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כץאכץרים

ש> בריאות לבעיות הראשון המגע כרופא המשפחה רופא
שבטיפולו האוכלוסיה
יפה3, ויונה גרוס2 רויטל סבנקין1, ח/ה

והחוג בנגב גוריו! בן אוניברס!0ת ליייחות, המכון של הצפון שלוהת לעמק, המרכזי וביתהחולים הצפון מחוז הכוטפהה, לרפואת הכותי י

בריאות, מדיניות לחקר :היחידה ברוקך?. בנוינסמכון מחקר ועמית הטכניון, ^ל לרפואה הפקולטה המשפחה, לרפואת
ירושלים הדסה, . מדצ הסתדרות חברתית, לרפואה 3המחי ירושלים נחקד"ל, גיוינסמבון

זמין הראשוני הרופא כי קובעת, ראשוני ופא של ההגדרות חת 1* הוא הראשוני הרופא מידה באיזו לברר היא המחקר מ0רת
וצריך גיל, בכל כאהד), ואשה (גבר אדם בכל בריאל,. בעיית ליל tf האוכלוסיה של הבריאות לבעיות הראשון המגע רופא
,,המגע של הךךפא הןא אלה_ בר,אןת בע,ךת ע. להתמודד לדעת סוג לפי הרופאים בין ההבדלים את ולבחון שבטיפולו,
הפגישה לאחי חןלין לטיבת מעןאביפ לנ_ל לךע, ןעלין הרא"ךך, הוא בו האירגון ומאפייני הרופא של הרקע מאפייני בעיה, ה

במחקר .[1] וכד') אישפוזים הפניות, ."פול, (בדיקות, הראשונה
י . אלן ב993ו שנערך ארצי סקר נתוני על מסתמך המחקר

'.י , י קופות ב4 המועסקים ראשוניים רופאים 677 בקרב
בתחימים בעיית של יחב כמיגיין מטפל ש"יפא יאשינייםיינמצא האם נשאל, הרופאים האר. שאלון באמצע,ת החולים,
אףאוזך בעיות הנשימה, בדרכי בעיות והב"ים: נפשיים גפנ"ב, פונה אליו הראשון הרפואי הגורם את מהווים הם
(גב התנועה במערכת בעיות עוד, בעיות בביתי"ז~> כאבים ג~7?' שהוצגו בריאות בעיות 27 לגבי שב0יפולם האוכלוס"ה
ובעיות דחק במצבי הקשורות נפשיות בעיות בטן, וכאבי וגכ"ב) בפניהם.

.[62] בנישואין במספר שונות נמצאה כי הראו, המחקר תוצאות
קופוריהחול,ם באמצעוה הרפואה ש,רות, נ,תךכ ב,שראל סוג לפי הראשון המגע רופאי היותם על שדיווחו הרופאים
יכול ןה רןפא ראשוני_ רופא מברטח שלכל ~ הג, מקובלת ובכולן כ"/י85 ענו חזה או בסן כאב כמו בתסמינים, הבעיה:

עם משפחה> בךפואת מומחה או פנ,מאי ,, כלל, רופא לה,וה כסו שבבעי,ת, ד, בע הראשון, המגע רופאי שהם מהרופאים.
. . ^ 1. 1. ," כ500/0 כך ענו לאלכוהול התמכרות או אובדניות מחשבות

לרופא כל קודם החולה פונה אכן מידה בא השאלה, נשאלת י מהרןפאוכן

המגע א ייפ היא זה ייפא מייה ^ "ייי ^י V7Sm'7 "מ,מחי,ת למשתנים 0 נמצא, רבמשת, בניתוח י

למעצבי יבה חשיבות נודעת זי לשאלה החילהל עם היא"ון (p< 0.01) מ55" צעיר <ק),*ג.ל 0.001) משפחהי ברפ,את
השירות איכות על השלכות לכי יש שכז |T הבייא3יrה מי!ני" עצמ השפעה קיימת (0.05<ק) כפר באזור רפתןטיקה

משפחה. רופאי להכשרת תוכ"ות על וכז ועלותו' במרבית ראשון מגע רופא הראשוני הרופא היות על את
לרופא הפנייה שכיחות לגבי שטח נתתי כבעט אץ בישראל שבשאלון. הבריאות בעיות
הרופא, הכשרת הבעיה, סוג לפי ראשון, רפא כגורם הראשוני הרופא, מאפייני לפיו בדגם תומכים המחקר מימצא1
בין הבדלים שקיימים הדעה, רווחת אלם, וכר, קופתחולים ההסתברות על משפיעים והסביבה התסמינים החולה,
הכלל,ת בקופתחול,ם לדוגמה< ב,שראל. הראשונ,,= הרופא.ם במאמר הראשון. המגע כרופא הראשוני לרופא לפנ"ה
נהל המדעה כ.ישבי ביטחה אשך רא לרופאים מתאימה הכשרה ר,השלכ,תלגבי ניחמת

י ,, . ",, הבעיות של הרחב במיגוון לטפל שיוכלו כדי שונ"ם,
המשפחה ביפיאת המימחיס אי 7יכלל^ ^^ ^ " יי " רפואי,ת בבע,ת בסיפול מרכז גורם ולשמש להם, המ,צג1ת
יבעיות בראית בעיות עלוב הפניית 7כיבית היאשיז הגירם ה= נמוכה. ובהוצאה גבוהה באיכות
שבטיפולם, האוכלוסיה כל בשביל לביניהן, רפואיות מנהליות
בערים, ראשונית ילדים רפואת ולילד, לאפ מונעי, רפואה להזציא ראשו. מגע .3 משפחה; ריפא ראטתית;:. פיאי .1 כפי™: מיללת

להניח, יש לכך בהתאם דחופה. ורפואה ראשוני. נים יפוא~ kc moMLOi פרוקט  האדופאי: מהקילה מלני עיד :.כ לי ./?
הראשוני, לרופא רפואיות בעיות של רחב מ;" עב פני שההללפ .BMHCT92it,^ כ~\: פלי?.
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ומאפייני הרופא של הרקע מאפייני וכר), פסכוסוציאליות בעיות לאחרונה, הבריאות. למערכת כניסתם נקודת את היווה והוא
עובד? הוא בו המוסד מסוימים. באזורים בהדרגה אלה נהלים משתנים

