6.6% בשיעור של 2007

השנייה של שנת במחצית  3.4% מהווה המש� לצמיחה של 2007המהירה במחצית הראשונה של שנת 

  .אותה שנה במחצית הראשונה של �6.0% ו2006
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ה של י במחצית השני5.6%ה של ילאחר עלי( 2006 לעומת 7.5% שיעור עלתה הצריכה הפרטית ב�2007ב

צריכה פרטית משקפת את השפעת  לע הגברת ההוצאה .)2006 במחצית הראשונה של �3.9% ו2006

  . המועסקי�במספר הגידול בהכנסה הפנויה של הפרטי� כתוצאה מהפחתות המסי� ומגידול ניכר 

 
 לעומת �4.6% גדל מספר המועסקי� ב2007ברבעו� השני של  :מגמה חיובית בשוק העבודהנמשכה ג� 

 �7.7%  ל2005ראשו� של ה ברבעו� �9.2% אבטלה ירד מה שיעור. בשנה הקודמתיל מקבהרבעו� ה

   . ברבעו� השני�7.6% ול2007של  הראשו�ברבעו� 

  

 גדל מספר �2004בהשוואה ל עולה כי )2007, אנדבלד וכה�( של הביטוח הלאומי מהסקירה השנתית

אלי בענפי� מסורתיי� לא עלה או יהשכר הר). 6�2( במיוחד בעשירוני� הנמוכי� והביניי� ,המפרנסי�

אלי בענפי� יהשכר הר .אליי�י במונחי� ר�1.2%שכר המינימו� ירד ב 2006�2005בי� . א� נשחק

פנויה בעיקר בעשירוני� גבוהי� ג� עקב ההכנסה ה בהגדליתה יה. המאופייני� בשכר גבוה עלה

   ).מדרגות מס א� לא נקודות הזיכויעודכנו (רפורמה במס הכנסה 

  

במונחי ההכנסה , �2007 ל2006רמת החיי� עלתה בי� .  המשק הישראלי נהנה מצמיחה כלכלית�2007ב

חציו� . �8% בכת הריאלי מסתכמת העלייה2005ומשנת , 3.6%בשיעור ריאלי של , הפנויה לנפש

שכר . 4.6%עור של י בש�2007  ל2006עלה בי� , שממנו נגזר קו העוני, ההכנסה הפנויה לנפש תקנית

, הסקירה השנתית של הביטוח הלאומי (�2008  ל2007 במונחי� ריאליי� בי� �1% נימו� ירד בהמי

2008 .(  

  

 והמסי� הישירי� ירדו �5% של כשיעור עלתה ההכנסה הכלכלית המשפחתית ב2006�2004 בי� השני�

ה בהכנסה הפנויה המשפחתית יעליה לכ��ס. �2.5%  ירדו בביטוח לאומיא� קצבות . בכחצי אחוז

בשיעור  עדכו� 2002 נעשה לראשונה מאז �2006 ב,ע� זאת. 2006�2004  בשני��5.3%הגיעה לפנויה ה

צו� ינמש� ק ;)שהוגדלו בשני� קודמות( ת זקנהו למעט קצב,טוח הלאומייבקצבאות הב 2.7%

 י� עלתה הקצבה לילד�2006 ל2005בי� . 3�1 י�צו� לילדיקהא� בוטל ,  ואיל�4בקצבאות ילדי� לילד 

�  ילדי� פחתה בהקצבה למשפחות ע� יותר מארבעה . אליי ר1% ירדה 4אלי וקצבה לילד י ר�6% ב2�1

  .2004 לעומת �3.5%סכו� קצבאות ממוצע למשפחה ירד ב .6%�4%

 
 נבלמה �2006 ב.  הובילו ליציבות בממדי העוני בקרב משפחותהמגמות אל, )2007(אנדבלד וכה� לפי 

 במקביל להפחתת ממדי ,)�2006 ב35.2% ,�2004 ב33.2%(רב ילדי� יה בשיעורי עוני בקימגמה של על

   ).עקב הגדלת קצבאות הקשישי�(עוני בקרב קשישי� 

 
 הובילו להמש� ,לאומיהביטוח  לצד המש� השחיקה בקצבאות ה,המש� יישו� הרפורמה במס הכנסה

קו העוני היה לת משפחות שהכנסת� מתחה שיעור .2006�2004התרחבות הפערי� בהכנסה הפנויה בי� 

משפחות ערביות  .�24.4% ל�23.6%מתחולת העוני עלתה  .�2006  ב ונותר ברמה זהה�2004 ב20.3%

  .י העוני הגבוהי� בקרב� ובקרב ילדיה�שיעורממשיכות להיות הבולטות ב

 



 

 3 

  במערכת הבריאות מגמות כלכליות 

 כאחוז בריאות לעלאומית הוצאה ירידה בהנמצאה  ,)2007 ,ב� נו� וקידר(על פי נתוני משרד הבריאות 

 נמצא OECDכאשר הממוצע של מדינות ( �2004 ב8.1%  לעומת,�2005 וב�2006ב 7.8% � ג"מהתמ

 לעומת 64%(נמשכה הירידה בחלקו של המימו� הציבורי  �2006ב ,כ��כמו .)�2006 ב8.9ה והיה יבעלי

ההוצאה הלאומית  הגיעה �2007ב). �2004 ב30% לעומת 33%(מו� פרטי ייה במי ועל,)�2004 ב66%

  ). 2009, ס"למ (�OECDעור שהוא מהנמוכי� במדינות היש. �8%ג ל"לבריאות כאחוז מהתמ

 
וכ� בי�  ;גדל הפער בי� גידול בפועל של מספר הנפשות המתוקננות לבי� מדד העדכו� הדמוגרפי של הסל

 לקופות יש פחות כס� ,מרכלו. מדד תשומות הבריאות לבי� מדד יוקר הבריאות לפיו מתעדכ� הסל

 700 (הקצאה גבוהה לעדכו� סל התרופותהייתה  �2007 וב�2006ב ,ע� זאת .י�שירותאלי להשקיע ביר

  . רוב� תרופות מצילות חיי� ולמחלות קשות; )להכ��בס� מיליו� 

  

בהצעת מדיניות זו באה לביטוי . וקיימת מדיניות לחזקונמש� פרויקט המדדי� הלאומי  2007בשנת 

 שיצטרפו לפרויקט מדדי חולי�� ותקופ יחולק בי��  מיליו� 20נקבע כי  בה) ' סעי� ג2208 (2008קציב ת

לב וכ� ביעדי איכות אחרי� שיסוכמו בי� �קתיספ�יעמדו ביעד לטיפול במי שחולי� באיכ� ש ,איכות

.)א� הסעי� לא נכלל בתקציב הסופי( משרדי הבריאות והאוצר
1

  

 
� ותקופ ור להל� כמה מהמדדי� הכלכליי� המלמדי� על המצב הכספי שלכרקע להצגת הממצאי� נסק

.)2007�2006( בשני� שקדמו לסקר החולי�
2
   

  

גידול זה  .2006לעומת � ליו� י מ900גידול של  � �ליו� י מ�24,946עלות הסל בהסתכמה  2007בשנת 

עדכו� לגידול ,  �מיליו� 398 (1.62%נבע מעדכו� של עלות הסל בעליית מדד יוקר הבריאות של 

והרחבת לעדכו� סל התרופות והטכנולוגיות � מיליו�  450ותוספת של  ,)�מיליו�  275(ה יאוכלוסי

יש לציי� . �מיליו�  155בס� יאליזה ד�מחיר המומהסל הופחת , כ��כמו. שירותי הרפואה המונעת

   �6 כ  בס�  הכנסה  הבטחת ומקבלי קשישי�   ,  כרוניי� לחולי�  הנחה  בגי� ת ספתו ג�   כלל  שהסל

�מיליו� .
3
   

  

הכנסות . 2006 לעומת �2007ג� בהכנסות הקופות ממבוטחי� חלה עלייה ב, פרט לתמיכות הממשלה

 �7.2%תרופות בסל עלו ב, 2006 לעומת �2007  ב�7.5%ממבוטחי� בגי� השתתפויות עצמיות עלו ב

  .�17%  עלו בכ) �"שב( משירותי הבריאות הנוספי� והכנסות

                                                   
למעט (לפי מפתח הקפיטציה תהיה חלוקתו .  הסכו� לא יהווה חלק מעלות הסלת התקציב נאמר כי בהצע   1

חולי� כנגד עמידה ביעדי ההוצאה � יתרת הסכו� תחולק בי� קופות) (עמידה ביעדי רפואה מונעת אישית
 מס� הכנסות הקופות 0.3% � ) ' סעי� ה2208(והאיזו� כפי שייקבעו בהסכמי� בי� הקופות לממשלה 

לפי הנמו� מביניה� , 2006�1999רעונה הצבור של קופה לשני� י מג15%מ או "בהתא� להוראות חבב
הסכו� שיינת� לקופות על עמידה ביעדי איכות יחולק לפי מפתח ). להל� יעד צמצו� גירעו� צבור(

 הקפיטציה 
 ).2008, משרד הבריאות (2007קופות החולי� לשנת הנתוני� מתו� הדוח המסכ� על פעילות    2
�מיליו�  26החולי� �  לקופות�2007הוקצו ב, כדי להשיג את היעד של ייצוב כלכלי, בנוס� על עלות הסל   3 

 .נוספי� אשר חולקו בי� הקופות בהתא� לנוסחת הקפיטציה



 

 4 

, מכבי(ות קופ רעו� הכללי במערכת כאשר שלושי� הגוצמצ ה שלמגמההמשיכה  2007 בשנת ,הכל�בס�

 כללית ,�לעומת. סיימו את השנה בעוד� ושיפרו את התוצאות הכספיות שלה�א� ) לאומית ומאוחדת

�מיליו�  �11ב(רעו� הכספי שלה יהגדילה את הג .(  

  

רק בלאומית חלה ירידה בהוצאה מהנתוני� כי עולה  ,)מגזר הקהילה(לגבי הוצאה לנפש מתוקננת 

לא חל שינוי שכמעט ) מכבי ומאוחדת, כללית( בשאר הקופות .2006 לעומת �2007לנפש מתוקננת ב

 3% ושל ,מכבי ומאוחדת,  בכללית�2%של כבהכנסה לנפש מתוקננת חלה עלייה קלה  .בהוצאה

  . באיזו�מערכת נמצאה בשנה זוג� במונחי� לנפש מתוקננת נראה שה, כלומר. בלאומית

  

  שיטת המחקר. 2

תו� השוואה ביניה� לבי� ממצאי� , �2007בדוח זה מוצגי� ממצאי� מסקר אוכלוסייה שנער� ב

בפרק זה תוצג שיטת , לפיכ�. �2005 וב�2003ב, �2001ב, �1999ב, �1997ב, �1995מהסקרי� שנערכו ב

  . הדגימה ותוצאות עבודת השדה בכל אחד מהסקרי�

  

 אוכלוסיית הסקר והמדגם 2.1
 22בני את כל התושבי�  כללו �2007 ו2005, 2003, 2001, 1999, 1997, 1995סקרי האוכלוסייה בשני� 

ובכל דירה נדג� ,  והוטה רשימת הטלפוני� הממוחשבת של בזקיתהמסגרת לדגימה הי. ומעלה

,אקראית אחד הדיירי�
4
  .1התוצאות מפורטות בלוח  

  

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

  2007  2005  2003  2001  1999  1997  1995  שנת סקר
 2,741 3,218 2,699 2,799 2,531 1,750 1,600  מספר הטלפוני� שנדגמו

 2,258 2,240 2,276 2,260 2,056 1,463 1,300  1מספר הטלפוני� השייכי� לאוכלוסיית המחקר
 1,868 1,902 1,908 1,849 1,727 1,205 1,089  הכל שאלוני� מלאי��ס�

  83  85  84  82  83  81  84  )באחוזי�(שיעור ההיענות 
                

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

בעיות , קושי מנטלי, שפה(קשיי� ביצירת קשר 
  )באחוזי�) (תוראי, רפואיות

  
8  

  
9  

  
9  

  
7  

  
10  

  
5  

  
5  

1
. 22מוד� וצעירי� מתחת לגיל , פקס, תושבי� זרי�, מוסדות, במחקר לא נכללו מספרי טלפו� של בתי עסק  

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

  

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

נספח  (חולי��תקופ ביטוח לאומי על התפלגות המבוטחי� לפימוסד ל ונתוני ההלסטטיסטיקהמרכזית 

                                                   
באמצעות דגימה .  גיל�המראיינת ביררה כמה אנשי� מתגוררי� בבית ומה, לצור� דגימה אקראית   4

  ).'המבוגר ביותר וכד, הצעיר ביותר(מקרית אוטומטית דגמה מקרית את ב� הבית עמו יתקיי� הריאיו� 



 

 5 

, אזור מגורי�, גיל: נמצא כי מאפייני האוכלוסייה דומי� במשתני� הבאי�). �2ב� ו�1בות וח ל'ב

 :הבדלי� נמצאו במשתני�. חולי��ת בקופתמי� וחבר�, המועצות לשעבר� עלייה מבריתשנת, לאו�

תיכונית ואקדמית גבוה יותר בקרב �ששיעור המדווחי� על השכלה על, כ�; השכלה ואר� לידה

 ושיעור המדווחי� על ,2007ס "לעומת שיעור בעלי ההשכלה האקדמית בנתוני הלמ, המרואייני�

  .2007ס "בוה יותר בקרב המרואייני� לעומת שיעור� בנתוני הלמהיות� ילידי ישראל ג

  

   שיטת הדגימה והשקלול2.2

:המדג� שוקלל בשני שלבי�,  שאומדני המחקר יהיו מדויקי�כדי
5

ל אד� קיבל כ בשלב הראשו� 

ממנו שיחס הדגימה נקבע לפי מספר הטלפוני� באזור החיוג . דג�ימשקל המבטא את הסתברותו לה

