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 המחקר תמצית

 רקע 

על איכות החיים. בעיות בבריאות  ניכרתשפעה יש לה הכללית והקשר הדוק לבריאות  קשורהבריאות הפה 

הלעיסה יכולת בפה, והן עלולות לפגוע בלחוסר נוחות ו לכאבים ה וגורמותיהפה והשיניים נפוצות באוכלוסי

חד, במיוילדות חשובה תקופת החיצוני. שמירה על בריאות השיניים בהמראה בדיבור וביכולת התזונה, וב

 אי שמירה על בריאות השינייםל .למנוע או להפחית בעיות בהמשך החייםוהן כדי לתקופת הילדות עצמה הן 

 ח. תוצאות ארוכות טוו עלולות להיות

י ישראל גישה אוניברסלית תושב, שהבטיח ל3774-למרות חשיבות הנושא, חוק ביטוח בריאות ממלכתי מ

 חלק שמהוות מוגדרות קבוצות לכמה מלבד, רפואת השינייםשירותי לסל שירותים נרחב, לא כלל בהם את 

ם המדינה ניתנו השירותים בתחום זה בעיקר על ידי רופאי שיניים פרטיים, ומומנו . מקּומהאוכלוסייה קטן

 . בריאות המטופלים ואם באמצעות ביטוח על ידיאם ישירות  –ברובם באופן פרטי 

 ; חסם שהתבטאהרחב לציבור לנגישותם חסם ה של טיפולי השינייםהגבוה תםהיוותה עלּו לאורך השנים

לשפר את הנגישות  כדי. שיעור צריכת שירותים אלונמוכות בהגבוהות והכנסות הבעלי ה בין בפערים

לבצע רפורמה בכיסוי הביטוחי הציבורי  0030במהלך שנת  הוחלטלשירותי בריאות השן בקרב ילדים, 

עד  – 0030עד שנת  , ובהדרגה,8עד גיל  תחילהב) השן נוסף לסל השירותים : תחום בריאותלשירותים אלו

שירותים משמרים בעלות של ומספק  פטור מלא מתשלום עבור שירותי מניעה נותן שירותיםהסל . (30 גיל

לביקור הכולל שני טיפולים או יותר. האחריות  ₪ 50לכל טיפול שבסל, עם תקרת תשלום בסך  ₪ 00

יהיו זכאים  36-30גם ילדים בני  0033מתחילת ינואר  ים מוטלת על קופות החולים.ספקת השירותהל

 לשירותים אלו.

 מטרות המחקר

מחקר זה נועד לבחון את דפוסי השימוש בשירותי בריאות השן בקרב ילדים בכלל ובקרב תת קבוצות 

שירותים אלו בתקופה  ביניהם, את החסמים המונעים מילדים לפנות לטיפול, ואת התנסות הציבור בקבלת

    שלאחר הרפורמה.

 ן:המפורטות המטרות המחקר 

 זכאים במסגרת שהיו  (331)עד גיל  לבחון את מאפייני השימוש בשירותי בריאות השן בקרב ילדים

זכאים לשירותים במימון  לא היוש (30-332 )בני בקרב ילדיםו הרפורמה לשירותים במימון ציבורי

 בתקופת המחקר. ציבורי

  לבחון את התנסות הציבור בקבלת שירותי רפואת שיניים לילדים במסגרות ציבוריות ופרטיות לאחר

 הרפורמה 

                                                   

 .30כלומר, עד יום הולדת  1
 .39כלומר, עד יום הולדת  2
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  לאתר הבדלים במאפייני השימוש בין ילדים מקבוצות אוכלוסייה שונות המוגדרות לפי מוצא אתני

 כלכלי-מצב חברתילפי ו

 בלת טיפוללעמוד על החסמים שמונעים מחלק מההורים לפנות עם ילדיהם לק 

  טיפול בעקבות הרפורמה ואת תפיסות הציבור לגבי אותן הלבדוק שינויים שחלו בבחירת מסגרת

 מסגרות 

 להפיק לקחים ולגבש המלצות לגבי המשך יישום הרפורמה ולגבי הרחבתה האפשרית. 

 שיטת המחקר

בקרב הורים למשפחות עם ילדים   0036אוגוסט -בחודשים פברואר שנערך המחקר התבסס על סקר טלפוני

מסובסד לטיפול טיפול חינם או זכאים לש 33-0שתי קבוצות: בני כלל . טווח הגילים הנבחר 33-0בני 

 שתי השוואה בין בכל, שהטיפולים עבורם אינם ממומנים ציבורית. 33-30במערכת הציבורית היום, ובני 

 לצורכי בנוגע גם אלא, לא או ברפורמה נכללות ןה האם בשאלה רק לא נבדלות הן כי לזכור יש הקבוצות

ראיונות, עם שיעור היענות של  3,957בוצעו  .השיניים טיפול של לחשיבות בנוגע ולמודעות שלהם הבריאות

ילד אחד מכל קבוצת גיל, שאותו דגמנו  שאלות על. בכל משפחה ראיינו את אחד ההורים ושאלנו אותו 37%

)במקרה שהיה יותר מילד אחד בקבוצת גיל זו( באופן אקראי מבין ילדי המשפחה בגילים אלו. הראיונות 

 רוסית. בערבית ובנערכו בעברית, 

חברתי  עמדמ פי ועל( ערבי או)יהודי  מוצא פי עלקבוצות  לשלושחילקנו את המרואיינים  הנתוניםבניתוח 

מרואיינים  כללכלכלי נמוך -חברתי מעמד(: 3"סהלמהמגורים של  יאזור לאשכולותי )בהתאם כלכל

כלכלי בינוני עד -חברתי מעמדהמדגם המשוקלל, ו ןמ 53% שהיוו( 00)מתוך  8-3אשכולות בהמתגוררים  

כלכלי -חברתימעמד ל השייכיםהמדגם המשוקלל. את  ןמ 47%, שהיוו 00-7 תגבוה כלל מרואיינים מאשכולו

( ומאחר שבקבוצת המצב הבינוני והגבוה כמעט כל המרואיינים 44%ערבים )ל( ו54%נמוך חילקנו ליהודים )

להלן, אנו מציינים שלוש קבוצות אלו כך: מחכ"ל נמוך  ( הם יהודים, השארנו אותה כקבוצה אחת.78%)

 יהודים, מחכ"ל נמוך ערבים וממחכ"ל בינוני וגבוה.

 עיקרייםהממצאים ה

 שמירה על בריאות השינייםבנושא ההורים העמדות 

שחשוב  . הם סברושמצב השיניים שלהם הוא חלק חשוב מבריאותם הכללית סבוריםרוב ההורים נמצא כי 

שילדים צריכים להתחיל לבקר אצל רופא שיניים סברו ם המ 63%אבל, רק  ,לשמור על שיני חלב מפני עששת

שיעור לא ופאי השיניים היא להתחיל לבקר עם בקיעת השיניים הראשונות(. )בעוד המלצת ר 6לפני גיל 

שיניים רק כשיש בעיות. הורים יהודים השילדים צריכים לבקר אצל רופא  חשבו( 30%מבוטל מן ההורים )

                                                   

כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. האשכולות הם -אשכולות של מעמד חברתי 00-מבוסס על חלוקה ל 3
יחידות גאוגרפיות קטנות והומוגניות ככל האפשר מבחינת מצב דמוגרפי,  –קיבוצים של אזורים סטטיסטיים 

ות וסיווגן לפי הרמה "אפיון יחידות גאוגרפי 0036השכלה, תעסוקה ורמת חיים. להסבר מפורט ראה: למ"ס 
 http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/h_print.pdf"8000כלכלית של האוכלוסייה בשנת  -החברתית



 

iii 

אחרי גיל שלוש או שיניים הבביקורים אצל רופא שצריך להתחיל  סברונמוך  כלכלי-חברתי עמדמבוערבים 

 בינוני וגבוה.  כלכלי-מעמד חברתיבהורים לעומת  ,מתעוררות בעיותכאשר 

 )הכלולים ברפורמה( 11-2ילדים בני בנוגע ל ממצאים

 טיפול בשיני הילדים הרפואיים לעידוד הגורמים הפעולות 

בקופות החולים נותנים להורים מידע על האפשרות המטפלים בילדים האם הרופאים העיקריים  בדקנו

מהילדים קיבלו מידע או  33%מעודדים אותם לפנות לבדיקה. האם הם טיפולי שיניים בקופות ולקבל 

 38%במסגרת סל הבריאות. שיניים האפשרות לקבל טיפולי  עלרופא הילדים מהמלצה מרופא המשפחה או 

 המהילדים עברו בדיקת שיניים במסגרת שירותי בריאות השן לתלמיד בבית הספר או בגן בשנה האחרונ

קיבלו המלצה לבקר אצל רופא שיניים לצורך טיפול או בדיקה מקיפים יותר.  40%, מתוכם לפני הסקר

 כמחצית מההורים שילדיהם קיבלו המלצה כזו אמרו שבעקבות ההמלצה לקחו את הילד לרופא שיניים.

  מצב בריאות הפה של הילד

ו טוב מאוד. כאשר שאלנו על סימנים טוב אכמהילדים הוגדר על ידי הוריהם  88%מצב בריאות הפה של 

המעידים על בעיות בבריאות הפה כמו תכיפות של כאבים, הפסד ימי לימודים ומבוכה בגלל בעיות שיניים, 

בינוני  כלכלי-כלכלי נמוך סובלים ממצבים אלו יותר מילדים במעמד חברתי-חברתי עמדממצאנו שילדים ב

( סובלים לפחות מדי פעם 55%נמוך ) חברתי-מעמד כלכליב וגבוה. שיעור גבוה במיוחד של ילדים ערבים

 מכאבים בשיניים.

 צחצוח שיניים

 69%רק נמצא כי צחצוח שיניים קבוע הוא אחת הפעולות החשובות ביותר לשמירה על בריאות השיניים. 

מצחצחים פחות מפעם ביום. גם בתחום זה  09%וכי  מהילדים מצחצחים שיניים פעמיים ביום או יותר

כלכלי בינוני וגבוה -מעמד חברתיב: מחצית מהילדים כלכלי-המעמד החברתיקיימים פערים על רקע 

מהערבים  66%-נמוך ו כלכלי-מעמד חברתיבבקרב היהודים  39%מצחצחים פעמיים ביום או יותר, לעומת 

 נמוך. כלכלי-מעמד חברתיב

 שימוש בשירותי רפואת שיניים

 שימוש בשירותי רפואת שיניים: ביקור אצל רופא שיניים בשנה האחרונהשני מדדים עיקריים של בדקנו 

לפני  כל סוגי הביקורים בשנה האחרונהבשאלה אחת שאלנו על וביצוע ביקורת תקופתית.  לפני הסקר 

נפרדת שאלנו האם ההורה נוהג בשאלה , ו, אם לצורך ביקורת תקופתית ואם לצורך טיפול בבעיותהסקר

מצאות בעיות בשיניים(; יורת תקופתית )כלומר, ביקורי שגרה שאינם קשורים להלקחת את הילד לביק

 ביקורים כאלה חשובים לשמירה על בריאות השיניים על ידי מניעה וגילוי מוקדם של בעיות.

 מהילדים ביקרו אצל רופא שיניים בשנה  35% – ה לפני הסקרביקור אצל רופא בשנה האחרונ

משתני נמצא -בניתוח רב הילדים לא ביקרו מעולם אצל רופא שיניים.מ 04%-ו, לפני הסקר האחרונה

כי לביצוע ביקורת תקופתית על ידי ההורה, לגיל מבוגר יותר של הילד, לעמדות חיוביות של ההורה 

קשר יש  כלפי חשיבות הטיפול בשיניים, להמלצה של רופא ראשוני ולכך שהילד נבדק בבית הספר

אחרונה. הסיבות העיקריות שצוינו על ידי המרואיינים לכך שהילד לא חיובי מובהק לביקור בשנה ה

צעיר מדי. מחיר הטיפול צוין כסיבה  הואושביקר בשנה האחרונה היו שלילד אין בעיות בשיניים, 

 מההורים. 0%להימנעות מביקור רק על ידי 
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ביקרו הילדים בהן שחילקנו את מסגרות הטיפול מסגרת הטיפול בביקור האחרון לפני הסקר.  -

הסדר )מרפאות פרטיות שיש להן הסדר ה; מרפאות החולים לארבעה סוגים: מרפאות של קופות

קופה(; מרפאות הכך שמבחינת הלקוח התשלום הוא כמו במרפאת  ;אחת או יותרקופה עם 

מהילדים  93%גופים אחרים(.  של בתי חולים ושל ומרפאות אחרות )מרפאות של עיריות,  פרטיות

מהילדים  33%שיניים בשנה האחרונה עשו זאת במסגרות במימון ציבורי: הו אצל רופא שביקר

-מהילדים ביקרו במרפאה פרטית ו 03%, זאת ועודבמרפאת הסדר.  30%-במרפאות של הקופות ו

 במרפאה מסוג אחר.  6%

ות מסגרות הטיפול העיקרי היוהסדר( מרפאות הקופה והמסגרות במימון ציבורי )מרפאות ה     

את השימוש הרב ביותר היא ן בהלילדים מכל שכבות האוכלוסייה; קבוצת האוכלוסייה שעשתה 

 39%, רק לעומתםביקרו במרפאות ציבוריות. מהם  84%-נמוך, ש כלכלי-חברתיבמעמד יהודים 

-יבמעמד חברתכלכלי נמוך טופלו במרפאות ציבוריות, בדומה לילדים -חברתי עמדמהערבים במ

מהם טופלו במרפאות ציבוריות. הילדים הערבים גם פנו יותר מילדים  33%-ש ,וגבוהבינוני כלכלי 

בכך שאין כמעט מרפאות  ממצא זהניתן להסביר . יהודים למרפאות הסדר, ופחות למרפאות קופה

 ישובים ערביים.יקופה ב

 סיבת הביקור הנפוצה ביותר הייתה בדיקה תקופתית ביוזמת ההורים. סיבת הביקור האחרון -

(. ילדים 03%) ו( והמשך טיפול או השלמת00%טיפול בבעיה דחופה ); מהביקורים( 59%-)הסיבה ל

כלכלי בינוני וגבוה -חברתי מעמדכלכלי נמוך מגיעים לטיפול הרבה יותר מילדים ב-חברתי במעמד

בינוני וגבוה מגיעים הרבה  כלכלי-במעמד חברתיבגלל בעיות דחופות או השלמת טיפול, וילדים 

 תר בשביל בדיקות שגרתיות. יו

 מהילדים מגיעים לרופא לביקורת תקופתית שגרתית. מצאנו  54% נמצא כי – ביקורת תקופתית

-חברתיבמעמד מהילדים  43%כלכלי. -חברתי מעמדהבדלים בנושא זה על רקע מוצא )יהודי או ערבי( ו

כלכלי נמוך -חברתי במעמד מהיהודים 55%כלכלי בינוני וגבוה מגיעים לביקורות תקופתיות, לעומת 

שיעור המגיעים לביקורת תקופתית עולה עם נמוך.  כלכלי-חברתי במעמדמהערבים  06%רק לעומת ו

מוצא משתנים משתני מצאנו כי ל  -רבה. בניתוח 4-0בני  מגיעים יותר מילדים 33-3ילדים בני  הגיל:

מדות ההורה לגבי הדרך הנכונה , עהמגיע לביקורת תקופתית )יהודי או ערבי(, השכלת ההורה, הורה

 קשר מובהק להגעת הילד לביקורת תקופתית.יש  על בריאות השיניים וגיל הילדשמירה ל

 האחרון אצל רופא השיניים בביקור ההתנסות

. ההמתנה הייתה קצרה יותר במרפאות פרטיות ופחות שבוע המתינו מהילדים 54% – זמן המתנה לתור .0

 בעיות דחופות.ובקרב ילדים שהגיעו בגלל 

, גבוהה הייתה הרופא בעבודת שונים מהיבטים הרצון שביעות – ומהמרפאה מהרופא הרצון שביעות .4

בשני . שאלנו עליהםש ההיבטים בכל מאוד רבה או רבה במידה רצון שבעי היו מהמרואיינים 84% ומעל

 המידה: הקופה מרפאות לעומת מובהק באופן גבוהה תהיה הפרטיות במרפאות הרצון שביעות היבטים

שביעות הרצון מהיבטים שונים  .לילד זמן הקדיש הרופא בהש והמידה, הבעיה את הסביר הרופא בהש

ומעלה מהמרואיינים היו שבעי רצון  95%של המרפאה הייתה גבוהה למדי. למעט בשאלת המחיר, 

במידה רבה או רבה מאוד בכל ההיבטים. שביעות הרצון מהמחיר הייתה גבוהה במובהק במרפאות 
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ייתה גבוהה במובהק הקופה וההסדר לעומת המרפאות הפרטיות, ושביעות הרצון מיחס הפקידות ה

 במרפאות הפרטיות ובמרפאות ההסדר, יחסית למרפאות הקופה.