שיטת ומתמיד מאז נהוגה והמאוחדת מכבי בקופותהחולים
השיטה שכל למרות בקהילה, רפואיים מקצועות למספר הישירה הגישה

יישראל רא."יני הדופא תפקיד ב:ןק.א ךח, ממךןקך חלק מה,,ה .ה ^ לגרום יכולה זו גישה ראשוני. רופא אצל להירשם יכול מבוטח
בשיתוף iMVEL) ראשונית ברפואה למהקר ההולנדי מכ1ץ צל.ידי ,":ערך ראשון. רפואי כגורם הראשוני לרופא יותר מועטה לפנייה
השתבשו בה ראשוני ופא של ההגדרה בירושלים. בדוקדייל ג'ונטמכק של בסוגייה ישירות העוסקים רבים מחקרים בספרות אין
במיגוון המטפל רופא :\vonca של ההגדרה היא הבץלאומי במחקר בריאות. לבעיות ראשון רפואי כגורם הראשוני לרופא פנייה
רק המטפלים לפאים במחקר :=ללו לא לפיכך, אוכלוסיה. .סוגי מצבים עם לרופא לפנות הנוטים אנשים של מאפיינים זוהו שונים במחקרם

בילךי= בריאות בהתנהגות קשורה לרופא שהפנייה נמצא, מחלה. תסמיני
הח.לים קופות ב4 המועסקים הראשוניים הרופאים כלל מרשימת ,ייו"ד _וי1 ",,"", , . , , . קך... לפי קכ=ןף" =כ"ם ^ ^. ^ _אל .ל,.וצה ..חול... m™ ,(sick role) החולה בתפקיד וחולי,
לכסגרת ,"ייכים לא נכצאן ךןפאיפ ןשל_ה תישעים ^ ןמןמחי^ _ילי= החברתי, במעמדו החולה, ובמין בגיל משתייך, הוא אליה האתנית
בנקר נכללו דבר של ב5ופו ונו/ :פטת לגימלאות< שיצאן מכיןןן __,,כ^ סביבתיים בגורמים וכן לדת, ובקשר התסמינים או המחלה בסוג
ההיענות ששיעור כך במידגם, שנכללו 872 מתוך ראשוניים רופאים 6 .[107 ,2 ,1] ואירגוניים
(נפל רוא"נו לא (ד2.4י) "פאים וארבעה תישעיס מאה .77.690 היה הכללי כרופא הראשוני לרופא הפנייה שדפוסי צויץ, שונות בעבודות
בדואר. אבדו שאלונים אותי, לא לוב. הבאות: מהסיבות (drop cm  התמחות), מין, גיל, (כגון הרופא במאפייני תלויים ראשון דייג"
המשפהה ברפואת מימהים של יותר גביה אחוז מצוי המרואיינים בקרב ותנאים חדה) או כרונית מחלה (לדוגמה, המחלה או התסמין ס!ג
עצמאיים ופאב של ייתר נמוך אחוז .יכן .(30*) הנפל בקיב ™< (#*) ההשפעה והאירגוניים c"r.rMr. ל,נא,ם !אי,ג,,,,ם ,.,ם
לנפל. שוקללו להלן שייצגו המימצאים .(279*) הנפל בקרב כאעןר (19cc) . u ..u .^..7 . ג,* . .א c .;.,_.; .^ >> י י ^ (19>< לבעות. הראשונה הכתובת הראשוני הרופא היות על ביותר החללה

י " .".ו... .ך ..א. >/. באמצעות נאספו ם הנתונ ,,,,_" .,_._. . 1

רבאב: בנושאים "אלות נ:7יל) ""אליל .1993 כ:אוס.אוגוסט _ _^ יני.ת מ, לר,פא, התשלום צורת היתד, בין נכללים, אלה בנאם
יפלאיי פעילות הרראיח1ן _ע,",ה על מיךע _ףןפא1 יעל. איע. ^ "שומר מהווה הראשוני הרי;א האם דהיינו, הנהוגה, הבריאות

אחדים; ממקצועות לרופאים ישירה גישה שקיימת או הסף'
,s: =ע". ע= "" מגע על הין=א" ד,ןןת OT^ :1 ונגישות למינות לזמנותם, רופאם אוכלוסה/מספר הס

או עירוני מגירים אזור אחדים ראשונית רפואה לשירותי
=5 s בעב מדי בלל בדרך כמעט הרואת הבעיה .[1311 ,1] י^ךיכפרי שיעורי צרנו שבהן עבודות, מספר פורסמו בישראל
n.r, .0.9rc ,^ 6,3": ™^"J. הסיבית הביקורים מאפייני הראשוני הרופא אצל הביקורים
:3.s^ n.3r, I5.2rc 46rc לילין; ^.". _ ל _.___ פנו שבגללם השכיחים והתסמנים הראשוני לרופא לפנייה
35.2>c 12.9rt 13.6q 38.39c שמיעה ליקוי עם 8 ב| ילד באופן נבדקו שבה עבודה נעשתה לא .[1614] החולים
~6.6י 30.6^ ^י.?1 ^4.2י ,ל,לות _ Ig בת צעירה לרופא החולה פונה שבגללן הרפואיות הבעיות מהן סגולי,
11.1~c 10.9<rc 19.6^ 58.490 הריון לוודא בדיקה  20 בת ומהם ראשון, רפואי כגורם הכללי לרופא או המשפחה
11.9^ 27.9^ 22q 28.29c סדירה בלתי וסת עם 35 בת לרופא ראשונה החולה יפנה לא שבגללם התסמינים
33rc 1■9^ 8'~> 86.7'* בטן כאב עם 24 בן ומחם אחר, לרופא אלא הכללי לרופא או nnr^n
2י8 *!י1 "5? 591? כוולבל"""™ ע^ 50 בי זה. התנהגות לדפוס האופייניים המשתנים
25!54 34^ 14.8' 25164' ^™^^1' בכלל, לרופא פנייה בנושא דלעיל הספרות סקירת
7.99c 10.2?c 25.49c 56.59t בת50עםג,שבשד בפרט, הראשון המגע כרופא הראשוני לרופא ופנייה
19.5^0 19.1rc £16.99 44.5<70 בראייה החמרה עם 60 בת כרופא הראשוני לרופא לפנות שההחלטה כך, על מצביעה
0ק5.2 5.496 15^ ט?74.4 מרובה השתנה _ בת60 החולה, גורמים: ארבעה של שילוב היא הראשון המגע
8.87c 1.s?c 18.7^ 657C גף ושיתוק חולשה  60 בת כאשר והאירגוניים, הסביבתיים והתנאים הרופא התסמינים,
3.4^ 2.5^ 10.9^ 83.1* מיפרקים כאבי עם 70 בן מס' תמונה (י לפנייה ההסתברות להעלאת תורם גורם כל
6rc 5.49c 13.8rc 14.990 זיכרון בעיות עם 75 בת

