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תקציו

מטרת הראשוני. הרופא תפקח על ב1993 שנערך ארצי סקר מתוך מוקדמים ממצאים מציג זה דו"ח
וצוות, ציוד של תשתית עבודה, עומס הראשוני: הרופא בעבודת מרכזיות סוגיות לבחון הינה המחקר
וכן, מהעבודה; הרצון שביעות ומידת החולים בתי עם הקשר אופי היועצת, הרפואה עם עבודה חלוקת
השתייכות מומחיות, מין, גיל, מרכזיים: רקע משתני בעזרת הרופאים בין הקיימת השונות את להסביר
ע"י באירופה ארצות ב30 שנערך ביךלאומי, השוואתי ממחקר חלק הוא הסקר תיגמול. ושיטת ארגונית

האירופית. מהקהיליה מחקר מענק במימון ,(NIVEL) ראשונית לרפואה ההולנדי המכון

ב4 המועסקים הראשוניים הרופאים של מייצג מדגם המהווים רופאים, 677 בסקר השתתפו בישראל,
.780/0 היה ההיענות ושיעור עצמי, למילוי דואר שאלון באמצעות התבצע הסקר בארץ. החולים קופות
צוות, עבודה, עומס (מיקום, הפרקטיקה על מידע אישי, מידע = היו בשאלון שנכללו העיקריים הנושאים

חולים. בתי עם וקשר מהעבודה רצון שביעות בפרקטיקה, רפואית פעילות ציוד), אוכלוסייה,

הפרקטיקה על ומידע רקע מאפייני
רקע מאפייני על שאלות מספר בסקר נכללו בישראל, הראשוניים הרופאים אוכלוסיית את לתאר כדי
הראשוניים הרופאים שמרבית עולה הממצאים של ראשוני מניתוח הפרקטיקה. של ומאפיינים בסיסיים
אחוזים וששה ששים .+65 בני ו0/"12 6445 בני 440/0,4430 גילאי כ440/0 ,(620/0) גברים הם בישראל
כשליש כי נמצא כן עירונית. אוכלוסייה משרתים ו780/0 כשכירים עובדים 600/0 כללית, בקופ"ח רק עובדים
ברשימה מטפלים הם הרופאים דיווח לפי מתמחים. או המשפחה ברפואת מומחיות בעלי הם מהרופאים
בית. ביקורי מבצעים שהם דיווחו וכ900/0 ביום, חולים 34 בממוצע רואים בממוצע, נפשות כ1400 של

להשתלמות. נוספות שעות 5 ומקדישים בשבוע, שעות כ45 בממוצע עובדים הרופאים

ציוד
הוא במרפאה הקיים הציוד סוג שכן במרפאתם בשימוש נמצאים ציוד פריטי אלו לדווח התבקשו הרופאים
מעבדה, ציוד של מייצגים פריטים נכללו רפואיות. פעילויות מגוון לביצוע מספיק, לא כי אם הכרחי, תנאי
יותר מתוחכמים פריטים וחלקם היוםיומית לעבודה חיוניים חלקם טיפולי, וציוד תפקוד בדיקת הדמיה,
רמת בין להבחין יכולתם היה הפריטים בבחירת העיקרי השיקול השגרתית. לעבודה דרושים שאינם

במחקר. המשתתפות השונות בארצות המכשור

פעילות של חשמלית לבדיקה א.ק.ג. כגון בסיסי ציוד קיים שבמרפאתם דיווחו מהרופאים מ750/0 למעלה
הימצאות על דיווחו לפריט) (בהתאם מהרופאים 0/><023/ס52 רק אוזניים; לבדיקת אוטוסקופ או הלב,
ערכה קטנה, לכירורגיה ערכה כגון במרפאה, פשוטות התערבויות ביצוע שמאפשר יקר שאינו שגרתי ציוד
בפרקטיקה לו שההזדקקות יקר ציוד קיים פחות) או 100/0) מהמרפאות במיעוט שתן. לכיס צנתר או לתפירה