הביקורים רופא השיניים בירר אם הילד מצחצח  ברוב – הפה בריאות על שמירה לגבי והדרכה בירור .3

בכמחצית הביקורים ניתנה הדרכה בנושא או נערכה בדיקה של אופן הצחצוח. שיניים, אבל רק 

 ריכו ובדקו יותר את  הצחצוח וביררו יותר את סוג משחת השיניים.במרפאות הפרטיות הד

  ידע על הרפורמה

חינם או  – רוב ההורים יודעים על הזכאות לקבלת טיפולי שיניים במסגרת קופות החוליםנמצא כי 

 טווח הגילים הנכון של הזכאות. מהובהשתתפות עצמית קטנה, אך מיעוטם יודעים 

  הרפורמהמעבר מסגרת בעקבות 

חמישית מהילדים שהיו אי פעם אצל רופא שיניים עברו ממסגרת טיפול פרטית או קהילתית למסגרת של קופת 

 כלכלי נמוך. -חברתי במעמדהחולים בעקבות הרפורמה. היקף המעבר היה גדול יותר בקרב ילדים יהודים 

 )שאינם כלולים ברפורמה( 11-12ילדים בני ממצאים בנוגע ל

דפוסי בחון את לא נכללו ברפורמה, אך ייתכן שייכללו בה בעתיד. רצינו ל 33-30ילדים בני השירותים ל

בעתיד, אם קבוצת גיל זו תוכל לקבל כך, ו ;הטיפול בקרב ילדים שאינם זכאים לקבל טיפול במימון ציבורי

השאלות ששאלנו דפוסי הטיפול בשני המצבים. מכלול  ביןשירותים במימון ציבורי, ניתן יהיה גם להשוות 

 בנוגע לילדים אלו היה מצומצם יותר.

 מהילדים הוגדר על ידי הוריהם כטוב או  86%מצב בריאות הפה של  – מצב בריאות הפה של הילד

בינוני וגבוה היה טוב יותר מזה של  כלכלי-במעמד חברתיטוב מאוד. מצב בריאות הפה של ילדים 

 נמוך. כלכלי-במעמד חברתיילדים יהודים וערבים 

  מהילדים ביקרו אצל רופא שיניים.  37%  – רופא השיניים בשנה האחרונה לפני הסקר אצלביקור

בינוני וגבוה וילדים להורים אקדמאים היה גבוה כלכלי -במעמד חברתישיעור המבקרים בקרב ילדים 

 יותר. 

אות קופה, מהילדים בקבוצת גיל זו טופלו במרפ 56% – מסגרת הטיפול וסיבת הביקור האחרון -

כלכלי נמוך מטופלים -במרפאות פרטיות והשאר במרפאות אחרות. יהודים ממצב חברתי 43%

כלכלי -מעמד חברתיבלרוב בקופה, בעוד שהערבים מטופלים ברובם במרפאות פרטיות. ילדים 

שתי המסגרות הללו באופן כמעט שווה. יש לזכור שעבור ילדים בגיל זה הטיפול בגבוה מטופלים 

ת הקופה איננו במסגרת ציבורית והוא ניתן בתשלום, אם כי המחיר נמוך על פי רוב מן במרפאו

 המחיר במרפאות פרטיות.

הייתה בדיקה תקופתית ואחריה בעיה דחופה והמשך טיפול. ילדים  סיבת הביקור הנפוצה ביותר -

 -חברתימצב בכלכלי בינוני וגבוה מבקרים יותר לצורך בדיקה תקופתית וילדים -חברתיבמעמד 

 כלכלי נמוך מבקרים לצורך טיפול בבעיה )בעיקר דחופה(. 

 במעמד מהילדים נוהגים ללכת לרופא שיניים לביקורת תקופתית. ילדים  43% – ביקורת תקופתית

 כלכלי בינוני וגבוה וילדים להורים אקדמאים הולכים יותר לביקורת תקופתית. -חברתי
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 סיכום ודיון

ה מקיפה של דפוסי השימוש בשירותי רפואת שיניים לילדים בישראל תמונ מצטיירתממצאי המחקר מ

במסגרתה הוכנסו השירותים עבור ילדים לסל  0030-לאחר החלת הרפורמה בתחום זה בכשנתיים 

השירותים שבחוק בריאות ממלכתי. המחקר עסק בעיקר בילדים שהשירותים עבורם הוכנסו לסל 

 אינם יכולים לקבל טיפול במסגרת הסל.הבריאות, אבל גם בילדים גדולים יותר ש

ציבור לשימוש בשירותים שמוצעים במסגרת הרפורמה. בקרב ה ענות גבוהיהשיעור הממצאים מצביעים על 

המסגרות הציבוריות )מרפאות קופות החולים ומרפאות ההסדר( הן מסגרות הטיפול העיקריות של ילדים 

ים בכל שכבות האוכלוסייה, כולל אוכלוסייה במצב חברתי בקבוצת הגיל הרלוונטית. דבר זה נכון לגבי ילד

שכן הוא מפריך את החשש שהאוכלוסייה החזקה תדיר את  ,כלכלי בינוני וגבוה. לממצא זה חשיבות רבה

רגליה מהשירותים הציבוריים שעלולים להיחשב כמיועדים רק לאלו שידם אינה משגת. דבר זה חשוב לשם 

זמן ולמניעת פגיעה תקציבית בהן בעתיד; שכן מדובר בשירות המשמש  הבטחת איכות השירותים לאורך

 את כלל האוכלוסייה ולא רק את האוכלוסיות החלשות.

י נמוך משתמשים יותר מאחרים בשירותי רפואת השיניים הציבוריים. לעומת לכלכ-חברתי עמדמביהודים 

כלכלי -מיהודים במעמד חברתי נמוך משתמשים פחות בשירותים אלה כלכלי-חברתי עמדבמזאת, ערבים 

וחלק גדול יותר מהם ממשיכים להשתמש בשירותים פרטיים. הסבר אפשרי אחד לתופעה זו הוא  ,נמוך

תכן שיש גם חסמים יי .לאוכלוסייה ביישובים הערביים נמוכה יותר מרפאות הציבוריותנגישותן של הש

זהו נושא שחשוב לבדוק אותו כדי לקדם בכל מקרה  אחרים המונעים מהאוכלוסייה להגיע למרפאות אלו.

 שירות שיהיה נגיש, זמין ושוויוני לכלל האוכלוסייה.

דעים לחשיבות של ההורים קשר חזק לטיפול בשיני הילדים. הורים רבים אינם מּוולאמונות לעמדות  ,כצפוי

לא בעקבות של ביקורים תקופתיים שגרתיים, ש םהתחלת הטיפול בשיני הילדים בגיל מוקדם, ולחשיבות

כלכלי נמוך. הדבר בא לידי -חברתימעמד בהורים קרב יותר ב הזה רווח דעות בעיות בשיניים. חוסר המּו

ביטוי בפערים גדולים מאוד בין קבוצות אוכלוסייה שונות בשיעור הילדים שהולכים לביקורת תקופתית, 

במעמד ם פחות מאשר ילדים כלכלי נמוך )ערבים ויהודים( הולכי-כאשר ילדים מקבוצות במעמד חברתי

בינוני וגבוה. בהתאמה לפערים בביצוע בדיקות תקופתיות, נמצאו במחקר הבדלים גדולים  כלכלי-חברתי

בגללן נערך הביקור אצל רופא השיניים בקרב ילדים מן הקבוצות שבדקנו. ילדים השייכים למעמד שבסיבות 

-קופתית שגרתית; ילדים השייכים למעמד חברתיכלכלי בינוני וגבוה הגיעו בעיקר לשם ביקורת ת-חברתי

 בבעיות דחופות. – כלכלי נמוך הגיעו בעיקר לשם טיפול בבעיות, בחלק גדול מן המקרים 

מצאנו שביעות רצון גבוהה מן הטיפול הניתן במרפאות השיניים, הן הציבוריות והן הפרטיות,  ,לובסך הכ

 מטופלי המרפאות הפרטיות.יתה גבוהה יותר בקרב יאם כי שביעות הרצון ה

כלולה ברפורמה, מצאנו פערים בין קבוצות אוכלוסייה בשיעור  אינהש( 33-30)בני בנוגע לקבוצת הילדים 

לא נמצאו בקרב הילדים שהשירותים עבורם כלולים ברפורמה. אלו פערים  ;הביקורים בשנה האחרונה

 שות בנוסף לפערים במודעות. עשוי לרמוז על פערים בנגי 33-30בנוגע לילדים בני ממצא ה
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 כיווני פעולה אפשריים

 לאור הממצאים, ניתן להעלות מספר כיווני פעולה אפשריים:

 לאור ההיענות הגדולה בכלל האוכלוסייה לשירותי רפואת שיניים  – הרחבת הרפורמה לגילים נוספים

במימון ציבורי ושביעות הרצון הגבוהה מהם, ולאור הפערים המסתמנים בשימוש בשירותי רפואת 

כלכלי שונה בקרב ילדים שהשירותים עבורם אינם -שיניים בין אוכלוסיות השייכות למעמד חברתי

 ל להרחיב את הרפורמה לקבוצות גיל נוספות.כלולים בסל הבריאות, כדאי לשקו

 מן הסקר עולה כי השימוש בשירותי רפואת שיניים  – הנגשת השירותים לאוכלוסייה הערביתשיפור ב

במימון ציבורי נמוך יותר בקרב ערבים. אנחנו משערים שאחת הסיבות לכך היא בעיית נגישות. לפיכך, 

האוכלוסייה הערבית )וביישובים קטנים באופן  יש לבדוק את פריסת המרפאות הציבוריות בקרב

כללי( ולתגבר אותן במקומות שבהם יש בכך צורך. כמו כן, חשוב לברר אם יש חסמים נוספים 

 במסגרת הרפורמהלהם שמונעים מאוכלוסייה זו ומאוכלוסיות אחרות לנצל את השירותים המוצעים 

 . בצורה המיטבית

  יישוג(outreach)  אוכלוסיות שאינן לנסות ולהגיע לכדאי  – משתמשות בשירותיםאוכלוסיות שאינן

 .      את זכאותןמשתמשות בשירותים במימון ציבורי ולתת להן מידע שיעזור להן לממש 

  הרחבת הפעולות להעלאת המודעות לחשיבות השמירה על בריאות השיניים ולעידוד הטיפול

יבות השמירה על בריאות השיניים ולדרך יש קשר הדוק בין עמדות ההורה בנוגע לחש - בשיניים

הנכונה לעשות זאת לבין הטיפול בשיני הילד. חשוב לקיים פעולות ההסברה בנושא זה שיגיעו לכלל 

האוכלוסייה ובמיוחד לאוכלוסיות מוחלשות שממעטות לבקר באופן שגרתי אצל רופא השיניים. 

חשיבות הטיפול השגרתי בשיני הילדים בפעילויות אלו יש לתת מידע ולהעלות את מודעות ההורים ל

כבר מגיל צעיר. ההסברה צריכה להתאים תרבותית לאוכלוסיית היעד, תוך התמקדות בבעיות 

 ובפערים שמאפיינים כל אוכלוסייה.   

 לעודד ילדים לפנות לקבלת  יכולשמן המחקר עלה שגורם נוסף  – הרחבת שירותי בריאות השן לתלמיד

ם שמבצע בדיקות בבית הספר במסגרת שירותי בריאות השן לתלמיד. כיום טיפול הוא רופא השיניי

שירות זה מתחיל בגן חובה. כדאי להמשיך ולפתח שירות זה גם לגילים צעירים יותר )במיוחד לאור 

הממצא שהורים רבים אינם מודעים לצורך להתחיל בביקורים כבר מגיל צעיר(, ולהשתמש בבדיקות 

להקניית הרגלי צחצוח הן כאמצעי וצעי לעידוד ילדים להגיע לטיפול, כאמ, הן במסגרות החינוך

 שמירה על בריאות הפה מגיל צעיר. לו

 רופאי משפחה ורופאי ילדים  – שימוש במפגשים רפואיים למתן מידע ולעידוד הטיפול בשיניים

רפואיים ולהמלצותיהם יש משקל רב. כדאי לנצל מפגשים  ,נפגשים לעתים תכופות עם ילדים והורים

 ההורים לחשיבות בריאות השיניים ולהיותה חלק מן הבריאות ם שלאלו למתן מידע, להעלאת מודעות

 מתעוררותהכללית ולעידוד ההורים לבקר עם הילדים אצל רופא השיניים באופן שגרתי ולא רק כאשר 

   בעיות. 

 המכון ובכנס מקצוע אנשישל ו מדיניות קובעי של שונים בפורומים, ההיגוי ועדתוב הוצגו המחקר ממצאי

במימון המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות המחקר נערך . בריאות שירותי לחקר הלאומי

 .הבריאות



 

 

 דברי תודה

 ברצוננו להודות לכל האנשים שתרמו לביצוע המחקר:

 ובראשונה לכל המרואיינים שהקדישו מזמנם וענו על השאלון, ובכך אפשרו את ביצוע המחקר.בראש 

תודה לכל המראיינות והמראיינים שעבדו במחקר, ותודה מיוחדת לאיאת אגבריה שריכזה את עבודת 

 השדה. 

פרופ' נדב ר מלכה אשכנזי, "ר דן אלגיסר, ד"רמי אדוט, ד –אנו מודים לחברי ועדת ההיגוי של המחקר 

ר חגי סלוצקי על תרומתם להבנת הממצאים ועל "ר טוביה חורב, וד"ר מחמוד דלאשה, ד"דוידוביץ, ד

 הערותיהם והצעותיהם המועילות.

 תודה מיוחדת לברוך רוזן, על עזרתו ועל הערותיו המועילות לכל אורך הדרך.

גלית, וללסלי קליינמן שהפיקה שתרגמה חלקים לאנ נעמי הלסטדתודה לענת ברבריאן שערכה את הדוח, ל

 והביאה לדפוס.

 אנו מודים למכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות על סיועו במימון המחקר.
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 מבוא. 1

על איכות החיים. בעיות בבריאות  ניכרתשפעה הלה יש כללית והקשר הדוק לבריאות  קשורהבריאות הפה 

הלעיסה יכולת והן עלולות לפגוע ב ,בפהלחוסר נוחות ו לכאבים ה וגורמותיהפה והשיניים נפוצות באוכלוסי

במיוחד, ילדות חשובה תקופת החיצוני. שמירה על בריאות השיניים בהמראה בדיבור וביכולת התזונה, בו

 אי שמירה על בריאות השינייםל; למנוע או להפחית בעיות בהמשך החייםוהן כדי לתקופת הילדות עצמה הן 

 ח. תוצאות ארוכות טוו ות להיותעלול

ישראל גישה אוניברסלית , שהבטיח לאזרחי 3774-למרות חשיבות הנושא, חוק ביטוח בריאות ממלכתי מ

 חלק שמהוות מוגדרות קבוצות כמהל מלבד, רפואת השינייםשירותי את  וב, לא כלל נרחב לסל שירותים

. מאז קום המדינה ניתנו השירותים בתחום זה בעיקר על ידי רופאי שיניים פרטיים, האוכלוסייהן מ קטן

אם באמצעות ביטוח. העלות הגבוהה של טיפולי המטופלים ו על ידיאם ישירות  –ומומנו ברובם באופן פרטי 

 בפערים גדולים בשימוש בין בעלי הכנסות גבוהות ונמוכות. מתבטאוהדבר  ,סם לנגישותח   היאשיניים 

לבצע רפורמה בכיסוי הביטוחי  0030-ב חלטוהלשפר את הנגישות לשירותי בריאות השן בקרב ילדים,  כדי

שיניים  טיפולי לסל הבריאות במסגרתה נוספו. 0030לתוקף ביולי נכנסה והיא  הציבורי לשירותים אלו

. הכוונה המקורית במשרד 30לגיל  – 0030-, וב30הורחב גיל הזכאות עד לגיל  0033-ב. 8לילדים עד גיל 

נדחתה. החל מינואר אך מסיבות תקציביות הרחבה זו  ,הבריאות הייתה להמשיך ולהרחיב את גיל הזכאות

הסל כולל פטור מלא מתשלום עבור שירותי מניעה, והשתתפות . 36-30י גם על קבוצת הגיל יחול הכיסו 0033

 השירותים מוטלת על קופות החולים. ספקת הלמרים. האחריות עצמית נמוכה עבור שירותים מש  

מחקר זה נועד לבחון את דפוסי השימוש בשירותי בריאות השן בקרב ילדים בכלל ובקרב תת קבוצות 

ת החסמים המונעים מילדים לפנות לטיפול, ואת התנסות הציבור בקבלת שירותים אלו בתקופה ביניהם, א

  שלאחר הרפורמה.