9.69c 13.59c27.3re 49.69c בקרסזל נקע עם 35 בז >^ ^ ^ ^ך ^ ££ £* £ השפעת הנוכחית בעבודה נבחנה זה, לדגם בהתאם
14.6^ 8.4^ 20.6^ 564?£ ואשונים פירנןסים ^ 2g ^ ראשונה פנייה על והתסמינים הסביבה הרופא. 6.79r8.39t.מאפייני n%1 67<^ חךדה עם 45 בן נבחנה לא זה במחקר בריאות. בבעיות הראשוני לרופא
.*0.5~c 15~c 13.49£ 31.296 13 בן  גופנית התעללות המחקר שאלות זאת, לאור החולה. מאפייני של ci^£cr;
n.89i 26.59i 2:.5rc 33.39£ ביחסים בעיות עם זוג ....
90ד.25 19.396 י^21.4 £33.59 התאבדות מחשבות עם גבר המגע רופא הראשוני הרופא מהווה מידה באיזו (1
.2.8^ ,7..^ 23.2^ 47^ נפשיות/חברתיות בעיות עם 50 בת ל בטיפולו האוכלוסייה של הבריאות לבעיות הראשון
1 2.19c 1 7.99b 25.39'£) 44.870 מיני בתיפקוד הפרעה 32 בז 1

24.3c, 21.3c .9.3c 35.1tf אלכןהןל .^ ^ י$ P הפנייה בשכיחות הרופאים בין הבדל קיים dkh (2
 lil. ילדים. נשים, (רפואת הבעיה סוג לפי אליהם הראשונה
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ומידת גורמים ניתוח לפי הרפואיות הבעיות סיווג :2 י כ כ. ד ל ב ט ^ ^ ^'' <
(N = 667) מהימנותם /^ /'^\ \/ / \ \

(מקרב) load הדים "אבב .ס"יננ  1 פליי / הארגון / \ החולה \
0.92 ב" כאב ע: :4 בן :; / : י ■

0.93 בביתהחזה כאבים עב 45 בן גבר 1 ל"""'''/ ~~0 | \ 1

0.57 ביד כוויה עב 50 בן גב ו י ן/ \ '' /א
0.87 מרובה השתנה עם 60 בת \/ V] j V \
0.90 מיפיקם כאב עב 70 /בן \ / \j J^\ /\
0.72 בינוניות זיכרון בעיות עפ 75 בת I X\^__J^^^>!^1___^^'^ |
0.6 בקרסול נקע עב 39 ב / / 7 /

0.92 ההתון גב כאב עב 29 בן גבי 1 \ ן
0.65 הר" עב 45 בן \ התסמינים \ / /הרופא

ג = 0.92 0.5 גף ושיהוק חולשה  60 .2 \ \^/ /
פסינוסוציאליות בעיות  2 פקטור

0.52 13 בל בילד גופיית התעללות הראשונית הפנ"ה להסבר דגם :1 ' ס מ ה נ ו מ ת
0.66 בניהזוג בין 3vJ7v*r'nw ^ משפחה. לרופא

0.76 התאבדות מהשבות עב גב בתהחולפ. עב וקשר מהעבודה הרופא של שביעותרצון בפרקטיקה,
0.68 נפשוהחברתות בעיות עב 50 בת .[17] בנפד פורסמו בכללותו המחקר תוצאות
0.59 מנ בתפקוד בעיות עם 32 כן זה בסעיף בריאות. בעיות עב ראשון מגע היה בשאלון המשתניב אחד

ג = 0.86 0.65 לאלבליל "י" "י  נ? " ה"א הגב את מיוב הב האב השאלה, על לענות הרופאם נתבקש
ילד.3 :.א .,..., _ 3 ....?3 המגע את יוצרה היא ואיתפ שבטיפולם האוכלוסייה פונה אליו הראשון

0.58 .": ע_ .1. טבלה (יי בשאלון המפורטות הבריאות בעיות לגבי הרפואי, בטיפול הראשון
090 הל.,. ......." ע. _._. (3 כלל, בדרך (2 תמיד, כמעט אל תמיד (1 הו: לתשובה האפשרויות .(1 מסי
0.86 לילית הרטבה _ ך ב. פעם. אף נדירות/ לעיתים (4 פעם, מדי

ג = 0.85 0.68 י."מ.ע ל.יי. _ g .1 על באירופה שנערך סקי על מבוססות בשאלון שפורטו הבריאות בעיות
את המ"צגות רפואיות בעות כולל השאלון .[18] הראשוני הרופא תפקיד

נשיב ברכוא. בעיות  4 פקייר בלניות פסכוסוצאלות, בעות הדים, וכאכים תסמינים ל הבאים התחומים
0.64 ^ גלילות  15 י נדירות. ותלונות נשים ברפואה בעיות ילדים, ברפואת
0.61 הריון ל"דא בדיקה  :0 ." בה קופתהחולם ה": הסביבה מאפיינ את לייצג שנכחדו המשתנים