תוךעיני. לחץ למדידת טונומטר או להחייאה דפיברילטור כגון יותר, נדירה הראשונית



רפואית פעילות

השניונית לרפואה בינה הקיימת העבודה חלוקת חינה הראשונית הרפואה בתחום המרכזיות הסוגיות אחת
של בסדרה בעצמם מטפלים הם מידה באיזו הרופאים נשאלו זה, נושא על ללמוד כדי האשפוז. ולמערכת
שגרתיות התערבות פעולות מייצגים בשאלון שנכללו המצבים ליועצים. אותם מפנים או רפואיים מצבים
מרופא המצופות המעורבות רמות את תואם זה סיווג מורכבות. ומחלות שכיחות מחלות נדירות; ופעולות
הרפואית ההסתדרות של המדעית המועצה ע"י שאושר המשפחה, ברפואת ההתמחות סילבוס לפי ראשוני,
בארצות ראשוניים רופאים לטיפול המגיעים המצבים מגוון את מייצגים שנבחרו הפריטים בישראל.
כל בתוך שונה רקע בעלי רופאים בין ואף מדינות, בין הקיימת השונות על לעמוד מאפשרים ולכן המחקר,
הפניה ללא בעצמם מבצעים הרופאים שמרבית פעילויות שישנן הרופאים מדווחי עולה כללי באופן מדינה.
רצוי. פעילויות אילו השאלה את לדיון מעמידה זו שונות בעצמו. מבצע שמיעוטם פעילויות וישע למומחים

בעצמם. אותן מבצעים שאכן הרופאים את מאפיין ומה בעצמם, יבצעו שהרופאים

מ360/0) יותר (לא בלבד נמוך שיעור אחידה. אינה שנבחנו ההתערבות פעולות של הביצוע שתדירות נמצא,
תפירת קרסול, חבישת כגון שגרתיות התערבות פעולות תמיד כמעט או תמיד בעצמם מבצעים מהרופאים
כגון שכיחות פחות פעולות תמיד, כמעט או תמיד בעצמם, מבצעים פחות או כ50/0 קור. צריבת או חתך,
המבצעים נוספים רופאים שישנם לציין מעניין זאת, עם המקסילרית. האף מערת דיקור או פרק, דיקור
נותנים אינם כנראה הכשרה העדר או ציוד העדר לפיכך תמחי. לא אך פעם, מדי בעצמם התערבות פעולות

יחסית. הנמוכה הביצוע לתדירות מלא הסבר

לפריט) (בהתאם מהרופאים ל820/0 550/0 בין דיווחו נבחרות, במחלות בטיפול המעורבות למידת בנוגע
יותר נמוך שיעור פפטי. כיב או כרונית ברונכיט ריאות, דלקת כגון שכיחים במצבים בעצמם מטפלים שהם
אבצס רומטואידית, פרקים דלקת כגון מורכבים רפואיים במצבים ליועצים, הפניה ללא בעצמם, מטפלים

אולצרטיבית. קוליטיס או בשקד

(למשל מחלות של מוקדם לאיתור סריקה פעולות ביצוע הינו הראשוני הרופא פעילות של נוסף חשוב היבט
סריקת פעולות של בלבד חלקי ביצוע על דיווחו הרופאים מונעת. רפואה במסגרת סרטן), או לב מחלות
400/0 תקופתי, באופן דם לחץ מודדים שהם דיווחו 680/0 לדוגמה, הביקור. לסיבת קשר ללא תקופתיות
מבצעים ו590/0 בסיכון לנשים רחם צוואר משטח מבצעים 250/0 תקופתי, באופן בדם כולסטרול מודדים

בסיכון. לנשים השד סרטן לאיתור ידנית בדיקה

מהעבודה רצון שביעות
בין קשרים בהמשך לבחון במטרה מהעבודה, רצון שביעות רמת המודדות שאלות מספר נכללו בשאלון
ניתוח הרצון. שביעות רמת לבין הרופא, ע"י המתבצעת הרפואית הפעילות וסוג עבודה סדרי רקע, מאפייני
ומההנאה בעבודה, מהעניין הרפואה, במקצוע מהעיסוק הובעה גבוהה רצון ששביעות מראה, ראשוני
של סביבתיים להיבטים ביחס הובעה יותר נמוכה רצון שביעות רמת בהתאמה). ס/ס89 ,910/0,940/0) בעבודה

לתיגמול. מאמץ שבין והקשר מיותרת מינהלית בעבודה עיסוק כגון: העבודה



חולים בתי עם קשר
C930/0) הרופאים של גבוה שיעור האשפוז. מערכת עם הרופאים של המגעים גם נבדקו הסקר במסגרת
חולה מבקרים תמיד שהם דיווחו כשליש רק אך אלקטיבי, אשפוז בעת הפניה מכתבי לשלוח מקפידים
זהו הטיפול. המשך את עמם מתאמים תמיד חולים בתי שרופאי דיווחו מהרופאים 170/0 ורק מאושפז,
לאחר בחולה הטיפול המשכיות את להבטיח היא המערכת של המטרות אחת אם מהרצוי, נמוך שיעור

אשפוז.

