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תקציר

 הוקמו הראשונים המוקדים )מוקדים(. דחופה לרפואה רבים מרכזים בישראל הוקמו האחרון בעשור
זה. שירות סיפקו החולים קופות ארבע התשעים שנות לאמצע ועד כללית קופ״ח על-ידי 1988ב-

 מרפאות כגון אחרות, במסגרות הטיפול הספקת על ההגבלות היתה המוקדים להקמת העיקרית הסיבה
 ידוע כן, כמו גבוהות(. ועלויות ארוכות, והמתנה )נסיעה מיון וחדרי מוגבלים( ושירותים )שעות קהילתיות

 והתקווה המיון, חדר שמציע השירותים מגוון לכל נזקקים אינם מיון בחדרי המבקרים רבים במקרים כי
 נגיש שירות ותספק המיון בחדרי הלא־הכרחיים הביקורים מספר את תפחית המוקדים שהקמת הייתה
לעבר. בהשוואה מהיר, ויותר יעיל יותר יקר, פחות שיהיה יותר,

 בחדרי שהיו הביקורים ממספר כשליש - דחופה לרפואה במרכזים ביקורים 600,ל-ססס קרוב היו 1994ב־
 שונים מוקדים בהפעלת החולים קופות בין שונות הייתה התשעים שנות באמצע תקופה. באותה מיון

 המוקדים כלל בדרך האדם. ובכוח העצמית ההשתתפות בגובה הציוד, במגוון השירות, אספקת באופן
הלילה. חצות עד פתוחים ונשארים נסגרות הרגילות שהמרפאות לאחר נפתחים

 מהו לבדוק דחופה, ברפואה הקיימים השירותים סוגי את לאפיין היו זה בדוח המתואר המחקר מטרות
 טיב המתנה, זמני לפנות, לאן ההחלטה לגבי הצרכן ראות נקודת את לבחון בשירות, השימוש היקף

 האם ולבחון הקיימים, לשירותים תחליפי שירות זהו אמנם האם לבחון רצון, ושביעות השירות
החולים. לקופות רווחיים דחופה לרפואה המרכזים

 במוקדים המשתמשים בקרב שנערך סקר על בתחום, מפתח אנשי עם ראיונות על התבסס המחקר
מנהליים. נתונים ועל במוקדים, הרופאים בקרב סקר על מיון, ובחדרי

 דחופה לרפואה למרכזים ופונים המיון בחדרי אמבולטוריים חולים בקרב 1996 במארס שנערך הסקר
:העיקריים הממצאים בין בשירות. המשתמשים של המבט נקודת את מספק ובחיפה בירושלים

 לטיפול זקוקים היו דחופה לרפואה במרכזים מהמבקרים ממחצית יותר הרופאים, לטענת - דחיפות
לבוקר. מחכים היו שלא ציינו מהחולים 87% מיידי. רפואי

 שהיו ענו (49%) דחופה לרפואה למרכזים מהפונים גבוה שיעור - והחולה הרופא מבט מנקודת תחליפיות
 היו 32%ו- לבוקר מחכים היו אחוזים תשעה-עשר סגור, היה הגיעו אליו המקום אם מיון לחדר פונים
 לפנות צריך היה שהחולה חשב הרופא מהמקרים 30%ב- פרטי. רופא מזמינים או - אחר למוקד פונים
סגור. היה המוקד אילו למיון

 מבעיות 37%ו- מדלקות סבלו 36% טראומה, מבעיות סבלו במוקדים מהחולים 28% - בעיות סוגי
במוקדים. בדלקת חולים של גבוה שיעור נמצא מיון, לחדרי בהשוואה אחרות.
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 במוקדים מהמבקרים 89% ;לפנות״ לאן התייעצת מי ׳עם נשאלו המרואיינים - הפניה על ההחלטה
 מהמבקרים 54% לעומת המשפחה מבני מישהו עם שהתייעצו או לבדם שהחליטו דיווחו דחופה לרפואה

 מהפונים 7% לעומת רופא עם התייעצו מיון לחדר מהפונים 44.1% במקביל, כך. שענו מיון בחדרי
למוקדים.

 32% לעומת מיון בחדרי 62%) מעבדה בדיקות יותר נערכו המיון בחדרי המטופלים בקרב - בדיקות
 כאשר גם בעינו נשאר זה ממצא במוקדים(. 33% לעומת מיון בחדרי 49%) רנטגן וצילומי במוקדים(

מידבקות. במחלות החולים ובקרב מטראומה הסובלים בקרב בנפרד בודקים

במוקדים. 72.4%ל לעומת מיון בחדרי 38% היה דקות 15מ- פחות הממתינים שיעור - המתנה זמני

 מיון בחדרי 64.8%) מיון לחדרי לעומת במוקדים יותר גבוהה מהטיפול הרצון שביעות - רצון שביעות
במוקדים(. 79.1%ל- לעומת

 ההוצאות את כוללים המוקדים רווחיות על המשפיעים הגורמים קופות־החולים, של מבטן מנקודת
 מביקורים ההימנעות בעקבות שנחסכים והכספים דחופה, לרפואה המרכזים של ההכנסות התפעוליות,

 ברמה כללית( קופ״ח של )המוקדים המר״מים מערכת של הכוללות התפעול הוצאות מיון. בחדרי
 המטופלים ביקורי 260,מ-ססס שההכנסות בעוד ש״ח, מיליון 17.5לכ- הגיעו 1995-1994ב- הלאומית
 את חישבנו רגישות בניתוח ש״ח. מיליון 8.1בכ- הסתכם נטו שהגירעון כך ש״ח, מיליון 9.4ב- הסתכמו

 סכום לבין מיון בחדרי ביקורים מניעת על-ידי לקופות הנחסך הסכום בין האיזון את שיוצר האחוז
 מהביקורים 15%־10% רק אם כלומר, ,10%-15% על עומד זה אחוז החישוב, לפי נטו. הגירעון

 ש״ח. מיליון 8.1 בסך התפעולי לגירעון משתווה לקופה שנחסך הכסף מיון, בחדר ביקור מנעו במר״מים
 במידה מיון לחדר פונים היו דחופה לרפואה למרכזים מהפונים 49%ש- הצרכנים מסקר הממצא לאור

 שהפעלת להסיק ניתן (,10%-15% של האיזון מנקודת בהרבה גבוה )אחוז סגור היה הגיעו אליו שהמקום
 שקופת להוצאות בהתאם נעשה שהניתוח לציין חשוב למדי. רווחית היתה כללית בקופ״ח המר״מים

החולים. בתי של בפועל העלויות לפי ולא המיון חדרי בגין משלמת החולים

 דחופה לרפואה מהמרכזים כמה החולים, לקופות רווחית נראית בכללותה המוקדים שמערכת למרות
 לחסכוניים מסוימים מרכזים להפוך ניתן יקרות. שלהם התפעול שהוצאות בגלל כנראה רווחיים, אינם
 השירותים מגוון שינוי מוקדים, כמה איחוד לדוגמה כמו יותר, והולם יעיל שימוש עידוד באמצעות יותר

 דחופה לרפואה מרכזים מספר של לסגירתם הצדקה שיש ייתכן אופן בכל אדם. כוח בהרכב שינוים או
 של מסיבות אלה מרכזים על לשמור זאת בכל ירצו שקופות-החולים ייתכן זאת, עם פיננסיות. מסיבות

נחוצים. בריאות שירותי והספקת שיווק

 את ומתאר בישראל דחופה לרפואה המרכזים של התפתחותם את הראשון בחלקו סוקר הדוח
 המטופלים אוכלוסיית בקרב שנערך מסקר ממצאים מוצגים בהמשך .1996ב- זמינים שהיו השירותים
 קבלת לתהליך נוגעים הממצאים מיון. חדרי מטופלי לבין בינם השוואה תוך 1996ב- ספציפיים במרכזים

 רצונם. ולשביעות הנתפס השירות לאיכות הטיפול, קבלת מקום בחירת לגבי המטופלים של ההחלטות
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 שאילולא המטופלים בשיעור המתבטא המוקדים של התחליפיות מידת של הערכה גם מציג הדוח
 שלהם והרווחיות דחופה לרפואה המרכזים עלות את וכן המיון לחדרי פונים היו זמינים, היו המרכזים

החולים. לקופות

 בארץ הדחופה הרפואה שירותי של רחבה תמונה לראשונה מספק שהוא בכך היא המחקר חשיבות
 החולים קופות ראשי בפני 1996-98 בשנים הוצגו המחקר ממצאי המוקדים. של רווחיותם על ומצביע
 את ומפנים אותו ביטלו וחלקן השירות את להפעיל המשיכו חלקן בנושא. בהחלטות אותם ושימשו

 (1998) המדינה מבקר בדו״ח מהמחקר ממצאים הצגת בעקבות לקופה. חיצוניים למוקדים המבוטחים
 דחופה רפואה לשירותי ונהלים סטנדרטים על להחליט שתפקידה ועדה הבריאות במשרד הקימו

בקהילה.

 ג׳וינט-מכון אלו בימים סגורה. המרפאה בהן בשעות הביתה רופא להזמין אפשרות גם ישנה כיום
המוקדים. לדגם השוואתו תוך זה חדש שירות מעריך ברוקדייל

 במוקדים שהשימוש סגורות, המרפאות בהן בשעות רפואי לטיפול דרישה שיש עולה מהמחקר לסיכום,
 במדיניות השינויים לאור רווחיים. הם כללי ושבאופן גבוהה, במוקדים מהטיפול הרצון ששביעות נפוץ,

 המתפתחים בקהילה דחופה רפואה שירותי של חדשים דגמים ולהעריך להמשיך חשוב החולים קופות
זה. במחקר המוקדים לדגם השוואתם תוך כיום
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תודות

 הראשוניים השלבים במהלך שנפטר ז״ל, שביט לנלו הוקרתנו את להביע כדי זו הזדמנות לנצל ברצוננו
ביותר. ערך רבות הן לסקירה בסיס שהיוו נתונים לאיסוף שהקדיש הרבות השנים המחקר. של

 של הקמתה לגבי תובנתם ואת ניסיונם את עמנו שחלקו דור ולמיכאל אפלבאום לדוד מודים אנו
 נורית בן־ששון, עדה אבידן, טל אהרונסון, לזאב גם מודים אנו הדחופה. הרפואה מרכזי של המערכת
 תודות זו. בעבודה שנכלל לניתוח הנתונים בהשגת עזרתם על רוזנפלד, ורוברטה מידן אברהם פרידמן,
וסיועם. המועילות הערותיהם על ויינר ומיכאל רוזנבלוט מיכאל פורטר, לבועז נוספות

 את עמנו חלקו ואשר שבניהולם לשירותים להיכנס לנו אפשרו אשר הבאים לאנשים מודים אנו כן כמו
 המרכז מיון, חדר מנהל אסף, יעקב ד״ר הדחוף: הטיפול הספקת לתהליך הנוגע בכל ותובנתם ניסיונם
 שירותי מכבי הרפואי, המנהל סגן בירנבאום, יאיר ד״ר ;כרם בעין העברית הדסה־האוניברסיטה הרפואי

 מיון, חדר מנהל היימן, יעקב ד״ר צדק; שערי הרפואי המרכז מיון, חדר מנהל גוטרר, נתן ד״ר בריאות;
 הדסה־האוניברסיטה הרפואי המרכז מיון, חדר מנהלת סטלינקוביץ, רות ד״ר חולים, ביקור החולים בית

כרם. עין העברית, הדסה-האוניברסיטה הרפואי המרכז מנהל שטרן, צבי וד״ר ;הצופים בהר העברית

 רפפורט שם על לרפואה בפקולטה משפחה, לרפואת המחלקה מן שפלר, לאלכסנדר גם מודים אנו
הסקר. בביצוע לנו לסייע מאמציו בעבור בטכניון,

זו. עבודה במהלך וייעצו שתמכו ברוקדייל בג׳וינט-מכון לעמיתינו להודות ברצוננו

בהדפסה. שסייעו יוניוב וענבל שיזגל ולאילנה הדוח את שערכה רוזנפלד לג׳ני תודה לבסוף,
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המחקר ומטרות רקע .1

 לרפואה מרכזים המכונים - אקוטית דחופה רפואה למתן חלופיים אתרים הוקמו האחרון העשור במהלך
 קהילתיות במרפאות הטיפול שבהספקת המגבלות היתה להקמתם העיקרית הסיבה )מוקדים(. דחופה

 המרפאה כאשר אם )בין מיידית זמינות היעדר כוללות קהילתית מרפאה של המגבלות מיון. בחדרי או
 מעבדות ייעוץ, )כגון, מספיקים שאינם ושירותים מראש(,, הזמנה פי על נעשה הביקור כאשר או סגורה

 פרטיות( והיעדר ארוכים המתנה זמני )למשל, נוחיות חוסר כוללות המיון חדר של המגבלות ורדיולוגיה(.
 להיות יכלו המיון לחדרי הפונים מכל שני־שלישים עד שליש כי ידוע כן, כמו יחסית(. )יקר ומחיר

 אתרים הקמת של המקורית שהמטרה מכאן (.Dale et al. 1995) לבית-חולים חיצונית במסגרת מטופלים
 טיפול ולספק נחוצים(, שירותים מבחינת והן זמינות מבחינת )הן הנגישות את לשפר היתה אלה חלופיים

 הצרכנים דרישת בגלל כאלה מרכזים להקים בישראל קופות-החולים החלו האחרון בעשור יקר. פחות
(.Anderson, 1986) חדשים מבוטחים למשוך וכדי

 להקים כדי בישראל. דחופה לרפואה במרכזים השימוש על הרבה ידוע היה לא זה מחקר לעריכת עד
 לא ממשלתי גוף שום ידוע. היה לא המרכזים מספר ולכן ברשיון, צורך היה לא דחופה לרפואה מרכז
 הרצון שביעות ומידת השירות טיב גם ההמתנה, זמני ידועים. היו לא השימוש שיעורי ולכן נתונים, אסף

 אלה מרכזים אמנם האם ידוע היה לא ולבסוף, ידועים. היו לא דחופה לרפואה במרכזים המשתמשים של
1מיון. בחדרי מביקורים ההימנעות בגין עלות מבחינת חסכוניים הם