ג = 0. 0 0"5 "~: :"7א ~ ;5 ■" עירונית. או כפר.. במידפאה עבודה הרופא, מועסק
._.,",._s.;.;n _ 5 ..._... מן, גל, ביללב: הרופא מאפי" את לייצג שנבחרו המשתנים

0.58 שר<. ב._..; הד אנ _ 50 '., עצמאי. או כשכיר העסקה החולים, רשימת גודל מומחיות,
0.46 ב,~ גיע. _ 50 , להשתמש חובה התה בךלאומ, סקר במסגרת נערך שהמחקר מכיוון
0.55 כאה ., _ 60 ב_ מאפייני את לייצג שנבחרו המשתנב נלקחו זו מסבב אחיד. בשאלון

ג = 0.68 0.64 ראשוניים פ.לכי5י= ע, :s ב. בניתוח לכן בשאלון. הכלולים המשתנים מתוך והרופא הסביבה התסמינים,
  בה הארץ כגון הישראלי, בהקשר החשיבב רקע פרטי מספר חסרים הנוכחי

עובד הכללית; בקופתחולים רק עובד קופה. עצ=א._ וג= שכי ג= או עצכא, משפחה. ברפואת אינה אב הרופא, מומחיות או רפואה, למד הרופא
בעיירת או בכפר עובד מיקום: קופותחולים. בכמה או אחרת בקופתחוליב

בעיר. עובד פיתוח: סטטיסטי עי1\ר
ובשלב ,SPSS תוכנת באמצעות נעשה הנתונים של הסטטיסטי הניתוח בצורה הוגדרו (1 מס' בטבלה (הכלולות השאלות כל על הרופאים תשובות
השני בשלב .a/square תבחץ באמצעות חדמשתני ניתוח נעיר יאשי1 עם ראשון מגע כקיום הוגדרו פעם" ''מד עד "תמיד" והקטיגוריות דיכוטומיה
(תחומים), תסמינים קכוצות לזיהוי (factor analysis) גורמים ניתוח נצרך שהתשובה משום נבחר זה סיווג מגע. בהעדר  פעם" ו"אף הבריאות בעיית
.mulnple regression analysis מסוג רבמשתני ניתוח  שלישי ובשלב רואה אינו הראשוני שהרופא כך, על חדמשמע כאופן מצביעה פעם" אף
הראשוני, הרופא דיווח עליהן הבעיות כמספר הוגדרו התלויים המשתנים האחרות, האפשרויות שככל בעוד כעה, לאותה הראשון המגע רופא עצמו
משמש הוא לגביהן הבעיות מספר וכן הראשון, המגע רופא את מהווה שהוא זו כמידה הראשון המגע רופא עצמו רואה אכן הוא פעם", "מדי ועד מ''תמיד"
והמשתנים לוגיסטית תסוגה נערכה כמוכן תהום. בכל ראשון מגע ריפא בצורה הקטיגוריות משמעות אה הכנו שונים שרופאים ייתכן, אחרת או
ברוב ראשון מגע רופא הוא הראשוני הרופא אופנים בשני הוגדרו התלויים הראשון, המגע רופאי היותם הדירות לפ רופאים בין האבחנה ולכן שונה,
הוא הרופא בשאלון); הבעיות 27 מתוך בעיות, 27 או 26) שברשימה הבעיות ולכן זו מאבחנה נמנעה המשתנה של הדיכוטומיה ההגדרה מדויקת. אינה

פחות). או בעיות 14) שברשימה הבעיות במיעוט הראשון המגע יי^ הקטיגוריות לפי דיכוטומית חלוקה גם נבדקה התשובות. מהימנות את מגבירה
"מדי והקטיגוריות ראשון, מגע כקיום הוגדרו כלל" ו"בדרך תמיד" "כמעט

תוצאות משמעותיים הבדלים נמצאו לא מגע. כהעדר הוגדרו פעם" ו"אף פעם"
הבעוךן 0ןן. לפ, נךוא/ת נעוןת Qy m יותר. מהימן שהוא הראשוני לסיווג כהשוואה

.55+ (5430) גיל: דיכוטומית: הוגדרו תלויים הבלתי המשתנים גם
לפי הראשון המגע רופאי היותם על שדיווחו הרופאים באחוז שונות נמצאה פנימאי. או כללי רופא מתמחה; או משפחה רופא מומחיות: נקבה. זכר, מין:
מרובה, השתנה בביתהחזה, כאבים בטן, כאבי כגון בתסמינים, הבעיה. סוג שכיר; העסקה: תנאי נפשות. 1,100 מעל נפשות; 1,100 עד רשימה: גודל
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רופא משמש שהרופא ההסתברות את המנבאים משתנים :5 מסי טבלה "פא המהווים הרופאים מספר לפי הגורמים התפלגות :3 מסי טבלה
בריאות בעיות 27 או 26 לגבי הראשון המגע האשון המגע

Sig odds Ratio B משתנה רופאי מס' רופאי ייס'
0.004 2.09 0.73 5430 גיל הראשון המגע הראשי המגע הפקטודם תאר
0.000 3.97 1.3s המשכהה ברפואת מימחיות כגורם בעיית 7יי10 ".": הבעיות ל:ל
0.012 1.67 0.51 ככרי פא 47 ~ Z3ZTZZ ,ZZ7

n.5r: js.rqrzvy"".?■:"tjj "?7r
בזן הרפואיות הבעיות מספר את המנבאים משתנים :6 מסי .בלה ~0.4י 51.9^ בילדים בע"ת  3 w7:

הראשון המגע ריפא משמש 7,ך?2# 23.6^ 54.9^ בנשים בעיות  4 פלטו

Sig תקן) (סטיית B value משת;,  י י "י
ק = 0.05 0.49 0.99 הכללית קיפתהולים
0.000ק 0.49 2.11 5430 "ל ... ,,., ,.., , .
<=""    "'^™X";r^™" ■■■■■*"
P= 0.00 3 0.53 1.6 מטופליב 1,100 מצל רשימה ~

R squar; = 0.18 אי י י :7ו" "■.""
ל26 אשון :; .;:.