שיש ציינו, מהרופאים כמחצית לאשפוז. בהפניה המעורבות הוא החולים בתי עם הקשר של נוסף היבט
עולה מהנתונים אלקטיבי. לאשפוז הזקוק לחולה חולים בית בחירת על מאד רבה או רבה השפעה להם
שמרבית גם נמצא המחלקה. רופאי של הטיפול רמת הינו חולים בית על בהמלצה העיקרי שהשיקול
שירותי איכות את רבה במידה או מאד רבה במידה להעריך ביכולתם שיש סבורים ,(600/0 (מעל הרופאים

האשפוז.

התמחות ולפי קופה לפי העבודה וסדרי הרופאים מאפייני
השונות, החולים בקופות העובדים הרופאים בין רבה שונות שקיימת מראה, הממצאים של ראשוני ניתוח
מעט כללית בקופתחולים העובדים שהרופאים נמצא לדוגמה: העבודה. בדפוסי והן הרקע במאפייני הן
יותר גבוה שיעור .(50 ממוצע (גיל האחרות בקופות לרופאים בהשוואה ,(47 ממוצע (גיל יותר צעירים
האחרות), בקופות 370/0 לעומת כללית בקופתחולים (0/ס72 כשכירים עובדים כללית קופתחולים מרופאי
עובדים יותר גבוה ושיעור ,(140/0 לעומת 300/0) המשפחה ברפואת מומחיות בעלי הינם יותר גבוה שיעור
רופאי של יותר גבוה שיעור כאשר העבודה, בסדרי גם הבדלים קיימים .(80/0 לעומת 200/0) כפריים באזורים
.(480/0 לעומת 870/0) האחרות הקופות לרופאי בהשוואה מראש תור קביעת עם עובדים כללית קופתחולים
כגון שגרתי ציוד יותר יש כללית קופתחולים רופאי עובדים בהן במרפאות לפיה מגמה מצטיירת כן כמו
ציוד יותר ישנו האחרות הקופות רופאי עובדים בהן ובמרפאות בדם, סוכר לבדיקת מכשיר או א.ק.ג.

החלחולת. לבדיקת פרוקטוסקופ או מאמץ, לבדיקת אופניים כגון מיוחד

רקע, במאפייני זו מומחיות ללא לרופאים משפחה רופאי בין הבדלים שקיימים גם, עולה מהממצאים
47 ממוצע (גיל יותר צעירים מעט המשפחה רופאי למשל, הרפואית. הפעילות ובהיקף הפרקטיקה, בארגון
מהרופאים 590/0 לעומת המשפחה מרופאי 810/0) כללית בקופ"ח מועסקים מתוכם גבוה ושיעור ,(50 לעומת
במקום, טיפולים מתן המאפשרים שגרתי ציוד פריטי יותר קיימים שלהם בפרקטיקה זו). מומחיות ללא
לבצע אחרים מרופאים יותר נוטים משפחה רופאי שתן. לכיס צנתר או קטנה כירורגיה לתפירה, ערכה כגון
בטיפול בעצמם מעורבים ולהיות וילד" "אם שירותי מניעה, שירותי לתת במרפאה, קטנה כירורגיה פעולות

מחלות. במגוון

יוצרת  וגיל העסקה תנאי הרופא, מומחיות קופה,  העיקריים הרקע משתני בין שנמצאה התלות
בשיטות ניתוחים ייערכו הנתונים עיבוד בהמשך לפיכך, השונים. המשתנים של ההשפעה את לבודד קושי

רבמשתניות.



לעתי1 מחקר וכיווני סוגיות

מדיניות תכנון בעת אליהן יתייחסו לרפואה ובתיספר מדיניות שקובעי שחשוב סוגיות על מצביע הדו"ח
מהי הצרכים? על עונה במרפאות הקיים הציוד האם לדוגמה לעתיד. המחקר כיווני וקביעת ושירותים
זמינותו הטיפול, איכות של בשיקולים בהתחשב לשניונית הראשונית הרפואה בין הרצויה העבודה חלוקת
מנוצלת הכשרתם במסגרת רכשו משפחה שרופאי המיומנות בישראל הקיימים בתנאים האם ועלותו?
ניתן כיצד כיצד? כן, ואם הרופאים בקרב המונעת הרפואה פעילות את להגביר כדאי האם מספקת? במידה
לאחר בחולה הטיפול המשך לגבי בקהילה לרופאים בתיהחולים רופאי בין התיאום מידת את להגביר

אשפוז?

ומאידך, הרופאים, של עצמי דיווח על התבסס שהמחקר בעובדה מחד, הקשורות, שונות, מגבלות למרות
המחקר בארץ, למצב ספציפית ממוקדות תמיד אינן ולכן בינלאומי צוות עלידי נוסחו שהשאלות בעובדה
הראשונית הרפואה מערכת על בסיסי מידע לאיסוף ערך רבת הזדמנות סיפק nivel מכון שיזם הבינלאומי

בישראל.