.מספר קווי הטלפו� בביתלפי  במשק הבית ו22מספר הבוגרי� מעל גיל לפי , נדג�
6

 בשלב השני 

וגיל ) גברי� או נשי�( מי� ,) יהודי� אוערבי�(קבוצת אוכלוסייה  לפי , שכבות�8האוכלוסייה חולקה ל

 לפי נתוני  בחשבו� את גודלה באוכלוסייההמביאכל שכבה במדג� קיבלה משקל ).  ומעל65מתחת גיל (

:נוסחהה לפיחישוב המשקלות לכל נדג� נעשה . ס"הלמ
7
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  איסוף הנתונים וכלי המחקר2.3
מכו� �וינט'ג� מאיירסנתוני המחקר נאספו בעזרת שאלוני� שמולאו בראיונות טלפוניי� שהתבצעו ב

  לכ�שהוכשרודי מראייני� י� עלהראיונות בוצעו.  דקות בממוצע20 עד �15ככל ריאיו� אר� . ברוקדייל

 להתאימ� לאוכלוסיות העיקריות שאינ� דוברות כדי, השאלוני� תורגמו לערבית ולרוסית. במיוחד

  .עברית

  

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

מגמות לאור� זמ� : הבאי� כלל שאלו� המחקר את הנושאי� 2007בשנת  .שמתואמי� ע� ועדת ההיגוי

; שירותי�המדדי נגישות ; נטל כספיב , בפנייה מחו� למערכת הציבורית,רמת שירותב, שביעות רצו�ב

                                                   
  .רותי הייעו הסטטיסטי של האוניברסיטה העברית בירושלי�יש על פי ייעו של חישוב המשקלות נעשה    5
  .שכ� נתו� זה היה חסר בשאלו�, ווי הטלפו� בבית לא נעשתה התאמה לפי מספר ק�1997 וב�1995בסקרי� ב    6

7  wi=המשקל שקיבל הפרטi;
P

p
s

s

, 02,03,04( הינו היחס בי� מספר הטלפוני� באוכלוסייה לכל אזור חיוג 

M; )פסכולל נפל וא(כל אזור חיוג במספר הטלפוני� במדג� בי� ל) 'וכו jמספר הבוגרי� במשק הבית הוא 

היחס .  מספר קווי הטלפו� במשק הביתהוא �jTו
N

n
h

h

לפי ( שווה ליחס בי� מספר הפרטי� באוכלוסייה 

  .h  לבי� מספר הפרטי� במדג� בשכבהhבשכבה ) ס"נתוני הלמ
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; הערכת תפקוד מערכת הבריאות; התנסויות של חולי� במערכת; תרופות ועדכו� סל הבריאות

  .)שירותי�בצרכי� ושימוש (בריאות הנפש 

  

כדי , שנלקחו מהשאלוני� מהסקרי� בשני� קודמותלו שאלות נכל 2007המחקר של שנת בשאלו� 

שצוות המחקר וספו שאלות בנושאי� נכ� �כמו. להבטיח המשכיות המעקב אחר מדדי� מרכזיי�

 פרק על ,למשל, יש להתעמק בה�ש ,על סדר היו�הנמצאי� וועדת ההיגוי החליטו כי ה� נושאי� 

תורגמו חלק מהשאלות . )2009,  גרוס ואחרי� ראה,שממצאיו מוצגי� בדוח נפרד(בריאות הנפש 

  . שימוש במחקרי� דומי� בארצות אחרות�שנעשה בהמשאלוני� 

  

   שיטות ניתוח הנתונים 2.4

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

משתני �ניתוח רב. שר בי� משתני� לא רציפי�משתני נעשה באמצעות מבחני חי בריבוע לבדיקת ק

 �Odds Ratioברגרסיה זו מדד ה. המשתנה התלוי דיכוטומיכש ,נעשה באמצעות רגרסיה לוגיסטית

.מבטא את עוצמת ההשפעה העצמאית של כל אחד מהמשתני� הבלתי תלויי� הנכללי� במודל
8

 כאשר 

� נעשה שימוש ברגרסיה קטגוריאלית המשתנה התלוי הוא בעל יותר משתי קטגוריות א� אינו רצי

 מבטא את עוצמת Fברגרסיה זו הסטטיסטי ). CATREG) Regression with Optimal Scalingמסוג 

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

  

� מובהקי� ה� הבדלי)  ובי� קבוצות אוכלוסייה,ותקופ  בי�,בי� שני�(כל ההבדלי� המוצגי� להל� 

  .אלא א� נאמר אחרת) p<0.05(סטטיסטית 

  

  ממצאים. 3

  ,שירותהנטל כספי והיבטים נבחרים של רמת , מגמות בשביעות רצון 3.1

      2007-2005  
, שעל פיה� אנחנו עוקבי� אחר שביעות הרצו�, י�דנבנו מד,  שינויי� התרחשו במערכתהכדי לבחו� אל

השוואה בי� . מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הנתפס והנטל הכספי ,רמת השירות הנתפסת

בנוס� לבחינת השינויי� .  לממצאי� משני� קודמות מלמדת על מגמת השינוי�2007הממצאי� ב

  .2007לפי ממצאי הסקר לשנת , מצויני� בפרק זה ג� הבדלי� עיקריי� בי� הקופות, לאור� השני�

  

  רך השנים לאוהחולים-ותקופ שביעות רצון משירות. א

  .החולי�� רמה גבוהה של שביעות רצו� מקופותנשמרה  2007�2005ג� בשני� , בדומה לשני� האחרונות

                                                   
השפעה עצמאית חיובית של משתנה משמעותה היא שבעלי מאפיי� זה נוטי� לענות בחיוב על המשתנה    8

השפעה עצמאית שלילית משמעותה שבעלי מאפיי� זה נוטי� לענות . התלוי יותר ממי שאי� לה� מאפיי� זה
  .בחיוב על המשתנה התלוי פחות ממי שאי� לה� מאפיי� זה
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  המרואייני� נשאלו באיזו מידה ה� מרוצי� משירותי:החולי��תקופ רצו� כללית משירותישביעות 

 �2005כמו בו,  לא חל שינוי בשיעור המרוצי� או מרוצי� מאוד�2007נמצא שב. החולי� שלה��תקופ

 לעומת �2007 ב26% : מובהק ג� שיעור המרוצי� מאוד נותר ללא שינוי).1תרשי�  (88%הוא עומד על 

   .משתני�  אינו מובהק ג� בניתוח רבהשינוי בי� השני� .2005 � ב24%

  

   *החולי� באופ� כללי�שביעות רצו� מקופת: 1תרשי� 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  י� מרוצה ומרוצה מאודאחוז העונמובא בסוגריי� * 
  

בשאר .  בלאומיתמאודמרוצי� היה מובהקת באחוז יות נמצאה עלקופ בניתוח שביעות הרצו� לפי

 הבדל מובהק  קיי��2007ג� ב, �2005בדומה למצב ב נמצא כי ,כ��כמו. השינוי אינו מובהק הקופות

, )92%(רותי בריאות ומכבי שי) 94%(חולי� מאוחדת � תקופ  בי�מאודמרוצי� המרוצי� וה שיעורב

   .)2תרשי�  ()85%(ושירותי בריאות כללית ) 86%(חולי� לאומית �תקופ לבי�

  

22 28 26 27 30 24 26

61
63 63 59 59 64 62

8 981087
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444324 3
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P07-05 N.S. 
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 )מרוצי� מאודהמרוצי� וה אחוז(לפי קופה , חולי�ה�שביעות רצו� כללית מקופות: 2תרשי� 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

חומי שירות שוני�  בתשובה לשאלות מפורטות על שביעות רצו� מת:שביעות רצו� לפי תחומי שירות

חל גידול בשיעור המרוצי� מאוד משירותי הקופה בתחומי שירות הקשורי� לצוות  �2007בנמצא כי 

� כמו. ויחס הפקידי�, יחס אחיות, מקצועיות רופא מומחה, מקצועיות ויחס רופא המשפחה: הרפואי

. להשיג אות� בקופהה מובהקת בשביעות הרצו� ממבחר התרופות ומ� הקלות בה נית� ינמצאה עלי, כ�

קיו� וטיפוח מתקני ימנ, השינויי� בשביעות הרצו� מ� הקלות בה נית� לקבל הפניות והתחייבויות

  ).�1 לוח ג' ראה נספח ג (לא נמצאו מובהקי�, הקופה ומשירותי המעבדה

  

משתני �ערכנו ניתוח רב, �2007ב שביעות הרצו� ה עלקופ לבחו� את ההשפעה העצמאית שלכדי 

,  ומעלה65גיל : שבו פיקחנו על משתני רקע עיקריי�") אחוז המרוצי� מאוד" התלוי היה המשתנה(

   .' שבנספח ג�2 התוצאות מוצגות בלוח ג. שפה ערבית ושפה רוסית, הכנסה נמוכה, מחלה כרונית, מי�

  

נמצא שלחברות במכבי , למשל.  השוני�שירותראינו כי קיימי� הבדלי� בי� הקופות בתחומי ה

מהרמה המקצועית של הרופאי�  מאודגבוהה שביעות רצו� השפעה עצמאית חיובית על יש דת מאוחבו

קיו� ימנגבוהה שביעות רצו� השפעה עצמאית חיובית על יש לחברות בלאומית ומאוחדת  .המקצועיי�

השפעה יש  ,החולי� האחרות�לעומת בקופות, במכבילחברות  עוד נמצא כי .וטיפוח מתקני הקופה

, במאוחדתלחברות . שביעות רצו� גבוהה מהרמה המקצועית של רופא המשפחה ובית עלעצמאית חי

שביעות רצו� גבוהה מ� הקלות בה נית� לקבל השפעה עצמאית חיובית על יש  ,לעומת בשאר הקופות

השפעה עצמאית יש  ,החולי� האחרות�לעומת בקופות, בלאומיתלחברות . הפניות והתחייבויות

  .מיחס האחיות צו� גבוההשביעות רחיובית על 
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בעלי  כי) �2לוח ג' גנספח ( משתני�הניתוח הרבעלה מ� , בהתייחס להבדלי� בי� קבוצות אוכלוסייה

רוב תחומי מ לעומת האחרי� , נמוכה יותרנוטי� לדווח על שביעות רצו�" דוברי רוסית"המאפיי� 

מיחס אחרי� היותר מגבוהה  רצו�נוטי� לדווח על שביעות " חולה כרוני"בעלי המאפיי�  .השירות

נוטי� לדווח " הכנסה בחמישו� התחתו�"בעלי המאפיי� .  וממקצועיותו מיחס רופא המשפחה,האחיות

 ומהמקצועיות קיו� מתקני הקופהימטיפוח ונ, מיחס האחיותאחרי� המרצו� גבוהה יותר  על שביעות

 מקלות קבלת התרופות רצו�אחרי� על שביעות המפחות ה� מדווחי�  ו;של הרופאי� המומחי�

  .  הרופאידי�עלשנרשמו לה� 

  

  החולים לאורך השנים-רמת השירות הנתפסת בקופות. ב

. הקופ  מסוכמי� הנתוני� של מדדי זמינות השירותי� ונגישות� לאור� זמ� לפי' בנספח ד�1בלוח ד

 אינ� �2007 ל 2005השינויי� שחלו בכל מדדי הזמינות והנגישות בי� שנת , כפי שנית� לראות בלוח

  .מובהקי�

  

ללא שינוי  �2007בנותרה בכל התחומי�  שביעות הרצו� מנוחות שעות העבודה .נוחות שעות עבודה

השוואה של מדדי . נימשת� רבההבדל בי� השני� נותר בלתי מובהק ג� בניתוח . 2005לעומת מובהק 

פחות נוחות פאי המשפחה מראה כי שעות העבודה של רו, בי� הקופות 2007נוחות שעות עבודה בשנת 

שעות משרד פחות . )במאוחדת �24% ו,מכבי ולאומיתב �22% לעומת כ,מאוד ענו נוח 16%(בכללית 

. )מאוחדת �22%ו לאומית ב26%  לעומת,מאוד ענו נוח ,בהתאמה ,�16% ו10%(ובמכבי   בכלליתותנוח

  .שעות מעבדה ורופא מקצועילא נמצאו הבדלי� בנוחות 

  

 כי 63%ווחו י ד2007בשנת . פאת רופא המשפחה ומש� ההמתנה לתור למומחהמש� ההמתנה במר

 חיכו �17% המתינו עד חצי שעה ו19% ,)�2005ללא שינוי מ( דקות אצל רופא המשפחה 15המתינו עד 

ארבעי� ושלושה . ) השינוי אינו מובהק;�2005 ב, בהתאמה,�15% ו22%לעומת (יותר מחצי שעה 

 המתינו יותר �39% חיכו בי� שבוע לשבועיי� ו18%, ה אליויבוע מ� הפני ראו מומחה תו� שאחוזי�

  ).�2005 ללא הבדל מובהק מ(משבועיי� לטיפול 

  

אבל , קופות השונות מעלה כי אי� הבדל מובהק ביניה�י� הבלרופא המשפחה השוואת מש� ההמתנה 

לעומת  דקות 15עד ו ווחו שהמתיניד 70% � זמ� קצר לרופא גבוה יותר ממתיני� שיעורבמאוחדת 

 מעלה כי לא חל שינוי הקופ כל בזמ� ההמתנה בתו� �ייניתוח השינו.  בקופות אחרות63%�58%

  . מובהק בא� אחת מ� הקופות

  

 מאוחדתיותר ממבוטחי נמצא כי " המתנה לתור למומחה עד שבוע"כאשר המשתנה התלוי הוא 

כאשר  ).34%( וכללית ,)53%(ומית מכבי ולאמבוטחי  מאשר ,)59% (מגיעי� למומחה תו� שבוע

במאוחדת ובמכבי פחות אנשי� נמצא ש" המתנה לתור למומחה יותר משבועיי�"המשתנה התלוי הוא 

נמצא כי  ).34%(ובלאומית ) 45%(לעומת המצב בכללית  ,) בהתאמה,�31%  ו28%(ממתיני� זמ� רב 

