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 מצית מחקרת

של  םתפקוד מערכת הבריאות מנקודת מבט אתבודק מדי שנתיים ון ברוקדייל מכ–וינט'ג-מאיירס

בקרב מדגם מייצג של הסקר נערך  .2009שנת בסוף נערך  ,האחרון במספר, סקר זה. הצרכנים

היה מתוך המדגם איש ושיעור ההיענות  1,903רואיינו . (ומעלה 22בני ) בישראלהבוגרת יה יהאוכלוס

-תוך השוואה לממצאי הסקר הקודם שנערך ב, צאים העיקריים מהסקרלהלן מפורטים הממ. 80%

20071  . 

 

, משרד האוצר, משרד הבריאות, נציגי כל קופות החולים בהשתתפותגוי יאת המחקר מלווה ועדת ה

 .המוסד לביטוח לאומי וארגוני צרכנים

 

 של קופות החולים מגמות ברמת השירות

 שביעות רצון

 תרמווחו על יוהמרואיינים ד, רמת שירות גבוהה בקופות החוליםי נשמרה באופן כלל 2009-ב 

 (. 2007-ב 88%לעומת  מאודמרוצים או מרוצים  90%) מהקופה שלהםגבוהה שביעות רצון 

  קופת חולים מאוחדתב 92% ,בי שירותי בריאותבמכ 93% הוא דוהמרוצים והמרוצים מאשיעור ,

ממצאים משנים קודמות לעומת  .כלליתיאות בשירותי בר 88%-ו חולים לאומית-קופתב 91%

 . במגמת צמצום בין הקופות השונות מאודהמרוצים והמרוצים  שיעורנראה כי הפערים ב

  מ)מהקופה  דוהמרוצים והמרוצים מא לאומיתמבוטחי עור יעלייה מובהקת בשיש לציין כי חלה-

 (. 2009-ב 91%-ל 2007-ב 86%

 המרוצים גם בשיעור . מדד רגיש יותר לשינויים במערכת ,ולהערכתנ ,הוא" מאודהמרוצים "עור יש

, שירותי בריאות במאוחדת 37%, לאומית שירותי בריאותב 38%: הבדלים בין הקופותיש  דומא

 . כלליתשירותי בריאות ב 32%-ו בריאות ישירות במכבי 35%

 2007-ב 20%-מ)מהקופה  מאודהמרוצים  תכלליה מבוטחי שיעורבניכרת עלייה  יש לציין כי חלה 

  (.2009-ב 32%-ל

  שיעורב עלייה 2009-בחלה  (תשעה פריטים)של הקופות שנמדדו  תחומי השירותבמרבית 

מיחס האחיות , יועץהרופא השל הרמה המקצועית של רופא המשפחה ומ: מאודהמרוצים 

ממבחר התרופות , משירותי המעבדה, בה ניתן לקבל הפניות ותרופותשמהקלות , והפקידים

עלייה . שבעי הרצון מיחס רופאי המשפחה שיעורלא חל שינוי ב  .םוטיפוח מתקני הקופה ניקיון מו

 8-ב) במכבי ובכלליתבמרבית תחומי השירות  מאודהמרוצים  שיעורזו נובעת מעלייה ב

 (. מהפריטים

                                                   
אלא אם כן צוין , (p<0.05)טיסטית בהשוואה בין שנים ובין אוכלוסיות מוצגים רק הבדלים מובהקים סט 1

 .אחרת
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 רמת שירות

 המתינו  17%, המתינו עד שבוע 42% :2002לעומת  מובהק ללא שינוי  לרופא יועץהמתנה משך ה

מהממתינים יותר  55%יש לציין כי .  המתינו יותר משבועיים 41%-ו ,שבועיים-שבועתקופה של 

 . לדעתם" לא סביר"משבועיים ענו שזמן ההמתנה 

  14%-ו( 2007-ב 63%לעומת )דקות  15ממתינים עד  67%: ירד במרפאה הראשוניתמשך ההמתנה 

 (. 2007-ב 17%לעומת )המתינו מעל חצי שעה 

 קבוצותלפי  בניתוח. 14% היה" רפואי כשנזקקתי טיפוללקבל  מאודקשה /קשה"העונים  עורשי 

-ב 18%) ערבית דוברי בקרב" מאודקשה " או" קשה" המשיבים בשיעור עלייה נמצאה, אוכלוסייה

 (2007-ב 4% לעומת 2009-ב 12%) הכנסה נמוכה ותבעלובקרב קבוצות  (2007-ב 13%לעומת  2009

