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תקציר

 מערכת לרשות העומדים המקורות כי מסתבר ממלכתי בריאות ביטוח חוק להפעלת שנתיים לאחר
 השירותים. באספקת להתייעל נדרשות וקופות-החולים בהוצאות, לעמוד כדי מספיקים אינם הבריאות
 גדלות בהוצאות מתחבטות הן גם אשר אמריקה, וצפון אירופה מערב במדינות הנעשה על בהסתמך
 הטלת הנה בהוצאות לחיסכון הדרכים אחת כי עולה בנושא, מחקרים על ובהסתמך הבריאות, במערכת

 הנו זה תפקיד למומחים. ישירה לגישה האפשרות והגבלת הראשוני הרופא על שער" "שומר של תפקיד
 כולל התפקיד גבוהה. וזמינות הטיפול כוללנות הבטחת תוך בחולה הטיפול וארגון ריכוז ועיקרו רב-ממדי

 עצמה, הראשונית במרפאה מתאים טיפול ומתן אבחון ואישורן, בהפניות צורך על החלטה סמכות
הטיפול. להמשכיות ודאגה שונים טיפול נותני בין תיאום וכן תקציביים, בשיקולים התחשבות

 - שער שומר הוא הראשוני הרופא שבו המודל את לקבל נכונות תהיה תנאים באילו בחנו הנוכחי במחקר
 המתאים מודל לתכנן במטרה והמבוטחים, המדיניות, קובעי עצמם, הראשוניים הרופאים על-ידי

בישראל. הבריאות במערכת לתנאים

 ;בקופות־החולים העובדים הראשוניים הרופאים כל של מייצג מדגם בקרב סקר (1):כללו המחקר כלי
 ביטוח חוק בעקבות השירות רמת להערכת ברוקדייל מכון של מבוטחים בסקר שנכללו שאלות מספר (2)

 עומק ראיונות (3) בישראל; הבוגרים התושבים כל של מייצג מדגם בקרב נערך הסקר ממלכתי. בריאות
 איגודים ונציגי בישראל הרופאים הסתדרות קופות-החולים, הבריאות, במשרד מדיניות קובעי עם

הרופאים. של מקצועיים וארגונים

:היו המפורטים המחקר נושאי
 שימלא המעוניינים המבוטחים ואפיון שער, כשומר הראשוני הרופא העמדת כלפי המבוטחים עמדות .1

זה תפקיד
כיום בישראל הראשוניים הרופאים של הפורמלית וההכשרה הידע .2
השער שומר תפקיד את בפועל כיום ממלא הראשוני הרופא שבה המידה .3
 בעלי הרופאים ואפיון השער, שומר תפקיד של השונים המרכיבים כלפי הראשוניים הרופאים עמדות .4

מרכיב. כל כלפי והשליליות החיוביות העמדות
השער. שומר תפקיד את למלא שיוכלו על-מנת הראשוניים, הרופאים לדעת החשובים, התנאים .5
 והאיגודים בישראל הרופאים הסתדרות קופות־החולים, הבריאות, במשרד המדיניות קובעי דעת .6

 הדגם הראשוני; הרופא של הרצויה הכשרתו הראשוני; הרופא של ותפקידו מקומו לגבי המקצועיים
 הרפואה בין בממשק כיום הקיימות הבעיות ומקצועית, ראשונית רפואה שירותי לארגון הרצוי

שער. כשומר הראשוני הרופא והעמדת ;והשניונית הראשונית

המחקר. של העיקריים הממצאים להלן



שער כשומר הראשוני הרופא העמדת כלפי המבוטחים עמדות
 או ויתאם ירכז המשפחה שרופא מעדיפים קופות־החולים בכל מהמבוטחים 40%כ-

 ש אולם הטיפול, את וירכז יתאם שהרופא מעוניינים 19%ו- המקצועי, לרופא אותם
 ישיר לפנות מעדיפים אחוזים וארבעה שלושים מקצועיים. לרופאים ישירות לפנות

הטיפול. את ויתאם ירכז שהרופא

 הראשו הרופא העדפת על מובהקת עצמאית השפעה להם שיש המנבאים המשתנים
 במרי גרים אינם לימוד, שנות 12מ- נמוכה השכלה כללית, קופת-חולים חברי גברים,

טוב. כלא הבריאות מצב והערכת המשפחה, מרופא שביעות-רצון קבוע, משפחה

 ז פונים הם־ מקצועי רופא לראות רוצים שכשהם אמרו 37% בפועל, התנהגות לגבי
 ו המבוטחים הבעיה. בסוג תלוי שהדבר אמרו 12%ו־ ישירות, פונים שהם ענו 46%

 גבריכ כללית, קופת־חולים חברי בהיותם מאופיינים המשפחה רופא דרך מקצועי
 כי בריאותם מצב את מעריכים נמוכה, הכנסה בעלי לימוד, שנות 12 עד השכלה בעלי

 לרופא יותר פונים קבוע משפחה רופא להם שיש שאלו נמצא כמו־כן, עובדים.
 המשפחה. רופא דרך פנייה המעדיפים מאפייני את תואמים אלו מאפיינים המשפחה.

 י כ״שומר הראשוני הרופא במודל המעוניין רחב ציבור שיש מלמדים המחקר ממצאי
 שהחי נראה לכן, מכבר. לא עד זו שיטה הונהגה שבה כללית קופת-חולים מבוטחי

 קופות-החולים ממבוטחי מבוטל לא מספר למעשה, מוגזם. הציבור, התנגדות
 במ< 27%ו- בלאומית 40% במכבי, 29%) המשפחה רופא באמצעות לפנות מעוניינים

 ירכז שלהם המשפחה רופא שבמקביל גם מעוניינים ישירה בפנייה שמעוניינים מאלו
 < בקופות-חולים אף כלומר, במאוחדת(. 21%ו- בלאומית 19% במכבי, 19%) בהם

השער. שומר תפקיד למרכיבי

כיום בישראל הראשוניים הרופאים של הפורמלית וההכשרה הידע
 תג למלא ויכולת מיומנות על המלמד חשוב משתנה היא הרופאים של ההשכלה

 בוגר הינם בקופות-החולים כיום העובדים הראשוניים הרופאים מכלל רבע בחולה.
 ילדי> משפחה, ברפואת מומחיות בעלי הם מהרופאים אחוזים שישים בישראל.
 ח הם מהרופאים אחוזים ארבעים וילדים. פנימית רפואה של שונים מקצועות
 אק מינוי יש 14%לכ־ משפחה. ברפואת דיפלומה קיבלו כרבע ומתוכם התמחות,

נוספות. הכשרות להם שיש ציינו הראשוניים מהרופאים

 נם! בקהילה. הראשוני הרופא של ההכשרה להיות צריכה לדעתם מה נשאלו הרופאים
 הרא; הרופא כי ענו 37% ראשוני, לרופא הרצויה ההתמחות הנה משפחה רפואת

 בהתט צורך שאין ענו 22% ילדים, רפואת או פנימית רפואה או משפחה, ברפואת
 בית-י סיום מלבד נוספת בהכשרה צורך שאין ענו 6% ורק ראשונית ברפואה מקצועית



השער שומר תפקיד את בפועל כיוס ממלא הראשוני הרופא שבה המידה
 לרופאים הפניות לגבי שאלנו השער. שומר תפקיד את בפועל כיום ממלאים הרופאים מידה באיזו בדקנו

 ותיאום ריכוז וכו׳(, נוירולוגיה )קרדיולוגיה, שכיחות ולא וכר( עיניים )עור, שכיחות במחלות יועצים
 כל כמעט שלהערכתם אמרו מהרופאים 38%כ־ כי נמצא תקציביים. בשיקולים והתחשבות הטיפול
 72% ;ישירות פונים ולא על-ידם מופנים שכיחים במקצועות רופאים של לייעוץ הזקוקים שלהם החולים

 פונים ולא על-ידם מופנים שכיחים לא במקצועות לייעוץ הזקוקים החולים כל שכמעט אמרו מהרופאים
 כי אמרו 9% רק אולם הטיפול; את ומתאמים מרכזים הם החולים כל כמעט לגבי כי אמרו 63% ישירות;
 הם כי אמרו 42% ועוד מאוד רבה במידה תקציביים בשיקולים מתחשבים הם הטיפול מתן בתהליך

רבה. במידה מתחשבים

 רבה, במידה שער שומר תפקיד ממלא :קבוצות לשלוש הרופאים את סיווגנו הרופאים תשובות סמך על
 בעלי רופאים ובין השונות; בקופות-החולים העובדים הרופאים בין הבדל נמצא לא ומועטה. בינונית

 גדולה בעיר שלא בעבודה קשור שער שומר תפקיד של בפועל מילוי כי נמצא שונה. מומחיות
מהעבודה. גבוהה ובשביעות־רצון

השער שומר תפקיד של השונים מרכיבים כלפי הראשוניים הרופאים עמדות
 של השונים המרכיבים על נשאלו הם שער שומר תפקיד מילוי כלפי הרופאים עמדות על ללמוד על-מנת
 ומפעיל בלעדי מפנה בחולה, הטיפול ותיאום ריכוז השער: שומר מאפייני ובהם הראשוני הרופא תפקיד

 כי נמצא בנושא. יעסוק הראשוני שהרופא רצוי מידה באיזו נשאלו מרכיב כל לגבי תקציביים. שיקולים
 בריכוז לעסוק הרופא של תפקידו מאוד ורבה רבה שבמידה סבורים (95%) מהרופאים גבוה שיעור

 בלעדי מפנה להיות מאוד ורבה רבה במידה מתפקידו כי חושבים יותר נמוך שיעור הטיפול. ותיאום
 להתחשב הרופא של מתפקידו כי ענו (43%) יותר נמוך שיעור (.79%) ולבדיקות (72%) לייעוצים

 בשיקולים להתחשב שמתפקידו ענו 37%ו- מאוד", רבה ו״במידה רבה" "במידה תקציביים בשיקולים
 המרכיבים ששני בכך הרופאים מצד רחבה תמיכה קיימת כלומר, בינונית". "במידה תקציביים
 מסוימת פתיחות אף וישנה ראשוניים, כרופאים מתפקידם חלק הם השער שומר תפקיד של הראשונים

השלישי. המרכיב כלפי

 מקצועות לאילו הרופאים נשאלו ליועצים" בלעדי "מפנה התפקיד מרכיב משמעות על לעמוד על־מנת
 שאינם ענו אחוזים ארבעה-עשר ישירה. לפנייה אפשרות שלהם לחולים שתינתן מעוניינים הם רפואיים

 אפשרות שתהיה מעונייני□ הם כי ענו 60% ואילו מקצוע, באף ישירה לפנייה אפשרות שתינתן מעוניינים
 ההפניות ששכיחות מקצועות שהם ועיניים, אורתופדיה עור, אף־אוזן־גרון, למקצועות רק ישירה לפנייה

 מעוניינים אחוזים ושישה עשרים ישירה. לפנייה אפשרות כיום אליהם קיימת וכן גבוהה, לגביהם
 אינה ההפניה אליהם וקרדיולוגיה, נוירולוגיה אורולוגיה, למקצועות גם ישירה לפנייה אפשרות שתינתן
 קופת-חולים. לפי הרופאים בתשובות הבדלים נמצאו לא ישירה. פנייה כיום נהוגה שלא וכמעט שכיחה

 אמרו 24% מאוד״, רבה ״במידה לייעוצים בלעדי מפנה להיות הרופא של שמתפקידו שאמרו אלה מבין
 שתהיה מעוניינים הם כי אמרו 58%ו- מקצוע באף ישירה לפנייה אפשרות שתהיה מעוניינים אינם הם כי

 ניתן ישירה. פנייה כיום אליהם וקיימת גבוהה, ההפניות שכיחות אליהם למקצועות רק ישירה פנייה
 הקיים מהמצב כנראה, מושפעת, הרצוי המצב את הרופאים שתפיסת בכך לכאורה הסתירה את להסביר

השכיחים. למקצועות ישירה פנייה ישנה שבו בפועל



 הפונים לעומת המשפחה רופא על־ידי המופנים לחולים בתור עדיפות לתת יש כי סוברים 72% בנוסף,
בעצמם.

 שומר תפקיד מרכיבי כלפי החיובית העמדה בעלי הרופאים מאפייני מניתוח העולה הכללית המגמה
 שביעות-רצון בעלי גדולה, בעיר עובדים לא מומחים, כצפוי, הינם, חיובית עמדה שבעלי הנה השער,
 דווקא לצפוי, בניגוד יותר(. נפוץ זה שירות דגם )שבה כללית בקופת־חולים עובדים מהעבודה, גבוהה

 השער, שומר תפקיד כלפי חיובית עמדה מביעים ביום( חולים יותר )שרואים יותר עמוסים רופאים
העבודה. עומס את להגדיל צפוי זה שתפקיד למרות

השער שומר תפקיד את למלא על־מנת הראשוניים הרופאים לדעת החשובים התנאים
 על הבלעדיים כמחליטים שיתפקדו על-מנת אישית להם החשובים התנאים על נשאלו הרופאים לבסוף,
 תקשורת כי סבורים מהרופאים 72%כ- הטיפול. ותיאום לריכוז ואחראים ובדיקות, ליועצים הפניות

 סוברים 62% ;מאוד״ רבה ״במידה חשוב תנאי הם תשובה מכתבי וקבלת מקצועיים רופאים עם טובה
 מהפריטים אחד כל לגבי מאוד". רבה "במידה חשוב תנאי הם ברפואה עדכניות והכשרות השתלמויות כי

 מלא גיבוי הרפואי, התיק מחשוב מאוד": רבה "במידה חשובים אלו שתנאים 40%כ- ענו הבאים,
 של הסברה פעולות רפואית, מזכירה של סיוע אישור, בקשת ללא חולים להפניית חופש מההנהלה,

 כי ציינו 30%כ- רק מאוד". רבה "במידה חשובים תנאים הינם מוגדרת חולים ורשימת קופת-החולים
מאוד". רבה "במידה חשובים תנאים הם אחות של וסיוע עבודה עומס הקטנת נוסף, תגמול

הראשוני הרופא של ותפקידו מקומו לגבי המדיניות קובעי דעת
 מרכזי תפקיד יהיה הראשוני לרופא בו שירות בדגם מעוניינים שרובם עלה המדיניות קובעי עם מראיונות
 רוב זאת, עם יחד הם. גם כך חושבים הרופאים הסתדרות וראשי מקצועיים איגודים ראשי במערכת.

 שיוכל כך גבוהה מקצועית ברמה יהיה הראשוני שהרופא לכך לדאוג הצורך על הצביעו המרואיינים
 הטיפול, ומתאם מרכז להיות הוא הראשוני הרופא של שתפקידו סברו המרואיינים מרכזי. תפקיד למלא
 שבה למידה באשר דעות חילוקי התגלעו אולם, לייעוצים. החולים את ומפנה תקציביים שיקולים מפעיל

 מסוימת ארגונית בהשתייכות המתנגדים את לאפיין ניתן לא זאת, עם הבלעדי. המפנה שיהיה רצוי
 מהמרואיינים חלק תמכו, וחלק בלעדי לתפקיד התנגדו בקופות-החולים מהמרואיינים חלק )למשל,

וכר(. תמכו וחלק התנגדו המקצועיים באגודים

 ומתאם מרכז הוא הרופא שבו שער שומר דגם להפעלת במכשולים על-ידם שצוינו העיקריות הבעיות
 הציבור רצון האוכלוסייה, של הבריאות צריכת תרבות הן: תקציביים, שיקולים ומפעיל בלעדי ומפנה
 מתאימה, מקצועית הכשרה בעלי ראשוניים רופאים של מספיק מספר היעדר ליועצים, ישירה לפנייה

 ישירה גישה לבטל מהן שמונעת קופות-החולים בין ותחרות הראשוני הרופא בזמינות בעייתיות
הציבור. את לרצות הרצון עקב למומחים

דיון
 ולאימוץ בכלל, הראשוני, הרופא תפקיד לחיזוק נרחבת תמיכה שקיימת כך על מצביעים המחקר ממצאי

 דגם לתכנן צורך שיש מלמדים הממצאים זאת, עם יחד בפרט. השער", "שומר תפקיד ממרכיבי חלק



 יש לפיכך, השונים. הרפואיים למקצועות ישירה פנייה לגבי בעמדות הקיימת בשונות שיתחשב שירות
בישראל. הייחודיים הבריאות ולתרבות לתנאים המותאם שירות דגם להפעיל מקום

 בשלבים, הרצוי לדגם להתקדם שרצוי מלמדים המחקר ממצאי חדש, שירות דגם אימוץ לתהליך באשר
 מאידך. מרצונם, אליהם לפנות המבוטחים ועידוד מחד, הרופאים, של ההכשרה רמת העלאת על-ידי
 לתהליך מאשר וולונטרי, הדרגתי יישום לתהליך יותר גדולים יישום סיכויי יש הקיימת שבמערכת נראה,

מקצועיים. לרופאים הפניה לקבל על־מנת הראשוני לרופא לפנות חולים יחייבו שבו

 לתנאי להתאים שיכול שער" "שומר שירות דגם של עיקריים מאפיינים להלן מוצגים זאת, לאור
בישראל. המערכת

הינם: המוצע 6הדג של העיקריים המאפיינים
 רפואה משפחה, רפואת הראשונית: הרפואה של מההתמחויות באחת מומחה יהיה ראשוני רופא .

בקהילה. לעבודה הכשרה יעברו משפחה רופאי שאינם שרופאים רצוי ילדים. רפואת פנימית,
 רפואה :כוללני טיפול מתן וכן בחולים, הטיפול ותיאום לריכוז האחריות תוטל המשפחה רופא על .

 במערכת. ומינהליים מקצועיים גורמים עם במגעים לחולים סיוע כרוניים, בחולים טיפול מונעת,
שעות. 24 הטיפול לכיסוי אחריות לקבלת מוכנות עדיין שאין נראה אולם,

 אורתופדיה עיניים, עור, למקצועות ישירה לפנייה אפשרות קופות-החולים בכל קיימת כיום .
 שיש נראה לפיכך, במערכת. השונים הגורמים על-ידי כרצויה נתפסת זו ואפשרות ואף-אוזן-גרון,

 הישירה הפנייה את להרחיב צורך אין אולם אלה, למקצועות ישירה פנייה בהמשך גם לאפשר
נוספים. למקצועות

 ותיאום ריכוז תפקידי למילוי הקיימת הבסיסית המוכנות את לחזק ניתן והכשרה חינוך של במסגרות .
 לרופא הפנייה לפני אליו ולבוא איתו להתייעץ חולים לעודד הרופא בפני ולהמליץ ליועצים, והפניה

 ליותר בלעדי, מפנה אף ואולי דומיננטי, גורם ישמש הראשוני הרופא הדרגתי, באופן וכך, מקצועי.
מרצונם. דרכו ויפנו בכך מעוניינים שיהיו חולים, ויותר

 פנייה לכרוך לשקול ניתן למשל, הראשוני. הרופא באמצעות לפנייה לחולים תמריצים יינתנו במקביל, .
 לשכבה משתייכים ישירה בפנייה המעוניינים כי הממצא לאור עצמית, בהשתתפות בתשלום ישירה

 אך המשפחה רופא באמצעות לפנייה תמריץ תהווה העצמית ההשתתפות כך, גבוהה. חברתית-כלכלית
הטיפול. בנגישות תפגום לא

 בתור עדיפות תינתן כאשר יועצים, לרופאים תור מסלולי שני הנהגת על המתבסס תמריץ לשקול ניתן .
המשפחה. רופא על־ידי המופנים לחולים

 רצוי כמרכיב התקציביים השיקולים הפעלת את תופסים אינם הראשוניים הרופאים שכיום מאחר ♦
 אוטונומיה ומתן סמכויות ביזור על-ידי היתר, בין זאת, לעודד מקום יש רבה", "במידה בתפקידם
 תמריץ תהווה בתקציב לעמידה שהאחריות ייתכן ראשוניות. למרפאות או לרופאים תקציבית
 במרפאות הביזור השפעות על ממחקרים שעולה כפי הטיפול, במתן תקציביים שיקולים להפעלת

כללית. קופת-חולים



המודל יישום
 שכן כללית, בקופת-חולים ובפרט קופות-החולים, בכל המוצע המודל את ליישם ניתן להערכתנו,
 המוצע המודל את ליישם על-מנת הנושא. לגבי יחסי באופן חיובית עמדה ישנה זו בקופה למבוטחים

:מקדימים שינויים מספר להנהיג צורך שיש נראה
אישי. כרופא שישמש קבוע ראשוני רופא יהיה מבוטח שלכל לדאוג ♦
מתאימה. מומחיות לבעלי הראשוניים הרופאים הפיכת של תהליך הדרגתי באופן להנהיג .
עדכניים. רפואיים בנושאים מתמשכת רפואית השתלמות מתן .
 מחייבים נהלים קביעת למשל, המקצועיים. הרופאים לבין הראשוניים הרופאים בין התקשורת שיפור .

 את לשפר על־מנת קבועים מפגשים הנהגת וכו׳(, טלפוני קשר ותשובה, הפניה )מכתבי לתקשורת
ההדדית. וההערכה הבין־אישי הקשר

 המרכזים הראשונים הרופאים של ורפואיות מינהליות להחלטות קופות-החולים מהנהלות גיבוי מתן .
שלהם(. האוטונומיה )הגברת להפניות ואחראים הטיפול את

תקציביים. בשיקולים להתחשב ולהכרח לתועלת באשר הראשוניים לרופאים והדרכה חינוך ♦
 המרכז אישי רופא שבקיום והתועלת הראשוני הרופא של תפקידו לגבי הציבור בקרב הסברה פעולות ♦

לחולה. ואחראי לייעוצים מפנה הטיפול, את ומתאם

 וכן ראשונית לרפואה הלאומית המועצה הבריאות, מועצת הבריאות, שר בפני הוצגו המחקר ממצאי
 לקביעת בסיס משמשים הממצאים בישראל. שהתקיימה הראשונית הרפואה בנושא בין־לאומית בסדנה

הראשונית. הרפואה שירותי לארגון מדיניות



תודות

 ד״ר :למחקר הדגימה מסגרת ובהכנת הרופאים באיתור לנו שסייעו בקופות־החולים לחברים מודים אנו
 ד״ר לאומית, מקופת-חולים מידן אברהם וד״ר ביתן עוזי מר מאוחדת, מקופת-חולים אהרונסון זאב

מכבי. מקופת-חולים פורטר בועז וד״ר כללית, מקופת-חולים רוזנבלוט מיכאל

 תרמו ובכך המחקר, שאלון על וענו מזמנם שהקדישו הראשוניים הרופאים לכל גם להודות ברצוננו
הסקר. להצלחת

 וכן למחקר, מדעיים יועצים להיות שניאותו על פורטר בועז ולד״ר לב בועז לד״ר גם נתונה תודתנו
 מקופת־חולים ביתן עוזי מר השונים: המחקר בשלבי הערותיהם על ההיגוי, בוועדת האחרים לחברים
 ופנר לאה עו״ד מכבי, מקופת־חולים דיקמן רוברט ד״ר ברוקדייל, ממכון בן־בסט יוחנן פרום׳ לאומית,

 כללית, מקופת־חולים רוזנבלוט מיכאל וד״ר ברוקדייל ממכון רוזן ברוך ד״ר הרפואית, מההסתדרות
מאוחדת. קופת־חולים מרכז, מחוז רפואי מנהל בראונר אריה ולמר

 ג׳ק לפרופ׳ ובפרט ובהערות, בעצות העבודה במהלך שסייעו ברוקדייל ממכון לחברינו גם להודות ברצוננו
 שיזגל ואילנה הדוח את שערכה אלון ולבלהה למחקר, המושגית המסגרת בעיצוב תרומתו על חביב

שהדפיסה.
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מבוא .1
 ממלכתי בריאות ביטוח חוק עקב חשובים שינויים של בעיצומם נמצאת ישראל במדינת הבריאות מערכת

 שירותים סל לפי תושביה לכל שוויוני רפואי שירות למתן מחויבת המדינה החוק, הפעלת עם .1995ב-
 את הגבירה החוק הפעלת מראש. קבועה תקציבית ובמסגרת קופות-החולים באמצעות בחוק, שנקבע

 השיווק מדרכי אחת מבוטחים. יותר אליה למשוך מעוניינת אחת כל כאשר קופות-החולים בין התחרות
קופות-החולים. בכל כיום הקיימת מקצועיים לרופאים ישירה גישה היא והפרסום

 אינם הבריאות מערכת לרשות העומדים המקורות כי מסתבר החוק, הפעלת לאחר שנתיים עתה,
 על בהסתמך השירותים. באספקת להתייעל נדרשות וקופות-החולים בהוצאות, לעמוד כדי מספיקים

 במערכת מאמירות בהוצאות מתחבטות הן גם אשר אמריקה, וצפון אירופה מערב במדינות הנעשה
 "שומר של תפקיד הטלת היא בהוצאות לחיסכון הדרכים אחת בנושא, מחקרים על ובהסתמך הבריאות,

 Franks & Clancy 1992; Sovocily) למומחים ישירה לגישה האפשרות והגבלת הראשוני הרופא על שער״
1987 1994; Yodfat 1994; Reagan.) תוך בחולה הטיפול וארגון ריכוז ועיקרו רב-ממדי הנו זה תפקיד 

 אבחון ואישורן, בהפניות צורך על החלטה סמכות כולל התפקיד גבוהה. וזמינות הטיפול כוללנות הבטחת
 נותני בין תיאום וכן תקציביים, בשיקולים התחשבות עצמה, הראשונית במרפאה מתאים טיפול ומתן

הטיפול. להמשכיות ודאגה שונים טיפול

 קהל מצד אפשרית התנגדות עקב השאר בין שירות, של זה דגם בפועל ליישם קשיים קיימים אולם,
 ומקצועיות ראשוניות במרפאות מהמבקרים כמחצית כי נמצא לאחרונה שנערך במחקר :השירות מקבלי

 יכול ביישום נוסף קושי (.Tabenkln et al. 1998) למומחים ישירה פנייה מעדיפים כללית בקופת-חולים
 הרופאים ומצד עבודתם, עומס מהגדלת יחששו אשר השירות נותני הראשוניים הרופאים מצד לבוא

 אחידות שאין היות הכנסותיהם. ואת אליהם הפונים מספר את להקטין עלול זה דגם אשר המקצועיים
 "שומר בדגם שמעוניינים קופות-חולים מנהלי אותם גם ביניהן, התחרות ולאור קופות-החולים, בין

 המבוטחים יעברו מקצועיים לרופאים ישירה לגישה אפשרות ימנעו שאם לחשוש עשויים שער",
 של ולתפקידו למקומו רבה הערכה שאין הרושם מתקבל כמו-כן זאת. שתאפשר אחרת לקופת-חולים

וכד׳(. מקצועיים רופאים הבריאות, )משרד הבריאות במערכת רבים גורמים בקרב הראשוני הרופא

 מבעיותיהם, בחלק לפחות הראשוני, לרופא תחילה פונים מהחולים ניכר שיעור כיום, גם זאת, עם
 לכן, (.Tabenkin et al.1995; Tabenkin et al. 1998) שער״ ״שומר משמש הראשוני הרופא אלו, ובמקרים

 מינהלי כגורם רק משמש או הרחב במובנו התפקיד את ממלא הוא מידה באיזו לבחון חשיבות ישנה
לכך. והסיבות אחרים, לגורמים הפניות הנותן

 כדרך שער כשומר הראשוני הרופא את להעמיד האפשרות את כאמור, שוקלות, קופות-החולים כמו-כן,
 מצוי חדשה מדיניות בהפעלת המרכזי האתגר כי לדעת נוכחו בריאות ארגוני אולם, הוצאות. לריסון

 הצוות אנשי ושל הרופאים של וההיענות הפעולה שיתוף בהבטחת אלא המדיניות בתכנון לאו-דווקא
 לתוצאות ותביא תיושם המדיניות שאכן לכך, חשוב תנאי היא זו היענות החדשה. למדיניות האחרים
 יחסי לשינוי הנוגעת מדיניות ביישום אפשריים קשיים על מועד מבעוד לעמוד חשוב לכן הרצויות.
מקצועית. לרפואה ראשונית רפואה בין הגומלין
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 שער כשומר הראשוני הרופא מודל את לקבל נכונות תהיה תנאים באילו הנוכחי במחקר בחנו זאת, לאור
 המתאים מודל לתכנן במטרה והמבוטחים, המדיניות, קובעי עצמם, הראשוניים הרופאים על־ידי

ליישום. וניתן בישראל, הבריאות במערכת לתנאים

:היו המפורטים המחקר נושאי
 שימלא המעוניינים המבוטחים ואפיון שער, כשומר הראשוני הרופא להעמדת המבוטחים בעמדות
זה תפקיד

כיום בישראל הראשוניים הרופאים של הפורמלית וההכשרה הידע .2
השער שומר תפקיד את בפועל כיום ממלא הראשוני הרופא שבה המידה .3
 בעלי הרופאים ואפיון השער, שומר תפקיד של השונים המרכיבים כלפי הראשוניים הרופאים עמדות .4

מרכיב כל כלפי והשליליות החיוביות העמדות
השער שומר תפקיד את למלא שיוכלו על־מנת הראשוניים, הרופאים לדעת החשובים, התנאים .5
 והאיגודים בישראל הרופאים הסתדרות קופות-החולים, הבריאות, במשרד המדיניות קובעי דעת .6

 הדגם ;הראשוני הרופא של הרצויה הכשרתו ;הראשוני הרופא של ותפקידו מקומו לגבי המקצועיים
 הרפואה בין בממשק כיום הקיימות הבעיות ומקצועית; ראשונית רפואה שירותי לארגון הרצוי

שער. כשומר הראשוני הרופא והעמדת ;והשניונית הראשונית

 המדיניות. וקובעי הרופאים המבוטחים, בעיני כקביל שייתפס מודל בתכנון יסייעו המחקר ממצאי
 אך במערכת, אחרים לגורמים להפניות הסמכות מלוא תינתן לא הראשוני לרופא שבו מודל ייתכן למשל,

 על-מנת למבוטחים תמריצים ויינתנו בחולה, הטיפול לתיאום הכוללת האחריות לו תהיה זאת בכל
 יוכלו שער, שמירת של כלשהו מודל להנהיג כוונה ישנה אם בנוסף, הראשוני. לרופא קודם לפנות לעודדם
 תכניות בפיתוח הרפואית ההסתדרות של המדעית והמועצה לרפואה לבתי-ספר לסייע המחקר ממצאי
 של המיומנות בהעלאת שמתמקדות למומחים, המשך ולימודי למתמחים לרפואה, לסטודנטים הכשרה
 ההכשרה מידת על המידע מאידך. שער, שומר של תפקיד למלא והמוטיבציה מחד, הראשוני, הרופא

 תכניות בפיתוח מדיניות כקובע הבריאות למשרד לסייע יכול שער, שומר תפקיד למלא הרופאים של כיום
 שיהיו ראשוניים רופאים להכשיר לרפואה לבתי-הספר והן לקופות-החולים הן שיסייעו לאומית ברמה
 ברפואה התמחות בתכניות תמיכה למשל, שער. שומרי של תפקיד למלא מתאימה הכשרה בעלי

לרישוי. הדרישות על השפעה או ראשונית, ברפואה גם במומחיות תקנונים קביעת ראשונית,

מדעי רקע .2
 התאמת כתהליך ומוגדרת בחולה הראשוני הטיפול של הליבה הנה הכוללנית בהגדרתה השער שמירת

 לענייני היועץ אחד, מצד הנו, השער שומר הבריאות. בשירותי נבון לשימוש והעדפותיו החולה צורכי
 בלתי ומטיפולים מבדיקות יתר, מטיפול מטופליו על להגן ויכול ומשפחתו החולה את המכיר בריאות,
 מצד להמשכיות. ולדאוג בחולה הכוללני הטיפול את לתאם לרופא מאפשר השער שומר תפקיד נחוצים.

 ובריאות, רפואה בשירותי ונאות הולם שימוש על ביקורתית בצורה המחליט הוא השער שומר שני,
 התמחויות וריבוי הקיימים הטיפולים התרבות טכנולוגיות, התפתחויות של זה בעידן במיוחד

 במערכת, העלויות לריסון תורם רק לא הראשוני הרופא זה בתפקיד בשמשו לפיכך, ותת-התמחויות.
בחולים. הטיפול לשיפור גם אלא
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 במובן שער כשומר מתפקד הראשוני הרופא בהן שבמערכות עולה, זה בנושא העוסקת הרחבה מהספרות
 נקודת את ומהווה נוספים בריאות לשירותי פנייה המאפשר הוא מגוונים. מרכיבים כולל תפקידו הרחב

 נוספים, ייעוצים הדמיה, מעבדה, לבדיקות המפנה הוא למטופליו. אלו בריאות לשירותי היחידה הכניסה
 גדלה בכך מטופליו. של רבות ורגילות דחופות לבעיות הראשון המגע רופא גם הוא ואשפוזים. מיון חדר

 שניוני לטיפול מגיעים רפואית מבחינה לכך הזקוקים חולים רק שכן הרפואית, המערכת כלל יעילות
 הרופא על זאת, כל לבצע על-מנת אלו. במערכות העבודה ועומס התורים מצטמצמים ובכך ושלישוני,
 להדריך, לייעץ, עליו ובתי-החולים, המקצועיים היועצים עם מטופליו, עם אמון יחסי לפתח הראשוני

 השער שומר כי גם נטען ויעיל. איכותי שער שומר לשמש שיוכל על-מנת מטופליו, את ולחנך לתמוך
 וחלוקה ברפואה היתר שימוש הגבלת תוך גבוהה טיפול לרמת תורמים באמצעותו ההפניות ומערכת
 אחד כל של הידע פיתוח תוך המקצועי היועץ לבין (Generalist) הכללי הרופא בין הטיפול של נאותה

 Reagan 1987; Hodjkin )& יותר יעילה פעולה עקב המערכת לכלל משאבים נחסכים בכך בתחומו.