 הנטייה )ב( יותר; נרחבת ותשתית יותר גבוהות תקורות )א( סיבות: משתי יותר גבוהה המיון חדר שעלות מקובל1
יותר. אינטנסיבי טיפול לספק

 בשימוש זמנית ירידה היתה ,1992 ועד דחופה לרפואה המרכזים מערכת להקמת הראשונות בשנים
(.Taragin, 1998) זו לירידה קשור דחופה לרפואה במרכזים והולך הגדל שהשימוש נראה מיון. בחדרי

 מעריכות הן לעת מעת לכן כספית. מבחינה דחוקים ויותר יותר בתנאים פועלות בישראל קופות-החולים
 שעות את בהן, לספק שיש השירותים את גם כמו אלה, מוקדים ולהפעיל להמשיך הצורך את מחדש

 איכות הבטחת של מסיבות בעיקר אלה, בסוגיות הוא אף מעוניין הבריאות משרד המחיר. ואת ההפעלה
ובתי-חולים. מיון חדרי של גודלם לגבי בריאות ומדיניות

 השימוש היקף מהו לבדוק דחופה, ברפואה הקיימים השירותים סוגי את לאפיין היו המחקר מטרות
 ושביעות השירות טיב המתנה, זמני לפנות, לאן ההחלטה לגבי הצרכן ראות נקודת את לבחון בשירות,

 לרפואה המרכזים האם ולבחון קיימים, רפואה לשירותי תחליפי שירות זהו אמנם האם לבחון רצון,
החולים. לקופות רווחיים דחופה
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 את ומתאר בישראל דחופה לרפואה המרכזים של התפתחותם תולדות את בתחילתו סוקר זה דוח
 המטופלים אוכלוסיית בקרב שנערך מסקר ממצאים מוצגים בהמשך .1996ב- זמינים שהיו השירותים
 קבלת לתהליך נוגעים הממצאים מיון. בחדרי למטופלים השוואתם תוך 1996ב- נבחרים במרכזים

 המטופלים. של הרצון ולשביעות הנתפס השירות לאיכות הטיפול, מקום בחירת לגבי שלהם ההחלטות
 שאילולא המטופלים בשיעור המתבטא המוקדים של התחליפיות מידת של הערכה גם מציג הדוח

 שלהם והרווחיות דחופה לרפואה המרכזים עלות את וכן המיון לחדרי פונים היו זמינים, היו המרכזים
החולים. לקופות

 וממשרד החולים מקופות מפתח אנשי עם עומק ראיונות על מנהליים, נתונים על מתבסס המחקר
 בקרב שנערך סקר ועל אקוטית( רפואה שירותי בהספקת המעורבים אנשים עם )בפרט הבריאות

ובחיפה. בירושלים דחופה לרפואה ובמוקדים מיון בחדרי המשתמשים

מהי? דחופה" "רפואה .2

 אחרות: במילים - דחופה״ ״רפואה במושג נכלל מה להבין חשוב דחופה, רפואה שירותי לתאר כשבאים
דחוף? באופן לספק יש שאותו הטיפול מהו

 השפעת )ב( הזמן; השפעת )א( גורמים: שני על־ידי מודרך להיות אמור הדחוף הרפואי הטיפול
ההתערבות.

 בצורת זה קשר לתאר ניתן כלל, בדרך למשנהו. אחד רפואי ממצב משתנה התוצאה על הזמן השפעת
 של תהליך מתחיל כאשר כך, נתונה. לבעיה גרועה תוצאה של הסבירות לעומת זמן. המייצגת עקומה,
 בנקודה גרועה. לתוצאה הסבירות גדלה כן עובר, שהזמן וככל ביותר, רבה השפעה יש לזמן מחלה,

 או שטוחה עקומה מתקבלת ואז זו, תוצאה על משמעותי באופן להשפיע ביכולת שינוי חל מסוימת,
 ניתן שבהן מספר דקות של מרווח יש לפעום, חדל אדם של לבו אם לדוגמה, מעלה. כלפי קלות מתעקלת

 כאשר לכך, בדומה מצטמצמת. גרועה תוצאה למנוע היכולת עובר, זה זמן כאשר נוירולוגי. נזק למנוע
 ולאחריהן בזמן", הסרטן את "לתפוס ניתן שבתוכן שנים מספר יש הרחם, צוואר מסרטן סובלת אישה

 כלומר, גרועה. תוצאה למנוע יצליח שהוא יותר נמוכה סבירות יש אולם טיפול, לתת אומנם ניתן
 והרצויה ביותר המוצלחת היא ההתערבות שבמסגרתו זמן פרק - הזדמנות״ של ״חלון מאפיינת העקומה

ביותר.

 כך שנמנעו(, תמותה או )תחלואה החומרה שעולה ככל התוצאה. מחומרת נובעת ההתערבות השפעת
 במניעת מאשר מוות במניעת כשמדובר יותר גדול להתערב הצורך לדוגמה, בהתערבות. הצורך גם עולה

 אבחון(, אין כאשר )כלומר בהירות חוסר בגלל יותר מורכב הינו זה מודל יומיים. למשך במיטה שכיבה
 ,20% רק הוא בתריסריון לקרע הסיכוי אם לדוגמה, המחלה. קיום סבירות את בחשבון לקחת שיש כך
 הטיפול" "סף או ההחלטה" "סף מכונה לא או להתערב האם ההערכה תהליך ניתוח. לבצע צורך יש

(Cutler 1985) ההתערבות(. את לבצע יש שבה הנקודה )כלומר
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 בקצהו יותר. מהירה בהתערבות הצורך גובר שלאורכו המתמשך הרצף את מגדירים אלה גורמים ביחד,
 ככל השני, בקצה יזיק(. לא הטיפול עיכוב או תעזור לא )התערבות בטיפול צורך כלל אין הרצף של האחד

 של לקטעים הרצף את לחלק נהוג מסורתי, באופן למטופל. יותר תועיל כן יותר, מהירה שההתערבות
 נתונה זמן בנקודת המטופל סיווג הצער, למרבית חירום. וטיפול דחוף, טיפול שגרתי, טיפול אי־טיפול,

ביותר. קשה משימה להיות עלול )מיון(

 זה אין (.Alemagno et al. 1986) דחוף׳' סתם שהוא למצב חירום מצב הופך ״מה בדקו אחרים חוקרים
 טיפול הדורש מצב ומהו דחוף טיפול הדורש מצב מהו לסווג ניתן שלפיו זהב כלל כל נמצא שלא מפתיע
 בנוסף, הרופאים. לבין החולים בין ואף הרופאים, בקרב החולים, בקרב דעות חילוקי קיימים חירום.
 לאחר עליו משקיפים וכאשר התרחשותו לפני לאירוע מתייחסים כאשר להשתנות עשויה זו תפיסה

שהתרחש.

 כן, על יתר המחלות. רוב לגבי הזמן השפעת על או ככלל ההתערבות של הצלחתה על מלא מידע אין
 האפשרויות טווח בין קורלציה תמיד אין לבסוף, סובייקטיביים. הנם הפחד צמצום או התוצאה הערכת

 התוצאה זאת ועם מהירה, להתערבות זוכה תפרים הדורש שטחי פצע לדוגמה, הנמנעת. והתוצאה
חמורה. אינה כלל בדרך שנמנעת

 הטיפול סוג האם לבדוק חשוב כן כמו שגרתיות. לא בשעות טיפול לבין דחוף טיפול בין להבחין חשוב
 טיפול הדורשים מצבים בין להבחין חשוב לבסוף במוקד. גם להינתן יכול או מיון חדר מצריך הנדרש
לחכות. ניתן בהם מצבים לבין מיידי

דחופה לרפואה המרכזים של כללית סקירה .3

 "מוקד" כללית(, )קופת־חולים מר״מ דחופה: לרפואה למרכזים שונים מודלים פותחו בישראל
 פיתחו והלאומית המאוחדת קופות-החולים גם מיון. וחדרי "טרם" מגן־דוד־אדום, מכבי(, )קופת-חולים

.1996ב־ קיימות שהיו המסגרות מתוארות להלן ל״מוקד". רבה במידה הדומות מערכות

כללית( )קופת-חולים מר״מ
 מרבית מהאוכלוסייה. 60%כ- ומבטחת בישראל, ביותר הגדולה קופת-החולים היא כללית קופת-חולים

 העבודה שעות שבהן קהילתיות, מרפאות במסגרת ניתנים האשפוז למערכת שמחוץ הרפואה שירותי
 דחופה לרפואה מרכזים שהקימה הראשונה היתה כללית קופת-חולים .16:00-08:00 הן כלל בדרך

 כדי המיון לחדרי יקרות פחות בחלופות צורך שיש ההכרה היה לכך שלה העיקרי כשהמניע ,1988ב-
זמינה. אינה המרפאות מערכת כאשר דחופה רפואה שירותי לספק
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 ביקורים 250,000כ- היו בסך־הכל .1994ו- 1993 בשנים למר״מים הביקורים מספר את מביא 1 לוח
 מהמר״מים כמה האחרים. למר״מים בהשוואה בחודש פונים חמישה פי ביקרו מר״מים כשבכמה לשנה,

מאז. נסגרו עסוקים הפחות

 מעבדה, שירותי הציעו רובם כללית. קופת-חולים של הקהילתיות במרפאות כלל בדרך מוקמו המר״מים
 הקהילתיות המרפאות מערכת בהן השעות היו הפתיחה שעות כלל בדרך ובית-מרקחת. רדיולוגיה

 24:00-19:00 וחמישי שלישי ראשון, בימי :היו אלה שעות כלל בדרך אבל מסוימת, שונות היתה סגורה.
 כלל בדרך גבתה המר״מים מערכת .24:00־10:00 וחגים בשבתות ;24:00-16:00 ושישי רביעי שני, בימי

 חינם ניתן הטיפול לילדים. ש״ח 30ו- למבוגר ש״ח 60ל- הגיע התשלום 1996ב- למטופל. קבוע תשלום
 בעבר תרופות. לא אבל ורנטגן, מעבדה שירותי רופא, בדיקת כלל התשלום נבחרות. רפואיות לבעיות

שש(. לגיל מתחת לילדים חינם טיפול )למשל, שונה היה התשלום מבנה

(1994 >1993) הכללית חולים בקופת במר״מ שימוש : 1 לוח

1994 1993 מרפאה אזור
270,637 228,903 סח״כ

32,701 30,397 שטראוס ירושלים
13,208 15,146 זמנהוף יפו - אביב תל
10,634 9,699 מנסבך

1,388 908 טרם
10,222 11,505 הרואה תקווה פתח - דן

283 944 יהוד
475 797 רמתיים

28,482 29,965 ליו חיפה
30,489 28,001 זבולון
13,592 14,969 נהריה
11,921 11,589 כרמיאל
10,241 2,721 עכו
10,033 9,250 לציון ראשון מרכז

1,390 לוד
5,935 2,896 אשדוד
6,342 860 רחובות

10,125 9,670 שבע באר דרום
6,362 2,416 אשקלון

754 505 גת קריית
18,923 17,605 נתניה רזיאל שרון/שומרון
11,818 11,944 חדרה דגניה
9,827 4,748 דרום הרצליה
1,764 3,197 דרום צפת צפון
3,219 1,056 עילית נצרת
6,846 1,912 א׳ נצרת
3,380 3,900 טבריה רקטי
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 כללית קופת־חולים של מבוטח אם למשל, נוספים. שירותים סיפקו שהמר״מים עוד לציין מאוד חשוב
 הרופאים כמו-כן, פתוח. המר״מ בהן השעות במשך לקבלו היה יכול הוא לתרופות, למרשם זקוק היה

רנטגן. או מעבדה בשירותי דחוף לצורך כמשאב אלה במרכזים השתמשו הקהילתיים

 משפחה. ברפואת התמחות או הכשרה בעלי על־פי־רוב שניים, או אחד רופא כלל בדרך כלל מר״מ כל
 לשני-שלישים בערך שווה התשלום היה )במקור קיבל שהוא המטופלים מספר לפי נעשה לרופא התשלום

 מובטח" "מינימום שילמו מר״מים כמה הצטמצם(; הוא יותר מאוחר אך המטופלים, מתשלומי
 לא )דהיינו, המסופקים השירותים מבחינת השונים המר״מים בין השתנה רפואי הלא הצוות למשמרת.