ל שני שמשתני �הניתוח הרב, )40% לעומת 23% (דוברי ערבית מחכי� פחות מאשר שאר האוכלוסייה

�מהניתוח הרב, כ��כמו). �4 וד�3לוחות ד' נספח ד(משתני � מחזק את ממצאי הניתוח הדוהמשתני� אל

  . מומחהאמשתני עולה כי חולי� כרוניי� ממתיני� יותר לרופ
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: שאלנו.  מדד נגישות נוס� הוא תפיסת מידת הקושי בקבלת טיפול רפואי.קושי בקבלת טיפול רפואי

שאלה זו מתייחסת לקושי כללי  "?באופ� כללי עד כמה קשה ל� לקבל טיפול רפואי כשאתה זקוק לו"

בשנת . 'תשלו� וכד, רוקרטיהובי, שעות, מרחק: שיכולות להיות לו סיבות שונות, בנגישות הטיפול

� ב15% לעומת 14%(ללא שינוי נותר לקבל טיפול " קשה מאוד"או " קשה" אחוז המדווחי� כי 2007

כלומר יש פחות קושי לקבל טיפול " (לא קשה בכלל"חלה עלייה בשיעור המדווחי� כי , ע� זאת). 2005

מגמה זו . משתני�השינוי בי� השני� נמצא מובהק ג� בניתוח רב. �2005 ב46% לעומת 56% :)רפואי

" כלללא קשה ב"ווחו כי יד) 50%(מכבי ש� שיעור נמו� יחסית בלמעט , החולי��ותקופ נמצאה בכל

  . ) בכללית�56%  במאוחדת ו61%,  בלאומית63%לעומת ( לקבל טיפול רפואי

  

 45% לעומת 63%(לאומית ב, )�2005 ב44% לעומת 56%(ה נמצא שיפור בכללית קופ בניתוח השינוי לפי

  ). בשתי השני�50%(מכבי בפור י שלא נמצא).  א� לא מובהק52% לעומת 61%(במאוחדת  ו,)�2005ב

  

 ,קבוצות פגיעותבקרב ג� ו קושי בקבלת טיפול רפואי לפי קבוצות אוכלוסייה נמצא כי כאשר השווינ

 עלה ,דוברי ערבית ובעלי הכנסה בחמישו� התחתו�, 65קשישי� מעל גיל , כגו� חולי� במחלה כרונית

  . 2005 לעומת �2007 ב"בכלל לא קשה"אחוז העוני� 

  

קושי בקבלת טיפול רפואי ה  עצמאית על תחושתהשפעהשיש לה� האוכלוסייה מאפייני כדי לאתר את 

 מהניתוח עולה כי המשתנה אישה .)�2לוח ד' דנספח ( ני לפי מאפייני רקעמשת�רבערכנו ניתוח , �2007ב

, 65מעל גיל , למכבי וללאומית, ואילו המשתני� שייכות למאוחדת, מנבא קושי בקבלת טיפול רפואי

  . ות קושי בקבלת טיפול רפואי מנבאי� פח,ודוברי רוסית, דוברי ערבית

  

  מדדים לטיפול רפואי. ג

ולהערכת , הרפואי הנית� למבוטחי� להיבטי� של הטיפול י� מוצגת סדרת מדדי� הנוגע'בנספח ה

  . �2007ות ובי� קבוצות אוכלוסייה ב קופ וכ� השוואה בי�,מצב הבריאות

  

   רפואה מונעת

ווחו על ביצוע בדיקת ממוגרפיה י שד50+בנות  בדקנו את שיעור .שיעור ביצוע בדיקת ממוגרפיה

ההבדל אינו מובהק . �2005 ב63%לעומת , 66% על �2007 השיעור הכללי עומד ב. בשנתיי� האחרונות

בחינת השינוי בי� . ה איטית בשיעורי הביצועיא� מתאי� למגמה של עלי, )משתני�ג� לא בניתוח רב(

וכלוסיות חלשות מעלה כי הוא מובהק רק בקרב השני� בשיעורי ביצוע בדיקת ממוגרפיה בקרב א

תכ� כי יה ויי בשאר האוכלוסיות מסתמנת מגמת עלי).3תרשי� (בעלות הכנסה בחמישו� התחתו� 

  . ו� שמדובר במספרי� קטני�וכימהשינויי� בי� השני� לא נמצאו מובהקי� 
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 יה לפי קבוצות אוכלוסי50+שיעור ביצוע בדיקות ממוגרפיה לבנות : 3תרשי� 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 לא נמצאו ,2005 לעומת ,2007הקופות בשנת בתו� בניתוח ההבדלי� בשיעורי ביצוע הממוגרפיה 

 53%( ובלאומית ,)�2005  ב53% לעומת 70%(ה במאוחדת יהבדלי� מובהקי� על א� שנרשמה עלי

בר בסדרי גודל  לא נמצאו מובהקי� בשל העובדה כי מדוהתכ� ששינויי� אליי, ג� כא�). 41%לעומת 

מהשוואה של שיעורי ביצוע הבדיקה בי� הקופות עולה כי אי� הבדל מובהק באחוז . קטני� מדי

)  בהתאמה,�70% ו73%(שיעורי הביצוע במכבי ובמאוחדת גבוהי� , ע� זאת. ה קופהנבדקות בכל

  ). 53%(לאומית הו) 65%( של הכללית המאל

  

 על ביצוע "65גיל מעל "משתנה  הלששלילית קת ומובהנמצאה השפעה עצמאית משתני �בניתוח רב

  הנמצאת על גבול המובהקות  נמצאה השפעה עצמאית שלילית" דובר רוסית" למשתנה .ממוגרפיה

)p= 0.09 ()�2לוח ה ,'נספח ה.(   

  

ד� בחצי השנה האחרונה נותר ללא לח� שיעור הדיווח על ביצוע בדיקת  .ד��לח� שיעור ביצוע בדיקת

עולה כי שיעור , )�1א"לוח י(בניתוח לפי קבוצות אוכלוסייה . )�2005 ב50% לעומת 47%( שינוי מובהק

איו� גבוה יותר בקרב בעלי הכנסה יד� בחצי השנה שקדמה לרלח� המדווחי� על ביצוע בדיקת 

. )39%(ונמו� בקרב דוברי רוסית , )61%( קשישי� ;)61%(ובעלי מחלה כרונית ) 55% (בחמישו� התחתו�

, כרונית וחברות בלאומיתמחלה , 65 למשתני� גיל מעל נמצא כי) �3לוח ה ,'נספח ה(משתני � רבבניתוח

 בעוד שלמשתנה דובר , ד� בחצי השנה האחרונה לח�השפעה עצמאית חיובית על ביצוע בדיקתיש 

  . השפעה עצמאית שלילית עליו שירוסית 
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ואייני� הא� קיבלו חיסו� נגד שפעת  שאלנו את המר.שיעור קבלת חיסו� נגד שפעת בשנה האחרונה

שיעורי קבלת החיסו� נגד שפעת בקרב מבוגרי� מעל גיל  נמצאה ירידה ב�2007ב. בשנה שקדמה לסקר

  )�1לוח הנספח ה  ()�2005 ב56%לעומת  46% (65

  

 נמצא כי שיעור הביצוע הגבוה ביותר הוא 65בהשוואת שיעורי ביצוע החיסו� בקרב מבוגרי� מעל גיל 

קיי� , בנוס�.  בקרב דוברי ערבית�27% בקרב דוברי רוסית ו37%לעומת , )50%( דוברי עברית בקרב

 ומעלה שקיבלו חיסו� נגד 65במאוחדת נמצא השיעור הגבוה ביותר של בני : הבדל מובהק בי� הקופות

  .  בכללית40%לעומת ) 68%(שפעת 

  

  רפואה ראשונית

שיעור . ו כי פנו לרופא משפחה בשנה שקדמה לסקר מ� המרואייני� דיווחשמוני� וחמישה אחוזי�

). 79%(ונמו� יותר במאוחדת ) 87%(הפוני� לרופא משפחה שונה בי� הקופות והוא גבוה יותר בכללית 

פוני� ) 65מעל גיל (ניתוח שיעור הפוני� לרופא משפחה לפי קבוצות אוכלוסייה מעלה כי קשישי� 

 ,)81% לעומת 88%(נשי� פונות יותר מגברי� , )78%מת  לעו95%(לרופא משפחה יותר מאשר צעירי� 

משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית � ניתוח רב). 80% לעומת 94%(וחולי� כרוניי� פוני� יותר מבריאי� 

ה יהשפעה עצמאית חיובית על פנייש ,  ומחלה כרונית,)נשי�( מי� ,)65מעל (מעלה כי למשתני� גיל 

  . השפעה עצמאית שליליתיש " חבר במאוחדת" ואילו למשתנה ,)פוני� יותר, כלומר(לרופא משפחה 

  

 שאחת מדרכי ביטויה ,נועד לבדוק את התקשורת בי� הרופא לחולהשמדד הוכנס לשאלו�  2005שנת ב

 שנית� לחולה לטיפול הרפואי, הנוגעי� למחלההוא מת� הסברי� טובי� ומספקי� של הרופא לחולה 

� טובי� ומספקי� ה� מרכיב חשוב במת� טיפול רפואי טוב הסברי. בה ולמצבו הרפואי של החולה

פי ועל הסיכוי שהוא ינהג ל, ידי הרופא� מאחר שה� משפיעי� על היענות החולה לטיפול המוצע לו על

  . ובכ� יסייע בשיפור מצבו הרפואי הרופא הנחיות 

  

הא� רופא , בביקור האחרו�: "ג� השנה שאלנו מספר שאלות הנוגעות לקבלת הסברי� מהרופא

 דיווחו כי ההסבר 17%נמצא כי " ? ל� מספיק על מצב� הרפואי ועל הטיפול הנדרשרהמשפחה הסבי

נתו� זה אינו .  לדעת�, או לא מספיק,כ� מספיק�בלו מרופא המשפחה בביקור האחרו� היה לא כלישק

סיות בשיעור לא נמצא הבדל בי� הקופות או בי� אוכלו). 19% (�2005 שונה באופ� מובהק מ� הממצא ב

  . בלו מרופא המשפחה לא היה מספיקיהמדווחי� כי ההסבר שק

  

השפעות עצמאיות של א� ני על קבלת הסברי� מספקי� מרופא המשפחה לא נמצאו משת�רבבניתוח 

  . )�6לוח ה' נספח ה (אחד ממשתני הרקע שנבדקו

  

� ותקופכל אחת מק בשיעורי המדווחי� כי רופא המשפחה הסביר מספיבחינת השינוי בי� השני� ב

לא (מגמת שיפור  .)�2007 ב�82%ל �2005ב �78%מ(ה מובהקת יהעלתה כי בכללית חלה עלי החולי�

במכבי נמצאה ירידה מובהקת ו, )�88% ל82%(במאוחדת ו )�81% ל77%(לאומית בנמצאה ) מובהקת

   .)�84% ל�89%מ(
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ל� מספיק על מצב� הרפואי ועל הסביר  הא� הרופא המקצועי, בביקור האחרו�"שאלה  הלעבתשובה 

 ,כ� מספיק או בכלל לא�לא כל,  דיווחו כי לא קיבלו הסבר מספיק18% נמצא כי "?הטיפול הנדרש

לא נמצא הבדל בי� הקופות או בי� אוכלוסיות בשיעור המדווחי� כי . מרופא מקצועי בביקור האחרו�

  . ההסבר שקבלו מרופא מקצועי לא היה מספיק

  

 נמצא כי )' בנספח ה�7לוח ה(י על מת� הסברי� מספיקי� מהרופא המקצועי משתנ�בניתוח רב

 בהשוואה בי� הקופות .למשתנה חבר מכבי יש השפעה עצמאית חיובית על קבלת הסברי� מספקי�

 88%: ספקי� מ� הרופאמנמצא כי קיי� הבדל מובהק בי� הקופות באחוז המשיבי� כי קיבלו הסברי� 

   .בכללית �78% ו, במאוחדת83% , בלאומית86%לעומת , ענו כ� במכבי

  

הא� קרה שביקרת אצל רופא והוא לא ענה על שאלות , בשנה האחרונה"שאלה  הלעבתשובה 

 שבשנה האחרונה הרופא לא ענה לה� על שאלות חשובות שהיו לה� 16% דיווחו "?חשובות שהיו ל�

  ). גיל ומי�, הקופ ,שפה(מאפייני רקע לא נמצאו הבדלי� לפי ). �2005ללא שינוי מ(בזמ� הביקור אצלו 

  

, )65מעל גיל (גיל  למשתני� נמצא כי) 'נספח ה, �8לוח ה(לוגיסטית משתני מסוג רגרסיה �בניתוח רב

קבלת מענה מרופא על שאלות � השפעה עצמאית שלילית על אייש, ומחלה כרונית, )נשי�(מי� 

  . עבור�בטנה יותר ה על שאלות חשובות קמענ� הבעיה של אי, כלומר;חשובות

  

הא� ": שאלנו את המרואייני�. בחינת איכות הטיפול במבוטחי� לשתיאו� טיפול הינו היבט נוס� 

, חולי��בתי,  על הטיפולי� הרפואיי� שאתה מקבל מרופאי� שוני�כל המידעיש רופא שמרכז את 

 כמעט כול�עבור ב. )�2005ללא שינוי מ(מ� המרואייני�  63%  בחיובענועל שאלה זו  "?מכוני� וכדומה

  . הרופא המרכז את המידע הינו רופא המשפחה שלה�) 99%(

  

מבוטחי כללית יש רופא המרכז מה של שיעור העוני� בחיוב מעלה כי לאחוז גבוה יותר קופ ניתוח לפי

�  ו, במאוחדת55%,  במכבי56% לעומת ,)70%(את כל המידע בנוגע לטיפולי� הרפואיי� שה� מקבלי� 

מעל (גיל ,  מסוג רגרסיה לוגיסטית מעלה כי למשתני� חבר כלליתמשתני�ניתוח רב. ומית בלא48%