 רקע וסקירת ספרות . 2

 שירותי בריאות הפה בישראל טרם הרפורמה 2.1

 מימון ציבורי

אשר המדינה או קופות החולים  ,נכלל ברשימת שירותי הבריאות הבסיסיים אינותחום בריאות השן 

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. קבוצות אוכלוסייה מיוחדות  ,לכלל האוכלוסייה ספקתםהאחראיות על 

חולים אונקולוגים וחולים אחרים במצבים : שירותי בריאות שיניים במימון ציבורי מלא או חלקיזכאיות ל

על קופות החולים לספק להם  מוטל ,ת ממלכתייה לחוק ביטוח בריאויהתוספת השנעל פי מוגדרים, ש

החוסים במוסדות, שמקבלים טיפול מסובסד במרפאות  עם מוגבלות שכלית התפתחותיתשירותים;  אנשים 

של משרד הרווחה; וקבוצה מצומצמת של קשישים שמקבלים שירותי בריאות הפה במרפאות קהילתיות, 

אף הוא הרשויות המקומיות ובמרפאות מיוחדות בתוך בתי אבות ובמרכזי יום. צה"ל  על ידיהמופעלות 

  מסוימים.  שירותי רפואת שיניים וקבעחיילים בשירות חובה ל מספק
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בבריאות  אמורה לקבל שירותים ציבורייםהייתה גם לפני הרפורמה הגדולה ביותר ש אוכלוסייהקבוצת ה

שירותי בריאות השן לתלמיד ניתנים על ידי הרשויות המקומיות, היא ילדים בגנים ובבתי הספר.  השן

על ידי שלושה  מומנובהנחיה מקצועית ובפיקוח של האגף לבריאות השן במשרד הבריאות. השירותים 

בפועל, השירות לא ההורים. ן גרת בריאות השן הנגבית מַאהרשויות המקומיות וגורמים: משרד הבריאות, 

ן מ 08%רק  0007-ה של הרשות המקומית. בתהחלטל נתונההייתה  והפעלתש מאחר, ניתן לכל הילדים

קיבלו אותו  הילדים במדינהן הרשויות המקומיות הפעילו במוסדות החינוך שלהם את השירות, ורק שליש מ

(Machnes & Carmeli, 2009). שכלל חינוך לבריאות השן ובדיקת רופא שיניים  ,שירות זה ניתן במסלול בסיסי

ם זּול עזרה ראשונה לילדי כל הכיתות וטיפול י  ל  רשויות וכ  במעט ובמסלול מקיף שניתן (, רות מניעתי)שי

 . , משרד החינוך(0.0-50-)ב(0ד/")חוזר מנכ"ל תשסב -לילדי כיתות א ו

 מימון פרטי

 בכך; ( באופן פרטי79.4%שיניים בישראל ברובה המכריע )הרפואת  מומנה, הרפורמה ה שלהחלתעד למועד 

; רבינוביץ', 0009)חורב ומן,  המימון הממשלתי גדול יותרנתח בהן ש ממדינות מערביותנבדלת  ישראל

המטופל לנותן השירותים, או באמצעות ן להיות ישירות מ עשויעבור שירותי רפואת השן התשלום  .(0007

חלקם של  .ימסחר שיניים( יש ביטוח 9%-ביטוח שיניים. רק לאחוז קטן ממשקי הבית בישראל )פחות מ

 30%בעלי הביטוח משתנה לפי רמת ההכנסה, ובחמישון התחתון הוא עומד על אחוז אחד בלבד, לעומת 

מקנים  החולים הביטוחים המשלימים בקופותנוסף על כך, (. 0030בחמישון העליון )נבון וצ'רניחובסקי, 

 ניתנו בהנחה או ללא עלות ולים רביםטיפבמסגרת ביטוחים אלו  ,ולפני הרפורמה ,הנחות על טיפולים

 . לילדים בגילים שונים

בון וצ'רניחובסקי, נשנערך במכון טאוב ) 0008-בניתוח של נתוני סקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס מ

בחמישונים השונים מוציאים סכומים שיש להם הוצאות על רפואת שיניים (, נמצא שמשקי הבית 0030

אבל, יותר משקי בית  ,צורך ולא של מותרות שיניים יש מאפיין שלדבר שמראה שלרפואת  ;דומים

בעלי קרב מרבים יותר שהמחברים מסיקים מכך בחמישונים הגבוהים מדווחים על הוצאות בסעיף זה. 

יתור זה פוגע במיוחד וההכנסות הנמוכות מוותרים על שירותי רפואת שיניים. המחברים מציינים שו

 (. שםיותר בחמישונים הנמוכים )בילדים, ששיעורם גדול 

 ובישראל בעולם שינייםה ותחלואת הפה בריאות מצב 2.2

השייכים קרב יותר ב רווחתהיא במחקרים ממדינות שונות נמצא ש. חייםה חקשורה לאור שינייםהתחלואת 

 Edelstein, 2002; Fisher-Owens et al.,  2013; Gillcrist) מיעוטים אתנייםובקרב  נמוך כלכלי-מעמד חברתיל

et al.,  2001; Jimenez et al.,  2004; Mantonanaki et al.,  2013; Mouradian et al., 2000; Oliveira et al.,  2008; 

Peres et al.,  2007; Petersen et al.,  2005; Slade et al.,  2006 .) ,כמו כן, נמצא קשר בין השכלת ההורים

בריאות )צחצוח השמירה על בריאות הפה לבין מצב בריאות הפה והתנהגות לבאשר התנהגותם ועמדותיהם 

 Ismail et al.,  Jimenez et al.,  2004; 2001; Okada et al., 2002, 2008; Skeie et) הםלמשל( של ילדי ,שיניים

al.,  2008 .)מבוגרים בקרב ירודה חיים לאיכות קשור גרוע פה בריאות מצב כי מראים מחקרים (Locker et 

al.,  2000 )הגן בגיל ילדים בקרב וגם (Abanto et al.,  2010.) 
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תחלואת הפה בקרב ילדים חלקיים ואינם רציפים. המידע הקיים מבוסס בנוגע להנתונים הקיימים בארץ 

. שלושה סקרים מקיפים אוכלוסייהעל ממצאי סקרים שבוצעו לאורך השנים, רובם לא על מדגם מייצג של ה

לעומת מדינות מערב אירופה, שיעור התחלואה בעששת שמהם עולה . 0009, 0000, 3787שנים ערכו בניותר 

מגמה את השתואמת  ;ירידה בעששת לאורך השנים מגמת . עוד עלתה מהסקרים האלהבינוניבישראל 

היו ילדים ערבים לערבים: לכמו כן, נמצאו פערים בין ילדים יהודים  שנמצאה במדינות מערביות אחרות.

והם גם נפגעו  ,יותר שיניים פגועות וחסרות ופחות שיניים עם סתימות )דבר המעיד על קבלת טיפול שיניים(

סקרים נוספים שנערכו ב(. Natapov et al.,  2010; Zadik et al.,  1992; Zusman et al.,  2005יותר מעששת )

מצאו שיעורים גבוהים של ננמוך  כליכל-חברתיישובים במעמד יויהודים מ םויבדובקרב ילדים ערבים, 

ן הרבה משסקרים עוד נמצא ב(. Kooby et al.,  1997; Khoury and Zusman, 2002; Livny et al.,  2007עששת )

בשיניים חסרות מתבטא חוסר טיפול שמ תנובענמוך  כלכלי-מעמד חברתיבה יבקרב אוכלוסיהתחלואה 

 ובפחות סתימות.

 בריאות השן שימוש בשירותיהדפוסי  2.3

נהוג (. Mouradian et al.,  2000ילדות יש השלכות בריאותיות וכלכליות )תקופת הלהעדר טיפול בשיניים ב

כאשר רק אלו שן באופן שגרתי לבין זו שצורכת שירותים הלהבחין בין אוכלוסייה שצורכת שירותי בריאות 

מבקרים באופן שגרתי מי שבריאות הפה של שמצב עולה מחקרים מ(. Gilbert et al.,  2003)מתעוררת בעיה 

הוא גם טוב יותר שמתמידים בטיפולים שגרתיים בקרב מי , וטוב יותר בתקופת הביקוראצל רופא השיניים 

(. ביקורים שגרתיים הם הזדמנות לקבל הדרכה על שמירה על בריאות Thomson et al.,  2010) לאורך השנים

כדי למנוע את החמרתן, ורופאי שיניים ממליצים להתחיל בהם  ,הפה ולאתר ולטפל בבעיות בשלב מוקדם

 בקיעת השיניים הראשונות. עם כבר 

ם. הורים נוטים להעניק לילדיהם טיפול השיניים תלוי בהוריה שימוש של ילדים בשירותי בריאותהדפוס 

מבקרים בעצמם ש(. הורים Smith & Freeman, 2009) כילדיםהם לטיפול שהת ימשחזר את חווי שיניים אשר

(. Rajab et al., 2002; Sohn et al., 2007נוטים גם לקחת את ילדיהם לטיפול ) ,לטיפול מונעאצל רופאי שיניים 

לביקור הילד אצל רופא קשורות  ועמדותיהם בנושא בריאות הפה תשמירחשיבות ת ההורים לכמו כן, מודעּו

 (.Hilton et al.,  2007; Kelly et al., 2005; Kim, 2005; Williams et al., 2002שיניים )

בשירותי רפואת שיניים קשורים למאפייני  ילדים של שימושה, דפוסי יהםועמדותההורים התנהגות נוסף על 

ת על , השכלת ההורה, הכנסה ובעלּוכלכלי-מעמד חברתית, רקע של ההורים. מחקרים מצאו כי אתניּוה

דיקאייד בארה"ב( קשורים לביקור אצל רופא שיניים ולקבלת טיפול ביטוח שמכסה טיפולי שיניים )כולל מ

 ;Davidson & Andersen, 1997; Edelstein, 2002; Fisher-Owens et al.,  2013; Huebner et al.,  2013מונע )

Kenney et al.,  2005; Kim, 2005; Leroy et al.,  2013; Mantonanaki et al.,  2013; Peres et al.,  2007; Pourat 

& Finocchio, 2010; Williams et al.,  2002; Yu et al.,  2002 .),מיעוטים ממונעים החסמים ישנם  נוסף על כך

, קשיים תכנית הביטוחלפנות לטיפול: קשיים באיתור רופאים שעובדים עם  ומבעלי הכנסה נמוכהאתניים 

יחס לא  מיקום המרפאה, שעות פתיחת המרפאה, בקביעת תורים, תחבורה לא נוחה, זמני המתנה ארוכים,

 Mofidi et al.,  2002; Kellyבעיות שפה )אצל מהגרים( ותחושת אפליה ) ,נאות של הרופאים וצוות המרפאה

et al.,  2005; Kim, 2005.)  ,אינם מגיעים למרפאת אתניים מיעוטים בדרך כלל, אנשים השייכים לכמו כן

 Edelstein, 2002; Gilbert) דורשת טיפולבעיה ש מתעוררת כאשר, אלא בעיקר םטיפולים מונעיצורך לשיניים 
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et al.,  2002.)  פערים אלה בדפוסי השימוש בשירותי בריאות השן, כמו פערים במצב בריאות הפה, אינם

  ,.Edelstein, 2002; Ismail et alכיסוי ביטוחי לטיפולי שיניים עבור אותן אוכלוסיות )יש גם כאשר נים קט  

2001; Pourat & Finocchio, 2010 .)   

 לילדים  ןשההרפורמה בבריאות  2.4

 8) 30במסגרת הרפורמה הוכנס תחום בריאות השן לסל הבריאות וניתן כיסוי ביטוחי מלידה עד גיל 

מרים בעלות של הכולל פטור מלא מתשלום עבור שירותי המניעה הרשומים בסל, ושירותים מש   ,בהתחלה(

בחוק הכולל שני טיפולים או יותר. התיקון  ,לביקור ₪ 50לכל טיפול שבסל, עם תקרת תשלום בסך  ₪ 00

. באופן יוצא דופן משרד קופות החולים על ידיהשירות ספקת את הוהזכאות את הגדיר את השירותים, 

)משרד  דבר שאיננו קיים בשירותים אחרים ם;זמינותלוהשירותים הבריאות גם קבע סטנדרטים לנגישות 

(. הקופות מספקות את השירותים דרך מרפאות השיניים שלהן או דרך מרפאות אחרות 0033הבריאות, 

 . )מרפאות הסדר( שקשורות אתן בהסכם

שירותים הניתנים על ידי הקופות, הורחבו שירותי בריאות השן לתלמיד. לאחר הרפורמה כוללים נוסף על  ה

ומשחת שיניים )רכיב  שיניים יאות השן וחלוקת מברשותהשירותים בדיקה בבית הספר, חינוך לבר

-גדל בהשירות  את השירות(. התקציב שולש, ומספר הרשויות המקומיות המספקותן הטיפולים הוסר מ

 0035-מתקשרות עם גופים אחרים שמספקים אותו. בהויש מפעילות בעצמן את השירות שרשויות יש . 350

 (.הבריאות משרד נתוני)וחצי ילדים  ןלכמיליורשויות את השירותים  030סיפקו 

 מטרות המחקר. 3

  לשירותים במימון ציבוריהזכאים  השימוש בשירותי בריאות השן בקרב ילדים דפוסילבחון את 

 (33-0)בני  במסגרת הרפורמה

  לשירותים במימון ציבורי שאינם זכאיםהשימוש בשירותי בריאות השן בקרב ילדים  דפוסילבחון את  

 (33-30)בני  במסגרת הרפורמה

  לאחר לבחון את התנסות הציבור בקבלת שירותי רפואת שיניים לילדים במסגרות ציבוריות ופרטיות

 הרפורמה החלת 

  לאתר הבדלים במאפייני השימוש בין ילדים מקבוצות אוכלוסייה שונות המוגדרות לפי מוצא אתני

 כלכלי-מעמד חברתיו

  הורים לפנות עם ילדיהם לקבלת טיפולהחלק ממלעמוד על החסמים שמונעים 

  אותן בנוגע לטיפול בעקבות הרפורמה ואת תפיסות הציבור הלבדוק שינויים שחלו בבחירת מסגרת

 מסגרות 

  הרחבתה האפשריתלהמשך יישום הרפורמה ובנוגע ללהפיק לקחים ולגבש המלצות. 
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 שיטת המחקר. 4

. טווח הגילים הנבחר כולל שתי 33-0שנערך בקרב משפחות עם ילדים בני טלפוני המחקר התבסס על סקר 

מסובסד במערכת הציבורית היום, לטיפול טיפול חינם או זכאים ל(, ש30)עד יום הולדת  33-0קבוצות: בני 

אך חלקם עשויים לקבל אותו בעתיד )אם  ,, שאינם מקבלים טיפול במערכת הציבורית כיום33-30ובני 

מפני שמעט מאוד ילדים בני פחות משנתיים  ,רחב(. גיל שנתיים נבחר כגבול התחתון בסקרהרפורמה תו

 מבקרים אצל רופאי שיניים. 

 שיטת הדגימה וגודל המדגם 4.1

נדגמו  נמוך כלכלי-מעמד חברתימסגרת הדגימה המקורית כללה את כל משקי הבית בישראל. אוכלוסיות ב

העיקריים של הרפורמה. הדגימה בוצעה  האחד מיעדי יההנגישותן לשירותים ששיפור מאחר , דגימת יתרב

של  3-8נמוך )אשכולות  כלכלי-מעמד חברתילשובים השייכים יממשקי הבית נדגמו בי %30בשתי שכבות: 

בינוני וגבוה  כלכלי-מעמד חברתיישובים בינדגמו מ %50-ו שמהווים כמחצית מהאוכלוסייה(, 4,הלמ"ס

(. בתוך שכבות הדגימה הייתה דגימה אקראית פשוטה שנעשתה מתוך רשימת משקי הבית 00-7)אשכולות 

 שהם בעלי טלפון נייח. 

משקי בית.  9,573ל נדגמו ו. בסך הכ33-0בני מתוך משקי הבית שדגמנו סיננו את אלה שאין בהם ילדים 

לא היו ילדים בגיל בהם שבית ההיו שייכים לאוכלוסיית המחקר )לאחר הוצאת משקי  0,469מתוכם, 

הרלוונטי, טלפונים שהתבררו כשייכים לעסקים ולמוסדות ציבור, מספרי טלפון לא תקינים או ללא מענה 

ררנו את גילי יבאיון יבכל ר. 37%ראיונות, עם שיעור היענות של  3,957למשך תקופה שנקבעה(. ביצענו 

היה יותר מילד אחד בקבוצת אם ( 33-30; 33-0הילדים במשפחה ודגמנו אקראית ילד אחד מכל קבוצת גיל )

 ביתי אחר.-חוץילדים שגרים בפנימיות או בסידור בנוגע ללא ראיינו  גיל זו.

 איסוף הנתונים 4.2

דקות בממוצע.  00-איון טלפוני שארך כיבאמצעות ר 0036הנתונים נאספו בחודשים פברואר עד אוגוסט 

ריגים בן משפחה אחר שאחראי לטיפול בילדים(. השאלות איינו את אחד ההורים )ובמקרים חבכל משפחה ר  

 על הילדים התייחסו לילדים שנדגמו. 