 לפי תשלום קיבלו רפואי הלא הצוות חברי מעבדה(. או רנטגן טכנאי בית־מרקחת, היו המר״מים בכל
 מעומס והושפע מר״מ בכל השתנה המדויק מספרם נוספות. שעות של תעריף לפי המחושבות שעות

כספיים. ומלחצים במקום העבודה

מכבי( )קופת-חולים מוקד
 מהאוכלוסייה. 20%כ- ומבטחת בישראל, בגודלה השנייה קופת־החולים היא מכבי קופת־חולים

 עצמאיים. ורופאים קהילתיות מרפאות באמצעות ניתנו האשפוז למערכת מחוץ סיפקה שהיא השירותים
 בשעות קרובות לעתים הפונים את קיבלו האחרונים בעוד היום, במשך כלל בדרך פתוחות היו הראשונות

 יועד השרון ברמת מכבי קופת-חולים של הקהילתית במרפאה 1989ב- שנפתח הראשון ה״מוקד" הערב.
 תפקד היום, כל פתוח היה שהוא בכך גם חריג היה זה מקום בו. לעבוד נשכרו ילדים רופאי ורק לילדים,

 בדיקות לשם גם זה במוקד השתמשו שרופאים יצוין יום. בת לשהייה אפשרויות והציע מיון, חדר כמו
 הפונה של רופאו אם תשלום גבה המוקד שנייה. דעה חוות לקבלת וכן רנטגן, ובדיקת דחופות מעבדה

כמוצדק. נתפס הביקור אם שירותים על תשלום לגבות שלא ניסיון נעשה כלל בדרך עת. באותה זמין היה

 היו הפתיחה שעות כאשר המרפאות, של הרגילות השעות לאחר רק פתוחים היו המוקדים שאר
 ומעבדה רנטגן שירותי הציע רובם אורתופדיים. שירותים רק סיפקו מהמוקדים שניים .23:00-19:מ־סס

 לפי מכבי, של המוקדים רשימת את מציג 2 לוח הזמן. במשך צמח המוקדים של מספרם ובית-מרקחת.
 בשנה ביקורים 85כ-ססס, 1996ב- נערכו בסך־הכל, .1995 בשנת הביקורים מספר ואת הפתיחה שנת

.2,000 ועד 500מכ- נע למוקד החודשי המספר כאשר במוקד,

 ילדים ברפואת התמחות או הכשרה בעלי כלל בדרך שניים, או אחד רופא כלל בדרך כלל הרופאים צוות
 הסדר באמצעות מבית-החולים נשלחו שהם או שעה לפי תשלום קיבלו הרופאים משפחה. ברפואת או

מיוחד. אדם כוח

 ניתנו המוקדים בכל לא במר״ט, למצב בדומה הניתנים; השירותים לפי התחלף רפואי הלא הצוות
 שעות לפי תשלום קיבלו רפואי הלא הצוות אנשי מעבדה. או רנטגן טכנאי בית-מרקחת, שירותי

 למוקד ממוקד השתנה אלה צוות אנשי של המדויק המספר נוספות. שעות של תעריף לפי המחושבות
פיננסיות. ומאפשרויות/מגבלות במקום העבודה מעומס והושפע
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 ולמבוגרים. ומעלה שש בני לילדים ש״ח 55ו- שש, לגיל מתחת לילדים ש״ח 40 היה המחיר 1996ב-
תרופות. לא אך ורנטגן מעבדה רופא, בדיקות כללו התשלומים

מכבי חולים בקופת במוקדים שימוש :2 לוח
1995ב־ רופא אצל ביקורים פתיחה שנת מוקד

86,995 סח״כ
22,445 1993 חולון
18,631 1991 )ילדים( השרון
9,204 1994 לציון ראשון
8,727 1989 ירושלים "טרם"
8,400 1995 1תקווה פתח
8,221 1992 )מבוגרים( השרון
7,835 1994 מוצקין קריית
2,332 1995 אשדוד
1,200 1995 1רמלה

שימוש. של חודשים שלושה על בהסתמך תחזית 1

מאוחדת קופת-חול■□
 דחופה. לרפואה מרכזים 25 הפעילה היא 1996וב- מהאוכלוסייה 10%כ- מבטחת מאוחדת קופת־חולים

 מקורות על־ידי הופעלו אחרים בעוד קופת-החולים של הקהילתיות במרפאות ממוקמים היו מהם כמה
 דחופה לרפואה המרכזים רוב חוזים. באמצעות פרטיים גורמים על-ידי ניתנו השירותים כאשר חיצוניים,

 .1996ב־ הלילה כל פתוחים נשארים כשאחדים בחצות, ונסגרים 19:00 השעה בסביבות נפתחים
 ש״ח 100-60 כלל בדרך שילמה עצמה קופת-החולים המרכזים. בכל לביקור ש״ח 40 גבתה קופת-החולים

חיצוניים. למקורות לביקור, נוספים

לאומית קופת־חולים
 דחופה לרפואה מרכזים להקים החלה הקופה מהאוכלוסייה. 9%כ־ מבטחת הלאומית קופת-החולים

ביקורים. 6,000כ- על אלה מרכזים דיווחו 1995ב- .1992 במהלך משלה

 בתוספת בית(, ביקור על ש״ח 60) לביקור ש״ח 40 משלם המבוטח כאשר עקבית, היא התשלומים תכנית
קופת-החולים. על-ידי המשולמים ש״ח 40

טרם
 באופן שמשלם מי לכל וכן קופות־החולים, לכל שירותים המספקת פרטית בבעלות עמותה היא "טרם"

 שוכרת היא שם המקומי מגן־דוד-אדום בניין מתוך ופועלת 1988ב־ בירושלים הוקמה העמותה פרטי.
.1993 מאוגוסט החל ביממה שעות 24 ופתוחה שטח,
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 עצמה. מקופת-החולים משלים ותשלום קופות־החולים ממבוטחי ■קבוע מחיר גובה "טרם" כלל בדרך
 נפרדת תשלום תכנית מיון. לחדר להפניה זקוק המטופל כאשר אלה תשלומים על מוותרת "טרם"

 לקופה ש״ח 100ול־ למטופל ש״ח 40כ- על עמד התשלום 1996ב־ באורתופד. צורך יש כאשר הופעלה
קופת-חולים. כל עם הרשמי להסכם בהתאם השתנה המדויק התשלום כאשר מע״מ(, )כולל

 כולל כלל בדרך הרופאים צוות ותרופות. אינפוזיות וכן במקום ומעבדה רדיולוגיה שירותי מציעה "טרם"
 רפואת פנימית, רפואה משפחה, ברפואת התמחות או הכשרה בעלי כלל בדרך שניים, עד אחד רופא

 הכולל הביקורים מספר את מראה 3 לוח שעה. לפי קבוע תשלום מקבל הרופא חירום. רפואת או ילדים
 דיווחה 1996ב־ המטופלים. משתייכים אליהן קופות-החולים התפלגות לפי ,1995־1993 בשנים ל״טרם"
קופות־החולים. לפי בניצול גדולה שונות עם בשנה, ביקורים 50,000כ- על "טרם"

ב״טרם" שימוש :3 לוח
1995 1994 1993

50327 45,493 39,196 סח״כ
4,288 4,486 4,344 כללית קופת־חולים
8,727 7,195 6,675 מכבי קופת-חולים

21,437 19,679 17,899 מאוחדת קופת-חולים
4,665 4,010 4,086 לאומית קופת-חולים

11,210 10,123 6,192 אחרים

 בינואר בירושלים(. בסניף תלוי בלתי הפך הוא 1994)ב- אביב בתל "טרם" של נוסף סניף הוקם 1990ב־
 מרפאות כאשר בערב, רק פתוח היה זה מרכז לירושלים. מחוץ אדומים, במעלה נוסף סניף נפתח 1993

סגורות. קופות-החולים

ושר״ל )מד"א( מגן־דוד-אדו□
 שכר הבריאות משרד בנוסף, אמבולנסים. שירות ולספק לארגן כדי בעיקרה קיימת מד״א של המערכת

 דחופה רפואה שירותי של האחרות החלופות שבהם באזורים שירותים לספק כדי ממד״א'בעיקר שטח
 וכן אלה בתחנות טיפול לקבל יכלו פונים לילי(. רפואי )שירות שר״ל נקרא היה זה שירות זמינות. אינן
 שירותי סיפקו 38 מתוכן מד״א, של תחנות 43 הארץ ברחבי היו 1996ב־ בית. לביקורי הסדרים בהן היו

 לביקור ש״ח 44 אלה לרופאים המטופלים שילמו 1994ב- למחרת. 07:00 עד בערב 19:00מ- רופאים
 מינימום תשלום הבריאות משרד הבטיח זמינים יהיו שהרופאים כדי בית. לביקור ש״ח 88ו־ במקום
 אחד. ברופא כלל בדרך אוישו מד״א תחנות הרופא. משכר אחוזים מקבל אינו המשרד למשמרת. לרופא

 1993ב־ תחנה בכל הביקורים מספר את מציג 4 לוח מעבדה. או רדיולוגיה שירותי בית-מרקחת, היה לא
 60,000 כאשר הארץ ברחבי ויותר ביקורים 230,000 היו בסך־הכל ל״טרם״,בירושלים(. ביקורים )כולל

לאחרונה. נסגר הש״רל שירות בית. ביקורי היו מתוכם
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ובשר״ל במגן־דוד״אדום שימוש :4 לוח
סה״כ בית ביקורי בשר״ל ביקורים מקום

230,482 59,847 170,635 סה״כ
4,549 937 3,612 שאן בית
6,804 1,844 4,960 טבריה
3,211 326 2,885 חצור
3,771 1,669 2,102 עלית נצרת
5,117 1,567 3,550 עכו
3,313 1,014 2,299 כרמיאל
2,400 788 1,612 נהריה
2,766 1,126 1,640 העמק מגדל
1,624 159 1,465 יוקנעם

42,178 3,000 39,178 ירושלים
849 133 716 ארבע קריית

7,138 0 7,138 שמש בית
10,946 7,946 3,000 אביב תל
11,736 4,850 6,886 גן רמת
8,181 3,997 4,184 חולון

11,452 3,860 7,592 ים בת
7,442 4,468 2,974 חיפה
8,543 2,483 6,060 קריות
2,152 406 1,746 טבעון קריית

336 336 0 יעקב זכרון
5,247 1,756 3,491 אתא קריית
2,723 1,197 1,526 שבע באר
3,186 583 2,603 נתיבות
3,198 1,812 1,386 דימונה

958 308 650 ירוחם
3,227 797 2,430 אופקים
3,410 770 2,640 ערד

779 314 465 רמון מצפה
1,003 0 1,003 רהט

13,690 1,750 11,940 תקווה פתח
8,685 1,085 7,600 סבא כפר
9,980 2,020 7,960 לציון ראשון

14,080 1,100 12,980 רמלה/לוד
9,062 3,336 5,726 אשדוד

828 323 505 שדרות
3,680 1,117 2,563 גת קריית
2,238 670 1,568 מלאכי קריית

□1mm בלתי דחופה לרפואה מרכזים
 אם בין המופעלים דחופה, לרפואה כמרכזים המתפקדים נוספים מרכזים ישנם ישראל שברחבי ספק אין

שלנו. במחקר אלה מרכזים כללנו לא רופאים. קבוצות על-ידי או פרטיות חברות על-ידי
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ן1מי חדרי
 המיון בחדרי הביקורים שיעור מהו ברור לא המיון. חדר הוא דחוף טיפול לקבלת המסורתי המקום
 70-50% של בטווח זה מספר מעמידים בספרות המתפרסמים אומדנים כי אם חירום, מקרי שאינם

(1995 Dale.) ביחס השיעורים את וכן בישראל, מיון בחדרי השימוש שיעורי סך־כל את מביא 1 תרשים 
 1,571,006מ־ ,1994 עד 1988מ- 21%ב- עלה המיון בחדרי השנתיים הביקורים מספר לאוכלוסייה.

באוכלוסייה. הגידול לפי תקנון לאחר גידול ניכר לא זאת, עם .1,894,664ל-

(1994-1988) הארץ ברחבי מיון בחדרי ביקורים :1 תרשים

באלפים כ“סה נפש לאלף שיעור
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דחופה לרפואה במרכזים ארצי שימוש .4

 לרפואה במרכזים הארצי השימוש את להעריך כדי יהד שולבו לעיל המתוארים מהמרכזים נתונים
 ביקורים 109 של שיעור המהווים אלה, במרכזים ביקורים 600,ל־ססס קרוב היו 1994ב- (.5 )לוח דחופה
 ביקורים של היחס וכך, לאלף(. 351) מיון בחדרי ביקורים 1,895,000 היו 1994ב־ השוואה, לשם לאלף.
.1:3כ- הוא דחופה לרפואה במרכזים לעומת מיון בחדר

(1994,1993) דחוסה לרפואה במרכזים ארצי שימוש :5 לוח
1994 1993

270,637 231,432 1כללית קופת־חולים
54,303 36,916 1מכבי קופת־חולים
45,493 39,195 טרם

*191,304 191,304 2׳1)מד״א( שר״ל
*6,000 46,000 לאומית קופת-חולים

567,737 504,847 סח׳׳כ
5,399,300 5,261,400 אוכלוסייה

105 96 לאלף סה״כ

המחקר. של הראשון היום במשך רק השתתפה הצופים הר הדסה טכניות, מסיבות2

ב״טרם". ביקורים כולל לא 1
בית. ביקורי כולל לא 2
.1993 נתוני על מבוסס 3
ההנהלה. של אומדן 4

 על החולים, בקופות מבוטחים של מייצג מדגם בקרב טלפוני סקר ברוקדייל ג׳וינט־מכון ערך 1997ב-
 הסקר. לעריכת שקדמה השנה בחצי דחופה לרפואה שנזקקו ציינו מהמרואיינים 16% ארצי. בסיס

 פרטי( או הקופה )דרך הביתה רופא הזמינו 14% מיון, לחדר 43% שר״ל, או למוקד פנו 40% מתוכם,
(.1 נספח ראה זה מסקר רלוונטיים ממצאים על נוספים )לפרטים כלשהו. טיפול קיבלו לא 3%ו-

המחקר שיטת .5

 לפנות, לאן ההחלטה לגבי הצרכן של ראותו נקודת את להראות היתה שמטרתו סקר נערך 1996 במארס
 קוהורט(. )לפי עוקבתית פרוספקטיבית בשיטה נעשה הסקר הרצון. ושביעות השירות טיב המתנה, זמני

 במוקדים דחוף טיפול שקיבלו האמבולטוריים האזרחיים החולים כל את כללה המחקר אוכלוסיות
 בשבוע המחקר באתרי שנערך סקר כלל המחקר של א׳ שלב להלן(. )ראה שהוגדרו בשעות במחקר שנכללו

מכן. לאחר כשבוע-שבועיים שנערך טלפוני מעקב סקר כלל ב׳ שלב .1996 במארס 10ב- שהתחיל

 הדסה כרם, עין הדסה חולים, )ביקור מיון חדרי וארבעה ומר״מ( )טר״ם מוקדים שני נכללו בירושלים,
 הצמוד והמוקד רמב״ם החולים בבית המיון חדר ־ אתרים שני נכללו בחיפה צדק(. ושערי 2הצופים הר
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 את רק משרתים המר״מים ;החולים קופות כל את המשרת פרטי ארגון הוא טר״ם לין. מר״מ אליו,
 חולים בית הוא רמב״ם ואילו ציבוריים, חולים בתי הם בירושלים המיון חדרי כללית. קופ״ח חברי

ממשלתי.