 . השפעה עצמאית חיובית על ריכוז המידע הרפואי בידי רופא אחדיש, מחלה כרונית ודובר ערבית, )65

השפעה עצמאית יש , ודוברי רוסית) בחמישו� התחתו�(הכנסה נמוכה גברי� ולמשתני� , לעומת זאת

  .)�9לוח ה' נספח ה (לית על ריכוז המידע הרפואי בידי רופא יחידשלי

  

  הערכת מצב בריאות ומצב בריאות הנפש

 לעומת 76%(בשיעור המעריכי� את מצב בריאות� כטוב עד טוב מאוד מובהקת ה י חלה עלי�2007ב

 39%ומת  לע25%( נמצאה ירידה מובהקת בשיעור המדווחי� על מצוקה נפשית ,כ��כמו). �2005 ב72%

  ). �2005ב

  

ות בשיעורי הדיווח על קופה  כי יש הבדל בי�נמצא) 4תרשי� ( �2007 בהחולי��בהשוואה בי� קופות

 ,)17%(שיעור נמו� יותר דיווחו על מצב בריאות בינוני או גרוע במכבי : מצב בריאות בינוני עד גרוע

 על מצב בריאות טוב או משתני�ח רבבניתו. )28% (בכללית שירותי בריאותושיעור גבוה דיווחו על כ� 
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בעלי הכנסה בחמישו� , חולי� במחלות כרוניות, 65מבוגרי� מעל גיל למאפייני� טוב מאוד נמצא כי 

ולחברות , בריאות כטובהמצב  השפעה עצמאית שלילית על הערכתיש  ,התחתו� ודוברי רוסית

   ).�6לוח ה' נספח ה(במאוחדת יש השפעה עצמאית חיובית 

  

יותר ממבוטחי . ג� בשיעורי הדיווח על תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה נמצא בי� הקופותהבדל 

שהתקשו להתמודד , חוו בשנה האחרונה מצוקה קשה, לעומת הקופות האחרות, כללית ולאומית

  ).  במאוחדת�18% במכבי ו21%לעומת ,  בלאומית�26% בכללית ו28%(איתה בעצמ� 

  

 לפי קופה, 2007, מחלה כרונית ומצוקה נפשית, ות כגרועהערכת מצב בריא: 4תרשי� 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 נמצא ,)�5לוח ה( מסוג רגרסיה לוגיסטית על תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה משתני�בניתוח רב

 השפעה עצמאית חיובית על תחושתיש  ,חולי� במחלה כרונית ודוברי ערבית, נשי� :כי למאפייני�

להרחבה על נתוני הסקר  (השפעה עצמאית שליליתיש מאוחדת ו לחברות ב ואיל,נפישתמצוקה 

  .)2009, הקשורי� למצב בריאות הנפש ראה גרוס ואחרי�

  

  פנייה מחוץ למערכת הציבורית. ד

קבוצת מדדי� , לפיכ�. פנייה לשירותי� פרטיי� מהווה מדד נוס� לשביעות רצו� מהמערכת הציבורית

  . רטי ולבעלות על ביטוח פרטירופא פל פנייהבסקר מתייחסת ל

  

  פנייה לרופא פרטי

לא (רופא פרטי  לע חלה ירידה בשיעור המדווחי� שהייתה לה� או לבני משפחת� הוצאה 2007בשנת 

הירידה בי� השני� ). �2005 ב24% לעומת 19%(בשלושת החודשי� שקדמו לסקר  )כולל רופא שיניי�

  . משתני� נמצאה מובהקת ג� בניתוח רב
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דוברי ערבית ודוברי , 65מבוגרי� מעל גיל למאפייני�  של מאפייני הפוני� מעלה כי משתני� רבניתוח

 השפעה עצמאית  ישלמחלה כרוניתבעוד , לרופא פרטייה יית על פנשלילהשפעה עצמאית  יש, רוסית

   .)�5 לוח ו' נספח ו (חיובית

  

  פנייה לטיפול אלטרנטיבי

הא� היו ל� או לבני משפחת� הוצאות כלשה� , אחרוני� החודשי� ה�3ב" שאלנו לראשונה �2007ב

, רפואי' מסאז, דיקור סיני, אופתיהיכגו� הומ? אלטרנטיבית/מטפל ברפואה משלימה לע

 מ� העוני� דיווחו כי הוציאו כספי� על עשר אחוזי��ארבעה. "?'רייקי וכד, שיאצו, רפלקסולוגיה

) 27%(מבי� הפוני� לרופא פרטי כשליש . ופא פרטישיעור הדומה לשיעור הפוני� לר, טיפול אלטרנטיבי

בחינת .  פנו לרפואה משלימה10%רק ,  שלא פנו כלל לרופא פרטיהמבי� אל .פנו ג� לרפואה משלימה

מבוגרי� , דוברי ערבית, מעלה כי בעלי הכנסה בחמישו� התחתו�מאפייני הפוני� לרפואה משלימה 

מבוטחי מאוחדת פנו יותר , לעומת זאת. אה משלימה פנו פחות לרפו, ומבוטחי כללית65מעל גיל 

דובר רוסית ודובר , 65ני נמצא כי למשתני� גיל מעל משת�רבבניתוח , בדומה לכ�. לרפואה משלימה

יש מאוחדת ב ואילו למשתנה חבר ,ה לרפואה אלטרנטיביתי השפעה עצמאית שלילית על פנייש, ערבית

   .)�6 לוח ו' נספח ו (השפעה עצמאית חיובית

  

  ביטוחי בריאות פרטיי�

 לא חל שינוי מובהק בשיעור בעלי ביטוח משלי� ובשיעור בעלי �2007 ל2005 עולה כי בי� 5מתרשי� 

  ).  בהתאמה�32% ל�34% ומ�80% ל�79% מ(ביטוח מסחרי 

  

 יה מחו� למערכת הציבוריתיפנ: 5תרשי� 
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ג� ביטוח משלי� וג� ביטוח , שני סוגי הביטוחי�בקי� מחזימי ש בשיעור חלה ירידה �2007  ל2005בי� 

חלה עלייה בשיעור המחזיקי� רק בביטוח משלי� ,  לעומת זאת).�2005 ב31% לעומת 28%( מסחרי

 או ,)3%נותר (ביטוח מסחרי בלבד ב לא חל שינוי בשיעור המחזיקי� ).�2005 ב47% לעומת 52%(

  ). �2005 ב18%ומת  לע16%( ביטוח פרטי כלל ומי שאי� לבשיעור 

  

 בשיעור כי ישנה עלייה) ' בנספח ו�1לוח ו(עולה ה  קופ לפי2007�2005מניתוח מגמת השינוי בשני� 

השינויי� בקופות ). �2005 ב77% לעומת 81%(המחזיקי� בביטוח משלי� בשירותי בריאות כללית 

 הבעלות על ביטוח  לא נמצאו שינויי� בשיעורי2007�2005בשני�  .האחרות לא נמצאו מובהקי�

  . החולי��מסחרי בקרב מבוטחיה של א� אחת מקופות

  

ביטוח משלי�
9

    

בעלות על ביטוח ה עולה כי היקפי ,�2007 לשיעור� ב�2005בעלי ביטוח משלי� בשיעור השוואה בי� המ

, )62%(בקרב בעלי הכנסה בחמישו� התחתו� , )53%( נותרו נמוכי� יחסית בקרב דוברי ערבית משלי�

  ). א" בנספח י�1 א"לוח י ()73% (65קרב מבוגרי� מעל וב

  

השפעה עצמאית חיובית על יש ) נשי�(עולה כי למשתנה מי� ) �2לוח ו (2007משתני בשנת � מניתוח רב

למשתני� הכנסה נמוכה ). יותר נשי� מחזיקות בביטוח משלי� לעומת גברי�(בעלות על ביטוח משלי� 

השפעה עצמאית יש  ,חבר במאוחדת וחבר בלאומית, ובר רוסיתד, דובר ערבית, )בחמישו� התחתו�(

 שיעורי הבעלות על ביטוח משלי� נמוכי� יותר בקרב ,כלומר. שלילית על בעלות על ביטוח משלי�

  . כלכליי�� חברתיי�מאפייני� ג� לאחר פיקוח על , הקבוצות אל

  

  ביטוח מסחרי

,  בכללית29% לעומת �40%כ(נמצא במכבי  השיעור הגבוה ביותר של בעלי ביטוח מסחרי 2007בשנת 

  .) במאוחדת�30% ו בלאומית28%

  

, )65מעל (עולה כי למשתני� גיל ) ' בנספח ו�3לוח ו(ל הבעלות על ביטוח מסחרי שמשתני �מניתוח רב

נמצאה השפעה עצמאית , דובר ערבית ודובר רוסית, )בחמישו� התחתו�(הכנסה נמוכה , )נשי�(מי� 

ואילו למשתנה חבר מכבי נמצאה , )ה בקרב קבוצות אלמסחריטחי� בביטוח פחות מבו(שלילית 

ג� ,  בקרב מבוטחי מכבימסחרישיעור גבוה של מחזיקי ביטוח נמצא , כלומר(השפעה עצמאית חיובית 

  ).כלכליי�� חברתיי�לאחר פיקוח על מאפייני� 

  

  

  

                                                   
, 22+בני , המתייחסי� להיקפי הבעלות על ביטוח בקרב האוכלוסייה הבוגרת, יש לציי� כי נתוני הסקר   9

שיעורי הבעלות על ביטוח משלי� בקרב כלל המבוטחי� . החולי�� שוני� מ� הנתוני� הקיימי� בקופות
 �לאומית ; 70% �מאוחדת ; 83% �מכבי ; 68% � כללית: החולי� ה�� קופות לפי נתוני, ) ומעלה25מגיל (

נכו� , משרד הבריאות, החולי� ושירותי בריאות נוספי�� קופות אג� לפיקוח עלה דוח של לפי. (62%
  )31/12/2007לתארי� 
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  ביטוח סיעודי

 י� ועומד,2005 ללא שינוי מובהק לעומת �2007נותרו בשיעורי המדווחי� על בעלות על ביטוח סיעודי 

 מ� �50%  והמפקח על הביטוח מעידי� כי להחולי��ות קופנתוני, ע� זאת.  מ� העוני�33%על 

יחד נמכר  הביטוח הסיעודי החולי�� ותקופבשמאחר תכ� כי יי. האוכלוסייה הבוגרת יש ביטוח סיעודי

לא נמצאו הבדלי� בי� השני� ג� .  ביטוח סיעודירבי� אינ� יודעי� כי ה� בעלי, ע� הביטוח המשלי�

  .משתני� בניתוח רב

  

� ללא שינוי מ( שיש לה� ביטוח סיעודי שה� רכשו דר� הקופה �2007 רי� ואחד אחוזי� דיווחו בשע

� ללא שינוי מ( יש ה� ביטוח סיעודי של הקופה וה� ביטוח סיעודי פרטי של חברת ביטוח �6% ל; )2005

  ). �2005ללא שינוי מ, שוב(ביטוח סיעודי פרטי של חברת ביטוח בלבד  ה� בעלי �6%ו; )2005

  
   בעלי ביטוח 50%: החולי��לפי נתוני המפקח על הביטוח וקופות(בעלות על ביטוח סיעודי : 6תרשי� 

  )סיעודי בפועל                 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מעלה כי לא חל  ,משתני רקעלפי  ,�2007 ל2005בי� בעלות על ביטוח סיעודי שיעורי הבוח השינוי נית

בעלי הכנסה , 65מבוגרי� מעל גיל  :על ביטוח סיעודי בקרב אוכלוסיות חלשות בעלותהעורי יבששינוי 

  .דוברי רוסית וחולי� כרוניי�, דוברי ערבית, נמוכה

  

תני� כמו ג� למש, נמצא כי למשתנה חבר במכבי וחבר בלאומית) �4 לוח ו' נספח ו(משתני �בניתוח רב

למשתני� הכנסה . יש השפעה עצמאית חיובית על החזקת ביטוח סיעודי, ומחלה כרונית) 65מעל (גיל 

יש השפעה עצמאית שלילית על החזקת ביטוח , דובר ערבית ודובר רוסית, )בחמישו� התחתו�(נמוכה 

  .סיעודי
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   שביעות רצו� מהביטוח המשלי�

בתשובה . יעות הרצו� מ� הביטוח המשלי� והפרטי הוספנו לראשונה שאלות הנוגעות לשב�2007ב

כ� מרוצה או לא מרוצה מהשירותי� �לא כל,  מרוצה,מאודהא� אתה מרוצה , באופ� כללי: "לשאלה

 לא 11% ,מרוצי� 41%,  כי ה� מרוצי� מאוד10%ענו " ?המכוסי� בתכנית הביטוח המשלי� של�

מחזיקי� בביטוח משלי� דיווחו כי אינ� מ� השלושי� אחוזי�  .מרוצי� לא �8% ו,מרוצי� כ��כל

 בניתוח שביעות הרצו� מ� הכיסוי שמעניק הביטוח . הביטוח שברשות�ידי�עליודעי� מה מכוסה 

  של מרוצי� או מרוצי� מאודות עולה כי במאוחדת נמצא השיעור הגבוה ביותרקופ המשלי� על פי

לציי� כי הבדלי� אינ� מובהקי� יש  ; בלאומית�46%  במכבי ו50%,  בכללית52% לעומת ,)56%(

  .סטטיסטית

  

מאוחדת ב נמצא כי למשתני� חבר ,"מרוצי� מאוד" כאשר המשתנה התלוי היה ,משתני� בניתוח רב

השפעה יש ואילו למשתנה דובר רוסית ; השפעה עצמאית חיובית על שביעות הרצו�יש  ,ודובר ערבית

נמצא " מרוצי� ומרוצי� מאוד" היה משתני�כאשר המשתנה התלוי בניתוח רב. עצמאית שלילית

  .השפעה עצמאית חיוביתיש  ,ודוברי ערבית) 65מעל (שלמשתני� גיל 

  