.Mathers 1989; Franks & Clancy 1992; Mathers & Usherwood 1992; Sovocily 1994; Bailit et al 
1995; Sobol n.d.) ,הבריאות שירותי עלות נמוכים שער שומר משמש הראשוני הרופא בהן בארצות ואכן 

 גישה יש בהן אשר אחרות מפותחות שבמדינות לאלה בהשוואה הגולמי הלאומי התוצר מכלל ושיעורם
 רפואה שירותי בין הטיפול באיכות הבדל אין כי גם נמצא (.Wachter 1995) השירותים לכל ישירה

 יותר נמוכה בקהילה הטיפול עלות אך בתי-החולים, של חוץ ובמרפאות בקהילה שונים ראשונית
(1994 .Starfield et al.) חוסכים שער כשומרי הפועלים ראשוניים רופאים כי צוין אחרים במחקרים 

 Moor et al. 1983; Martin et al. 1989; Wachter 1995); התקציב על אחראים הם אם במיוחד משאבים,

;1995 Newman.)

עם טיפול איכות המאחד השער שומר בתפקיד המצדדים והמחקרים המאמרים למרות כי לציין יש  
סכנה אין האם  ?(Hurley et al. 1989) אמת חיסכון הנו החיסכון האם ספקות הועלו הוצאות, ריסון  

Hurley et al. 1989; Franks & Clancy) נחוצות ובדיקות לייעוצים החולה הפניית ולחסימת לתת-טיפול  
?(Stephens 1989) 1992)? איכותי השער כשומר לפעול לו מאפשרת המשפחה רופא של הכשרתו האם  

חולים עם במחלוקת עצמו למצוא עלול המשאבים על ואחראי השער כשומר הראשוני הרופא האם  
?(Taylor 1989) בריאות לענייני כיועץ מתפקידו חלק ולאבד  

ובארץ בארצות-הברית מחקרים שער. שומר של תפקיד למילוי נוחה בעמדה נמצאים ראשוניים רופאים  
Spiegel 1983; Dietrich et al) הפונים מכלל 90%־60%ב- בעצמם מטפלים ראשוניים רופאים כי הראו  
Evaluation of Primary Care) 1988) הראשוני לרופא הפונים מכלל 10% רק הנו ליועצים ההפניות ושיעור  

כי נמצא 1993ב- בישראל שנערך במחקר  .(Services in the Negev 1992; Tabenkin et al. 1998a 
בריאות לבעיות הראשון המגע רופאי מהווים משפחה( ברפואת המומחים )ובעיקר הראשוניים הרופאים  

בבחירת השפעה על מדווחים הראשוניים הרופאים כי עוד נמצא במחקר  .(Tabenkin et al. 1995) רבות 
.(Gross & Chinitz 1995) זה בנושא לחולים יועצים לשמש יכולים ולפיכך אלקטיבי, לאשפוז בית־חולים
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 ביו המבחינים המשתנים ואחד שווה, במידה התפקיד את למלא מתאימים הרופאים כל לא אולם,
 כי ונמצא הראשוניים הרופאים סוגי בין הבדלים נצפו עבודות במספר הפורמלית. הכשרתם הנו הרופאים

 ביקורים )אשפוזים, משאבים בניצול יותר זולים והס וליועצים לבדיקות פחות מפנים המשפחה רופאי
Bertakis & Robbins) אחרים מומחים או פנימאים לעומת לבדיקות(, והפניה תרופות רישום במרפאה,

1992 .1987; Greenfield et al.) ברפואת מומחים אצל יותר נמוכים אשפוז שיעורי נמצאו בישראל 
(.Yodfat 1994) האשפוז שיעורי של הארצי הממוצע לעומת משפחה

 למומחים. ישירה לפנייה הקהל בהתייחסות שונות שקיימת כך על הצביע מטופלים העדפות על מחקר
 כללית קופת־חולים של מחוזות בשני ומקצועיות ראשוניות במרפאות מהמבקרים שכמחצית נמצא

 הפונים מרבית המשפחה. לרופא תחילה לפנות מעדיפים ומחציתם למומחים ישירה פנייה מעדיפים
 פנייה שהעדיפו אלו לעומתם, ובביורוקרטיה. בזמן חיסכון היא העיקרית הסיבה כי ציינו ישירה בפנייה

 הצורך במידת להפנותם לאן וידע בעיותיהם ואת אותם מכיר הוא כל ציינו הראשוני הרופא באמצעות
(1998 .Tabenkin et al.) ,בשני כללית בקופת-חולים במרפאות מבקרים בקרב רק נערך זה מחקר אולם 

 הקיים המודל כלפי עמדות נבדקו זה במחקר כמו-כן, האוכלוסייה. כלל עמדות את משקף ואינו אזורים,
אחרים. אפשריים מודלים של הקבילות נבדקה ולא כיום

 בקיצוב הכרוך השער שומר תפקיד שמעמיד האתיות הדילמות הוא בספרות המודגש נוסף היבט
Sulmasy) הראשוני הרופא על-ידי הרפואיות ההחלטות בקבלת תקציביים שיקולים והכנסת שירותים

1993 1992; Kane 1992; Birnbaum & Walleck.) ששימשו בארצות-הברית רופאים בקרב שנערך סקר 
 עמדות והובעו נוסף, עומס כמטיל ותפיסתו התפקיד כלפי שליליות עמדות על הצביע שער כשומרי

 העוסקים אחרים מחקרים (.Ellsbury et al. 1990) הבריאות במערכת זה תפקיד קיום כלפי שליליות
 שאופי כך על הצביעו הרפואי הטיפול למתן כלכליים שיקולים והכנסת רופאים התנהגות בשינוי

 Reagan 1987; Hillman) כלכליות למגבלות התנגדות אצלם ליצור עלול לתפקידם הרופאים של ההכשרה

1988 .1987; Pollitt et al.) הרפואית האתיקה את כנוגדים להיתפס יכולים אלה שיקולים (Scrivens 

 מודגשת בפרט, שער, שומר של מדיניות יישום בעת (.Taylor 1989) החולים עם בקשר וכפוגמים (,1988
 ופיתוח מתאימה הכשרה הקניית הרופאים, בקרב התפקיד כלפי חיוביות עמדות פיתוח של החשיבות

 שער" "שומר של שירות מודל תכנון שבעת עולה אלו ממחקרים (.Eisenberg 1985) הדרושות המיומנויות
אליהן. ולהתייחס התפקיד את למלא האמורים הרופאים של האפשריות ההתנגדויות את להבין יש

 לשירותים שער שומר של תפקיד למלא הראשוני הרופא נכונות על מחקר בארץ נערך לא היום עד
 לא כמו-כן, התפקיד. במילוי ככרוכים על־ידו הנתפסים וקשיים לתפקיד שלו ההכשרה מידת השונים,

המקצועיים. הרופאים ועמדות הכללית האוכלוסייה עמדות על מקיף מחקר נערך

המחקר שיטת .3
 כללית תמונה קבלת מאפשר מרובים מחקר בכלי השימוש מגוונים. מחקר כלי באמצעות נערך המחקר

 המחקר ממצאי בנפרד. מחקר כלי מכל המתקבלים הממצאים את ומתקף מחזק וכן המחקר נושא על
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 מדגם בקרב שנערך ארצי סקר מדיניות, קובעי עם עומק ראיונות בעזרת שנאספו נתונים על מתבססים
בישראל. הבוגרת האוכלוסייה של מייצג מדגם בקרב שנערך ארצי וסקר ראשוניים, רופאים של מייצג

מדיניות קובעי ריאיון 3.1
 חודשים 5 נמשכו הראיונות פרה־טסט. שעבר מובנה שאלון באמצעות עומק ראיונות בוצעו

 האגף לרפואה/מנהלי סמנכ״לים עוזריהם, או קופות־חולים ראשי רואיינו (.1997 )מאי-ספטמבר
 המדיניות וקובעי הבריאות משרד ראשי קופות־החולים, של בקהילה לרפואה מחלקות הרפואי/מנהלי

 רפואיים איגודים ראשי הרופאים, ארגוני ראשי המדעית, והמועצה הרפואית ההסתדרות ראשי במשרד,
אנשים. 24 רואיינו בסך־הכל - אף־אוזן־גרון( קרדיולוגיה, אורתופדיה, עור, )עיניים, נבחרים

 למקומו באשר מקצועיים רפואיים איגודים ונציגי הבריאות במערכת המדיניות קובעי של דעתם נשאלה
 הרופא של הרצוי התפקיד מהו המקצועיים, הרופאים עם הגומלין יחסי במערכת, הראשוני הרופא של

 ביחס המדיניות קובעי של דעתם נבדקה כמו-כן, לתפקיד. הדרושה וההכשרה אחריותו מידת הראשוני,
 הבריאות במערכת זה שירות דגם של והחסרונות היתרונות שער", כ״שומר הראשוני הרופא לתפקיד

 מעשי באופן פועלים המדיניות קובעי מידה ובאיזו זה תפקיד כיום ממלא הוא מידה באיזו בישראל,
בנושא. והשקפותיהם דעותיהם למימוש

ראשוניים רופאים סקר 3.2
והמדגם המחקר אוכלוסיית א.

 יותר. או אחת בקופת-חולים העובדים בישראל הראשוניים הרופאים כל את כללה המחקר אוכלוסיית
 כרופאים עמן. העובדים הראשוניים הרופאים כל של קופות-החולים רשימות היתה לדגימה המסגרת
 מומחים כלליים, רופאים בקהילה: כללית ברפואה העוסקים רופאים זה במחקר הוגדרו ראשונים
אחרת. מומחיות בעלי ורופאים פנימאים, ילדים, ברפואת מומחים משפחה, ברפואת

 כללית, קופת-חולים עם שעובדים הרופאים 2,096 את כללה הראשוניים הרופאים לדגימת המסגרת
 מאוחדת קופת-חולים עם שעובדים הרופאים 1,034 מכבי, קופת-חולים עם שעובדים הרופאים 1,207
 רופאים שישנם לזכור יש קופה. כל רישומי לפי לאומית, קופת-חולים עם שעובדים הרופאים 1,101 ואת

(.1 )לוח רופאים 1,000 אקראית נדגמו זו רשימה מתוך יותר. או קופות-חולים בשתי העובדים

והשקלול הדגימה שיטת ב.
 בכל לניתוח מקרים של מספיק מספר להבטיח במטרה שכבות לפי הרופאים של מקרית דגימה נערכה
 של ברישום שמופיעה כפי הרופא ומומחיות קופה :משתנים שני לפי הוגדרו השכבות (.1 )לוח שכבה

 רופאים ישנם בארץ הרופאים תעסוקת מבנה בגלל 1ואחר(. פנימי כללי, ילדים, )משפחה, הקופה
 יותר שנדגם רופא אחת. מרשימה ביותר הרשומים רופאים היו ולכן ויותר, קופות-חולים בשתי העובדים

 בצורה הוחלט הקופה על כאשר עובד הוא בהן הקופות אחת את המייצג כרופא במדגם נשאר אחת מפעם
רופאים. 990 של מדגם עם נשארנו הכפולה הדגימה ניקוי לאחר אקראית.

אחת. פעם נרשם רופא כל כלומר רופאים, של ערכי חד חד מספר היה קופה כל של הרופאים ברשימת1
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שכבות לפי הדגימה יהס :1 לוח
קופת־חולים

מאוחדת 1מכבי 1לאומית כללית רופאים
N=1034 N=1207 N=1101 N=2096 סה״כ

n=200 (19%) 11=200 (17%) 11=200 (18%) 11=400 (19%)

N=69 (7%) N=498 (24%) משפחה
n=14 (7%) n=200 (50%)

N=614 (58%) N=754 (62%) N=807 (73%) N=1202 (57%) כללי/פנימי/אחר
n=116(58%) n=124 (62%) n=125 (62%) n=125 (31%)

N=371 (35%) N=453 (38%) N=294 (27%) N=396 (19%) ילדים
n=70 (35%) n=76 (38%) n=75 (38%) n=75 (19%)

 hi=1 ש כך דיכוטומי משתנה הנו hi ; i ה־ הרופא של הדגימה שבר הנו —
Nh

אחרת. לאפס ושווה h לרשימה שייך i ה־ הרופא אם

פנימיים. רופאים עם נספרים ומכבי לאומית בקופות-חולים משפחה רופאי 1

 הסתברותו את המבטא משקל רופא לכל ניתן מדויקים, יהיו המחקר שאומדני על־מנת השקלול:
 הוא בהן קופות-החולים מספר פי על רכן נדגם, ממנה בשכבה הדגימה יחס פי על חושב המשקל להידגם.

 על המידע לשכבות; ההשתייכות על המוקדם המידע פי על כמקובל נקבע שכבה בכל הדגימה יחס עובד.
 :לנוסחה בהתאם נעשה המשקלות חישוב המחקר. משאלון נלקח עובד הרופא בהן קופות-החולים מספר

 גורפיין מלכה וגב׳ ניראל רונית ד״ר עם התייעצות לאחר נקבעה השקלול שיטת

(.Cochran (1977 על התבסס הסטטיסטי הייעוץ העברית. האוניברסיטה של הסטטיסטי הייעוץ משירות

השדה עבודת תוצאות
 פטירה, )פנסיה, המחקר לאוכלוסיית שייכים לא נמצאו רופאים 56 במדגם, שעלו הרופאים 990 מתוך

 החזירו 800 במדגם, הנותרים הרופאים 934 מתוך אחרת(. מומחיות עם יועצים רפואיות, מגבלות
 (,6.55%) למלא סירוב :היו שאלון מילאו לא למדגם השייכים שרופאים לכך הסיבות (.85.65%) שאלונים

 הרופא עם קשר היעדר (,5.7%( בדואר( )אבד למכון הגיע לא השאלון אך השאלון את ששלח טען הרופא
(.2.1%) וכדומה( בחו״ל שהייה כתובת, או טלפון אותרו )לא

 השייכים רופאים לבין לשאלון שענו הרופאים בין השוואה נערכה אפשריים הטיה כיווני לאמוד על-מנת
 ואזור מין מבחינת ענו שלא מי לבין העונים בין הבדל אין כי נמצא )נפל(. ענו לא אך המחקר לאוכלוסיית

יותר גבוה היה הילדים ורופאי המשפחה רופאי בקרב העונים שיעור :מומחיות לפי הבדל נמצא מגורים.

i ה־ הרופא שקיבל המשקל = 2
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 הבדל נמצא 3(.82%) אחרת מומחיות ובעלי פנימאים כלליים, רופאים בקרב העונים שיעור לעומת (89%)
 רופאי בקרב ,90.2% היה כללית קופת-חולים רופאי בקרב העונים שיעור השונות. החולים קופות- לפי גם

 יותר מעט גבוה שיעור קיים העונים בקרב כלומר, .77.1% ולאומית 83.7% מאוחדת רופאי ,84.5% מכבי
ענו. שלא מי בקרב לשיעורם בהשוואה כללית בקופת־חולים העובדים ורופאים משפחה רופאי של

 המוקדם הסיווג קופות-החולים. של המוקדם הסיווג פי על היתה ענו שלא מי לבין שענו הרופאים בין ההשוואה 3
 לרופאים המשפחה רופאי בין הפרידו ומאוחדת כללית שקופות-חולים כך היה בקופות-החולים מומחיות של

 הרופאים קטגוריית לכן, אלו. מומחיות שאיחדו ולאומית מכבי קופות-חולים לעומת והכלליים, הפנימיים
ולאומית. מכבי קופות-החולים של המשפחה רופאי את כוללת אחרת, מומחיות ובעלי הפנימאים הכלליים,

המחקר וכלי הנתונים איסוףג.
 ליולי אפריל שבין בתקופה טלפוניות תזכורות על-ידי שנתמך דואר סקר באמצעות נערך הנתונים איסוף

 החזרת אחר מעקב שמאפשר מזהה במספר שאלון כל סומן גבוהים, היענות אחוזי להבטיח כדי .1997
שאלונים. של חוזר ומשלוח הרופאים, כתובות ועדכון איתור של שוטפת עבודה נעשתה השאלונים.

 מומחיות, )גיל, הרופאים של וארגוניים מקצועיים ומאפיינים רקע למאפייני התייחס השאלון
 ממלאים הרופאים בה המידה ומיומנותו, הרופא הכשרת וכר(, עבודה עומס תגמול, שיטת קופת-חולים,

 התנאים שער", "שומרי להיות ונכונותם זה תפקיד כלפי עמדותיהם שער", "שומר של תפקיד כיום
 הם בה הארגונית המסגרת מבוטחים, עם )בקשר שער" "שומר של תפקיד מילוי לשם לרופאים החשובים

ובתי־חולים(. מומחים רופאים עם מקצועיים וקשרים עובדים,

 רלוונטיים ובארגונים בקופות-החולים ומנהלים רופאים עם עומק ראיונות קיום לאחר נבנה השאלון
 כלי ותוקף מהימנות על לעמוד על-מנת ראשוניים רופאים 30כ- בקרב פרי-טסט נערך לשאלון נוספים.
המחקר.

אוכלוסייה סקר 3.3
 את להעריך שנועד טלפוני, סקר ברוקדייל ג׳וינט־מכון ערך אוגוסט-אוקטובר( )חודשים 1997 בסתיו

 בין מעבר המבוטחים, שביעות-רצון השירות, רמת על ממלכתי בריאות ביטוח חוק השפעת
 שאלות נכללו זה בסקר והמסחריים. המשלימים הביטוחים התשלומים, בהיקף שינויים קופות-החולים,

מקצועיים. לרופאים הישירה הפנייה לשאלת המבוטחים התייחסות לגבי גם

 היתה .לדגימה המסגרת קבוע. באופן במדינה הגרים 22 גיל מעל התושבים את כללה הסקר אוכלוסיית
 הדגימה שיטת טלפון. מספרי 1,600 נדגמו בזק. של הטלפון מספרי של הממוחשבת הארצית הרשימה

 המשפחה בני מתוך אחד אקראית בצורה נדגם המחקר לאוכלוסיית ששייך משק־בית שבכל כזאת היתה
 הבית בן את להשיג חודשיים, במשך חוזרים מאמצים נעשו האוכלוסייה, את לייצג במטרה .22 גיל שמעל

 לערבית תורגמו השאלונים משק-הבית. לגודל בהתאם משקלות ניתנו הסטטיסטים בניתוחים שנדגם.
עברית. דוברות שאינן העיקריות לאוכלוסיות להתאימם במטרה ולרוסית,
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 )בתי הסקר באוכלוסיית נכללו שלא טלפון מספרי היו במדגם שעלו טלפון מספרי 1,600 מתוך 16.4%כ-
 אחוז 4שאלונים. 1,084 מולאו בסך־הכל (.22 מגיל צעירים זרים, פועלים מודם, פקס, מוסדות, עסק,

 במשך קשר כל נוצר לא הטלפון ממספרי 8.3%בכ- .10.6% היה המסרבים אחוז ,81%ל- הגיע ההיענות
 בבית(, היה לא שנדגם הבית שבן או והלילה היום שעות בכל תשובה כלל היתה שלא )או ומעלה חודשיים

 נפשיות בעיות רפואיות, בעיות שפה, בעיות כגון שונות, בעיות בשל בוצע לא הריאיון אך קשר שנוצר או
ועוד.

ברוסית. 14%ו־ בערבית 10% בעברית, מולאו מהשאלונים אחוזים ושישה שבעים4

מדיניות קובעי עם מהראיונות ממצאים .4
 הבריאות, במשרד בכירים החלטות מקבלי עם שנערכו עומק מראיונות ממצאים מסוכמים זה בפרק

 היתה הראיונות מטרת רפואיים. ואיגודים המדעית והמועצה הרפואית ההסתדרות קופות-החולים,
 לבחון על-מנת הבריאות במערכת הראשוני הרופא לתפקיד באשר ההחלטות מקבלי עמדות את לבדוק
 המדיניות קובעי על-ידי שער" כ״שומר הראשוני הרופא מודל את לקבל נכונות תהיה תנאים באילו

אפשריים. קשיים ולזהות

 הראשוני הרופא של ותפקידו מקומו הבאים: לנושאים המתייחסים הדברים עיקרי את נציג להלן
 ראשונית רפואה שירותי לארגון הרצוי הדגם ראשוני, רופא של הרצויה ההכשרה הבריאות, במערכת

 עליהן, להתגבר ודרכים והמקצועית הראשונית הרפואה בין העבודה בחלוקת בעיות ומקצועית,
שער". כ״שומר משמש הראשוני הרופא שבו שירות לדגם והתייחסות

הבריאות במערכת הראשוני הרופא של ותפקידו מקומו 4.1
 מרכזי. להיות צריך הבריאות במערכת הראשוני הרופא של תפקידו כי סבורים המרואיינים מרבית
 מרכזי תפקידו לכן הראשוני הרופא היא הלוחמת השטח "שיחידת ציינו בקופות-החולים בכירים
 ומול הרפואי הארגון מול Case managers מרכזי תפקיד הראשוני ו״שלרופא ליותר״, ממנו ומצפים

 גם הוא עלות". מבחינת והן איכות מבחינת הן הרפואה מרכז להיות צריך הראשוני ש״הרופא הלקוח",
 תחומים לאותם הצורך לפי ומפנה הבריאות בעיות במכלול המטפל החולה, של בריאות לענייני דין "עורך
 לדרישות עצמו ולהתאים המטופלים לצורכי קשוב להיות צריך הוא "אך בעצמו". לטפל מסוגל שאינו
 השונים. במקצועות במומחים ולהיעזר להפנות ומתי מגבלותיו מהן ולדעת שונים", לקוחות עבור שונות
 מרכז ולאבחונים, לבדיקות ליועצים, המפנה יהיה הראשוני שהרופא ביותר "רצוי מהם חלק לדעת

 כוללני "תפקידו עלות-תועלת". מדדי בחשבון והלוקח גבוהה זמינות בעל בחולה הטיפול את ומתאם
 לטיפול גם ולהתייחס החולה של הבסיסיות הבריאות בעיות למרב שוטף רפואי טיפול מתן כולל ומרכזי,

מהבעיות. 80%כ- בעצמו לפתור יכול ובסך־הכל והקהילה". המשפחה במסגרת והשיקומי המניעתי

 בכל המבוטח את שילווה אישי כרופא הראשוני הרופא את לראות רוצים הבריאות משרד ראשי גם
 לקבלת יפנה ואליו יתייעץ "איתו אישי רופא שיהיה צריך אחד שלכל בכך ותומכים הבריאות, בעיות
 הגופניות הרפואיות, בעיותיו עם האדם בהתמודדות מרכזית צומת לשמש צריך "הוא חולי". בעת עזרה
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 תוך הלקוח עם מתמשך בקשר להיות המערכת, של השדרה ועמוד הבסיס להיות צריך "הוא והנפשיות".
 בעבור התשלום לאשר צריך הראשוני הרופא כי שהציע מי אף יש רפואיות". החלטות בקבלת שותפות
המקצועי. הרופא

 הראשוני הרופא של תפקידו כי סבורים הרופאים וארגוני הרפואית ההסתדרות של בכירים נציגים גם
 זה להיות צריך בחולה, הכוללני הטיפול את מרכז הראשוני "הרופא :בחולה בטיפול מרכזי להיות צריך

 חולה "לכל כי גם נאמר הפניות". על יחד והחולה הרופא יחליטו הצורך ובמידת אליו יבואו בעיה שבכל
 הוא שלו שהיעוד אדם הוא הראשוני "הרופא כי גם נטען בו". הטיפול את שירכז אחד רופא להיות צריך

 החולה את להכיר הטיפול, מרכז להיות צריך הוא בכך. לעסוק מוטיבציה צריך והוא ראשונית רפואה
 התייחסות תוך דעתו את מביע החולה, דעת את מבקש אינפורמציה, )נותן הדליברטור" ולהיות ומשפחתו

 כתוצאה שניהם של היא הסופית וההחלטה החולה עם ומתן משא מנהל למחלה. רק ולא בכללותו לחולה
ומתן(. מהמשא

 בה במערכת מרכזי תפקיד להיות צריך הראשוני לרופא כי שטענו היו שרואיינו האיגודים לראשי באשר
 המנצל ראש יושב ומעין והמכוון המפקד להיות צריך הראשוני הרופא ויעילה. חזקה הראשונית הרפואה

 השירותים את ובוחר להם הניתנים השירותים כל את ומבקר מטופליו לטובת השונים היועצים את
 המשכיות את מבטיח שזה משום טוב ראשוני רופא חשוב המקצועי לרופא גם בעבורם. ביותר הטובים
 החולים רוב חשוב, תפקיד להיות צריך הראשוני "לרופא כי נטען המקצועי. הייעוץ לאחר בחולה הטיפול

 הנפוצות, המחלות להכיר החשובים, הרפואה ענפי בכל להתמצא עליו הראשוני, לרופא להם בצר פונים
 ולטפל משפחה כרופא לתפקד צריך הוא להפנות. מתי ולדעת השונים בתחומים מחלות לאבחן לדעת

 המקצועי ש״הרופא טען אחר איגוד יו״ר נפשיים". אספקטים כולל המשפחה של השונים באספקטים
 ראייה לו יש החולה, עם יותר אישי קשר האישי הראשוני לרופא בעוד החולה עם האישי הקשר את איבד

 כמו-כן, והקהילה". המשפחה במסגרת בחולה בטיפול וחיוני מרכזי תפקיד לו להיות וצריך יותר כוללנית
 במסגרת הן רפואי שירות רוצים כאשר לפנות צריך אליו רופא אותו הוא הראשוני "הרופא כי נאמר

 מערכת בכל החולים. של הראשון המגע ורופא הראשונה הכתובת הוא הציבורית. במסגרת והן הפרטית
 רחב להיות צריך הוא מרכזי". תפקיד להיות צריך הראשוני ולרופא כך להיות צריך בריאה בריאות
 דעת חוות לבקש לחשוש ולא השונים המקצועות עם פעולה שיתוף מבחינת והן ידע מבחינת הן אופקים
 האנושי והמוח מידע התפוצצות יש "כיום כי האיגודים אחד נציג על-ידי הטענה הועלתה זאת עם נוספת.

 בעצם ואין השונים למומחים ישירות שיפנו דורשת החולים טובת ולכן הכל על להשתלט מסוגל אינו
אחד". לאף מרכזי בתפקיד צורך

 בנתונים כי טענו הרופאים( ומארגון הבריאות ממשרד קופות-החולים, )מאחת המרואיינים של מיעוטם
:הבאות הסיבות בגלל הראשוני לרופא מרכזי תפקיד הקרוב, בעתיד יהיה ולא אין, בארץ הקיימים

אחת. בדעה מסתפקת שאיננה האוכלוסייה של הבריאות צריכת תרבות .1
השונים. במקצועות למומחים ישירה לפנייה האפשרות פתיחת .2
השונים. במקצועות המומחים עמיתיו ובקרב הציבור בקרב הראשוני ברופא האמון איבוד .3
(.competent) יכולת בעלי ראשוניים רופאים של מספיק מספר היעדר .4
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 של ומרכזיותו שעוצמתו לכך גרמה הקופות בין השיווקית "המלחמה כי טען קופות-החולים מבכירי אחד
 הרפואה מקצוע כל מסמכותיותו. איבד הראשוני הרופא רק לא לדעתו, אך, נוטרלה". הראשוני הרופא
 בין קולגיאליות חוסר רפואית, רשלנות של מרובות תביעות הציבור, יחס עקב מסמכותיותו איבד

הרופאים. נגד הביקורתיות הגדלת כך, ועקב וחולי, בריאות בנושאי הציבור של יותר רב ידע רופאים,

 וראשונה "בראש היא האחריות כי גרסו מהמרואיינים חלק :החולה על כוללנית רפואית אחריות קבלת
 ולרופא לחולה משותפת האחריות כי טענו האחרים בריאות". לענייני שלו היועץ הוא והרופא החולה על

 אחראי בו, הטיפול את ומרכז במערכת החולה את המכוון (case manager) הטיפול מנהל שהוא הראשוני,
 הארגון. ומול החולה-הלקוח מול האחראי והוא חולי בעת כוללני ולטיפול בריאות בעת מונעת לרפואה

 החולים על הראשוני הרופא של אחריותו עדיין שונים למקצועות ישירה פנייה יש אם "גם כי שאמרו יש
 על מלאה אחריות לקחת מוכן יהיה והאם הראשוני הרופא ינהג כיצד זה שיקבע מה ולכן מרכזית היא

החולה".

 הם הרופאים ושאר המרכזי הוא הקומפטנטי הראשוני שהרופא לדעת צריך "החולה כי נאמר כמו-כן
 אישי רופא שיבחרו כך המטופלים את לכוון הוא המדיניות קובעי "תפקיד כי: שטען מי יש לוויינים".

 חשיבות יש כי הוזכר כמו-כן הבריאות". במערכת זכויותיהם על לעמוד שיוכלו כדי ידע להם ולספק
נכונה. בריאות לצרכנות לחינוך

 המשפחה", רופא - הראשוני הרופא של היא הכוללנית הרפואית ״האחריות כי ציינו המרואיינים מקצת
נפשיות". ובעיות מונעת רפואה כרוניים, חולים מעקב בית, ביקורי השוטף, בטיפול "אחריות כוללת והיא

 רחבה השכלתו הצרכן, הוא לעצמו, אדון הוא והציבור שירות נותני רק הם "שהרופאים טענו קטן מיעוט
 הרופא של האחריות מידת מהי גם להעריך מקום יש עליו. אחראים ונהיה עצמנו שנכפה מקום ואין

 רפואי מקצוע בכל רופא שכל רצוי מקרה ובכל יותר. גדולה אחריותו מידת שבפריפריה ייתכן הראשוני.
שעושה". מה על אחריות ייקח

 ברפואה ההתמחות ועידוד הראשוני הרופא של הרצויה הכשרתו 4.2
ראשונית

 באחד מומחים יהיו הראשוניים שהרופאים מאוד רצוי כי סבורים המרואיינים של הגדול רובם
 כי הציעו מרואיינים שני פנימית. ורפואה ילדים רפואת משפחה, רפואת :הבאים הרפואיים מהמקצועות

 לרפואה באשר דעות חילוקי היו הזקנים. למען הראשונית לרפואה גריאטריה להוסיף יהיה ניתן בהמשך
 צריכים הפנימאים מרבית כי טענו מהמרואיינים חלק ראשונית. לרפואה המתאים כמקצוע פנימית
 ברפואת המומחים כי הדגישו חלקם ראשונית. לרפואה ולא הפנימית הרפואה של לתת-מקצועות לפנות

 מהמרואיינים קטן מספר ואילו לתפקיד ביותר הטובה ההכשרה ולהם ביותר המתאימים הם משפחה
 לרפואה מומחים בין הראשונית הרפואה את לחלק ניתן כי גרסו הרופאים ומאיגודי מקופות-החולים

 לאזורים יותר מתאימים המשפחה ברפואת המומחים כאשר ילךים, לרפואת מומחים לבין פנימית
 חזקה משפחה "רפואת כי שטענו מי יש המרפאות. ומנהלי המנהיגים יהיו שהם או ולפריפריה, כפריים

 וחשוב משמעותי יותר זה גדולים, המרחקים בהם גדולות, בארצות כאשר גיאוגרפיה של עניין היא
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 יש בהכרח ש״לא טענו הרופאים ואיגודי קופות־החולי□ ראשי מבין נוסף קטן מיעוט בישראל". מאשר
 מדובר אם )בעיקר פורמלית לא הכשרה עם כללי רופא גם ומספיק הראשונית ברפואה במומחים צורך

 ילדים ברפואת כי חושבים עדיין כללי ברופא שדי הטוענים אלה גם בארץ(". לרפואה בתי־הספר בבוגרי
נשים. ברפואת מומחים - ראשונית נשים וברפואת ילדים ברפואת מומחים לעסוק צריכים ראשונית

 ובחלק הרצוי המצב זה כי מדגישים מומחים להיות צריכים הראשוניים הרופאים כי הגורסים
 לרפואה להתקבל ימשיכו במציאות כי לעובדה מודעים הם אך המוצהרת, המגמה זאת מקופות-החולים

 מבכירי אחד שהתבטא כפי ההיצע. על עולה הביקוש שעדיין היות מומחיות, ללא רופאים הראשונית
 כי ברירה אין אבל הראשונית לרפואה גם התמחות ללא כלליים רופאים לקבל צריך "לא :קופות-החולים

אילוצים". ויש מומחים רופאים מספיק אין

 זה אין אך מומחה יהיה הראשוני הרופא שגם ועדיף "חשוב כי גם אמר הבריאות במערכת הבכירים אחד
 לא חשיבות בית-החולים במסגרת ולהתנסות מעשי לניסיון לעתים, וביקוש. היצע של עניין וזה הכרחי
פורמלית". להתמחות מאשר פחותה

 לעבודה לקבל תקנה( באמצעות )למשל, המעסיקים את לחייב יהיה ניתן לא מהמרואיינים, חלק לדעת
 צוין זאת עם זאת; יעשה לא הבריאות ומשרד הנ״ל מהמקצועות באחד מומחים רק ראשונית ברפואה
 את לחייב הבריאות, ומשרד בקהילה לבריאות הלאומית המועצה באמצעות יהיה, שניתן שייתכן

 במקום ראשונית ברפואה מומחים רופאים של מסוים אחוז שנה כל בהדרגה להוסיף קופות-החולים
 לעבודה קבלה פורמלי בלתי באופן להתנות יכולים עצמם המעסיקים כמו-כן כלליים. רופאים

 מיוחדת הכשרה צריכים ילדים וברפואת פנימית ברפואה המומחים כי שטענו מרואיינים היו במומחיות.
 הרפואיים לצרכים ולהתאימה המשפחה ברפואת ההתמחות את לעדכן צורך ושיש בקהילה, לרפואה

 חייבים התמחות ללא כלליים רופאים "גם כי נאמר כמו-כן הרפואיים. הארגונים ולצורכי העדכניים
 את גם לכלול צריכה הראשוני הרופא של הכשרתו בנוסף, בארגון". והכשרה מעמיקה קלינית בהכשרה

 עצמאי, )שכיר, רפואה שירותי למתן שונים מודלים לימוד ולניהול; לארגון כלים הבאים: התחומים
group practice;) בשיווק ידע בריאות; ובכלכלת מערכתית בתפיסה בריאות, במערכות והבנה ידע 

במרפאה. ואלימות כעס עם והתמודדות ;לחץ במצבי התמודדות ;ובתקשורת

 הקרקע את שומט פורמלית התמחות לרכוש הראשוניים הרופאים כל חיוב כך, הסוברים לדעת כמו-כן,
כללית. ברפואה לעסוק לו לאפשר והאמור לימודיו בתום רופא כל מקבל אותו לרפואה הדוקטור מתואר

 על ללמד לרפואה, בבתי-הספר הלימודים תכנית את לשנות יש כי סבורים היו מהמרואיינים חלק
 בריאות, וכלכלת ניהול סיכונים, ניהול החולה, זכויות חוק על בריאות, במערכות ומגמות שינויים

יצירתית. חשיבה צורת ולפתח אפידמיולוגיה,

 לאטרקטיבית הפיכתה על-ידי הן ראשונית ברפואה ההתמחות את לעודד יש המרואיינים מרבית לדעת
 במספר המקצוע של והסטטוס היוקרה העלאת על-ידי והן גבוהה, והכנסה מתאימים עבודה תנאי עם

:דרכים
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 למרפאות ברפואה מההוראה יותר גדול חלק העברת לרפואה, בבתי-הספר המקצוע חשיבות הדגשת .1
 והוספת יצירתית וחשיבה אחרים למידה הרגלי הקניית הלימודים, בתכניות שינויים בקהילה, הוראה

 "יש כי הדגיש הבריאות מערכת מבכירי אחד סיכונים. וניהול בריאות כלכלת כמו בתחומים לימודים
 רפואה לגבי ואז, בחירה מקצועות להיות צריכים המקצועות ושאר בלבד בסיסי בקוריקולום צורך

 לשכנע וצריך לרפואה מבית־הספר כבר זה לכיוון ילך כללי, רופא להיות שירצה מי ראשונית,
 מנהיגות לקום צריכה במקביל ייסגרו. המקצועות שאר כי זה בכיוון ללכת להם כדאי כי סטודנטים

 רופאים, של זה סוג לחשיבות המודעות רמת את בציבור להעלות צורך ויש משפחה ברפואת חזקה
הבריאות. במערכת מרכזי צומת המהווים

 ברפואה רוטציות חיוב על-ידי השונות ובהתמחויות הסטג׳ במסגרת המקצוע חשיבות הדגשת .2
ראשונית.