איסוף הנתונים נעשה בידי מראיינים שהוכשרו לכך במכון ברוקדייל ושהשתמשו בשאלון ממוחשב. השאלון 

 . האלהשפות הוהראיונות נערכו בשלוש  ,רוסיתלנכתב בעברית ותורגם לערבית ו

                                                   

כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. האשכולות הם -אשכולות של מעמד חברתי 00-על חלוקה ל מבוסס 4
, דמוגרפי מצב מבחינת האפשר ככל וגניותיחידות גאוגרפיות קטנות והומ –קיבוצים של אזורים סטטיסטיים 

 הרמה יווגן לפיוס גאוגרפיות יחידות אפיון" 0036"ס לממפורט ראה:  להסבר. חיים ורמת תעסוקה, השכלה

 .http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/h_print.pdf "8200בשנת  של האוכלוסייה כלכלית- החברתית
 

http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/h_print.pdf
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 המחקר כלי 4.3

שאלון המחקר היה מורכב ברובו משאלות סגורות. הוא כלל מספר חלקים בהתאם לשאלות המחקר, 

 שאלונים שנבדקו ותוקפו במחקרים אחרים. על והתבסס על סקירת ספרות רחבה ו

 השאלון כלל ארבע קבוצות של שאלות: 

  מדות בנוגע לבריאות הפה ל עידע ועלמשל, על הורה, על השאלות 

  מועד הביקור על מצב בריאות הפה, , על שדגמנו מבין ילדי המשפחהילדים ללד או בנוגע לישאלות

 סיבות לאי ביקורעל ההאחרון אצל רופא שיניים או 

  מימון על מסגרת הטיפול, , למשל, על שקיבלו טיפול )מבין הילדים שדגמנו( מילשאלות שנוגעות רק

 (33-0הטיפול )שאלה אחרונה זו רק לילדים בני ן מרצון השביעות על זמינות השירות ועל הטיפול, 

 33-0ני הורים לילדים ב רק שאלות על הרפורמה שאלנו  . 

 ניתוח הנתונים  4.4

לפי המשקל  ,על פי שני פרמטרים בחשבון את דגימת השכבות. הנתונים משוקללים הבאנובניתוח הנתונים 

שובים כפי שהוסבר לעיל( י)מבוססות על אשכולות הישכבות הדגימה . באוכלוסייהשל המרואיינים היחסי 

מבחינת תחלואה,  ,לאור ההבדלים הידועים בין אוכלוסיות אלו –יהודי או ערבי  –וקבוצת אוכלוסייה 

נתוני אוכלוסיית הילדים  שוקללוהאלה פי שני הפרמטרים  לעלאחר השקלול שימוש בשירותי בריאות ועוד. 

כלומר לפי מספר הילדים במשפחה באותה קבוצת גיל. ; להם במשפחהלפי הסתברות הדגימה ש ,במחקר

 , המשמשת לעבודה עם מדגמים לא אקראיים. complex samplesהניתוח נעשה בעזרת פונקציית 

של המרואיינים והן למוצא )יהודי או ערבי(. חילקנו את  כלכלי-החברתיבניתוח רצינו להתייחס הן לרקע 

מעמד המדגם המשוקלל(, ון מ 53%) 8-3אשכולות  – נמוך חברתי כלכלי עמדמ– המרואיינים לשתי קבוצות

-מעמד חברתיהשייכים להמדגם המשוקלל(. את ן מ 47%) 00-7ת גבוה: אשכולועד  בינוני כלכלי-חברתי

 הבינוניכלכלי -עמד החברתימבקבוצת הש ומאחר (44%ערבים )ל( ו54%חילקנו ליהודים )נמוך  כלכלי

-כאמור, המעמד החברתיכקבוצה אחת.  תייחסנו אליהה ,( הם יהודים78%המרואיינים )גבוה כמעט כל וה

לעיל(. לאורך כל הדוח אנחנו מציינים שלוש קבוצות אלו כך:  6כלכלי נקבע לפי אזור המגורים )ר' הערה 

 מחכ"ל  נמוך יהודים, מחכ"ל נמוך ערבים ומחכ"ל בינוני וגבוה.

לפי אשכולות הלמ"ס לבין נתוני ההשכלה  )להלן גם מחכ"ל( כלכלי-חברתיה מעמדתאם ברור בין היש מ  

בינוני וגבוה למדו באוניברסיטה )לא בהכרח סיימו  למחכ"ל השייכיםן מ 33%הכנסה של המרואיינים. הו

היהודים ן מ 55%נמוך. בתחום ההכנסה, חכ"ל השייכים למן מ 04%-ו בקרב היהודים 03%תואר(, לעומת 

ן מ 4%זה נמצאים בחמישון התחתון של ההכנסה, לעומת  מחכ"להערבים בן מ 53%-נמוך ו מחכ"לב

בינוני וגבוה. צריך לציין שנתון ההכנסה בסקר הוא בעל תוקף מוגבל בשל ריבוי מקרים השייכים למחכ"ל 

חסרים )מרואיינים שסרבו לענות על השאלה( ובעיות של אמינות בדיווח. מסיבה זו העדפנו להשתמש 

ם האישיים ה, אם כי בכמה מקרים ניתחנו לפי מאפייניכלכלי-מעמד חברתילמ"ס כדי לקבוע באשכולות ה

 מתאר את אוכלוסיית המחקר המשוקללת. 3של המרואיינים. לוח 
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 (באחוזים)משוקלל  האוכלוסייה התפלגות: 0 לוח

 סה"כ 
  מוצא

 93 יהודים
 05 ערבים

  

  כלכלי-מעמד חברתי
 47 בינוני וגבוה

 53 נמוך
  

  השכלת הורים
 53 אקדמאי

 45 לא אקדמאי
  

  קופת חולים
 53 כללית
 08 מכבי

 39 מאוחדת
 7 לאומית

  

  הילדים גיל
4-0 00 
33-3  54 
33-30 64 

 

 מצאים. מ5

  בנוגע לשמירת בריאות הפה והשיניים הוריםהעמדות של הטיפול והדפוסי  5.1

דפוס הקשר האפשרי בין בשל ם, וההטיפול בשיני ילדידפוס  שקובעים אתהורים הם אלו הבשל העובדה ש

של ההורים בשיניים  הטיפול את דפוסיתחילה  בדקנום, הילדישל טיפול ה דפוס ןלבי בשיניים הטיפול שלהם

 . ואת עמדותיהם כלפי שמירת בריאות השן

 טיפול של ההורים בעצמםדפוסי ה

נוספים אין רופא קבוע, אבל יש מרפאת שיניים  34%-ההורים יש רופא שיניים קבוע ולן מ 35%-ל נמצא כי

קופתית שגרתית אצל רופא ביקורת תהולכים למהם  54%זאת, רק  למרותבה הם מבקרים. שקבועה 

בינוני וגבוה ענו שהם נוהגים ללכת חכ"ל מהשייכים לן מ 44%: ההורים יש פערים ניכרים ביןשיניים. 

מי  מבין 89%נמוך.  חכ"להשייכים למהערבים ן מ 04%-והיהודים ן מ 69%תקופתית, לעומת  לביקורת

 קבוצות. היקורת תקופתית, עושים זאת פעם בשנה לפחות, ללא הבדלים ניכרים בין שעורכים ב

 בריאות השיניים   תחשיבות שמירההורים בנוגע לעמדות 

היגדים ושאלנו באיזו סדרת להם כדי לברר את עמדות ההורים בנוגע לשמירה על בריאות השיניים הצגנו 

 השיניים ההורים הסכימו במידה רבה או רבה מאוד עם האמירה שמצבן מ %70 5.מידה הם מסכימים אתם

                                                   

 רבה, במידה רבה מאוד הסולם בשאלות אלו היה: בכלל לא, במידה מועטה, במידה בינונית, במידה 5
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ההורים הסכימו במידה זו שחשוב לשמור על שיני ן מ 87%-הכללית, ו םמבריאות חשוב חלק הוא שלהם

. לעומת זאת, מצאנו הקבוצותבין הבדלים גדולים נמצאו לא בשתי השאלות הללו חלב מפני עששת. ה

היגד "רופאי בנוגע לו, ""אין צורך ללכת לרופא שיניים אלא אם יש כאבים בפההבדלים ניכרים בנוגע להיגד 

או מסכימים כלל מסכימים  אינםההורים ן מ 94%נמצא כי לא נחוצים". שיניים נוטים להמליץ על טיפולים 

שיעור ההתנגדות  שאין צורך ללכת לרופא שיניים אלא אם כן יש כאבים בפה.ההיגד במידה מועטה עם 

השייכים למחכ"ל הורים השיעור בקרב הן להיגד זה בקרב הורים ערבים השייכים למחכ"ל נמוך היה קטן מ

 -השני  ההיגדכלל או מסכימים במידה מועטה עם אינם מסכימים ההורים ן מ 30% מצא כינ. בינוני וגבוה

 מחכ"ליהודים ב בקרבנמצא כי מידת האמון  עוד. נחוציםשאינם שרופאי שיניים נוטים להמליץ על טיפולים 

)ראה לוח  נמוך "למחכבערבים  בקרב שנמצאה מזוהשיניים על טיפולים נמוכה יותר  רופאי בהמלצותנמוך 

 . (א בנספח 6א

שאלנו את ההורים גם באיזה גיל לדעתם ילדים צריכים להתחיל לבקר אצל רופא שיניים. התוצאות מוצגות 

 .3בתרשים 

 )באחוזים( בו צריך להתחיל לקחת את הילד לרופא שיניים*שגיל בנוגע ל: עמדות הורים 0תרשים 

 

p<0.05* 

 שיניים רופא אצל לבקר להתחיל צריכים שילדים חושבים ההוריםן מ %63 כפי שניתן לראות בתרשים, רק

 %63-ההורים )שנכללים בתוך הן בלבד מ %8. כך חושבים נמוך מחכ"לבמן היהודים  %00 6.6 גיל לפני

ן מ מבוטל לא עם בקיעת השן הראשונה. חלקאצל רופא שיניים האלה( חושבים שצריך להתחיל לבקר 

יותר אופן כללי, ב. בעיות כשמתעוררות רק שיניים רופא אצל לבקר צריכים שילדים חושבים( 30%) ההורים

, לעומת מאוחר יותרהתחיל לבקר אצל רופא שיניים לשצריך סברו נמוך "ל במחכהורים יהודים וערבים 

 גבוה.ו בינוני חכ"לממהורים 

                                                   

בערך בגיל שנתיים, ועוד הורים -קבוצה זו כוללת הורים שענו על שתי קטגוריות סגורות: כשבוקעת השן הראשונה, ו 6
 ".6שענו באופן פתוח "בערך בגיל 
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ראה את אותו רופא שהילד שלהם י   ,במידה רבה או רבה מאוד ,ההורים חשובן מ 80%-לבסוף, מצאנו כי ל

לעומת לעניין זה ייחסו חשיבות מעט רבה יותר בינוני וגבוה "ל במחכשיניים כשהוא מגיע למרפאה. הורים ה

 שאר הקבוצות. הורים ב

הזכאים  11-2דפוסי השימוש בשירותי בריאות השיניים בקרב ילדים בני  5.2

 לשירותים במימון ציבורי במסגרת הרפורמה 

 יאות לעידוד טיפול בשיני הילדים מערכת הבר פעולות

ילדים בקופות החולים נותנים להורים מידע על מטפלים בשהאם הרופאים העיקריים לבדוק רצינו 

 מהורי הילדים בני 33%מעודדים אותם לפנות לבדיקה. האם הם האפשרות לקבל טיפולי שיניים בקופות ו

שיעור ה. ה לרופא שיניים בקופהיפניבנוגע לאו מרופא ילדים המלצה מרופא המשפחה וקיבלו מידע  33-0

 "לבמחכלעומת הורים ו( 30%זה )במחכ"ל יהודים  לעומת( 05%נמוך ) במחכ"להיה גבוה יותר בקרב ערבים 

 (. 4%גבוה )ו בינוני

 )באחוזים( : המלצות רופאים, בדיקות בביה"ס וביקור בעקבות בדיקה4תרשים 

 
p<0.01** 

בגן או בבית הספר; האם  –נוסף על כך, ביררנו האם הילד נבדק במסגרת שירותי בריאות השן לתלמיד 

הומלץ בבדיקה זו על ביקור אצל רופא שיניים, לצורך טיפול או על בדיקה מקיפה יותר, והאם בעקבות 

ית הספר או בגן עברו בדיקת שיניים בב 33-3הילדים בני ן מ 38%ההמלצה הילד ביקר אצל רופא שיניים. 

קיבלו המלצה לבקר אצל רופא שיניים לצורך טיפול או  %40 ,מתוכם 7לפני הסקר. חובה בשנה האחרונה

בקרב הערבים ניכר גבוה באופן )מקרב מי שנבדקו( הילדים שקיבלו המלצה כזו שיעור בדיקה מקיפים יותר. 

 (.54%גבוה )ובינוני  לדים במחכ"לובקרב י( 50%זה ) במחכ"ל( מאשר בקרב יהודים 90%נמוך ) במחכ"ל

                                                   

, שניתנים מגן חובה עד כיתה ט בחלק גדול מן הרשויות תלמידשן לשירותי בריאות ההבדיקות נעשות במסגרת  7
ומיות בישראל. שירותים אלו מופעלים על ידי הרשויות המקומיות בהנחיה ובפיקוח של האגף לבריאות השן המק

 במשרד הבריאות וכוללים חינוך לבריאות השן ובדיקה על ידי רופא שיניים.

11
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בעקבות ההמלצה,  43% –מן ההורים שקיבלו המלצה זו אמרו שלקחו את ילדיהם לבדיקה אצל רופא  89%

 נוספים אמרו שהתכוונו לקחת את הילד בכל מקרה.  63%-ו

הסקר. בדקנו גם את הקשר בין קיום הבדיקה לבין דיווח )בשאלה נפרדת( על ביקור בשנה האחרונה לפני 

מן הילדים שלא  39%מן הילדים שנבדקו בבית הספר ביקרו בשנה האחרונה אצל רופא שיניים, לעומת  98%

 נבדקו בבית הספר.

 מצב בריאות הפה של הילד 

סימנים המעידים על בעיות ה על פיפי הערכת ההורה, וגם על הילד, ררנו את מצב בריאות הפה של יב

הילדים ן מ 88%ומבוכה בגלל בעיות בשיניים. מצב בריאות הפה של הרגשת כאב למשל,  ,בבריאות הפה

כאב  והילדים חשן מ %03לא היו פערים גדולים בין הקבוצות. ו 8,הוגדר על ידי הוריהם כטוב או טוב מאוד

כאב  ונמוך שחש במחכ"להילדים הערבים שיעור  9.קרובות מאוד לעתיםקרובות או  לעתיםשיניים לפעמים, 

לפעמים, לעתים קרובות או לעתים  – מבוכה בגלל בעיות בשיניים וחששימי לימודים ו הפסידוש, בשיניים

  .הקבוצות האחרותהשיעור בקרב היה גבוה לעומת  – קרובות מאוד

 (אחוזיםב) הפה לבריאות הקשורות בעיות מגווןמ הסובלים 00-4 בני:  4 לוח

 סה"כ 
 נמוך ל"מחכ

 ערבים יהודים גבוהו בינוני ל"מחכ
 11 44 24 21 כאב*
 3 12 9 7 *םימי לימודי הפסד
 3 16 7 7 בגלל בעיות בשיניים* מבוכה
p<0.05* 

, טוב יותר 4עד  0בפילוח לפי קבוצות גיל, ניתן לראות שמצב בריאות הפה של הילדים הקטנים יותר, בני 

מדווחים על מצב בריאות טוב או טוב מאוד,  84%לעומת  75%) 33עד  3ממצב בריאות הפה של הילדים בני 

אינם הקטנים ילדים מן ה 70% :כאבבתחושת בהתאמה(. פער גדול יותר בין שתי הקבוצות ניתן לראות 

הגדולים יותר. פער קטן מן הילדים  96%, לעומת (אף פעםכמעט אף פעם או כלל )סובלים מכאב בשיניים 

 (.    שלא מרגישים מבוכה 73%לעומת  79%יותר נמצא בנוגע למבוכה בגלל בעיות בשיניים )

 צחצוח שיניים

 מצחצחים פעם ביום 63%יותר,  או ביום פעמיים שיניים מצחצחיםמן הילדים  69%על פי דיווח ההורים, 

מן הילדים  מחצית. הקבוצות בין ניכרים הבדלים קיימים. ביום מפעם פחות שיניים מצחצחים 09%-ו

לעומת ו נמוך במחכ"ל היהודים בקרב 39% לעומת, יותר או ביום פעמיים מצחצחים בינוני וגבוה מחכ"לב

 של בתדירות שיניים מצחצחים נמוךבמחכ"ל מן היהודים   54%, כן כמו. נמוך במחכ"למן הערבים  66%

(. )לוחות 33-3, תדירות הצחצוח גבוהה יותר בקרב הילדים הגדולים יותר )בני צפויאחת ביום. כ מפעם פחות

 (בנספח ב 0ב-ו 3ב

                                                   

  הסולם בשאלה זו היה: טוב מאוד, טוב, לא כל כך טוב, לא טוב. 8
 פעם, כמעט אף פעם, לפעמים, לעתים קרובות, לעתים קרובות מאוד. היה: אף הסולם בשאלה זו ובשאלה הבאה 9
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 בשירותים  שימושה

שיניים: ביקור אצל רופא שיניים בשנה האחרונה השני מדדים עיקריים של שימוש בשירותי רפואת בדקנו 

סוגי הביקורים שהתרחשו בשנה האחרונה,  שאלנו על כלשאלה אחת בוביצוע ביקורת תקופתית. לפני הסקר 

לצורך טיפול בבעיות. בשאלה נפרדת שאלנו האם ההורה נוהג לקחת את ואם לצורך ביקורת תקופתית  אם