סוי ימדוע אינ� מרוצה מהכ"": לא מרוצה"ו" כ� מרוצה�לא כל "מי שענואת שאלנו בשאלה פתוחה 

תי� הסיבות הנפוצות ביותר היו הגבלת שירותי� או היעדר כיסוי לשירו. "?של הביטוח המשלי�

הטעיה של ; )61%(יוקר הביטוח והתשלומי� הנוספי� ; )שביעות רצו�� מ� המביעי� אי61%(מסוימי� 

  ).14%(והגבלת תרופות ; )25%(המבטח או חוסר בהירות לגבי זכאות 

 
כ� מרוצה או לא מרוצה מהשירות �לא כל, מרוצה, מאודהא� אתה מרוצה , אופ� כלליב": שאלנו

 ".רוקרטיה וכדומהובי, החזרי�, לש� קבלת מידע, למשל? י� של�כשאתה פונה לביטוח המשל

המהווי� (קיבלו מ� הביטוח שירות לפחות פע� אחת דיווחו שמתו� כלל המבוטחי� בביטוח משלי� ש

מתו� .  ענו כי ה� מרוצי��61% ו,  כי ה� מרוצי� מאוד15%ענו , ) מכלל בעלי הביטוח המשלי�54%

 40%המהווי� (קיבלו מ� הביטוח שירות לפחות פע� אחת יווחו שדכלל המבוטחי� בביטוח מסחרי ש

  .  ענו כי ה� מרוצי��47% ו, כי ה� מרוצי� מאוד26% ענו ,)מכלל מחזיקי הביטוח המסחרי

  

קיי� הבדל בשיעור בי� הקופות עולה כי , ה קופהרצו� מ� השירות בביטוח המשלי� לפיבניתוח שביעות 

 בכללית �72%  ו73% לעומת , במאוחדת ובמכבי�80% ו82%: העוני� מרוצה או מרוצה מאוד

 לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� הקופות בשיעור שבעי הרצו� מ� השירות בביטוח .ובלאומית

  . המסחרי

  

בני משפחת� נתקלת� בבעיה בקבלת שירות או טיפול  הא� בשנה האחרונה אתה או: "על השאלה

 מבעלי הביטוח 15%ענו בחיוב  )מה על ביטוח מסחריועל שאלה דו( "?דר� הביטוח המשלי�רפואי 

משתני עולה כי המשתנה מחלה כרונית מנבא �בניתוח רב.  מבעלי הביטוח המסחרי�18% המשלי� ו

ודובר ) 65מעל (בעוד המשתני� גיל ;  דר� הביטוח המשלי�, או טיפול,יותר בעיות בקבלת שירות

 , או טיפול,וסית מנבא יותר בעיות בקבלת שירותהמשתנה דובר ר. הערבית מנבאי� פחות בעיות כאל

  .  הביטוח המסחרידר�
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הכללתו � הנחה קטנה מדי על השירות או אי: הבעיות העיקריות שצוינו לגבי הביטוח המשלי� היו

רמה מקצועית של  ,)19%(קשיי נגישות לשירות , )ני� לקבלת שירותו מ� הפ40%(בתכנית הביטוח 

ה יהבעיות שצוינו לגבי פני. )4%(יחס /חוסר מענה/רוקרטיהובי, )7%(� יחס רופאי, )16%(הרופאי� 

קושי לקבל , )31% (הכללתו בתכנית הביטוח�הנחה קטנה מדי על השירות או אי: לביטוח המסחרי היו

זכאות לא  ו,)22%(לא טוב של הפקידי� יחס  ו מענהררוקרטיי� כגו� חוסוקשיי� בי, )26%(החזרי� 

   .)11%(ברורה 

  

לא , הא� קרה ל� שבגלל התשלו� הנדרש ממ�, בשנה האחרונה: "שאלה הלע בתשובה ,ו�לבס

 מבעלי הביטוח 5%ענו " ?בשביל בני משפחת� השתמשת בשירותי הביטוח המשלי� בשביל� או

לא נמצא הבדל בשיעור המוותרי� על השירות בי� .  בגלל התשלו�המשלי� כי ויתרו על השירות

  . הקופות

  

  ל הכספי של הוצאות המשפחה לבריאות לאורך השניםתפיסת הנט. ה

כולל מס בריאות ביטוח (בריאות  לעהמידה שבה מכבידי� תשלומי המשפחה המרואייני� נשאלו על 

ל הנטל הכספי ששאלה זו אפשר לקבל אומד�  לע מתשובה ).תשלומי� לקופה ולרופא פרטי, משלי�

כל �  ירד שיעור העוני� שס�2007  בשנת,7שמוצג בתרשי� כפי . כפי שהמבוטחי� חשי� אותו

ועלה שיעור העוני� כי , )�2005 ב27% לעומת 22%(התשלומי� לבריאות מכבידי� עליה� במידה רבה 

שינוי זה בי� השני� נמצא ). �2007 ב�30% ל�2005  ב�19%מ(התשלומי� לא מכבידי� עליה� כלל 

  .משתני� מובהק ג� בניתוח רב

  

ל הכבדה של תשלומי המשפחה לבריאות נמצאה ג� בקרב אוכלוסיות מגמה זו של ירידה בדיווח ע

בקרב ; �2007 ב�28% ל�2005 ב�35%י� ירד שיעור המדווחי� על הכבדה מיבקרב חולי� כרונ: חלשות

. �26% ל�33%המשתייכי� לחמישו� התחתו� ירד שיעור המדווחי� על הכבדה של תשלומי הבריאות מ

  . הי� מ� השיעור הכללי באוכלוסייה עדיי� גבוהשיעורי� אל, ע� זאת

  

עולה כי ישנה ירידה במידת , החולי�� בכל אחת מקופות2007�2005מהשוואת השינוי שחל בי� השני� 

 משתני�בניתוח רב). �17% ל�25% מ(ובמאוחדת ) �24% ל�30% מ(ההכבדה של התשלומי� בכללית 

, אות נמצא כי למשתני� אישהמסוג רגרסיה לוגיסטית על הכבדה רבה של תשלומי המשפחה לברי

יש השפעה עצמאית , חברי לאומית ובעלי מחלה כרונית, )בחמישו� התחתו�(בעלי הכנסה נמוכה 

יש השפעה ,  ערביתדוברי, חברות במאוחדת, למשתנה חברות במכבי. חיובית על דיווח על הכבדה רבה

  ). �1וח חל(ווח על הכבדה של תשלומי המשפחה על בריאות יעצמאית שלילית על ד
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  על המבוטחי�מכבידי� בריאות  לעתשלומי המשפחה  :7תרשי� 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   מדדי נגישות הקשורים לתשלום3.2

נבדקי� במחקר מדדי נגישות הקשורי� , לאור ההיק� הרחב של תשלומי� מהכיס במערכת הבריאות

א� לא , או לטיפול/ לשירות ומדדי� אלה עוסקי� במצבי� בה� המבוטח נזקק. 1999בתשלו� מאז 

המעקב חשוב מאוד ג� לאור המגמה הנמשכת של ריסו� הוצאות . קיבל אותו בגלל התשלו� הנדרש

ביקור בגי� וכ� עקב צמצו� מת� הפטורי� לאוכלוסיות חלשות על השתתפות עצמית , החולי�� בקופות

  . רופא

  

  תשלוםהויתור על טיפול רפואי בקופה בגלל . א

שאלה  (הא� ויתרו בשנה האחרונה על קבלת טיפול בקופה בגלל התשלו� הנדרשנשאלו המרואייני� 

 חלה �2007ב). מלבד תרופות, זו התייחסה לכלל הטיפולי� שלגביה� נדרש תשלו� השתתפות עצמית

שיעור ). �2007 ב�6% ל�2005  ב�8%מ(ויתור על טיפול בשל תשלו� ו בהיק� הא� מובהקת, קלהירידה 

 5%לעומת , )9%(טיפול היה גבוה יותר בקרב בעלי הכנסה נמוכה בחמישו� התחתו� המוותרי� על 

). 4% לעומת 7%(יתור בקרב נשי� היה גבוה יותר מאשר בקרב גברי� ושיעור הו. חמישוני�הבשאר 

ראה לוח ) (6% לעומת 4%(יתור בקרב קשישי� היה נמו� יותר מאשר בשאר האוכלוסייה ושיעור הו

  ). �1 ט

  
  לפי,ויתור על טיפול בשל תשלו�ו מופיעה השוואה מפורטת של השינוי שחל בשיעור ה8בתרשי� 

  . �2007  ו2005, 2003, 1999בי� השני�  ,קבוצות אוכלוסייה
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 ) לא כולל תרופות (2007�1999,  בגלל תשלו�בשנה האחרונה ויתור על טיפול בקופה: 8תרשי� 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 וחולי�בעלי הכנסה בחמישו� התחתו� , שהי א:למשתני� 2007בשנת  עולה כי משתני�רבמניתוח 

למשתני� , לעומת זאת. טיפול רפואי בגלל תשלו�השפעה עצמאית חיובית על ויתור על יש  ,י�כרוני

לוח ( עצמאית שלילית על ויתור על טיפול ההשפעיש  ,דוברי ערבית ודוברי רוסית, 65מבוגרי� מעל גיל 

  .)�4 ט

  

איזה טיפול ה� שאלנו את המרואייני� על  ,ויתור על הטיפולו להבי� מהי משמעות העל מנת שנוכל

 ויתרו 25%, ארבעי� אחוזי� מהמוותרי� על טיפול אמרו שוויתרו על ביקור אצל רופא מקצועי. ויתרו

התפתחות , פיזיותרפיה, דיאטנית, ריו�ימעקב ה ,רופא משפחה(על טיפולי� הכלולי� בסל הבריאות 

 ,)אופטיקה, רפואה אלטרנטיבית, המשלי�הביטוח רות מיש( ויתרו על שירותי� מחו� לסל 25%, )ילד

  . אבחו� והדמיהנימכוביקור ב ויתרו על �10%ו

  

  ויתור על תרופות בגלל התשלום. ב

הא� קרה ל� שבגלל המחיר הנדרש לא קנית תרופות שהרופא רש� , בשנה האחרונה": על השאלה

  ). �2005  ב�15% ירידה מובהקת מ( מ� המרואייני� 11%ו בחיוב  ענ"?ל� או לבני משפחת�

  

 בתו� קבוצות אוכלוסייה שונות מעלה כי חלה ירידה מובהקת �2007 ל2005ניתוח השינוי בי� השני� 

�  ב�9% ל�2005 ב�16% מ( שמוותרי� על תרופות מרש� בשל מחיר� 65בשיעור הקשישי� מעל גיל 

ראה תרשי� (וותרי� בי� השני� בקרב אוכלוסיות חלשות אחרות לא נמצא שינוי בשיעור המ). 2007
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 )ל� או לב� משפחה(בגלל המחיר בשנה האחרונה ויתור על תרופות מרש� : 9תרשי� 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בעלי הכנסה בחמישו� �2007ב עולה כי ,אוכלוסייהקבוצות לפי יתור על תרופות ושיעורי הומניתוח 

חולי� כרוניי� ויתרו , )10% לעומת 19%(רופות יותר מאשר שאר החמישוני� התחתו� ויתרו על ת

) 9% לעומת 14%( ונשי� ויתרו יותר מאשר גברי� ,)8% לעומת 16%( שאינ� חולי� היותר מאשר אל

  ). �2ראה לוח ט(

  

 יש 2007 ומראה כי בשנת ,משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית מחזק את הממצאי� האחרוני��ניתוח רב

 השפעה עצמאית ,תמיאולוכ� חברות ב) חמישו� תחתו�(הכנסה , מחלה כרונית, )נשי�(תני� מי� למש

יש ) 65מעל ( ואילו למשתנה גיל ,)מוותרי� יותר(חיובית על ויתור על תרופות מרש� בשל המחיר 

  .)�5ראה לוח ט ()מוותרי� פחות(השפעה עצמאית שלילית 

  

, שאלנו את המוותרי� על איזו תרופה ויתרו,  תרופותויתור עלו תמונה ברורה יותר של התלקבל

 ויתרו על 45%. סיווגנו את התרופות לקטגוריות שונות,  ששימש יוע� לצוות המחקרובעזרתו של רופא

 ויתרו 8% ;עיכולאו במערכת ה, עיניי�ב, בעור ויתרו על תרופה לטיפול 14% ;תרופה למחלה כרונית

כי החליפו את התרופה  דיווחו 38% ; על תרופות נגד כאבי� ויתרו�6%  ו;על אנטיביוטיקה יקרה

  או,)9%(טבעית תרופה ב, )8%(מינו� מופחת ב, )31%(תרופה דומה ב, )38%(זולה יותר תרופה בהיקרה 

   .)5%(משכ� כאבי� ב

  

    ויתור על טיפול או תרופות בשל התשלום. ג

 12% על �2007 באופ� ניכר והוא עומד בויתור על טיפול רפואי או תרופה בגלל המחיר ירדושיעור ה

נמצאה , בניתוח לפי אוכלוסייה. משתני�ירידה זו נמצאה מובהקת ג� בניתוח רב .�2005 ב17%לעומת 
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, ע� זאת. בקרב מבוטחי כללית ובקרב קבוצות חלשותבי� השני� ויתור ושיעורי השל ירידה מובהקת 

 ובקרב חולי� ,)15%(בקרב נשי� , )20% ( בקרב בעלי הכנסה בחמישו� התחתו�הוויתורשיעורי 

  ). �3ראה לוח ט(האחרי� בקרב לעומת  י�גבוהנותרו  ,)18% (כרוניי�

  

החולי� מעלה כי בלאומית שיעור �ות קופניתוח ההבדל בשיעורי המוותרי� על טיפול או תרופה בי�

 12%, חדת במכבי ובמאו10%(קופות האחרות ב לעומת ,)20%( של מוותרי�  יחסיגבוה באופ�

  ).בכללית

  