 ומחקר הוראה פיתוח אקדמאים, מינויים בקהילה, אקדמאי מעמד פיתוח באמצעות אקדמי עידוד .3
גבוה. כספי ותגמול הוראה מרפאות ופיתוח הראשונית הרפואה במסגרת

 לביצוע הרפואית ובהסתדרות הבריאות במשרד ביצועיות תכניות אין לעיל, הנאמר למרות כי יצוין
 הרפואה את לעודד מקום אין כי שטענו היו הרפואית מההסתדרות המרואיינים מבין זה. מסוג פעולות

 להעדיף ולא ההתמחויות כל בין שוויון על לשמור צריכה הרפואית ההסתדרות דווקא, הראשונית
 להיות צריכה וכי מרכזי תפקיד הראשוני לרופא כי הטוענים מרבית גם ועוד, זאת אחרת. או זו התמחות

 הראשוני הרופא של ולשיווקו התדמית לשינוי מעשית תכנית תיארו לא מתאימה מעמיקה הכשרה לו
 ואף הבריאות" משרד במסגרת רפואי אדם כוח תכנון "אין כי נאמר כמו-כן הבריאות. מערכת במסגרת

לכך. להתנגד עלולה הרפואית ההסתדרות כי נרמז

 לטפל וההכשרה הידע את כיום יש הראשוניים מהרופאים 50% עד 25%ל- המרואיינים, מרבית להערכת
זה. שיעור מהו להעריך יודעים אינם כי שאמרו מרואיינים הלו להפנות. מתי ולהחליט בעצמם בבעיות

הראשוני הרופא של מעמדו לקידום מדיניות קובעי של פעולות 4.3
 הראשוני. הרופא של מעמדו לקידום בתפקידם וישפיעו השפיעו כיצד נשאלו בכירים מדיניות קובעי

 מרפאות ביזור על-ידי מעמדם וחיזוק הראשוניים הרופאים בהכשרת קשורות שצוינו הפעולות מרבית
 לחשיבות המודעות העלאת על-ידי וכן מרכזיותו את להחזיר ובכך תקציבי לניהול סמכויות והעברת
:שהוזכרו הפעולות פירוט להלן, הנושא.

 )בקופת-חולים המשפחה ברפואת מחלקות וקיום המשפחה ברפואת ההתמחות תקני אישור המשך .1
נוספת(. )בקופת-חולים התמחות תקני הכפלת כדי עד המשפחה ברפואת ההתמחות ופיתוח אחת(

 תוספת לדיון להעלות ונכונות הבריאות משרד על־ידי המשפחה ברפואת התמחות תקני מימון המשך .2
זאת. יאפשר והתקציב קופות-החולים על-ידי לדיון יועלה הנושא אם תקנים

ראשונית. וילדים פנימית ברפואה ההתמחות לפתח נכונות .3
ראשונית. ברפואה להתמחות חדשים עולים רופאים הפניית .4
הכלליים. הרופאים של הכשרתם העמקת .5
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 תקציב מתן ביזור, על-ידי הקהילה וחיזוק וביזור. ארגון בניהול, במנהיגות מרפאות מנהלי הכשרת .6
בביזור. שיעסקו לרופאים תמריצים ומתן שירותים לקניית

)אורתופדיה(. ישירות לפנות יהיה ניתן אליהם המקצועות הפחתת .7
המשפחה. רופא דרך שיפנו לחולים תמריצים מתן לדיון יועלה .8
מהקהילה. יוזמה לכך תהיה אם בקהילה והוראה באקדמיזציה תמיכה .9

בקהילה לבריאות הלאומית המועצה במסגרת פעילות .10
 בנוגע לרפואה בתי־הספר דיקני עם ודיונים לרפואה הסטודנטים הוראת שיטת לשינוי שכנוע פעולות .11

מרואיינים(. 2) הלימודים בתכנית לשינויים
 ותפקידו הראשוני הרופא של והכשרתו מקומו בנושא לדון תתבקש הרפואית ההסתדרות אם .12

הרפואית. ההסתדרות של תהיה לא הראשונית היוזמה אך לדיון יועלה הנושא שער" כ״שומר

ומקצועית ראשונית רפואה שירותי לארגון הרצוי הדגם 4.4
 ארגון של לנושא גם המרואיינים התייחסו למקצועית, ראשונית רפואה בין הגומלין ביחסי לדיון כרקע

כיום. והמקצועית הראשונית הרפואה שירותי

 הראשונית ברפואה השירות ומערכת ראשונית רפואה שירות של אחד דגם אין כי מסכימים המרואיינים
 המערכת של יכולות ולפי גיאוגרפים אזורים לפי המותאמים ומודלים דגמים ממספר בנויה להיות צריכה

:הם המרכזיים הדגמים היום. קיים שלמעשה כפי הרפואית
קהילתיות. מרפאות רשת .1
המרכזי כבסיס עצמאיים רופאים של רשת או הראשונית, למרפאה כלוויינים עצמאיים רופאים .2
ראשונית. רפואה לשירותי .

3. group practice בלבד. ראשוניים רופאים של
4. group practice ומקצועיים. ראשוניים רופאים של

מקצועית. רפואה שירותי גם שישכרו fund holding של בדגם ראשוניות מרפאות .5
שעות. 24 כיסוי עם המדינה כל פני על ממוסדת ראשונית רפואה של רשת .6

 נוספים. בריאות ועובדי אחיות גם הרופא, מלבד לכלול, צריך הראשונית במרפאה הצוות כי שטענו יש
 דבר הראשונית, הרפואה במסגרת fund holdings מודל את לפתח יש כי טענו מהמרואיינים קטן חלק

שירותים. וקניית תקציב על אחראי שיהיה בכך הראשוני הרופא מעמד את שיחזק

 זיהו אך טובה, בצורה כיום מאורגנת הראשונית הרפואה שמערכת סברו המרואיינים רוב בסך־הכל,
 כי טוענים קופות-החולים( ראשי )בעיקר מהמרואיינים חלק המקצועית. הרפואה שירותי בארגון בעיות

 רופאים על-ידי או גדולות, מרכזיות במרפאות או בקהילה להינתן צריכה המקצועית הרפואה מרבית
 היו ראשונית. רפואה עם יחד או בלבד, מקצועיים רופאים של group practices או עצמאיים, מקצועיים

 לרופא ומייעצים בקהילה הראשוניות למרפאות מגיעים המקצועיים הרופאים שבו נוסף לדגם שטענו
 המרפאות שסביבו קהילתי/אזורי בית-חולים הוא הרצוי הדגם כי אמרו אחרים ואילו הראשוני,

 או החוץ במרפאות אם שתינתן המקצועית הרפואה על אחראי בית-החולים כאשר בקהילה, הראשוניות
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 שהרופאים רצוי מהמרואיינים חלק לדעת בתי-החולים. של שלוחות שהן בקהילה מקצועיות במרפאות
 הרופאים בין טיפול והמשכיות קשר ויהיה ובקהילה בבתי-החולים במשולב יעבדו המקצועיים
 חלק לדעת הכללית(. בקופת-חולים קיים שהיה הרפואי המרחב )דגם והראשוניים המקצועיים

 להתייעלות יגרמו הראשונית הרפואה ומרכוז המקצועית הרפואה של נאות ארגון מהמרואיינים,
במשאבים. ולחיסכון

 הרפואה על אחראים להיות צריכים בתי-החולים כי הרפואית( ההסתדרות נציגי )בעיקר הטוענים יש
 כי הטענה רווחת האיגודים ראשי בקרב זה. בתחום המוביל הגורם בהיותם בקהילה, המקצועית
 של החוץ במרפאות ואילו בקהילה, והטיפולים האבחונים מרבית את לבצע ניתן מסוימים במקצועות

 יותר רבה מיומנות המצריכים יותר המסובכים והטיפולים האבחונים את לבצע צריך בתי-החולים
 בקהילה המקצועיים המרכזים את לשלב "צריך לפיה טענה היתה כמו-כן ויקר. מתוחכם ומכשור

ובבתי-החולים".

 והביעו בתי-החולים, של החוץ מרפאות של זאת היא הטובה המקצועית הרפואה כי טענו אחרים
 שלעתים נטען איכות. ובקרת מקצועי פיקוח ללא בקהילה עובד בודד מקצועי רופא שבו לדגם התנגדות
 דבר המומחים, של פיקוח וללא מתמחים על-ידי הם החוץ במרפאות הניתנים המקצועיים הייעוצים

הרפואי. הטיפול באיכות הפוגם

 :בקהילה וגם בבית-החולים גם העובדים המקצועיים הרופאים של וכלכלי אתי קונפליקט לעתים קיים
 גם בבתי-החולים לעמיתיהם או "לעצמם" ומפנים שכר תוספת בגלל בקהילה בעבודה מעוניינים אלה

 המקצועית הרפואה שירותי בארגון המרכזית שהבעיה עלה מהראיונות בקהילה. לבצע שניתן לפעולות
 במרפאות והן בתי-החוליס של החוץ במרפאות הן ניתנים השירותים :אלה בשירותים הכפילות היא

 קופות-החולים של המקצועיות המרפאות בין החולים של לטרטור גורמת הכפילות בקהילה. מקצועיות
 )נושא ובזבוז עלויות הגדלת גבוהה, הוצאות לרמת כך ועקב בתי-החולים של החוץ מרפאות לבין בקהילה

האיגודים(. מראשי חלק ועל-ידי קופות-החולים מכל בכירים על-ידי הועלה זה

 את הקושרים המדעית המועצה של נוקשים ותקנונים נהלים של בעיה על עמד המרואיינים אחד
 בקהילה מההתמחויות חלק לבצע האפשרות את ומונעים אשפוז ולמיטות לבתי-חולים ההתמחויות

למרכזית. בקהילה המקצועית הרפואה ולהפיכת

 בקהילה, השירות יינתן מקצועות באילו להגדיר הוצע המקצועית, ברפואה הכפילויות בעיית לפתרון
 לגבי קופות-החולים בין תיאום באמצעות זאת להשיג ניתן בתי-החולים. של החוץ במרפאות - ובאילו

 מי בתי-החולים, של החוץ במרפאות ומה בקהילה יינתן מה ביניהם יחליטו אשר המקצועיים השירותים
 שיטת תהיה מה וכן בית-החוליס/קופות-החולים, בבית-החוליס/מנהל המחלקה מנהל - אחראי יהיה

וכד׳(. ,fee for service שנתי, גלובלי )תשלום התשלום

 הציעו הקהילתיות במרפאות ולמחקר להוראה ומודעות משאבים בהיעדר בעיה שראו המרואיינים
 וחלק בקהילה המקצועית הרפואה מרכזי אל יופנו ולמחקר להוראה שמשאבים כך שינויים לערוך
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 הרפואית ההסתדרות הבריאות, משרד עם בשילוב זאת בקהילה, תיעשה השונים במקצועות מההתמחות
המדעית. והמועצה

 זמן בהקצאת צורך יהיה כי סבורים בתי-החולים, על היא המקצועית לרפואה האחריות כי שטענו אלה
 מקצועיות מרפאות וביטול למתמחים מתאים חינוך ואדמיניסטרציה, רופאים תקני תורים(, )זימון

בקהילה.

 והמקצועית הראשונית הרפואה בין העבודה בחלוקת הבעיות 4.5
עליהן להתגבר ניתן וכיצד

 ותפקוד המערכת של ארגוני מבנה עיקריים: מקורות משני הנובעות בעיות על עמדו המרואיינים
 לציין יש לשינויים והצעות השונים המרואיינים על-ידי שהועלו הבעיות של ריכוז מובא להלן הרופאים.

שהוצגו. לבעיות ישירות קשורות שאינן לפתרון הצעות הועלו וכן הבעיות לכל פתרונות הועלו לא כי

המערכת של הארגוני למבנה הקשורות הבעיות א.
 לגישה אפשרות ובתי־החולים; הראשונית הרפואה בין קשר היעדר כוללת: המערכת של פרגמנטציה

 הראשוני הרופא של מרכזיות היעדר ;הראשוני לרופא לפנות צורך ללא שונים רפואיים למקצועות ישירה
 ולמחקר להוראה ומודעות משאבים היעדר בחולה; והטיפול האבחון וריכוז תיאום היעדר כך ועקב

 היותם על בנוסף ומחקר, הוראה כמרכזי המוכרים בבתי-החולים לעומת בקהילה, המקצועיות במרפאות
 ברפואת מוכרות במרפאות למעט הקהילה, במרפאות וסטודנטים מתמחים הוראת אין שירות; נותני

 לסטודנטים שייחשפו כדי בבתי-החולים החוץ למרפאות מופנים רבים חולים וכתוצאה המשפחה,
ולמתמחים.

המערכת בארגון הקשורות הבעיות לפתרון השונים המרואיינים שהעלו הצעות ב.
 השאר בין הראשוני, לרופא וסמכות עוצמה תינתן לפיו - fund holdings דגם ופיתוח מרפאות ביזור

 עוצמה מתן יקבלו. שלו והמטופלים שהוא היחס )לפי להתקשר מי עם יקבע גם הוא בהפניות. לשליטה
 הרופא של שהכנסתו מאחר המקצועית, הרפואה עם התקשורת את גם ישפר הראשוני לרופא כלכלית

הראשוני. מהרופא בהפניה תלויה תהיה המקצועי

 הרופא דרך יעברו שהחולים כך הרפואה, מערך ושינוי השירות ארגון צורת שינוי היא נוספת הצעה
 הלקוח, שביעות-רצון את בחשבון לקחת יש השירותים ארגון שבעת זאת, עם ציינו, מרואיינים הראשוני.

בהפניות. וגמישות כלכליים שיקולים מקצועיות,

ביניהם ובקשר הרופאים בתפקוד הקשורות הבעיות ג.
 העלויות את המגדילים המקצועית ברפואה יתר ושימוש מקצועית, לרפואה מרובות ופניות הפניות .1

הבריאות. במערכת
 פוגעות בחולה, הרפואי בטיפול הפוגמות והמקצועיים הראשוניים הרופאים בין בתקשורת בעיות .2

:והכוללות הטיפול בהמשכיות
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לתקשורת. מחייב מודל והיעדר לקויים כתובה ותקשורת טלפוני ייעוץ -
הראשוניים. הרופאים את מספיק מכבדים אינם המקצועיים הרופאים -
 וחשדנות אמון חוסר קולגיאליות, חוסר )לגבי הדדית וחשדנות הרופאים בין קולגיאליות חוסר -

השונים(. המקצועיים הרופאים בין גם הקיים מצב שזה הטוענים יש ־ הדדית
למקצועיים. הראשוניים הרופאים בין פיזי ניתוק -

 מהמקצועות עמיתיו בקרב הן הראשוני הרופא של קרנו וירידת הראשונית הרפואה של נמוך דימוי .3
הראשוני"(. ברופא אמונו את איבד )"הציבור הציבור בקרב והן השונים

 תיעוד והיעדר החולים על מסודרת לא אינפורמציה הראשונית, ברפואה לקויה רפואית רשומה .4
 רפואי מעקב ולהיעדר שלו, החולים על הראשוני הרופא של ידע לחוסר גורם זה דבר ראויים. ומחשוב

המשפחה. מרופא המצופה כוללני טיפול מונעים ואלה נאות

ביניהם וביחסים ברופאים הקשורות הבעיות לפתרון הצעות ד.
:אלה הצעות הועלו והמקצועיים, הראשוניים הרופאים בין הקשר לשיפור .1

 כולל אלקטרונית תקשורת פיתוח הראשוני, לרופא בכתב להשיב המקצועיים הרופאים את לחייב -
 בין online התייעצות מרכזי ויצירת טלפוני, וקשר בפקסימיליה קשר ,telemedicine מחשוב,

והמקצועיים. הראשוניים הרופאים
 ובמרפאות בבתי-חולים הרופאים צוותי עם ייפגשו הראשוניים הרופאים בהן דרכים -למצוא

 יהיו: המפגשים תוכני כאשר הקהילה, למרפאות יבואו מבתי-החולים ורופאים המקצועיות
הרצאות. חולים, על ודיון חולים הצגת משותפות, ישיבות

 והן האמבולטורי במישור הן המקצועיים הרופאים של רפואיות בהחלטות הראשוני הרופא שיתוף -
החולה. אשפוז בעת

ובבית-החולים. בקהילה - הראשוני הרופא של משולבת עבודה -
 חינוך לקהילה, מההוראה חלק העברת על־ידי לרפואה בבתי-הספר עוד מתאימים וחינוך הדרכה -

רופאים. בין הדדי וכבוד לקולגיאליות
:אלה הצעות הועלו הראשוני, הרופא של הנמוך הדימוי לבעיית בהתייחס .2

 יותר מעמיקה השתלמות תהיה אחד שלכל רופאים מספר ראשונית ברפואה המומחים בקרב לפתח -
 רק המשפחה. רופאי לעמיתיו ייעץ זה ורופא וכד׳, קרדיולוגיה אורתופדיה, כמו אחד במקצוע
נוסף. מקצועי לייעוץ יופנו לפתור מצליח שאינו מקרים

וכד׳. עור עיניים, אורתופדיה, כמו השונים הרפואיים במקצועות הראשוניים הרופאים את להכשיר -
 הראשוני לרופא מרכזי תפקיד לתת בקופות־החולים, הראשונית הרפואה של יחידה" "גאוות ליצור -

 חולה לכל אישי רופא של )החשיבות קופות־החולים של השיווקית מהפרסומת לחלק זאת ולהפוך
הבריאות(. במערכת אותו שילווה
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שער" כ"שומר הראשוני הרופא שירות דגם 4.6
השער" "שומר דגם כלפי המדיניות קובעי עמדותא.

 שער" "שומר הוא הראשוני הרופא בו שירות לדגם להתייחס התבקשו האיגודים וראשי המדיניות קובעי
 מרכז ולאבחונים, לבדיקות יועצים, לרופאים הבלעדי המפנה שהוא ראשוני כרופא על-ידינו שהוגדר
כלכליים. בשיקולים ומתחשב גבוהה זמינות בעל בחולה, הטיפול את ומתאם

 לתיאור אחר ביטוי לבחור ועדיף שלילי, דימוי יש שער" "שומר למונח כי הדגישו המרואיינים כמחצית
משפחה". "רופא או אישי" "רופא למשל, זה, תפקיד

 רפואה שירותי למתן רבים ויתרונותיו רצוי דגם הוא לעיל הנזכר הדגם כי מסכימים המרואיינים מרבית
 מרכז הראשוני הרופא היות שכללו הדגם, ממרכיבי חלק לגבי דעות חילוקי היו לא איכותית. ראשונית
 זאת, עם הרפואי. הטיפול מתן בעת כלכליים בשיקולים ומתחשב גבוהה זמינות בעל הטיפול, ומתאם

בפועל. ליישמו האפשרות לגבי הסתייגויות הועלו

 במערכת מקצועיים לייעוצים בלעדי כמפנה הראשוני הרופא של לתפקידו באשר דעות חילוקי היו
 הרפואית וההסתדרות הבריאות משרד בקופות־החולים, מהמרואיינים כמחצית כיום. בישראל הבריאות

 פניות למעט בלעדי, שער כשומר לתפקד צריך הראשוני הרופא כי סבורים שרואיינו האיגודים וראשי
 ומתחשב גבוהה זמינות בעל ומתאם, מרכז בלעדי, )מפנה שתיארנו לדגם בהתאם מיון, לחדר דחופות

 המחצית לחולה". מסוכנת להיות עלולה ישירה "פנייה כי שטענו כאלה אף בהם היו כלכליים(. בשיקולים
 יכול איננו הראשוני הרופא הקיימים בתנאים כי טענו כך, סברו שלא אלה המרואיינים, של האחרת

 של )"בעולם הציבור מצד להתנגדות לגרום עלולה ההפניה בלעדיות כי נטען היתר בין בלעדי. מפנה להיות
 של בדרך רק זאת לעשות וצריך האישי הרופא דרך רק ללכת אנשים לחייב אפשר אי חופשית בחירה
 הושמעה לכך בדומה האישי"(. הרופא דרך תמיד לפנות לו שכדאי הציבור חינוך של בתהליך שכנוע,
 נושאים הרבה "יש ־ בלעדי שער שומר לרופא מקום אין ישראל כמו ומפותחת קטנה במדינה כי הטענה
 דרך להפניה הקשורים ובביורוקרטיה בסרבול מעוניינים ואינם ישירות לפנות הרוצים לחולים ברורים

 קופות-החולים, בין התחרות בגלל כיום ישימה איננה בלעדית הפניה כי טענו אחרים המשפחה". רופא
 ישירה "פנייה כי שטענו גם יש קופות-החולים. בשיווק חשוב מרכיב מהווה החופשית הבחירה שכן

 הראשוני הרופא אם לממשם יהיה ניתן ולא הארגון" של מהאידיאולוגיה חלק הם החולה ורצון וחופשית
 הרופאים על-ידי (abuse) לרעה לניצול לגרום עלולה לבלעדיות שהאפשרות שציינו היו בלעדי. מפנה יהיה

 המפנה אינו הראשוני הרופא אם "גם כי נטען, זאת עם כספיים. מטעמים מלהפנות שיימנעו הראשוניים
 את לשכנע צריך הראשוני והרופא מרכזית היא החולים על הראשוני הרופא של אחריותו עדיין הבלעדי,

נוסף". ייעוץ רוצה הוא אם גם דרכו שיעבור החולה

 קרדיולוגיה, כגון התמחויות, )כולל הרפואיים המקצועות לכל ישירה לפנייה אפשרות מתן זאת, עם
 בכך המצדדים יש האיגודים. ראשי כולל המרואיינים, מרבית על מקובלת אינה וכדומה(, נוירולוגיה

 אמון בסיס ועל הדדית הסכמה מתוך אלא בכפייה לא אך הראשוני הרופא דרך יעברו החולים "שכל
 - רפואיים מקצועות למספר ישירה פנייה לאפשר יש כי טענו אחרים מרואיינים הראשוני״. ברופא
 אחרים המקצועות(. לכל לא )אך אורתופדיה גם המוסיפים ויש וגינקולוגיה, אף-אוזן-גרון עור, עיניים,

ונשים. ילדים לפסיכיאטריה, רק ישירה פנייה להיות צריכה כי טענו אף
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 וחלקם המשפחה, רופא דרך בפנייה תומכים שחלקם הרושם התקבל האיגודים ראשי עם בראיונות
 ומתאם מרכז ראשוני רופא רב בחיוב רואים כולם אך הראשוני, הרופא דרך הפנייה לבלעדיות מתנגדים

 את מחזיר המקצועי הרופא למי חשוב מקרה, בכל פסול. כל בכך אין דרכו לפנות ירצו החולים שאם
 טיפול נקודתית שיקבלו ייתכן המקצועי לרופא ישירות פונים "אם אצלו. הבדיקה/הטיפול לאחר החולה

 בחולה". הטיפול כל את לרכז שצריך המשפחה רופא על לפסוח לא עדיף כללית רפואית מבחינה אך טוב
 עליו ומתי לטפל יכול הוא מתי שידע הראשוני, הרופא של הכשרתו חשיבות את מדגישים זאת, עם

לחולה. בגישתו גמישות לגלות ושידע להפנות,

 מרבית הראשוני. הרופא של בעבודתו הדגם מרכיבי מתקיימים כיום האם לדעתם נשאלו המרואיינים
 בחלק הגדולות. בערים לא בעיקר כיום, מיושם שאינו כמעט מרכיביו כל על הדגם כי ציינו המרואיינים
 בו מהארגון עידוד או הרופא מוניטין עקב הראשוניים מהרופאים חלק על-ידי מיושם הוא מהמקומות

עובד. הוא

 אמיתי שער שומר להיות כדי קיים. אינו אמיתי שער שומר דגם כי טען הבריאות מערכת מבכירי אחד
 כאשר כלכלי. בניהול וידע ואשפוזים הפניות על וכלכלית רפואית אחריות מרבית, זמינות להיות צריכה

כאלה. רופאים אין לדעתו, אולם, יתרונות. רק יש - הללו התנאים כל קיימים

השער" "שומר בדגם נתפסים וחסרונות יתרונות ב.
לעיל. שתואר השער שומר בדגם והחסרונות היתרונות על נשאלו המרואיינים

הס: שציינו היתרונות
לחולים. סכנות ומניעת בטיפול כפילויות מניעת -
מטופל-מטפל. הקשר הידוק -
וכלכלית. רפואית מבחינה יותר ויעילה איכותית רפואה -
הבריאות. במערכת החולה את המלווה אחד רופא -
הטיפול. ותיאום ריכוז על דגש -
רפואית. איכות מבחינת חיובי הנו הראשוני הרופא עם הדוק קשר -
לחולה. אחת כתובת - אינטגרטיבי -
אחרים. לרופאים ופנייה מיון בחדרי ביקורים מונעת הראשוני הרופא של גבוהה זמינות -
גופניות. מחלות של נפשיים ולהיבטים נפשיות לבעיות והתייחסות לחולה אישי אנושי יחס -

הס: שציינו החסרונות
 טובה ישירה גישה כי לחשוב מקובל שבה בישראל האוכלוסייה של הרפואית בתרבות שיווקי לא זה -

החופשית. הבחירה להרגשת חשיבות יש וכי יותר
זאת. יקבל לא הציבור ־ שלילית קונוטציה שער" "שומר בלעדיות למונח -
כך. לפעול המסוגלים מתאימה, הכשרה בעלי רופאים מספיק אין - מעשי לא -
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והקרבה. ציבורית אחריות הכשרה, הרבה דורש אוטופי, גמיש, לא דגם -
נחוץ. כשזה גם החולים הפניות ומניעת לרעה ניצול להתפתח עלול -

הסער" "סומר דגם בהפעלת מכשולים ג.
 בישראל, הבריאות במערכת השער" "שומר דגם להפעלת המכשולים על לדעתם נשאלו המרואיינים

 לארבע לסווג ניתן עליהם להתגבר וההצעות המכשולים את אלה. מכשולים על להתגבר והדרכים
והציבור: הבריאות ארגוני המקצועי, הרופא הראשוני, לרופא הקשורות קטגוריות

הראשוני ברופא הקשורים מכשולים
 היא הראשוניים מהרופאים חלק של והכשרתם מתאימה, הכשרה בעלי ראשוניים רופאים מספיק אין .1

ירודה. באיכות
הראשוני. הרופא של נמוכה זמינות של בעיה יש .2
מרבית. וזמינות כוללנית באחריות מחויב אינו - הראשוני לרופא גם נוח הקיים המצב .3
הציבור. להתנגדות להביא שעלולה הראשוני, הרופא של ירודה תדמית .4
 אצל התנגדות לעורר שעשוי דבר רופא, כאל ולא משווק כאל לרופא קופות-החולים של התייחסות .5

הרופא.
חולה. לכל אישי רופא לבחור חובה זו אין .6
 רב מספר עבודה, לחץ עקב תפקידו את לבצע ממנו נבצר :כיום הראשוני הרופא של קשים עבודה תנאי .7

המערכת. של גיבוי והיעדר לרופא מטופלים של

המקצועיים ברופאים הקשורים מכשולים
ישירה. לפנייה האפשרות לביטול מתנגדים המקצועיים מהרופאים חלק .1
 יהיה הראשוני שהרופא יסכימו ולא יתנגדו הרפואית ההסתדרות ו/או המקצועיים שהאיגודים ייתכן .2

 ראשי על-ידי כלל הועלתה לא אך קופות-החולים ראשי על-ידי הובעה זו דעה ומתאם. מרכז
שרואיינו. הרפואיים האיגודים ראשי או הרפואית ההסתדרות

 העיקרי הגורם ולהיות הכל לדעת הראשוני, הרופא אחד, רופא יכול לא המידע התפוצצות בעידן .3
בחולה. בטיפול והבלעדי

 אבחנות לעשות ניתן לא שבלעדיו משוכלל במכשור צורך יש עיניים רפואת כמו מסוימים במקצועות .4
המומחה. הרופא על-ידי ייבדקו לא החולים אם מדיקולגלית בעיה להיות ויכולה

ברופאים הקשורים ל׳ם1מכש על להתגבר דרכים
 הרמה לשיפור שהועלו ההצעות להלן שהועלו. מהמכשולים חלק על להתגבר דרכים הציעו המרואיינים
:תדמיתו ולהעלאת הראשוני הרופא של המקצועית

בקהילה. יותר ממושך ולימוד הלימודים תכנית שינוי - לרפואה הסטודנטים בחינוך שינוי .1
בקהילה. הרופאים של אקדמיזציה .2
 )לימודי הראשוניים הרופאים של מתמדת והכשרה חינוך הראשוניים, הרופאים של מתאימה הכשרה .3

 מינהלי רפואי, ידע מבחינת גם איכותי ראשוני )רופא ההשתלמויות על פיקוח ברפואה(, המשך
בין־אישית(. בתקשורת וכישורים
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 ראשונית ורפואה משפחה ברפואת ההתמחות הרחבת איכותיים, ראשוניים רופאים להכשרת תקצוב .4
קופות־החולים. ומצד הבריאות משרד מצד משאבים והקצאת

בקהילה. תקנים למימון ועדיפות ראשונית ברפואה מומחים לגיוס עדיפות מתן .5

כוללים: שהוצעו נוספים פתרונות
רופאים. תוספת או העבודה שעות הרחבת באמצעות הראשוניים הרופאים של זמינותם הגברת -
והמקצועיים. הראשוניים הרופאים בין התקשורת שיפור -
 זה דבר הדדי(. לימוד והדרכה, )הוראה הראשוניות במרפאות כמשאב מקצועיים ברופאים שימוש -

 ויגרום השונות הרפואיות הדיסציפלינות בין התקשורת את ישפר הראשוני, הרופא של הידע את יעלה
יותר. טוב שער שומר יהיה הראשוני שהרופא לכך

 כדי החולה בעיני סמכות לבעל ולהופכו בו האמון את להגביר על־מנת הראשוני הרופא של עצמי שיווק -
אליו. לכל ראשית לפנות ירצה החולה מקרה שבכל

הבריאות הבריאות/מערכת בארגוני הקשורים מכשולים
 החולים והמקצועיים. הראשוניים לרופאים התשלומים והסדרי מקופות-החולים חלק הפעלת צורת .1

 לרופא תמיד לפנות יחויבו אם המקצועי. הרופא ואצל הראשוני הרופא אצל ביקור בעבור משלמים
כפול. לשלם יצטרכו נוסף, לייעוץ הפניה רוצים הם כאשר גם הראשוני,

מסוימות. קופות-חולים של למדיניות מנוגדת השער שומר שיטת .2
מקצועיים. לרופאים ישירה פנייה על תחרות כוללת קופות־החולים בין הקשה התחרות .3
רופאים. של חופשית בחירה המציין ממלכתי בריאות ביטוח לחוק מנוגדת השער שומר שיטת .4