; ביקורים מצאות בעיות בשיניים(ישאינם קשורים להשגרתיים  םרי)כלומר, ביקו הילד לביקורת תקופתית

 על ידי מניעה וגילוי מוקדם של בעיות.כאלה חשובים לשמירה על בריאות השיניים 

  שינייםהאחרון אצל רופא הביקור ה

אצל כלל  לא ביקרומן הילדים  04%-ו ,לפני הסקר האחרונה בשנה שיניים רופא אצל ביקרומן הילדים  35%

 .6רופא שיניים. ניתן לראות את התפלגות הביקורים בלוח 

 )באחוזים( 00-4בקרב בני  שינייםהאחרון אצל רופא הביקור ה: מועד 3לוח 

 סה"כ אחרון הביקור המועד 
 מחכ"ל נמוך

 ערבים יהודים גבוהו בינוני ל"מחכ
 40 58 59 11 בחצי השנה האחרונה

 35 30 33 02 שנה האחרונהבין חצי שנה ל
 7 9 11 8 לפני שנה עד שנתיים
 4 0 3 3 לפני יותר משנתיים

 24 29 23 25 לא ביקר כלל
 

 רלפני הסק ביקורים בשנה האחרונה

אצל שנתיים )הגיל הנמוך ביותר בסקר( ביקר בני  רק אחד מכל חמישה ילדים, 6כפי שניתן לראות בתרשים 

לאחר עוד מתייצב , ו3שיעור המבקרים עולה בתלילות עד גיל . לפני הסקר בשנה האחרונהרופא שיניים 

  ה קטנה.יעלי

 )באחוזים( האחרונהבכל שכבת גיל שביקרו אצל רופא שיניים בשנה  00-4בני : 3תרשים 

 

אין הבדל גדול בין עולה שהילדים שביקרו אצל רופא שיניים בשנה האחרונה,  אתרק בוחנים כאשר 

 (. 5תרשים ר' בין ילדים להורים בעלי השכלה גבוהה לילדים אחרים ) הקבוצות. הבדל מובהק נמצא
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 )באחוזים(  00-4בקרב בני  : ביקורים אצל רופא שיניים בשנה האחרונה2תרשים 

 
p<0.05* 

, נמצא כי לפני הסקר בשנה האחרונה שינייםהשבדק את פרופיל המבקרים אצל רופא משתני -רבבניתוח 

עמדות חיוביות כלפי חשיבות הטיפול 'ו 'כאבי שיניים', 'גיל הילד', 'של ההורהביקורת תקופתית 'למשתנים 

בדיקת שיניים 'ו 'המלצה של רופאמשתנים 'קשר עצמאי חיובי לביקור בשנה האחרונה. גם ליש  'בשיניים

דמוגרפיים לא היו בעלי השפעה מובהקת -יש קשר חיובי לביקור. משתני המאפיינים הסוציו 'בבית הספר

השכלה ')יהודי( ו 'מוצאמשתנים 'בלבד, ל ההאל. עם זאת, במודל שכלל את המשתנים (5לוח ר' ) דל זהבמו

 מייחסיםאבל  ,קשר עצמאי לביקור יש להםש מכך היה קשר חיובי מובהק לביקור. אנחנו מסיקים 'גבוהה

 .'עמדות ההורים'ו'התנהגות ההורים'  םמשתניל  ההשפעה שלהם  ןחלק מ

 0 4-00בקרב בני בשנה האחרונה אצל רופא שיניים ביקור  – משתני -רב: ניתוח 2 לוח

 Odds Ratio רווח סמך 
 0.79-0.08 3.50 יהודי

 0.33-3.09 0.88 בינוני וגבוהמחכ"ל 
 0.76-3.73 3.66 אקדמאי

 3.36-0.09 **3.30 ההורה מבצע ביקורת תקופתית

   :ההורה עמדות

 3.03-0.30 **3.98 0בפה"כאבים  כשאיןצריך ללכת לרופא שיניים גם "
 3.03-8.55 *0.76 "חשוב לשמור על שיני חלב"

 3.88-5.30 **0.98 6גיל  צריך להתחיל לבקר לפני
 3.03-30.07 *6.57 כאב שיניים לעתים קרובות

 0.83-4.75 **5.30 33-3גיל 
 3.70-4.95 **6.60 רופא משפחה המליץ

 3.00-0.55 **3.96 בדיקה בבית הספרנערכה 
   p<0.03** ;p<0.05* 

משתני  נכללים מי שלא הסכימו כלל או שהסכימו במידה מועטה עם ההיגד הזה, לעומת אלו שהסכימו -בניתוח הרב 3
 .אתו במידה רבה, במידה רבה מאוד או במידה בינונית

 כאבים בפה". יש כן אם אלא שיניים לרופא ללכת צורך: "אין השלילה דרך על נוסח היגדה 0
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שהם  העיקרית הסיבה שאלנו את ההורים שאמרו שילדם לא ביקר במרפאה בשנה האחרונה מדוע לא ביקר.

 בינוני וגבוה במחכ"להורים (. 06%) מדי צעיר שהילד ואחריה( 30%) בשיניים בעיות אין שלילד הייתה ציינו

סיבות נוספות שצוינו  .בשיניים בעיות רעדציינו הנמוך  במחכ"ל שערבים בעוד, סיבהכ הילד גילציינו את 

ובעיית זמינות. מחיר הטיפול צוין  (5%מהמקרים(, להורה לא היה זמן ) 3%היו שהילד מפחד מטיפול )

 שילדם לא ביקר בשנה האחרונה.מן ההורים  0%כסיבה להימנעות מביקור רק על ידי 

 ביקורת תקופתית 
שאלנו את ההורים האם הם נוהגים לקחת את הילד לביקורת תקופתית )גם כאשר אין בעיות בשיניים(. כפי 

מבצעים ביקורות תקופתיות. יש הבדלים ניכרים בין מן הילדים  54% שלהלן 4ם בתרשישניתן לראות 

נמוך, במיוחד  מחכ"לביקורת תקופתית יותר מילדים בהולכים לבינוני וגבוה  במחכ"לילדים  :הקבוצות

הולכים יותר  33-3; ילדי הורים משכילים יותר ועשירים יותר הולכים יותר, וילדים בני םמקרבהערבים 

 . 4-0מבני 

 )באחוזים( 00-4בקרב בני  : ביצוע ביקורת תקופתית1 תרשים

 
 p<0.05כל ההבדלים 

לפני  הביקור בשנה האחרונה שבדק מי מבצע ביקורת תקופתית, מצאנו כי בניגוד לשאלתמשתני -רבבניתוח 

למשתני הרקע מוצא )יהודי לעומת ערבי( והשכלה )אקדמאי לעומת לא אקדמאי( יש  ,במקרה זה, הסקר

. משתנים נוספים בעלי קשר עצמאי מובהק לביצוע ביקורת תקופתית קשר חיובי מובהק לביצוע ביקורת

 וגיל הילד.  התנהגותודפוסי ו הם עמדות ההורה
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 04-4בקרב בני  אצל רופא שינייםביקורת תקופתית  –משתני -ניתוח רב: 1לוח 

 Odds Ratio רווח סמך 
 0.39-3.69 0.73 בינוני וגבוה מחכ"ל 
 0.04-5.68 **0.77 יהודי

 3.33-0.50 **3.39 אקדמאי
 0.05-5.60 **6.30 הורה מבצע ביקורת תקופתית

   

   :ההורה עמדות
 3.34-0.43 **3.90 0גם כשאין כאבים בפהצריך ללכת לרופא שיניים 

 0.73-0.70 3.38 חלבהשוב לשמור על שיני ח
 3.85-6.89 **0.39 6גיל  צריך להתחיל לבקר לפני

 0.83-4.97 **5.06  33-3גיל הילד 
p<0.01** 

  .השלילה דרך על נוסח ההיגד 3 

  השיניים רופא אצל אחרוןה בביקור וההתנסות הטיפול מסגרת

. האחרון הביקורן מ עולה שהיא כפי ,שיניים רופא אצל הביקור ובחוויית הטיפול במסגרתחלק זה עוסק 

 מנע מהטיות זיכרון, התייחסנו רק לביקורים שנערכו בשנה האחרונה. ילה כדי

 מסגרת הטיפול 

מרפאה ביקר הילד  ובהן ביקרו הילדים, שאלנו שתי שאלות: באיזשלאפיין את מסגרות הטיפול  כדי

(, ואיך מומן הטיפול )מימון של קופ"ח, 10אחרמרפאה מסוג , ותפרטימרפאה , ת החוליםקופמרפאה של )

התשובות לשתי בין ביטוח שיניים פרטי, מימון פרטי ומימון של הרווחה ברשות המקומית(. בעזרת שילוב 

רפאות הקופה מ 12:פרטי, ואחר 11,השאלות חילקנו את מסגרת הטיפול לארבע קטגוריות: קופה, הסדר

וב ברור של הילדים ביקרו במרפאות ר ,3 בתרשיםכפי שניתן לראות  .וההסדר הן המסגרות שבמימון ציבורי

נמוך מטופלים לרוב במחכ"ל בינוני וגבוה ויהודים במחכ"ל ילדים ניתן לראות ש 9 בתרשיםבמימון ציבורי. 

במרפאות פרטיות  מבקריםמטופלים הרבה פחות בקופה ונמוך  במחכ"לקופה, בעוד שהערבים הבמרפאות 

 נמוך.  במחכ"ליותר מיהודים ובמרפאות הסדר 

  

                                                   

 קטגוריה זו כוללת מרפאות של עיריות, קיבוצים, בתי חולים ועמותות.  10
מרפאות הסדר הן מרפאות פרטיות שיש להן הסדר עם אחת או יותר מן הקופות כך שמבחינת הלקוח התשלום  11

 הוא כמו במרפאת קופה
  .9 ראה הערה  12
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 )באחוזים(  00-4בקרב בני  אצל רופא השינייםנערך הביקור האחרון שבה  : מסגרת הטיפול1תרשים 

 

 

 , 00-4בני בקרב  מסגרת הטיפול שבה נערך הביקור האחרון אצל רופא השיניים: 7 תרשים
 )באחוזים( לפי קבוצות אוכלוסייה                  

 

כלומר במרפאות הקופה ובמרפאות הסדר, שבדק מי הולך לרופא שיניים במימון הקופה )משתני -רבניתוח 

משתני הרקע של ההורים תפקיד חשוב בנושא הזה: למימון פרטי( מצא כי וזאת לעומת מרפאות פרטיות ב

ערבים ואקדמאים לעומת סיכוי גבוה יותר להיות מטופלים במימון הקופה  ליהודים וללא אקדמאים יש

נמוך. גם  במחכ"לילדים מזה של בינוני וגבוה יש סיכוי נמוך יותר  במחכ"ל)בהתאמה(, בעוד שלילדים 

מגדילה את הסיכוי להיות מטופל במימון  13נגישות למרפאה של הקופה או למרפאת הסדרתפיסה של 

פרט ללאומית, אשר הסיכוי של מבוטחיה  ,הקופה. לא נמצא קשר מובהק עם שייכות לקופת חולים ספציפית

 מבוטחי כללית.לעומת הסיכוי של להיות מטופלים במימון הקופה נמוך 

                                                   

משתנה הנגישות נמדד כאן לפי הידע הסובייקטיבי של המרואיין בנוגע להימצאות מרפאה של הקופה או מרפאת  13
 הסדר בקרבת ביתו ולא למדדים אובייקטיבים של נגישות.  
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 00-4קרב בני ב ביקור אצל רופא שיניים במימון קופת החולים –משתני -: ניתוח רב1לוח 

 Odds Ratio רווח סמך 
0.49- 0.03 **0.65 בינוני וגבוה  "למחכ  
 3.93-4.36 **6.0 יהודי

 3.36-0.38 *3.95 תיהשכלה לא אקדמ
 0.5-4.49 **6.33 יש מרפאה במימון ציבורי שקרובה לבית

 03..0.9-0 3.37 כללית( לעומתמכבי )
 0.34-0.37 3.00 ללית(לעומת כמאוחדת )
 0.05-0.85 *0.54 כללית(לעומת לאומית )

  p<0.01** ;p<0.05*   

 סיבת הביקור וטיפול שבוצע
עליה דיווחו ההורים הייתה בדיקה תקופתית ביוזמת ההורים,  ואחריה בעיה שסיבת הביקור הנפוצה ביותר 

בינוני וגבוה מגיעים  במחכ"לילדים נמצא כי  :פערים ניכרים בין הקבוצות בנוגע לסיבת הביקור ישדחופה. 

לטיפול בבעיות דחופות ולהשלמת נמוך מגיעים  במחכ"ליותר מאחרים, וילדים לבדיקות תקופתיות 

 . גבוה במחכ"ליותר מילדים טיפולים 

 )באחוזים( ** 00-4בני בקרב  אצל רופא השיניים : סיבת הביקור האחרון7 לוח

 סה"כ סיבת הביקור
 מחכ"ל נמוך

 ערבים יהודים גבוהו בינונימחכ"ל 
 57 33 38 27 בדיקה תקופתית ביוזמת ההורים

 17 28 27 44 בעיה דחופה
 18 24 25 40 המשך או השלמת טיפול

 6 7 4 1 בדיקה תקופתית ביוזמת רופא השיניים
 3 7 4 2 בעיה לא דחופה

p<0.01** 

המלצה לבצע טיפול כלשהו במהלך  קיבלו הילדים שביקרו אצל רופא שיניים בשנה האחרונהמקרב  55%

השלמת טיפול שהחל בביקור קודם(. שיעור הילדים להמשך או טיפול שהגיעו ל מיביקורם האחרון )לא כולל 

גבוה ו בינוני במחכ"למן הילדים  63%כלכלי: -החברתי עמדמשקיבלו המלצה לטיפול נמצא ביחס הפוך ל

ערבים המן הילדים  49%לעומת נמוך ו  במחכ"ל הודיםהימן הילדים  40%, לעומת קיבלו המלצה על טיפול

 ,(כלשהו שקיבלו טיפולמן הילדים  43%סתימה ) היהבביקור האחרון הטיפול הנפוץ ביותר נמוך.   במחכ"ל

 (.שעברו טיפול כלשהומן הילדים  34%עקירה )ניכר, בפער  ,ואחריו

)שחלקם לא קיבלו טיפול כלשהו וחלקם קיבלו התפלגות הטיפולים של כלל הילדים שביקרו בשנה האחרונה 

. ניתן לראות שמעל רבע מן הילדים שביקרו אצל רופא שיניים ביצעו 8יותר מטיפול אחד( מוצגת בלוח 

סתימה, ושיעור הילדים היהודים במחכ"ל נמוך שביצעו טיפול זה גבוה במיוחד. שיעור הערבים שביצעו 

 ך ומשיעור הילדים במחכ"ל בינוני וגבוה שביצעו עקירות.עקירה כפול משיעור היהודים במחכ"ל נמו
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)אחוז הילדים שעברו כל טיפול  אצל רופא השיניים בביקור האחרון קיבלו 00-4שבני : טיפולים 8לוח 
  0מתוך סך הילדים שביקרו בשנה האחרונה(

 סה"כ טיפולהסוג 
 מחכ"ל נמוך

 ערבים יהודים גבוהו בינונימחכ"ל 
 05 04 67 48 סתימה
 3 30 3 8 עקירה

 3 0 4 1 איטום חריצים
 6 30 0 1 ניקוי אבנית
 6 3 8 1 טיפול שורש

 3 3 6 3 פרותטיטיפול 
 ניתן היה לסמן יותר מטיפול אחד 3

 המלצה על טיפול וויתור על טיפול 
מכלל הילדים שביקרו אצל רופא שיניים בשנה האחרונה )לא כולל אלה שהגיעו להמשך או השלמת  55%

המלצה לבצע טיפול כלשהו במהלך ביקורם האחרון. שיעור הילדים  קיבלוטיפול שהחל בביקור קודם( 

 במחכ"ל יםיהודהבקרב  40%לעומת  63%גבוה שקיבלו המלצה על טיפול היה הנמוך ביותר )ו בינוני במחכ"ל

להם הומלץ על טיפול שמן ההורים  6%נמוך(. רק  כלכלי-מעמד חברתיהשייכים לבקרב ערבים  49%-נמוך ו

 7משתף פעולה )אינו יתה שהילד מפחד או יה שציינושהחליטו לא לתת אותו. הסיבה אמרו במפורש  מסוים

אך אינם אומרים על טיפול תרו נוספים וי 3.4%-ש ייתכןהתשובות עולה שן נוסף על כך, ממקרים בלבד(. 

אלה הם הורים שקיבלו את ההמלצה לפני יותר מחצי שנה ואמרו שקבעו תור לבצע את זאת במפורש. 

 הטיפול אך עדיין לא עשו זאת.