וחבר ) נשי�(מי� , מחלה כרונית, )חמישו� תחתו�(משתני נמצא כי למשתני� הכנסה �בניתוח רב

למשתני� גיל ). מוותרי� יותר(השפעה עצמאית חיובית על ויתור על טיפול או תרופה יש , בלאומית

  לוח ( ) מוותרי� פחות ( ורהוויתהשפעה עצמאית שלילית על יש   ,דובר ערבית ודובר רוסית , )65מעל (

  ).�6 ט

  

   פעולות של הקופות לריסון הוצאות3.3

החולי� לריסו� �ותקופ ועקב פעולותיה� של, לאור המגבלות המתמשכות על תקציב הבריאות

או מקשות עליה� לקבל , עלתה השאלה באיזו מידה מגבילות הקופות את המבוטחי�, ההוצאות

או התקשו לקבל הפניה או , מרואייני� על מצבי� בה� לא קיבלונשאלו ה, כדי לבדוק זאת? שירותי�

, אחרתבתרופה וכ� על מצבי� שבה� נדרשו להחלי� תרופה שהיו רגילי� לקחת , התחייבות מהקופה

  . בגלל מחירה הגבוה

  

  תהליך קבלת הפניה או התחייבות מהקופה. א

, מתוכ�. איו�י בשנה שקדמה לרמחצית המרואייני� דיווחו שביקשו התחייבות או הפניה מ� הקופה

 ;)�2005ממובהק ללא שינוי (דיווחו שקיבלו את ההפניה או את ההתחייבות בקלות ) 82%(הרוב הגדול 

משתני � בניתוח רב. )�2005 ללא שינוי מ, ג� כא�( דיווחו על קושי בהשגת ההפניה או ההתחייבות 8%

 /בשיעורי המדווחי� על קבלת הפניהובניתוח לפי אוכלוסייה לא נמצא הבדל מובהק בי� השני� 

   .התחייבות בקלות

  

שיעור העוני� כי קיבלו : ות העלה כי במאוחדת חל שיפור מובהקקופ בי� השני� לפיניתוח ההבדלי� 

 שיעור המדווחי� על קושי בהשגת ;2007 ב�90% ל�2005 ב�72% הפניה או התחייבות בקלות עלה מ

א� נית� לראות , בדלי� בשאר הקופות לא נמצאו מובהקי�הה. �4%  ל�8%הפניה או התחייבות ירד מ

 שדיווחו על קושי �4%מ(במכבי מגמת הרעה ו ,)�2%קושי לשדיווחו על  �7%מ(מגמת שיפור בלאומית 

  ).�9%ל

  

את  או ההפניהווחו כי קיבלו את ימהשוואה בי� הקופות עולה כי במכבי שיעור גבוה יותר של אנשי� ד

  .  במאוחדת�12% ו, בלאומית ובכללית20% לעומת ;)29% (ו� הפעלת מאמ� או ת,ההתחייבות בקושי
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השפעה עצמאית יש  ,מכבי חברות ב:למשתנה מסוג רגרסיה לוגיסטית נמצא כי משתני�תוח רביבנ

, 65מבוגרי� מעל גיל  :למשתני� ואילו ; או לאחר מאמ�,קבלת הפניה או התחייבות בקושי חיובית על

קושי ומאמ� בהשגת הפניה או התחייבות  השפעה עצמאית שלילית עליש  ,וסיתדוברי ערבית ודוברי ר

  .)�7לוח ט (החולי�� מקופת

  

 לא ,)�2005 ללא שינוי מ(אלה שביקשו התחייבות או הפניה בשנה שקדמה לסקר שבעה אחוזי� מבי� 

יפור חולי� מאוחדת חל ש�בקופת). מרפאה מסוימת וכדומה, רופא מסוי�(קיבלו הפניה לא� שרצו 

שיפור זה נמצא מובהק . �2007  ב�1% ל�2005 ב�10%מ, שיעור המבוטחי� שלא קיבלו הפניה כרצונ�ב

 במספר הרעהנרשמה במכבי ואילו , )�4%  ל�12% מ( בלאומית נמצא ג�פור י ש.משתני� ג� בניתוח רב

  . )�8% ל�3% מ( העוני� כי לא קיבלו הפניה לא� שרצו

  

  בשל המחירדרישה של הקופה להחליף תרופה . ב

דיווחו כי )  מכלל המרואייני�79%(בקרב אלה שה� או בני משפחת� נזקקו לתרופה תשעה אחוזי� 

נמצא הבדל מובהק בי� ). �2005ללא שינוי מ (הקופה דרשה שיחליפו אותה בגלל מחירה הגבוה

שיעורי� גבוהי� : הקופות בשיעור המדווחי� כי הקופה דרשה מה� להחלי� תרופה בגלל מחיר

). 8%�5%(לעומת שיעורי� נמוכי� יותר בשאר הקופות , )14%(חולי� מכבי �מיוחד נמצאו בקופתב

דיווחו כי הקופה דרשה מה� להחלי� ) 6% לעומת 13%(יותר חולי� כרוניי� לעומת אחרי� , כ��כמו

  . תרופה בשל מחירה

  

עצמאית חיובית על השפעה יש  , מחלה כרונית וחברות במכבי:משתני נמצא כי למשתני��בניתוח רב

יש  ואילו למשתנה דובר ערבית ,)נדרשי� יותר להחלפת תרופות(הדרישה להחלי� תרופה בשל מחיר 

  ).�8 לוח ט) (נדרשי� פחות(השפעה עצמאית שלילית 

  

  ויתור על טיפול בגלל מרחק. ג

� במדינת ישראל בהיצע הרופאי� ובאורבשל ההבדלי� הקיימי� בי� אזורי� גיאוגרפיי� שוני� 

ולאור ההבדלי� הקיימי� בי� אוכלוסיות המתגוררות באזורי� , )2000, ניראל ואחרי�(התורי� 

, )2006, אפשטיי� ואחרי�(ג� במצב הבריאות וג� בהספקת שירותי� ואיכות� , גיאוגרפיי� שוני�

 לשר בעיית נגישות צכלומר הא� מרחק גיאוגרפי יו, בט של נגישות גיאוגרפיתיבדקנו ג� את הה

 מקבלות פיצוי על מת� שירותי� אינ�החולי� �ו� שקופותוכיה� מבדיקה זו חשובה . רותי� רפואיי�שי

 לאור ה�ו ,וקיי� חשש שאי� לה� תמרי� מספיק לפיתוח שירותי� באזורי� אלה,  מרוחקי�באזורי�

  . שינויי� בנידו�הכניסלבמטרה לאחרונה שהתקיימו הדיוני� הציבוריי� 

  

לה� או לבני (יתרו בשנה החולפת על שירות רפואי ושו מ� המרואייני� 11% דיווחו 2007בשנת 

על א� שיעור המוותרי� , )14% (2005 זוהי ירידה מובהקת לעומת שנת .בגלל המרחק) משפחת�

הירידה . אז נשאלה השאלה לראשונה, )8% (�1999עדיי� גבוה מזה שנרש� ב �2007טיפול בשל מרחק ב

  . משתני� � בניתוח רבבי� השני� נמצאה מובהקת ג
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ה מעלה כי נרשמה ירידה בשיעור המוותרי� על טיפול בשל מרחק קופ ניתוח השינוי בי� השני� לפי

  . לא מובהקתא� היא, מגמה דומהנמצאה מאוחדת בבמכבי ו. )�9% ל�13%מ(הכללית בקרב מבוטחי 

  

ותר של ויתור על טיפול שיעור גבוה ייש השוואת שיעורי המוותרי� בי� הקופות מראה כי בלאומית 

 נמצא כי משתני� בניתוח רבג� ). 9%(כללית ב ו,)12%(מאוחדת במכבי וב לעומת ,)17%(בשל מרחק 

  . השפעה עצמאית חיובית על ויתור בגלל מרחקיש לאומית לחברות ב

  

 בקרב בעלי הכנסה בחמישו� י�ותרמו יותר �ישנ לפי אוכלוסייה מעלה כי הוויתורניתוח שיעורי 

ממצאי�  .בקרב דוברי ערביתמוותרי� ופחות  ;אחרי�ה לעומת ,)13%(בקרב נשי� ו )14%(ו� התחת

למשתנה דובר כי  בו עלה , מסוג רגרסיה לוגיסטיתימשתנ�  תואמי� ג� את העולה מניתוח רבהאל

חמישו� (הכנסה , )נשי�( ואילו למשתני� מי� ;השפעה עצמאית שלילית על ויתור בשל מרחקיש ערבית 

ברגרסיה לא נמצאו הבדלי� בי� אזורי� .  השפעה עצמאית חיוביתיש, וחבר בלאומית) תחתו�

   .גיאוגרפיי� שוני� בשיעור המוותרי� על טיפול בשל מרחק

  

 דיווחו כי ויתרו על בדיקה או 34% :בשל המרחק הגיאוגרפייתרו ו שירותי� והמרואייני� נשאלו על אל

בדיקות והתפתחות ילד , סאונד�האולטר, רנטג� ,ות חו�מרפא כגו� , ובמכוני�חולי�� ביתטיפול ב

, נשי� כגו� רופא ,גבוההאצלו ביקורי� השכיחות ש ויתרו על שירותיו של רופא מקצועי 30% ;ריו�יה

 ויתרו על ביקור אצל רופא מקצועי שהצור� בו שכיח 17% ;ופדת אור או,גרו��אוז��א�, עיניי�, עור

 ויתרו על ביקור אצל רופא 11% ; כירורג אואנדוקרינולוג, יולוגקרד, אנטרולוג גסטרו כגו�,פחות

 מ� 7% ;פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, עו� תזונתיי כגו� י,רפואיי�� ה ויתרו על טיפולי� פר9% ;ראשוני

 כגו� טיפולי רפואה משלימה ,המוותרי� ויתרו על שירותי� רפואיי� שאינ� כלולי� בסל הבריאות

כי השירותי� הנצרכי� בתדירות ,  א� כ�,נראה .טוח המשלי� של הקופותושירותי� הכלולי� בבי

  .  שעליה� מוותרי� בתדירות הגבוהה ביותרהגבוהה ה� ג� אל

  

   תרופות 3.4

טיפול . בשני� האחרונות גוברת המודעות לבעיות שקשורות לטיפול תרופתי שנית� בצורה לא מבוקרת

עלול , ר ראייה כוללת של כל התרופות שהאד� לוקח ובהיעד, הרופאידי�עלתרופתי שאינו מבוקר 

החולה מצידו עשוי להפסיק .  וללקיחת תרופות מיותרות,תרופתיות לא רצויות�לגרו� להשפעות בי�

או ליטול את התרופות באופ� לא נכו� , לשנות את המינו� שהוא לוקח, טיפול תרופתי על דעת עצמו

 , וא� מזיק,בתרופה  יכולי� לגרו� לשימוש לא נכו�כל אלה.  של הוראות הנטילהבשל חוסר הבנה

 רלוונטי לכלל האוכלוסייה ,דגש על טיפול תרופתי נכו� יש לציי� כי .ובכ� לפגוע בבריאותו של המטופל

  .  ולא רק לחולי� המטופלי� בתרופות באופ� קבוע,)ג� לתקופות קצובות(הנוטלת תרופות 

  

לא כולל גלולות , זריקות ונרות, כולל כדורי�(תרופה כלשהי  מ� העוני� נזקקו לשבעי� ותשעה אחוזי�

 מ� העוני� לקחו תרופת מרש� ארבעי� וחמישה אחוזי�. בשנה שקדמה לסקר) ריו�ילמניעת ה

דיווחו שבשנה שקדמה ) 12%(אחד מכל שישה מרואייני� ). באופ� רצו� במש� חודש לפחות(בקביעות 

 מבלי להודיע לרופא שנת� לה� ,ת המינו� על דעת עצמ� או שינו א,הפסיקו לקחת תרופהלסקר ה� 

אחוז המדווחי� כי ). הקופ ג� לא בניתוח ההבדל בי� השני� לפי, �2005ללא שינוי מ( את המרש�
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שיעור .  אינו שונה באופ� מובהק בי� הקופות, או שינו את המינו� על דעת עצמ�,הפסיקו נטילת תרופה

 וכ� בקרב נשי� ,)10%(לעומת בריאי� ) 15%(ו� נמצא בקרב חולי� גבוה יותר של הפסקה או שינוי מינ

לוח  ()13%(לעומת צעירי� ) 7%(שיעור נמו� יותר נמצא בקרב קשישי� ). 8%(לעומת גברי� ) 16%(

  . משתני�  נשמרי� ג� בניתוח רבההבדלי� אל. )א" בנספח י�1א"י

  

הא� , בשנה האחרונה ":שקדמה לסקרשאלנו את המרואייני� שדיווחו כי לקחו תרופה כלשהי בשנה 

 ענו שלקחו ברציפות ארבעי� וחמישה אחוזי� "?לקחת תרופות מדי יו� במש� חודש רצו� או יותר

   . נוספי� דיווחו כי לקחו ברציפות תרופות ללא מרש�3%, תרופות מרש�) במש� חודש לפחות(

  

הא� בשנה שאלנו , או לטפל בוכדי ללמוד באיזו מידה יש לרופא המטפל מידע כולל על החולה בבו

משככי , תרופות טבעיות, ע� מרש� ( רופא עבר אית� על רשימת כל התרופות שאתה לוקחהאחרונה

רופא עבר אית� על רשימת  מכלל המרואייני� ענו כי ארבעי� וארבעה אחוזי�). כאבי� וכדומה

אה מובהקת ג� בניתוח ה נמצי העלי.�2005 שענו כ� ב�23%ה מובהקת מיזוהי עלי. התרופות שלה�

בשיעור העוני� כי רופא עבר מובהק  גידולה מעלה כי חל קופ בחינת השינוי בי� השני� לפי. משתני� רב

� ל�28%מ(לאומית ב ו,)�44%  ל�28%מ(מכבי ב, )�47% ל�35%מ(בכללית עמ� על רשימת התרופות 