  (.2007-ב 11% לעומת 2009-ב 17%) וקשישים

 רפואה מונעת

  70%: ומעלה 50לנשים בנות  ביצוע הממוגרפיות שיעורב  ואילך 1999 שנתמ עלייהמגמת הנמשכה 

אולם השינוי אינו מובהק , 2007-ב 66%לעומת  לפני הסקר ממוגרפיה בשנתיים האחרונות ביצעו

נמצא . 2 ות לרפואת הקהילה בישראלממצאים אלה דומים לנתוני תכנית מדדי האיכ. סטטיסטית

 ירידהנמצאה , עם זאת(. 2007-ב 59%לעומת  2009-ב 72%)בקרב נשים דוברות רוסית שיפור 

 (. 2007-ב 77%לעומת  2009-ב 60%) בקרב נשים בעלות הכנסה נמוכהבשיעורי ביצוע הממוגרפיה 

  52%)  לפני הסקר הבדיקת לחץ דם בחצי השנה האחרונ המדווחים על שיעורב עלייהנמצאה     

בקרב הקשישים  עלייהנרשמה , יהיאוכלוס קבוצותלפי  בניתוח(. 2007-ב 48%לעומת  2009-ב

  .  (2007-ב 41%לעומת  2009-ב 47%)ואלו שאינם חולים כרוניים ( 2007-ב 61%לעומת  2009-ב 68%)

 נטל כספי

  24%) במידה רבהליהם עהתשלומים לבריאות מכבידים אחוז המדווחים כי ב עלייהנמצאה       

כלל עליהם מכבידים  אינםוירידה באחוז המדווחים כי התשלומים ( 2007-ב 22%לעומת  2009-ב

 (. 2007-ב 30%לעומת  2009-ב 21%)

  (36%)הכנסה נמוכה  בעליגבוה של מדווחים על הכבדת תשלומי המשפחה בקרב  שיעורנמצא ,

 .(35%) חולים כרונייםו

 דוברי הערביתהמדווחים על הכבדת תשלומי המשפחה בקרב  שיעורתית בחלה עלייה משמעו 

 .(2007-ב 12% לעומת 2009-ב 24%)

 פנייה מחוץ למערכת הציבורית

 יצוין . (20%)נותר ללא שינוי  אחרונים לפני הסקרהחודשים הבשלושת  יהפונים לרופא פרט שיעור

( 16%) ם האחרונים לפני הסקרהחודשי 3-ב תלמטפל ברפואה האלטרנטיבי םהפוני שיעורכי 

                                                   
שביצעו   74-52שיעור הנשים בגיל , 2007לפי נתוני תכנית מדדי האיכות לרפואת הקהילה בישראל לשנת  2

ניתן להסביר את ההבדל בכך שנתוני הסקר כוללים גם . 61%בדיקת ממוגרפיה בקופה לצורך סריקה היה 
 . וגם במסגרות פרטיות, מעקבנשים שביצעו ממוגרפיה לצורך אבחון או 
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צעירים ודוברי עברית פונים יותר לרופא פרטי ולרפואה  2009-ב .הפונים לרופא פרטי שיעורל דומה

 . אלטרנטיבית

 י שיעור(.  81%) נשאר ללא שינוי מובהק הבוגרתהאוכלוסייה  בקרבבעלי ביטוח משלים  שיעור

בעלי הכנסה נמוכה בקרב ו( 63%)ערבים הבעלות על ביטוח משלים נותרו נמוכים יחסית בקרב 

(66% .) 

 2009-ב 63%)בשיעורי הבעלות על ביטוח משלים בקרב ערבים  עלייהנמצאה  2009-ב, עם זאת 

כי לראשונה שיעורי  יצוין(. 2007-ב 73%לעומת  2009-ב 80%)וקשישים ( 2007-ב 53%לעומת 

 . לות בקרב האוכלוסייה הכלליתלשיעורי הבע יםהבעלות על ביטוח משלים בקרב הקשישים דומ

 יעור בש עלייהאך חלה  ,2007שינוי מובהק לעומת  נשאר ללא( 35%) ביטוח מסחרי בעלי שיעור

 (. 2007-ב 33%לעומת  2009-ב 38%)ביטוח סיעודי  בעלי

 שירותיםהנגישות 

 ;ותהגבלות מנהלילו, מרחקל, תשלומיםלקשורות יו ה שנבחנו במחקר שירותיםהבנגישות  בעיותה
  :להלן הפירוט

 ויתור על טיפול רפואי או על תרופה בגלל המחיר

 לא כולל טיפול ) בשנה האחרונה על טיפול רפואי שוויתרוהמדווחים  שיעורלא נמצא שינוי ב