 ההתנסות בביקור

 מתנה לתורהזמן ה
היום שבו הוזמן התור עד ליום הביקור. כפי שניתן ן כדי לעמוד על זמן ההמתנה לתור, שאלנו כמה זמן עבר מ

 – 37%-ו שבועיים עד שלושהחיכו  00%שבוע או פחות,  לתור המתינומן הילדים  54%, 8לראות בתרשים 

 של הקופה. מרפאות בוהסדר מרפאות ב לעומת ההמתנהיותר במרפאות פרטיות  החודש ומעלה. ההמתנה קצר

  **)באחוזים( לפי סוג המרפאה , 00-4בקרב בני  : זמן המתנה לתור8תרשים 

 
p<0.01** 
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ילדים שבאו לבדיקה מתוך שבוע או פחות(  36%) המתינו פחות, ילדים שהגיעו בגלל בעיה דחופה צפויכ

חשבו שזמן ההמתנה לתור היה  מן ההורים 95%(. 60%( או להמשך טיפול )54%תקופתית ביוזמת ההורים )

בין הורים לילדים שטופלו  פער ישם זאת, ובהתאם לממצאים בסעיף הקודם, סביר או סביר מאוד. ע

לילדים שטופלו  מן ההורים 73%-בעוד ש :ת זמן ההמתנה לתורבהערכת סבירּו בשלושת סוגי המסגרות

לילדים שטופלו מן ההורים  35%במרפאה פרטית העריכו את זמן ההמתנה לתור כסביר או סביר מאוד, רק 

 הקופה העריכו את זמן ההמתנה כסביר או סביר מאוד.במרפאה של 

 הרופאן מ רצוןהשביעות 
מובן הסבר נתן שאלות על שביעות הרצון מהיבטים שונים של עבודת הרופא )רמה מקצועית,  כמהשאלנו 

ך על הטיפול, הקדיש מספיק זמן לילד, דאג שלילד יהיה נוח( ועל שביעות הרצון הכללית. בסו הבעיה על

ענו שהם שבעי רצון במידה רבה או רבה  מן המרואיינים 84% מעל :גבוהה הייתהשביעות הרצון  ,הכול

גבוהה באופן מובהק  הייתהובמרפאות ההסדר פרטיות השביעות הרצון במרפאות  .כל הסעיפיםב ,מאוד

עומת ל 73%הבעיה ) אתבמרפאות הקופה בשני סעיפים: הרופא הסביר בצורה מובנת לעומת שביעות הרצון 

במרפאות פרטיות  75%היו מרוצים במידה רבה או רבה מאוד(; והרופא הקדיש לילד מספיק זמן ) 89%

  .(5 בנספח 5לוח בר' ); (במרפאות קופה מרוצים במידה רבה או רבה מאוד 85%לעומת 

 הדרכה במרפאההשמירה על בריאות הפה והבירור הרגלי 
האם הילד מצחצח שיניים,  :ובהן שביצע הרופא בביקור האחרוןרור והדרכה ישאלנו על כמה פעולות של ב

)בעיקר אכילת ממתקים ושתיית  תזונהההרגלי של בירור האם נערך צחצוח נכון, בנוגע להדרכה האם ניתנה 

 במרביתשהתשובות עולה שבעוד ן . ממשתמש בה הילדש סוג משחת השינייםשל ו משקאות ממותקים(

בנושא או נערכה הדרכה  ניתנה בערך םהילד מצחצח שיניים, רק במחציתרר האם יהביקורים הרופא ב

. יש יתרון היה קטן יותר שינייםהתזונה וסוג משחת ההרגלי שיעור הבירורים בנושא בדיקה של הצחצוח. 

 בדיקה על צחצוח.בפרטיות בכל התחומים, במיוחד בהדרכה והקל למרפאות 

 )באחוזים( הדרכה במרפאהההפה ושמירה על בריאות ה: בירור הרגלי 9 תרשים

 
 p<0.01 ** ;p<0.05* 
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 ן המרפאה     מ רצוןה שביעות

: מצב הציוד, יחס הפקידות והסייעות, מיקום, שעות מן המרפאה שביעות הרצוןבנוגע לשאלות  כמהשאלנו 

 95% ,למעט מחיר ,ובכל השאלות ,גבוהה למדי הייתהמן המרפאה  שביעות הרצון ,לופתיחה ומחיר. בסך הכ

היו מרוצים במידה רבה או רבה מאוד  39%היו מרוצים במידה רבה או רבה מאוד.  מן המרואייניםומעלה 

מהם היו מרוצים  68%שיעור זה היה נמוך במיוחד בקרב מטופלים במרפאות הפרטיות, שרק ; המחירן מ

אחרי הרפורמה בגלל במידה רבה או רבה מאוד. שאלת המחיר רלוונטית גם במרפאות הקופות 

שביעות הרצון מיחס הפקידות הייתה . היו מרוצים מהמחיר 99%במרפאות אלו ו ,ההשתתפויות העצמיות

 .(ב בנספח 4)לוח ב גבוהה במובהק במרפאות הפרטיות ובמרפאות ההסדר לעומת מרפאות הקופות

  בעקבותיה ושינויים הרפורמה על ועמדות ידע

אודות הרפורמה, בעמדות כלפיה ובשינויים בשימוש בשירותים על חלק זה עוסק בידע של ההורים 

על הזכאות לטיפולי שיניים חינם )או בהשתתפות  ו( ידע76%. ראשית, מצאנו כי רוב ההורים )יהבעקבות

. הנכון הזכאות גילי טווחמהו  ידעומן ההורים  07% רק, זאת עצמית קטנה( במסגרת קופות החולים. לעומת

שתי השאלות בנוגע ל. הנכון הזכאות גיל טווח את הכירומן ההורים   30% רק נמוך במחכ"ל הערבים בקרב

האלה יש לציין שיכול להיות שלא כל המרואיינים ידעו להבחין בין השירותים שניתנים במסגרת הרפורמה 

 לתוקף.לבין שירותים שהקופות הציעו חינם לילדים במסגרת הביטוחים המשלימים לפני כניסת הרפורמה 

מרפאה בהסדר עם קופת של חולים או היש מרפאת שיניים של קופת בקרבת ביתם אמרו שמן המרואיינים  33%

 מן 49%רק מרפאה. המדובר בהערכה סובייקטיבית של המרואיין ולא במדד אובייקטיבי של קרבת  .החולים

טופלו בה. אמרו שילדיהם ענו שיש מרפאה שקרובה לביתם שמן ההורים   98%ענו כך.  נמוך  במחכ"להערבים 

 הקרובה במרפאה שילדיהם טופלודיווחו  נמוך במחכ"ל מן היהודים 84% :הזה בתחום קבוצותה בין פער קיים

 . נמוך  במחכ"למן הערבים   37%לעומת ו בינוני וגבוההשייכים למחכ"ל מ 99% לעומת, םלבית

ענו שיש   58%הסמוכה לביתם מדוע לא עשו זאת.  ילדיהם למרפאה במימון ציבורילא לקחו את הורים ששאלנו 

 ,חוליםהענו שהיה להם ניסיון רע עם רופא של קופת  30%להם רופא קבוע שהם מרוצים ממנו במרפאה אחרת. 

או  שאלנו את ההורים שאין להם מרפאה של הקופה .ענו שעדיף לקבל טיפולי שיניים במרפאה פרטית 8%-ו

 כזאתם למרפאה ה, האם היו לוקחים את ילדיאתכזיודעים על מרפאה אינם שאו  םהסדר קרוב לביתמרפאת 

מתוך קבוצה זו ענו שאילו הייתה מרפאה כזאת הם היו לוקחים את הילדים  49%אילו הייתה בקרבת ביתם. 

 מן הערבים 80% :הזאת. קיים פער גדול בין הקבוצות בתשובה לשאלה זאתענו שהיו שוקלים  60%ועוד  אליה

בקרבת כזו  הייתהמרפאת הסדר אילו לאו נמוך ענו שהיו לוקחים את ילדיהם למרפאה של הקופה  במחכ"ל

 וגבוה.בינוני  מחכ"להשייכים לן מ 54%-לנמוך ו במחכ"ל מן היהודים 48%לעומת ביתם, 

לצורך  .0030בקיץ כניסתה של הרפורמה לתוקף, לבסוף, בדקנו האם חל שינוי במסגרת הטיפול של הילד מ

 0030בשנת ומעלה, כלומר, ש 4לילדים שהיו אי פעם אצל רופא שיניים, ושהם בני רק ניתוח זה התייחסנו 

עברו ממסגרת טיפול פרטית או קהילתית למסגרת של קופת מן הילדים  00%. לפחותהיו בני שנתיים 

 63%נמוך, אשר  במחכ"ליה גדול יותר בקרב ילדים יהודים החולים בעקבות הרפורמה. היקף המעבר ה

טופלו גם קודם לכן במרפאה של מן הילדים  68%הסדר. או למרפאת  מתוכם עברו למרפאה של הקופה

שלפני הרפורמה מרפאות הקופה תפקדו בעצם כמרפאות פרטיות, לכך קופת החולים; אך יש לשים לב 

 כוסה על ידי הביטוח המשלים.הוא  אלא אם כן ,יפולכלומר, מטופלים שילמו מכיסם עבור הט



 

21 

. התפלגות הגילים בקבוצה זו מוטה לעבר מתוך הילדים לא ביקרו אצל רופא שיניים לפני הרפורמה 30%

בכלל הילדים  8.6לעומת  9.6בסקר )ממוצע הגילים בקבוצה זו  33-4כלל בני לעומת הילדים הצעירים יותר 

כך שיכול להיות שחלקם היו מגיעים בהמשך לרופא שיניים בכל מקרה. מתוך קבוצה זו, לדברי (; בגילים אלו

לא ביקרו משום  07%כי לא היו להם בעיות בשיניים,  0030אצל רופא שיניים לפני לא ביקרו  35%ההורים 

לפני רונה בשנה האחמתוכם ערכו את הביקור האחרון  96%לא ביקרו בגלל המחיר.  9%-שהיו קטנים מדי ו

  דומה לזה של כלל הילדים בגיל הזכאות של הרפורמה. שיעור – במרפאה של הקופה או במרפאת הסדרהסקר 

 **)באחוזים( : שינוי או המשכיות מסגרת טיפול בעקבות הרפורמה01תרשים 

 
p<0.01** 

 זכאיםשאינם  11-12ילדים בני דפוסי השימוש בשירותי בריאות השיניים בקרב  5.3

 לשירותים במימון ציבורי במסגרת הרפורמה

רצינו לראות מה דפוסי כללו בה בעתיד. יתכן שייאך יברפורמה,  ונכלל לא 33-30ילדים בני להשירותים 

, ובעתיד, אם קבוצת גיל זו תוכל לקבל הטיפול בקרב ילדים שאינם זכאים לקבל טיפול במימון ציבורי

להשוות את דפוסי הטיפול בשני המצבים. מכלול השאלות ששאלנו  שירותים במימון ציבורי, ניתן יהיה גם

ילדים בקבוצת גיל זו שאיננה במוקד המחקר היה מצומצם יותר ולא כלל שאלות על המלצות של בנוגע ל

הרופא ן רופאי שיניים בקהילה ובבית הספר, סימפטומים של בעיות בשיניים, צחצוח שיניים, שביעות רצון מ

 ויים בדפוסי טיפול בעקבות הרפורמה.המרפאה ושינן ומ

 מצב בריאות הפה של הילד

הוגדר על ידי הוריהם כטוב או טוב מאוד. מצב בריאות הפה של מן הילדים  86%מצב בריאות הפה של 

מן ההורים   83%נמוך ) במחכ"לגבוה היה טוב יותר מזה של ילדים יהודים וערבים ו בינוני במחכ"ל ילדים

 בהתאמה(. 98%-ו 80%טוב מאוד לעומת  אמרו שהמצב טוב או
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 שיניים השימוש בשירותי רפואת 

: ביקור אצל 33-0-חלק זה מתייחס לשני המדדים לשימוש בשירותי בריאות שהצגנו ביחס לילדים בני ה

 רופא שיניים בשנה האחרונה וביצוע ביקורת תקופתית.  

 ביקור בשנה האחרונה 
-0בניגוד למצב בקרב הילדים הצעירים יותר ) .שינייםהאצל רופא בשנה האחרונה ביקרו מן הילדים  37%

 (.33(, בקרב הילדים הגדולים ניתן לראות פערים מובהקים סטטיסטית בין הקבוצות )תרשים 33

 )באחוזים( 01-04בני  בקרב בשנה האחרונהאצל רופא השיניים : ביקורים 00תרשים 

 
 p<0.05כל ההבדלים 

ביקורת 'שבדק מי המבקרים בשנה האחרונה אצל רופא שיניים נמצא כי למשתנים משתני -רבבניתוח 

השפעה עצמאית חיובית על ביקור יש  'עמדת ההורה כלפי הגיל המינימלי לביקור'ו 'תקופתית של ההורה

צורך לבקר אצל רופא שיניים וחשיבות השמירה על שיני חלב ומצב בנוגע לבשנה האחרונה. עמדות ההורה 

דמוגרפיים לא היו בעלי השפעה -הפה של הילד לא היו בעלי השפעה מובהקת.  המאפיינים הסוציו בריאות

מובהקת במודל זה. עם זאת, במודל שכולל את המשתנים האלו בלבד, להשכלה גבוהה היה קשר חיובי 

רך ההשפעה שלו הוא דן מובהק לביקור. אנחנו מסיקים שלמשתנה זה יש קשר עצמאי לביקור אבל חלק מ

 .(ג נספח ,3לוח גר' ) משתני התנהגות ועמדות ההורים

. הסיבה העיקרית על הסיבות לכך שאלנו את ההורים שאמרו שילדם לא ביקר במרפאה בשנה האחרונה

 (. 8%שהמחיר גבוה מדי ) ניכר,בפער , ( ואחריה97%הייתה שלילד אין בעיות בשיניים ) הם ציינוש

 ביקורת תקופתית
נוהגים ללכת לרופא שיניים לביקורת תקופתית )גם כאשר מן הילדים  43%, 30בתרשים כפי שניתן לראות 

נמוך מצב במן הערבים   09%, כאשר רק יש הבדלים ניכרים בין הקבוצותבמשתנה זה  .אין בעיות בשיניים(
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בינוני  השייכים למחכ"לן מ 35%-נמוך ו במחכ"למן היהודים  58%מבצעים ביקורת תקופתית, לעומת 

 וגבוה.

  )באחוזים(  01-04י בנבקרב : ביצוע ביקורת תקופתית 04 תרשים

 
 p<0.05כל ההבדלים 

לפני  שבדק מי מבצע ביקורת תקופתית, מצאנו כי בניגוד לשאלת הביקור בשנה האחרונה משתני-רבבניתוח 

ההורה יהודי , במקרה זה לחלק ממשתני הרקע יש קשר מובהק עם ביקורת: להשכלה גבוהה ולהיות הסקר

יש קשר חיובי מובהק לביצוע ביקורת תקופתית. משתנים נוספים שקשורים קשר חיובי מובהק לביצוע 

צריך להתחיל  ;ביקורת תקופתית הם עמדות ההורה )יש צורך ללכת לרופא שיניים גם אם אין כאבים

 יש ההשפעה הגדולה ביותר אחרוןהוביצוע ביקורת על ידי ההורה. למשתנה ( 6בביקורים אצל רופא לפני גיל 

 . (בנספח ג 0)לוח ג

 נוספים והיבטים השיניים רופא אצל אחרוןה ביקורבמסגרת הטיפול 

 תשיניים. כפי שעשינו בקבוצההאחרון של הילד אצל רופא  זה עוסק בשאלות הקשורות בביקור סעיף

לפני  שיניים בשנה האחרונהלילדים שביקרו אצל רופא רק התייחסנו גם בניתוח זה  הילדים הקטנים,

 .  הסקר

 מסגרת הטיפול 

לאפיין את מסגרות הטיפול הקיימות לקבוצת גיל זו, אשר אינה כלולה ברפורמה, חילקנו את ספקי  כדי

יש לזכור (. 36)תרשים  14מרפאות אחרותומרפאות פרטיות  ,השירות לשלוש קטגוריות: מרפאות של הקופה

במרפאות הקופה איננו במסגרת ציבורית והוא ניתן בתשלום, אם כי המחיר שעבור ילדים בגיל זה הטיפול 

 המחיר במרפאות פרטיות.ן נמוך על פי רוב מ

                                                   

 , קטגוריה זו כוללת מרפאות של עמותות, עיריות, קיבוצים, בתי חולים . 0-33בדומה למצב בקבוצת הגיל  14
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 )באחוזים( 01-04 בנינערך הביקור האחרון של ילדים שבה  מסגרת הטיפול: 03תרשים 

 

נמוך מטופלים לרוב בקופה,   במחכ"ל ההבדלים בין מסגרות הטיפול של הקבוצות השונות ניכרים: יהודים

נמוך מטופלים הרבה פחות בקופה ונוטים להשתמש יותר בשירותי רפואת שיניים  במחכ"לבעוד שהערבים 

 35%-. ניתן לראות גם ששתי המסגרות הללו באופן כמעט שווהבגבוה מטופלים  במחכ"לפרטיים. ילדים 

יותר מאשר בקבוצות האחרות. המרפאות  הרבה', אחרות'נמוך מטופלים במרפאות  במחכ"ל מן היהודים

שצוינו במקרה זה הן בעיקר מרפאות ציבוריות של הרשות המקומית, שהן כנראה זמינות יותר ליהודים 

 .(35נמוך )תרשים   במחכ"ל

 **)באחוזים( לפי קבוצות 01-04ילדים בני מסגרת הטיפול של  :02תרשים 

 
p<0.01** 

באמצעות הביטוח המשלים של קופות  נערכו הביקוריםן מ 64%פרטי, הביקורים נערכו במימון ן מ 58%

כפי  .בין הקבוצותיש הבדלים גדולים במקורות המימון מומנו באמצעות ביטוח פרטי.  8%החולים, ועוד 

נמוך שמימנו את  במחכ"לבולט במיוחד השיעור הנמוך של ערבים לעומת יהודים  7שניתן לראות בלוח 
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הביטוח המשלים של קופות החולים )שיעור זה מתאים לשיעור הנמוך של ערבים שביקרו הביקור בעזרת 

 במרפאות הקופה(, והשיעור הגבוה של ערבים ששילמו מכיסם עבור הביקור.