 בשעות המחקר נערך במקביל, זמינות החלופות כל בהן לשעות יתייחס שנאסף שהמידע להבטיח כדי
 באתר היו שכבר מטופלים (.12-4 ד׳, ב׳, ימים : 12-7 ושבת, ה׳ ג׳, א׳, )ימים פתוחים, היו המר״מים שבהן

 הסקר שונות, מסיבות במחקר. נכללו לא הבוקר( מאז המיון בחדר שהו )לדוגמה, המחקר שעות לפני
3בשישי-שבת. נערך לא בירושלים באתרים

חיפה. במר״מ לתוצאות דומות היו זה במר״מ התוצאות שכן במחקר, להטיה גרם לא הדבר לדעתנו,3
 השאלון ממלא לתיאור שאלות נוספו וכן proxy על-ידי למילוי להתאימו כדי קלי□ שינויי□ הוכנסו בשאלון 4

המרואיין. במקו□ השאלון את ממלא שהוא לכך והסיבה
מולא. השאלון שבה בתהליך הזמן מנקודת הושפעו לא העיקריות התוצאות כי העלה משני ניתוח5
 הבעיות כך, משום ילדיהם. בשם השאלון על שענו הורים היו החלופיים המרואיינים רוב במפתיע, שלא6

 בעיות של מקרים ופחות חום של מקרים יותר וכללו במקצת, שונות היו זו קבוצה של הרפואיות
חמורות. רפואיות

 מסוגל היה לא החולה אם שאלון. למלא ונתבקשו האמבולטוריים החולים אותרו מהאתרים, אחד בכל
 זה היה מהמקרים 67%)ב- אחר מישהו נתבקש ילד(, שהיה משום המקרים )ברוב השאלון את למלא

 את ימלאו מקומם ממלאי או שהמרואיינים לכך לדאוג הושקע רב מאמץ 4במקומו. זאת ההורה(,לעשות
 את לבצע אפשר שבו המתאים לזמן שנגעה שאלה כלל השאלון 5הגעתם. לזמן האפשר ככל קרוב השאלון
 רוסית, עברית, בשפות זמינים היו השאלונים המרואיין. של הטלפון מספר גם ונרשם הטלפוני, המעקב
עותק(. לקבלת למחבר לפנות יכולים )המעוניינים ואנגלית ערבית

 שאלות ולהבהיר תמיכה לספק כדי שפות, שלוש עד בשתיים השולטים מראיינים שני היו אתר בכל
 הדמוגרפיים הנתונים את רשמו המראיינים הסקר. לפני מקיפה הדרכה עברו המראיינים הצורך. במידת

הטלפוני. המעקב שלב את גם וביצעו להשתתף, שסירבו המטופלים של הבסיסיים

 שלוש ובו קצר שאלון במוקדים הרופאים לידי נמסר המחקר, באתרי שנערכו החולים לסקרי במקביל
 דומות קטגוריות על וכן התשובות, על בהסתמך חולה. כל בדיקת לאחר למלא נתבקשו שאותו שאלות,

 טראומה, קטגוריות: לשלוש הרופאים על-ידי שטופלו הרפואיות הבעיות סוגי קובצו בספרות, הקיימות
 היענות היתה שם ובחיפה, בירושלים המר״מים מן בנתונים רק נשתמש להלן ואחרים. מידבקות, מחלות

 לרופאי שאלונים לחלק ניסיון נעשה לא (.20%מ־ פחות ההיענות היתה )בטר״ם .95%מ־ למעלה הרופאים
מכן. לאחר החולה אחר לעקוב ימשיך ומי המטפל, הרופא יהיה מי לדעת היה קשה שכן המיון, חדרי

 יצרנו הנתונים, הצגת על להקל כדי הפנימית. המהימנות לבחינת ובדיקה לוגיות בדיקות מספר נעשו
 מתשובה יותר עם שאלות לגבי 6ה-^״ק. תוצאות עם ביחד אוחדו המרואיינים תוצאות לוגיות. הקבצות
 הראשונה התשובה האם לבדוק מנת על שנעשו בדיקות הראשונה. באפשרות שימוש נעשה אחת, אפשרית
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 הרב-תשובתיות השאלות מן 10%מ־ פחות רוב פי שעל מכיוון מפתיע, אינו הדבר שכן. היראו מספיקה
7אחת. מתשובה ביותר נענו אכן

 מן 10%מ־ פחות רוב פי שעל מכיוון מפתיע, אינו הדבר דומות. תוצאות הניבו שכולן צורות, במספר זאת תיקפנו7
אחת. מתשובה ביותר נענו אכן הרב־תשובתיות השאלות

 יצוין בטקסט המיון. חדרי כלל ולגבי המוקדים, כלל לגבי מוקד, כל לגבי כלל בדרך מוצגות התוצאות
 שהמדגם מכיוון חשובים. ממצאים "מסתיר" המיון ומחדרי המוקדים מן הנתונים איחוד מידה באיזו

 השתמשנו בספרות, מזומנות לעתים שקורה כפי לכן, מובהקים. נמצאו ההבדלים כל כמעט גדול, היה
משמעותיים. הבדלים גם הם המובהקים ההבדלים מן אילו ולקבוע לנסות כדי הישר בשכל

מגבלות

 פתיחה, שעות מבחינת בארץ שונים מוקדים בין הבדלים ויש דחופה לרפואה מרכזים 3 רק נבחנו בסקר
 במבנה הבדלים לאור המוקדים בין שוני שקיים ייתכן התשלום. אופן האדם, כוח הניתנים, השירותים
בהמשך. להשוואה בסיס לשמש יכולים הנתונים הפעלתם. של ובאפקטיביות המוקדים

תוצאות .6

דמוגרפיים מאפיינים 6.1
 ־ תחומים שני להוציא מאוד, דומים היו המיון ובחדרי במוקדים המבקרים של הדמוגרפיים המאפיינים

 25%ו־ 17 לגיל מתחת 50% צעירים, חולים של ביותר גבוה אחוז נמצא במוקדים (.6 לוח )ראה ודת גיל
 המבקרים בגיל זה הבדל .17 לגיל מתחת היו המיון חדר ממבקרי 35% רק זאת, לעומת .39-18 בגיל
הורים. היו במוקדים החלופיים השאלונים מממלאי 67%ש־ העובדה עם אחד בקנה עולה

 יש יחסי, באופן האתר. למיקום לייחס הנראה כפי ניתן שאותם קטנים דמוגרפיים הבדלים מספר היו
 גבוה ריכוז נמצא בנוסף, בירושלים. מאשר בחיפה, ובמר״מים המיון בחדרי המשתמשים מוסלמים יותר
 נוספים, להבדלים גורמים בתורם, אלה, הבדלים דתית. בשכונה הממוקם טר״ם, במוקד חרדים של יותר
 גם חולים קופת לפי החולים התפלגות והכנסה(. משפחה גודל )לדוגמה, סוציו־אקונומיים בממדים כגון
 ואילו כללית, קופ״ח חברי הנם המר״ם ממבקרי 100%ל־ קרוב לדוגמה, מהאתר. מאוד מושפעת היא

שווה. יותר או פחות הוא ההתפלגות המיון, בחדרי
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)באחוזים( המחקר אוכלוסיית של דמוגרפיים מאפיינים :6 לוח
י־ם טרם י-ם מר״מ חיפה מר״מ מוקדים מיון חדרי

מיו
54.0 55.6 51.1 53.6 51.4 גברים
46.0 44.4 48.9 46.4 48.6 נשים

מל
56.5 48.5 46.2 . 49.8 34.9 17-0
27.7 24.8 22.7 24.8 31.2 39-18

8.4 16.8 14.6 13.8 18.7 59־40
9.9 16.5 11.6 15.2 95־60

חולים קופת
6.4 97.5 99.6 75.0 63 כללית

25.7 0.4 0.4 6.8 16.3 מכבי
52.4 1.4 0 13.9 13.2 מאוחדת
15.5 0.7 0 4.2 7.4 לאומית

דת
96.9 79.8 92.3 88.7 80.7 יהודים

0.5 18.8 3.9 8.7 14.6 מוסלמים
1.6 1.4 3.9 2.3 3.8 נוצרים

0 0 0 0 0.4 דרוזים
1 0 0 0.3 0.6 אחר

כלכלי מצב
2.2 3.2 1.2 2.2 4.1 מאוד רע
9.0 8.2 4.7 7.1 9.9 רע

43.8 52.8 43.8 47.2 47.5 בינוני
36.5 28.7 44.2 36.2 32.8 טוב
9.0 7.1 6.2 7.2 5.8 מאוד טוב

דחוף טיפול לקבלת ההפניה יעד על ההחלטה 6.2
 מסתבר (.7 לוח )ראה דחוף טיפול לקבלת לפנות ההחלטה על המשפיעים גורמים מספר קיימים כי נראה

 בשתי במוקד. בביקורים מאשר מיון בחדר בביקורים מאוד שונה 8המשפחה רופא של תפקידו כי
 חדרי מבקרי בקרב במקצת נמוך היה השיעור כי אם משפחה, רופא היה החולים לרוב האוכלוסיות,

 ממבקרי 52% ענו שלהם, המשפחה לרופא פנו לא מדוע נשאלו כאשר (.92% לעומת 84%) המיון
 בקרב ואילו המיון(; חדרי מבקרי בקרב כך שענו 17% לעומת )וזאת להשיגו היה ניתן לא כי המוקדים

 זה ממצא המוקדים(. ממבקרי 7% )לעומת עצמו המשפחה רופא ידי על נשלחו 36% המיון, חדרי מבקרי
:נוספים ממצאים מספר עם אחד בקנה עולה

ראשוני. כרופא המתפקדים נשים ורופאי ילדים רופאי כולל הראשוניים, הרופאים כל את כולל המשפחה" "רופא8
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)באחוזים( לטיפול לפצות ההחלטה על המשפיעים גורמים :7 לוח
י-ם טרם י־ם מר״מ חיפה מר״מ מוקדים מיון חדרי

ז עכשיו באת מדוע
68.3 66.9 58.8 64.4 44.1 מיידי לטיפול נזקק

9.5 7.3 5.7 7.4 44.1 הקופה או הרופא ע״י נשלח
11.1 10.1 14.9 12.0 1.5 נוחיות
11.1 15.7 20.6 16.2 10.3 אחר

קשור הביקור חאם
קודם! לאשפוז

5.9 9.1 4.3 6.5 19.6 כן
94.1 90.9 95.7 93.5 80.4 לא

משפחה רופא לד יש האם
קבוע:

83.8 93.3 95.1 91.4 83.3 כן
13.1 5.6 4.2 7.1 15.2 לא

3.0 1.1 0.8 1.5 1.5 בטוח יודע/לא לא
יודע המשפחה רופא האם

1 הנוכחי הביקור על
14.4 23.6 9.1 15.9 39.0 כן
85.6 76.4 90.9 84.1 61.0 לא

המשפחה: לרופא פנית לא מדוע
6.3 17.2 13.8 13.2 21.9 מדי חמורה הבעיה

58.3 47.9 53.1 52.4 16.8 היוס/עכשיו זמין לא הרופא
13.7 10.5 9.4 10.9 11.9 מומחה דורשת הבעיה
6.3 5.2 7.9 6.5 35.6 אותי שלח הרופא

15.4 19.1 15.7 17.0 13.7 אחר
התייעצת: מי עם

75.8 73.9 84.8 78.2 40.4 עצמי/משפחה
19.1 20.5 12.2 17.2 51.5 מקצוע איש

5.2 5.7 3.0 4.6 8.1 אחר
לבוא: שעליך החליט מי

89.2 86.3 91.2 88.8 54.0 עצמי/משפחה
8.7 11.6 6.9 9.2 41.4 מקצוע איש
2.1 2.1 1.9 2.0 4.5 אחר

לכאן: דווקא באת מדוע
37.2 26.5 11.9 24.0 29.1 קודם אישי ניסיון

זול, מחיר טוב, שם נוחיות,
40.4 35.8 66.0 47.9 27.3 מהיר שירות
16.9 26.9 8.7 17.8 27.5 אותי שלחו

5.5 10.8 13.4 10.4 16.1 אחר
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 16%ב- ורק המיון בחדרי מהביקורים 39%ב־ לטיפול פנה שהחולה לכך מודע היה המשפחה רופא ♦

במוקדים. מהביקורים

לפנות, יש היכן לגבי בדיון מעורב הבריאות מתחום מקצוע איש היה המיון, בחדרי מהביקורים 52%ב- ♦
במוקדים. מהביקורים בלבד 17% לעומת וזאת

 בחדר מהביקורים 54%ב- ממשפחתו מישהו או החולה על-ידי התקבלה טיפול לקבל לפנות ההחלטה ♦
במוקדים. מהביקורים 89%וב- המיון

 דווקא באת ׳'מדוע לשאלה בתשובה גורמים. מספר הניב אחר או זה אתר נבחר מדוע להבין הניסיון
 כך. שענו המוקדים ממבקרי 18%ל־ ביחס אותם" ש״שלחו המיון חדרי ממבקרי 28% ענו - לכאן?״
 לחלופין, מיון. בחדרי בביקורים יותר מעורבים היו שהרופאים העובדה עם אחד בקנה עולה זה ממצא

 בהשוואה וזאת המקום, של הטוב והשם הנוחיות בגלל זה לאתר שהגיעו אמרו המוקדים ממבקרי 48%
 ממבקרי 23%ו- המיון חדרי ממבקרי 37% כי לציין מעניין כך. שאמרו המיון חדרי ממבקרי 27%ל-

 הוזכר שלא למרות הכלכלי, הגורם כי ייתכן לבסוף, בעבר. זה באתר השתמשו כבר כי דיווחו המוקדים
 בעבור החזר לקבל ציפו המיון חדר ממבקרי 76% תפקיד: הוא גם משחק האתר, בבחירת עיקרי כגורם

המוקדים. ממבקרי 22% לעומת וזאת ההוצאה,

 המיון חדרי ממבקרי 70% רק כי לציין יש הקיימות. החלופות על החולים של הידע מידת את הערכנו
 היו 17% מודעים, שהיו אלה מתוך המר״מים. של לקיומם מודעים היו כללית חולים קופת חברי שהיו

 כחלופה המר״ט את תיארו 62% ואילו המיון, לחדר חלופה להוות היא המר״ט שמטרת סבורים
דחוף. למרפאה/לטיפול

הפנייה עיתוי 6.3
 באו מדוע נשאלו כאשר מיידי. לטיפול נזקקו שהם סבורים היו האתרים סוגי בשני האוכלוסייה רוב

 היו פשוט 44% ואילו הקופה( )או שלהם הרופא ידי על שנשלחו אמרו המיון חדר ממבקרי 44% עכשיו,
 זקוקים שהם סבורים שהיו משום באו המיון חדר ממבקרי 64% ;מיידי לטיפול זקוקים שהם סבורים
 לחדר פונים היו המוקדים ממבקרי 49% אזי סגור, היה בחרו שבו האתר אילו מכך, יתרה מיידי. לטיפול