תחיה ךבו>

של ביצועו את ושאפשרו המחקר שאלון את בסבלנות שמילאו הראשוניים הרופאים לכל להודות ברצוננו
הסקר.

למרים השדה, עבודת ארגון על דובני ואביגיל בוסידן לשלמה ברוקדייל במכון לחברינו גם להודות ברצוננו
רוזנפלד ולג'ני חדו"ח בהכנת עזרתם על רוזן וברוך טרגין למרק הממצאים, לתיקוף בדיקות על גרינשטיין

הדו"ח. את ערכה אשר

יוסי ספנסר, טומי יודפת, יאיר טבנקין, חוח ויינגרטן, מיכאל גופין, חיים אפשטיין, לליאון נתונה תודתנו
המועילות. הערותיהם על שמחן ואלישבע שיין משח שוורצמן, פסח רייכמן, בריאן רייס, שמואל פולצ'ק,
העזרה על רמות וברכה רוזנבלוט מיכאל קיי רחל מידן, אברהם זילברג, יעקב אחרונסון, לזאב גם תודה

לממצאים. הערותיהם ועל הדגימה מסגרת בהכנת
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מבוא .1

במערכת הראשונית הרפואה שירותי בחשיבות ההכרח גוברת בישראל, גם כמו במערב, רבות במדינות
העולמי הבריאות ארגון שהתווה המטרות להשגת המרכזי לכלי נחשבת הראשונית הרפואה הבריאות.
גם נמצא הראשונית הרפואה נושא לחשיבות 110/>\).ביטוי 1978) "2000 בשנת לכל "בריאות בתוכניתו
שהמליצה בישראל, הבריאות מערכת של ויעילותה תפקודה לבדיקת הממלכתית החקירה ועדת בדו"ח
(ועדת לקהילה הרפואי הטיפול של הכובד מרכז את ולהעביר הראשונית הרפואה של מעמדה את לחזק

.(379 עמ' ,1990 הממלכתית החקירה

השינויים בין המערבי. בעולם הראשוני הרופא של ובמעמדו בתפקידו לשינויים עדים אנו האחרונות בשנים
לשירותים הגישה הגבלת המשפחה; רפואת בתחום הרופאים של להתמחות מגמה למנות ניתן הבולטים
הבריאות; במערכת העלויות את לרסן כדרך הראשוני הרופא על שער" "שומר של תפקח והטלת מתוחכמים
מתן דפוסי וחיפוש חולים; בתי ולרופאי יועצים לרופאים ביחס הראשוני הרופא של מעמדו התחזקות

.(1991 ואחרים יובל ; Boerma et al. 1993) בארץ. העצמאי הרופא שיטת כדוגמת יותר, אישיים טיפול

תפקיד ועל הראשונית הרפואה שירותי ארגון על הללו השינויים של ההשלכות לבחינת רבה חשיבות יש
מאפייני לגבי מידע על היתר, בין להתבסס, צריכים המדיניות וקביעת לעתיד התכנון הראשוני. הרופא
לרפואה הראשונית הרפואה בין העבודה וחלוקת הרפואית הפעילות הפרקטיקה, מאפייני הרופאים,
נתונים אמנם קיימים אלה. בנושאים מקיפים ארציים נתונים בישראל פורסמו לא היום, עד היועצת.

הצבור. לכלל נגישים אינם הם אולם חולים, קופת כל של המידע במאגרי חלקיים

NIVEL  Netherlands Institute of Pirmary Health) ראשונית לרפואה ההולנדי המכון יזם ב1992
האירופית. חקהיליה של מחקר קרן במימון אירופאיות ארצות ב30 השוואתי ביךלאומי מחקר (Care
של תשתית זמינות, עבודה, עומס הראשוני: הרופא בעבודת מרכזיות סוגיות לבחון הינה המחקר מטרת
הרצון שביעות ומידת החולים בתי עם הקשר אופי היועצת, הרפואה עם העבודה חלוקת וצוות, ציוד
מומחיות, מין, גיל, = מרכזיים רקע משתני בעזרת הרופאים בין הקיימת השונות את להסביר וכן, מהעבודה;

תיגמול. ושיטת ארגונית, השתייכות

מדיניות בתחום שלו המחקרית הפעילות לאור בישראל, המחקר את לרכז התבקש ברוקדייל ג'וינטמכון
ממצאים מסכם זה מסמך סקרים. בעריכת וניסיונו ראשונית, רפואה שירותי ארגון ותחום בריאות