 באחוזים() 01-04 בני בקרב שינייםהאצל רופא  : מימון הביקור האחרון9לוח 

 סה"כ מימון מקורות ה

 מחכ"ל נמוך

 ערבים יהודים גבוהו מחכ"ל בינוני

 36 18 49 35 ביטוח משלים של קופת חולים
 11 7 3 8 חברת ביטוח
 47 68 35 48 מימון פרטי

 9 8 35 01 אחר )רווחה, עמותה, היכרות עם הרופא(

 
 טיפול שבוצעהביקור והסיבת 

דחופה והמשך טיפול סיבת הביקור הנפוצה ביותר הייתה בדיקה תקופתית ביוזמת ההורים ואחריה בעיה 

 הקבוצות. בעוד יןהבדלים גדולים בבהתפלגות סיבות הביקור נמצאו (. 30 לוחר' שהומלץ בביקור הקודם )

נמוך )יהודים  במחכ"לילדים  ,לצורך בדיקה תקופתית בעיקרהגיעו למרפאה  גבוהו בינוני במחכ"לילדים ש

 (. ותדחופ )בעיקר לצורך טיפול בבעיות בעיקר הגיעו( ובמיוחד ערבים

 **)באחוזים( 01-04בני  בקרב אצל רופא השיניים : סיבת הביקור האחרון 01 לוח

 סה"כ האחרון סיבת הביקור
 מחכ"ל נמוך

 ערבים יהודים גבוהו בינונימחכ"ל 

 40 05 65 24 בדיקה תקופתית ביוזמת הורים
 39 67 65 41 בעיה דחופה

 39 03 06 09 המשך או השלמת טיפול
 9 30 6 7 לא דחופה בעיה

 9 6 4 1 בדיקה תקופתית ביוזמת הרופא 

p<0.01** 

מן  04%סתימה )הקבוצות היה ן אחת מהשייכים לכל בקרב כלל הילדים ובקרב הטיפול הנפוץ ביותר 

 במחכ"ל(. ניתן לראות שבקרב היהודים כלשהו שקיבלו טיפולמן הילדים  45%-שביקרו אצל רופא והילדים 

נמוך מבצעים יותר  במחכ"לערבים  , וילדיםיותר סתימות מאשר בקבוצות אוכלוסייה אחרותנמוך מבצעים 

 . בנספח ג( 6לוח גר' ). בקבוצות האחרותילדים עקירות מאשר 

 המלצה על טיפול וויתור על טיפול 

 )לא כולל אלה שהגיעו להמשך לפני הסקר מתוך הילדים שביקרו אצל רופא שיניים בשנה האחרונה 58%

ילדים  הרבה פחות השלמת טיפול שהחל בביקור קודם( קיבלו המלצה על טיפול במהלך הביקור. לאו  יפולט

 34%לעומת  63%)מאשר ילדים משתי הקבוצות האחרות המלצה על טיפול  וגבוה קיבלו בינוני  במחכ"ל

לא ויתרו על טיפולים מן הילדים  75%נמוך(.  במחכ"לבקרב ערבים  33%-נמוך ו  במחכ"לבקרב יהודים 

 שהומלצו על ידי רופא השיניים. 
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 המתנה לתורהזמן 

מרפאות של לעומת קצר יותר במרפאות פרטיות היה , זמן ההמתנה לתור 34כפי שניתן לראות בתרשים 

 63%לעומת תוך שבוע או פחות בתור נקבע שמטופלים במרפאה פרטית מן הילדים  37%-לקופת החולים. 

המטופלים במרפאות של קופות החולים. גם בזמני ההמתנה הארוכים )חודש ומעלה( קיים פער מן הילדים 

 ניכר בין סוגי המרפאות. 

שבאו מילדים תוך שבוע או פחות(  90%ילדים שהגיעו בגלל בעיה דחופה קיבלו תור מהר יותר ) כצפוי,

 (. 69%( או להמשך טיפול )53%ביוזמת ההורים ) תלבדיקה תקופתי

אחוז מן ההורים  חשבו שזמן ההמתנה  84%שאלנו גם באיזו מידה זמן ההמתנה לתור נראה להורים סביר. 

מן ההורים     96%מן ההורים  לילדים שטופלו במרפאות פרטיות לעומת  73% :לתור היה סביר או סביר מאוד

 לילדים שטופלו במרפאות של הקופה.

 **)באחוזים(לפי סוג המרפאה  ,01-04בני בקרב  : זמן המתנה לתור01תרשים 

 
p<0.01** 

 ודיון סיכום. 1

תמונה מקיפה של דפוסי השימוש בשירותי רפואת שיניים לילדים בישראל לאחר  מציגיםממצאי המחקר 

במסגרתה הוכנסו השירותים עבור ילדים לסל השירותים שבחוק ; 0030-החלת הרפורמה בתחום זה ב

נושאים, בחן מגוון מייצג של הורים, וארצי בריאות ממלכתי. המחקר התבסס על סקר שנערך בקרב מדגם 

, שגרתיים םטיפולים שנערכו, ביצוע ביקוריהבהם תדירות הביקורים אצל רופאי שיניים, הסיבות לביקור, 

ת הרצון ממסגרות טיפול שונות, עמדות של הורים בנושא בריאות השיניים ועוד. מסגרת הטיפול, שביעו

המחקר עסק בעיקר בילדים שהשירותים עבורם הוכנסו לסל הבריאות, אבל גם בילדים גדולים יותר שאינם 

יכולים לקבל טיפול במסגרת הסל. חשוב לציין שלא פורסמו מחקרים על שימוש בשירותי רפואת שיניים 

ולכן לא ניתן להשוות את המצב בזמן ביצוע הסקר למצב שלפני   ,ילדים טרם הכנסת הרפורמהבקרב 

 הרפורמה.
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יתה יאחת השאלות החשובות בעקבות החלת הרפורמה ה – מסגרת הטיפול של ילדים הכלולים ברפורמה

ענות יהילדים ישתמשו בשירותי רפואת השיניים הציבוריים. ממצאי המחקר מצביעים על הבאיזו מידה 

גבוהה מצד הציבור לשימוש בשירותים אלו. המסגרות הציבוריות )מרפאות הקופות ומרפאות ההסדר( הן 

מן הילדים  90%-בהן ילדים בקבוצת הגיל הרלוונטית מקבלים טיפולי שיניים: כשהמסגרות העיקריות 

ות אלו הן מסגרת שביקרו אצל רופאי שיניים בשנה האחרונה עשו זאת במרפאות במימון ציבורי. מרפא

את החשש מפריך ממצא זה  בינוני וגבוה. כלכלי-מעמד חברתיב אוכלוסייההטיפול העיקרית גם ל

אלו לרק שעלולים להיחשב כמיועדים השירותים הציבוריים ן החזקה תדיר את רגליה מ אוכלוסייהשה

פגיעה תקציבית בהן ולמניעת איכות השירותים לאורך זמן  לשם הבטחתשידם אינה משגת. דבר זה חשוב 

 חלשות. האוכלוסיות את הולא רק  אוכלוסייהשכן מדובר בשירות המשמש את כלל ה; בעתיד

ניתן להניח שמעמדן החזק של קופות החולים בציבור הישראלי והיותן הגורם העיקרי המספק שירותי 

ירותים שהן )למרות השימוש הגובר ברפואה פרטית( תרם לכך שהש אוכלוסייהבריאות לכל שכבות ה

מציעות, גם בתחום רפואת השיניים, מקובלים על הציבור. דבר נוסף שיש לציין הוא שגם לפני הרפורמה 

רות ומקובלות כמקומות טיפול, ּככך שמרפאות אלו היו מּו; ילדים רבים קיבלו טיפול במרפאות הקופות

 פרטי.אם כי באותה תקופה השירותים שניתנו בהן לא היו במימון ציבורי אלא 

בינוני וגבוה  כלכלי-עמד חברתימ: על סמך אזור מגורים ,לשלוש קבוצות אוכלוסייהבמחקר חילקנו את ה

נמוך  מחכ"להשייכים לנמוך וערבים  כלכלי-מעמד חברתיהשייכים ל)קבוצה שכמעט כולה יהודים(, יהודים 

עושים את השימוש הרב ביותר  מחכ"ל נמוךב)קבוצה שכוללת כמעט את כל הערבים(. מצאנו שיהודים 

הסדר. המהם מטופלים במרפאות של הקופות או במרפאות  84%בשירותי רפואת השיניים הציבוריים: 

ממשיכים להיות מטופלים מהם  60% מן הערבים במחכ"ל נמוך מטופלים במרפאות אלו; 39%לעומתם, 

בורי. למעשה, אוכלוסייה זו מתנהגת ואינם מנצלים את האפשרות לקבל טיפול במימון צי במרפאות פרטיות

ממנה מטופלת במרפאות  60%בינוני וגבוה )כלכלי -שבמעמד חברתי אוכלוסייהמבחינה זו באופן דומה ל

 שבחלקה הגדול היא מעוטת אמצעים כלכליים.אף על פי פרטיות(, 

ת שיניים של אין מרפאוכמעט שישובים הערביים ינגישות הפיזית. בהלתופעה זו הוא אפשרי הסבר אחד 

מרפאות בהסדר  יש אמנם. עצמן או של חברות הבת שלהם )כמו כללית סמייל או מכבי דנט( קופות החולים

 אוכלוסייהה בקרב מאשר נמוכה ציבורי במימון למסגרותבישובים אלו, אבל יכול להיות שהנגישות 

האוכלוסייה ן נוספים המונעים מתכן שיש מחסומי נגישות ייש מספר הסברים אפשריים נוספים: י היהודית.

יה גדולה יתכן שבאוכלוסייה זו יש נטיכמו בעיות שפה, תחבורה ועוד; י ,שוביםילהגיע למרפאות מחוץ לי

שאר עם רופא השיניים המוכר וחוסר רצון לעבור לטיפול במרפאה אחרת, גם אם ניתן לקבל בה ייותר לה

קרב יפול אצל רופאים פרטיים נמוכים יותר מאשר בטיפול בעלות נמוכה מאוד; יכול להיות שמחירי הט

ולכן יש פחות תמריץ למעבר; ויכול להיות שהטיפול במרפאות במימון ציבורי נתפס  ,היהודית אוכלוסייהה

זהו נושא שחשוב לבדוק אותו כדי לקדם שירות שיהיה נגיש, זמין ושוויוני לכלל  ,כפחות טוב. בכל מקרה

 כננים מחקר המשך שיתמקד בין השאר בשאלה הזאת.ואכן אנחנו מת .אוכלוסייהה

ולכן  ,הורים קובעים את אופן הטיפול בשיני הילדים – טיפול בשיני הילדיםבנוגע להורים העמדות 

המחקר עולה שהורים רבים אינם מודעים לחשיבות של ן חשיבות גדולה. מנודעת עמדותיהם בנושא זה ל

התחלת ביקורים אצל רופא שיניים בגיל מוקדם ושל קיום ביקורים שגרתיים שלא בעקבות בעיות בשיניים. 
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חושבים שצריך לבקר אצל רופא שיניים רק כאשר יש כאבים או בעיות, ההורים מן ( 30%)חלק לא מבוטל 

מן  90%-. כ(39%-00%) נמוך שחושבים כך גדול יותר כלכלי-ד חברתימעמהשייכים לוחלקם של ההורים 

המלצת רופאי השיניים ש, בעוד 6חושבים שצריך להתחיל לבקר אצל רופא שיניים רק לאחר גיל  ההורים

 בקיעת השיניים הראשונות. לבקר אצל רופא שיניים כבר עם היא שצריך להתחיל 

)שהטיפול עבורם כלול בסל הבריאות( ביקרו  30עד גיל מן הילדים  35% –  שינייםהביקורים אצל רופא 

מעמד לפי לא היו הבדלים משמעותיים בשיעור המבקרים  .לפני הסקר אצל רופא שיניים בשנה האחרונה

שיעור נמוך של  לפי גיל: ,היו הבדלים משמעותיים כצפוי,מוצא )יהודים או ערבים(. לפי ו כלכלי-חברתי

, שאינם יכולים לקבל שירותים 33-30בני ילדים הן מ 37%בקרים אצל רופא שיניים. מ 3ילדים עד גיל 

 בשיעור הביקורים במימון ציבורי, ביקרו בשנה האחרונה אצל רופא שיניים. בקבוצת גיל זו נמצאו הבדלים

על חסם כלכלי שלא נמצא בקרב הילדים הקטנים. חשוב להדגיש  בין הקבוצות. הבדלים אלו עשויים להעיד

בקבוצת הגיל ילדים ושירותי רפואת שיניים ציבוריים ל זכאיםקבוצת הגיל הצעירה ילדים בששאף על פי 

הילדים הבוגרים אינם נמוכים יותר של ששיעורי הביקור  אין זה מפתיע, ם זכאים לכךאיניותר הבוגרת 

שדבר זה יוביל וסביר להניח רים, מפני שעם הגיל עולה שכיחות הבעיות בשיניים מאלו של הילדים הצעי

 ביקורת שגרתית.של ילדיהם בת ההורים לצורך יה בגיל הילד עולה מודעּויכמו כן עם העל. ליותר ביקורים

( חשוב לשם בשיניים )ולא בגלל בעיות שגרתיותביצוע בדיקות תקופתיות  – בדיקה תקופתית שגרתית

הזדמנות למתן הסברים על טיפול נכון כאלה יש דיקות בשמירה על בריאות השיניים לאורך זמן. ב

 54%ולנקיטת פעולות למניעת בעיות בעתיד. רק  טיפול בהן בשלבים מוקדמיםלבשיניים, לאיתור בעיות ו

נוסף על ים הראו שמשתני-רבמגיעים לבדיקות שגרתיות. ניתוחים  33-30גילאי מ 43%-ו 33-0מגילאי 

ילדים קשורות לעמדות ההורה בקרב שגרתיות הבדיקות הדמוגרפיים של ההורים, -סוציוהמאפיינים ה

מצאנו הבדלים בין הורים משלוש  אלו משתניםב .על בדיקות תקופתיותשלו הקפדה לבנושא זה ו

פלים . ממצא זה אינו מפתיע כי מחקרים רבים הראו שהורים מטפלים בילדיהם כפי שהם מטהקבוצות

 יותר גבוהים שיעורים( Shahrabani, 2015)' ואח שהרבני מצאו 0030-ב בישראל שנערך במחקרבעצמם. 

 .לבדיקות להגעה הקשורים דומים גורמים אך, שגרתיות בדיקות ביצוע שלבמחקר זה  משמצאנו

 כלכלי-חברתימעמד קבוצה שממעטת במיוחד להגיע לבדיקות שגרתיות היא קבוצת הילדים הערבים ב

לעומת הילדים היהודים  במחכ"ל נמוך:  ,מגיעים לבדיקות 33-30מגילאי  09%-ו 33-0מגילאי  06%נמוך. רק 

 35%-ו 33-0מגילאי  43%; ולעומת הילדים במחכ"ל בינוני וגבוה: 33-30מגילאי  58%-ו 33-0מגילאי  55%

של ילדים ערבים שמבצעים בדיקות שגרתיות  הנמוךשיעור ה. ניתן להניח ששמגיעים לבדיקות 33-30גילאי מ

שעלה במחקר זה ובא לידי  כפי ,םבקרב טוב פחות שיניים בריאות למצב ההסבר ןמ חלק לפחות מהווה

 שנערכו אפידמיולוגים במחקרים גם ונמצא, בשיניים בעיות בגלל ומבוכה כאב תחושתכמו  במדדיםביטוי 

 (.Natapov et al.,  2010; Zusman et al.,  2005) אוכלוסייהב

תקופתיות, נמצאו הבדיקות הבביצוע שנמצאו בהתאמה לפערים  – סיבות לביקור אצל רופא שינייםה

-מעמד חברתיהשייכים לילדים : בסיבות הביקור אצל רופא השיניים בין הקבוצות במחקר הבדלים גדולים

 כלכלי-מעמד חברתיהשייכים לגרתית; ילדים בינוני וגבוה הגיעו בעיקר לשם ביקורת תקופתית ש כלכלי

טיפול בבעיות דחופות. דבר לשם המקרים ן , בחלק גדול מבשיניים נמוך הגיעו בעיקר לשם טיפול בבעיות

   .שתי קבוצות הגיל, אבל בולט אפילו יותר בקרב הילדים הגדולים, ובמיוחד בקרב הערביםבנוגע לזה נכון 
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  כלכלי-מעמד חברתיהשייכים לילדים מקבלים. לילדים יהודים ההטיפול שניתן לראות הבדלים גם בסוג 

נמוך נעשו יותר סתימות מאשר לילדים האחרים. ילדים ערבים עוברים יותר עקירות. לכך יש כמה הסברים 

אפשריים, בהם: ילדים ערבים מגיעים כאשר הבעיות כבר חמורות יותר, או שההורים מעדיפים טיפול זה 

מר יקר יותר וממושך יותר מאשר עקירת השן. ממצא זה מתיישב עם ממצאי מחקרים ול המש  מפני שהטיפ

 ;Natapov et al.,  2010שמצאו שלילדים ערבים יותר שיניים חסרות ופחות שיניים מטופלות )ם יאפידמיולוגי

Zusman et al.,  2005.) 