וקופזת-החולים הבריאות בארגוני הקשורים פתרונות
 להפעיל לאפשרות שיתרמו ולקופות־החולים, הבריאות לארגוני הקשורים שינויים הציעו המרואיינים

לעיל. שתוארו למכשולים ישירות מתייחסים אינם הפתרונות כי לציין יש שער. שומר של דגם
 כוח והענקת מרפאות ביזור ומעקב, בקרה תוך מקומות במספר fund holdings מודל והפעלת פיתוח .1

הראשוני. לרופא ועוצמה כלכלי
המודל. פי על לעבוד לו לאפשר על-מנת הראשוני הרופא תנאי לשיפור תקצוב .2
 לפנות יוכל אליו אישי רופא יהיה אחד שלכל חשוב כי הציבור ושכנוע הראשוני ברופא האמון הגברת .3

העיניים". "בגובה עמו ולדבר תמיד
 יחידה גאוות ויצירת הראשוני הרופא של היוקרה העלאת הראשוני. הרופא ושל הדגם של נכון שיווק .4

והשירות. המקצוע של
 צריכים הראשוניים הרופאים שכל הרפואית וההסתדרות הבריאות ארגוני כל של מוצהרת מדיניות .5

מומחים. להיות
 אקרדיטציה בקהילה, לעבודה סטנדרטים בקביעת בקהילה לבריאות הלאומית המועצה מצד פעילות .6

 חולה כל לחייב לדוגמה, כמו, לשינוי, שיגרמו הבריאות משרד בפני המלצות והבאת מרפאות של
הראשוני. הרופא מעמד את להעלות ובכך אישי רופא לבחור

 בדגם שער כשומר תפקידו את הראשוני לרופא להחזיר קופות-החולים של חד-צדדית החלטה .7
שתיארנו.
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המבוטחים בציבור הקשורים מכשולים
וחירותו. האדם חופש בנושא נוספים שונים חוקים של משפטיות מגבלות .1
יתרון. בזה ורואה ישירה לפנייה התרגל מהציבור חלק .2
י הראשוני. ברופא האמון את איבד מהציבור חלק .3
חשבונו". על לחסוך ש״רוצים וחושש חשדן הוא בכלל, הבריאות במערכת אמון איבד הציבור .4

המבוטחים בציבור הקשורים פתרונות
ויתאם. ירכז אחד שרופא חשוב למה לקהל הסברה - הציבור חינוך .1
הראשוני. הרופא דרך שיפנו לחולים חיוביים תמריצים .2
ישירה. בפנייה המעוניינים חולים של עצמית השתתפות .3

סיכום 4.7
 כולם במערכת. מרכזי תפקיד יהיה הראשוני לרופא בו שירות בדגם רוצים היו המדיניות קובעי רוב

 לכל כי ומעוניינים ומתאימה מעמיקה הכשרה עם במערכת איכותיים ראשוניים ברופאים מעוניינים
אישי. רופא יהיה חולה

 והסתייגויות הראשוני הרופא של מרכזיותו מידת לגבי והתלבטויות דעות חילוקי התגלו מעשי, באופן
החולה. על הכוללנית האחריות ולגבי ובדיקות, מקצועיים לייעוצים כמפנה בלעדיותו לגבי

 הרווחת הדעה הראשוני. לרופא תמיד לפנות הציבור על שתכפה בתקנה מעוניינים אינם המרואיינים רוב
 ־ נועם בדרכי אלא לכפות ולא כהכרח, לא אבל תמריצים או הדדי אמון מתוך זאת לעשות שצריך היתה
 לרופא תמיד לפנות להם כדאי שיהיה ולציבור לרופאים תמריצים מערכת ופיתוח הציבור שכנוע

 הרופא לפיה קופות-החולים של חד-צדדית החלטה לקבוע ניתן כי סברו מהמרואיינים מיעוט הראשוני.
 תכניות אין הראשוני, הרופא לשיווק ויוזמות מעשיות תכניות כיום אין אולם, שער. שומר הוא הראשוני

 זאת, עם בקהילה. והמחקר ההוראה להעמקת אופרטיביות תכניות ואין רפואי, אדם כוח תכנון לגבי
 לביזור תכניות יש מקופות-החולים ובאחת המשפחה, ברפואת ההתמחות פיתוח להמשך מאמץ נעשה

הראשוני. לרופא עוצמה והענקת

 הפעילים להיות צריכים המשפחה רפואת של הדיסציפלינה או הראשוניים הרופאים כי הרושם מתקבל
 ולפעול להמשיך אישי, רופא יהיה אחד שלכל כדאי מדוע לציבור ההסברה בכיוון לפעול השינוי: ויוזמי

 הרופאים כל של יכולתם את להגדיל על־מנת המשפחה וברפואת ראשונית ברפואה המומחיות לפיתוח
המדעית. והמועצה לרפואה בתי-הספר דיקני מול לפעול הראשוניים,

 (1) קשורים: הנשאלים דעת לפי השער, שומר דגם ולהפעלת הראשוני הרופא למרכזיות המכשולים
 של ויישומה אחת, בדעה מסתפקת שאיננה בישראל האוכלוסייה של הבריאות צריכת תרבות בציבור:
 של מספיק מספר .היעדר:הראשוני ברופא (2) לשנותה; קשה שיהיה המקצועי לרופא הישירה הגישה

 (3) הראשוני; ברופא האמון ואיבוד הראשוני הרופא בזמינות בעייתיות יכולת, בעלי ראשוניים רופאים
קופות-החולים. בין התחרות
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 אינם הרופאים הרפואית/ארגרני וההסתדרות המקצועיים שהרופאים הרושם מתקבל מהראיונות
 רמה הוא ההכרחי התנאי כי מדגישים אך הראשוני, לרופא מרכזי תפקיד למתן מתנגדים

 תהיה שהפנייה התנגדות כל אין לחלקם הראשוני. הרופא של גבוהה ויכולת גבוהה רפואית/מקצועית
 המרכז יהיה הראשוני שהרופא בכך תומכים אך מלאה מבלעדיות מסתייגים חלקם המשפחה, רופא דרך

והמקצועיים. הראשוניים הרופאים בין התקשורת בעיות את לפתור וניתן שצריך סבורים הם והמתאם.

 מעוניינים אינם אך כרצוי השער שומר דגם את תופסים המדיניות שקובעי מהראיונות עולה כללי באופן
 את לשנות מעדיפים הם זאת במקום הראשוני. הרופא באמצעות מקרה בכל לפנות המבוטחים את לחייב
 על-ידי המבוטחים התנהגות את ולשנות המקצועיים, לרופאים הראשוניים הרופאים בין הגומלין יחסי

 שזהו תפיסתם את למנות ניתן לכך הסיבות בין הראשוני. הרופא של ויכולתו המקצועית רמתו העלאת
 חלק זה, לצד הציבור. לרצון להיענות התמריץ את שיוצרת קופות-החולים בין התחרות ואת הציבור רצון

 השיטה את לשנות רוצים אם לכן, השער. שומר לשיטת אידיאולוגית התנגדות גם הביעו מהמרואיינים
הישירה. הפנייה הגבלת בדבר קופות-החולים בין באמנה צורך שיש נראה

לעתיד פעולה כיווני 4.8
 הרפואה עם הגומלין יחסי ולשיפור הראשונית הרפואה לקידום פעולה כיווני מספר עולים מהממצאים
המקצועית.

 הם אם רק חדשים לרופאים קביעות להעניק הראשוני: הרופא של המקצועית המיומנות חיזוק .1
 לא - מומחיות ללא כלליים לרופאים הראשונית הרפואה במערכת קביעות להעניק ולא מומחים,
 רמתו העלאת ונורווגיה(. שבדיה אנגליה, הולנד, בדנמרק, )כמו עצמאיים כרופאים ולא כשכירים
 וירצה בשינוי ייווכח הציבור משיכה, גורם להיות שיחזור לכך תגרום הראשוני הרופא של ויכולתו

הראשוני. לרופא עניין בכל לבוא
 לבחור המבוטחים כל בפני להמליץ הבריאות: ומשרד קופות-החולים על-ידי הראשוני הרופא שיווק .2

לתקנה. זאת להפוך הזמן ובהמשך אישי, רופא
 משרד וראשי הישירה, הפנייה את שתגביל תקנה לגבי המדיניות קובעי בין הסכמה שאין היות .3

 ישירה פנייה תהיה אליהם מקצועות של ביותר מצומצם מספר להגדיר מוצע לכך, מתנגדים הבריאות
 לפנות שירצה למי (Co-payment) החולה של השתתפות ולשקול עור( ואולי עיניים )גינקולוגיה,

קצר/סביר. יהיה מקצועי לייעוץ ההמתנה שזמן לדאוג יש במקביל ישירות.
 השונים, המקצועיים והאיגודים הרפואית ההסתדרות קופות-החולים, במסגרת דיון קבוצות להקים .4

 דפוסי ייקבעו ובמסגרתן השונות, מהדיסציפלינות מקצועיים ורופאים ראשוניים רופאים ישתתפו בהן
 האחריות בנושא דיונים לקיים כמו-כן והמקצועיים. הראשוניים הרופאים בין ותקשורת עבודה

סיכונים. וניהול החולה על הכוללנית הרפואית
 זה נושא לבתי-החולים. קופות-החולים בין המקצועית הרפואה בשירותי הכפילויות בעיית את לפתור .5

 שער כשומר הראשוני הרופא לתפקוד גם והמפריעות כיום, הקיימות הקשות הבעיות כאחת התגלה
 ובבתי-החולים, בקהילה השונים המומחים בין החולים "התרוצצות" עקב זאת, בטיפול. ומרכזי

הראשוניים. והרופאים השונים במקצועות המומחים בין לקויה ותקשורת
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ראשוניים רופאים בקרב מסקר ממצאים .5
 הראשוניים, הרופאים עמדות לגבי ראשוניים רופאים של מייצג ארצי מסקר ממצאים נציג זה בפרק

 המקצועית, הכשרתם בקופות-החולים, כיום העובדים הראשוניים הרופאים של הרקע מאפייני
 מוכנותם כללי, באופן הראשוני הרופא ותפקיד ראשוני רופא של הרצויה ההכשרה כלפי עמדותיהם

 על-ידם הנתפסים והתנאים בפועל, זה תפקיד ממלאים הם שבה והמידה שער" "שומר של תפקיד למלא
זה. תפקיד מילוי לצורך כחשובים

הראשוניים הרופאים של רקע מאפייני 5.1
 הראשוניים הרופאים של ארצי מייצג מדגם המהווים ראשוניים, רופאים 800 רואיינו הסקר במסגרת

.2 בלוח מתוארים הרופאים אוכלוסיית מאפייני בקופות-החולים.

 לגיל מתחת מהרופאים כמחצית גיל: רופאות. 40% לעומת (60%) רופאים הם המרואיינים מרבית מין:
 49%כ- עבודה: אזור .56 גיל מעל מהרופאים 17.4%ו־ 55 עד 45 בני מהרופאים 34.3% (,48.2%) 45

 שבע בבאר 10%וכ- והצפון בחיפה 31%כ- ירושלים, במחוז 11% והמרכז, אביב בתל עובדים מהרופאים
 כמקום כללית בקופת-חולים עובדים הראשונים מהרופאים כמחצית :5עיקרית קופת־חולים והדרום.

 מאוחדת. בקופת־חולים 16%ו־ לאומית בקופת-חולים 13.2% מכבי, בקופת-חולים 18.3% עיקרי, עבודה
 עצמאים; כרופאים שעובדים 21.7% לעומת בלבד, כשכירים עובדים מהרופאים 51.4% העסקה: תנאי

 :בקהילה עבודה הוראה. או ניהול במשרות עובדים 10%וכ־ כעצמאים וגם כשכירים גם עובדים 17.4%
 בבית־החולים. וגם בקהילה גם שעובדים 18% לעומת (82%) בקהילה רק עובדים הרופאים מרבית

 בעלי 18.5% לעומת (,40.7%) כלליים רופאים הם הראשוניים מהרופאים ניכר שיעור :6מומחיות
 מומחיות בעלי או פנימאים 19.3%ו- ילדים ברפואת מומחיות בעלי 21.5% משפחה, ברפואת מומחיות

 יש 14%ל- בקהילה. עבודה שנות 7מ־ יותר של ותק יש מהרופאים 80%מ- ליותר :בעבודה ותק אחרת.
 את שסיימו 48% לעומת בישראל לרפואה בתי־ספר בוגרי הינם מהרופאים 24.3% באקדמיה, מינוי

 הרופאים רוב שביעות״רצון: לשעבר. בברית-המועצות או אירופה מזרח בארצות לרפואה בית־הספר
 שהם שאמרו 26.5% לעומת (73.6%) מהעבודה רבה במידה או מאוד רבה במידה שבעי-רצון שהם אמרו

שבעי־רצון. לא כלל או מועטה בינונית, במידה שבעי-רצון

 קופות-החולים בין הרופאים התפלגות נוסף. עבודה כמקום יותר או אחת בקופת-חולים עובדים מהרופאים חלק 5
 14% בלבד, כללית בקופת-חולים עובדים 50% היא: נוסף( עבודה ומקום עיקרי עבודה מקום )כולל

קופות-חולים. בכמה עובדים 11%וכ- בלאומית 15% מאוחדת, בקופת־חולים 11% בלבד, מכבי בקופת-חולים
מומחיות. קבוצת בכל המתמחים כולל6

 מפורטים קופת-חולים לפי הראשוניים הרופאים של הפרקטיקה ומאפייני אישיים מאפיינים ניתוח
.1 בנספח
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)באחוזים( מרכזיים מאפיינים על״פי הרופאים התפלגויות :2 לוח
אחוזים המאפיינים המרואיינים מספר

52.5 כללית עיקרית: חולים קופת" 78818.3 מכבי
13.2 לאומית
16.0 מאוחדת
51.4 שכיר העסקה:* תנאי 79321.7 עצמאי
17.4 עצמאי + שכיר
9.5 ניהול

81.9 בקהילה רק בקהילה: עבודה 79918.1 בבית־החולים גם
60.0 גבר :מין 80040.0 אישה
25.2 40 עד גיל: 78123.0 45־40
34.3 55-45
17.4 56+
32.1 כללי רופא מומחיות: 80018.5 משפחה ברפואת מומחה
21.5 ילדים ברפואת מומחה
19.3 אחרת פנימאי/מומחיות
8.6 המשפחה ברפואת דיפלומה בעל כללי

10.8 ירושלים מחוז :עבודה אזור 783
48.6 והמרכז אביב תל
30.9 והצפון חיפה
9.7 והדרום שבע באר

54.8 גדולה בעיר :עירוני / כפרי 785
21.6 קטנה בעיר
10.4 עירוני( וגם כפרי )גם מעורבת קהילה
13.1 כפרי יישוב
24.3 ישראל :לרפואה ספר בית־ סיום ארץ 781
20.0 אמריקה צפון + אירופה מערב
48.3 לשעבר ברית־המועצות + אירופה מזרח

7.3 אמריקה( דרום אוסטרליה, אפריקה, )אסיה, אחר

בקהילה: בעבודה ותק שנות 78419.1 שנים 6 עד 1
40.3 16 עד 7
25.2 26 עד 17
15.4 27+

:באקדמיה מינוי יש האם 783
14.2 כן
85.8 לא
17.6 מאוד רבה מהעבודה: רצוו שביעות־ 785
56.0 רבה
24.3 בינונית

2.2 שבע־רצון לא +בכלל מועטה
משתנה ובנינו היה( )אם הנוסף העבודה במקום והן העיקרי העבודה במקום הן ההעסקה תנאי את בדקנו *

השניים. את המשלב
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 תפקיד למילוי הראשוני הרופא של הפורמלית וההכשרה הידע 5.2
שער" "שומר

כיום המלל ■ הראשתיים הרופאים של הפורמלית ההכשרה א.
 ההכשרה מאפייני 7תעודה?" עם התמחות מסלול עברת שבו הרפואי המקצוע "מה נשאלו הרופאים
 בהם בתי-הספר התמחות, מסלול עברו בו הרפואי המקצוע כולל הראשוניים, הרופאים של הרפואית

.3 בלוח מתוארים קופת־חולים, לפי אקדמי ומינוי נוספות רפואיות הכשרות רפואה, לימודי סיימו

בישראל. המדעית מהמועצה לאו־דווקא כלשהי, מומחה בתעודת מדובר7

קופת-חולים
)באחוזים( קופת-חולים לפי הראשוניים, הרופאים של הרפואית ההכשרה מאפייני :3 לוח

לאומית מאוחדת מכבי כללית סה״כ המשתנה
לרפואה* בית־ספר סיום ארץ

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה״כ
11.5 21.2 34.0 25.2 24.3 ישראל
14.8 21.2 20.6 20.6 20.0 אמריקה צפון + אירופה מערב
67.2 48.5 35.5 47.5 48.3 לשעבר ברית-המועצות + אירופה מזרח

6.6 9.1 9.9 6.6 7.30 אמריקה( דרום אוסטרליה, אפריקה, )אסיה, אחר

מומחיות*
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה״כ

49.2 39.4 22.8 28.6 32.1 כללי רופא
3.1 5.8 13.1 28.6 18.5 משפחה ברפואת מומחה

21.9 22.1 29.7 17.4 21.5 ילדים ברפואת מומחה
18.0 32.7 29.7 12.8 19.3 אחרת מומחיות פנימאי/

7.8 0.0 4.8 12.6 8.6 1המשפחה ברפואת דיפלומה בעל

נוספות* הכשרות
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה״כ
47.7 34.8 44.0 43.1 42.9 נוספת הכשרה ללא
28.0 34.8 35.3 30.7 31.7 אחרים לימודים

בבחינות עמדו לא אך תעודה, ללא התמחות סיימו
11.2 11.2 11.2 13.1 12.1 מומחה לתעודת גמר
13.1 18.0 7.8 11.0 11.8 אלטרנטיבית רפואה
0.0 1.1 1.7 2.1 1.5 MPH

אקדמאי* מינוי
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה״כ

5.6 8.7 20.9 15.8 14.2 יש
94.4 91.3 79.1 84.2 85.8 אין

pco.ooi *
 באחת שנים ארבע עד שלוש משך בשבוע יום בהיקף קורס שעבר למי ניתנת משפחה ברפואת דיפלומה 1

 מיומנויות מחלות, של ביו־פסיכו־סוציאליים היבטים ניתנים בקורס בישראל. המשפחה לרפואת מהמחלקות
בין־אישית. ותקשורת קליניות
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 הראשוניים הרופאים בין בארץ לרפואה בתי-הספר בוגרי בשיעור מובהק הבדל קיים כי עולה מהלוח
 כי נמצא כמו־כן, והלאומית. המאוחדת בקופות-החולים לעומת והכללית, מכבי בקופות-החולים

 בקופות-החולים לעומת משפחה ברפואת מומחים יותר משמעותי באופן יש כללית בקופת-חולים
 לעומת ילדים וברפואת פנימית ברפואה מומחים יותר יש ומאוחדת מכבי ובקופות־החולים האחרות,

כללית. בקופת-חולים

 בין אקדמאים מינויים הנושאים הרופאים שיעור לגבי קופות-החולים בין מובהק הבדל גם קיים
ולאומית. מאוחדת קופות-חולים לעומת ומכבי הכללית קופות-החולים

 התמחות בעלי ראשוניים רופאים הם רופאים( 82)כ- מהרופאים 10% כי נמצא המדגם אוכלוסיית מכלל
 על נוספת התמחות להם שיש או פנימית, רפואה או ילדים רפואת משפחה, רפואת שאינה אחרת

 פולמונולוגיה, כמו תת-התמחויות כללו הנשאלים ציינו אותם השונות ההתמחויות אלה. מקצועות
 ויונקים, פגים גריאטריה, אנדוקרינולוגיה, וכירורגיה, אונקולוגיה נפרולוגיה, אלרגיה,

 אף־אוזן־גרון, אורולוגיה, הילד, של פסיכיאטרית אורתופדיה, זיהומים, הרדמה, גסטרואנטרולוגיה,
 תעודת כולל מלאה, בהתמחות מדובר בחלק פרמקולוגיה. נוירולוגיה, קרדיולוגיה, ראומטולוגיה,

תעודה. ללא התמחות מסלול סיימו וחלקם מומחה,

 למילוי כמספקת הראשוניים הרופאים על־ידי הנתפסת הפורמלית ההכשרה ב,
. בקהילה ראשוני רופא של תפקיד

 (.4 )לוח בקהילה הראשוני הרופא של ההכשרה להיות צריכה לדעתם מה נשאלו הראשוניים הרופאים
 לרופא הרצויה ההתמחות הינה משפחה רפואת רק כי סברו הרופאים מכלל אחוזים וחמישה שלושים
 פנימית, רפואה ההתמחויות: מבין התמחות כי אמרו רופאים( 295) אחוזים ושבעה שלושים ראשוני.

 200 מתוכם, שער. שומר של תפקיד למילוי מספקת התמחות הינה משפחה, רפואת או ילדים, ו/או
 ברפואה רצויה כהתמחות ילדים( או )פנימית אחרת מומחיות או משפחה ברפואת התמחות ציינו רופאים

 מלבד נוספת בהכשרה צורך אין כי סברו המדגם( מכלל 6%) רופאים ושמונה ארבעים 8ראשונית.

לרפואה. בבית־הספר הלימודים

 ברפואת ו/או ילדים ברפואת ו/או פנימית ברפואה התמחות רק כי סברו המדגם מכלל רופאים וארבעה שבעים 8
 במקצוע התמחות נחוצה כי סברו רופאים ושלושה ארבעים ראשוני. לרופא הרצויות ההתמחויות הן משפחה

כלשהו. רפואי

)באחוזים(* קופות-חולים לפי ראשוני, לרופא הרצויה ההכשרה :4 לוח

_____________________________ההכשרה
סה״ב

 לרפואה בית-הספר על נוסף בהכשרה צורך אין
 משפחה ברפואת התמחות רק

אחר רפואי במקצוע התמחות
 מקצועית בהכשרה אלא בהתמחות צורך אין
 ,וכד דיפלומה קורס כמו

______קופת-חולים
 לאומית וחדתמא

100.0 100.0
6.1 9.6

29.6 28.8
44.9 29.6

19.4 32.0

מכבי כללית סח״כ
100.0 100.0 100.0

2.2 6.2 6.0
31.7 39 34.7
48.2 34 37.3

18.0 21 22.0
P=0.002 *
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 בקופת־חולים רופאים יותר לדעת זה. בנושא קופות-החולים בין מובהק הבדל קיים כי עוד עולה 4 מלוח
 מכלל 28.8%ו- 29.6% ,31.7% לעומת (39%) משפחה ברפואת התמחות היא הרצויה ההכשרה כללית

 ניכר שיעור לדעת זאת, לעומת בהתאמה(. ולאומית, מאוחדת )מכבי, האחרות בקופות־החולים הרופאים
 פנימית, רפואה מבין התמחות כל בהתאמה( ,44.9%ו- 48.2%) ומאוחדת מכבי קופות־חולים מרופאי
 בהתמחות צורך אין לאומית קופת-חולים מרופאי 32% ולדעת רצויה, היא משפחה ורפואת ילדים רפואת

ראשונית. ברפואה הכשרה ומספיקה פורמלית

 מספקת בעיניו שנראית ההכשרה לבין הרופא של בפועל ההכשרה בין מובהק קשר קיים כי עולה 5 מלוח
 אמרו התמחות ללא הכלליים מהרופאים אחוזים ותשעה ארבעים ראשוני. רופא של תפקיד למילוי

 התמחות. ללא מקצועית הכשרה או בלבד לרפואה בית-ספר או היא ראשוני לרופא הרצויה שההכשרה
 משפחה. ברפואת בהתמחות צורך יש כי חושבים משפחה ברפואת מהמומחים אחוזים ושניים שבעים
 רפואי במקצוע בהתמחות צורך יש כי סברו הילדים מרופאי 77%ו- מהפנימאים אחוזים ושלושה שישים
 מכלל אחוזים ושבעה חמישים משפחה. רפואת או ילדים, רפואת ו/או פנימית, רפואה כולל כלשהו

 כי סברו 29%ו־ התמחות ללא מקצועית הכשרה מספיקה כי ציינו דיפלומה עם הכלליים הרופאים
משפחה. ברפואת התמחות דרושה

)באחוזים(* בפועל המומחיות לפי הרופאים, לדעת הרצויה ההתמחות התפלגות :5 לוח
כללי רופא מומחה

דיפלומה עם מומחה ברפואה מומחה
ברפואת ברפואת פנימית ברפואת רופא
משפחה ילדים ואחר משפחה כללי בפועל רצוי/מומחיות

100 100 100 100 100 סח״כ
4 4 3 21 13 לרפואה בית-ספר על נוסף בהכשרה צורך אין

29 10 26 72 35 משפחה ברפואת התמחות רק
9 77 63 17 16 אחר רפואי במקצוע התמחות

57 9 8 10 36 פורמלית התמחות ללא מקצועית הכשרה
PO.OOl *

 הראשוניים הרופאים על-יד׳ שער" "שומר תפקיד של בפועל מילוי 5.3
 השער. שומר תפקיד את בפועל כיום ממלאים הראשוניים הרופאים מידה באיזו בדקנו המחקר במסגרת

 את ומתאם מרכז :עיקריים מרכיבים שלושה כבעל השער שומר תפקיד את הגדרנו זה במחקר כזכור,
 הטיפול מתן בתהליך תקציביים בשיקולים ומתחשב יועצים, לרופאים בלעדי מפנה בחולה, הטיפול
 נשאלו שער, שומר של תפקיד בפועל כיום ממלא הראשוני הרופא מידה באיזו לבדוק כדי לפיכך, הרפואי.

.6 בלוח מובאות התשובות שאלות. ארבע הרופאים
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_____________________)באחוזים( משער שומר תפקיד מרכיבי של בפועל מילה :6 לוח
---------:______________________________________השער שומר תפקיד מרכיבי

לרופאים חחולים בהפניות כיום טיפולך דרד את מתאר מבאית יןמי א
 וכד׳( אף־אוזן־גרון עיניים, עור, )כגון שכיחות במחלות המטפלים יועצים

ישירות פונים ולא על־ידי מופנים לייעוץ שזקוקים שלי החולים כל כמעט 1
 פונים והשאר על-ידי מופנים לייעוץ הזקוקים )כמחצית( שלי מהחולים גדול חלק .2

. ישירות
 והשאר על-ידי מופנים לייעוץ הזקוקים ממחצית( )פחות שלי מהחולים קטן חלק 3

ישירות פונים
ישירות פונים לייעוץ הזקוקים שלי החולים כל כמעט .4

 לרופאים החולים בהפניות כיום טיפולך דרך את מתאר הבאים המשפטים מבין איזה ב.
 וכד׳( אורולוגיה נוירולוגיה קרדיולוגיה, )כגון שכיחות פחות במחלות המטפלים יועצים

ישירות פונים ולא על־ידי מופנים לייעוץ שזקוקים שלי החולים כל כמעט 1
 והשאר על-ידי, מופנים לייעוץ הזקוקים יותר( או )מחצית שלי מהחולים גדול חלק .2

. ישירות פונים
 והשאר על-ידי, מופנים לייעוץ הזקוקים ממחצית( )פחות שלי מהחולים קטן חלק 3

ישירות פונים
ישירות פונים לייעוץ הזקוקים שלי החולים כל כמעט .4

 הטיפול ובתיאום בריכוז כיום עבודתך אופן את מתאר הבאים המשפטים מבין איזה ג.
 מידע מאשפוז, מידע והדמיה, מעבדה תשובות יועצים, מרופאים מידע )קבלת בחולים

וכר( תרופות על
הטיפול את ומתאם מרכז אני שלי החולים כל כמעט לגבי .1
ולגבי הטיפול את ומתאם מרכז אני יותר( או )מחצית שלי מהחולים גדול חלק לגבי .2

. . לא השאר
 ולגבי הטיפול את ומתאם מרכז אני ממחצית( )פחות שלי מהחולים קטן חלק לגבי 3

לא השאר
הטיפול את ומתאם מרכז אינני החולים כל כמעט לגבי .4

סה״כ

37.6

42.4

17.3
2.7

62.8

343

2.8
0.2

ז הרפואי הטיפול מתן בתהליך תקציביים בשיקולים כיום מתחשב אתה מידה באיזו ד.
מאוד רבה במידה .1
רבה במידה .2
בינונית במידה 3
מועטה במידה .4
 לא כלל .5

 המסכם אחד מדד הוגדר שער, כשומרי בפועל תפקידם לגבי הראשוניים הרופאים תשובות על בהסתמך
 בכל אם רבה" "במידה שער שומר תפקיד כממלא רופא הגדרנו אלו. לשאלות התשובות התפלגות את

 רק אם בינונית" "במידה שער שומר תפקיד כממלא רופא הגדרנו .2 או 1 בקטגוריה תשובה ענה השאלות
 את ממלא רופא והגדרנו ;2 או 1 ענה ובשאר 5,4,3 בקטגוריה תשובה ענה הארבע מתוך אחת בשאלה
 התפלגות אחת. משאלה ביותר 5-3 בקטגוריות תשובות ענה אם מועטה״ ״במידה השער שומר תפקיד
.7 בלוח מובאת שער שומר של תפקיד בפועל למילוי המדד
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________________שעי שמירת של תפקיד של בפועל למילוי המדד התפלגות :7 לווו
באחוזים סה״כ שער שומר של תפקיד ממלא

40.2 רבה במידה
44.2 בינונית במידה
15.6 מועטה במידה

 במידה השער שומר תפקיד את היום כבר בפועל ממלאים מהרופאים 40%כ- דיווחם, פי על כי רואים אנו
רבה.