בישראל. הראשוניים הרופאים של מייצג מדגם בקרב שנערך מהסקר ראשונים

הראשונית. הרפואה על גם היתר, בין שישפיעו, מקיפות רפורמות בפני עומדת בישראל הרפואה מערכת
מניעה, לשירותי האחריות העברת בתוכו הכולל ממלכתי, בריאות ביטוח חוק שתחיקת צפוי לדוגמה,
יוצר המחקר הראשוני. הרופא של הפעילות היקף על תשפיע החולים, לקופות וגריאטריה פסיכיאטרית
ואחרים. אלה שינויים אחר למעקב בסיס לשמש שיוכל הראשוניים הרופאים על ייחודי נתונים מאגר
חלוקת ראשונים, לרופאים הכשרה תכניות בנושא בישראל החלטות למקבלי לסייע יכולים הסקר נתוני
מבחינה החולים. לבתי הקהילה רופאי שבין והקשרים השונות, הרפואה רמות בין הרצויה התפקידים
מכיון השונות, אירופה בארצות לרופאים בישראל הרופאים בין השוואה יאפשר המחקר ביןלאומית,

כלים. אותם ובעזרת שיטח באותה נאסף הארצות מכל שהמידע

אוכלוסיית את המתארים מוקדמים ממצאים ומוצגים המחקר שיטת של פירוט מובא זה במסמך
של הרקע מאפייני על נתונים כוללים הממצאים עבודתם. דפוסי ואת בישראל הראשוניים הרופאים
במרפאה, לרשותם העומד הציוד על מידע שלהם, הפרקטיקה של מאפיינים ועל הראשוניים הרופאים
מידת על ממצאים מוצגים לבסוף הפרקטיקה. במסגרת מבצעים שהם הרפואית הפעילות על מידע וכן
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עניין, בעלי כלליים ממצאים להציג בחרנו החולים. בתי עם שלחם והקשרים הרופאים של הרצון שביעות
לגבי מעמיקים ונתוחים משתניים רב ניתוחים המחקר. שאלון מתייחס אליהם הנושאים את שמדגימים
מומחים רופאים בין השוואה ערכנו נושאים מספר לגבי נפרדים. במאמרים יפורסמו ספציפיות סוגיות
בפרק השונות. החולים בקופות העובדים רופאים בין וכן זו מומחיות ללא לרופאים המשפחה ברפואת
רופאים, הכשרת ולתכנון הראשונית הרפואה שירותי לארגון הממצאים של ההשלכות על הצבענו האחרון

עתידיים. במחקרים לבררן מקום שיש נוספות שאלות והעלינו

המחקו שיטת ג
והדגימה המחקר אוכלוסיית 2.1

לפי בישראל. החולים קופות 4 במסגרת העובדים הראשוניים הרופאים את כוללת המחקר אוכלוסיית
במגוון המטפלים ראשוניים רופאים רק במחקר נכללו הביןלאומי, המחקר מתאמי ,nivel מכון הנחיית
כי אף וכדומה, עיניים רופאי נשים, רופאי ילדים, רופאי במחקר נכללו לא לפיכך אוכלוסייה. וסוגי מצבים
העולמי הארגון הנחיות על מתבססת ntvel מכון הגדרת ראשוני. טיפול כנותני אותם גם להגדיר ניתן

.{wonca 1991) משפחה רופאי של

הרשימה איש). 2925) החולים קופות בארבע הראשוניים הרופאים כל רשימת מתוך רופאים 1065 נדגמו
שכבות. לפי רופאים של מקרית דגימה נערכה .1992 בראשית מסרו החולים שקופות נתונים סמך על נבנתה
בכמה או אחרת בקופה עובד בכללית; רק (עובד לקופת השתייכות משתנים: שני לפי הוגדרו השכבות
אחרת1). מומחיות בעל או מומחיות ללא מתמחה; או המשפחה ברפואת (מומחה הרופא ומומחיות קופות)
מבחינת יותר דומים הקטנות בקופות וגם בכללית גם העובדים שהרופאים כך על מצביעים המחקר נתוני
בהמשך גם לכן, כללית2. קופ"ח לרופאי מאשר הקטנות הקופות לרופאי העבודה ושיטת הרקע מאפייני
הרופאים את לפיכך כוללים כללית" "רופאי הקטנות". בקופות "רופאים של בשכבה נכללו הם הניתוח