אחר. מיון לחדר פונים היו המיון חדר ממבקרי 68% ואילו מיון,

 נשאלו כאשר הנוכחית. ההחלטה על להשפיע עשויים באתר קודמים שביקורים לצפות היה ניתן
 והלילה, הערב בשעות דחוף טיפול לשירותי נזקקו האחרונים החודשים ששת במהלך האם המרואיינים

 מתוך הנוכחי. האתר לבין הקודם במקרה ביקרו שבו האתר בין קשר נמצא בחיוב. כמחציתם ענו
 למסגרות פנו 22%ו־ במוקדים 40% בעבר, מיון בחדר השתמשו ושמונה שלושים מיון בחדר המבקרים

 6%ו- למוקדים 79% מיון, לחדר בעבר פנו 15% רק במוקדים המבקרים מתוך זאת לעומת אחרות.
אחרות. למסגרות
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המחקר אוכלוסיית של רפואיים צרכים 6.4
 בטר״ם (.8 לוח )ראה מידבקות במחלות או בטראומה טיפול לקבלת פנו במחקר שהשתתפו החולים רוב

 ממחלות סבלו המוקדים מטופלי של יותר גבוה שיעור .47% - טראומה חולי של במיוחד גבוה אחוז נמצא
 הגבוה השימוש עם אחד בקנה עולה זה ממצא המיון(. חדרי ממטופלי 22%ל- בהשוואה 36%) מידבקות

לעיל. הדמוגרפי בפרק שצוין כפי ילדים, בידי מוקדים של יותר

__________________________________________הפגייה אתר לפי הפתק, דימה על-פי הרפואית הבעיה סוג :8 לוח
י־ם טרם חיפה מר״מ י-ם מר״מ מוקדים מיון חדרי

27.7 41.5 36.3 35.8 21.8 מידבקות מחלות
47.0 18.1 22.8 27.6 23.7 טראומה
25.3 40.4 40.9 36.5 54.5 אחר

 רובם זאת, עם יחד כנמוכה. שלהם הבעיה חומרת את העריכו המסגרות סוגי בשני החולים רוב ככלל,
 עם אחד בקנה עולה זו לכאורה סתירה לעיל(. )ראה האפשרית במהירות לטיפול זקוקים שהיו חשבו
מידבקות. ומחלות )טראומה( חבלה מסוג רפואיות בעיות של טבען

 כללי, באופן חולים". "יותר מלכתחילה היו המיון חדרי שמבקרי כך על מרמזים מדדים מספר
 יותר גבוה אחוז מכך, יתרה יותר. כחמורות בעיותיהם את העריכו המיון בחדרי המבקרים אוכלוסיית

 מכיוון לאשפוז. או מיון בחדר קודם לביקור קשור היה שלהם שהביקור דיווחו המיון חדרי מבקרי של
 בטיפול הבדלים שייתכנו ולמרות הסופית, התוצאה פי על הרפואי המצב את להעריך עקיף באופן שניתן
 החולה בא שבעטיו המקורי הרפואי המצב את תשקף שהתוצאה לכך לצפות ניתן עדיין אתר, בכל הניתן
 כי נראה הקודם(, התפקודי למצבו חזר החולה האם )כגון, כאלה מדדים מספר בעזרת טיפול. לקבל
 אלה הבדלים המוקדים. מטופלי של ממצבם יותר גרוע הפנייה בעת היה המיון חדרי מטופלי של מצבם

בהמשך. יתר בפירוט יידונו בתוצאות

 מאוד דומות התוצאות חולה. בכל הטיפול לאחר מייד קצר שאלון מילאו במוקדים הרופאים כאמור,
 מאשר יותר כגבוהה בעייתם חומרת את להעריך, נטייה היתה החולים, מצד (.9 )לוח החולים של לאלה

 נערכו החולים עם שהראיונות לכך בחלקה ליחסה שניתן וייתכן למדי, צפויה זו תופעה הרופאים. העריכו
הרופא. הערכת לפני

וחומרתה הרפואית הבעיה סוג את הרופא הערכת :9 לוח
אחר

(37%)
 מידבקת מחלה
(38%)

 טראומה
(26%) הבעיה חומרת

100 100 100 הכל סך
9 6 11 (9%) מאוד קלה

44 51 55 (49%) קלה
39 39 29 (36%) בינונית

9 4 4 (6%מאוד) חמורה או חמורה

16



הטיפול תהליך 6.5
 הפערים אולם, (.10 )לוח המוקדים מבקרי מאשר לרופא יותר רב זמן חיכו המיון חדרי מבקרי כצפוי,

 כך על מצביעה המיון בחדרי הטיפול במתן המפתיעה הזריזות כי ייתכן קטנים. היו ההמתנה בזמן
 האופייניים החולים מאשר חמורות פחות בעיות עם מלכתחילה פנו במחקר השתתפו אשר שהחולים

 לאחרים, האמבולטוריים החולים בין מוקדם בשלב כבר מפרידים מסוימים מיון ושבחדרי מיון, לחדרי
יותר. מהיר האמבולטוריים בחולים הטיפול ואז

)באחוזים( הטיפול תהליך :10 לוח
י־ם טרם י־ם מר״מ חיפה מר״מ מוקדים מיון חדרי

לרופא המתנה זמן
35.4 25.4 43.4 34.2 13.4 דקות 5-0
29.2 40.2 42.0 38.2 24.6 דקות 15־5
28.5 30.3 14.2 24.2 40.6 דקות 60־15
6.9 3.3 0 3.0 14.1 משעה יותר

0 0.8 0.5 0.5 7.3 אחר■

נעשה! מה
22.8 38.5 31.0 32.1 62.0 מעבדה בדיקות
40.3 35.4 25.8 33.2 48.9 רנטגן

9.0 4.9 1.4 4.6 1.9 תפרים
4.1 2.0 0.5 2.0 21.3 אינפוזיה

42.1 51.9 48.4 48.3 34.1 תרופות

מיון לחדר הפניה
8.4 14.0 12.6 12.2 — כן

90.9 83.1 87.4 86.5 — לא
0.7 2.9 0 '1.3 — עצמית הפניה

אשפוז
7.3 8.3 5.2 6.7 26.7 כן

92.7 91.7 94.8 93.3 73.3 לא

 חדרי בין ברורים הבדלים מספר הסתמנו בעיקר אך וההתערבויות, הבדיקות במידת כללית שונות היתה
 חדרי ממבקרי 62% לעומת מעבדה, לבדיקות נשלחו המוקדים ממבקרי ׳32% לדוגמה, למוקדים. המיון
 חדרי ממבקרי 49%ל־ בהשוואה רנטגן, לצילומי נשלחו המוקדים ממבקרי 33% לכך, בדומה המיון.
 המוקדים. ממבקרי 2% לעומת תוך־ורידי, עירוי קיבלו המיון חדרי ממבקרי אחוזים ואחד עשרים המיון.

(.34% לעומת 48%) המיון בחדרי מאשר לתרופות. מרשמים יותר נרשמו במוקדים שני מצד אך

 הפונים מכלל 6.7% דעתם; על לשם פנו 1.3%ו־ מיון לחדר הופנו 12.2% המוקדים, מטופלי מבין
המיון. לחדרי הפונים מכלל 26.7% לעומת דבר, של בסופו אושפזו למוקדים
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 של הרפואיות בבעיות מהבדלים נובעים למוקדים מיון חדרי בין שנמצאו מההבדלים שחלק ייתכן
 בנפרד אושפז והאם מיון לחדר הופנה האם שנעשו, הבדיקות ההמתנה, זמני את מציג 11 לוח לכן הפונים

 יותר ארוך היה ההמתנה שזמן לראות ניתן מידבקות. וממחלות מטראומה הסובלות האוכלוסיות לגבי
 37%ל־ ביחס מוקדים דקות 5מ- פחות חיכו 2% הטראומה חולי )בקרב טראומה לנפגעי המיון בחדרי

 מהפונים 33%ל־ יחס דקות 5מ- פחות חיכו מיון לחדרי מהפונים 24% הדלקת חולי בקרב במוקדים.
 80%) מעבדה בדיקות יותר נערכו המיון בחדרי מידבקות במחלות החולים בקרב בנוסף, למוקדים(.

 גם במוקדים. מאשר (2% לעומת 31%) עירויים ויותר (22% לעומת 57%) רנטגן צילומי יותר ,47% לעומת
 רנטגן צילומי יותר (,3% לעומת 22%) מעבדה בדיקות יותר מיון בחדרי נערכו הטראומה נפגעי בקרב

 בקרב לתרופות ומרשמים תפרים במוקדים. מאשר (1% לעומת 5%) עירויים ויותר (59% לעומת 73%)
המיון. חדרי לעומת במוקדים יותר ניתנו הטראומה חולי

הרפואית הבעית סוג לסי למוקדים, המיון חדדי בין השוואת :11 לוח
טראומה מידבקות מחלות

מוקדים מיון חדרי מוקדים מיון חדרי
לרופא תמתנת זמן

37.0 2.3 33.3 23.8 דקות 5־0
32.7 26.1 36.5 21.8 דקות 15-5
27.9 46.6 25.7 35.6 דקות 60-15

2.4 14.8 3.6 15.8 משעה יותר
0 10.2 0.9 3.0 אחר

נעשה! מת
3.0 21.6 46.9 80.2 מעבדה בדיקות

58.8 73.0 22.3 56.9 רנטגן
15.1 5.7 0.4 2.0 תפרים

1.2 4.5 1.8 30.7 אינפוזיה
23.0 18.0 63.8 45.5 תרופות

מיון לחדר הפנית
12.9 — 8.5 — כן
87.1 — 90.1 — לא

0 — 1.3 — עצמית הפניה

אשפוז
4.5 5.7 7.1 46.1 כו

95.5 94.3 92.9 53.9 לא

המטופלים רצון ושביעות טיפול תוצאות טיפול, המשך 6.6
 (.12 )לוח הטיפול קבלת לאחר שבועיים עד שבוע החולה מצב של תמונה מספק הטלפוני המעקב סקר
 40%ו- למוקדים מהפונים 60%) נוסף רפואי בטיפול צורך להם היה שלא דיווחו החולים מן רבים

 שהיו החולים אחוזי כי לציין יש המשפחה. רופא בידי ניתן הנוסף הטיפול רוב המיון(. לחדרי מהפונים
 במקצת, שונות היו בטר״ם התוצאות כאן גם הקבוצות. בשתי דומים היו תת־התמחותי לטיפול זקוקים

לעיל. כמתואר שם, החולים אוכלוסיית של השונה טבעה עם אחד בקנה העולה דבר
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אתר לפי הטיפול; תוצאות :12 לוח
י־ם טרם י-ם מר״מ חיפה מר״מ מוקדים מיון חדרי

נוסף! בטיפול צורך היה האט
37.9 42.3 57.3 40.4 60.3 כן
62.1 57.7 42.7 59.6 39.7 לא

הטיפול! מהו
31.7 47.7 31.2 38.6 48.8 המשפחה רופא של מעקב
29.3 28.0 39.8 32.8 31.0 מומחה אצל ביקור .
22.0 16.8 18.3 18.3 10.1 פיזיותרפיה( )כגון נוסף טיפול
17.1 7.5 10.8 10.4 10.1 מחודשת הערכה

בריאותך! את שיפר הטיפול האם
28.3 18.7 15.5 19.7 15.5 מאוד רבה במידה
22.1 18.7 23.6 21.2 23.7 רבה במידה
4.8 22.4 7.1 12.8 14.5 מסוימת במידה
6.2 2.8 3.3 3.8 8.7 מועטה במידה
6.9 12.6 19.3 13.6 13.0 שלא כמעט

24.1 15.0 25.5 20.9 18.8 אבחנה רק היתה טיפול, היה לא
7.6 9.8 6.1 8.0 5.8 יודע לא

ברורים היו ההסברים
2.1 4.9 6.1 4.7 5.9 לא

94.5 91.8 90.1 91.9 91.7 כן
3.4 3.3 3.8 3.5 2.4 חלקית

רצון שביעות
48.3 33.9 45.5 41.5 33.7 מאוד רבה במידה
30.3 29.0 31.0 30.0 31.2 רבה במידה
15.9 24.9 12.7 18.4 21.3 מסוימת במידה
2.1 2.4 2.3 2.3 5.6 מועטה במידה
1.4 7.8 8.5 6.5 7.7 שלא כמעט
2.1 2.0 0 1.3 0.5 יודע לא

בעתיד באתר שימוש
80.0 67.2 82.2 75.6 81.2 כן
6.2 10.2 7.5 8.3 9.8 לא
6.9 2.5 1.9 3.3 2.2 אולי
6.2 18.0 7.5 11.5 6.1 ברירה אין
0.7 0.2 0.9 1.3 0.7 יודע לא

 החולים הערכות ובמוקדים, המיון בחדרי הטיפול ותהליכי המבקרים אוכלוסיות בין ההבדלים למרות
 סברו החולים מהמקרים, 90%מ- בלמעלה המסגרות. סוגי שני לגבי דומות היו הטיפול איכות את

 אם למדי, גבוהה היתה האתרים סוגי בשני הרצון שביעות כן, כמו ברורים. היו להם שניתנו שההסברים
 65% לעומת גבוהה רצון שביעות הביעו המוקדים ממבקרי 79%) המוקדים לטובת במעט נטתה כי

 בשני 90%מ־ יותר האתר, לאותו בעתיד ישובו האם לשאלה בתשובה לבסוף, המיון(. בחדרי מהמבקרים
 לקבלת מוקד לאותו ישובו כי אמרו במוקדים מהמטופלים 11.5% מתוכם, בחיוב. השיבו המסגרות סוגי

החולים(. קופת של חוקים בגלל הנראה )כפי ברירה להם שאין משום דומה רפואית בעיה בגין טיפול
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 של הרפואית בבעיה להבדלים קשורים השונות המסגרות בין שנמצאו ההבדלים האם השאלה עולה
 ההבדלים כי נמצא כללי, באופן (.13 )לוח רפואי מצב כל לגבי בנפרד התוצאות את בדקנו לכן המטופלים.

 סוגי בשני הטראומה לנפגעי מומחים של תשומות ביותר צורך היה כי ברור בעינם. נותרו האתרים בין
 הביעו גם והם המוקדים, מטופלי בקרב יותר טוב לפתרון זכו הטראומה בעיות כי כן כמו ברור המסגרות.