 עם הקשר את בדקנו השער שומר תפקיד את בפועל הממלאים הרופאים את לאפיין על-מנת
 הרופאים בין מובהק הבדל אין כי נמצא מומחיותם. ואת הרופאים עובדים בה העיקרית קופת-החולים

 שיעור מומחיות. לפי הרופאים בין P0.003 של מובהקות ברמת מובהק הבדל נמצא קופות-החולים. לפי
 (30%) כלליים רופאים לעומת (47%) פנימית וברפואה (42%) משפחה ברפואת מומחים של יותר גבוה

השער. שומר תפקיד את בפועל רבה במידה ממלאים (36%) ילדים ורופאי (37%) דיפלומה ובעלי

 תפקיד של בפועל "מילוי היה התלוי המשתנה שבה לוגיסטית רגרסיה מסוג רב־משתני ניתוח גם ערכנו
 משתנים מין(; )גיל, דמוגרפיים משתנים כללו: 9התלויים הבלתי והמשתנים רבה, במידה השער" שומר

 טיפול ביום, חולים מספר )קופת-חולים, ארגוניים משתנים לימודים(; סיום ארץ )התמחות, מקצועיים
מהעבודה. ושביעות-רצון ;כפרית/עירונית( באוכלוסייה

 מול עיקרית כקופה כללית קופת-חולים מבוגרים; מול 55 עד גיל דיכוטומית: הוגדרו תלויים הבלתי המשתנים 9
 לימודים סיום ארץ כלליים; רופאים לעומת ילדיס/משפחה/פנימית ברפואת מומחיות קטנות; קופות-חולים

 עבודה ;מגעים 49 עד לעומת ביום חולים עם יותר או מגעים 50 ;אחרות לעומת לשעבר ישראל/ברית-המועצות
 5 של סולם על הוגדרה שביעות־הרצון מעורב. כפרי/עירוני או כפרי אזור קטנה, בעיר עבודה לעומת גדולה בעיר

מאוד. גבוה=5מאוד... נמוך=1 :דרגות

 בפועל "מילוי על מובהקת חיובית עצמאית השפעה ישנה גדולה" בעיר עובד "לא שלמשתנה עולה 8 מלוח
גבולית. חיובית השפעה ישנה מהעבודה לשביעות־רצון רבה. במידה השער" שומר תפקיד של

לוגיסטית רגרסיה
- בפועל( למילוי במדד גבוה ציון )קבלת שער שומר של תפקיד בפועל מילוי המנבאים המשתנים :8 לוח

Odd Ratio Std. Error B משתנים
0.74 0.22 ־0.290 55מ- פחות גיל:
1.12 0.17 0.18 גבר :מין
1.10 0.17 0.10 כללית בקופת־חולים עבודה
0.78 0.22 ־0.251 ילדים ברפואת מומחיות יש
1.02 0.22 0.026 משפחה ברפואת מומחיות יש
1.26 0.19 0.238 בישראל לימודים לסיים
1.24 0.11 ‘0.222 מעבודה שבע-רצון להיות
1.12 0.20 0.120 50מ- גבוה ביום חולים מספר
1.62 0.17 “0.489 מעורבת קטנה/בכפר/בקהילה בעיר לעבוד

P=0.05 ״
P<0.001 “
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 השער", "שומר תפקיד של מהמרכיבים אחד כל בפועל הממלאים הרופאים את לאפיין על-מנת בהמשך,
 "מילוי היה מודל בכל התלוי המשתנה מרכיב. כל לגבי לוגיסטית רגרסיה מסוג רב-משתני ניתוח ערכנו
 11 10דיכוטומית. הוגדר והוא התפקיד", מרכיב של בפועל

 למקצועות ליועצים בלעדי "מפנה תפקיד של בפועל מילוי הטיפול", ותיאום "ריכוז תפקיד של בפועל מילוי 10
 מפנה=1 דיכוטומית: הוגדרו שכיחים" לא למקצועות ליועצים בלעדי "מפנה תפקיד של בפועל ומילוי שכיחים",

 כאשר דיכוטומית הוגדר תקציביים" בשיקולים "התחשבות תפקיד של בפועל מילוי ;החולים לכל כמעט בלעדי
רבה". "במידה או מאוד" רבה ״במידה=1

.9 שוליים הערת ראה תלויים הבלתי המשתנים לפירוט 11

 ארץ )התמחות, מקצועיים משתנים מין(; )גיל, דמוגרפיים משתנים כללו: 11תלויים הבלתי המשתנים
 באוכלוסייה טיפול ביום, חולים מספר )קופת-חולים, ארגוניים משתנים ;לימודים( סיום

.12-9 בלוחות מופיעים הרגרסיות ניתוחי תוצאות מהעבודה. שביעות-רצון ;כפרית/עירונית(

 בעיר עובד "לא מהעבודה", גבוהה "שביעות-רצון ילדים", ברפואת "מומחיות למשתנים כי עולה 9 מלוח
 "מפנה השער שומר תפקיד מרכיב של בפועל מילוי על מובהקת חיובית עצמאית השפעה ישנה גדולה",

שכיחות". במחלות המטפלים יועצים לרופאים

לוגיסטית רגרסיה - שכיחות במחלות
המטפלים יועצים לרופאים הרופא של החולים כל כמעט של הפנייתם את המנבאים המשתנים :9 לוח

Odd Ratio Std. Error B משתנים
0.89 0.23 -0.112 55מ- פחות גיל:
0.93 0.17 -0.063 גבר :מין
1.31 0.17 0.270 כללית בקופת-חולים עבודה
1.54 0.21 *0.435 ילדים ברפואת מומחיות יש
0.81 0.23 -0.199 משפחה ברפואת מומחיות •׳יש
1.08 0.20 0.080 בישראל לימודים לסיים
1.49 0.12 **0.436 מעבודה שבע-רצון להיות
0.89 0.21 -0.115 50מ- גבוה ביום חולים מספר
2.51 0.17 **0.924 מעורבת קטנה/כפר/קהילה בעיר לגור

P<0.03 *
PO.OOl **

 סיום ילדים, ברפואת מומחיות עיקרי, עבודה כמקום כללית בקופת-חולים לעבודה כי עולה 10 מלוח
 השפעה ישנה ,55מ- צעיר וגיל גדולה, בעיר עובד לא מהעבודה, גבוהה שביעות-רצון בישראל, לימודים
 יועצים לרופאים "מפנה השער שומר תפקיד מרכיב של בפועל מילוי על מובהקת חיובית עצמאית

שכיחות". פחות במחלות המטפלים
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 המטפלים יועצים לרופאים החולים בהפניות כיום הרופא טיפול דרך את המנבאים המשתנים :10 לוח
_______________________________________לוגיסטית רגרסיה - שכיחות פחות במחלות

Odd Ratio Std. Error B משתנים
1.54 0.23 *0.432 55מ־ פחות גיל:
0.75 0.18 -0.298 גבר :מין
1.53 0.19 **0.425 כללית בקופת-חולים עבודה
1.82 0.25 **0.622 ילדים ברפואת מומחיות יש
0.73 0.24 -0.317 משפחה ברפואת מומחיות יש
1.83 0.23 ***0.604 בישראל לימודים לסיים
1.27 0.12 *0.241 מעבודה שבע-רצון להיות
1.07 0.22 0.087 50מ- גבוה ביום חולים מספר
1.89 0.18 ***0.638 מעורבת קטנה/כפר/קהילה בעיר לגור

P=0.05
P<0.02 **
P<0.001 ***

 לא לרפואה בית-ספר סיימו עיקרי, עבודה כמקום כללית קופת־חולים עובדי לנשים, כי עולה 11 מלוח
 חולים, עם ביום מגעים 50 ומעל מהעבודה, גבוהה שביעות־רצון אירופה, לשעבר/במזרח בברית־המועצות

 ותיאום "ריכוז השער שומר תפקיד מרכיב של בפועל מילוי על מובהקת חיובית עצמאית השפעה ישנה
בחולים". הטיפול

 כל כמעט לגבי הטיפול ובתיאום בריכוז כיום הרופא עבודת דרך את המנבאים המשתנים :11 לוח
לוגיסטית רגרסיה " החולים

Odd Ratio Std. Error B משתנים
0.80 0.23 -0.242 ■ 55מ- פחות גיל:
1.64 0.18 ** 0.500 אישה :מין
1.50 0.16 **0.430 כללית בקופת־חולים עבודה
0.83 0.21 -0.181 פנימית ברפואה מומחיות יש
0.69 0.18 *-0.370 אירופה לשעבר/במזרח בברית-המועצות לימודים לסיים
1.44 0.11 **0.370 מעבודה שבע־רצון להיות
1.63 0.21 * 0.489 50מ- גבוה ביום חולים מספר

0.945 0.17 -0.06 גדולה בעיר לעבוד
P<0.01 *
P=0.00 “

 מובהקת חיובית השפעה ישנה מהעבודה, גבוהה ולשביעות-רצון ,55 גיל מעל לגברים, כי עולה 12 מלוח
תקציביים". בשיקולים "התחשבות השער שומר התפקיד מרכיב של בפועל מילוי על
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מתן בתהליך תקציביים בשיקולים כיום, הרופא התחשבות מידת את המנבאים המשתנים :12 לוח

P=0.05 *

_______לוגיסטית רגרסיה ־ הרפואי הטיפול
___________________________________משתנים

55מ- יותר גיל:
גבר :מין

כללית בקרפת-חולים עבודה
פנימית ברפואה מומחיות יש

אירופה לשעבר/במזרח בברית־המועצות לימודים לסיים

מעבודה שבע-רצון להיות
50מ- גבוה ביום חולים מספר
__________מעורבת בכפר/בקהילה קטנה/ בעיר לעבוד

Odd Ratio Std. Error B
1.49 0.21 *0.403
1.41 0.17 **0.345
1.11 0.16 0.109
1.18 0.20 0.171

1.28 0.17 0.251
1.25 0.11 **0.226
1.17 0.19 0.161
1.20 0.16 0.210

P<0.04 “

 של תפקיד למלא הראשוניים הרופאים של והעניין המוכנות מידת 5.4
שער" "שומר

הראשוני הרופא תפקיד תפיסתא.
 לדעתך מידה "באיזו הראשוני הרופא תפקיד את המרכיבים נושאים של סדרה לגבי נשאלו הרופאים

 לדרגו התבקשו נושא כל לגבי הבאים". בנושאים תעסוק ראשוני כרופא תפקידך שבמסגרת רצוי
.13 בלוח מתוארים הממצאים לא״. ו״כלל מועטה״ ״במידה עד מאוד״ רבה מ״במידה

 במסגרת כי חושבים אחוזים שבעים השונים. לנושאים בהתייחסות הבדל קיים כי עולה 13 לוח מנתוני
 כי חושבים 53.5% ובהרגעתו, בחולה בתמיכה מאוד״ רבה ״במידה לעסוק רצוי ראשוני כרופא התפקיד

 כי ענו מהרופאים יותר נמוך שיעור בחולה. הטיפול כל ותיאום בריכוז מאוד" רבה "במידה לעסוק רצוי
 ולבדיקות (23.2%) יועצים לרופאים הפניות על המחליט הבלעדי הגורם להיות מאוד״ רבה ״במידה רצוי

(.27.5%) והדמיה מעבדה
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)באחוזיס( העיסוק ומידת tafia יעסוק הראשוני הרופא כי שרצוי התפק׳ידינו :13 לוח

 כלל
 לא

1

 במידה
 מועטה

2

 • במידה
 בינונית

3

 במידה
רבה

4

 במידה
 רבה

מאוד
5 סה״כ

0.3 1.4 28.2 70.1 100.0 החולה את ולהרגיע לתמוך

)טיפול בחולה הטיפול כל את ולתאם לרכז
0.2 0.4 4.4 41.5 53.5 100.0 והמשכי( כוללני

0.3 1.7 7.6 48.4 42.0 100.0 כרוניים חולים אחר ולעקוב לטפל לאתר,

1.1 1.7 11.4 45.7 40.1 100.0 בריאות ובקידום מונעת ברפואה לעסוק

רפואה גורמי מול החולה לענייני לדאוג
0.6 2 9.8 48.8 38.8 100.0 יועצים( רופאים )בית-החולים, אחרים

עניין בכל החולים את ולהדריך לייעץ
1.2 1.4 12.4 48.6 36.3 100.0 בריאותי

הפניות על המחליט הבלעדי הגורם להיות
2.7 3.1 15.4 51.3 27.5 100.0 וכדומה להדמיה מעבדה, לבדיקות

הפניות על המחליט הבלעדי הגורם להיות
2.9 4.4 20.3 49.2 23.2 100.0 יועצים לרופאים

6.9 13.3 26.1 34.3 19.3 100.0 הצורך במידת בית ביקורי לבצע

מינהליים גורמים מול החולה לענייני לדאוג
19.7 28.2 2.5 18.3 8.7 100.0 כספיים( החזרים תורים, )סידורי במערכת

מתן בתהליך תקציביים בשיקולים להתחשב
5.4 14 37.3 35.1 8.2 100.0 הרפואי הטיפול

20.7 19.6 29.1 23.3 7.3 100.0 ביממה שעות 24 לחולה אחראי להיות

 ניתוח ביצענו הראשוני הרופא של התפקיד מרכיבי לגבי הרופאים תפיסות את לעומק להבין על-מנת
 מורכב הראשוני הרופא תפקיד הרופאים, תפיסת פי על כי מלמד הניתוח (.factor analysis) גורמים

 רחבה אחריות ;ובדיקות לייעוצים■ בלעדי מפנה בחולה; ותמיכה טיפול מובחנים: ממדים מארבעה
 פקטור בצל הפריטים בין המיתאם ומידת שהתקבלו הפקטורים הטיפול. ותיאום ריכוז לחולה;

 כממד לפיכך ונתפס פקטור באף נכלל לא תקציביים שיקולים הפעלת של הממד .14 בלוח מתוארים
נפרד.
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factor analysis) ־ הראשוני הרופא של הרצוי התפקיד תפיסת על השאלות של לממדים קיבוץ :14 לוח
מהימנות( ובדימת

load ותמיכה( )טיפול -1 ממד רצויים נושאים
0.476
0.721
0.806
0.758

החולה את ולהרגיע לתמוך
 בריאותי עניין בכל החולים את ולהדריך לייעץ

 בריאות ובקידום מונעת ברפואה לעסוק
כרוניים חולים אחר ולעקוב לטפל לאתר,

alpha reliability = 0.69

0.865
0.850

בלעדי( )מפנה - 2 ממד רצויים נושאים
ליועצים הפניות על המחליט הבלעדי הגורם להיות
וכדומה הדמיה לבדיקות מעבדה, לבדיקות הפניות על המחליט הבלעדי הגורם להיות

alpha reliability = 0.74

0.717
0.731
0.612

לחולה( רחבה )אחריות ־ 3 ממד רצויים נושאים
 וכד׳( תורים )סידורי מינהליים גורמים מול החולה לענייני לדאוג
 ביממה שעות 24 לחולה אחראי להיות
הצורך במידת בית ביקורי לבצע

alpha reliability = 0.55

0.775
0.726

 ותיאום( )ריכוז י 4 ממד רצויים נושאים
 בחולה הטיפול כל את ולתאם לרכז

רפואה גורמי מול החולה לענייני לדאוג
alpha reliability = 0.66

 רצוי כי חושבים מהרופאים 50%שכ- עולה מהלוח .15 בלוח מתוארת ממד בכל הציונים התפלגות
 8% לעומת בחולה, ותמיכה בטיפול הקשורים בנושאים יעסוק הראשוני שהרופא מאוד״ רבה ״במידה

 4%וכ- מאוד", רבה "במידה תקציביים בשיקולים להתחשב הרופא של מתפקידו כי הסוברים בלבד
 להיות מינהליים, גורמים מול החולה לענייני )לדאוג לחולה רחבה אחריות לקבל מתפקידו כי החושבים

 רצוי כי סבורים אחוזים ושניים שלושים מאוד". רבה "במידה בית(, ביקורי ולבצע שעות 24 אחראי
הפניות. על המחליט הבלעדי הגורם יהיה הראשוני שהרופא מאוד" רבה "במידה

)באחוזים( הראשוני הרופא תפקיד של ממד בכל הציונים התפלגות :15 לוח
במידה במידה במידה במידה כלל

««י ג׳ט1הנ׳ הרגמדי״ודג :1כ דוח

מאוד רבה רבה בינונית מועטה לא
5 4 3 2 1 סח״כ הפקטורים

55.8 39.9 3.8 0.5 0.0 100.0 ותיאום ריכוז
49.8 46.1 4 0.2 0.0 100.0 ותמיכה טיפול
31.9 51.2 12.3 3.1 1.5 100.0 בלעדי מפנה
8.0 35.0 37.0 14.0 5.4 100.0 תקציביים בשיקולים להתחשב
3.8 שעות 24) לחולה רחבה אחריות

23.0 42.7 26.7 3.9 100.0 ומינהלית(
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השער" את"שומר המאפיינים התפקיד ממדי פלפי הרופאים עמדות ב.
 השער" "שומר בתפקיד קשורים נושאים 4 הראשוני, הרופא תפקיד את המרכיבים הנושאים 12 מתוך

 הפניות על המחליט הבלעדי הגורם בחולה, הטיפול כל את ולתאם לרכז זה: במחקר שהוגדר כפי
 בשיקולים להתחשב וכד׳, הדמיה מעבדה, לבדיקות הפניות על המחליט הבלעדי הגורם יועצים, לרופאים

הרפואי. הטיפול מתן בתהליך תקציביים

 "שומר תפקיד של הללו המרכיבים ארבעת לגבי הרופאים בעמדות שונות קיימת כי עולה 13 מלוח
 מאוד" רבה "במידה או רבה" "במידה רצוי כי חושבים מהרופאים אחוזים וחמישה תשעים השער".
 רבה" "במידה רצוי כי חושבים יותר נמוך שיעור בחולה. הטיפול כל את ויתאם ירכז הראשוני שהרופא

 חושבים 79%ו־ (72%) יועצים לרופאים הבלעדי המפנה יהיה הראשוני שהרופא מאוד״ רבה ״במידה או
 רבה "במידה או רבה" "במידה רצוי כי חושבים 43% זאת, לעומת והדמיות. לבדיקות הפניה לגבי כך

הרפואי. הטיפול מתן בתהליך תקציביים בשיקולים יתחשב הראשוני שהרופא מאוד"

 ערכנו השער", "שומר תפקיד של מרכיב כל כלפי החיוביות העמדות בעלי הרופאים את לאפיין על-מנת
 הבלתי והמשתנים המרכיב, כלפי העמדה היה התלוי המשתנה ליניארית. רגרסיה מסוג רב-משתני ניתוח

 ;לימודים( סיום ארץ )התמחות, מקצועיים משתנים ;מין( )גיל, דמוגרפיים משתנים :כללו 12תלויים
 ושביעות־רצון כפרית/עירונית(, באוכלוסייה טיפול ביום, חולים מספר )קופת-חולים, ארגוניים משתנים

מהעבודה.

.9 שוליים הערת ראה תלויים הבלתי המשתנים לפירוט12

.19־16 בלוחות מופיעים הרגרסיות ניתוחי תוצאות

 עיר שאינו באזור ועובד בישראל, לימודים סיום פנימית, ברפואה מומחיות :למשתנים כי עולה 16 מלוח
 "ריכוז השער שומר תפקיד מרכיב כלפי חיובית עמדה על מובהקת חיובית עצמאית השפעה ישנה גדולה,

הטיפול". ותיאום

ליניארית רגרסיה
- והמשכי( כוללני )טיפול בהולה הטיפול כל את ולתאם לרכז הרופא רצון המנבאים המשתנים :16 לוח

Std. Error B משתנים
0.063 0.0049 55מ- פחות גיל:
0.047 -0.0089 גבר :מין
0.047 -0.0027 כללית בקופת-חולים עבודה
0.060 *0.124 פנימית ברפואה מומחיות יש
0.054 **0.158 בישראל לימודים סיים
0.032 -0.0061 מעבודה שביעות־רצון
0.057 -0.0058 50מ- גבוה ביום חולים מספר
0.047 **0.150 מעורבת קטנה/כפר/קהילה בעיר עובד

P<0.05 *
PcO.OOl **

R Square = 0.042
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 ישנה מהעבודה, גבוהה ושביעות-רצון ילדים, ברפואת מומחיות בחו״ל, לימודים לסיום כי עולה 17 מלוח
 בלעדי "מפנה השער שומר תפקיד מרכיב כלפי חיובית עמדה על מובהקת חיובית עצמאית השפעה

יועצים". לרופאים

 ־ מעצים לרופאים הפניות על המחליט הבלעדי הגורם להיות הרופא רצון המנבאים המשתנים :17 לוח
__________________________________________________________ליניארית רגרסיה

Std. Error B משתנים
0.099 0.0036 55מ- פחות גיל:
0.074 0.120 גבר :מין
0.075 -0.001 כללית בקופת-חולים עבודה
0.094 *0.193 ילדים ברפואת מומחיות יש
0.097 0.0066 משפחה ברפואת מומחיות יש
0.087 *0.169 בישראל לא לימודים לסיים
0.051 **0.168 מעבודה שבע-רצון להיות
0.090 0.0045 50מ- גבוה ביום חולים מספר
0.075 -0.0023 מעורבת קטנה/כפר/קהילה בעיר עובד

P<0.03 *
P<0.001 **

R Square = 0.027

 בישראל, לימודים סיום ילדים, ברפואת מומחיות משפחה, ברפואת למומחיות כל עולה 18 מלוח
 מובהקת חיובית עצמאית השפעה ישנה גדולה, עיר שאינו באזור ועבודה מהעבודה, גבוהה שביעות־רצון

והדמיות". מעבדה לבדיקות בלעדי "מפנה השער שומר תפקיד מרכיב כלפי חיובית עמדה על

 מעבדה, לבדיקות הפניות על המחליט הבלעדי הגורם להיות הרופא רצון המנבאים המשתנים :18 לוח
 ליניארית רגרסיה - וכדומה להדמיה

Std. Error B משתנים
0.093 0.0030 55מ- פחות גיל:
0.070 0.0020 גבר מין:
0.071 0.0023 כללית בקופת-חולים עבודה
0.088 *0.142 ילדים ברפואת מומחיות יש
0.092 *0.194 משפחה ברפואת מומחיות יש
0.082 *0.177 בישראל לא לימודים לסיים
0.048 **0.188 מעבודה שבע-רצון להיות
0.084 0.0056 50מ- גבוה ביום חולים מספר
0.070 *0.123 מעורבת קטנה/כפר/קהילה בעיר עובד

P<0.03 *
PO.OOl **

R Square = 0.042
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 משפחה, ברפואת מומחיות ילדים, ברפואת מומחיות גבר, ,55 מתחת גיל למשתנים כי עולה 19 מלוח
 מובהקת חיובית עצמאיות השפעה ישנה חולים, עם ביום מגעים 50 מעל מהעבודה, גבוהה שביעות-רצון

תקציביים". בשיקולים "התחשבות השער שומר תפקיד מרכיב כלפי חיובית עמדה על

ליניארית רגרסיה -
הרפואי הטיפול מתן בתהליך תקציביים בשיקולים להתחשב הרופא רצון המנבאים המשתנים :19 לוח

Std. Error B משתנים
0.091 *0.231 55מ- פחות גיל:
0.068 *0.141 גבר :מין
0.069 0.112 כללית בקופת-חולים עבודה
0.084 *0.165 ילדים ברפואת מומחיות יש
0.090 ** 0.347 משפחה ברפואת מומחיות יש
0.079 0.0047 בישראל לימודים לסיים
0.047 **0.170 מעבודה שבע-רצון להיות
0.082 *0.230 50מ־ גבוה ביום חולים מספר
0.067 0.0020 גדולה בעיר עובד

P<0.05 *
P<0.001 **

R Square = 0.57

ישירה לפנייה האפשרות שתינתן מעוניינים הרופאים בהם מקצועות ג.
 גם נשאלו הרופאים לייעוצים", בלעדי "מפנה תפקיד כלפי הרופאים עמדות את יותר להבין על-מנת
 מקצועות לשורת ישירות לפנות אפשרות תינתן שלהם שלחולים מעוניינים הם האם מפורטת, שאלה

 שכיחה אליהם ושההפניה ישירה פנייה בהם ישנה שכיום מקצועות הם אלה בחלקם, ספציפיים. רפואיים
 שכיחה לא וההפניה ישירה פנייה בהם אין ובחלקם, ועיניים(; עור אורתופדיה, )אף־אוזן-גרון,

התשובות. התפלגות את מביא 20 לוח וקרדיולוגיה(. נוירולוגיה )אורולוגיה,

________)באחוזים( קשתים למקצועות ישירה לפנייה באפשרות מעוניין :20 לוח
יודע לא ישירה פנייה לאפשר לא ישירה פנייה לאפשר המקצוע

2.3 27.9 69.8 עור
3.4 47.8 48.8 אורתופדיה
3.9 43.8 52.3 אף־אוזן־גרון
1.4 19.3 79.3 עיניים
1.4 ’86.9 11.7 קרדיולוגיה
2.2 77.7 20.1 אורולוגיה
1.3 84.5 14.2 נוירולוגיה

15.8 70.0 14.2 המקצועות לכל

 עיניים השכיחים: למקצועות ישירה פנייה לאפשר יש הרופאים רוב לדעת כי עולה 20 לוח מנתוני
 ישירה פנייה לאפשר יש לאורתופדיה שגם חשבו גבוה שיעור (.52%) אף־אוזן־גרון (,69.8%) עור (,79.3%)
 ,14.2%ו- 11.70/0 רק סברו ונוירולוגיה, קרדיולוגיה כמו שכיחים לא למקצועות זאת, לעומת (.49%)
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 המקצועות לכל ישירה פנייה לאפשר שיש סברו 14.2% רק ישירה. פנייה לאפשר שיש בהתאמה,
הבחנה. ללא הרפואיים,

 )לאף ישירה לפנייה אפשרות שתינתן כלל מעוניין לא :קטגוריות לשלוש הרופאים תשובות את סיווגנו
 אורתופדיה עיניים, )עור, בלבד שכיחים למקצועות ישירה לפנייה אפשרות שתינתן מעוניין מקצוע(;

 )קרדיולוגיה, שכיחים לא למקצועות גם ישירה לפנייה אפשרות שתינתן ומעוניין ואף־אוזן־גרון(,
 מעוניינים אינם כי ענו הנשאלים מכלל 14% כדלהלן־ היתה התשובות התפלגות ואורולוגיה(. נוירולוגיה

 ישירה לפנייה אפשרות שתהיה מעוניינים הם כי ענו 60% מקצוע, באף ישירה לפנייה אפשרות שתינתן
 לא למקצועות גם ישירה לפנייה אפשרות שתינתן מעוניינים הם כי ענו 26%ו- בלבד, שכיחים למקצועות

שכיחים.

 :כדלהלן ישירה לפנייה אפשרות תינתן כי כלל מעוניינים שאינם הראשוניים הרופאים את לאפיין ניתן
 מכלל 13% )לעומת כפריים באזורים עובדים מהם 23% המדגם(; מכלל 60% )לעומת גברים מהם 78%

 גיל, לפי המדגם אוכלוסיית שאר לבין בינם מובהק הבדל אין כפריים(. באזורים העובדים המדגם
ומומחיות. קופת-חולים

 אורתופדיה עור, )אף־אוזן־גררן, בלבד שכיחים למקצועות ישירה פנייה תהיה כי שמעוניינים הרופאים
עבודה. ומקום מומחיות קופת-חולים, מין, בגיל, המדגם אוכלוסיית משאר נבדלים אינם ועיניים(

 לרופאים בלעדי "מפנה השער שומר תפקיד מרכיב כלפי חיובית עמדה בין הקשר את בדקנו כמו-כן,
 מבין כי נמצא, הספציפיים. למקצועות ישירות לפנות אפשרות מתן לגבי התשובות לבין יועצים"

 24% מאוד״, רבה ״במידה לייעוצים הבלעדי המפנה להיות הרופא של מתפקידו שלדעתם שענו הרופאים
 מעוניינים הם כי אמרו 58%ו־ מקצוע באף ישירה לפנייה אפשרות שתהיה מעוניינים אינם הם כי אמרו

 אלה גם כלומר, ואורתופדיה(. עיניים עור, )אף־אוזן־גרון, שכיחים למקצועות רק ישירה פנייה שתהיה
 בכל בכך מעוניינים בהכרח לא מאוד", רבה "במידה לייעוצים הבלעדיים המפנים להיות שמעוניינים

 רצוי הבלעדי המפנה תפקיד הרופאים, תפיסת לפי בפועל. הקיים מהמצב מושפעים וכנראה המצבים,
 למקצועות פחות רצוי אך וכדומה, נוירולוגיה קרדיולוגיה, כגון שכיחים, שאינם למקצועות יותר

וכדומה. עיניים אף־אוזן־גרון, כגון שכיחים,

 הרופא על-ידי יועצים לרופאים המופנים החולים כי לדעתם, רצוי, האם גם נשאלו הרופאים זה בהקשר
 שתינתן שרצוי ענו אחוזים ושניים שבעים ישירות. הפונים חולים לעומת בתור עדיפות יקבלו הראשוני

הראשוני. הרופא על-ידי המופנים לחולים עדיפות

 של תפקיד למילוי הרופאים בעיני כחשובים הנתפסים התנאים 5.5
שער" "שומר

 בשאלה שער. שומר של תפקיד למלא על-מנת לרופאים החשובים התנאים מהם בדקנו המחקר במסגרת
 יועצים לרופאים הפניה על הבלעדי המחליט התפקיד; ממרכיבי לשניים להתייחס התבקשו הם זו

 לגבי התשובות התפלגות את מתאר 21 לוח בחולים. הטיפול את ומתאם המידע את מרכז ולבדיקות,
השונים. התנאים
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 )באחוזים( השער שומר מפקיד למילוי החשובים ממצאים :21 לוח
במידה

 כלל
לא

1

 במידה
 מועטה

2

 במידה
בינונית

3

 במידה
רבה

4

 רבה
 מאוד

5 סח״כ
המקצועיים, הרופאים עם טובה תקשורת

0.2 2.8 24.6 72.4 100 מהם תשובה מכתבי וקבלת

שוטפות עדכניות והכשרות השתלמויות
0.8 1.7 7.4 28.6 61.5 100 רפואה בנושאי

רפואיות להחלטות מההנהלה מלא גיבוי
1.5 1.7 9 40.1 47.7 100 שלך ומינהליות

וטיפול בדיקה לכל חולים להפנות חופש
1.3 2.5 16.6 42 42.6 100 אישור בקבלת צורך ללא נחוץ

4.6 5.6 14.8 33.6 41.4 100 הרפואי התיק מחשוב

3.1 4 13 39.1 40.8 100 רפואית מזכירה של סיוע

6.3 6 14.6 32.3 40'8 100 רופא לכל מוגדרת חולים רשימת

קופת-החולים של הסברה פעולות
2.5 4.9 15.1 36.9 40.6 100 הראשוני הרופא של תפקידו על למבוטחים

5.6 4.8 19.8 35.1 34.8 100 העבודה עומס הקטנת

5.7 6 17.6 35.9 34.8 100 אחות של סיוע

9.5 6.8 . 25.8 27.2 30.6 100 נוסף תגמול

תרופות, בדיקות,־ תעריפי על מידע'
5.5 9.7 26.1 34.9 23.7 ■ 100 וכדומה מיון חדר אשפוזים,

 תנאים מובחנות: קבוצות לשלוש נחלקים הדרושים התנאים הרופאים, לתפיסת כי מלמד גורמים ניתוח
 ותנאים יועצים, רופאים עם ותקשורת ההנהלה בגיבוי הקשורים תנאים בלוגיסטיקה, הקשורים
 סווגו תעריפים( על ומידע הרפואי התיק )מחשוב מידע לדרישות המתייחסים התנאים בתגמול. הקשורים

הפקטור. של נמוכה a מהימנות עקב בניתוח נכללו לא הם אולם נפרד, לפקטור

.22 בלוח מתוארים פקטור בכל הפריטים בין המיתאם ומידת שהתקבלו הפקטורים
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מהימנותם ומידת מקובצים למדדים השער שומר לתפקיד הדרושים התנאים מלומת • 11 די״
load לוגיסטיקה -1 דרושים תנאים

0.780
0.767
0.654
0.619
0.411

אחות של סיוע
 רפואית מזכירה של סיוע

 ושוטפות עדכניות והכשרות השתלמויות
מוגדרת חולים רשימת
הראשוני הרופא של תפקידו בדבר לחולים הסברה

a reliability = 0.73

0.696
0.761
0.631

 ותקשורת מהנהלה גיבוי - 2 דרושים תנאים
 ומינהליות רפואיות להחלטות מההנהלה מלא גיבוי
 אישור בקבלת צורך ללא חולים להפנות חופש

מקצועיים רופאים עם תקשורת
a reliability = 0.58

0.716
0.774

 תגמול - 3 דרושים תנאים
 העבודה עומס הקטנת
נוסף תגמול

a reliability = 0.54

•23 בלוח מתוארים פקטור בכל הציונים התפלגות

____________:________________________ 5 של סקלה על פקטור בכל הציונים התפלגות ;23 לוח
במידה במידה במידה במידה

מאוד רבה רבה בינונית מועטה לא כלל
5 4 3 2 1 סח״כ הפקטורים

66.0 30.3 3.0 0.4 0.1 100.0 לוגיסטיקה
48.5 . 45.1 6.1 0.4 0.0 100.0 ותקשורת מהנהלה גיבוי
33.6 38.6 20.7 4.4 2.7 100.0 תגמול

 מאוד חשובים בלוגיסטיקה הקשורים התנאים כי חושבים הרופאים מכלל 66% כי נראה 23 לוח מניתוח
 הינם עומס( והקטנת כספי )תגמול תגמול כי הסבורים בלבד 34% לעומת שער, שומר תפקיד לביצוע
שער. שומר תפקיד למילוי חשובים תנאים

 בכל הציון בין הקשר את בדקנו לחשובים, השונים התנאים את החושבים הרופאים את לאפיין על-מנת
 השתלמויות, ומזכירה, אחות של )סיוע הלוגיסטיקה לפקטור באשר ומומחיות. קופת-חולים לבין פקטור
 אלו תנאים כי סוברים כללית בקופת-חולים מהרופאים 77% כי נמצא לחולים( והסברה חולים רשימת

 כמו-כן במכבי. 52%ו- במאוחדת 55% בלאומית, 57% לעומת השער, שומר תפקיד לביצוע מאוד חשובים
 סבורים משפחה ברפואת מהמומחים 79%ו־ הדיפלומה מבעלי 81% מומחיות: לפי מובהק הבדל נמצא

 49%ו־ הילדים ורופאי הכלליים מהרופאים 65% לעומת מאוד, חשובים הלוגיסטיקה פקטור תנאי כי
ואחרים. פנימית ברפואה מהמומחים
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 מהנהלה גיבוי לפקטור באשר וקופת-החולים. הרופאים מומחיות לבין פקטור כל בין הקשר את בדקנו
 בין הבדל נמצא מקצועיים(, רופאים עם תקשורת חולים, להפנות חופש מהנהלה, )גיבוי ותקשורת
 חשובים אלו תנאים כי חושבים כללית בקופת-חולים מהרופאים 54% :קופת-החולים לפי הרופאים

בלאומית. 33%ו- במכבי 45% במאוחדת, 50% לעומת שער, שומר תפקיד לביצוע מאוד

 33% לעומת כללית, בקופת־חולים 42% חושבים עומס( הקטנת נוסף, )תגמול תגמול לפקטור באשר
 תפקיד לביצוע מאוד חשובים בתגמול הקשורים התנאים כי בלאומית, 17%ו- במכבי 27% במאוחדת,

 לעומת משפחה, ברפואת דיפלומה מבעלי 36%ו־ משפחה ברפואת מהמומחים 40% כמו-כן, שער. שומר
חשוב. זה תנאי כי סברו כלליים, ורופאים ילדים רופאי מהפנימאים, 28%-34%

 רקע משתני של העצמאית ההשפעה לבדיקת ליניארית רגרסיה מסוג רב-משתני ניתוח ערכנו בהמשך,
כחשובים. השונים התנאים תפיסת על שונים

 שער. שומר תפקיד למילוי כחשובים הנתפסים התנאים של הפקטורים היו מודל בכל התלויים המשתנים
 סיום ארץ )התמחות, מקצועיים משתנים ;מין( )גיל, דמוגרפיים משתנים :היו 13תלויים הבלתי המשתנים
 ושביעות-רצון בשבוע(, עבודה שעות ברשימה, חולים מספר )קופת-חולים, ארגוניים משתנים ;לימודים(

:הבאים הממצאים נמצאו מהעבודה.