הכללית. בקופ"ח רק העובדים

פטירה, (פנסיה, המחקר לאוכלוסיית שייכים לא נמצאו רופאים 193 במדגם, שעלו הרופאים 1065 מתוך
הסיבות .(77.60/0) שאלונים החזירו 677 במדגם, הנותרים הרופאים 872 מתוך אחרת). מומחיות עם יועצים
לא אולם נשלח השאלון הרופא לדברי ,(90/0) סירוב חיו: שאלון מילאו לא למדגם השייכים שרופאים לכך

.(3.40/0) שונות ,(30/0) אותר לא הרופא ,(70/0) לידינו הגיע

רופאי בקרב יותר גבוה היה ההיענות שיעור לקופה. והשתייכות מין לפי ההיענות בשיעור הבדל נמצא לא
רופאים בקרב גם יותר גבוה היה ההיענות שיעור .(720/0) האחרים הרופאים בקרב מאשר (850/0) המשפחה
יותר גבוה אחוז יש המרואיינים בקרב לפיכך .(710/0) העצמאיים הרופאים לעומת (800/0) בשכר העובדים
רופאים של יותר נמוך אחוז וכן ,(300/0) הלאמרואיינים בקרב מאשר (490/0) המשפחה ברפואת מומחים של

לנפל. שוקללו הממצאים .(270/0) מרואיינים הלא בקרב מאשר (190/0) עצמאיים

והעדר המחקר שאלות לאור פנימית. ברפואת התמחות בעלי הס השאלון על שענו מהרופאים 120/0 הקופות, נתוני לפי 1

הכלליים. הרופאים עם אחת בשכבה אלה רופאים נכללו מומחיות, על מלא מידע
העובדים הרופאים לבד. עבודה מראש, תור קביעת פרקטיקה, מיקום העסקה, תנאי מין, גיל, שנבדקו: המשתנים 2

משפחה. ברפואת המומחיות בעלי בשיעור רק כללית לרופאי יותר דומים קטנות ובקופות בכללית
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מספיק יהיו שבמדגם כדי הקטנות החולים בקופות ולרופאים משפחה לרופאי ייצוגיתר ניתן בדגימה
כמקובל, שכבה. בכל הדגימה ליחס בהתאם שוקללו הסקר נתוני לפיכך, קבוצות. בין להשוואות מקרים
ההשתייכות על האפריורי המידע עלפי שנקבעה הדגימה הסתברות לפי ניתן מקרה כל של המשקל
סיווג לגבי גבוהה. חיתח בשאלונים שהתקבל והמידע האפריורי הסיווג בין ההתאמה מידת לשכבות.

.92.10/0 היתח ההתאמה למומחיות סיווג ולגבי ,93.40/0 היתה ההתאמה לקופות

המחקר ונלי הנתונים איסוף 2.2

לאוגוסט מארס שבין בתקופה טלפוניות תזכורות עלידי שנתמך דואר סקר באמצעות נערך הנתונים איסוף
החזרת אחר מעקב שמאפשר מזהה במספר שאלון כל סומן גבוהים, היענות אחוזי להבטיח כדי .1993

שאלונים. של חוזר ומשלוח הרופאים, כתובות ועדכון איתור של שוטפת עבודה נעשתה השאלונים.

קודם מחקר על התבסס ואשר ,nivel במכון שהוכן ביןלאומי שאלון של תרגום חינו המחקר שאלון
לאחר נקבע השאלון של הסופי המבנה .(Foets et ai. 1992) בהולנד ראשוניים רופאים בקרב זה מכון שערך
העברית בגירסה .1992 בינואר באוטריכט שהתקיים השותפות הארצות מכל המחקר מתאמי עם דיון
לאוכלוסייה המותאמות מיוחדות שאלות מספר הוכנסו וכן חולים, בתי עם קשר בנושא פרק לשאלון הוכנס

הישראלית.

הנכללים העיקריים הנושאים תשובה. אפשרויות מספר עם סגורות כשאלות נוסחו בשאלון השאלות מרבית
הינם: בשאלון

המעסיקה הקופח העסקה, תנאי במקצוע, ותק התמחות, מין, גיל, אישי: מידע .
צוות רפואה, משירותי מרחק אוכלוסייה, סוג מיקום, גודל, המרפאה: על מידע .

ציוד .
מעקב לבריאות, וחינוך מניעה פעולות ביצוע במרפאה, התערבות פעולות ביצוע רפואית פעילות .

יועצים לרופאים והפניות שונות, ואקוטיות כרוניות במחלות וטיפול
עמדה. כמשפטי המנוסחים פריטים מ7 המורכב בסולם נמדדה מהעבודה: רצון שביעות .