\\T\Xi\\ XD/7,7 'J"DXD 'Dt T\W~Q n!'P2 QV //miPW 36.3 3.0 5430 "ל:''
13.7 2.O 55

ממה"ת ,15430) לליופא של הצעיר גלו ב" לשר הועלה הימשתנ ""■ ii.o ;j.o c,.":
לבין עצמאי. ולא שכד הרפא להיות כפיי באזור עבודה משפהה, בפאת 640 ^0 ...1"
בעיות 27 או ב26 הראשק המגע רופא משכהה יופא יות על ~"ח 55.0 0יי ztt ילייח *._...

.(4 מס' טבלה >ר בראות 45.0 65.0 פלל"ם"אהרים
הא התלוי כשהמשתנה לוגיסטית). תסוגה (מסוג רבמשתני בניתוח 82.3 6.0 "יף ::ל.* ,.א.
שלמומה"ת נמצא. בשאלון הבריאות מבעיות 27 או 26 עם ראשון מגע [_ 40י .;צכא,
ולמב (P< 0.0:1 מ55 צעיר >P),לגיל 0.001) משפהה *"" י 3.$ל :.0 1,!00 לעל ל._...... .._
הרופא, היות על עצמאית השפעה ,(P< 0.05) כפר"ם באזורים הפרקטיקה י.!2 :;_0 '11100 ~
המשתנם .1 מס' בטבלה המובאות הבעיות מרבית לגבי הראשון רמגע ""א 51:4C. ^ .._. .". , _>...א_.* _.,,
רשימת גודל עצמאי, או שכיר הרופא היות מין, לדגם: שהוכנסו האתרים 48.8 נ59 י .,_. עיר
(ר' מובהקת עצמאית השפעה כעלי נמצאו לא וקופתחולים, המטופלים 72.5 65. הכללית קופתחולם _,.פ_. ,,ג

.(5 מס' ' 5.י ?4.3 אהת קופותהולב
אלו קווית) תסוגה (מסוג רבמשתני ניתוח באמצעות נבדק בהמשך ~
מס' בטבלה בריאות. בעיות של יותר רב במספר ראשק מגע מנבאים משתנים P<0.01 *

קופת עצמאית: השפעה בעלי תלויים, הבלתי המנבאים המשתנים מובאים 6

מעל חולים ורשימת משפחה ברפואת מומחיות .5430 גיל כללית. ל"לים הם כי ,(90^80^ הפאב מרבית ענו תחתון, גב יכאב מפרלב כא
או עצמאי היותו הרופא, מין  בדגם האחרים המשתנים נפשות. 1,100 ..,, א_,., ^_ .,.,_ ...,._ ו _ |

עצמאית השפעה בעלי נמצאו לא  עירוני או כפרי באזור עבודתו .^ הקב" מ עפ גב י. 13 p' ^ ^להתעלל^גו^ית פ^^ם£
יייבהקת. הרופאים של יותר נמוך מספר ענו  לאלכוהול התמכרות ובעיות אובדניות

משתני של ההשפעה נבדקה קווית) תסוגה (מסוג רבמשתני בניתוח .(1 מס טבלה (י כלל בדך א תמיד הראשונה הכתובת שהם (55^45^)
בכל ראשון מגע רופא הוא המשפחה רופא בהן הבעיות מספר על הנ''ל הרקע
ברפואת ומומחיות 54.30 Vj2, fJCMj _(? ^ טבלה (ך, בנפךך פקטןי את מייצגות אכן הרפואיות שהבעיות ההשעה, את לבדוק עלמנת
בבעיות הפקטור,ם. בכל כמעט מובהקים מנבאים מהןן,ם nn3TO_ ,(factor analyse) גרמב ניתוח נערך נבחרו, שמתוכן הבעיות קב,צות
לצבודה גם עצכאית השפעה נודצת פחןת1 שכיחות ןתלונןת 2יכוסךציאליןת פנימית מהימנות הראשונות לארבע כאשר בעיות קביצות חמש ונתקבלו
ברפואת ~בעיות במשתגה המטופלים# ,שימת ולגודל הכללית ןלים = וגובה הפקטורם התסמינים. נבחרו שמתוק הקבוצית את שתאמה גבוהה,
כפרי, באזור ולעבודה כשכיר לעבודה גם עצמאית השפעה נןדעת ילדים"  '^י1   <." . << <,.,,. .." ם . ,,ג.. .2 מ" ב^_לו,  מ.א מם ,,מק.
בבעיןת בטיפןל המשפחה_ בופןאת ןמךמחיןת "יף גיל של למשתנים טןסף לקבוצה נשים. ברפואת בעיות ילדים, ברפואת בעיות פסיכוסוציאליות, בעיות
VJfy לגיל בנןסף (אקןה) הךןפא למין עצמאית השפעה נןךעת נשים בךפןאת .0.68 אלפא ערך בעל מקדם שכיחות", פחות "תלונות שנקראה החמישית

משפחה. ברפואת ^^ה מהשונות. 66* מסבירים הפקטורים חמשת
את לאפיין ניתן ,5 מס' שבטבלה הלוגיסטית החסונה דגם באמצעות מכל £72 ציינו  הדים וכאבים תסמינים  1 שבגורם נמצא,
שנבחנו הבריאות בעיות במרבית הראשון המגע כרופא המשמשים הדופאים בעוד בגורם, הכלולות הבעיות לכל הראשון המגע רופאי שהם הרופאים,
ההסתברות, .(8 מס' טבלה (ר' בשאלון) הבעיות 27 מתוך בעיות ל2 או 26) שהם הדופאים, מכלל ^י.38 ציינו (2 (פקטור פסיכוסוציאליות בעיות שלגבי
היא שנבחנו הבריאות בעיות במרבית הראשק המגע כרופא ישמש שהרןפא ואחוז הגורמים פירוט בגורם. הכלולות הבעיות לכל הראשון המגע רופאי
לרופא כ0.6 של הסתברות לעומת 55 + בן בעיר, העובד כללי, לרופא 0.09 .3 כס' בטבלה מיבאים הרופאים