.9 שוליים הערת ראה הבלתי־תלויים המשתנים של לפירוט13

 בקופת-חולים עבודה צעיר, גיל :למשתנים כי נמצא הלוגיסטיקה פקטור הוא התלוי המשתנה כאשר .1
 השפעה יש בשבוע, רבות עבודה שעות בארץ, לרפואה בית-ספר בוגר פנימאי, שאינו רופא כללית,

בפקטור. גבוה ציון על עצמאית
 עבודה גבר, מין למשתנים: כי נמצא ותקשורת מהנהלה גיבוי פקטור היה התלוי המשתנה כאשר .2

 של גדול מספר בישראל, לרפואה בית-ספר בוגר פנימאים, שאינם רופאי□ כללית, בקופת-חולים
בפקטור. גבוה ציון על עצמאית השפעה יש בשבוע, רבות עבודה ושעות ברשימה חולים

 כללית, בקופת-חולים עבודה צעיר, גיל :למשתני□ כי נמצא תגמול, פקטור היה התלוי המשתנה כאשר .3
בפקטור. גבוה ציון על עצמאית השפעה יש ברשימה, חולים של גדול ומספר משפחה, ברפואת מומחים

5.6 0*13□
 במקצועות התמחות בעלי הינם הראשוניים מהרופאים מחצית מעל כי מלמדים הרופאים סקר ממצאי

 מתפקדים רובם שער. כשומרי לשמש יכולים המדיניות, קובעי דעת לפי ולפיכך, הראשונית, הרפואה של
 וריכוז שכיחים, הלא למקצועות במיוחד מקצועיים, לייעוצים הפניה של בהיבטי□ שער כשומרי בפועל

 מאוד" רבה ו״במידה רבה" "במידה תקציביים שיקולים מפעילים מיעוט רק זאת, עם הטיפול. ותיאום
הרפואי. הטיפול מתן בתהליך

 ענו מהרופאים 95%ש־ המחקר ממצאי מלמדים השער, שומר תפקיד מילוי כלפי לעמדותיהם באשר
 ותיאום בריכוז יעסוק ראשוני הרופא תפקידו שבמסגרת רצוי מאוד" רבה ו״במידה רבה" ש״במידה
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 (,79%) ולבדיקות (72%) ליועצים הבלעדי המפנה יהיה שהרופא שרצוי ענו גבוה שיעור בחולה. הטיפול
הטיפול. מתן בעת תקציביים בשיקולים שיתחשב שרצוי ענו 43% רק אולם

 לחולים שתינתן מעוניינים בלעדי, מפנה יהיה הראשוני הרופא כי שרצוי שחושבים אלו גם הרופאים רוב
 שתהיה מעוניינים מיעוטם רק ועיניים. אורתופדיה עור, אף-אוזן-גרון, למקצועות ישירה פנייה אפשרות

 בפועל, היום הקיים המצב את רבה במידה תואמות הרופאים עמדות אחרים. למקצועות גם ישירה פנייה

אלה. למקצועות ישירה לפנייה אפשרות יש שבו

 שומר תפקיד מרכיבי כלפי החיובית העמדה בעלי הרופאים מאפייני מניתוח העולה הכללית המגמה
 גבוהה שביעות-רצון בעלי גדולה, בעיר עובדים לא מומחים, כצפוי, הינם, אלה שרופאים היא השער,

 רופאים דווקא לצפוי, בניגוד יותר(. נפוץ זה שירות דגם )שבה כללית בקופת-חולים עובדים מהעבודה,
 למרות השער, שומר תפקיד כלפי חיובית עמדה מביעים ביום( חולים יותר )שרואים יותר עמוסים

העבודה. עומס את להגדיל צפוי זה שתפקיד

 הרופאים, עמדות מבחינת השער שומר דגם את להפעיל מוכנות קיימת כי מחד, נראה, המחקר מממצאי
 יותר נמוכה נכונות שקיימת נראה מאידך, בלעדית. והפניה ותיאום ריכוז של מרכיבים כלפי במיוחד
 הראשוני הרופא של שמתפקידו ענו 80%כ- זאת, בכל הטיפול. מתן בתהליך תקציביים שיקולים להפעיל

 בכך הרופאים מצד רחבה תמיכה קיימת כלומר, בינונית. במידה לפחות תקציביים, בשיקולים להתחשב
 אף וישנה ראשוניים, כרופאים מתפקידם חלק הם השער שומר תפקיד של הראשונים המרכיבים ששני

השלישי. המרכיב כלפי מסוימת פתיחות

 את למלא שיוכלו על-מנת העבודה בתהליכי בשינויים צורך יש הרופאים שלדעת עוד מלמדים הממצאים
 נמוך שיעור על-ידי מאוד חשובים כתנאים נתפסו עומס והפחתת נוסף שתגמול בעוד השער. שומר תפקיד
 עדכניות והכשרות השתלמויות מקצועיים, רופאים עם התקשורת שיפור נתפסו הרופאים, של יחסית
הרופאים. רוב על-ידי מאוד חשובים כתנאים רפואיות, להחלטות מההנהלה מלא וגיבוי רפואה, בנושאי

האוכלוסייה מסקר ממצאים .6
מבוא 6.1

 המפנה ולהיות בחולה, הטיפול כל את ולתאם לרכז הוא שער" כ״שומר הראשוני הרופא של תפקידו
 הוא שני, מצד החולה. של הבריאות" "יועץ הוא השער שומר אחד, מצד מקצועיים. לרופאים הבלעדי

 שומר המשמש הראשוני, הרופא רפואה. בשירותי ונאות הולם שימוש על ביקורתית בצורה להחליט יכול
בחולים. הטיפול את לשפר וגם במערכת העלויות לריסון לתרום עשוי שער,

 קהל מצד אפשרית התנגדות הוא הקשיים אחד שירות. של זה דגם בפועל ליישם קשיים קיימים אולם,
 ומקצועיות ראשוניות במרפאות מהמבקרים כמחצית כי נמצא לאחרונה שנערך במחקר השירות: מקבלי

(.Tabenkin et al. 1998) למומחים ישירה פנייה מעדיפים כללית בקופת-חולים
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 מקצועיים לרופאים ישירה פנייה בנושא המבוטחים של עמדותיהם את לבחון היא זה פרק של מטרתו
 בתכנון ובקופות-החולים הבריאות במשרד המדיניות לקובעי לסייע יכול זה מידע בפועל. התנהגותם ואת

המבוטחים. ציפיות על עונים גם זאת ועם עלויות, לריסון התורמים שירות של מודלים

ממצאים 6.2
 השאלה שאלות. שתי בסקר נכללו הראשוני הרופא של תפקידו על החולים של דעתם מהי ללמוד כדי

 בך, הטיפול כל את ירכז שלך, האישי לרופא יהפוך המשפחה רופא שבעתיד רוצה אתה "האם הראשונה
 ומתמקדת כללי, באופן החולה לעמדות מתייחסת מקצועיים?" לרופאים אותך יפנה אתה( )ולא הוא ורק

 מוצגים הממצאים ספציפית. לבעיה התייחסות ללא המשפחה רופא תפקיד על המרואיין של בהשקפתו
א. בסעיף

 קודם פונה שאתה או ישירות אליו פונה אתה האם מקצועי, רופא לראות רוצה "כשאתה השנייה השאלה
 ניתוח 14ספציפית. בעיה בפניו עומדת כאשר החולה של בפועל בהתנהגותו עוסקת שלך?" המשפחה לרופא

ב. בסעיף מוצג הממצאים

לשנייה. האחת בסמיכות השאלות שתי הופיעו לא התשובות, של הדדית והשפעה הטיות למנוע על־מנת14

המרואיינים של רקע מאפייני א.
.24 בלוח מתוארים המחקר אוכלוסיית מאפייני הארץ. רחבי מכל מבוטחים 1,084 רואיינו

 0/9°ו- בלאומית 8% במכבי 24% כללית, בקופת-חולים חברים מהמרואיינים 60%כ- קופת־חולים:
 53%כ- גיל: גברים. 44.6% לעומת 55.4% - המרואיינים מבין יותר גבוה הנשים שיעור מין: במאוחדת.

 מהמרואיינים 49%כ- השכלה: .65 גיל מעל 12.5%ו־ 64ל- 45 בין 34.6% ,44 לגיל מתחת מהמרואיינים
 מהמרואיינים 28.4% הכנסה: לימוד. שנות 12מ- יותר שלמדו 51% לעומת ופחות שנים 12 למדו

 7,000מ- יותר מרווחים 40%כ- ש״ח. 7,000ל- ש״ח 3,501 בין מרוויחים 32.3% ש״ח, 3,500 עד מרוויחים
 תושבי 29.5% ירושלים, תושבי 12% והמרכז, אביב תל תושבי מהמרואיינים 45%כ- מגורים: אזור ש״ח.
 עבודה עזה. וחבל ושומרון ביהודה ערביות מערים תושבים 1.2%וכ- הדרום תושבי 12.3% והצפון, חיפה

 שלא 34% לעומת האחרונים, החודשים בשלושת עבדו מהמרואיינים 66%כ- אחרונים: חודשים 3ב־
 72.8% חמורות, רפואיות בעיות להם שיש טענו מהמרואיינים 27.2% חמורות: רפואיות בעיות עבדו.
 משפחה רופא יש מהמרואיינים 89.6%ל- קבוע: משפחה רופא חמורות. רפואיות בעיות לה□ שאין אמרו
 שהם אמרו מהמרואיינים 87% שביעות־רצון: קבוע. רופא להם שאין שאמרו 10.4% לעומת קבוע

 או מרוצים שהם אמרו 91.6% ;שלהם המשפחה רופא של המקצועית מהרמה מאוד מרוצים או מרוצים
 כללי באופן מאוד מרוצים או מרוצים שהם אמרו 91% המשפחה; רופא של מהיחס מאוד מרוצים

שלהם. מקופת-החולים
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 )באחוזים( מרכזיים מאפיינים פי על ממבוטחים התפלגויות :24 לוח
אחוזים_________________ המאפיינים המרואיינים מספר

58.9
23.7

8.2
9.2

44.6
55.4

 כללית קופת־חולים:
מכבי

 לאומית
מאוחדת

גבר מין:
אישה

1,081

1,084

7.4 24 עד גיל: 1,07845.5 44־25
34.6 45־64
12.5 65+

16.7 לימוד שנות 8 עד השכלה: 1,075
32.9 12-9
50.4 12 +

11.7 ירושלים מחוז :מגורים אזור 1,081
45.3 והמרכז אביב תל
29.5 והצפון חיפה
12.3 דרום

1.2 עזה וחבל ושומרון יהודה

66.1 כן :אחרונים חודשים 3ב- עבד 1,082
33.9 לא

28.4 ש״ח 3,500עד הכנסה: 942
32.3 7,000ל- 3,501 בין
25.1 13,ל-ססס 7,001 בין
14.2 13,000 מ יותר

27.2 כן :חמורות רפואיות בעיות יש 1,078
72.8 לא

89.6 כן קבוע: משפחה רופא יש 1,071
10.4 לא

+ מרוצה לא המשפחה: רופא של המקצועית מהרמה מרוצה 994
13.0 מרוצה כל-כך לא
53.3 מרוצה
33.7 מאוד מרוצה

מרוצה כל-כך לא + מרוצה לא :המשפחה רופא של מהיחס מרוצה 1,008
8.4 מרוצה

43.0 מאוד מרוצה
48.6
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)המשך( :24 לוח
אחוזים המאפיינים המרואיינים מספר

ישירה פנייה מעדיף :שער שומר יהיה המשפחה שרופא רוצה 1,066
33.9 שער שומר מעדיף
39.6 ישירה ופנייה שער שמירת במקביל רוצה
19.1 יודע/אולי לא
7.4

פונה אתה: האם מקצועי רופא לראות רוצה כשאתה 1,077
46.4 ישירות
37.0 משפחה לרופא דרך פונה
11.7 הבעיה בסוג תלוי
4.9 מקצועי לרופא פונה לא אני

40.3 כן :אחרונים חורשים 3ב־ מקצועי רופא אצל ביקר 1,080
59.7 לא

 מקצועי לרופא ישירה פנייה העדפת לעומת אישי כרופא המשפחה רופא העדפת ב.
 לרופאים והמפנה הטיפול כל את המרכז אישי כרופא המשפחה רופא העדפת התפלגות את מתאר 25 לוח

שונים. רקע משתני לפי מקצועיים לרופאים ישירה פנייה העדפת לעומת מקצועיים,

 לרופא יהפוך המשפחה רופא שבעתיר רוצה אתה "האם השאלה על התשובות התפלגות :25 לוח
 משתני לפי מקצועיים?" לרופאים אותך יפנה הוא ורק בך, הטיפול כל את ירכז שלך, האישי

י (n=l ,065) רקע
 לא

 יודע/
אולי

 את רוצה
במקביל שניהם

 שרופא מעדיף
 ירכז המשפחה

הטיפול את

 מעדיף
 גישה

ישירה סה״כ

7.5 19.1 39.5 33.9 100.0 סה״כ

8.2 18.6 45.9 27.5 100.0 כללית קופת-חולים:""
7.1 19.2 29.0 44.7 100.0 מכבי
6.8 19.3 39.8 34.1 100.0 לאומית
5.1 21.2 27.3 46.5 100.0 מאוחדת

7.7 19.4 45.4 27.5 100.0 גבר “מין:
7.2 18.8 35.1 38.9 100.0 אישה

8.8 18.8 32.5 40.0 100.0 24 עד גיל:״*
9.0 19.5 36.7 34.8 100.0 44־25
4.9 20.9 39.6 34.7 100.0 64־45
8.9 12.9 56.5 21.8 100.0 65+

15.6 8.1 55.5 20.8 100.0 לימוד שנות 8 עד השכלה:״*
8.1 19.1 45.5 ־ 27.2 100.0 12 עד 9
4.3 22.7 31.2 41.8 100.0 12+
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)ממשך( :25 לוח

ש״ח 3,500 עד מכנסת:״״
7,000ל־ 3,501 בין
13,000ל־ 7,001 בין

13,001מ- יותר

 ירושלים מחוז מגורים:"" אזור
 והמרכז אביב תל

והצפון חיפה
 דרום

עזה וחבל ושומרון יהודה

 כן אחרונים:"" חודשים 3ב־ עבד
לא

5.6
6.0

10.2
8.3
0.0

לא שרופא מעדיף יודע/מעדיף את רוצה ירכז המשפחה אוליגישה במקביל שניהם הטיפול את ישירה
11.0 11.6 47.9 29.56.1 19.0 44.6 30.3
3.7 25.5 30.1 40.7
4.1 22.8 27.6 45.5

סה״כ
100.0
100.0
100.0
100.0

22.4 37.6 34.4 100.0
21.4 32.4 40.1 100.0
12.4 47.3 28.4 100.0
16.5 50.4 24.8 100.0
50.0 33.3 16.7 100.0

36.3 37.0 100.0
46.5 27.5 100.0

21.2
14.7

5.5
11.3

 כן חמורות:" רפואיות בעיות יש
לא

46.1 28.2 100.0
37.3 36.0 100.0

20.4
18.6

5.4
8.1

 כן מבוע:"" משפחת רופא יש
לא

40.9 32.6 100.0
26.1 46.8 100.0

19.6
14.4

6.9
12.6

 של: המקצועית מהרמת רצון שבע־
 לא + מרוצה לא המשפחה:״ רופא

מרוצה כל-כך
מרוצה
מאוד מרוצה

8.5 17.8 28.7 45.0 100.0
7.0 20.0 39.1 33.8 100.0
6.6 19.4 44.5 29.6 100.0

 רופא של מהיחס רצון שבע־
1המשפחה:

100.0 מרוצה כל-כך לא + מרוצה לא
100.0 מרוצה
*00-0___________________ מאוד מרוצה

P0.001 *

4.7 14.1 32.9 48.2
8.1 21.2 39.5 31.2
6.3 18.6 41.1 33.9

P<0.03 *״
 "שביעות־רצון המשתנה בין הקשר 1

.P=0.084 המובהקות
גבול על הנו שער" שומר יהיה שהרופא "רוצה והמשתנה הרופא" מגישת

 המשפחה שרופא מעדיפים 39.5% מקצועי, לרופא ישירות לפנות מעדיפים המרואיינים מכלל 34%כ־
 "לא שהם אמרו 7.5%ו- במקביל שניהם את רוצים 19% מקצועי, לרופא אותם ויפנה הטיפול את ירכז

יודעים/אולי".

 הכללית קופות-החולים מבוטחי בקרב גבוה בהם הטיפול את ירכז המשפחה שרופא המעדיפים שיעור
(.27.3%) ומאוחדת (29%) מכבי קופות־החולים חברי לעומת (,40%) והלאומית (46%)
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 (.27.5% לעומת 39%) זאת המעדיפים הגברים משיעור גבוה ישירה פנייה המעדיפות הנשים שיעור
 ומעלה 65 בני לעומת (35.6%) ומטה 44 בני בקרב יותר גבוה ישירה פנייה המעדיפים שיעור כמו-כן,

 לימוד שנות 8 עד של השכלה בעלי לעומת (41.80/0) לימוד שנות 12 מעל השכלה בעלי בקרב (;21.8%)
 הגדולות: הערים תושבי בקרב (;29.5%) נמוכה לעומת (45.5%) גבוהה הכנסה בעלי בקרב (;20.8%)

 (25%) הדרום (,28%) הצפון - הפריפריה תושבי לעומת (,40%) והמרכז אביב ותל (34.4%) ירושלים
 לעומת (,36%) חמורות רפואיות בעיות להם שאין שאמרו אלו בקרב (;16.7%) הערביות הערים ותושבי

 (,37%) האחרונים החודשים בשלושת שעבדו אלו ובקרב ; (28.2%) כאלו בעיות להם שיש שאמרו אלו
(.27.5%) עבדו שלא אלו לעומת

 גבוה ישירה פנייה המעדיפים שיעור כי נמצא ובשביעות־רצון המשפחה לרופא הקשורים במאפיינים
 שלא אלו בקרב (;32.6%) להם שיש אלו לעומת (,46.8%) קבוע משפחה רופא להם שאין אלו בקרב

 (;29.6%) מאוד המרוצים אלו לעומת (,45%) שלהם המשפחה רופא של המקצועית מהרמה מרוצים
 לא (.33.9%) מאוד שמרוצים אלו לעומת (,48.2%) המשפחה רופא של מהיחס מרוצים שאינם אלו ובקרב
כללי. באופן מקופת-החולים שביעות-רצון לפי הבדלים נמצאו

 פנייה העדפת על עצמאית השפעה יש משתנים לאילו בחנו לוגיסטית רגרסיה מסוג רב-משתני בניתוח
 הרגרסיה. תוצאות את מתאר 26 לוח ישירה. פנייה העדפת לעומת המשפחה, רופא דרך מקצועי לרופא

 לרופא פנייה יעדיף מהמבוטחים מי לנבא היכולים תלויים הבלתי המשתנים כי מראים הלוח ממצאי
 להיות כללית, בקופת-חולים חבר להיות והמרכז, אביב לתל מחוץ לגור :הם המשפחה רופא דרך מקצועי

 כלא הבריאות מצב את להעריך ,65 מגיל מבוגר גבר, להיות 15לימוד, שנות 12מ- פחות של השכלה בעל
המשפחה. רופא של המקצועית מהרמה שבע-רצון ולהיות קבוע משפחה רופא יש גרוע, עד טוב

 הכנסה המשתנים מקצועי. לרופא המשפחה רופא דרך פנייה העדפת על מובהקת השפעה אין הכנסה למשתנה 15
ביניהם. התלות עקב אחד למודל הוכנסו לא והשכלה

לוגיסטית רגרסיה - ישירה פנייה פני על הטיפול,
מרכז גס שהוא המשפחה רופא דרך מקצועי לרופא פנייה העדפת המנבאים המשתנים :26 לוח

Odds Ratio SE B משתנים
0.66 0.14 **-0.41 במרכז לגור
1.47 0.15 **0.38 כללית בקופת-חולים חבר
0.55 0.14 ־**0.60 ומעלה לימוד שנות 12
1.83 0.29 *0.60 קבוע רופא יש
0.60 0.15 **-0.54 אישה
2.00 0.22 **0.70 המשפחה מרופא שביעות-רצון
1.44 0.24 *0.37 65+גיל
0.90 0.17 -0.10 רפואיות בעיות יש
1.64 0.19 **0.50 גרוע עד טוב כלא בריאות מצב מעריך
0.89 0.17 -0.10 אחרונים חודשים 3ב- עבד

P<0.05 *
P0.001 **
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 לפי המשפחה רופא דרך פנייה לעומת ישירה פנייה המעדיפים מאפייני ג.
 כרופא המשפחה רופא את המעדיפים המבוטחים של המאפיינים את גם בנפרד בדקט^פת-^ולים

16ישירה. פנייה המעדיפים לעומת בהם, הטיפול את המרכז אישי

.p<0.05 מובהקים שנמצאו קשרים רק צוינו להלן16

 למאפיינים בדרך־כלל דומים בנפרד קופת-חולים בכל ישירה פנייה שמעדיפים מי מאפייני כללי באופו
 לא כללית חולים קופת־ מבוטחי בקרב להלן: המפורטים מסוימים למקרים פרט האוכלוסייה, כלל של

 כמו-כן, קבוע. משפחה רופא של וקיומו חמורות רפואיות לבעיות ישירה פנייה העדפת בין קשר נמצא
 אזורי שאר תושבי בקרב מאשר והמרכז, אביב תל תושבי בקרב יותר גבוה ישירה פנייה המעדיפים שיעור
 בקרב יותר גבוה ישירה פנייה המעדיפים שיעור הכללית האוכלוסייה שבקרב בעוד ירושלים, כולל הארץ,

ירושלים. אזור תושבי

 מהכישורים שביעות-רצון לבין ישירה פנייה העדפת בין קשר נמצא לא מכבי קופת-חולים מבוטחי בקרב
 משתנים מגורים. אזור ולפי המשפחה רופא של מהיחס שביעות-רצון המשפחה, רופא של המקצועיים

הכללית. האוכלוסייה בקרב גם ישירה פנייה להעדפת קשורים נמצאו אלו

 עבודה גיל, מין, לבין ישירה פנייה העדפת בין קשר נמצא לא מאוחדת קופת-חולים מבוטחי בקרב
 מהרמה שביעות-רצון קבוע, משפחה רופא חמורות, רפואיות בעיות אחרונים, חודשים בשלושה

 קשורים נמצאו אלו משתנים המשפחה. רופא של מהיחס ושביעות-רצון המשפחה, רופא של המקצועית
 בין קשר נמצא לא לאומית קופת-חוליס מבוטחי לגבי הכללית. האוכלוסייה בקרב ישירה פנייה להעדפת
 אלו משתנים האחרונים. החודשים בשלושת ועבודה הכנסה לפי המאפיינים לבין ישירה פנייה העדפת
 קופת-חולים לפי הממצאים פירוט הכללית. האוכלוסייה בקרב ישירה פנייה להעדפת קשורים נמצאו

.2 בנספח מובא

משפחה רופא דרך פנייה לעומת ישירה פנייה ; מבוטחים של בפועל התנהגות .ד
 אמרו מהמרואיינים 46.4%כ- מקצועי. לרופא בפנייה המבוטחים של בפועל ההתנהגות את מתאר 27 לוח

 רק פונים שהם אמרו 37.1% המקצועי, לרופא ישירות פונים הם מקצועי רופא לראות רוצים שכשהם
 כלל פונים לא שהם אמרו 4.8%ו- הבעיה בסוג תלוי שהדבר אמרו 11.7% שלהם, המשפחה רופא דרך

לגביהם. רלוונטי לא הדבר לכן מקצועי לרופא

 מבוטחי בקרב (,67%) מאוחדת קופת-חולים מבוטחי בקרב גבוה היה הישירה הפנייה שיעור
 חברי בקרב לשיעור בהשוואה (,62.5%) לאומית קופת-חולים חברי ובקרב (67%) מכבי קופת-חולים

(.32.8%) כללית קופת-חולים
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 אליו פונה אתה האם מקצוע? רופא לראות רוצה "כשאתה לשאלה: התשובות התפלגות :27 לוח
__________(n=i,074) רקע משתני לפי שלך?״ המשפחה לרופא קורם פונה שאתה או ישירות

 לרופא פונה לא
הקופה של מקצועי

 בסוג תלוי
הבעיה

 דרך פונה
המשפחה רופא

 פונה
ישירות סה״כ

4.8 11.7 37.1 46.4 100.0 סה״כ

5.5 12.7 49.4 32.8 100.0 כללית קופת־חולים**:
5.5 13.0 14.6 66.9 100.0 מכבי
3.4 10.2 23.9 62.5 100.0 לאומית
0.0 4.0 29.3 66.7 100.0 מאוחדת

8.4 9.8 43.1 38.7 100.0 גבר מין*":
2.2 13.0 32.1 52.7 100.0 אישה

3.8 10.1 41.8 44.3 100.0 24 עד גיל:
5.6 9.1 36.3 49.1 100.0 44-25
4.8 16.4 33.8 45.0 100.0 64־45
3.0 9.6 46.7 40.7 100.0 65+

2.2 5.0 67.0 25.7 100.0 לימוד שנות 8 עד השכלה:
5.7 10.8 38.6 44.9 100.0 12 עד 9
5.0 14.5 26.3 54.2 100.0 12+
4.4 10.1 50.3 35.1 100.0 ש״ח 3,500 עד הכנסה:**
4.7 9.7 41.0 44.7 100.0 7,000ל- 3,501 בין
5.1 12.0 28.6 54.4 100.0 13,000ל- 7,001בין
7.4 17.2 11.5 63.9 100.0 13,001מ- יותר

4.0 11.1 33.3 51.6 100.0 מחוז מגורים:** אזור
5.8 14.0 25.3 54.9 100.0 ירושלים
3.2 11.0 49.2 36.6 100.0 והמרכז אביב תל
7.5 6.7 53.7 32.1 100.0 והצפון חיפה
0.0 0.0 38.5 61.5 100.0 דרום

עזה וחבל ושומרון יהודה

חורשים 3ב- עבר
6.3 11.7 32.2 49.9 100.0 אחרונים:**
2.2 11.8 46.4 39.6 100.0 כן

לא

רפואיות בעיות יש
1.7 12.9 45.2 40.1 100.0 חמורות:
6.2 11.2 33.7 48.9 100.0 כן

לא

קבוע:** משפחה רופא יש
3.9 13.0 39.9 43.2 100.0 כן

12.7 1.8 13.6 71.8 100.0 לא
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)תמשך( ;27 אח
 לרופא פונה לא

הקופה של מקצועי
 בסוג תלוי

הבעיה
 דרך פונה
המשפחה רופא

 פונה
ישירות סה״כ

מתרמת רצון שבע־
רופא של המקצועית

5.5 15.0 38.6 40.9 100.0 לא + מרוצה לא חמשפחח:
3.8 11.0 35.2 50.0 100.0 מרוצה כל-כך
2.7 12.3 43.2 41.7 100.0 מרוצה

מאוד מרוצה

חמשפחח שרופא רוצח
שער שומר יחיח

3.6 12.2 18.3 65.9 100.0 ישירה פנייה רוצה
3.8 8.4 61.1 26.7 100.0 שער שמירת רוצה
5.5 19.0 22.0 53.5 100.0 הבעיה בסוג תלוי

15.2 8.9 30.4 45.6 100.0 אולי / יודע לא

מקצועי רופא אצל ביקר
חודשים בשלושת

0.9 15.6 31.2 52.3 100.0 אחרונים:**
7.7 9.1 40.7 42.6 100 כן

לא

ישירח"* פניית תעדפת
3.6 12.2 18.3 65.9 100.0 ישירה גישה מעדיף

המשפחה שרופא מעדיף
3.8 8.4 61.1 26.7 100.0 הטיפול את ירכז
5.5 19.0 22.0 53.5 100.0 במקביל שניהם את רוצה

15.2 8.9 30.4 45.6 100.0 יודע/אולי לא
P<0.001 **

 (.38.7% לעומת 52.7%) זאת העושים הגברים משיעור גבוה מקצועי לרופא ישירות הפונות הנשים שיעור
 בקרב (;40.7%) ויותר 65 בני לעומת (,49.1%) 44 עד 25 בני בקרב גבוה ישירות הפונים שיעור כמו־כן,

 (;25.7%) לימוד שנות 8 עד של השכלה בעלי לעומת (,54.2%) ויותר לימוד שנות 12 של השכלה בעלי
 להם שאין שאמרו אלו בקרב (;35.1%) נמוכה הכנסה בעלי לעומת (,63.9%) גבוהה הכנסה בעלי בקרב
 רופא אצל שביקרו אלו בקרב (;40%) בעיות להם שיש אלו לעומת (,49%) חמורות רפואיות בעיות

 3ב- שעבדו אלו ובקרב (;42.6%) ביקרו שלא אלו לעומת (,52.3%) האחרונים החודשים 3ב- מקצועי
(.39.6%) עבדו שלא אלו לעומת (50%) האחרונים החודשים

 ובקרב (55%) והמרכז אביב תל תושבי (,51.6%) ירושלים תושבי בקרב גם גבוה ישירות הפונים שיעור
(.32%) הדרום ותושבי (,36.6%) והצפון חיפה תושבי לעומת (,61.5%) ערביות ערים תושבי

 לרופא ישירות פנו קבוע משפחה רופא להם שאין שאלו נמצא המשפחה לרופא הקשורים במאפיינים
 לפי הבדלים נמצאו לא (.43.2%) קבוע משפחה רופא להם שיש אלו לעומת (,71.8%) מקצועי
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 ולפי המשפחה רופא של מהיחס שביעות-הרצון המשפחה, רופא של המקצועית מהרמה שביעות-הרצון
כללי. באופן מקופת־החולים שביעות-הרצון

 כך ישירה", פנייה "העדפת המשתנה לבין בפועל" ישירה "פנייה המשתנה בין מובהק קשר נמצא
 במקרה מקצועי לרופא ישירות פונים אכן במערכה ישירה פנייה שתהיה מעדיפים שהם שאמרו 65.9ש-ס/ס

 לרופא פונים אכן בהם הטיפול את ירכז המשפחה שרופא מעדיפים שהם שאמרו 61% כמו-כן, הצורך.
 בהם הטיפול את ירכז שלהם המשפחה שרופא שרוצים 26.7% זאת, לעומת המשפחה. רופא דרך מקצועי

 פנייה מעדיפים שהם שאמרו 18.3%ו- הצורך, במקרה ישירות בפועל פונים מקצועי לרופא אותם ויפנה
 אם יודעים שלא אלו מבין 30.4%שכ־ הוא נוסף מעניין נתון המשפחה. רופא דרך פונים בפועל אך ישירה

 המשפחה רופא דרך רק מקצועי לרופא בפועל פונים הטיפול, את ירכז המשפחה רופא שבעתיד רוצים הם
שלהם.