יכולת חולים, בית על בהמלצה שיקולים חולים, בית בחירת על ההשפעה מידת חולים: בתי עם קשר .
החולים. בתי רופאי עם הקשרים ותיאור החולים בבית הטיפול איכות להעריך

ממצאים3 ,3

הראשוניים הרופאים של רקע מאפייני 3.1

והגיל ל86, 30 בין נע גילם ,(620/0) גברים הם בישראל הראשוניים הרופאים מרבית הסקר, נתוני לפי
.+65 בני 120/0 בהם ומעלה, 45 בני ומחציתם 4530 בני הרופאים כמחצית .48 הוא הממוצע

כלליים רופאים הם ו680/0 התמחות בשלבי 90/0 המשפחה, ברפואת מומחיות בעלי הם מהרופאים כרבע
אחרת4. התמחות בעלי או

המחקר. שיטת על בפרק שתואר כפי שקלול, לאחר מוצגים להלן המובאים הממצאים כל 3

כלליים". "רופאים זו לקבוצה נקרא בהמשך 4
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גם עובדים ו160/0 עצמאיים כרופאים מועסקים 240/0 ,(600/0) בשכר רק עובדים רופאים של גבוה שיעור
עצמאית. ברפואה וגם בשכר

בית כגון נוסף, עבודה מקום יש לאחרים אחד. עבודה במקום רק עובדים מהרופאים אחוז וששה ארבעים
מינהלי. תפקיד או מד"א פרטית, עבודה בקהילה, נוספת פרקטיקה חולים,

עיקרי, עבודה כמקום בבי"ח 70/0עובדים מהם, חולים. בבית וגם בקהילה גם עובדים מהרופאים כס/120

נוסף. עבודה כמקום חולים בבית עובדים ו50/0

החולים מקופות באחת עובדים היתר כללית. חולים בקופת רק עובדים (660/0) מהרופאים שליש כשני
קטנות ובקופות בכללית עובדים 70/0) קופות בכמה או ,(60/0 לאומית ,50/0 מאוחדת ,80/0 (מכבי הקטנות

קטנות). קופות בכמה עובדים ו80/0

בעלי רופאים בין וכן האחרים, לעומת בכללית רק העובדים הרופאים של רקע במאפייני הבדלים נמצאו
הקטנות, בקופות לרופאים בהשוואה .(1 (לוח כלליים ורופאים מתמחים המשפחה, ברפואת מומחיות
כרופא בחוזה ולא בשכר מועסקים ומרביתם יותר, גבוה הנשים שיעור יותר, צעירים כללית קופ"ח רופאי
בקופ"ח הרופאים מן אחוז כשלושים = המשפחה ברפואת מומחיות בעלי יותר גבוה אחוז בנוסף, עצמאי.
ומומחים מתמחים של יחסית גבוה שיעור הכלליים, הרופאים לעומת הקטנות. בקופות 0/ס13 לעומת כללית
של יותר גבוה מעט שיעור יש עצמאיים. כרופאים עובדים נמוך ושיעור בשכר עובדים המשפחה ברפואת
מבחינה מובהק אינו ההבדל אך הכלליים, הרופאים בקרב מאשר והמתמחים המשפחה רופאי בקרב נשים

סטטיסטית.

ותנאי קופה מומחיות, מין, גיל,  שנבחנו המרכזיים הרקע משתני בין תלות שקיימת עולה 1 מלוח
כללית בקופ"ח שהרופאים כאמור, נמצא, לדוגמה, הנתונים. ניתוח בעת בעיה שיוצר דבר  העסקה
צעירים המשפחה ברפואת ההתמחות בעלי שהרופאים נמצא, כן כמו אחרות. בקופות מאשר יותר צעירים
לכך, במקביל ביותר. הצעירים הם המשפחה ברפואת המתמחים והרופאים הכלליים, הרופאים מן יותר
הקטנות. בקופות מאשר כללית חולים בקופת יותר גבוה המשפחה ברפואת והמתמחים המומחים שיעור

השונים. המשתנים של ההשפעות בין להבחין קושי נוצר מכאן

סיבתי, קשר על להצביע ניסיון ללא רופאים סוגי בין הבדלים יוצגו ראשוניים בממצאים שמדובר מכיון
הבדלים נבחן הרופאים, סוגי בין זה במסמך שייערכו בהשוואות זאת, עם רבמשתני. ניתוח המצריך
בפרסומים יוצגו יותר מורכבים ניתוחים הרלוונטיים5. המשתנים על פיקוח לאחר מרכזיים בנושאים