מבין המוותרים על טיפול בגלל  כמחצית(. 7%)לפחות פעם אחת בגלל התשלום , (שיניים ותרופות

 , לכך  נוסף .אחרים שבסל  בדיקות וטיפולים  וכשליש ויתרו על  רופא מקצועי ויתרו על   התשלום

 רפואה אלטרנטיבית, משליםביטוח המה שירותכגון )ויתרו על שירותים מחוץ לסל  10%-כ

 (. רבע מהמוותרים ויתרו על שירות מחוץ לסל 2007-ב; 2007שינוי תמהיל לעומת ) אופטיקהו

 11%לעומת  10%) האחרונה   בשנה  מרשם  תרופת  על  המוותרים  שיעורב  גם שינוי   נמצא  לא  

אמרו כי ( 35%)חלק מהמוותרים .  ציינו כי ויתרו על תרופה למחלה כרונית מהםכשליש   :(2007-ב

 .  תחלופיתרופה  נטלו

 2009-ב 14%)  רפואי או על תרופה או על שניהם  טיפולעל  שוויתרו המרואיינים שיעור את בדקנו 

 (18%) כרונייםה חוליםהו( 22%) ההכנסה הנמוכה בעלי שיעורנמצא כי  (.2007-ב 12%לעומת 

  .גבוה - על ויתורשדיווחו 

 לפני  בשנה האחרונהדיווחו כי ויתרו  מהמרואיינים 28%: ויתור על טיפול שיניים בגלל המחיר

ולי שיעור המדווחים על ויתור על טיפ. לפחות שיניים בשל המחיר פעם אחת טיפולעל  הסקר

 (. 30%)ובקרב צעירים ( 38%)שיניים גבוה בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה 

 ויתור על טיפול רפואי בגלל המרחק

  בשנה לפחות פעם אחת   ויתרו על טיפול רפואי בגלל המרחקהמדווחים כי לא חל שינוי בשיעור

, (2007-ב 9%לעומת  2009-ב 13%)יעור החולים הכרוניים שאך יש לציין כי עלה  .(11%) שחלפה

 .רפואי בגלל המרחק וויתרו על טיפולש(  2007-ב 4%לעומת  2009-ב 10%) הערביםוהחולים 

  רפואה  שירותיוכרבע ויתרו על , יקור אצל רופא מקצועיב על ויתרו תריםמהמווכמחצית

 .ויתרו על שירותים מחוץ לסל 11%; ראשונית
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 נשים, (14%) בעלי הכנסה נמוכהוה בקרב על טיפול רפואי בגלל המרחק גב הוויתור שיעור 2009-ב 

 (.13%) וחולים כרוניים( 13%)

 הגבלות מנהליות של הקופה

 בלו הפניה או יענו כי ק 11% ,מתוכם. כמחצית מהמרואיינים דיווחו שביקשו הפניה או התחייבות

 (. 2007ללא שינוי לעומת )קושי בהתחייבות מהקופה לאחר מאמץ או 

 לאחר מאמץ או  התחייבות או הפניהעל קבלת ברי הערבית המדווחים עלייה משמעותית בקרב דו

 (2007-ב 14%לעומת  2009-ב 26%)קושי ב

 או התחייבות אחרי מאמץ או בקושי  הפניה קיבלוגבוה יחסית  שיעור ובמכבי בכללית 2009-ב

 (. 10%) ומאוחדת( 16%) לאומיתלעומת ( בהתאמה 21%-ו 22%)

 רפואה ראשונית

 83% י שיעור, כצפוי. לפני הסקר כי פנו לרופא המשפחה בשנה האחרונה דיווחו ניםמהמרואיי

  (.85%)ונשים ( 94%)ים יחולים כרונ ,(94%)יה גבוהים יותר בקרב קשישים יהפנ

 14% לא קור האחרון רופא המשפחה יבשנה האחרונה ענו כי בב אצל רופא משפחה ביקרומאלו ש

ירד שיעור , נוסף לכך(. 2007-ב 17%לעומת ) פולטיהסביר להם מספיק על המצב הרפואי וה

על על המצב הרפואי ו "לא הסביר להם מספיק" רופא מקצועיקור האחרון יהמדווחים כי בב

 (. 2007-ב 18%לעומת  2009-ב 14%) טיפולה

 42%  הרפואי על הטיפולים הרפואיים שהם  רופא המרכז את כל המידע איןמהמרואיינים ענו כי