יותר. וצעיר בכפר העובד המשפחה, ברפואת מומחה הם כי דיווחו מ677) 193) מהרופאים ש^28.5 עולה, נוספים מנתונים
התלר כשהמשתנה לוגיסטית תסוגה של דגם על המתבסס דומה, ניתוח .(27 (מתוך שבשאלק הבעיות ל27 או ל26 ראשוני רפואי גורם מהווים
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גורם בכל הראשון המגע רופא משמש הרופא בהן הבריאות בעיות מספר את המנבאפ משתנים :7 מסי טבלה
R2 מ1.100 יותר כפויי אזור שכיר כרפואת מומחיות מין גיל חולים קופת הפקטור מסי
0.08 0.32 0.06 0.36 *0.73 0.18 0.22 0.08 וכאב: תסמינים  1 פקטור
0.14 **0.63 0.13 0.20 *0.88 0.10 **0.50 0י.0* פסיכוסוציאלי  2 פקטור
0.13 0.18 **0.33 **0.51 *0.67 0.05 *0.72 0.05 ילדים ברפואת בעיות  3 פקטור
0.13 י 0.13 0.07 0.06 *0.54 **0.16 *0.41 0.05 נשים ברפואת בעיות  4 פקטור
0.11 **0.34 0.07 0.21 **0.30 0.05 **0.25 **0.19 שכיחות פחות תלונות  5 פקטור

ק > 0.001 *

P<0.05 **

המגע ייפא מהייים ™ ייייי'י' ייפאים ליל גבוה שיעיי משמש שהרופא ההסתברות :8 מס' טבלה
חדים ובכאבים כלליים בתסמינים המאופיינות בבעיות הראשון בעיות 27 או 26 לגבי הראשון המגע רופא
זה מימצא מרובה). השתנה מיפרקיפ, ג:, ביתחזה. בטן. (כאבי לוגיסטית, תסוגה דגם (עלפי הבריאות
של ניכר שיעור .[2 ,1] אחרים ממחקרים לנו הידוע את תואם (4 מס' טבלה ',

בדרך (תמיד, הראשון המגע רופאי היותם על מדווחים הרופאים
נשים, ילדם, רפואת מתחום בתסמינים ג: פעם). מדי או כלל ""'"' הרופא מאפי:
נמוך זה שיעור אך פסיכוסוציאליות; ובעות שכיחות, פחות תלונות 0.09 55+ בגל עירוני, כללי,
בכך זאת להסביר החדפ.ניתן וללכאביב ^...י. ל.בי _." לא יךתך 0.15 55 כפרי, כללי,

ישירות לפנות אירגונית, מבחינה מאפשרות, קופותהחולים שכל ""!! 54".0 ע"" \LL'
וכן משמעותיות, בבעיות בקהילה ריב ולרופא נשים לרופא . 0*30 55[4 !!ij^
קיימות פסיכוסוציאליות. בבעיות סוציאליים ולעובדים לפסיכולוגים 0!41 כפיי",'+55 3^5חה[
הרופאים בצד עובדים אלה מקצוע אנשי שבהן מירפאות, אף 0.48 5430 עירוני, משפחה,

הראשוניים. 0.61 5430 כפרי, משפחה,
ראשון מגע על המדווחים הרופאים את לאפץ שניתן נמצא,
מומחים רופאים הם אלה בריאות. בעיות של יותר רב מספר עב
והם ,5430 בני הכללית, בקופתהוליפ עוביים המשפחה, ברפואת
שנמצאו הרופאים .(1,100 (מעל גדולה הול: ברשימת מטפלים ע.ן;. 7ב כתןך rj.j 14 (עך הבו,או. מ=ע... =מ.ע.ט טיפןל ה.א

ברפואת מומחים הם הבריאות כעיור. בכל כמעט מטפלים במיעוט ראש" מגע רופא ישמש כללי שרופא שהרסתי" מראה, כשאלו)
של העצמאית ההשפעה כפריים. באזוריב 5430 בני המשפחה, ההסתברות משפחה ברפואת מומחה לגבי .0.14 דא (140) הבריאות מבעיות
ברפואת מומחים שרופאים מכך, כנראה נובעת המומחיות משתנה היות גיל, מץ, לדג: שהוכנסו האחרים המש..:: בלבד. 0.02 היא לכך
מעוון עם להתמודד מעמיקה פורמלית הכשה קיבלר המשפחה השפעה כבעל נמצאו לא מטופלים, רשימת גודל עצמא*, או שכר הופא
שביטחונפ ייתכן, .[21] פסיכוסוציאליות בעיות כולל בעיות, כיבהקה)
גורמים זאת, לעשות ונכונותם אלו בעיות עכ להתמודד ביכולתם
כיתרון מחפשים ואינם אלו בבעיות אליהם פונים שחוליהם לכך, י 1 י י 7