  . )�36% ל33%( לא במאוחדת א�, )41%

  

לעומת הקופות  ,ממבוטחי כלליתיחסית  מעלה כי שיעור גבוה ,הקופ השוואת אחוז העוני� בכל

   .  על רשימת התרופות עמ� העידו כי רופא עבר ,האחרות

  

שיעור גבוה של מבוגרי� בקרב מי שלוקח תרופות בקביעות השוואה בי� אוכלוסיות שונות מעלה כי 

שיעורי� ). ב הצעירי� יותר בקר51%לעומת , 72%( על הרשימה עמ� דיווחו כי הרופא עבר 65מעל גיל 

 65%(בקרב דוברי רוסית , ) בקרב בריאי�41%לעומת  69%(גבוהי� נמצאו ג� בקרב חולי� כרוניי� 

למשתני�  נמצא כי משתני�בניתוח רב ). בקרב דוברי עברית�55% בקרב דוברי ערבית ו59%לעומת 

ווח שרופא עבר יית חיובית על דהשפעה עצמא  יש, ודוברי ערביתחולי� כרוניי� ,65מבוגרי� מעל גיל 

  .)' בנספח ז�1לוח ז (אית� על רשימת התרופות

  

 הלוקחי� הבקרב אלשיעור המדווחי� כי הרופא עבר אית� על רשימת התרופות  עלה �2007 ל2005בי� 

. משתני� מצאה מובהקת ג� בניתוח רבה זו ניעלי. )�2005ב 39%לעומת , �2007  ב57%(תרופות בקביעות 

ה עולה כי חלה עלייה בשיעור האנשי� הלוקחי� תרופות באופ� קופ שינוי בי� השני� לפיבניתוח ה

�  ל�34%מ(מכבי ב ,)�60% ל�42%מ( קבוע המדווחי� כי הרופא עבר אית� על רשימת התרופות בכללית

  .מובהקלא נמצא ) �50% ל�40%מ(במאוחדת שינוי ה. )�62% ל�38% מ(לאומית וב) 57%

  

מקרב ( על רשימת התרופות עמ�אחוז המדווחי� כי הרופא עבר  בי� הקופות בלא נמצא הבדל מובהק

למשתני� בקרב הנוטלי� תרופות באופ� קבוע מעלה כי  משתני� ניתוח רב. )הנוטלי� תרופות בקביעות

ווח שרופא עבר על רשימת יהשפעה עצמאית חיובית על דיש  , וחולי� במחלה כרונית65מבוגרי� מעל 

  .)�2לוח ז(התרופות 
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הסבר , למשל הוראות מתי לקחת (הא� רופא הסביר ל� מספיק על התרופות שאתה לוקחשאלנו ג� 

.  ענו שהרופא הסביר מספיקשישי� ושניי� אחוזי�. )'השפעות של כמה תרופות וכד, על תופעות לוואי

� ינוי מללא ש (בלו הסבריקכלל לא ש או ,בלו הסבר מספיקיהרגישו שלא קמ� העוני� כשליש  ,כלומר

שיעור זה נמו� בהשוואה לאלה שדיווחו כי רופא המשפחה הסביר לה� מספיק על מצב� . )2005

 ונמו� ג� בהשוואה לאלה שדיווחו כי רופא מקצועי הסביר לה� ,)83%(הרפואי ועל הטיפול הנדרש 

 71%: אחרי�בי� הנמצא הבדל בקבלת הסבר מספיק בי� מי שלוקח תרופות בקביעות ל). 82%(מספיק 

 בקרב מי שאינו לוקח תרופות 49% לעומת ,ממי שלוקח תרופות באופ� קבוע קיבלו הסבר מספיק

  . בקביעות

  

 בקרב 55% לעומת 80% (�65 מבוגרי� בני יותר מנמצא כי רופא הסביר מספיק על התרופות יותר ל

לדוברי , )57%  לעומת71%(לחולי� כרוניי� מאשר לבריאי� , )64�45 בקרב גילאי �62% ו,44�22גילאי 

 �60% לעומת כ73%( ולבעלי השכלה נמוכה ;)60%( לעומת דוברי עברית ,)67%(ורוסית ) 69%(ערבית 

  . )�1א"לוח י ()בקרב אחרי�

  

 השפעה יש, ודובר ערבית חולי� במחלה כרונית ,)65מעל (גיל : משתני נמצא כי למשתני��בניתוח רב

המשתייכי� לקטגוריות אלה , כלומר. בנוגע לתרופותצמאית חיובית על קבלת הסבר מספיק מהרופא ע

  .)�3לוח ז(הסברי� מספיקי� מדווחי� יותר על 

  

 65 מעל גיל קשישי�למשתני�   נמצא כי תרופות בקביעותי� בקרב מי שלוקחמשתני�ניתוח רבב

שקיבלו הסבר מספיק מהרופא על התרופות  ווחיהשפעה עצמאית חיובית על הד יש, דוברי ערביתו

  . )�4לוח ז (השפעה עצמאית שלילית על כ�יש שה ילמשתנה א ואילו ; לוקחי�שה�

  

   הערכת תפקוד מערכת הבריאות3.5

לא , מרוצה,  ממערכת הבריאות בישראלמאוד אתה מרוצה כללי באופ�הא� "שאלנו את המרואייני� 

, שירותי אשפוזכולל ( שאלה זו מתייחסת למערכת הבריאות באופ� רחב "?כ� מרוצה או לא מרוצה�כל

ה י חלה עלי�2007 ל2005בי� . החולי��ותקופ ולא רק לשירותי, )רפואת שיניי� וכדומה, פול ממוש�טי

 .)57% לעומת 63%(ממערכת הבריאות או מרוצי� מאוד מרוצי� שענו כי ה� המרואייני�  כל�ס�ב

 העליות אל. �2007ב �8%ל �2005 ב �5% מ �  ה בשיעור המשיבי� כי ה� מרוצי� מאודיעליחלה כ� �כמו

 עלה 2007ג� בסקר , �2005 ו2003בדומה למה שעלה בסקרי . משתני�נמצאו מובהקות ג� בניתוח רב

� השוואה לשיעור שבעי הרצו� מקופותב, שיעור המרוצי� ממערכת הבריאות נמו� באופ� משמעותיש

   ).�1לוח י) (החולי��  מרוצי� מקופת�62% מרוצי� מאוד ו25%(החולי� 

  

 ה מובהקתיעליכי בכללית חלה מעלה החולי� �בקרב מבוטחי קופות �2007 ל2005בי� השינוי בחינת 

שיעור .  שינוי מובהקלא נמצאבשאר הקופות  .�64%  ל�57%  מבשיעור המרוצי� ממערכת הבריאות

לא נמצא הבדל מובהק בשיעור . �10% ל�3%  ובמאוחדת מ,�8% ל�5%המרוצי� מאוד עלה בכללית מ

  . הקופ המרוצי� בכל
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השוואת שיעור המרוצי� ממערכת הבריאות בי� אוכלוסיות שונות מעלה כי דוברי ערבית מרוצי� 

בעלי הכנסה בחמישו� התחתו� מרוצי� יותר מבעלי הכנסה , )58% לעומת 90%(יותר לעומת אחרי� 

). 62%ת  לעומ70%( 64�22גילאי  מרוצי� יותר מ65 וקשישי� מעל גיל ,)60% לעומת 77%(גבוהה יותר 

, לעומת זאת. שלה�החולי� �תקופ  הביעו יותר שביעות רצו� ג� משירותיהיש לציי� כי אוכלוסיות אל

ופחות שביעות רצו� ממערכת  ,החולי��חולי� במחלות כרוניות הביעו יותר שביעות רצו� מקופת

  . אוכלוסייה הבריאהבהשוואה ל ,הבריאות ככלל

  

נמצא כי "  ממערכת הבריאותמאודמרוצי�  ומרוצי�" היה כאשר המשתנה התלוימשתני � תוח רבינב

השפעה עצמאית יש  ,דובר רוסית ודובר ערבית, )בחמישו� התחתו�(הכנסה , )65מעל (למשתני� גיל 

  . )�2לוח י(ה� נוטי� להיות יותר מרוצי� מאחרי� , כלומר. שביעות רצו� מהמערכתעל חיובית 

  

 כ��כלמה הסיבה העיקרית לכ� שאתה לא "רכת הבריאות  כי אינ� מרוצי� ממעמי שענואת שאלנו 

שביעות רצו� ממערכת הבריאות נגעו � הסיבות העיקריות לאי"?מרוצה או לא מרוצה מהמערכת

, )23%(רכי המבוטחי� ומענה על צלתחושה שהמערכת מנסה לחסו� במשאבי� ולפיכ� אינה נותנת 

רמה מקצועית , )15%(שוויו� במערכת �אי, )15%(סל שירותי� מצומצ� מדי , )15%(יוקר השירותי� 

  ). 9% (החולי��בתי ורמה נמוכה של ,)15%(רוקרטיה ועוד� בי, )15%(נמוכה של נותני השירותי� 

  

מידת השוויוניות בין אוכלוסיות בשביעות הרצון ובנגישות . 4

  השירותים

ויוניות בי� אחת ממטרותיו המוצהרות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי הייתה הגברת השו

 לאחר החלת החוק. במטרה להגביר את השוויו� ברמת הבריאות, האוכלוסיות בקבלת שירותי בריאות

. ניסיו� לרס� את הוצאותיה של המדינה על בריאותנעשה , ולנוכח הגירעו� המתמש� במערכת הבריאות

מטרת� ריסו� ש, באמצעות חוק ההסדרי�, הוכנסו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי שינויי�, לש� כ�

, )1999, גרוס ואחרי�(בריאות הע בשוויו� נגישות שירותי גוו� שריסו� כזה עשוי לפוכימ. תקציבי

, דוברי ערבית ורוסית, בעלי הכנסה נמוכה(מצב� של אוכלוסיות שונות  לעקוב אחר �2007המשכנו ג� ב

� א"י ו�1א"ות ילוח, א"ח ינספ(לפי מדדיו העיקריי� של המחקר ) 65 וקשישי� מעל גיל חולי� כרוניי�

2 .(  

  

בי� ) משתני� באמצעות ניתוח רב(בפרק זה מוצגי� התחומי� שבה� נמצאו הבדלי� מובהקי� 

 הניתוח ,כלומר. לאחר פיקוח על הקופה בה ה� מבוטחי�, הקבוצות הנבדקות לבי� כלל האוכלוסייה

, וותיקי�לעולי� , יהודי�ל� ערבי, עשירי�ליש פערי� בי� עניי� ) חולי��תקופ בתו� כל(בוח� הא� 

  ".מוחזקי� קבוע"כאשר שאר משתני הרקע , צעירי�לבריאי� או קשישי� לחולי� 
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אחרי� מלמדת כי להכנסה נמוכה ישנה בי� הל) בחמישו� התחתו�(בעלי הכנסה נמוכה השוואה בי� 

השפעה עצמאית חיובית
10

כבדה של ווח על היעל ד, על טיפול או תרופה בגלל תשלו� הוויתור על 

. בשנה האחרונהנפשית  וכ� על תחושת מצוקה,  המשפחתיבריאות על התקציב לעתשלומי המשפחה 

 וכ� על להכנסה נמוכה יש השפעה עצמאית שלילית על בעלות על ביטוח משלי� או על ביטוח מסחרי

ל השפעה עצמאית חיובית עיש להכנסה נמוכה , ע� זאת. הערכת מצב הבריאות כטוב עד טוב מאוד

ניקיו� , רמה מקצועית של מומחי�,  כגו� יחס אחיות ופקידי�,שביעות רצו� גבוהה ממגוו� מדדי שירות

 ,כ��כמו.  וממערכת הבריאות באופ� כללי,המשרדשעות עבודה של , )תחזוקה(וטיפוח מתקני הקופה 

  . בחצי השנה האחרונהד��השפעה עצמאית חיובית על קיו� בדיקת לח�יש להכנסה נמוכה 

  

יש  "דוברי ערבית"ל מלמדת כי באופ� כללי 2007יהודי� ותיקי� בשנת בי�  לדוברי ערביתהשוואה בי� 

המתנה על , שלילית על תחושה שתשלומי המשפחה לבריאות מכבידי� על התקציבהשפעה עצמאית 

יש למוצא ערבי .  ועל דיווח על קושי בקבלת טיפול רפואי,לרופא מקצועי במש� יותר משבועיי�

רופא  לעהוצאה , הערכת מצב בריאות כגבוה, פעה עצמאית שלילית ג� על קבלת חיסו� נגד שפעתהש

 ועל דיווח שיש רופא שמרכז את כל המידע והטיפול ,בעלות על ביטוח משלי� או ביטוח מסחרי, פרטי

   .שה� מקבלי�

  

, החולי��פתלמוצא ערבי יש השפעה עצמאית חיובית על שביעות רצו� גבוהה מיחס הפקידי� בקו

 , ושל עובדי המשרדהרופא המקצועי, ת שעות העבודה של רופא המשפחהח�נ!ִמ, ממבחר התרופות

השפעה עצמאית חיובית על מש� המתנה יש למוצא ערבי , כ��כמו. וממערכת הבריאות באופ� כללי

  .  ועל תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה,) דקות15עד (קצר לרופא משפחה 

  

 מעלה כי אוכלוסייה 2007 לאחרי� בשנת )דוברי רוסית (המועצות לשעבר�עולי� מברית השוואה בי�

למשתנה . ותיקי� כמעט בכל המדדי� שנבדקו במחקרהוזו מדווחת על שביעות רצו� נמוכה לעומת 

דובר רוסית יש השפעה עצמאית שלילית על שביעות הרצו� מהרמה המקצועית ומהיחס של רופא 

מניקיו� , מקלות קבלת הפניות, מקלות קבלת התרופות, מיחס הפקידי�, ותמיחס האחי, המשפחה

 למשתנה ,כ��כמו.  באופ� כלליהחולי��תקופ ומ,משירותי המעבדה, )תחזוקה(וטיפוח מתקני הקופה 