מכך. כתוצאה הנראה כפי יותר, גבוהה רצון שביעות

האתר וסוג הבעיה סוג לפי הטיפול תוצאות :13 לוח

טראומה מידבקות מחלות
מוקדים מיון חדרי מוקדים מיון חדרי

נוסף? בטיפול צורך היה האם
35.8 60.7 39.3 57.8 כן
64.2 39.3 60.7 42.3 לא

הטיפול? מהו
24.6 43.6 50.0 46.4 משפחה רופא בידי מעקב
42.6 43.6 22.6 30.4 מומחה אצל ביקור
21.3 12.7 15.5 10.7 פיזיותרפיה( )כגון נוסף טיפול
11.5 0 11.9 12.5 חדש טיפול

בריאותך? את שיפר הטיפול האם
22.9 8.0 20.2 24.5 מאוד רבה במידה
21.1 37.9 23.3 19.6 רבה במידה
12.0 14.9 10.3 11.8 מסוימת במידה

3.6 5.7 5.8 5.9 מועטה במידה
7.2 18.4 16.6 5.9 שלא כמעט

22.9 10.3 17.9 26.5 אבחנה רק טיפול, היה לא
10.2 4.6 5.8 5.9 יודע לא

ברורים היו ההסברים
4.3 4.6 3.6 1.0 לא

93.3 90.8 94.2 99.0 כן
2.4 4.6 2.2 0 חלקית

רצון שביעות
43.6 20.5 40.2 52.0 מאוד רבה במידה
29.1 38.6 30.8 23.5 רבה במידה
19.4 14.8 19.2 18.6 מסוימת במידה
0.6 11.4 3.1 2.9 מועטה במידה
4.2 14.8 6.7 2.9 שלא כמעט
3.0 0 0 0 יודע לא

בעתיד באתר שימוש
79.4 77.6 75.4 85.1 כן
6.7 14.1 8.0 7.9 לא
3.6 1.2 4.0 3.0 אולי
9.1 4.7 11.6 4.0 ברירה אין
1.2 2.4 0.9 0 יודע לא
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למוקדים חלופות 6.7
 אמורה תיאורטי, באופן זמינים. היו לא המוקדים אילו המוקדים מבקרי פונים היו להיכן ללמוד ניסינו

 המקום על להצביע אמורה הרופא תשובת ואילו פונה, היה שאליו המקום על להצביע החולה תשובת
 ידי על שנבדקו לפני רואיינו שהחולים כן, כמו לזכור, יש (.14 )לוח לפנות צריך היה החולה שאליו

9הרופא.

 החולה "אילו :כך נוסחה השאלה המוקד( של קיומו את להצדיק )הרצון הרופאים של ההטיה את לצמצם כדי9
לעשות?"(. לו ממליץ היית מה הסגירה, לשעת בסמוך פונה היה

ובמספרים( )באחוזים במוקדים החולים
ותשובות הרופאים המלצות לפי זמינים, היו לא המוקדים אילו החולים פונים היו להיכן :14 לוח

הכל סך
 לחדר לפנות

מיון
 אחר למוקד לפנות

ראשוני לרופא או
 לחכות
לבוקר אתר

N % N % N % N %
(257) 100 (49) 19 (95) 37 (113) 44 י־ם מר״מ רופאים"
(232) 100 (87) 38 (31)13 (114)49 חיפה מר״מ

(126) 24(489) 100 (136) 30 (227) 46 סה״כ

(274) 100 
(251) 100 
(179)100

(116) 42 
(151) 60

(77) 43

(116) 42
(54) 22
(55) 31

(42) 15
(46) 18
(47) 26

 י-ם מר״מ
 חיפה מר״מ
י־ם טרם

חולים

(704)100 (344) 49 (225) 32 (135) 19 סה״כ
השאלונים. את מילאו טרם רופאי של מספיק בלתי אחוז המחקר, בשיטת העוסק בפרק כמתואר *

 49% כי לציין חשוב הבוקר. עד לחכות מוכנים היו כי אמרו המוקדים ממבקרי אחוזים עשר תשעה
 32%ו- המיון לחדר לילה באותו עוד פונים היו זמין, היה לא המוקד אילו כי אמרו במוקדים מהחולים

 המוקדים של הרב וניצולם יותר הגבוהה זמינותם כצפוי, פרטי. לרופא או אחר למוקד פונים היו
 פונים היו המוקד, שבהעדר אמרו החולים מן 60% בחיפה :החלופות על השפיעו חיפה לעומת בירושלים

בירושלים. 40%ל- ביחס מיון לחדר

 פי כצפוי, כאן, גם הבוקר. עד לחכות יכולים היו המוקדים ממבקרי למחצית קרוב הרופאים, לדעת
 כי לציין יש כחלופה. המיון, חדר את ולא אחר, מוקד הציעו חיפה לעומת בירושלים מהרופאים שלושה

טלפוני. ייעוץ לתת מוכן היה הרופא למוקדים, שפנו המקרים מן 5%כ- לגבי

 עצמם. מהחולים מיידי לטיפול החולים את להפנות פחות נטו שהרופאים כללי באופן ראינו כה עד
 היו החולים כלל בדרך (.15 )לוח בו שטיפל והרופא החולה דעת את זה לעומת זה העמדנו האפשר, במידת

 צריך שהחולה חשב הרופא כאשר בהתאמה(. ,46%ו־ 17%) הבוקר עד לחכות מהרופאים מוכנים פחות
 68% לבוקר, לחכות מוכנים היו מהחולים 14% ורק דעת'החולים עם התאמה נמצאה מיון לחדר לפנות

לבוקר לחכות יכול שהחולה חשב הרופא כאשר אך אחר. למוקד פונים היו 18%ו־ מיון לחדר פונים היו
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 המיון, לחדר הלילה באותו עוד פונים היו מהחולים 49% כן, גם לחכות מוכנים היו מהחולים 22% רק
 מהערכת בהרבה גבוהה היתה הבעיה חומרת את החולים הערכת כלומר, אחר. למוקד פונים היו 29%ו-

מצבו. את והעריכו החולה את בדקו שכבר לאחר שנעשתה הרופאים,

 לפי זמין, תיה לא המוקד אילו לפנות צריך היה החולה אליו המקום לגבי הרופאים המלצות :15 לוח
___________________ ובמספרים( )באחוזים פונים היו אליו המקום לגבי החולים תשובות

חולים
לחדר לפנות אחר למוקד לפנות לחכות

הכל סך מיון ראשוני לרופא או לבוקר רופאים
N % N 0/0 N 0/0 N 0/0

(186) 100% (91) 49 (54) 29 (41) 22 (460/0) לבוקר לחכות

(98) 100% (44) 45 (41) 42 (13)13 אחר למוקד או ראשוני לרופא לפנות
(24%)

(125) 100% (85) 68 (23)18 (17) 14 (30%) מיון לחדר לפנות

החולים? לקופות רווחיים דחופה לרפואה המרכזים האם .7

 ישנם חסכוניים. הם דחופה לרפואה המרכזים האם היא קופות-החולים לגבי הנשאלת חשובה שאלה
:עלות־תועלת של בסוגייה תפקיד המשחקים גורמים מספר

)הוצאות-גביות( דחופה לרפואה מרכזים הפעלת של העלות ♦
מיון בחדר ביקורים מניעת על-ידי הנחסכים הכספים ♦
מאשפוז מניעת על־ידי הנחסכים הכספים ♦
הרגילות במרפאות העבודה שלאחר בשעות שירותים למתן הצורך הסרת על-ידי הנחסכים הכספים ♦
השוק(. חלוקת על השפעה )כלומר, שיווקית מבט דחופה-מנקודת לרפואה מרכז של ערכו ♦

 עמדות רופא־מטופל, יחסי מונעת, רפואה כגון בתחומים הבריאות שירותי על משפיעים המרכזים בנוסף,
 או המיון בחדרי לרמות בהשוואה במרכזים הטיפול איכות ורמות מהעבודה, ושביעות־רצון הצוות

היום. במשך הפועלות הקהילתיות במרפאות

 על יתר שונים. גיאוגרפיים באזורים שונים מרכזים בין להשתנות יכולה החולים לקופות והתועלת העלות
 גלובליים תשלומים )למשל הבריאות מערכת של התגמול בהסדרי לשינויים בהתאם תשתנה התשובה כן,

 ביקור )למשל, החלופות לבין דחופה לרפואה המרכזים של העלות בין להשוות יש בנוסף, (.10המיון בחדרי
 עשויות והתשובות החולים קופות ראות מנקודת היא כאן שההסתכלות לציין חשוב הרופא(. של בית

 מההיבט או הוצאות(, של אחר בסל )שנושא המטופל של המבט מנקודת בהן מתבוננים אם להשתנות

 לכל )גלובלי( קבוע תשלום המיון חדרי כל קיבלו 1995 בינואר 1ב- ממלכתי בריאות ביטוח חוק של יישומו עם
המסופק. הטיפול של ובעלות במורכבות התחשבות ללא ביקור,
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 של התשלומים את וגם מיון חדרי הפעלת של קבועות הוצאות בחשבון לקחת הדורש הכולל הכלכלי
הפרט.

 שנערכו 1995-1994 לשנים הלאומית ברמה הכללית חולים קופת של המר״מים מערכת של ניתוח ערכנו
 נתמקד רוקחות. עלויות כולל ולא כולל - גירסאות שתי מוצגות 16 בלוח מטופלים. ביקורי 260,000 בהם

. , בית-מרקחת. ללא בממצאים

1995-1994 הלאומית ברמה המר״מיס מערגת רווחיות בדיקת :16 אח
מרקחת בית כולל מרקחת בית ללא

22,138 17,596 כללית• עלות
259,881 259,881 מטופלים של ביקורים

85 68. עלות/ביקור

9,339 9,339 *הכנסות
36 36 הכנסה/מטופל

49.25 31.77 הפסד/מטופל

12,799 8,257 גירעון

 בפועל העלויות לפי ולא המיון חדרי בגין משלמת החולים שקופת להוצאות בהתאם נעשה שהניתוח לציין חשוב11
החולים. בתי של

שקלים. באלפי *

 מתוכם (.16 לוח )ראה לביקור בממוצע ש״ח 67 ש״ח, מיליון 17.5ל- הגיעו הכוללות התפעול הוצאות
 של נטו גירעון דהיינו ש״ח, מיליון 9.4 הניבה הגבייה (.1998 )טרגין, 91%כ- היוו אדם כוח על ההוצאות

ש״ח. מיליון 8.1

 ש״ח. מיליון 8.1 של לכאורה לגירעון מעבר הרבה לקופה חסכו המר״מים כי מתברר יותר רחבה בראייה
 המר״מים מהפעלת להרוויח יכולה כללית קופת-חולים כמה מראה (18 ,17 )לוחות שערכנו רגישות ניתוח
 (65,000) 25% אם לדוגמה, מיון. בחדר ביקור שמנעו במוקדים הביקורים אחוז לגבי שונות הנחות תחת

 לחדרי התשלומים מיון, בחדרי זאת במקום מתרחשים היו מ״במר המטופלים ביקורי 260,000 מאותם
 נטו הרווח לביקור(. ש״ח 320 של עלות על )מבוסס ש״ח מיליון 21 כמעט לקופת־החולים עולים היו מיון
 תפעולי אובדן על-ידי מקוזז המר״מים הפעלת באמצעות )הכסף,;הנחסך ש״ח מיליון 13לכ- כן אם מגיע

 מיון. לחדר פונים היו המטופלים מהמקרים 49%שב־ עולה מהסקר לעיל, שצויין כפי ש״ח(. מיליון 8 של
 בהוצאות ש״ח מיליון 40 כן אם חסכה הקופה ש״ח. 320 הינה לקופה העלות מיון לחדר פנייה בכל כאמור

 ש״ח מיליון 32 הרוויחה הכללית החוליס קופת הכל שבסן מראה הממצאים חיבור מיון. חדרי על
11 11אילו. בשנים המר״מים בהפעלת
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שקלים( )במיליוני בית-מרקחת עלויות כולל לא שונות תנחות לפי מיון
בחדר מאי-ביקור כתוצאת ,1995-1994 חמר״מים, מתפעלת פוטנציאליים ורווחים חסכונות :17 לוח

לפי נטו עלות/רווח נטו רווח של חסכונות שנמנעו ביקורים
במר״מ ביקור לקופות-החולים 2קופות-החולים 1מיון בחדרי

-32 ־8,257 0 0%
0 59 8,316 10%

48 12,533 20,790 25%
80 20,850 29,107 35%

128 33,324 41,581 50%
מטופלים. 260,000 על מבוסס 1
שנמנע. המיון בחדרי לביקור ש״ח 320 תחסוך שקופת-חולים בהנחה 2
ש״ח. באלפי 3

 ישתווה במר״מ( ביקורים )באמצעות במיון ביקורים מניעת ע״י שנחסך הסכום תנאים באיזה גם בדקנו
 (break-even point ־ האיזון )נקודת האיזון את שיוצר האחוז ש״ח(. מיליון 8.1 )כזכור התפעולי לגירעון

 רק אם כלומר, מרקחת. בית הוצאות כולל 15% ועל מרקחת בית ללא במר״מ מהביקורים 10% על עומד
 התפעולי לגירעון המקביל סכום נחסך אז כבר מיון, בחדר ביקורים מנעו במר״מ מהביקורים 15%־10%
 אחוז )כאמור, 1995־1994 בשנים תקציבי באיזון המר״מים את המעמיד דבר ש״ח, מיליון 8.1 בסך

 המר״מים כל לא כמובן, (.49% על ועומד האיזון, מנקודת בהרבה גבוה למעשה הוא הנמנעים הביקורים
 המרכזים וברוב ,40%ל־ 10% בין נעות להוצאות ההכנסות בין האיזון ונקודות מידה, באותה רווחיים

 174 לבין ש״ח 36 בין )שנעה במוקד לביקור הממוצעת לעלות קשורים אילו הבדלים .20%ל- מגיעות הן
 השירותים במגוון ושונות (32,701ל־ 1,390 בין )שנעים הביקורים במספר מהבדלים שנובעת ש״ח(