הטיפול הניתן ן על שביעות רצון גבוהה מרוב המרואיינים דיווחו  – השונות הטיפול במסגרות רצון שביעות

בחלק מן ההיבטים שעליהם שאלנו, כגון: שביעות הרצון מן ההסבר במרפאות )פרטיות וציבוריות(, אבל 

שביעות הרצון בקרב מטופלי המרפאות הפרטיות , שניתן על ידי הרופא ומן הזמן שהרופא הקדיש לילד

נמוכה יותר  הייתההמחיר ן שביעות הרצון מ ,צפויכ .הקופותגבוהה מזו של המטופלים במרפאות  הייתה

ו לא הימן ההורים גם במרפאות במימון ציבורי חלק לא מבוטל  ,במרפאות הפרטיות; באופן פחות צפוי

להעיד על כך שגם מחיר ההשתתפות העצמית הנמוך מהווה נטל על משפחות שעשוי דבר ; המחירן ממרוצים 

ר על יותר מילד אחד במשפחה שמקבל טיפול. גם זמני ההמתנה היו קצרים יותר קשות יום, בעיקר אם מדוב

 במרפאות הפרטיות.

אצל רופא הילדים רוב הילדים מבקרים  – מעורבות של גורמים שיכולים לעודד הורים לטפל בשיני הילדים

ע על לשמש הזדמנות לתת להורים מידעשוי , וביקור כזה לפחות פעם בשנהאו אצל רופא המשפחה 

דיווחו  מן ההורים 33%ולעודד אותם לפנות לבדיקה. רק , הן מונע והן משמר, האפשרות לקבל טיפול

 ייתכן(. 05%שרופאים נתנו להם מידע או המלצה בנושא זה. השיעור היה גבוה בהרבה בקרב ילדים ערבים )

שהסיבה לכך היא שמצב השיניים של הילדים הערבים הוא פחות טוב והרופאים שמו לב לכך, ויכול גם 

ה זו מודעים למצב הכלכלי של המטופלים ולכן מפנים אותם למסגרות אוכלוסיילהיות שהרופאים ב

ך יכול הרופא הראשוני ביקרו יותר אצל רופא השיניים, אן הציבוריות. ילדים שקיבלו מידע והמלצה מ

 להיות שהדבר נבע מכך שמצב השיניים שלהם היה פחות טוב משל אחרים.

גורם נוסף שיכול לעודד ילדים לפנות לקבלת טיפול הוא רופא השיניים שמבצע בדיקות בבית הספר במסגרת 

שירותי בריאות השן לתלמיד. בדיקות סינון לגילוי מוקדם של בעיות בשיניים בקרב ילדים בבתי ספר 

(. יעילותן של הבדיקות ככלי לעידוד Milsom et al., 2006מות במדינות רבות, ובחלקן כבר שנים רבות )מתקיי

ה לטיפול בקרב ילדים נתונה במחלוקת, ומחקרים שונים העלו ממצאים סותרים בנוגע לשאלה זו יפני

(Milsom et al.,  2006; Donaldson and Kinirons, 2000 מ .) בישראל יש לבדיקות אלו  המחקר שלנו עולה כין

שיניים. גם בבדיקות השקיבלו המלצה בביה"ס ביקרו בעקבותיה אצל רופא מן הילדים  40%-השפעה, וכ

בבית הספר שיעור גבוה בהרבה של ילדים ערבים קיבלו המלצה לבקר אצל רופא שיניים, כנראה בעקבות 

  מצב בריאות שיניים ירוד יותר.

ב ההורים לילדים בגיל הרלוונטי שרואיינו במחקר היו מודעים לקיום רו – מודעות ההורים לרפורמה

סיבה הרפורמה ולאפשרות לקבל טיפולים במימון ציבורי, אך לא ידעו את טווח גיל הזכאות המדויק. 

ולכן הם יודעים רק על טווח הגילים  הגילים, אפשרית לכך היא שלרוב ההורים אין ילדים לאורך כל טווח

ברפורמה חדשה יחסית, נוצר בלבול בין הזכאות מדובר שים שלהם. הסבר נוסף הוא שהיות לילדרלוונטי ה
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אותם הציעו קופות החולים שבמסגרת הרפורמה לבין הזכאות לשירותי רפואת שיניים במסגרת השב"ן, 

 כלולים ברפורמה( לקבוצות גיל שונות.  אינםשהרפורמה )ועדיין מציעות עבור ילדים  החלתטרם 

אלו שטיפולים במחקר לא נכללו שאלות בנוגע לטיפולים אורתודונטיים, מאחר  – שלא נכלל במחקרתחום 

וניתן להניח שיהיו משפחות  ,להיות יקרים מאודעשויים ים ינטואינם נכללים בסל. טיפולים אורתוד

עה לא להיות השפעשויה לאסתטיקה של השיניים אף על פי ששיוותרו עליהם בהנחה שהם אינם חיוניים, 

 רק על המראה אלא גם על המצב החברתי והתעסוקתי של האדם.

 כיווני פעולה אפשריים. 7

 לאור ממצאי המחקר, ניתן להעלות מספר כיווני פעולה אפשריים:

 לשירותי רפואת שיניים  אוכלוסייהלאור ההיענות הגדולה בכלל ה – הרחבת הרפורמה לגילים נוספים

ולאור הפערים המסתמנים בשימוש בשירותי רפואת במימון ציבורי ושביעות הרצון הגבוהה מהם, 

בקרב ילדים שהשירותים עבורם אינם  שונה כלכלי-חברתי מעמדל השייכותבין אוכלוסיות שיניים 

 .כדאי לשקול להרחיב את הרפורמה לקבוצות גיל נוספותכלולים בסל הבריאות, 

 רותי רפואת שיניים יהסקר עולה כי השימוש בש ןמ – הנגשת השירותים לאוכלוסייה הערביתשיפור ב

במימון ציבורי נמוך יותר בקרב ערבים. אנחנו משערים שאחת הסיבות לכך היא בעיית נגישות. לפיכך, 

בקרב האוכלוסייה הערבית )וביישובים קטנים באופן  הציבוריותיש לבדוק את פריסת המרפאות 

 נוספים חסמים ישכן, חשוב לברר אם  כמויש בכך צורך.  בהםשכללי( ולתגבר אותן במקומות 

את השירותים המוצעים  מיטביתהזו ומאוכלוסיות אחרות לנצל בצורה  אוכלוסייהמ שמונעים

 משתמשות שאינן אוכלוסיותבקרב ( outreach) ישוגיכדאי גם לנקוט פעולות במסגרת הרפורמה. 

 ממש הזכאות שלהן.      ל להן שיעזורבמימון ציבורי ולתת להן מידע  בשירותים

  הרחבת הפעולות להעלאת המודעות לחשיבות השמירה על בריאות השיניים ולעידוד הטיפול

 ולדרךשמירה על בריאות השיניים ה לחשיבות בנוגעיש קשר הדוק בין עמדות ההורה  – בשיניים

הסברה בנושא זה שיגיעו לכלל הות ולפעלקיים  חשובהנכונה לעשות זאת לבין הטיפול בשיני הילד. 

תי אצל רופא השיניים. ובמיוחד לאוכלוסיות חלשות שממעטות לבקר באופן שגר אוכלוסייהה

טיפול השגרתי בשיני הילדים בפעילויות אלו יש לתת מידע ולהעלות את מודעות ההורים לחשיבות ה

תוך התמקדות בבעיות  . ההסברה צריכה להתאים תרבותית לאוכלוסיית היעד,כבר מגיל צעיר

 ובפערים שמאפיינים כל אוכלוסייה.   

 גורם נוסף שביכולתו לעודד ילדים לפנות המחקר עלה שן מ – הרחבת שירותי בריאות השן לתלמיד

 שמבצע בדיקות בבית הספר במסגרת שירותי בריאות השן לתלמיד.לקבלת טיפול הוא רופא השיניים 

כיום שירות זה מתחיל בגן חובה. כדאי להמשיך ולפתח שירות זה ולהרחיב אותו גם לגילים צעירים 

דעים לצורך להתחיל בביקורים כבר מגיל צעיר(, יותר )במיוחד לאור הממצא שהורים רבים אינם מּו

ינוך כאמצעי לעידוד ילדים להגיע לטיפול, וגם להקניית הרגלי ולהשתמש בבדיקות במסגרות הח

 צחצוח ושמירה על בריאות הפה מגיל צעיר. 

 רופאי משפחה ורופאי ילדים  – שימוש במפגשים רפואיים למתן מידע ולעידוד הטיפול בשיניים

פואיים תכופות עם ילדים והורים ולהמלצותיהם יש משקל רב. כדאי לנצל מפגשים רלעתים נפגשים 
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הבריאות ן אלו למתן מידע, להעלאת מודעות ההורים לחשיבות בריאות השיניים ולהיותה חלק מ

 הכללית, ולעידוד ההורים לבקר עם הילדים אצל רופא השיניים באופן שגרתי ולא רק כאשר יש בעיות. 
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 נספחים 

  – בקרב ההורים שינייםה רפואת נספח א: דפוסי השימוש בשירותי

 נוספים לוחות             

 להם רופא שיניים קבוע ומרפאה קבועה )באחוזים(: הורים שיש 0לוח א

 סה"כ 
 מחכ"ל נמוך

 ערבים יהודים גבוהו בינוני ל"מחכ
 35 39 49 12 יש רופא קבוע*

 8 5 00 01 אין רופא קבוע אבל יש מרפאה קבועה*
p<0.05* 

או רבה חשיבות השמירה על בריאות השיניים )מסכימים במידה רבה בנוגע ל: עמדות הורים 4לוח א
 ; )באחוזים(מאוד עם ההיגד(

 סה"כ 
 מחכ"ל נמוך

 ערבים יהודים גבוהו בינוני ל"מחכ
ן מצב השיניים שלי הוא חלק חשוב מ

 75 87 89 94 הבריאות הכללית שלי *

 73 84 87 89 * מעששת על שיני חלב חשוב לשמור 
p<0.05* 

)מסכימים במידה מועטה או בכלל לא עם ביקור אצל רופא שיניים בנוגע ל: עמדות הורים 3לוח א
 ; )באחוזים(ההיגד(

 סה"כ 
 מחכ"ל נמוך

 ערבים יהודים גבוהו בינוני ל"מחכ
אין צורך ללכת לרופא שיניים אלא אם כן 

 80 33 99 71 יש כאבים בפה *

רופאי שיניים נוטים להמליץ על טיפולים 
 30 39 43 11 לא נחוצים *

p<0.05* 
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 – 11-2ילדים בני  שירותי רפואת השיניים בקרבבדפוסי השימוש ב:  נספח

 לוחות נוספים

 )באחוזים( קבוצות אוכלוסייה**, לפי שינייםה: תדירות צחצוח 0לוח ב

 "כסה 
 נמוך ל"מחכ

 ערבים יהודים גבוהו בינוני ל"מחכ
 0 4 8 2 לא נוהג/ת לצחצח שיניים

 4 7 36 9 פעם בשבוע או פחות
 30 14 05 02 יוםכמעט כל 

 66 36 68 31 פעם אחת ביום
 40 39 39 37 פעמיים ביום או יותר

  p<0.01** 

 )באחוזים( קבוצות גיל ** , לפישינייםה: תדירות צחצוח 4לוח ב

 33-3 גיל 4-0 גיל סה"כ 
 6 9 4 לא נוהג/ת לצחצח שיניים

 9 36 9 /ת פעם בשבוע או פחותמצחצח
 35 36 14 /ת כמעט כל יוםמצחצח
 69 65 36 /ת פעם אחת ביוםמצחצח
 67 66 37 /ת פעמיים ביום או יותרמצחצח

  p<0.01** 

 )באחוזים( קבוצות גיל , לפי: מצב בריאות הפה3לוח ב

  33-3 0-4 סה"כ 
    **:הפה בריאות מצב
 34 3 12 לא טוב/לא כל כך טוב   
 84 75 88 טוב/טוב מאוד   

    **:כאב

 96 70 79 פעם אף/כמעט פעם אף
 05 3 18 לפעמים
 6 0 3 מאוד/קרובות קרובות לעתים

    **:מבוכה

 73 79 93 פעם אף/כמעט פעם אף
 8 6 6 לפעמים
 3 0 0 מאוד/קרובות קרובות לעתים

p<0.01** 
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 )באחוזים(; )במידה רבה או רבה מאוד( הרופאן רצון מהשביעות : 2לוח ב

 מרפאות 
 ותפרטי הסדרה קופהה סה"כ

 94 95 89 91 הפגין רמה מקצועית גבוהה

 96 87 87 89 *הבעיה אתהסביר בצורה מובנת 

 89 87 85 86 טיפול הוא מתכוון לתת איזה הסביר בצורה מובנת 

 94 91 84 87 *הקדיש לילד מספיק זמן

עשה כל מה שביכולתו כדי שהילד ירגיש בנוח 
 95 94 87 90 במהלך הטיפול 

 95 92 87 90 שביעות רצון כללית 
p<0.05* 

 )באחוזים(; )במידה רבה או רבה מאוד( מן המרפאה  רצוןהשביעות : 1לוח ב

 סה"כ 

 מרפאות

 ותפרטי הסדרה קופהה
 88 77 81 82 מצב הציוד  

 93 94 79 83 יחס הפקידות*
 95 96 87 90 יחס הסייעות 

 82 77 70 74 חדר ההמתנה במרפאה
 78 83 75 76 המרפאה מיקום

 77 81 80 79 שעות הפתיחה של המרפאה
 38 78 77 67 מחיר הטיפולים במרפאה*

p<0.05* 

 )באחוזים( : ידע על זכאות לקבלת טיפול במסגרת הסל*1לוח ב

 סה"כ 
 נמוך ל"מחכ

 ערבים יהודים גבוהו בינוני ל"מחכ

 88 89 73 88 יודעים שאפשר לקבל טיפול:

 07 56 06 31 קטן מן הטווח בפועל טווח גילים

 03 65 60 49 טווח גילים גדול מן הטווח בפועל

 66 30 63 49 טווח גילים נכון

 30 36 7 04 לא יודעים שאפשר לקבל טיפול
p<0.05* 
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 – 11-12בני  ילדיםבשירותי רפואת השיניים בקרב דפוסי השימוש ג:  נספח

  לוחות נוספים

 ביקור אצל רופא שיניים בשנה האחרונה –משתני -רב: ניתוח 0וח גל

 Odds Ratio רווח סמך 
3.30-0.98 3.30 ** יהודי  

 0.37-3.40 3.06 בינוני וגבוה כלכלי-מעמד חברתי
 0.53-3.06 0.37 אקדמיתלא השכלה 

 3.89-5.03 0.93 הורה מבצע ביקורת תקופתית **
 0.89-3.70 3.08 אם אין כאבים הורה לא מסכים שאין צורך ללכת לרופא שיניים

 0.34-3.90 3.04 הורה חושב שחשוב לשמור על שיני חלב
 3.58-6.43 0.07 ** 6הורה חושב שצריך להתחיל לבקר אצל רופא שיניים לפני גיל 

p<0.01** 

 ילדים שמבצעים ביקורת תקופתית –משתני  -: ניתוח רב4לוח ג
 Odds Ratio רווח סמך 

6.85-3.47 0.59 ** יהודי  
 0.49-3.09 0.84 בינוני וגבוה כלכלי-מעמד חברתי

 0.66-0.94 0.40 **אקדמיתלא השכלה 
 3.33-30.38 8.85 הורה מבצע ביקורת תקופתית **

 3.35-0.80 3.97 הורה לא מסכים שאין צורך ללכת לרופא שיניים אם אין כאבים*
 0.73-0.76 3.38 הורה חושב שחשוב לשמור על שיני חלב

 3.04-0.80 3.89 ** 6הורה חושב שצריך להתחיל לבקר אצל רופא שיניים לפני גיל 

  p<0.01**;p<0.05* 

טיפולים שילדים עברו בביקור האחרון )אחוז הילדים שעברו כל טיפול מתוך סך הילדים : 3ג לוח
 שביקרו בשנה האחרונה. ניתן היה לסמן יותר מטיפול אחד( 

 סה"כ סוג טיפול
 נמוךמחכ"ל 

 ערבים יהודים גבוהו בינוניחכ"ל מ
 00 37 67 41 סתימה
 6 35 3 1 עקירה

 6 0 4 3 איטום חריצים
 9 36 3 8 ניקוי אבנית
 0 9 30 1 טיפול שורש

 3 0 6 4 טיפול פרותטי
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