 .  מהקשישים ענו שאין להם רופא שממלא תפקיד זהומהחולים הכרוניים  כשליש .מקבלים

 טיפול במצוקה נפשית ברפואה הראשונית

 על מצוקה נפשית שקשה היה להם  דיווחומהאוכלוסייה הבוגרת  23%: היקף המצוקה הנפשית

 (. 2007ללא שינוי מובהק לעומת ) לפני הסקר בשנה האחרונהבכוחות עצמם להתמודד אתה 

 (29%) קשישים, (36%) במחלות כרוניותחולים י המצוקה הנפשית גבוהים במיוחד בקרב יעורש ,

 (.29%) ונשים( 27%) בעלי הכנסה נמוכה

  ענו בחיוב על השאלה מכלל האוכלוסייה  16%רק . נמוךנשאר היקף האיתור של מצוקה נפשית

-מצב, כאוןיד, נפשית על מצוקה רופא משפחה שאל אותך או דיבר אתך בשנה האחרונה האם "

מאלו שחשו מצוקה  36%רק , יתרה מכך. "?בעיות ריכוז וכדומה, בעיות רגשיות, עייפות, רוח

  .על כך  אתם כי רופא המשפחה דיבר דיווחונפשית בשנה האחרונה 

 מאפייני בריאות של האוכלוסייה לפי קופה

 לעומת ( 36%)בוטחי לאומית גבוה בקרב מ "גרוע"או  "בינוני"מצב בריאות דיווח על שיעור ה

 (19%)ומאוחדת ( 23%)מכבי , (26%)כללית השיעור בקרב מבוטחי 

 ( 31%)גבוה בקרב מבוטחי לאומית  לפני הסקר מצוקה נפשית בשנה האחרונהדיווח על שיעור ה

 (19%)ומאוחדת ( 22%)מכבי , (23%)כללית השיעור בקרב מבוטחי לעומת 
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 השיעור לעומת ( 32%)ולאומית ( 34%)וה בקרב מבוטחי כללית גב מחלה כרוניתדיווח על שיעור ה

 (.26%)מכבי ומאוחדת בקרב מבוטחי 

 ניהול הטיפול התרופתי 

  תרופת מרשם או )אמרו כי בשנה האחרונה נזקקו בעצמם לתרופה כלשהי ( 62%)ים המרואיינרוב

 (. תרופה ללא מרשם

 40%  תרופות  נטלו 5%ועוד  שם באופן קבועתרופות מר נטלומהמרואיינים ענו שבשנה האחרונה

 (.  כלומר מדי יום במשך חודש לפחות)ללא מרשם באופן קבוע 

 על רשימת  אתםרופא עבר  לפני הסקר לא חל שינוי מובהק בשיעור המדווחים כי בשנה האחרונה

 (.  2007-ב 57%לעומת  2009-ב 54%)שהם לוקחים   כל התרופות

  הסביר לך מספיק  על התרופות שאתה לוקח רופאהאם " לשאלהשיפור ניכר נמצא בתשובה"? 

 גם נרשם שיפור. 2007-ב כך שענו 62%ענו בחיוב לעומת  2009-ב כלשהיתרופה  נטלוש ממי 76%

 . 2007-ב 71%לעומת  2009-ב בחיוב ענו 79%: קביעותבתרופה  נטלוש מיבקרב  

  נו את המינון על דעת עצמם בלי הפסיקו לקחת תרופה או שיבשיעור המדווחים כי  עלייהנמצאה

לאומית ובעלי הכנסה נמוכה , מבוטחי מכבי(. 2007-ב 12%לעומת  2009-ב 16%) להודיע לרופא

 . או משנים את המינון על דעת עצמם יותר מאחריםתרופה מפסיקים לקחת 

 הערכת תפקוד מערכת הבריאות 

האם , באופן כללי: "כת הבריאותתפקוד מערשביעות רצונם מהמרואיינים נשאלו שאלה כללית על 

שאלה זו ב ."?לא כל כך מרוצה או לא מרוצה ממערכת הבריאות בישראל, מרוצה, מאודאתה מרוצה 

 מהתשובות (.בתי החולים ואחרים, קופות החולים)תפקוד של כלל הגורמים במערכת הבריאות הנבחן 

 :מתבררות הנקודות הבאות זו לשאלה

 63%לעומת  69%)ממערכת הבריאות  מאודהמרוצים או המרוצים  שיעורב עלייהנמשכת מגמת ה 

 (. 2007-ב

  נציין כי שיעורי שביעות הרצון ממערכת הבריאות נמוכים משביעות הרצון משירותי קופות

 (. באופן כללי מקופות החולים מאודענו שהם מרוצים או מרוצים  90%)החולים 

  (76%)שישים וק (85%)בקרב ערבים  ממערכת הבריאות נמצאהשביעות רצון גבוהה יותר  . 