מוקד. בכל הניתנים

חמר״מים במערכת וחכנסות הוצאות
 המוקדים בין שונות שקיימת בגלל במוקד הביקור מעלות מושפעת החולים קופת רווחיות כיצד בדקנו

 60 של בעלות מיון, לחדר פונים היו למוקדים, מהפונים 50% אם לדוגמה, (.18 )לוח בעלויות השונים
 ש״ח, 160 היא למוקד העלות אם אך ש״ח. מיליון 59 על עומד החולים לקופת הרווח במוקד לביקור ש״ח
רווח. אין
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 ניתוח - 1995 ב־ דחופה לרפואה המרכזים של מתפעולם החולים קופת־ של משוער נשל רווח :18 לוח
____________________________________________________________________________________________רגישות

 מיול בחדרי השימוש אחוז
במרכזים ביקורים עלות

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% )בש״ח( דחופה לרפואה
37,773 18,887 0 -18,887 ־37,773 56,660 -75,547 ־94,433 160
49,578 30,691 11,804 -7,083 -25,969 44,856 -63,743 -82,629 140
61,382 42,495 23,608 4,722 -14,165 33,052 -51,938 -70,825 120
73,186 54,299 35,413 16,526 ־2,361 21,248 -40,134 -59,021 100
84,990 66,103 47,217 28,330 9,443 9,433 -28,330 -47,217 80
96,794 77,908 59,021 40,134 21,248 2,361 -16,526 -35,413 60

108,598 89,712 70,825 51,938 33,052 14,165 -4,722 ־23,608 40

 לרפואה במרכזים ביקור עלות x דחופה לרפואה במרכזים ביקורים )סה״כ - קופת-חוליס של משוערת נטו הכנסה 1
מיון(. בחדר הביקור עלות x מיון בחדרי ביקורים שיעור x דחופה לרפואה במרכזים ביקורים )סה״כ - דחופה(

מיון. בחדרי מתבצעים היו כן שאלמלא דחופה לרפואה במרכזים ביקורים של משוערים אחוזים 2
.590,209 - 1995ב־ דחופה לרפואה במרכזים ביקורים סה״כ ־
ש״ח. 320 ־ 1995ב- מיון בחדרי ביקור עלות -

והשלכות דיון .8

 חדרי שאינן במסגרות דחופה רפואה שירותי בהספקת עקבית עלייה היתה העולם, בשאר כמו בישראל,
 כשליש נפש, לאלף לכמאה בערך הגיע 1995ב־ דחופה לרפואה במרכזים השימוש האחרון. בעשור מיון

מיון. בחדרי מהשימוש בערך

 הוצאה היא דחופה לרפואה המרכזים שהפעלת שחשבו היו החולים קופות נציגי עם הכנה בשיחות
 מהסקר אך למחרת. ביום הקהילתית למרפאה לפנות יכולים היו למר״מים הפונים שרוב מכיוון מיותרת

 הגיעו אליו המקום אם מיון לחדר פונים היו (49%) דחופה לרפואה למרכזים מהפונים גבוה ששיעור עולה
 מהמבקרים ממחצית יותר הרופאים לטענת לבוקר. לחכות מוכנים היו לא 80% בסה״כ סגור. היה

 קיום למיון, ממשיכים היו 50%שכ־ בהנחה לבוקר. לחכות יכולים היו לא דחופה לרפואה במרכזים
לשנה. ש״ח מיליון כשלושים כללית חולים לקופת חסך המר״מים

במוקדים! לשימוש נוסף פוטנציאל קיים תאם
 במידת מהבדלים לנבוע יכולים אלו הבדלים גיל. לפי דחופה לרפואה למרכזים בפניה הבדלים נמצאו

 להתנסות רצון וחוסר משמרנות כספיות, מסיבות )תחבורה(, נגישות מבעיית המרכזים, לקיום המודעות
 ושהמרכזים נרחבים רפואיים צרכים לקשישים שיש בעובדה נעוץ מהסיבה שחלק ייתכן חדש. במשהו

 עוד עולה מהממצאים ממוקדת. רפואית בעיה עם כלל בדרך הפונים לצעירים בנויים דחופה לרפואה
 מאמץ להשקיע כדאי המר״מ. את הכירו לא כללית קופ״ח חברי שהם המיון בחדרי מהמבקרים 30%ש-

מתי. לפנות לאן הקיימות, האפשרויות על אותם וליידע הקשישים, בפרט המבוטחים, בהדרכת
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מיון ובחדרי דחופה לרפואה במרכזים הרצון ושביעות המתנה בזמני הבדלים
 חולים המיון. חדרי לעומת יותר גבוהה הרצון ושביעות יותר קצר דחופה לרפואה במוקדים ההמתנה זמן

 לרפואה במוקדים יותר גבוהה במהירות רפואי טיפול לקבל יכולים ודלקות טראומה מבעיות הסובלים
 לדעת טובה חלופה שזו מלמדת במוקדים יותר הגבוהה הרצון שביעות בנוסף, מיון. בחדרי מאשר דחופה

החולים.

 מאשר נוזליים עירויים ויותר רנטגן צילומי יותר מעבדה, בדיקות יותר ביצעו מיון שבחדרי נראה פניו על
 שיעור גיל. קבוצות בתוך כשמשווים וגם ואחר טראומה בדלקת, חולים בנפרד כשמשווים גם במוקדים,

 דחופה לרפואה למרכזים שפנו למי ביחס (26.7%) מיון לחדרי שפנו מי בקרב יותר גבוה היה המאושפזים
 מצד למערכת. מיותרות להוצאות והביאו מיותרים בחלקם היו מיון בחדרי שהאשפוזים ייתכן (,6.7%)

מיון. לחדר שפנו יותר קשים ממקרים נובע שהדבר ייתכן שני,

המדיניות: וקובעי החולים קופות מנהלי בפני העומדות הכרעות
 מספר יש הממצאים לאור דחוף. רפואי לטיפול חלופה מהווים זה בדוח שהוצגו דחופה לרפואה המרכזים

 מיקומם דחופה, לרפואה הקהילתיים המרכזים של המועדף הדגם וביניהן: בהן לדון שכדאי סוגיות
 והדרכת הרפואה בתחום מקצוע אנשי הדרכת עצמית, השתתפות החולים, בתי הרחבת הגיאוגרפי,
הבריאות. למשרד גם רלוונטי וחלקן החולים לקופות קשורות הסוגיות רוב המטופלים.

 את לספק יכול קהילתי מוקד תיאורטית, ?דחופה לרפואה קהילתי מרכז של המועדף הדגם מהו ♦
 הטיפול האם ברור לא זאת, עם העבודה. שעות לאחר טיפול במתן והן דחוף טיפול במתן הן הצורך

 במרפאה. השגרתיים הביקורים במסגרת הניתנים השירותים כל את לכלול צריך העבודה שעות שלאחר
 לקבל כדי נכנסים אליה מרפאה בין נע דחופה לרפואה המרכזים של התפקידים טווח המחקר בעת

 של מבנהו מכך, כתוצאה מיון. חדר של התפקידים מן גדול חלק הממלא לשירות ועד שיגרתי טיפול
 , למרכז ועד מדמוי־מרפאה החל הטווח, לרוחב משתנים, ואכן להשתנות, יכולים ותפקודו איושו המרכז,

 מיון לחדרי כתחליף לשמש יכולים במחקר שנבדקו מהמרכזים חלק מיון: לחדר שווה-ערך שהוא
ועוד. גבס נוזלים, עירוי רנטגן, צילומי מעבדה, לבדיקות אפשרות בהם ונכללים מסוימות, בעיות בעבור

 יחס של יותר מלא ניתוח *.דחופה לרפואה המרכזים של הגיאוגרפי ומיקומם הפתיחה שעות ♦
 במרכזים השימוש שיעור למשל, כמו אחרים יעילות גורמי גם בחשבון לקחת צריך עלות־תועלת

 השימוש שיעור 24:00-07:00 השעות בין הגיאוגרפי. מיקומם ואת מסוימות, בשעות דחופה לרפואה
 לא שבהם מקומות ישנם כן, כמו היום. של אחרות בשעות מאשר יותר גבוה דחופה לרפואה במרכזים

 משרד עם התייעצות תוך החולים קופות לכן, דחופה. לרפואה מרכזים להפעיל כלכלית מבחינה כדאי
 )כגון נמוך בהם השימוש ששיעור באזורים נחוצים כאלה שירותים האם להחליט צריכות הבריאות,
 כדאי שעות ובאילו יותר( גבוהות איזון נקודות יוצרת יחסית הדלילה האוכלוסייה שם בפריפריה,

דחופה. לרפואה המרכזים את להפעיל
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 החולים בתי תכנון על להשפיע עשויות הנוכחי המחקר תוצאות :חולים ובתי מיון חדרי של גודל תכגון•
 המיון בחדרי הביקורים את מצמצמים דחופה לרפואה במרכזים הביקורים וצוות. גודל מבחינת
 במרכזים הניתן והטיפול מוצדקים, אינם )מיליון( מיון בחדרי הביקורים מכל 50%שכ- נניח במקצת.
 נגיע דחופה לרפואה למרכזים אלה חולים להפנות יכולים היינו אם להספיק. היה יכול דחופה לרפואה
■ הנוכחי. מהמספר חמישה, פי או ביקורים, מיליון לשלושה

 מהמרכזים חלק סגירת עקב אולם, אשפוז. ובמתקני במיטות צורך פחות שיהיה ייתכן זה, במצב
 שני, מצד מיון. בחדרי העובד האדם כוח את להגדיל דווקא צורך שיהיה ייתכן ,1998ב- דחופה לרפואה

 הגורמים כל את לקחת צריך הבריאות משרד הכללי, בתכנון לכן, הביתה. רופא להזמין גם כיום ניתן
בחשבון. הללו

 ניתן (Dale, 1995) מיון בחדרי מוצדק לא שימוש שיש עולה המקצועית הספרות מן :עצמית השתתפות ♦
 השתתפות הפעלת באמצעות לדוגמה דחופה לרפואה .ובמרכזים מיון בחדרי יותר נכון לשימוש לגרום

 זאת לעומת במר״מ(. ש״ח 60) כסף סכום משלם דחופה לרפואה למרכזים הפונה חולה כיום עצמית.
 (Selby et al. 1996) עולה מהספרות הפניה. מביא הוא אם כך על משלם אינו מיון לחדר הפונה חולה

 מטופלים אותם בקרב בעיקר המיון, בחדרי הביקורים את צמצמה בתשלום עצמית השתתפות שהנהגת
 השתתפות ע״י למשל, הנכון, למקום החולה את לכוון לנסות כדאי דחופים. פחות היו שצורכיהם

 דחופה(. לרפואה למרכזים איתן לפנות עדיף )שהיה מסוימות בעיות עבור מיון בחדר לחולה עצמית
 למצבים שונה תשלום ועל בתשלום העצמית ההשתתפות רמות על קופות-החולים של החלטותיהן

(.Bollar, 1988) דחופה לרפואה במרכזים השימוש על ישפיעו שונים רפואיים

 לאילו מודעים להיות צריכים הרפואה בתחום מקצוע אנשי :הרפואה כתחום מקצוע אגשי הדרכת ♦
 באופן הקיים המצב את לשנות יוכלו טלפוני וייעוץ למידע גישה בנוסף, מצבים. באילו לפנות חלופות

בארץ. קיים שלא דבר משמעותי,

 הכרעתם )או המטופל של הכרעתו על-ידי נקבע דחופה לרפואה במרכזים השימוש :המטופלים הדרכת ♦
 לגבי תפיסותיו רנטגן(, )למשל, בהתערבות והצורך הבעיה של הדחיפות לגבי למטופל( האחראים של

 ;Baraff et ־ al. 1992 ;1993 ואחרים )רוזן והתשלום השירות, של ויעילותו זמינותו מהירותו, נגישותו,
1988 Richardson et al. 1992 ;Singh) דפוס לקדם מעוניינות קופות-החולים אם לעיל, שנאמר כפי 

 כחלופה משמש דחופה לרפואה המרכז תנאים ובאלו מתי לדעת צריך המטופל שימוש, של כלשהו
 אילו למטופל להסביר יש בנוסף, האפשריות. החלופות כל את יכירו שהמבוטחים חשוב מתאימה.

שירותים. סוגי לאלו מתאימות בעיות

להמשך וכיוונים סיכום
 נפוץ, הנו במוקדים שהשימוש סגורות, המרפאות בהן בשעות רפואי לטיפול דרישה שיש עולה מהמחקר

 היא המחקר חשיבות גבוהה. במוקדים מהטיפול הרצון וששביעות החולים, לקופות רווחיים שהמוקדים
 של רווחיותם על ומצביע בארץ, הדחופה הרפואה שירותי על כוללת תמונה לראשונה נותן שהוא בכך
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 בהחלטות אותם ושימשו החולים קופות ראשי בפני 1998-1996 בשנים הוצגו המחקר ממצאי המוקדים.
 חיצוניים למוקדים המבוטחים את ומפנים אותו ביטלו וחלקן השירות את להפעיל המשיכו חלקן בנושא.
 ועדה הבריאות במשרד הקימו (1998) המדינה מבקר בדו״ח מהמחקר ממצאים הצגת בעקבות לקופה.