אחר. הרופאים בקרב גבוה ששיעור כך, על מצביעים המחקר מימצאי
הסביבה משתני השפעת את מייצג קופתהחולים משתנה בעיות מעוון עם ראשון מגע על מדווחים בישראל הראשוניים
קופתחוליפ נהלי לפי בריאות. בעיות עם ראש" מגע על והאירגון על מדווחים הרופאים כל לא אך וילדים, נשים מבוגרים, של בריאות
הרופא או המשפחה רופא היה (1993) הסקר בתקופת הכללית שלא עוד, מתברר הרופאים דיווח לפי שווה. במידה אליהם פנייה
נקודת את והיווה הסף כשומר ושימש מרכזי הפקיד בעל הכללי מימצאים לראשונה. החולה פונה אליו הגורם את מהווים הם תמיד
,1993 בסוף השתנה זה (מצב הבריאות למערכת העיקרית הכניסה פונים חולים לפיהם אחרים, ממחקרים לנו הידוע את תואמים אלה
של חופשית גישה מתן על החליטה הכלילית קופתחולים כאשר מיידית רפואה מוקדי מיון, לחדרי גם ראשונית רפואה בבעיות
בקופותהחולים תחומים). במספר מקצועיים לרופאים המבוטחים .[20 ,19] וכר מגךדודאדום (מר"מ),
ישירה פנייה של האפשרות קיימת ומאוחדת) מכבי (בפרט האחרות נבחנו במבוא, שהובא הראשונה הפנייה דגם על בהסתמך
בעיה בכל לפנות מחויבים אינם החולים ולפכך מקצועית, לרפואה לבדוק כדי והאירגון, הרופא התסמינים, של מאפיינים זה כמחקר
משתנה השפעת לגבי המחקר מימצאי הראשוני. לרופא כל קיים לרופא ראשונה בפנייה הקיימת השונות את מסבירים הם האם
מצבים, של יותר רב במספר ראשון מגע על "קופתהחולים" כ70'18 מסבירים אלה משתנים נבחרות. בריאות בבעיות הראשוני

הקופות. במדיניות אלה הבדלים תואמים זה מימצא מצביע זאת, עם לדגם. חלקי אישוש בכך ויש מהשונות,
עם ראשון מגע על הגיל משתנה של העצמאית ההשפעה נבחן שלא שברגם, החולה" "מאפייני למרכיב שכנראה כך, על
העוסקים צעירים שרופאים מכך, כנראה נובעת, בריאות בעיות לראשונה פונים אליו הגורם בבחירת ניכרת השפעה זה, במחקר
בישראל, לרפואה בתיספר בוגרי כלל בדרך הם ראשונית ברפואה רפואית. בבעיה
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בה המדינה כגון משתנים, בניתוח לכלול ביכולת כגם זה דבר אחיד. הם הצעיר, גילם בשל בנוסף, ברפואה. טוב כללי ידע בעלי דהיינו,
משפחה. ברפואת אינה אם הרופא, מומחיות או רפואה הרופא למד החולים ולכן בעיות, של רחב במיגוון לטפל ומעוניינים פעילים יותר
ייחודי מידע המחקר מימצאי מספקים אלה מיגבלות למרות ראשון. רפואי כגורם יותר אליהם פונים
הראשוניים הרופאים של תיפקודם לבחינת מוצא נקודת המהווה הרופא של העבודה עומס את מבטא רשימה" "גודל המשתנה
מגוונים. בתחומים בריאות בבעיות ראשון מגע כרופאי בישראל למספר מתואם הוא שכן הרופא, זמינות את כמייצג נבחר ולכן
כאמור, בריאות. מדיניות לקובעי חשובות השלכות אלה למימצאים את להסביר ניתן .[17] ביום חולים ולמספר בשבוע עבודה שעות
בבעיות הראשון המגע גורם הם הראשוניים שהרופאים נמצא, מכך, כנובע בריאות, בעיית עם ראשון מגע על זה משתנה השפעת
בבעיות מטפלים הם האם יודעים, איננו אולם רבות, רפואיות עם אליו לפנות יותר ייטו ולים יותר, זמין שהרופא שככל
בהם מצבים יש המקצועית. לרפואה החולים את מפנים או בעצמם ראשון. כגורם בעיותיהם
שיפנה שעדיף מצבים יש בעצמו יטפל הראשוני שהרוא עדיר יותר רב מספר עם ראשון מגע מנבאים נמצאו הרופא מאפייני
בעצמו ולטפל המצבים שני ביז להבחי1 שידע עלמנת אחר לגורם נשים, (ילדים, בנפרד נבחן בעיות תחום כשכל גם בעיות, של
יקבלו אלה שרופאים לכך, לדאוג הכרחי הישימים. בחולים מסבירה הפסיכוסוציאלי, בתחום הבעיות לגבי וכי). פסיכוסוצאלי
לימודיהם על בנוסף הראשונית, הרפואה בתחום מתאימה הכשדה המשפהה ברפואת המומחים הדיפאים של המייחדת ההכשרה
המתמחים רופאים שמקבלים להכשרה בדומה לרפואה, בביתהספר הראשון המגע רופאי את מהווים הם שלפיו המימצא, את זה בתחום
יותר רבה כספית השקעה מצריך הדבר אחרים. רפואיים במקצועות כאל, בע.ןת ,"ל ,,_ר ךר. ל,.ין
משפחה, ברפואת (מומחים מתאים רפואי כוחאדפ בהכשרת

שרופאים, המימצא בין התאמה קיימת הילדים, רפואת בתחום
השקעה לעומת ראשונית), פנימית רפואה ראשונית, ילדים רפואת . י י1 . . .. .. בעיות ליותר ראשון מגע רופאי מהווים כפריים באזורים לימודיה:העובדים על נוסכת הכשרה ללא כלליים רופאים בהעסקת י י., קיים כפרי באזר כלל שבדרך כך, על המידע לבין ילדים, ברפואת
תועלת בכך תהיה הארוך בטווחי לרפואה. בביתהספר הבסיסיים י י י. . י י, י . הגילים. בכל בחולים המטפל יחיד רופא
הברית, בארצות שנערכו במחקרים שכן, הבריאות. למעיכת רבה
בעלי איכותיים, ראשוניים שרופאים נמצא, ובישראל בא,רןפה מגע לך: לרופאות ש זה, במחקר נמצא נשים, רפואת בתחום
עלויות את להוזיל יכולים אמבולטורית, ברפואה מאימה הכשדה תכי, גברים. לר,:איב מאשר נשים ברפואת בעיות ייתר ע: ראשו
לעוצים והפניות טיפולים הריקות, נכון שלמוש על,ד, הבר,אות מאשר משפחה לרופאת לפנות מעדיפות שנשים מכך, נובע שהדבר
.[23] הטיפול של הרפואיות בתוצאות לפגןע מבלי ואישפוזים1 וסת או גלולות התאמת הריון, אבהון כמו בבעיות, נשים לרופא
המשאבי=/ ומנהל ^. ,,י:..כר בתפק.ך ראשךנ, ךךפא העמדת .[1] בספרות גם דווח דומה ממצא לאסדרה.