 לרופא פנייה על עצמאית השפעה יש משתנים לאלה בחנו לוגיסטית רגרסיה מסוג רב-משתני בניתוח
 המשתנים כי מראים הלוח ממצאי הרגרסיה. תוצאות את מתאר 28 לוח המשפחה. רופא דרך מקצועי
 אביב לתל מחוץ לגור :הם המשפחה רופא דרך פונה אכן מהמבוטחים מי לנבא היכולים תלויים הבלתי

 גבר, להיות 17לימוד, שנות 12מ- הנמוכה השכלה בעל להיות כללית, בקופת-חולים חבר להיות והמרכז,
קבוע. משפחה רופא ויש לעבוד לא

 משפיע נמוכה הכנסה בעל שלהיות כך בפועל המשפחה רופא דרך פנייה על מובהקת השפעה יש הכנסה למשתנה
ביניהם. התלות עקב אחד למודל הוכנסו לא והשכלה הכנסה המשתנים משפחה. רופא דרך פרייה על חיובית

 ישירה פנייה לעומת משפחה רופא דרך מקצועי לרופא בפועל פנייה המנבאים המשתנים :28 לוח
לוגיסטית רגרסיה - בפועל

Odds Ratio SE B משתנים
0.45 0.15 **-0.80 במרכז לגור
3.05 0.16 **1.11 כללית בקופת-חולים חבר
0.50 0.15 •*-0.71 ומעלה לימוד שנות 12
2.27 0.33 *0.82 קבוע משפחה רופא יש
0.50 0.15 **-0.70 אישה
1.07 0.22 0.07 המשפחה מרופא שביעות-רצון
0.83 0.24 0.18 65+ גיל
1.14 0.18 0.14 רפואיות בעיות יש
1.24 0.20 0.21 גרוע עד טוב כלא בריאות מצב מעריך
0.67 0.18 *>0.39 אחרונים חודשים 3ב־ עבד

* 0.02>P ־----------------------------־---------------------------
P0.001 ״״

 קופת-חולים לפי המשפחה רופא דרך הפונים לעומת ישירות הפונים מאפייני ה.
 התפלגות את גם בדקנו בהן, הנהוגים השירות לדגמי באשר קופות-החולים בין הבדלים שקיימים מאחר

בנפרד. קופת-חולים בכל המשפחה רופא דרך הפונים אלו לעומת ישירה, בצורה מקצועי לרופא הפונים
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 כלל של למאפיינים בדרך־כלל דומים בנפרד קופת-חולים בכל מקצועי לרופא ישירות הפונים מאפייני
 נמצא לא כללית קופת־חולים מבוטחי בקרב :והם המפורטים מסוימים למקרים פרט האוכלוסייה,

 מהרמה שביעות־רצון חמורות, רפואיות בעיות לבין מקצועי לרופא בפועל ישירה פנייה בין קשר
 נמצאו אלו שמשתנים בעוד המשפחה, רופא של מהיחס ושביעות-רצון המשפחה, רופא של המקצועית

הכללית. האוכלוסייה בקרב בפועל ישירה לפנייה קשורים

 רופא אצל ביקור גיל, מין, לבין בפועל ישירה פנייה בין קשר נמצא לא מכבי קופת-חולים מבוטחי בקרב
 של המקצועית מהרמה שביעות־רצון האחרונים, החודשים 3ב- עבודה האחרונים, החודשים 3ב- מקצועי

 לפנייה קשורים נמצאו אלו שמשתנים בעוד המשפחה, רופא של מהיחס ושביעות-רצון המשפחה, רופא
הכללית. האוכלוסייה בקרב בפועל ישירה

 אצל ביקור גיל, מין, לבין בפועל ישירה פנייה בין קשר נמצא לא מאוחדת קופת־חולים מבוטחי בקרב
 חמורות, רפואיות בעיות האחרונים, החודשים 3ב- עבודה האחרונים, החודשים 3ב- מקצועי רופא

 בפועל ישירה לפנייה קשורים נמצאו אלו שמשתנים בעוד המשפחה, רופא של מהיחס ושביעות-רצון
הכללית. האוכלוסייה בקרב

 רפואיות בעיות מין, לבין בפועל ישירה פנייה בין קשר נמצא לא לאומית קופת־חולים מבוטחי בקרב
 המשפחה, רופא של מהיחס ושביעות-רצון המשפחה, רופא של המקצועית מהרמה שביעות-רצון חמורות,

 הממצאים פירוט הכללית. האוכלוסייה בקרב בפועל ישירה לפנייה קשורים נמצאו אלו שמשתנים בעוד
.3 בנספח מפורט קופת-חולים לפי

סיכום 6.3
 זה מידע בפועל. והתנהגותם מקצועי לרופא ישירה פנייה בנושא המבוטחים העדפות את הצגנו זה בפרק
 קופות-החולים לצורכי אחד, מצד שיתאים, כך שער, כשומר הראשוני הרופא תפקיד בתכנון לסייע יכול

החולים. להעדפות האפשר, ככל גם, יתאים שני, ומצד הבריאות, במערכת הקיימות הכספיות ולמגבלות

 ויפנה בהם הטיפול את ירכז המשפחה שרופא מעוניינים מהמבוטחים 40% כי מלמדים המחקר ממצאי
 הרופא תפקיד בהגדרת העיקריים המרכיבים שני את תואמים אלו תפקידים מקצועי. לרופא אותם

 אך בהם הטיפול את ירכז המשפחה שרופא מעוניינים מהמבוטחים 19% כמו-כן, 18שער. כשומר הראשוני
מקצועי. לרופא ישירות לפנות האפשרות גם להם שתינתן מעדיפים הם

 תקציביים בשיקולים התחשבות - התפקיד של השלישי המרכיב לגבי המבוטחים את שאלנו לא מובנות מסיבות18

הרפואי. הטיפול מתן בעת

 :הם שער, כשומר הראשוני הרופא העדפת על מובהקת עצמאית השפעה להם שיש המנבאים המשתנים
 רופא קיום הארץ, במרכז גרים אינם לימוד, שנות 12מ- נמוכה השכלה כללית, קופת-חולים חברי גברים,

טוב. כלא הבריאות מצב והערכת המשפחה, מרופא שביעות-רצון קבוע, משפחה
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 חולים, הלא ובקרב לימוד שנות 12מ- הגבוהה השכלה בעלי בקרב ,44מ- הצעירים בקרב שגם לציין חשוב
 הקופות חברי בקרב גם כך שער. כשומר המשפחה ברופא מעוניינים מבוטחים של מבוטל לא שיעור

 נהוג היה זה מודל שבה כללית בקופת-חולים מאשר יותר נמוך השיעור אולם ומאוחדת(, )מכבי הקטנות
 )אפשרות שההיצע בכך השאר בין מוסבר להיות יכול זה בנושא קופות-החולים בין ההבדל לאחרונה. עד

ישירה(. פנייה )העדפת הביקוש על משפיע ישירה( לפנייה

 כמו-כן, שלהם. המשפחה רופא דרך כיום פונים המקצועי, לרופא שפנו מאלה 37% כי נמצא במקביל
הבעיה. בסוג תלוי ישירות, והן המשפחה רופא דרך הן מקצועי לרופא פונים מהמבוטחים 12%כ-

 קופת-חולים חברי בהיותם מאופיינים המשפחה רופא דרך מקצועי לרופא בפועל הפונים המבוטחים
 מצב את מעריכים נמוכה, הכנסה בעלי לימוד, שנות 12 עד השכלה בעלי הפריפריה, תושבי גברים, כללית,

 יותר פונים קבוע משפחה רופא להם שיש שאלו נמצא כמו-כן, עובדים. שאינם ובכך טוב, כלא בריאותם
המשפחה. רופא דרך מקצועי לרופא

 בקרב רק ולא שער", כ״שומר הראשוני הרופא במודל המעוניין רחב ציבור שיש מלמדים המחקר ממצאי
 רקע על להנהיגו שהחשש נראה לכן, מכבר. לא עד זו שיטה הונהגה שבה כללית קופת-חולים מבוטחי

 באמצעות לפנות מעוניינים שהם ענו האחרות קופות-החולים ממבוטחי חלק מוגזם. הציבור, התנגדות
 בפנייה שמעוניינים מאלו חלק בנוסף, במאוחדת(. 27%ו־ בלאומית 40% במכבי, 29%) המשפחה רופא

 19% במכבי, 19%) בהם הטיפול את ויתאם ירכז שלהם המשפחה רופא שבמקביל גם מעוניינים ישירה
 שומר תפקיד למרכיבי פתיחות קיימת אלה בקופות-חולים אף כלומר, במאוחדת(. 21%ו- בלאומית

השער.

 הוא בלעדי ומפנה הטיפול ומתאם כמרכז משמש המשפחה רופא לפיו שירות שדגם עולה אלה מממצאים
המשפחה. לרופא תמיד לפנות בפועל נוהגים אף ניכר וחלק מהאוכלוסייה, ניכר חלק בעיני רצוי דגם

ודיון סיכום .7
 באיכות טיפול ולאספקת בהוצאות לחיסכון הדרכים שאחת עולה אחרות במדינות הקיים מהניסיון

 ישירה לגישה האפשרות והגבלת הראשוני הרופא על שער" "שומר של תפקיד הטלת היא גבוהה
 הטיפול כוללנות הבטחת תוך בחולה הטיפול וארגון ריכוז ועיקרו רב-ממדי הוא זה תפקיד למומחים.

 מתאים טיפול ומתן אבחון ואישורן, בהפניות צורך על החלטה סמכות כולל התפקיד גבוהה. וזמינות
 ודאגה שונים טיפול נותני בין תיאום וכן תקציביים, בשיקולים התחשבות עצמה, הראשונית במרפאה

הטיפול. להמשכיות

 עמדות את לבחון היתה זה מחקר מטרת קופות-החולים, כיום מצויות בהן התקציביים הקשיים לנוכח
 ממלא הראשוני הרופא שבו שירות מודל כלפי המדיניות, וקובעי הראשוניים הרופאים המבוטחים,

 במערכת לתנאים המתאים מודל לתכנן במטרה זאת, שער. שומר ומשמש במערכת מרכזי תפקיד
שירות. למודל והצעה המחקר, של העיקריים הממצאים סיכום להלן בישראל. הבריאות
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שער כשומר הראשוני הרופא העמדת כלפי המבוטחים עמדות א.
 ויפנה בהם הטיפול את ויתאם ירכז המשפחה שרופא מעדיפים קופות-החולים בכל מהמבוטחים 40%כ-

 גם להם שתינתן אולם הטיפול את וירכז יתאם שהרופא מעוניינים 19%ו- המקצועי, לרופא אותם
 ואינם ישירות, לפנות מעדיפים אחוזים וארבעה שלושים מקצועיים. לרופאים ישירות לפנות אפשרות

הטיפול. את ויתאם ירכז שהרופא מעוניינים

 הם: שער, כשומר הראשוני הרופא העדפת על מובהקת עצמאית השפעה להם שיש המנבאים המשתנים
 רופא קיום הארץ, במרכז גרים אינם לימוד, שנות 12מ- נמוכה השכלה כללית, קופת-חולים חברי גברים,

טוב. כלא הבריאות מצב והערכת המשפחה, מרופא שביעות-רצון קבוע, משפחה

 המשפחה, רופא דרך פונים הם מקצועי רופא לראות רוצים שכשהם אמרו 37% בפועל, התנהגות לגבי
 כי נמצא רב-משתני בניתוח הבעיה. בסוג תלוי שהדבר אמרו 12%ו- ישירות, פונים שהם ענו 46%

 מחוץ מגורים הינם: המשפחה רופא דרך פונה מהמבוטחים מי המנבאים תלויים הבלתי המשתנים
 לו ויש מועסק, לא גבר, לימוד, שנות 12מ- פחות השכלה בעל כללית, בקופת-חולים חבר הארץ, למרכז

קבוע. משפחה רופא

 הטיפול את ולתאם ירכז שלהם הראשוני שהרופא מעוניינים מהמבוטחים 60%כ- כי עולה מהמחקר
 בחולה, הטיפול את ומתאם המרכז אישי כרופא הראשוני הרופא תפקיד את לבנות לשקול יש לכן, בהם.

 המקצועי לרופא לפנות אותם לעודד וכן לאחרים ולאפשר כן, לעשות ישירה בפנייה שמעוניין למי לאפשר
שער. לשמירת טבעי באופן יוביל הדבר הזמן חלוף שעם לצפות ניתן כאשר המשפחה, רופא דרך

 שבהן במדינות כלל, בדרך במערכת. העלויות לריסון לתרום עשוי שער, שומר המשמש הראשוני, הרופא
 נמוכים הגולמי הלאומי התוצר מכלל ושיעורם הבריאות שירותי עלות שער, שומר הוא הראשוני הרופא
 יתרון (.Wachter 1995) המקצועות לכל ישירה גישה יש בהן אשר אחרות, מפותחות שבמדינות מאלו
 האפשרות את לבחון חשוב לפיכך, והמשכיות. תיאום מיתר כתוצאה הטיפול איכות בשיפור נמצא נוסף

זה. שירות דגם להנהיג

 לפניות ככתובת המשפחה רופא תפקיד את לבסס כדי כי נראה המבוטחים, סקר ממצאי בעקבות
 לצעירים, בעיקר המבוטחים, לציבור להסביר יש הקהילתית, ברפואה מרכזי וכגורם המבוטחים
 שיוכלו התועלת ואת המשפחה רופא של התפקיד מהות את הקטנות, קופות-החולים ולחברי למשכילים,

בהם. הטיפול את ומתאם אחרים, רפואה גורמי עם במגעים להם המסייע רפואי מגורם להפיק

 רופא דרך מקצועי לרופא לפנות המבוטחים את לתמרץ שכדאי ייתכן ההסברה, לפעולות במקביל
 הרופא על-ידי שהופנה למי בתור קדימות לתת לדוגמה: לתמריץ, אפשרויות מספר קיימות המשפחה.

כזה. היטל שמנהיגות בקופות-החולים מקצועי לרופא פנייה על מהיטל לפטור ;שלו

 )מהרמה ממנו ולשביעות-הרצון הרופא למאפייני גם קשורות המבוטחים העדפות כי מהמחקר עולה עוד
 שער, שומר של תפקיד ראשוניים רופאים על להטיל השוקלות קופות-החולים, ומהיחס(. המקצועית
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 שני, ומצד פניותיו, לכל הכתובת שיהיה קבוע משפחה רופא יהיה חולה שלכל לדאוג אחד, מצד צריכות,
 פורמלי, לידע רק קשורה אינה הרופא הכשרת המתאימה. ההכשרה את הראשוני לרופא להקנות לדאוג

 יש זאת, מלבד החולים. העדפות על ניכרת השפעה להם שיש שנמצא לחולים, וליחס לגישה גם אלה
השער. שומר תפקיד את למלא עצמו הראשוני הרופא של המוטיבציה את להגביר אפשר כיצד לבדוק

 הוא בלעדי ומפנה הטיפול ומתאם כמרכז משמש המשפחה רופא לפיו שירות שדגם עולה אלה מממצאים
 עם המשפחה. לרופא תמיד לפנות בפועל נוהגים אף ניכר וחלק מהאוכלוסייה, ניכר חלק בעיני רצוי דגם

 ומפנה בחולה הטיפול את ומתאם מרכז המשפחה ברופא יראו הציבור שמרבית רוצים אם זאת,
 בקרב הסברה פעולות לעריכת מקום יש במקביל. פעולות מספר לערוך מקום יש מקצועיים, לרופאים
 כשומרי בתפקידם לשמש שיוכלו כדי הראשוניים הרופאים הכשרת ולצד תמריצים, לתת וכן הציבור,

שער.

כיום בישראל הראשוניים הרופאים של הפורמלית וההכשרה הידע ב.
 בישראל. לרפואה בתי-ספר בוגרי הינם בקופות-החולים כיום העובדים הראשוניים הרופאים מכלל רבע

 פנימית רפואה או ילדים רפואת משפחה, ברפואת מומחיות בעלי הם מהרופאים אחוזים שישים
 ללא כלליים רופאים הם מהרופאים אחוזים ארבעים וילדים. פנימית רפואה של שונים ותת-מקצועות

 מהרופאים אחוזים ושבעה חמישים משפחה. ברפואת דיפלומה קיבלו כרבע ומתוכם התמחות,
אקדמי. מינוי יש 14%ולכ- נוספות הכשרות להם שיש ציינו הראשוניים

 שרק ענו 35% כי נמצא בקהילה. הראשוני הרופא של ההכשרה להיות צריכה לדעתם מה נשאלו הרופאים
 התמחות צריך הראשוני הרופא כי ענו 37% ראשוני, לרופא הרצויה ההתמחות היא משפחה רפואת

 אלא בהתמחות צורך שאין ענו אחוזים ושניים עשרים ילדים. רפואת או פנימית רפואה משפחה, ברפואת
 בית-ספר סיום מלבד נוספת בהכשרה צורך שאין ענו 6% ורק ראשונית ברפואה מקצועית בהכשרה
לרפואה.

שומר תפקיד את בפועל כיום ממלא הראשוני הרופא שבה המידה ג.
 לרופאים הפניות לגבי שאלנו השער. שומר תפקיד את בפועל כיום ממלאים הרופאים מידה באיזו בדקנו

 בשיקולים והתחשבות הטיפול ותיאום ריכוז שכיחות, ולא וכר( עיניים )עור, שכיחות במחלות יועצים
 רופאים של לייעוץ הזקוקים שלהם החולים כל שכמעט אמרו מהרופאים 38%כ- כי נמצא תקציביים.
 החולים כל שכמעט אמרו מהרופאים 72% ישירות; פונים ולא על-ידם מופנים שכיחים במקצועות
 כל כמעט לגבי כי אמרו 63% ;ישירות פונים ולא על-ידם מופנים שכיחים לא במקצועות לייעוץ הזקוקים
 מתחשבים הם הטיפול מתן בתהליך כי אמרו 9% רק אולם הטיפול; את ומתאמים מרכזים הם החולים

רבה". "במידה מתחשבים הם כי אמרו 42% ועוד מאוד״ רבה ״במידה תקציביים בשיקולים

 רבה, במידה שער שומר תפקיד ממלא :קבוצות לשלוש הרופאים את סיווגנו הרופאים תשובות סמך על
 בעלי רופאים ובין השונות; בקופות-החולים העובדים הרופאים בין הבדל נמצא לא ומועטה. בינונית

 גדולה בעיר שלא בעבודה קשור שער שומר תפקיד של בפועל מילוי כי נמצא שונה. מומחיות
הרופא. ולמומחיות לקופת-חולים קשר נמצא לא מהעבודה. גבוהה ובשביעות-רצון
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 השער שומר תפקיד של השתים המרכיבים כלפי הראשוניים הרופאים עמדותד.
 של השונים המרכיבים על נשאלו הם שער שומר תפקיד מילוי כלפי הרופאים עמדות על ללמוד על-מנת
 ומפעיל בלעדי מפנה בחולה, הטיפול ותיאום ריכוז השער: שומר מאפייני כולל הראשוני, הרופא תפקיד

 כי נמצא בנושא. יעסוק הראשוני שהרופא רצוי מידה באיזו נשאלו מרכיב כל לגבי תקציביים. שיקולים
 לעסוק הרופא של תפקידו מאוד" רבה ו״במידה רבה" ש״במידה סבורים מהרופאים (95%) גבוה שיעור
 מאוד" רבה ו״במידה רבה" "במידה מתפקידו כי חושבים יותר נמוך שיעור הטיפול. ותיאום בריכוז
 של מתפקידו כי ענו (43%) יחסית נמוך שיעור (.790/0) ולבדיקות (72%) לייעוצים בלעדי מפנה להיות
 שמתפקידו ענו 37% ובנוסף מאוד", רבה ו״במידה רבה" "במידה תקציביים שיקולים להפעיל הרופא

 ששני בכך הרופאים מצד רחבה תמיכה קיימת כלומר, בינונית". "במידה תקציביים בשיקולים להתחשב
 פתיחות אף וישנה ראשוניים, כרופאים מתפקידם חלק הם השער שומר תפקיד של הראשונים המרכיבים

השלישי. המרכיב כלפי מסוימת

 לאילו עוד הרופאים נשאלו לייעוצים" בלעדי "מפנה התפקיד מרכיב משמעות על לעמוד על-מנת
 אחוזים ארבעה-עשר ישירה. לפנייה אפשרות שלהם לחולים שתינתן מעוניינים הם רפואיים מקצועות

 מעוניינים הם כי ענו 600/0 ואילו מקצוע, באף ישירה לפנייה אפשרות שתינתן מעוניינים שאינם ענו
 גבוהה ההפניות ושכיחות ישירה פנייה כיום קיימת אליהם למקצועות רק ישירה לפנייה אפשרות שתהיה

 לפנייה אפשרות שתינתן מעוניינים אחוזים ושישה עשרים ועיניים(. אורתופדיה עור, )אף־אוזן־גרון,
 נוירולוגיה )אורולוגיה, שכיחה לא וההפניה ישירה פנייה כיום אין אליהם למקצועות גם ישירה

 את להסביר ניתן כך. ענו בלעדי מפנה יהיה הראשוני שהרופא שרצוי שסברו רופאים גם וקרדיולוגיה(.
 שבו בפועל הקיים מהמצב כנראה, מושפעת, הרצוי המצב את הרופאים שתפיסת בכך לכאורה הסתירה

השכיחים. למקצועות ישירה פנייה ישנה

 הפונים לעומת המשפחה רופא על-ידי המופנים לחולים בתור עדיפות לתת יש כי סוברים 72% בנוסף,

בעצמם.

 שומר תפקיד מרכיבי כלפי החיובית העמדה בעלי הרופאים מאפייני מניתוח העולה הכללית המגמה
 שביעות-רצון בעלי גדולה, בעיר עובדים לא מומחים, כצפוי, הינם, חיובית עמדה שבעלי היא השער,
 דווקא לצפוי, בניגוד יותר(. נפוץ זה שירות דגם )שבה כללית בקופת־חולים עובדים מהעבודה, גבוהה

 השער, שומר תפקיד כלפי חיובית עמדה מביעים ביום( חולים יותר )שרואים יותר עמוסים רופאים
העבודה. עומס את להגדיל צפוי זה שתפקיד למרות

 שומר תפקיד את למלא על-מנת הראשוניים הרופאים לדעת החשובים התנאים ה.
השער

 על הבלעדיים כמחליטים שיתפקדו על-מנת אישית להם החשובים התנאים על נשאלו הרופאים לבסוף,
 תקשורת כי סבורים מהרופאים 72.4%כ- הטיפול. ותיאום לריכוז וכאחראים ובדיקות ליועצים הפניות

 כי סוברים 62% מאוד; רבה במידה חשוב תנאי הם תשובה מכתבי וקבלת מקצועיים רופאים עם טובה
 מהפריטים אחד כל לגבי מאוד. רבה במידה חשוב תנאי הם ברפואה עדכניות והכשרות השתלמויות

 מהנהלה, מלא גיבוי הרפואי, התיק מחשוב מאוד: רבה במידה חשובים אלו שתנאים 40%כ- ענו הבאים
 קופת־החולים של הסברה פעולות רפואית, מזכירה של סיוע אישור, בקשת ללא חולים להפניית חופש
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 הם אחות של וסיוע עבודה עומס הקטנת נוסף, תגמול כי ציינו 30%כ- רק מוגדרת. חולים ורשימת

מאוד. רבה במידה חשובים תנאים

 :פקטורים לשלושה מתקבצים להם החשובים התנאים הרופאים תפיסת לפי כי נמצא גורמים בניתוח
 גיבוי מוגדרת(, חולים רשימת לחולים, הסברה השתלמויות, מזכירה, אחות, של )סיוע לוגיסטיקה
 ותגמול מקצועיים(, רופאים עם טובה תקשורת חולים, להפנות חופש מהנהלה, מלא )גיבוי ותקשורת

עומס(. הקטנת נוסף, )תגמול

הראשוני הרופא של ותפקידו מקומו לגבי המדיניות קובעי דעת ו.
 מרכזי תפקיד יהיה הראשוני לרופא בו שירות בדגם מעוניינים שרובם עלה המדיניות קובעי עם מראיונות
 המרואיינים רוב הם. גס כך חושבים בישראל הרופאים והסתדרות מקצועיים איגודים ראשי במערכת.

 מרכזי. תפקיד למלא שיובל כך גבוהה מקצועית ברמה יהיה הראשוני שהרופא הצורך על הצביעו
 שיקולים מפעיל הטיפול, ומתאם מרכז להיות הוא הראשוני הרופא של שתפקידו סברו המרואיינים

 שיהיה רצוי שבה למידה באשר דעות חילוקי התגלעו אמנם לייעוצים. החולים את ומפנה תקציביים
 חלק )למשל, מסוימת ארגונית בהשתייכות המתנגדים את לאפיין ניתן לא אולם הבלעדי, המפנה

 באיגודים מהמרואיינים חלק תמכו, וחלק בלעדי לתפקיד התנגדו בקופות-החולים מהמרואיינים
וכו׳(. תמכו, וחלק התנגדו המקצועיים

 ומתאם מרכז הוא הרופא שבו שער שומר דגם להפעלת במכשולים לדעתם שצוינו העיקריות הבעיות
 לפנייה הציבור רצון האוכלוסייה, של הבריאות תרבות :הן תקציביים שיקולים ומפעיל בלעדי ומפנה
 בעייתיות מתאימה, מקצועית הכשרה בעלי ראשוניים רופאים של מספיק מספר היעדר ליועצים, ישירה

 עקב למומחים ישירה גישה לבטל מהן שמונעת קופות-החולים בין ותחרות הראשוני הרופא בזמינות
הציבור. את לרצות הרצון

דיון ז.
 חלק ולאימוץ בכלל, הראשוני, הרופא תפקיד לחיזוק תמיכה שקיימת כך על מצביעים המחקר ממצאי

 שירות דגם לתכנן צורך שיש מלמדים הממצאים זאת, עם יחד בפרט. השער" "שומר תפקיד ממרכיבי
 מקום יש לפיכך, השונים. הרפואיים למקצועות ישירה פנייה לגבי בעמדות הקיימת בשונות שיתחשב
בישראל. הייחודיים הבריאות ולתרבות לתנאים המותאם שירות דגם להפעיל

 האיכות על שמירה תוך במרכז, והעמדתה הראשונית הרפואה חיזוק על מצביעות בעולם המגמות
 יש בישראל גם כי עולה הנוכחי מהמחקר (.Boerma & Fleming 1998; O’Connor et al. 1998) הרפואית
 בקופות-החולים הבריאות, במשרד המדיניות קובעי הראשוני: לרופא מרכזי תפקיד למתן אפשרות

 בעל שיהיה בתנאי מרכזי, להיות צריך הראשוני הרופא של שתפקידו חושבים הרפואית ובהסתדרות
כמפנה. בלעדיותו לגבי הסתייגות מביעים הם זאת, עם מתאימים. הכשרה ובעל יכולת
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 יותר, החולים לימוד, שנות 12מ- נמוכה השכלה בעלי )כמו בריאות לשירותי יותר הנזקקים המבוטחים
 ומעוניינים ראשונה, אליו לפנות מעדיפים המשפחה, מרופא שבעי־רצון שהם ואלה עבודה(, מחוסרי

ישירה. לפנייה האפשרות את מעדיפים והצעירים המשכילים בעוד בהם, הטיפול את ויתאם שירכז

 עם בחולים. הטיפול את ולתאם לרכז ־ מרכזי תפקיד עצמם על לקבל מוכנות יש הראשוניים לרופאים
 הרפואי. הטיפול מתן בעת כלכליים בשיקולים להתחשב מוכנות מגלים אינם עדיין מרביתם זאת,

 הראשוניים הרופאים בין הגומלין וביחסי ביממה שעות 24 במשך בזמינות בעייתיות קיימת כמו-כן,
והמקצועיים.

 ולא זאת, ולבצע כיום הבריאות למערכת חשוב מה להגדיר שצריך הטוענים יש המדיניות קובעי בקרב
 של דגם לבנות צורך יהיה בישראל כי הרושם מתקבל זאת, עם המבוטחים. של העדפותיהם אחרי להיגרר

 ראשון בשלב גבוהה. ישימות בעל יהיה ולפיכך השונות, המגמות בין איזון שיהווה מרכזי ראשוני רופא
 הרופאים שכל כך הראשונית הרפואה במקצועות התמחות לתקני משאבים להקצאת הדעת את לתת יש

 של נושאים כולל המשכי, הרפואי בחינוך להשקיע יש כמו־כן, למומחים. בהדרגה יהפכו הראשוניים
 הרופאים בין הגומלין יחסי ואת התקשורת את לשפר יש בהמשך בריאות. וכלכלת עלות-תועלת
 בשיקולים להתחשב רופאים לעודד כאמצעי מרפאות ביזור לעודד מקום ויש והראשוניים. המקצועיים

 לחיסכון ויגרום כאחד, והכלכלי הרפואי הידע העמקת שידרוש דבר הרפואי, הטיפול בעת כלכליים
 במערכות הממשלות של תפקידן (.Gross et al. 1998; Dixon et al. 1998) איכות שמירת תוך במשאבים,

 רפואה להפעיל ניסיון נעשה לא כה עד (.Kutzin 1998) במחלוקת שנוי כי אם מרכזי, הוא הבריאות
בישראל. הממלכתית הבריאות מדיניות במסגרת חזקה ראשונית

 בשלבים, הרצוי לדגם להתקדם שרצוי מלמדים המחקר ממצאי חדש, שירות דגם אימוץ לתהליך באשר
 מאידך. מרצונם, אליהם לפנות המבוטחים ועידוד מחד, הרופאים, של ההכשרה רמת העלאת על־ידי
 לתהליך מאשר יותר גדולים יישום סיכויי יש וולונטרי הדרגתי יישום לתהליך הקיימת, שבמערכת נראה

מקצועיים. לרופאים הפניה לקבל על-מנת הראשוני לרופא לפנות חולים יחייבו שבו

 המערכת לתנאי המותאם שער" "שומר שירות דגם של עיקריים מאפיינים להלן מוצגים זאת, לאור
בישראל.

המם: המוצע הדגם של העיקרים המאפיינים

 רפואה משפחה, רפואת הראשונית: הרפואה של מההתמחויות באחת מומחה יהיה הראשוני הרופא ♦
בקהילה. לעבודה הכשרה יעברו משפחה רופאי שאינם שרופאים רצוי ילדים. רפואת פנימית,

 רפואה :כוללני טיפול מתן וכן בחולים, הטיפול ותיאום לריכוז האחריות תוטל המשפחה רופא על ♦
 במערכת. ומינהליים מקצועיים גורמים עם במגעים לחולים סיוע כרוניים, בחולים טיפול מונעת,
שעות. 24 לכיסוי אחריות לקבל מוכנים אינם עדיין שהרופאים נראה אולם,

 אורתופדיה עיניים, עור, למקצועות ישירה לפנייה אפשרות כיום קיימת קופות-החולים בכל ♦
 שגם נראה לפיכך, במערכת. השונים הגורמים על-ידי כרצויה נתפסת זו ואפשרות ואף־אוזן־גרון,

 הישירה הפנייה את להרחיב צורך אין אולם אלה, למקצועות ישירה פנייה לאפשר יש בהמשך
נוספים. למקצועות
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 ותיאום ריכוז תפקידי למילוי הקיימת הבסיסית המוכנות את לחזק ניתן והכשרה חינוך של במסגרות ♦
 לרופא הפנייה לפני אליו ולבוא איתו להתייעץ חולים לעודד הרופא בפני ולהמליץ ליועצים, והפניה

 ליותר בלעדי, מפנה אף ואולי דומיננטי, גורם ישמש הראשוני הרופא הדרגתי, באופן וכך, מקצועי.
מרצונם. דרכו ויפנו בכך מעוניינים שיהיו חולים, ויותר

 פנייה לכרוך לשקול ניתן למשל, הראשוני. הרופא באמצעות לפנייה לחולים תמריצים יינתנו במקביל, ♦
 לשכבה משתייכים ישירה בפנייה המעוניינים כי הממצא לאור עצמית, בהשתתפות בתשלום ישירה

 אך המשפחה רופא באמצעות לפנייה תמריץ תהווה העצמית ההשתתפות כך, גבוהה. חברתית-כלכלית
כספית. מבחינה הטיפול בנגישות תפגום לא

 בתור עדיפות תינתן כאשר יועצים, לרופאים תור מסלולי שני הנהגת על המתבסס תמריץ לשקול ניתן ♦
המשפחה. רופא על-ידי המופנים לחולים

 רצוי כמרכיב התקציביים השיקולים הפעלת את תופסים אינם הראשוניים הרופאים שכיום מאחר ♦
 אוטונומיה ומתן סמכויות ביזור על-ידי היתר, בין זאת, לעודד מקום יש בתפקידם, רבה במידה

 תמריץ תהווה בתקציב לעמידה שהאחריות ייתכן ראשוניות. למרפאות או לרופאים תקציבית
 במרפאות הביזור השפעות על ממחקרים שעולה כפי הטיפול, במתן תקציביים שיקולים להפעלת

(.Gross et al. 1996) כללית בקופת־חולים

המודל יישוםח.
 שכן, כללית. בקופת-חולים ובפרט קופות־החולים, בכל המוצע המודל את ליישם ניתן להערכתנו,
 שיש נראה זה מודל ליישם על-מנת הנושא. כלפי יחסי באופן חיובית עמדה ישנה זו בקופה למבוטחים

:מקדימים שינויים מספר להנהיג צורך
אישי. כרופא שישמש קבוע ראשוני רופא יהיה מבוטח שלכל לדאוג ♦
מומחיות. לבעלי הראשוניים הרופאים הפיכת של תהליך ♦
עדכניים. רפואיים בנושאים מתמשכת רפואית השתלמות מתן ♦
 מחייבים נהלים קביעת למשל, המקצועיים. הרופאים לבין הראשוניים הרופאים בין התקשורת שיפור ♦

 את לשפר על-מנת קבועים מפגשים הנהגת וכר(, טלפוני קשר ותשובה, הפניה )מכתבי לתקשורת
ההדדית. וההערכה הבין־אישי הקשר

 המרכזים הראשוניים הרופאים של ורפואיות מינהליות להחלטות קופות-החולים מהנהלות גיבוי מתן ♦
שלהם(. האוטונומיה )הגברת להפניות ואחראים הטיפול את

תקציביים. בשיקולים להתחשב ולהכרח לתועלת באשר הראשוניים לרופאים והדרכה חינוך ♦
 המרכז אחד רופא שבקיום והתועלת הראשוני הרופא של תפקידו לגבי הציבור בקרב הסברה פעולות ♦

לחולה. ואחראי לייעוצים מפנה הטיפול, את ומתאם
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 הרופאים של הפרקטיקה ומאפייני אישיים מאפיינים :1 נספה
הראשוניים

 בקהילה, עבודה שעות כללו השונים המשתנים בקהילה. עבודתם על גם הרופאים נשאלו בשאלון
 במרפאה. צוות ואנשי ביום, חולים מספר ברשימה, אנשים מספר השתלמויות, שעות בבית-החולים,

אלו. משתנים לפי הרופאים התפלגות את מתארים הבאים הלוחות

עיקרית קופת-חוליס
)באחוזיס( קופות-החוליס לסי העבודה שעות התפלגות

לאומית מאוחדת מכבי כללית סה״ב עבודה שעות
בקהילה* עבודה שעות

15.6 19.4 31.3 12.4 17.4 שעות 21־4
30.3 33.7 34.7 30.3 31.6 שעות 36־22
47.5 31.6 25.0 45.3 40.1 שעות 51-37

6.6 15.3 9.0 11.9 11.0 שעות 52+
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

P<0.001 *
בבית-החולים** עבודה שעות

23.5 11.8 9.6 44.2 24.6 שעות 8-1
35.3 23.5 26.9 23.1 26.1 שעות 39־9
29.4 41.2 48.1 15.4 32.6 שעות 70־40
11.8 23.5 15.4 ■17.3 16.7 71 +

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
p<0.002 **

 וכי (,31.3%) בקהילה שעות 21ל־ 4 בין עובדים מכבי בקופת־חולים רופאים יותר כי עולה אלה מנתונים
 47.5%ו־ 45%) בקהילה שעות 51ל- 37 בין עובדים והלאומית הכללית מקופות־החולים רופאים יותר .