 

בחירת משפט אחד  באמצעות בישראל הבריאות מערכת  על דעתםלציין את גם התבקשו  המרואיינים

צריך " ;"דרוש שינוי יסודי"; "דרוש רק שינוי קל, טוב תמערכת הבריאות פועל": משפטים אלומבין 

  :לשאלה זו עולה כי יהםמתשובות  ."לבנות לגמרי מחדש

 44% טוב ונדרשים רק שינויים קלים כדי לשפר  המערכת פועלת די סך הכולשלדעתם ב סבורים

 .אותה

  48% אמרו שיש כמה דברים טובים אבל נדרש שינוי יסודי כדי לשפר אותה. 

 8% כך בעייתית שצריך לבנות אותה לגמרי מחדש-אמרו שמערכת הבריאות כל. 
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  שצריך לבנות את המערכת לגמרי מחדש  ווכה אמרנמההכנסה הגבוה יותר בקרב בעלי  שיעור

(11%.) 

 סיכום

על רקע ההתפתחויות הכלליות במשק ובסקטור את משמעות ממצאי הסקר יש מקום לבחון 

 המגמות הכלכליות על רקעהנטל הכספי ניתן להבין  בתחושת עלייההאת הנתונים על . הבריאות

כדי לתמוך , במקביל .3עולמי כלכלי ברממש כתוצאה משקהאטה ב חלהואילך  2008מאז  .במשק

לתמיכה בקופות החולים ממשלה ה יושמה תכנית, 2009-2008בשנים , בתקופה זוהחולים בקופות 

הסכם הייצוב עם ; מכבי ומאוחדת, תוכנית יושמה בקופות החולים כלליתה. מעבר לעדכון הסל

 . לאומית עדיין לא נחתם

 

נתונים אלו יש לבחון . מדדי איכות השירות שנבדקו בקופות נתוני הסקר מצביעים על שיפור במרבית

ות האוכלוסיות החלשות ובפרט נתקל שבהםת הכבדת התשלומים וקשיי הנגישובחינת 0בד בבד עם 

 . החולים הכרוניים ובעלי ההכנסה הנמוכה

 

שך ולמערכת הבריאות בכללותה בשיפור מתמ החולים-ותקופאנו מקווים כי ממצאי המחקר יסייעו ל

 .של השירותים לאזרחים

 

הנהלות , סגן שר הבריאותוהממצאים הוצגו בפני , כבר הופץ בהרחבה מפורט של ממצאי הדוחתקציר 

 . משרד הבריאותהחולים ו-קופות

 

שירותי  לאומית, מכבי שירותי בריאות, שירותי בריאות כללית, עבודה זו מומנה בסיוע ממשלת ישראל

 .חולים מאוחדת-וקופת בריאות

 

                                                   
ההתפתחויות הכלכליות , 2009, דוח בנק ישראל; 2009סקירה כללית להצעת תקציב , משרד האוצר 3

 .בחודשים האחרונים
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 דברי תודה 

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

להלן רשימת חברי הוועדה לפי סדר . ממצאיםה לעשסייעו בפיתוח כלי המחקר ונתנו הערות , "2009

 :בעת עריכת הסקרותפקידם , ב"א

 שירותי בריאות כללית, יאותמנהל מחלקת מחקר ותכנון מדיניות בר, רן בליצר

 המוסד לביטוח לאומי , מנהל תחום מחקרי בריאות, ק בנדלק'ז

 האגודה לזכויות החולה , שמוליק בן יעקב

 אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לניהול מערכות בריאות, נון-גבי בן