דובר רוסית ישנה השפעה עצמאית שלילית על הערכת שעות הפעילות של שירותי� שוני� כנוחות 

� ההשעות בכ�  ו,הרופאי� המקצועיי� ושל עובדי המשרד, פאי המשפחהרושעות העבודה של : מאוד

  . לוקחי� ומוסרי� בדיקות מעבדה

  

מוותרי� , כלומר(למשתנה דובר רוסית יש השפעה עצמאית שלילית על ויתור על טיפול בשל תשלו� 

בריאות ועל הערכת מצב ה, חיסו� נגד שפעת,  בחצי השנה האחרונהד��לח�על ביצוע בדיקת , )פחות

   .כטוב עד טוב מאוד

  

                                                   
, במקרה שלנו. היא מעלה את ההסתברות שמשהו יקרה, כלומר, ההשפעה היא חיובית במוב� הסטטיסטי   10

  .פול או על תרופה בשל מחיר�הכנסה נמוכה מעלה את ההסתברות שאד� יוותר על טי
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יש  מעלה כי למשתנה מחלה כרונית 2007 לבי� בריאי� בשנת חולי� במחלה כרוניתהשוואה בי� 

ר ותי על ו,משפחה לבריאות מכבידי� על התקציבתחושה כי תשלומי הההשפעה עצמאית חיובית על 

, ושת החודשי� האחרוני�רופא פרטי בשל לעעל הוצאה  ,על טיפול רפואי או על תרופה בשל התשלו�

או שינו מינו� של ליטול תרופה  וכ� על דיווח כי הפסיקו ,על תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה

  . תרופה על דעת עצמ�

  

 בחצי השנה ד��לח�על ביצוע בדיקת השפעה עצמאית חיובית ג� יש למשתנה מחלה כרונית 

על שביעות  וכ�,  על רשימת התרופותעמ�בר רופא עש על דיווח ,על קבלת חיסו� נגד שפעת, האחרונה

 משעות , מיחס אחיות,מהיחס של רופא המשפחה, רצו� גבוהה מהרמה המקצועית של רופא המשפחה

  .ועל דיווח כי אי� רופא המרכז את כל המידע על טיפולי� רפואיי� ,המשרד והמעבדההעבודה של 

  

על דיווח כי , בריאות כטוב עד טוב מאודית שלילית על הערכת מצב אהשפעה עצמיש למחלה כרונית 

  . בשנה האחרונה היה רופא שלא ענה על שאלות

  

יש ) 65מעל (למשתנה גיל  מעלה כי 2007אחרי� בשנת בי� ה ל)65מעל גיל (קשישי� השוואה בי� 

.  בחצי השנה האחרונה ועל קבלת חיסו� נגד שפעתד��לח�השפעה עצמאית חיובית על ביצוע בדיקת 

) בקרב נשי�(יש לו השפעה עצמאית שלילית על ביצוע בדיקת ממוגרפיה בשנתיי� האחרונות , ע� זאת

   .ועל הערכת מצב בריאות כטוב עד טוב מאוד

  

בעלות על ביטוח משלי� על , הוצאות לרופא פרטיעל השפעה עצמאית שלילית יש  65למשתנה גיל מעל 

השפעה עצמאית שלילית יש  65תנה גיל מעל בנוגע למדדי� של תיאו� טיפול נמצא כי למש. או מסחרי

 רופא שאי�ו, רופא לא ענה על שאלות על דיווח כי ,ה או שינוי מינו� של תרופהת נטילת תרופהפסקעל 

השפעה עצמאית חיובית על דיווח שרופא עבר על יש זה למשתנה , לעומת זאת. מידעשמרכז אחד 

   . תרופותרשימת התרופות וכ� שרופא הסביר מספיק לגבי אות�

  

   דיוןסיכום ו. 5

בבואנו להערי� את משמעות ממצאי הסקר יש מקו� לבחו� אות� על רקע ההתפתחויות הכלליות 

 שיעוראת הנתוני� על ירידה בתחושת הנטל הכספי וירידה בנית� להבי�  .ר הבריאותמגזבמשק וב

 התקופה. יות המדיניותהתפתחוה בהקשר של המגמות הכלכליות ו,פול רפואי ותרופותי על טהוויתור

יה בהכנסה הריאלית לנפש בכל יירידה באבטלה ועל,  התאפיינה בגידול בתוצר לנפש2005מאז 

 2007�2006בשני� , כ��כמו ).2008, בנק ישראל; 2008, משרד האוצר; 2007, אנדבלד וכה�( העשירוני�

חלה  ,פעמי�אופ� חדב, 2006בשנת . חבת ההנחות לקשישי� וחולי� להרמדיניות ממשלתיתיושמה 

 הופחתה למחצית תקרת 2007בשנת . הקטנה בשיעור ההשתתפות העצמית של קשישי� בתרופות

   .תרופות של חולה כרוני שמשתלמת בעדו גמלת הכנסה לעהתשלו� 

  

חשוב להדגיש כי עדיי� שיעורי� ,  על טיפול ותרופותהוויתורבתחושת הנטל ובשיעורי  למרות הירידה

בדוח  . בגלל התשלו�שירותמוותרי� על , י�י בקרב בעלי הכנסה נמוכה וחולי� כרונ במיוחד,ניכרי�
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א ער� בסיסי בחוק ישוויוניות שהגבי ההודגשה בעיה זו ומשמעותה ל 2007משנת '  ב58מבקר המדינה 

 בהסכמת שר , שר הבריאות�2009בעקבות הדוח והחלטת הממשלה מינה ב .ביטוח בריאות ממלכתי

השתתפות נציגי משרדי האוצר והבריאות לבחינת היקפי ההשתתפויות העצמיות של  ועדה ב,האוצר

   .עבור שירותי בריאותבמבוטחי� בתשלומי� 

  

קיימי� ,  הבולט בקרב החולי� הכרוניי� ובעלי ההכנסה הנמוכה,יתור על טיפול ותרופותופרט לו

יתוח שהוצג לעיל לבחינת בנ.  גרוע יותרה של אוכלוסיות אל�תחומי� נוספי� בה� נראה כי מצב

הפערי� בי� הקבוצות השונות מצאנו כי בעלי הכנסה נמוכה וחולי� כרוניי� מדווחי� יותר מאחרי� 

מחו� אל  פחות על פנייה ות מדווחהקבוצות אל, במקביל.  מכבידי�התשלומי� על בריאותכ� שעל 

עלי הכנסה נמוכה מדווחי�  ב,זאת ועוד).פנייה לרופא פרטי ופנייה לרפואה אלטרנטיבית(למערכת 

י הבעלות על ביטוח משלי� בי� חולי� שיעוראי� הבדל ב. פחות מאחרי� על בעלות על ביטוח משלי�

השפעה עצמאית חיובית על דיווח על בעיות בקבלת יש  אבל למחלה כרונית ,אחרי�בי� הכרוניי� ל

וכה יש ג� השפעה עצמאית למחלה כרונית ולהכנסה נמ . המשלי�באמצעות הביטוחשירות או טיפול 

   .השפעה כזויש ג� לדוברי ערבית ולקשישי� . חיובית על תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה

  

לשיפור שחל בשני� מקביל  שיפורוה, נתוני הסקר מלמדי� על שיפור בחלק ממדדי איכות השירות

תכנית מדדי "סגרת  הנמדדי� במ, ברוב המדדי� הרפואיי� לגבי איכות הטיפול בקהילה2006�2005

נתוני� אלה מלמדי� כי למרות היציבות  .)2007, פורת ואחרי� ("איכות לרפואת הקהילה בישראל

מאמצי הקופות לשפר ה� את , )לשנה �1.5%העומד על כ (ות בשני� האחרונותקופ י המעבר בי�שיעורב

נציי� עוד כי  .תחרותלעמוד בשיוכלו על מנת  ,ככל הנראה, הטיפול הרפואי וה� את השירות נמשכי�

.2006�2005  הושגו ללא גידול ריאלי בהוצאות הקופות בי� השני�,השיפורי� שדווחו
11
   

  

נמצאה שביעות רצו� . בחינת שירותי הביטוח המשלי� והביטוח המסחרי לע דגש הוש� 2007בסקר 

ק� הכיסוי סקר עולה כי שביעות הרצו� מהיהמ, לגבי הביטוח המשלי�. גבוהה מהביטוחי� הפרטיי�

 מצביעי� הממצאי� אל. של תכניות הביטוח המשלי� נמוכה לעומת שביעות הרצו� מהיבטי� אחרי�

 של הצוות המחקר יפרס� דוח נפרד המעמיק בנתוני� אל .התכניות על אפשרויות להמש� שיפור

  . הסקר

  

השימוש בשני� האחרונות הול� וגובר . בחינת ניהול הטיפול התרופתי לעדגש ג� הוש� בסקר 

 �6 ההוצאה הכוללת על תרופות בישראל בשנה מגיעה לכ. בתרופות כאמצעי טיפול מרכזי במחלות

 �18%תרופות מהווה כ לעההוצאה הלאומית ). על תרופות מרש�היא רוב ההוצאה כאשר  (₪מיליארד 

. בריאות והיא גדלה בקצב המהיר מקצב גדילת ההוצאה הלאומית לבריאות לעמההוצאה הלאומית 

ההוצאה על תרופות , זאת ועוד. משקי הבית מממני� כמחצית מההוצאה על תרופות מכספ� הפרטי

                                                   
ובאותה שנה מדד יוקר ) 1.9%( היה גידול בהוצאה הנומינלית לנפש מתוקננת 2006�2005בי� השני�    11

, ב� נו� וקידר; 2007, אשרוב והילמ��ולדמ� (�2.9%  ומדד תשומות הבריאות עלה ב2.5%הבריאות עלה ב
2007.(  



 

 32

 �10% ממשקי הבית מהוות כעל תרופות ההכנסות ; החולי��ותקופ  מס� הוצאות�20%מהווה כ

  .)2007, ב� נו� וקידר (החולי��ותקופ מהכנסות

  

בהיבט . היבט הכלכליה ה� מבחינתפואי והיבט הרה ה� מבחינתפול התרופתי חשוב יניהול נכו� של הט

עדר יה, למשל . שנית� בצורה לא מבוקרתקיימת הכרה בבעיות הנובעות מטיפול תרופתיהרפואי 

תרופות ללא מרש� ותוספי , תרופות מרש� (ל התרופות שהאד� לוקחשיה כוללת של הרופא ירא

לקויה ע� החולה על התרופות יכולה תקשורת . תרופתיות לא רצויות�יכול להוביל להשפעות בי� ,)מזו�

להוביל להפסקת טיפול תרופתי על דעת עצמו או לקיחה של תרופות שלא בהתא� להוראות מבחינת 

לבעיות אלה  . ולפגוע באפקטיביות הטיפול או א� בבריאות החולה,מש� לקיחהומועד לקיחה , מינו�

   .רו� לסיבו� במצב הרפואיישנ� השלכות כלכליות שנובעות מטיפול לא אפקטיבי שיכול לג

  

ווחו י החולי� שדשיעורנמצא שיפור ניכר ב �2007ב ,�2005בהשוואה לממצאי הסקר הקוד� שנער� ב

 שלקחו תרופת מיבקרב . כי בשנה האחרונה רופא עבר אית� על רשימת כל התרופות שה� לוקחי�

רק  ,ע� זאת .�2007 ב�57% ל�2005 ב�39%השיעור עלה מ) כל יו� במש� חודש לפחות(מרש� ברציפות 

  .בקרב כלל האוכלוסייה ענו כי רופא עבר אית� על רשימת כל התרופות שה� לוקחי� 23%

  

. לא נמצא שינוי לעומת הסקר הקוד� ,וגעי� לניהול הטיפול התרופתינהבמדדי� אחרי� , זאתלעומת 

בשנה האחרונה  ענו ש�13% וכ,כשליש ענו שהרופא לא הסביר מספיק על התרופות שה� לוקחי�

נתוני� אלה  .הפסיקו לקחת תרופה או שינו את המינו� על דעת עצמ� מבלי להודיע לרופא המטפל

  . מצביעי� על כ� שיש מקו� לשיפור נושאי� אלה הקשורי� לתקשורת בי� רופא לחולה

  

י�  וכ� שיפור בהיבטי� הקשור,החולי��ותקופ  שיפורי� בשירותי נמצאו2007�2005בתקופה , בסיכו�

   .בתחומי� רבי� יש מקו� לשיפורי� נוספי�, ע� זאת. לתשלומי�

  

מבחר הגדלת , מעבדההשירותי , עבודההשעות  מקו� לשיפור בנוחות יש, גישותבנושאי� הקשורי� לנ

 והקלה ,רופאי� יועצי�תור לקיצור מש� ה ,)17טופס (קבלת תרופות והפניות קלות , תרופותה

   .רותי�במגבלות מינהליות על קבלת שי

  

 על מנת עצמיתההשתתפות השינוי במדיניות תשלומי יש מקו� לשקול  שוויו�על מנת להגביר את ה

ת שירותי� ספרי ;להסיר מחסומי� כספיי� לקבלת שירותי� הפוגעי� בעיקר באוכלוסיות חלשות

הרחבת כיסוי ו ;אוכלוסיות הגרות ש�השירותי� ל על מנת להקל על נגישות שובי� מרוחקי�יבי

  . י� נוספי� שאינ� בסלשירותעל מנת לשפר את השוויו� בנגישות ל טוח המשלי�יהב

  

 יש מקו� לשיפור בהקדשת זמ� לחולה שיאפשר הגברת חולהבי� הרופא למפגש בהיבטי� הקשורי� ב

  .ניהול הטיפול התרופתי והסברי�איכות ה, טיפולהאו� יתהפעילויות הקשורות ל

  

 בשיפור ,מערכת הבריאותכלל לה�  ו,החולי��ותקופלה� ייעו אנו מקווי� כי ממצאי המחקר יס

 .מתמש� של השירותי� לאזרחי�
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