 בין מובהק הבדל קיים כמו־כן, (.25/סס) ומכבי (310/0) המאוחדת קופות-החולים רופאי לעומת בהתאמה(,
 ראשוניים רופאים יותר :בבית־חולים הראשוניים הרופאים עבודת שעות למספר באשר קופות-החולים

 לעומת בבית-חולים שעות 70ל־ 40 בין עובדים בהתאמה( 41%ו- 48%) והמאוחדת מכבי בקופות־החולים
 מרופאי ניכר שיעור כמו-כן, לאומית. קופת־חולים מרופאי 29.4%ו- כללית קופת־חולים מרופאי 15.4%

 קופות-החולים רופאי לעומת (44.2%) בבית־חולים שעות לשמונה שעה בין עובדים כללית קופת־חולים
בהתאמה(. 23.5%ו־ 11.80/0,9.6%) ולאומית מאוחדת מכבי,

63



___________________ 1ם()באחוזי קופות-חולים לפי בחורש השתלמויות שעות
עיקרית ׳ ־----------

לאומית מאוחדת מכבי כללית סה״ב בחודש השתלמויות שעות
14.7 16.1 12.9 9.7 11.8 6-0
53.4 61.3 65.5 58.1 59.3 20-7
19.0 14.0 13.7 18.2 16.7 34-21
6.0 4.3 2.2 8.7 6.6 48-35
6.9 4.3 5.8 5.4 5.7 96-49

וכד׳ בבית-החולים נלווה רופא מחקר, לימודית, השתלמות בעבודה, השתלמות כקריאה, מוגדרת השתלמות1

______)באחוזים( םקופות-החולי לפי ליום החולים ומספר החולים ברשימת הרשומות הנפשות מספר
עיקרית

לאומית מאוחדת מכבי כללית סה״ב
ברשימה** נפשות מספר

15.0 20.2 23.4 5.6 12.3 599-20
23.6 33.7 29.0 37.0 32.9 1,458־600
20.5 17.3 16.6 45.4 32.4 2,318־1,459

6.3 2.9 10.3 7.7 7.3 3,177-2,319
34.6 26.0 20.7 4.3 15.1 3,178+

ליום** חולים מספר
15.4 22.4 24.6 7.9 14 19־3
33.3 48.0 47.8 28.1 35.1 34-20
27.6 21.4 18.8 38.2 30.9 49־35
18.7 6.1 8.0 21.2 16.3 64-50
4.9 2.0 0.7 4.7 3.7 110-65

P<0.001 **

_________________)באחוזים( קופות-החולים לפי בקהילה נוספים צוות אנשי התפלגות
עיקרית קופת-חולים

לאומית מאוחדת מכבי כללית סה״כ צוות אנשי
3.2 12.7 19.6 4.9 8.4 נוספים צוות אנשי אין

ראשוניים רופאים ו/או מזכירה או אחות
8.0 25.5 39.9 9.8 17.1 מומחים ו/או נוספים

נוספים ראשונים רופאים ו/או ומזכירה אחות
25.6 12.7 14.0 45.8 32.4 מומחים ו/או

63.2 49.0 26.6 39.5 42.2 ומקצועיים ראשוניים רופאים מזכירה, אחות,
P=0.00
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 פנייה לעומת ישירה פנייה המעז־יפי□ מאפייני פירוט :2 נספח
קופת-חולים לפי המשפחה רופא דרך

כללית קופת־חולים מבוטחי
 לעומת המשפחה, רופא דרך מקצועי לרופא לפנות מעדיפים כללית קופת-חולים מבוטחי בקרב 46%כ-

 המשפחה שרופא גם אך ישירה לפנייה האפשרות את הרוצים 18.6% ישירה, פנייה המעדיפים 27.5%
 משיעור גבוה ישירה פנייה המעדיפות הנשים שיעור כי נמצא יודעים. שלא 8%ו- הטיפול את ירכז

 ירכז שלהם המשפחה שרופא המעדיפים שיעור כמו-כן, (.22.1% לעומת 32.5%) זאת המעדיפים הגברים
 ; (45%) 44 עד 25 בני לעומת (,54.2%) 65+ בני בקרב גבוה מקצועי לרופא אותם ויפנה בהם הטיפול את

 לימוד שנות 12מ־ הגבוהה השכלה בעלי לעומת (,55.6%) לימוד שנות 8מ- הנמוכה השכלה בעלי בקרב
 ש״ח 13,000מ־ הגבוהה הכנסה בעלי לעומת (,55%) ש״ח 3,5מ-סס הנמוכה הכנסה בעלי בקרב (;36.4%)
(.43.1%) שעבדו אלו לעומת (,50.2%) האחרונים החודשים 3ב- עבדו שלא אלו ובקרב ; (34.4%)

 חיפה (,53%) ירושלים מאזור תושבים בקרב גבוה הטיפול, את ירכז המשפחה שרופא המעדיפים שיעור
 הקשורים במאפיינים (.38%) והמרכז אביב תל תושבי לעומת (,57%) והדרום (,49%) והצפון

 שאינם אלו בקרב גבוה ישירה פנייה המעדיפים שיעור כי נמצא המשפחה מרופא לשביעות-הרצון
 (,21.3%) מאוד שמרוצים אלו לערמת (,44.3%) שלהם המשפחה רופא של המקצועית מהרמה מרוצים
. (26.4%) מאוד שמרוצים אלו לעומת (,44.4%) המשפחה רופא של מהיחס מרוצים שאינם אלו ובקרב

 קבוע, משפחה רופא חמורות, רפואיות בעיות לפי הבדלים נמצאו לא כללית קופת-חולים מבוטחי בקרב
מקופת-החולים. כללית ושביעות־רצון

מכבי קופת־חולים מבוטחי

 שרופא שמעדיפים 29% לעומת מקצועי, לרופא ישירה פנייה מעדיפים מכבי מבוטחי בקרב 45%כ-
 ישירה לפנייה האפשרות להם שתהיה מעדיפים אחוזים תשעה-עשר בהם. הטיפול את ירכז המשפחה

 גבוה ישירה פנייה המעדיפות הנשים שיעור יודעים. אינם 7%ו- המשפחה רופא על-ידי הטיפול ריכוז לצד
 המשפחה שרופא המעדיפים שיעור כמו-כן, (.35.5% לעומת 49.70/0) זאת המעדיפים הגברים משיעור
 44 עד 25 בני לעומת (,60%) 65+ בני בקרב גבוה מקצועי לרופא אותם ויפנה בהם הטיפול את ירכז שלהם

 שנות 12מ- הגבוהה השכלה בעלי לעומת (,47.10/0) לימוד שנות 8מ- הנמוכה השכלה בעלי בקרב ; (27.3%)
 הגבוהה הכנסה בעלי לעומת (,41.9%) ש״ח 7,000מ- הנמוכה הכנסה בעלי בקרב (;28.1%) לימוד

 שעבדו אלו לעומת (,38.6%) האחרונים החודשים 3ב- עבדו שלא אלו בקרב (;18.9%) ש״ח 13,000מ-
(.25.80/0) בעיות להם שאין אלו לעומת (,45.50/0) חמורות רפואיות בעיות להם שיש אלו ובקרב ; (25.7%)

 את ירכז שלהם המשפחה רופא כי המעדיפים שיעור כי נמצא המשפחה לרופא הקשורים במאפיינים
 לעומת (,30.7%) קבוע משפחה רופא להם שיש אלו בקרב גבוה המקצועי לרופא אותם ויפנה בהם הטיפול

(.20.4%) קבוע רופא להם שאין אלו
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 רופא של המקצועית מהרמה שביעות-רצון לפי הבדלים נמצאו לא מכבי קופת-חולים מבוטחי בקרב
 אזור ולפי מקופת-החולים הכללית שביעות-הרצון המשפחה, רופא של מהיחס שביעות-הרצון המשפחה,

מגורים.

מאוחדת קופת־חולים מבוטחי
 27% לעומת מקצועי, לרופא ישירה פנייה מעדיפים מאוחדת קופת-חולים מבוטחי בקרב 47%כ-

 5%ו־ במקביל האפשרויות שתי את שרוצים 21% בהם, הטיפול את ירכז המשפחה שרופא שמעדיפים
 לרופא אותם ויפנה בהם הטיפול את ירכז שלהם המשפחה שרופא המעדיפים שיעור יודעים. שאינם

 12מ- הגבוהה השכלה בעלי לעומת (,75%) לימוד שנות 8מ־ הנמוכה השכלה בעלי בקרב גבוה מקצועי
 הגבוהה הכנסה בעלי לעומת (,29.1%) ש״ח 7,000מ- הנמוכה הכנסה בעלי ובקרב (;15.9%) לימוד שנות

(.19%) ש״ח 13,000מ-

 בשלושת עבודה מגורים, אזור גיל, מין, לפי הבדלים נמצאו לא מאוחדת קופת-חולים מבוטחי בקרב
 של המקצועית מהרמה שביעות-רצון קבוע, משפחה רופא חמורות, רפואיות בעיות האחרונים, החודשים

מקופת-החולים. כללית שביעות-רצון המשפחה, רופא של מהיחס שביעות-רצון המשפחה, רופא

לאומית קופת-חולים מבוטחי
 לעומת המשפחה, רופא דרך מקצועי לרופא לפנות מעדיפים לאומית קופת-חולים מבוטחי בקרב 40%כ־

 שיעור יודעים. שאינם 7%וכ- במקביל האפשרויות שתי את שרוצים 19% ישירה, פנייה המעדיפים 34%
 בני בקרב גבוה מקצועי לרופא אותם ויפנה בהם הטיפול את ירכז שלהם המשפחה שרופא המעדיפים

 (,55.6%) לימוד שנות 8מ־ הנמוכה השכלה בעלי בקרב (;40.4%) 44 עד 25 בני לעומת (,55.6%) 65+
 ש״ח 7,000מ־ הנמוכה הכנסה בעלי בקרב (;34.0%) לימוד שנות 12מ- הגבוהה השכלה בעלי לעומת

 והצפון )חיפה הפריפריה תושבי בקרב (;38.5%) ש״ח 13,000מ־ הגבוהה הכנסה בעלי לעומת (,46.7%)
 שיש שאמרו אלו בקרב (.28.5%) וירושלים (36.5%) והמרכז אביב תל תושבי לעומת (,55% הדרום ,48%
 במקביל ישירה לפנייה האפשרות להם שתהיה המעדיפים גבוה שיעור יש חמורות רפואיות בעיות להם
(.11.1%) בעיות להם שאין אלו לעומת (,38.5%) בהם הטיפול את ירכז המשפחה שרופא לכך

 המשפחה שרופא המעדיפים שיעור כי נמצא ולשביעות-הרצון המשפחה לרופא הקשורים במאפיינים
 שאין אלו לעומת (,42.3%) קבוע משפחה רופא להם שיש אלו בקרב גבוה. בהם הטיפול את ירכז שלהם

 לעומת (,42.9%) שלהם המשפחה רופא של המקצועית מהרמה מאוד שמרוצים אלו בקרב ; (21.4%) להם
 אלו לעומת (,36.2%) שלהם המשפחה רופא של מהיחס שמרוצים אלו ובקרב (;25%) מרוצים שאינם אלו

(.20%) מרוצים שאינם

 אחרונים, חודשים בשלושה עבודה הכנסה, לפי הבדלים נמצאו לא לאומית קופת־חולים מבוטחי בקרב
מקופת-החולים. כללית ושביעות־רצון
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 לעומת למומחים בפועל הפונים מאפייני פירוט :3 נספח
קופת-חולים לפי המשפחה רופא דרך הפונים

כללית קופת-חולים מבוטחי

 33% לעומת המשפחה, רופא דרך מקצועי לרופא פונים הכללית קופת-החולים מבוטחי בקרב 50%כ-
 שאינם שטענו 5.5%ו־ הבעיה, סוג לפי המשפחה רופא דרך או ישירות שפונים 12.7% ישירות, הפונים

 גבוה מקצועי לרופא ישירות הפונות הנשים שיעור כי נמצא קופת-החולים. של מקצועי לרופא כלל פונים
 רופא דרך מקצועי לרופא הפונים שיעור כמו־כן, (.25.3% לעומת 40%) זאת העושים הגברים משיעור

 12מ- הגבוהה השכלה בעלי לעומת (,71.9%) לימוד שנות 8מ- הנמוכה השכלה בעלי בקרב גבוה המשפחה
 הגבוהה הכנסה בעלי לעומת (,62.4%) ש״ח 3,500מ- הנמוכה הכנסה בעלי בקרב (;37.3%) לימוד שנות

 (,52.5%) האחרונים החודשים 3ב־ מקצועי רופא אצל ביקרו שלא אלו בקרב (;17.5%) ש״ח 13,000מ-
 אלו לעומת (,55.4%) האחרונים החודשים 3ב- עבדו שלא אלו ובקרב (;43.1%) שביקרו אלו לעומת
 רופא דרך או ישירות מקצועי לרופא פנו (13.9%) ומטה 64 בני בקרב גבוה שיעור (.45.2%) שעבדו

(.5.8%) 65+ בני בקרב המקביל לשיעור בהשוואה הבעיה, בסוג תלוי המשפחה

 שיש אלו בקרב גבוה המשפחה רופא דרך הפונים שיעור כי נמצא המשפחה לרופא הקשורים במאפיינים
 בין מובהק קשר נמצא כמו-כן, (.38%) קבוע רופא להם שאין אלו לעומת (,50%) קבוע רופא להם

 רופא דרך פנייה מעדיפים שהם שטענו אלו מבין :ישירה פנייה בנושא ועמדותיו בפועל המבוטח התנהגות
 שמעדיפים אלו מבין 28.7% לעומת המשפחה, רופא דרך פונים 72% ישירה, פנייה לעומת המשפחה,

המשפחה. רופא דרך פנייה פני על ישירה פנייה

 מהרמה שביעות־רצון חמורות, רפואיות בעיות לפי הבדלים נמצאו לא כללית קופת-חולים מבוטחי בקרב
 כללית ושביעות־רצון המשפחה רופא של מהיחס שביעות־רצון המשפחה, רופא של המקצועית

מקופת-החולים.

מכבי קופת־חולים מבוטחי

 המשפחה, רופא דרך הפונים 14.6% לעומת מקצועי, לרופא ישירות פונים מכבי מבוטחי בקרב 67%כ-
 מקצועי לרופא כלל פונים שאינם 5.5%ו־ הבעיה בסוג תלוי המשפחה רופא דרך או ישירות שפונים 13%

 הנמוכה השכלה בעלי בקרב גבוה המשפחה רופא דרך מקצועי לרופא הפונים שיעור כי נמצא הקופה. של
 הפונים שיעור כמו-כן, (.12.0%) לימוד שנות 12מ- הגבוהה השכלה בעלי לעומת (,36.8%) לימוד שנות 8מ-

 ש״ח 7,000מ- הנמוכה הכנסה בעלי לעומת (,75.7%) 13,000מ־ הגבוהה הכנסה בעלי בקרב גבוה ישירות
(.54.3%) בעיות להם שיש אלו לעומת (,70%) חמורות רפואיות בעיות להם שאין אלו בקרב (,55.2%)

 רופא להם שאין אלו בקרב גבוה ישירות הפונים שיעור כי נמצא המשפחה לרופא הקשורים במאפיינים
 המבוטח התנהגות בין מובהק קשר נמצא כמו־כן, (.62%) קבוע רופא להם שיש אלו לעומת (83.7%) קבוע

 דרך פנייה לעומת ישירה פנייה מעדיפים שהם שטענו אלו מבין ישירה. פנייה בנושא ועמדותיו בפועל
 דרך פנייה שמעדיפים אלו מבין 50.7% לעומת מקצועי, לרופא ישירות פונים אכן 80% המשפחה, רופא
ישירה. פנייה פני על המשפחה רופא
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 3ב־ מקצועי רופא אצל ביקור גיל, מין, לפי הבדלים נמצאו לא מכבי קופת-חולי□ מבוטחי בקרב
 רופא של המקצועית מהרמה שביעות־רצון האחרונים, החודשים 3ב־ עבודה האחרונים, החודשים
מקופת־החולים. כללית ושביעות-רצון המשפחה רופא של מהיחס שביעות-רצון המשפחה,

מאוחדת קופת-חרלים מבוטחי

 דרך הפונים 29.3% לעומת מקצועי, לרופא ישירות פונים מאוחדת קופת־חולים מבוטחי בקרב 67%כ־
 המשפחה רופא דרך מקצועי לרופא הפונים שיעור כי נמצא הבעיה. סוג לפי הפונים 4%ו־ המשפחה רופא
 לימוד שנות 12מ־ הגבוהה השכלה בעלי לעומת (,50%) לימוד שנות 8מ־ הנמוכה השכלה בעלי בקרב גבוה

 13,000מ- הגבוהה הכנסה בעלי לעומת (,50%) ש״ח 3,500מ- הנמוכה הכנסה בעלי בקרב (;23.8%)
(28.6%.)

 אלו בקרב גבוה ישירות הפונים שיעור כי נמצא ולשביעות־רצון המשפחה לרופא הקשורים במאפיינים
 מרוצים שאינם אלו בקרב ; (61%) קבוע רופא להם שיש אלו לעומת (,93.3%) קבוע רופא להם שאין

 קשר נמצא כמו-כן, (.40%) מאוד המרוצים אלו לעומת (,78%) המשפחה רופא של המקצועית מהרמה
 מעדיפים שהם שטענו אלו מבין ישירה. פנייה בנושא ועמדותיו בפועל המבוטח התנהגות בין מובהק

 33.3% לעומת מקצועי, לרופא ישירות פונים אכן 80.4% המשפחה, רופא דרך פנייה לעומת ישירה, פנייה
ישירה. פנייה פני על המשפחה רופא דרך פנייה שמעדיפים אלו מביו

 3ב- מקצועי רופא אצל ביקור גיל, מין, לפי הבדלים נמצאו לא מאוחדת קופת-חולים מבוטחי בקרב
 של מהיחס שביעות־רצון חמורות, רפואיות בעיות האחרונים, החודשים 3ב- עבודה האחרונים, החודשים

מקופת-החולים. כללית ושביעות-רצון המשפחה רופא

לאומית חולים קופת־ מבוטחי

 רופא דרך הפונים 24%כ־ לעומת מקצועי, לרופא ישירות פונים לאומית מבוטחי בקרב 62.5%כ-
 הפונים שיעור הקופה. של מקצועי לרופא כלל פונים אינם 3.4%ו- הבעיה סוג לפי פונים 10% המשפחה,

 בעלי ובקרב (;33.3%) ומעלה 65 בני לעומת (,62.10/0) ומטה 44 בני בקרב גבוה מקצועי לרופא ישירות
 הפונים שיעור כמו-כן, (.45%) 3,5מ-סס הנמוכה הכנסה בעלי לעומת (,91%) 13,000מ- הגבוהה הכנסה
 לעומת (,66.7%) לימוד שנות 8מ- הנמוכה השכלה בעלי בקרב גבוה המשפחה רופא דרך מקצועי לרופא

 החודשים 3ב- מקצועי רופא אצל ביקרו שלא אלו בקרב (;13%) לימוד שנות 12מ- הגבוהה השכלה בעלי
 (44 8%) האחרונים החודשים 3ב- עבדו שלא אלו ובקרב ; (15.8%) שביקרו אלו לעומת (,30%) האחרונים

׳ (.13.8%) שעבדו אלו לעומת

 רופא להם שאין אלו בקרב גבוה ישירות הפונים שיעור כי נמצא המשפחה לרופא הקשורים במאפיינים
 התנהגות בין מובהק קשר נמצא כמו-כן, (.57%) קבוע רופא להם שיש אלו לעומת (,85.7%) קבוע משפחה
 פנייה פני על ישירה פנייה מעדיפים שהם שטענו אלו מבין ישירה. פנייה בנושא ועמדותיו בפועל המבוטח

 המשפחה. רופא דרך פנייה שמעדיפים אלו מבין 7% לעומת ישירות, פונים אכן 83% המשפחה, רופא דרך
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 שביעות־רצון חמורות, רפואיות בעיות מין, לפי הבדלים נמצאו לא לאומית קופת־חולים מבוטחי בקרב
 כללית ושביעות-רצון המשפחה רופא של מהיחס שביעות־רצון המשפחה, רופא של המקצועית מהרמה

מקופת־החולים.
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in Israel. The findings serve as a basis for the formulation of policies on the organization of primary 
care medical services.



being the sole referring agent. Primary care physicians will also be advised to encourage patients 
to consult with and make referrals through them, prior to seeing a specialist. In this way, the 
primary care physician will gradually play a more dominant role and perhaps even become the 
sole referring agent for an increasing number of patients, who will come to prefer this option and 
choose it voluntarily.

. At the same time, incentives will be offered to patients to seek referral to a specialist through 
their family physician. For example, given the finding that those preferring self-referral tend to 
be more affluent, it may be possible to link self-referral to co-payments and thereby make them 
an incentive for referral through the family physician, without reducing accessibility to care.

. It is worth considering inaugurating two “tracks” for appointments to specialists, and giving 
priority to patients who are referred through a family physician.

♦ Since primary care physicians do not currently perceive budgetary considerations as being a 
desirable component of their job, it will be necessary to encourage them to do so, in part through 
decentralization of authority and granting of budgetary autonomy to physicians or to primary 
care clinics. It is possible that making primary care physicians responsible for a balanced budget 
will give them an incentive to include budgetary considerations in the care process, as has been 
suggested by studies on the effect of decentralization on the clinics of the Clalit Sick Fund.

Application of the Model
In our estimation, it is possible to implement the proposed model in all the sick funds, and 
particularly the Clalit Sick Fund, whose members have a relatively positive attitude toward the idea. 
In order to implement the proposed model, it will be necessary to introduce the following 
preliminary changes:

♦ To ensure that each sick fund member has a permanent primary care physician who will function 
as his personal physician.

. To gradually introduce a process of training all primary physicians in a suitable specialty.
♦ To provide continuing medical education and seminars on current medical topics.
. To improve communication and foster mutual respect between primary care physicians and 

specialists, for example by setting procedures for communication (referral letters and replies, 
regular telephone contact, periodic meetings, etc.).

♦ To ensure that sick fund management supports administrative and medical decisions made by 
primary care physicians who coordinate care and act as sole referring agent (i.e. to enhance these 
physicians’ autonomy).

♦ To educate primary care physicians about the benefit and necessity of taking budgetary factors 
into consideration.

♦ To advertise to and educate the public on the role of the primary care physician and the benefit of 
having a personal physician who manages and coordinates care, refers patients to consultants, 
and has overall responsibility for the patient.

The findings of the study were presented to the Ministry of Health, the Health Council, the National 
Council for Primary Medicine, and at an international workshop on primary care which took place 



agent. Those who were not in favor, cannot be characterized by a specific organizational affiliation 
(for example, some of the respondents from the sick funds were against the primary physician 
acting as sole referring agent while others were for it; similarly, some of the respondents in the labor 
unions were for it, and some against it).

The main problems these respondents cited as being obstacles to the implementation of the 
gatekeeping model (in which the primary care physician is manager and coordinator and sole 
referring agent, and employs budgetary considerations), were the culture of consumption of health 
services, the public’s desire to turn directly to specialists, a lack of primary care physicians with 
appropriate professional training, limited accessibility to primary care physicians, and the 
competition among sick funds, which spurs them to cater to the public and hence keeps them from 
eliminating direct access to specialists.

Discussion
The findings reveal widespread support for strengthening the role of the primary care physician in 
general, and for adopting some components of the "gatekeeper” model in particular. However, the 
findings indicate that it is necessary to design a service model that will take into consideration the 
existing variance in attitudes toward self-referral to medical specialties. It would thus be advisable 
to consider a service model which is adapted to the unique conditions and medical culture of Israel.

As for the process of adopting a new service model, the findings indicate that gradual progress 
toward the model would be best. This could be achieved by raising the physician’s level of training, 
on one hand, and encouraging sick fund members to turn to them voluntarily, on the other. It 
appears that given the present system, the chances of implementation will be much greater if a 
gradual, voluntary process is implemented, rather than a process that obliges patients to see their 
primary physician in order to be referred to a specialist.

In light of the findings, the following are proposed characteristics of a model of “gatekeeping”, that 
may be adapted to the Israeli health system:

♦ The primary care physician will be a specialist in one of the fields of primary care - family 
medicine, internal medicine, or pediatric medicine. Physicians who are not currently family 
medicine specialists will be trained for community practice.

. The family physician will be responsible for coordinating and managing patient care, as well as 
for providing comprehensive care - e.g., preventive medicine, care of chronic illnesses, serving 
as liaison between patients and other professionals and administrators. However, it appears that 
primary care physicians are as yet unwilling to be responsible for 24-hour care.

. At present, all the sick funds allow self-referral to specialists in dermatology, ophthalmology, 
orthopedics and ENT, and this situation is supported by different components of the health 
system. It thus appears that self-referral to these medical specialties should be allowed to 
continue, although it need not be expanded to include other specialties.

♦ As part of continuing medical education and training, attempts will be made to reinforce primary 
care physicians’ basic willingness to coordinate and manage care and take responsibility for



To examine the significance of the component “sole referring agent to consultants”, the physicians 
were asked to which medical specialties they would prefer that their patients be given the option of 
direct access (self-referral). Fourteen percent reported that they were not interested in providing the 
opportunity for self-referral to any specialty, while 60% said that they would like their patients to be 
able to refer themselves only to specialists in ENT, dermatology, orthopedics and ophthalmology, 
where the frequency of referrals is high and where there is presently an option of self-referral. 
Twenty six percent were in favor of allowing self-referral to urologists, neurologists and 
cardiologists, where referral is not common and self-referral is rare. This apparent paradox may be 
explained by the influence of the de facto situation - self-referral to physicians with more common 
specializations - on primary physicians’ preferences.

It is worth noting that 72% of the primary care physicians felt that patients referred by a family 
physician should be given priority over patients who refer themselves.

In general, it appears from the analysis of characteristics of physicians who had a positive view of 
components of the gatekeeper’s role that physicians with positive attitudes are, as expected, 
specialists, do not work in large urban centers, have high job satisfaction, and are employed by the 
Clalit Sick Fund (where this type of service is more common). Contrary to expectations, those 
physicians who had a relatively heavy case load also expressed a positive attitude toward 
gatekeeping, even though taking on such a role would be likely to further increase their work load.

Primary Care Physicians’ Beliefs Regarding Prerequisites to their Serving as Gatekeepers 
Finally, the physicians were asked which prerequisites were important to them personally in order 
that they act as sole agents of referral to consultations and tests, and as coordinators and managers 
of care. Approximately 72% of the physicians reported feeling that good communication with 
specialists and receipt of discharge letters were prerequisites to their serving as gatekeepers to a 
very great extent, and 62% reported that up-to-date training and continuing medical education were 
prerequisites to a very great extent. Approximately 40% reported that computerization of medical 
records, the full support of the administration, the freedom to refer patients without having to 
request permission, the assistance of a medical secretary, advertising and public relations by the sick 
fund, and a defined patient list were prerequisites to a very great extent. Only about 30% noted that 
additional remuneration, a reduced case load, and the assistance of a nurse were prerequisites to a 
very great extent.

Policymakers ’ Opinions Regarding the Role and Duties of Primary Care Physicians
Most of the policymakers interviewed supported the model of service that gives primary care 
physicians a central role. The heads of the Israel Medical Association and other professional 
associations felt similarly. At the same time, most of the respondents emphasized the need to ensure 
that primary physicians be of a sufficiently high professional level to play a major role. These 
respondents reported feeling that it is the primary care physician’s role to manage and coordinate 
care, to exercise budgetary considerations, and to refer patients to consultation. However, their 
opinions differed regarding how desirable it is for the primary care physician to be the sole referring



The physicians were asked what, in their opinion, should be the community-based primary 
physician’s training. About 35% said that only family medicine is the required specialization for 
primary care physicians; 37% said that the primary physician should specialize in either family, 
internal, or pediatric medicine; and 22% said that there was no need for specialization, but rather for 
training in primary medicine. Only 6% thought that no additional training was needed after medical 
school.

The Degree to which the Primary Care Physician Currently Serves as Gatekeeper
We tried to estimate the extent to which physicians currently serve as gatekeepers. We asked about 
referral to consultants with regard to common illnesses (dermatology, ophthalmology, etc.) as well 
as less common illnesses (cardiology, neurology etc.), and about coordination and management of 
care and taking budgetary considerations into account. We found that approximately 38% of the 
physicians reported that nearly all of the patients needing to consult a specialist such as a 
dermatologist, ophthalmologist, etc. came to them for a referral first; 72% of the physicians reported 
that nearly all of the patients needing to consult a specialist such as a cardiologist, neurologist, etc. 
came to them for a referral first, and did not turn directly to the specialist. Sixty-three percent 
reported that they coordinated and managed care for nearly all of their patients, but only 9% 
reported taking budgetary factors into account to a very great extent when providing medical care; 
an additional 42% reported that they took budgetary considerations into account to a great extent.

Based on these replies, we divided the physicians into three groups: those acting as gatekeeper to a 
large extent, to a moderate extent, and to a small extent. No differences were found among the 
physicians working in different sick funds or among physicians with different specializations. 
Acting as gatekeeper was found to be correlated with working outside a large urban center, and with 
high job satisfaction.

Primary Care Physicians’ Attitudes toward Components of Gatekeeping
To determine the attitudes of physicians toward the role of gatekeeper, we asked them about various 
components of the primary physician’s role, including the following, which are associated with 
gatekeeping: coordinating and managing patient care, being the sole referring agent, and taking 
budgetary factors into consideration. We asked the physicians to what extent they believed it 
desirable for a primary physician to fill each of these roles. A large proportion (95%) of the 
respondents believed that coordinating and managing care should be the physician’s role to a great 
or very great extent. A smaller proportion felt that it should be his job to a great or very great extent 
to be the sole agent referring patients to specialists (72%), and tests (79%). Also, a smaller 
proportion (43%) reported feeling that it should be the physician’s duty, to a great or very great 
extent, to take budgetary factors into consideration, while 37% reported feeling it incumbent upon 
the physician to consider budgetary factors to a moderate extent. Thus, there appears to be 
widespread support among physicians for filling the first two components of the gatekeeper’s role, 
and a certain amount of tolerance for filling the third component.



Sick Fund Members’ Attitudes toward Primary Care Physicians Serving as Gatekeepers 
Approximately 40% of the members of each sick fund prefer that their family physician manage and 
coordinate their care and refer them to a specialist, while 19% were amenable to having their family 
physician manage and coordinate care, but would like direct access to specialists. Thirty-four 
percent preferred turning directly to a specialist and were not interested in having their family 
physician coordinate their care.

The predictor variables that have a significant independent effect on the preference for a primary 
physician as gatekeeper are: being male, being members of Clalit Sick Fund, having less than 12 
years of education, living outside the center of the country, having a regular family physician, being 
satisfied with family physician, and self evaluation of health as poor.

Regarding actual behavior, 37% of the respondents reported turning first to their family physician 
when they wanted to consult a specialist, 46% reported going directly to the specialist, and 12% 
reported that the type of medical problem determined their actions. Sick fund members who 
approach specialists through their family physician are characterized by being members of the Clalit 
Sick Fund, being male, living outside the center of the country, having less than 12 years of 
education, self evaluation of health as poor, and being unemployed. It was also found that those 
who have a regular family physician are more likely to approach specialists through their family 
physician. These variables correspond to those characterizing respondents who prefer referral 

through a family physician.

The findings indicate that there is a vast audience interested in the model of the primary physician 
as gatekeeper, not only among members of the Clalit Sick Fund, where this system had been the 
norm. It thus appears that fear of public opposition to this system is exaggerated. In fact, a not 
inconsiderable number of members of the other sick funds stated that they would like their family 
physician to refer them to a specialist (29% in Maccabi, 40% in Leumit and 27% in Meuchedet). 
Further, it is interesting to note that some of those interested in self-referral would nevertheless 
prefer that their family physician coordinate and manage their care (19% in Maccabi, 19% in 
Leumit and 21% in Meuchedet). In other words, even members of these sick funds show an open 
mind regarding elements of the role of “gatekeeper”.

Current Knowledge and Formal Training of Primary Care Physicians in Israel
A physician’s education is an important variable, reflecting competence and ability to play a major 
role in the care of patients. One-quarter of the primary care physicians currently employed by the 
sick funds are graduates of medical schools in Israel. Sixty percent of them have a specialization in 
family, pediatric or internal medicine, and various sub-specializations in pediatric and internal 
medicine. Forty percent of the physicians are general practitioners with no specialization; of them, 
one-quarter received a diploma in family medicine. Fourteen percent hold academic posts and 57% 
of all primary care physicians reported having additional training.



Abstract

Two years after implementation of the National Health Insurance Law, it appears that the resources 
available to the health system are insufficient to meet expenses; hence, demands are being made on 
the sick funds to increase the cost-effectiveness of their service delivery. Based on the experience of 
countries in Western Europe and North America, which are also trying to grapple with high health 
care expenditures, and based on other studies, it appears that one way of cutting costs is to assign 
the role of “gatekeeper” to primary care physicians, and thereby limit direct access to specialists. 
The role of gatekeeper is multi-dimensional, and primarily involves coordinating and managing a 
patient’s care while ensuring that that care is comprehensive and accessible. Gatekeepers also 
determine the need for referral, diagnosis, and provision of care in the primary care clinic while 
taking budgetary constraints into consideration, and coordinate among various care providers to 
ensure continuity of care.

This study examined the circumstances under which primary care physicians, policymakers, and 
sick fund members would be willing to accept primary care physicians as gatekeepers, with the aim 
of designing a model of gatekeeping adapted to conditions in the Israeli health system.

The study was conducted using three tools: (1) a survey mailed to a representative sample of 800 
primary care physicians employed by the sick funds, with a response rate of 86%; (2) a telephone 
survey including a number of questions relevant to this study, which was conducted by the 
JDC-Brookdale Institute among a random sample of 1,084 adult sick fund members, with a 
response rate of 81 %; and (3) structured, in-depth interviews of 24 policeymakers from the Ministry 
of Health, the sick funds, the Israel Medical Association, and other professional organizations and 
associations.

Specifically, the goals of this study were to examine the following:
1. the attitudes of sick fund members toward primary care physicians as gatekeepers, and the 

characteristics of members who would like them to fill this role;
2. the current knowledge and formal training of primary care physicians in Israel;
3. the degree to which primary care physicians presently serve, de facto, as gatekeepers;
4. the attitudes of primary care physicians toward individual components of gatekeeping, and 

characteristics of physicians with positive and negative attitudes toward these;
5. the conditions that primary care physicians feel are essential to gatekeeping; and
6. the opinions of policymakers regarding the role and duties of primary care physicians,. their 

requisite training, the ideal model for organization of primary and specialty medical services, 
current problems with interaction between primary and specialty services, and the primary care 
physician as gatekeeper.

Following are the principal findings of this study.
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