 משרד הבריאות, ל לכלכלת בריאות"סמנכ, טוביה חורב

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

 משרד האוצר, ביטוח וחיסכון, אגף שוק ההון, ליאורה הירשהורן

 משרד האוצר , אגף תקציבים, יאיר זילברשטיין

 "שירותי בריאות כללית"ל וראש חטיבת הקהילה "סמנכ, אורית יעקובסון

 הדסה עין כרם, בית הספר לבריאות הציבור, אבי ישראלי

 בריאות משרד ה, ל"משנה למנכ, בועז לב

 משרד הבריאות, לקופות חולים ושירותי בריאות נוספיםל "סמנכ, יואל ליפשיץ

 ר האגודה לזכויות החולה "יו, עדינה מרקס

 חולים מאוחדת -קופת, מבקר, דוד סומך

 קופת חולים מאוחדת ,  מחוז ירושליםמנהל , יהודה עליאש

 י בריאות מכבי שירות, מנהלת המחלקה להערכת שירותים, נורית פרידמן

 מכבי שירותי בריאות, המחלקה להערכת שירותים, יהודית צמיר

 משרד הבריאות, אגף לכלכלה וביטוח בריאות, ניר קידר

 חולים לאומית -קופת, רופא מחוזי, רפי קיים

 מכון ברוקדייל -וינט'ג-מאיירס, מנהל מרכז סמוקלר לחקר מדיניות בריאות, ברוך רוזן

 ד הבריאות משר, יועץ, ראובן שטיינר

 משרד הבריאות , מנהלת תחום סקרים והערכה, ענת שמש

 
 . לדוח המחקרהמועילות  והערותיעל  רוני גמזו , הנכנסל משרד הבריאות "אנו מודים גם למנכ

 
לוינגר על התמיכה הלוגיסטית בכל שלבי המחקר מתחילתו ועד כתיבת -תודה מיוחדת לדורית גנות

  . תמיר מנהלת תחום עבודת השדה-ולחן צוק ל ריכוז עבודת השדהלניקול טליאס עתודה . דוח זה

  .ללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוסו, על העריכה ענת ברבריאןל

 



 

 

 ינים יתוכן ענ

 1 1  מבוא. 1
 1  2009-2008בתקופה ובסביבה שינויים במדיניות : רקע 1.1    

  

 4 שיטת המחקר. 2
 4 דגםאוכלוסיית הסקר והמ 2.1    
 5 שיטת הדגימה והשקלול 2.2    
 5 איסוף הנתונים וכלי המחקר 2.3    
 5 שיטות ניתוח הנתונים 2.4    

  

 6 ממצאים. 3
 6 2009-2007, שירותהנטל כספי והיבטים נבחרים של רמת , מגמות בשביעות רצון 3.1    

 6 יםהחולים לאורך השנ-שביעות רצון משירות קופות. א           
 8 החולים לאורך השנים-רמת השירות הנתפסת בקופות. ב           
 9 מדדים לטיפול רפואי. ג           
 14 פנייה מחוץ למערכת הציבורית. ד           
 17 תפיסת הנטל הכספי של הוצאות המשפחה לבריאות לאורך השנים. ה           

 18 מדדי נגישות הקשורים לתשלום 3.2    
 18 תשלוםהויתור על טיפול רפואי בקופה בגלל . א           
 19 ויתור על תרופות בגלל התשלום. ב           

 20 התשלום ללגתרופות בעל ויתור על טיפול או . ג            
 21 ויתור על טיפול שיניים בגלל התשלום. ד            

 22 פעולות של הקופות לריסון הוצאות 3.3    
 22 תהליך קבלת הפניה או התחייבות מהקופה. א           
 22  ויתור על טיפול בגלל מרחק. ב           

 23 תרופות 3.4    
 25 הערכת תפקוד מערכת הבריאות 3.5    

  

 26 מידת השוויוניות בין אוכלוסיות בשביעות הרצון ובנגישות השירותים. 4
  

 28 סיכום ודיון. 5
  

 30 רשימת מקורות
  

 31 נספחים

 

 רשימת נספחים

 33 מאפיינים דמוגרפיים של מדגמי סקר חוק ביטוח בריאות ממלכתי :נספח א
  

 ( 2009)השוואה בין מאפיינים דמוגרפיים של מדגם סקר חוק ביטוח בריאות ממלכתי  :נספח ב
 34 לבין מאפייני האוכלוסייה הבוגרת בישראל               

  

 35 שביעות רצון משירותים שונים :נספח ג



 

 

 39 מדדי זמינות השירותים ונגישותם :נספח ד
  

 41 מדדים לטיפול רפואי ולהערכת מצב הבריאות :נספח ה
  

 46 פנייה מחוץ למערכת הציבורית :נספח ו
  

 49 יתרופתהניהול הטיפול  :נספח ז
  

 51 בריאות בגיןמידת ההכבדה של תשלומי המשפחה  :נספח ח
  

 ופעילויות הקופות ,ויתור על טיפול בקופה בשנה שקדמה לסקר בגלל תשלום :נספח ט
 52 לריסון ההוצאות               

  

 55 החולים-שביעות רצון ממערכת הבריאות ומקופת :נספח י
  

 56 השוואה בין קבוצות אוכלוסייה: א"נספח י
  

נתוח נתוני סקר :הפניה /לרופא מקצועי וקושי בקבלת התחייבותהמתנה לתור  משך :ב"נספח י
 2009, אוכלוסייה של מכון ברוקדייל
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 לוחות ותרשימיםרשימת 