בקהילה. דחופה רפואה לשירותי ונהלים סטנדרטים על להחליט שתפקידה

 ביקורי ביממה, שעות 24 במשך שירות לספק צריכות שקופות-החולים קבע ממלכתי בריאות ביטוח חוק
 בית ביקורי לשם רופאים המספקות פרטיות חברות ועלו צצו הארץ ברחבי בעלייה. נמצאים כבר הבית

 כיצד מהדרכה ייהנו הרופאים והן המטופלים שהן ספק, אין קופות־החולים. עם חוזיים הסדרים פי על
 לתכנן יצטרך הבריאות משרד כן, על יתר ביותר. הטובה בצורה דחופה לרפואה המוקדים את לנצל

 סוינט-מכון ע״י מחקר נערך אלו בימים השירות. של התרחבותו את להעריך כדי חדשות שיטות
 וכן הטיפול, איכות את הרצון, שביעות את זמינותם, את שיבדוק הלילה שירותי לבדיקת ברוקדייל

ועוד. יעיל הבית ביקור בעיות סוגי לאילו

 רפואה שירותי של חדשים דגמים ולהעריך להמשיך חשוב החולים קופות במדיניות השינויים לאור
זה. במחקר שנבדק המוקדים דגם לבין בינם השוואה תוך כיום, המתפתחים בקהילה דחופה
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דחופה רפואה ושירותי ממלכתי" בריאות ביטוח "חוק סקר נספח:

 של מייצג מדגם בקרב טלפוני סקר ברוקדייל ג׳וינט־מכון ערך 1997 אוגוסט-אוקטובר בחודשים
 המחקר שאלוני .22 גיל מעל ישראל תושבי את כללה הסקר אוכלוסיית החולים. בקופות מבוטחים

 זהו .81%ל־ הגיע ההיענות אחוז (.1998 )גרוס שאלונים 1,205 מולאו הכל בסך ורוסית. לערבית תורגמו
 85%ל־ הגיע ההיענות ושיעור שאלונים 1089 מולאו אז ,1995ב- נערך הראשון הגל המחקר. של שני גל

(.1996 )ברג

 שהתמקד דחופה לרפואה המוקדים בנושא הסקר לעומת ארצי בסיס על שהוא בכך הוא הסקר יתרון
 תושבי כל את כללה ממלכתי בריאות ביטוח חוק בסקר המחקר אוכלוסיית כן, כמו ובחיפה. בירושלים

 של בסקר בנוסף, בלבד. הפונים את כלל דחופה לרפואה במוקדים שנערך הסקר ואילו הבוגרים המדינה
 כל רואיינו דחופה לרפואה במרכזים ובסקר (22 גיל )מעל הבוגרים המדינה תושבי רק רואיינו החוק

 על ממלכתי בריאות ביטוח חוק הערכת מסקר ללמוד ניתן זאת, לאור לילדים. הורים כולל הפונים
האוכלוסייה. כלל בקרב פנו אליהם המסגרות ועל דחופה לרפואה הארציים ההזדקקות שיעורי

 בשעות דחוף רפואי לטיפול שנזקקו המדווחים ששיעור נמצא ממלכתי בריאות ביטוח חוק הערכת בסקר
.16% על עמד הסקר לעריכת שקדמה השנה בחצי סגורה המרפאה שבהם

 ריאיון שפת מין, לפי סגורה, המרפאה בהן בשעות דחוף רפואי לטיפול הנזקקים בשיעור הבדלים נמצאו
 18%) לכך שנזקקו הגברים משיעור יותר גבוה דחוף רפואי לטיפול שנזקקו הנשים שיעור כרונית. ומחלה
 (17%) עברית דוברי לעומת (9%) נמוך דחוף רפואי לטיפול שנזקקו הרוסית דוברי שיעור (.13% לעומת
 מי לעומת (22%) רפואי לטיפול שנזקקו גבוה שיעור נמצא כרונית ממחלה הסובלים בקרב (.15%) וערבית
(.13%) כרונית ממחלה סובלים שאינם

 מצב גיל, קופ״ח, :לבין סגורה המרפאה בהן בשעות דחוף רפואי לטיפול הזדקקות בין קשר נמצא לא
הסקר. לעריכת שקדמו החודשים בשלושת עבודה השכלה, מגורים, אזור משפחתי,

 28% סגורה. המרפאה בהן בשעות דחוף לטיפול שנזקקו האחרונה בפעם פנו לאן נשאלו המרואיינים
 טיפול קיבל לא 3%ו־ לרופא פנו או הביתה רופא הזמינו 26% מיון, לחדר פנו 43% למוקד, שפנו ענו

 בנוסף מאז. עלה במוקדים שהשימוש ייתכן .1:3 היה 1994ב- שנמצא היחס הנוכחי בדוח כלשהו.
 חוק הערכת בסקר והנתונים שנערכו הביקורים לכל מתייחסים דחופה לרפואה מרכזים מסקר הנתונים

 שאנשים ייתכן דחוף. רפואי לטיפול שנזקקו מי של האחרון לביקור מתייחסים ממלכתי בריאות ביטוח
מיון. לחדרי יותר לפנות ונוטים יותר חולים דחופה רפואה בשירותי הרבה שמשתמשים

 במקביל (.1997ב- 28%ל־ 1995ב- 18%)מ־ למוקד הפונים בשיעור עלייה נמצאה 1995 לממצאי בהשוואה
(.1997ב- 26%ל־ 1995ב־ 36%)מ־ לרופא פנו או רופא המזמינים בשיעור ירידה נמצאה
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 שפת :לבין סגורה המרפאה בהן בשעות דחופה רפואית עזרה לקבלת פנו אליו המקום בין קשר נמצא
 עברית דוברי מאשר (57%) מיון לחדר לפנות יותר נטו ערבית דוברי מגורים. ואזור כרונית מחלה ריאיון,

 ערבית דוברי לעומת (24%) למוקד פנה רוסית מדוברי יותר נמוך שיעור (.35%) רוסית ודוברי (41%)
 פנה גבוה שיעור כרונית ממחלה הסובלים שבקרב מהממצאים עולה עוד (.42%) עברית ודוברי (36%)

 יותר נפוץ במוקדים השימוש בנוסף, (.36%) כרונית ממחלה סובלים שאינם מי לעומת (52%) מיון לחדר
 לחדר פנה בדרום מהגרים נמוך שיעור (.27%) בדרום לעומת (40%) והצפון (43%) המרכז תושבי בקרב
 ביקור הזמין גבוה שיעור בדרום הגרים בקרב במקביל (.45%) ובצפון (43%) במרכז לעומת (35%) מיון
(.9%) ובמרכז (15%) בצפון לעומת (39%) ונטל״י לשח״ל מנוי או פרטי רופא או בית

 שמערכת מהעובדה בחלקם נובעים מגורים אזור לפי עזרה לקבלת פנו אליו במקום שההבדלים ייתכן
הדרום. באזור דיה מפותחת אינה המוקדים

 רוצים שאם מראה עברית דוברי לעומת למוקדים פחות פונים רוסית ודוברי ערבית דוברי לפיו הממצא
ורוסית. ערבית הדוברות לאוכלוסיות בעיקר הסברה תוכניות להפנות כדאי במוקדים שימוש לעודד

 השכלה, משפחתי, מצב גיל, קופ״ח, מין, לבין: דחוף רפואי לטיפול הפנייה מקומות בין קשר נמצא לא
הסקר. לעריכת שקדמו החודשים בשלושת עבודה

 שהיו ציינו 34% מהטיפול. מרוצים היו האם נשאלו רפואי טיפול לקבלת שפנו שדיווחו המרואיינים
 היו שלא ציינו 14%ו־ מרוצים היו כך כל שלא ציינו 16% מרוצים, היו 36% מהטיפול, מאוד מרוצים
בכלל. מרוצים

 לשר״ל או למוקד הפונים בקרב יותר גבוה מרוצים או מאוד מרוצים שהיו שדיווחו המרואיינים שיעור
 נמצאה מיון לחדרי הקהילתיות החלופות לסקר בהשוואה (.58%) מיון לחדר הפונים לעומת (77%)

 במידה רצון שבעי שהיו דיווחו 79%) למוקדים הפונים בקרב רצון שביעות על המדווחים בשיעור התאמה
 בסקר מיון לחדרי הפונים בקרב הרצון שביעות מידת בין השוואה זאת, לעומת מאוד(. רבה או רבה

 רצון שבעי שהנם המדווחים בשיעור פער על מצביעה (58%) החוק סקר לבין (65%) הקהילתיות החלופות
 בכל ישראל תושבי נכללו החוק של שבסקר בעובדה זה פער להסביר ניתן אולי מאוד. רבה או רבה במידה
 מיון לחדרי קהילתיות חלופות של הסקר כזכור, המיון. חדרי לכל מתייחסות התשובות ולפיכך הארץ

ובחיפה. בירושלים המיון לחדרי הפונים את רק כלל

 טיפול נותנים שהמוקדים כך על אולי מצביע כרונית מחלה קיום לפי למוקדים הפונים בשיעור ההבדלים
בעיות. למכלול ולא ספציפית לבעיה בעיקר

 נוסף גל האוכלוסייה. כלל בקרב מיון ובחדרי במוקדים השימוש שיעורי על תמונה נותנים הסקר ממצאי
 בשירותי השימוש מגמות אחר לעקוב יאפשרו תוצאותיו .1999 באוגוסט-אוקטובר נערך הסקר של

דחופה. רפואה
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The first part of the report covers the development of UCCs in Israel and describes the services that 
were available in 1996. It is followed by findings from the survey conducted among the population 
of patients at specific UCCs in 1996, with a comparison to ER patients. The findings concern the 
process of choosing where to go for care, perceived quality of care, and satisfaction. The report also 
presents assessments of the extent to which UCCs and ERs are interchangeable, as expressed by the 
percentage of UCC patients who said they would have gone to an ER had the UCC been closed, and 
assessments of the UCCs*  cost to, and profitability for, sick funds.

The study’s importance lies in the fact that it provides the first overview of urgent care services in 
Israel, as well as indications of UCC profitability. The findings were presented to sick fund heads in 
1996-1998, and assisted them in the decisionmaking process concerning these services. Some sick 
funds continued to offer UCC services and others ceased to offer them, referring members instead to 
non-sick fund sites. After findings from the study appeared in the 1998 State Comptroller’s Report, 
the Ministry of Health appointed a committee to set standards and procedures for the provision of 
urgent care services in the community.

It is now possible to order an after-hours physician house call. The JDC-Brookdale Institute is 
presently evaluating this new service by comparing it to the UCC model.

In summary, the study shows that there was a demand for after-hours health care; that there was 
widespread use of UCCs; that UCC patient satisfaction was high; and that UCCs in general were 
profitable. In light of sick fund policy changes, it is important to continue evaluating new and 
developing models for the provision of urgent care in the community by comparing them to the 
UCC model examined here.
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Types of Problems - Twenty-eight percent of the UCC patients had a trauma-related problem, 36% 
had an infectious disease-related problem, and 37% had a problem of another nature. Compared 
with ERs, a high proportion of UCC patients had infectious disease-related problems.
The Decision Concerning Where to Go - The patients were asked, “Who counseled you concerning 
where to go for care?”: 89% of the UCC patients said that either they themselves had decided or 
they had consulted with a family member, compared to 54% of the ER patients. It was also found 
that 44% of the ER patients, compared to 7% of the UCC patients, had consulted with a physician 
concerning where to seek care.
The Care Process - Higher proportions of the ER patients had lab testing performed (62%, versus 
32% among the UCC patients) and X-rays taken (49%, versus 33% among the UCC patients). 
These findings stand when sub-analyses are performed for the responses of patients with 
trauma-related problems and patients with infectious disease-related problems.
Waiting Times - Thirty-eight percent of the ER patients and 72.4% of the UCC patients waited less 
than 15 minutes for care.
Satisfaction - Satisfaction with care was higher among UCC patients than among ER patients 
(79.1% versus 64.8%).

From the perspective of the sick funds, factors influencing UCC profitability included operating 
expenses, UCC income, and money saved by avoiding member visits to ERs. Overall national 
operating expenses for the “Maram” sites (KHC’s UCCs) in 1994-1995 reached about NIS 17.5 
million, while income from 260,000 patient visits totaled NIS 9.4 million, resulting in a direct 
operating loss of about NIS 8.1 million. Using a sensitivity analysis, we calculated that the 
break-even point - at which the sum saved by avoided ER visits equals the net deficit - was 10-15%, 
meaning that if only 10-15% of the visits to the Marams had avoided ER visits, the sum saved 
equaled the NIS 8.1 million deficit. In light of the consumer survey finding that 49% of those who 
had gone to a UCC would have gone to an ER had the UCC been closed (a much higher percentage 
than the 10-15% break-even point), it can be deduced that operating the Marams was quite 
profitable for KHC.

It is important to note that the analysis took into account sick fund expenditures on ER care, and not 
actual costs to hospitals.

Although the UCC system in its entirety appears profitable for the sick funds, a number of 
individual UCCs are not, apparently due to high operating expenses. Some can be made more 
economical by encouraging better and more efficient utilization (e.g., by consolidating a number of 
UCCs, changing the variety of services being offered, or changing the manpower mix). At any rate, 
there is probably some justification in closing a number of UCCs for financial reasons. 
Nonetheless, sick funds may wish to keep them open for the purpose of marketing and the provision 
of urgent health care services.



Abstract

The past decade has seen many urgent care centers (UCCs) being established in Israel. The first was 
established in 1988 by Kupat Holim Clalit (KHC), and by the mid-1990s, Israel’s four sick funds 
were supplying UCC services.

The primary reason for the creation of UCCs has been perceived limitations in the provision of care 
in other settings, such as community clinics (limited hours and services) and hospital emergency 
rooms (long travel and waiting times, and high costs). In addition, it is known that many emergency 
room (ER) cases do not require the spectrum of services an ER offers. The original goal of UCC 
sites was to reduce the number of inappropriate visits to ERs and provide improved access (in both 
availability and necessary services) less expensively and more quickly than before.

In 1994 there were close to 600,000 visits to UCC facilities, representing about a third of the visits 
to ERs during the same period. In the mid-1990s, sick fund operational policies for UCCs varied 
concerning the supply of services, equipment, levels of co-payment and manpower. UCCs usually 
opened after regular clinic hours and remained open until midnight.

The goals of the study presented in this report were to characterize the types of urgent care services 
and examine the extent of their utilization, patient perceptions of the decision concerning where to 
seek care, waiting times, quality of service and patient satisfaction. Other goals were to examine 
whether UCCs provided an alternative to existing services, and whether UCCs were financially 
viable for their parent sick funds.

The study was based on interviews conducted with key urgent care personnel, a survey of 
ambulatory UCC and ER patients, a survey of UCC physicians, and administrative data. The patient 
survey, conducted in March, 1996, provided the perspective of those utilizing the services.

Among the study’s primary findings:

Urgency - According to UCC physicians, more than half of the patients they treated required 
immediate medical care. Eighty-three percent of these patients said they would not have waited 
until morning to seek medical care.
Alternatives from the Patient’s and Physician’s Perspectives - A high proportion of UCC patients 
(49%) said they would have gone to an ER if the UCC had been closed. Nineteen percent would 
have waited until morning, and 32% would have gone to another UCC or called a private physician. 
According to physicians, 30% of the visitors to UCCs would have required treatment at an ER if the 
UCC had been closed.
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