באירופה מדינות במספר שנהוג כפי ,(case manager) הטיפול מגע על הדיווח בשכיחות הרופאים בין שנמצאה השונות
להמשכיות לתרום יכולה דנמרק), או הולנד אנגליה, (למשל הדיווח אמינות את מחזקת השונים, מהתחומים בעיות עם ראשון
נוספת תועלת לחולה. ולנוחיותו לתיאומו הטיפול, רלכוללנרת המימצאים תקפות של הבעיה קיימת עדיין זאת, עם שלהם.
זמני קיצור השניונית, לרפואה הפונים מספר בהפחתת קשורה ידועה בעיה היא דיווח תוקף בדיקת עצמי. דיווח על המתבססים
שבאמת חולים לאותם אלה שירותים של זמינותם והגברת ההמתנה הנוכחי בסקר הדיווח תוקף .[22] סקר על המתבססת מחקר בשיטת

להם. זקוקים .[17] קודם בפירסום בהרחבה נדון
שישנם לציין, חשוב במבוא, שהוצג הדגם על בהתבסס במחקר שנבחנה ראשון מגע על השאלה של לתקפותה באשר
על המשפיעים עצמו, לחולה ברובם הקשורים נוספים גורמים האוכלוסיה האם לדעת, יכול אינו שהרופא להניח, יש זה,
שיש ייתכן, לפיכך, ראשוני. רפואי כגורם המשפחה לרופא הפנייה פעם. מדי רק או כלל בדרך תמיד, ראשונה, אליו פונה שבטיפולו
הרופאים של ביכולתם שיכיר עלמנת הציבור לחינוך לפעול מקום של דיכוטומית הגדרה על כאמור, מתבסס, שערכנו הניתוח לפיכך,
כשמתעוררות תחילה אליהם לפנות רצוי שאכן וישתכנע הראשונים, מגע כרופא משמש אינו ראשון; מגע כרופא משמש התשובות:

בריאות. בעיות מכך כתוצאה הרופאים של דיווחיתר שהיה ייתכן, כן, כמו ראשון.
מי הוא הציבורי היום סדר על כיום העומדים הנושאים אחד המגע רופאי להיות מהם שמצפים חושבים ככלל, שהרופאים,
להתמודד? אמור הוא בעיות אלו עם בעתיד? הראשוני הרופא יהיה השאלה של שגויה הבנה עקב או חברתית), (רציות הראשון
"שומר להיות עליו האם להגיש? עליו שיהיה הטיפול היקף מה מומחים שרופאים גם, ייתכן מצוי). ולא רצוי מצב על (כשנשאלת
כך על קיים מומחים? לרופאים ישירה גישה לאפשר שיש או הסף", השונות הבריאות בעיות עם להתמודד שהוכשרו המשפחה ברפואת
רופאים להכשיר יש האם הרופאים: אירגוני בין סמוי מאבק גם אף קיים חברתית. רציות של מסיבות לדיווחיתר יותר נטו במיוחד,
משפחה, ברפואת מומחים של הדגם פי על ראשונית לרפואה התסמין סוג לפי משתנה אלא אחיד, אינו שדיווחהיתר חשש,
מומחים או ראשונית ברפואה העוסקים פנימיות למחלות מומחים מדויק אומדן לבנות ביכולת פוגם דיווחהיתר הרופא. ומאפייני
וכל מיוחדת בהכשרה צורך כלל שאין או ראשונית, ילדים ברפואת משקפים המחקר שמימצאי לזכור, יש לפיכך, התופעה. לשכיחות
ברפואה לעסוק מסוגל בביתחולים העובד רופא או כללי רופא לעריכת נודעת רבה חשיבות הרופאים. של המבט נקודת את
במקצועות לרופאים מרובות הפניות על ולהתבסס ראשונית, יועבר שבהם הרופאים, דיווחי את המאשרים נוספים מחקרים

? השונים במירפאה. תצפית ותיערך הרפואי התיק ייבדק לחולים, שאלון
להקדיש מקום יש ממלכתי, בריאות ביטוח חוק תחיקת עם שהמחקר בכך, כאמור קשורה המחקר של נוספת מיגבלה
לשמש שיכול הראשוני, הרופא של תפקידו לבניית מיוחדת מחשבה בשאלון להשתמש חובה היתה ולכן ביןלאומי סקר במסגרת נערך
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Abstract

The aim of this study was twofold: to determine the extent to which primary care physicians

are their patients" physicians of first contact for specific health problems; and to analyze the

differences between physicians who treat these problems, and those who do not, by the type

of problem presented, the characteristics of the physician, and the characteristics of the

organization in which the physician works.

The study is based on data collected in a nationwide survey conducted by mail in 1993

among 677 primary care physicians working in one or more of Israel's four sick funds. The

physicians were asked if they are their patients' physician of first contact for 27 health

problems. The results of the study indicate great variance in the response to this question

according to the type of health problem presented: for problems such as abdominal pain or

chest pain, for example, 85 70 reported being the physician of first contact for their patients,

compared to only 5Q7c for patients with suicidal thoughts or alcohol dependence. Multivariate

analysis of the data revealed that specialists in family medicine (p<0.001), physicians under

the age of 55 (p=0.01) and physicians in rural areas (p=0.05) were more likely to be their

patients' physician of first contact for the majority of problems presented.

The findings of this study support the model which proposes that characteristics of the

physician, the type of problem presented, and characteristics of the environment influence

the likelihood of the pirmary care physician being the patient's physician of first contact. The

study discusses the implications of the findings for designing training programs to enable

pirmary care physicians to cope with the wide range of problems encountered in general

practice and for providing high quality care at a reasonable cost.