, 2003,  2001, 1999, 1997, 1995תוצאות עבודת השדה בסקרי האוכלוסייה בשנים :       1לוח 
 4  2009-ו 2007, 2005

  
 7 לים באופן כלליהחו-שביעות רצון מקופת: 1תרשים 

  
 7 לפי קופה, החולים-שביעות רצון כללית מקופות: 2תרשים 

  
 10 לפי קבוצות אוכלוסייה 50+שיעור ביצוע בדיקות ממוגרפיה לבנות : 3תרשים 

  
 13 לפי קופה, 2009, מחלה כרונית ומצוקה נפשית, הערכת מצב בריאות כגרוע: 4תרשים 

  
 14 ערכת הציבוריתפנייה מחוץ למ: 5תרשים 

  
 16 בעלות על ביטוח סיעודי: 6תרשים 

  
 18 על המבוטחיםמכבידים בריאות  לעתשלומי המשפחה  :7תרשים 

  
 19 (לא כולל תרופות) 2009-1999, ויתור על טיפול בקופה בשנה האחרונה בגלל תשלום: 8תרשים 

  
 20 (לך או לבן משפחה)המחיר  ויתור על תרופות מרשם בשנה האחרונה  בגלל: 9תרשים 

  
 21 2009, "בשנה האחרונה תשלוםבגלל ה( 'לך או לבן משפחה')ויתור על טיפול שיניים : "10 תרשים

 

 



 

 

 בנספחים רשימת לוחות

 נתוניבין ל, 2009מדגם סקר חוק ביטוח בריאות  ביןמאפיינים נבחרים  ה שלהשווא  : 1לוח ב
 34 לשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  

נתוני בין ל, 2009מדגם סקר חוק ביטוח בריאות  השוואה בין -חולים -חברות בקופת : 2לוח ב
 34 הלאומי הביטוח

  

 35 בשנים נבחרות, חולים-לפי קופת, שביעות רצון משירותים שונים : 1לוח ג
  

  תוחני –חולים -קופתלפי ו מאפיינים נבחריםלפי , משירותים שונים שביעות הרצון : 2לוח ג
 37 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-רב 
  

 39 47 לפי קופה, שינויים בשנים נבחרות, מדדי זמינות ונגישות השירותים : 1לוח ד
  

 משתני מסוג רגרסיה -ניתוח רב, דיווח על קושי וקושי רב בקבלת טיפול רפואי : 2לוח ד
 40 2009, לוגיסטית 
  

משתני -ניתוח רב, רפואה יועצת( בקהילה)רופא יועץ ותר משבועיים לדיווח על המתנה י : 3לוח ד
 מסוג רגרסיה

 40  2009, לוגיסטית 
  

משתני מסוג -ניתוח רב, רפואה יועצת( בקהילה)רופא יועץ דיווח על המתנה עד שבוע ל: 4לוח ד
 40 2009, רגרסיה לוגיסטית

  

 41 בשנים נבחרות, לפי קופה, תמדדים לטיפול רפואי ולהערכת מצב הבריאו : 1לוח ה
  

 42 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, 50+בדיקות ממוגרפיה בקרב בנות : 2לוח ה
  

 משתני מסוג רגרסיה -ניתוח רב, דם בחצי השנה האחרונה-ביצוע בדיקת לחץ : 3לוח ה
 42 2009, לוגיסטית 
  

 משתני מסוג רגרסיה -ניתוח רב, מאוד הערכת מצב בריאות כטוב או טוב:  4לוח ה
 42 2009, לוגיסטית 
  

 43 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה : 5לוח ה
  

 משתני -ניתוח רב, רופא המשפחה הסביר לך מספיק על מצבך הרפואי והטיפול הנדרש : 6לוח ה
 43 2009, מסוג רגרסיה לוגיסטית 
  

 משתני -ניתוח רב, רופא מקצועי הסביר לך מספיק על מצבך הרפואי והטיפול הנדרש : 7לוח ה
 43 2009, מסוג רגרסיה לוגיסטית 
  

 האם קרה לך שביקרת אצל רופא והוא לא ענה לך על שאלות חשובות , בשנה האחרונה : 8לוח ה
 44 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, שהיו  לך 
  

 או הטיפולים הרפואיים שאתה מקבל מרופאים /רופא כלשהו מרכז את כל המידע ו : 9לוח ה
 44 2009', מכונים וכד, חולים-בתי, שונים 
  

 44 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, פניה לרופא משפחה: 10לוח ה



 

 

 45 2009, דמוגרפיים לפי קופה-מאפיינים סוציו: 11לוח ה
  

 46 לפי קופה בשנים נבחרות, פנייה מחוץ למערכת הציבורית : 1לוח ו
  

 47 2009 ,משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, בעלות על ביטוח משלים : 2לוח ו
  

 47 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, בעלות על ביטוח מסחרי : 3לוח ו
  

 47 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, ח סיעודי פרטי כלשהובעלות על ביטו : 4לוח ו
  

החודשים האחרונים לפני בשלושת ( לא כולל רופא שיניים)רופא פרטי  לעהוצאה  : 5לוח ו
 48        2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, הסקר

  

 משתני מסוג רגרסיה -ניתוח רב, יתאלטרנטיב/הוצאה על מטפל ברפואה משלימה : 6לוח ו
 48 2009, לוגיסטית 
  

 ניתוח , רופא עבר איתך על רשימת כל התרופות שאתה לוקחה, בשנה האחרונה :  1לוח ז
 49 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-רב 
  

 רופא עבר איתך על רשימת כל התרופות שאתה לוקח ה, בשנה האחרונה : 2לוח ז
 49 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, (לוקח תרופות בקביעותבקרב מי ש) 
  

 , לוקח אתהמספיק על התרופות ש לך רופא הסבירה, בשנה האחרונה : 3לוח ז
 49 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב                

  

י שלוקחים מ  בקרב)לוקח  אתהש מספיק על התרופותלך הרופא הסביר , בשנה האחרונה: 4לוח ז
 50 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, (תרופות בקביעות

  

 משתני -ניתוח רב, "במידה רבה" מכבידיםתשלומי המשפחה על בריאות  : 1לוח ח
 51 2009, מסוג רגרסיה לוגיסטית 
  

 52 2009, לפי קבוצות אוכלוסייה ,ויתור על טיפול בקופה בשנה שקדמה לסקר בגלל תשלום: 1לוח ט
  

 לפי קבוצות , ויתור על תרופות שהרופא רשם בשנה שקדמה לסקר בגלל המחיר: 2-לוח ט
 52 2009, אוכלוסייה 
  

 לפי , ויתור על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרשם בשנה שקדמה לסקר: 3לוח ט
 52 2009, בוצות אוכלוסייהק 
  

 משתני מסוג -ניתוח רב, על טיפול בקופה בשנה שקדמה לסקר בגלל תשלוםויתור : 4-לוח ט
 52 2009, רגרסיה לוגיסטית 
  

 משתני -ניתוח רב, ויתור על תרופות שהרופא רשם בשנה שקדמה לסקר בגלל המחיר: 5-לוח ט
 53 2009, רגרסיה לוגיסטית מסוג 
  

 ניתוח , ת מרשם בשנה שקדמה לסקרויתור על טיפול רפואי בקופה או על תרופו : 6לוח ט
 53 2009, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-רב 
  

 משתני -ניתוח רב, קבלת הפניה או התחייבות מהקופה לאחר מאמץ מסוים או בקושי : 7לוח ט
 53 2009, מסוג רגרסיה לוגיסטית 



 

 

 54 2009, לוגיסטית סוג רגרסיהממשתני -ניתוח רב ,ויתור על שירות רפואי בגלל המרחק : 8לוח ט
  

 55 2009, החולים באופן כללי לפי קופה-שביעות רצון ממערכת הבריאות ומקופת : 1לוח י
  

 משתני -ניתוח רב, שביעות רצון גבוהה או גבוהה מאוד מתפקוד מערכת הבריאות : 2לוח י
 55 2009, מסוג רגרסיה לוגיסטית 
  

 56 2009, קבוצות חלשות באוכלוסייה לבין קבוצות אחרותבין של מדדים שונים השוואה : 1א"לוח י
  

 59 (Odds Ratio)סיכום רגרסיות לוגיסטיות : מדדים מרכזיים - 2009אוכלוסיות חלשות : 2א"לוח י
  

 64 לפי המקצוע הרפואי, משך המתנה לרופא מקצועי: 1ב"לוח י
  

סוים ולרופא כלשהו ולפי סוג המקצוע לפי פנייה לרופא מקצועי מ, משך המתנה לתור: 2ב"לוח י
 64 הרפואי

  

 65 ילפי משך ההמתנה ולפי סוג המקצוע הרפוא, הערכת סבירות משך ההמתנה לתור: 3ב"לוח י
  

 66 לפי אזורים, משך המתנה לרופא מקצועי: 4ב"לוח י
  

 , חיםבקרב הפונים למקצועות רפואיים שכי, משך המתנה לתור לרופא מקצועי: 5ב"לוח י
 לפי נפות                 
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