בהמשך. נוספים

הפרקטיקה של מאפיינים 3*2

הממצאים בפרקטיקה. והציוד העבודה סדרי העבודה, עומס הפרקטיקה, מיקום לגבי שאלות נכללו בשאלון
שירותי בתכנון לסייע ויכולים בישראל, ראשוניים רופאים של העבודה תנאי על כללית תמונה נותנים

וכוי. הצטיידות צורכי אדם, כוח היקף פיזור, מבחינת הראשונית הרפואה

העבודה מקום במסגרת מטפלים הם בה האוכלוסייה את לאפיין התבקשו הרופאים = המרפאה מיקום
אוכלוסיית משרתים שהם דיווחו מהרופאים אחוזים ותשעה חמישים ראשונית. ברפואה שלהם העיקרי

בין השוואה קופה; באותה העובדים הרופאים לגבי תיערך כלליים לרופאים משפחה רופאי בין השוואה כלומר, 5

מובהקים שנמצאו ההבדלים צוינו במסמך המומחיות. אותה בעלי הרופאים לגבי תיערך השונות בקופות הרופאים
.P<0.05 ברמה
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ומומחיות קופח לפי ראשוניים רופאים של רקע מאפייני :1 לוח
*(n=677, N=2,354)

תעסקוז ו*נא> מין גיל סה"כ

שניהם עצמאי שכיר גבר ממוצע
(0/0) (0/0) (0/0) (0/0)

16 24 60 62 48 100>y>< נלהחפאים
N=2354

16 12 71 56 48 %66 כללית קופ"ח
N=1554

16 47 37 75 50 340/0 קטנות קופות
N=800

ילל"מ חפאלמ
13 28 59 64 50 100^1 סוז"נ

N=1573
13 15 72 55 50 59*< כללית קופ"ח

N=928
13 46 40 77 50 410/0 קטנות קופות

N=645

המשפחה ברםאת מומח*ט
24 19 58 60 47 1000/0 סה"נ

N=542
22 11 67 56 47 810/0 כללית קופ"ח

N=439
32 50 19 73 49 190/0 קטנות קופות

N=1O3

המשפחת בופואת מונמחיט
1947758 40 %100 סה''ג

N=205
16 0 84 61 39 840/0 כללית קופ"ח

N=168
35 23 42 42 42 180/0 קטנות קופות

N=37

הרופאים מספר את מציין n באוכלוסייה! הראשוניים הרופאים מספר את מציין N הבאים ובלוחות זח בלוח *

במדגם הראשוניים
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משרתים 160/0 פיתוח, עיירת או קטנה עיר של אוכלוסייה משרתים 190/0 נפשות), 50,000 (מעל גדולה עיר
וכפרית). (עירונית מעורבת אוכלוסייה ו60/0 כפרית6 אוכלוסייה

שיעור הקטנות, בקופות העובדים הרופאים בקרב הפרקטיקה. מיקום לגבי הקופות בין הבדלים קיימים
.(530/0) כללית קופ"ח רופאי מאשר (710/0) גדולות ערים לאוכלוסיית שירות נותנים רופאים של יותר גבוה
מאשר (200/0) כפרית אוכלוסייה משרתים כללית חולים בקופת העובדים מהרופאים יותר גבוה שיעור
ובעיירות קטנות בערים מהרופאים 210/0 משרתים כללית חולים בקופת .(80/0) הקטנות בקופות הרופאים

הקטנות. בקופות מהרופאים 150/0 לעומת פיתוח

כללית, בקופ"ח הרופאים בקרב יותר גבוה המשפחה ברפואת והמתמחים המומחים שיעור שכאמור, מכיון
ההבדלים רופאים, של זו בקבוצה שגם נמצא בלבד. הכלליים הרופאים של הפרקטיקה מיקום את השווינו

בעינם. עומדים הקטנות לקופות כללית קופ"ח בין הפרקטיקה במיקום

560/0 בממוצע. נפשות 1422 הינה רופא כל של החולים רשימת גודל הרופאים, דיווחי לפי עבודה: עומס
20001501 של רשימה מהרופאים ל310/0 נפשות, 1500 עד יש שלהם החולים שברשימת ציינו מהרופאים
לאנשים גם טיפול נותנים שהם ציינו מהרופאים אחוז ושניים שלושים יותר. גדולה רשימה ול0/ס13 נפשות

ברשימה. שאינם

רגילה עבודה נכללות אלה בשעות כאשר בשבוע, שעות 51 בממוצע עובדים הם הרופאים דיווחי לפי
והשתלמות. וכוננויות, תורנויות ונוסף, עיקרי עבודה במקום

דיווחו מהרופאים 400/0 העיקרי. העבודה במקום רגילה בעבודה בשבוע שעות 34 בממוצע עובדים הרופאים
ושמונה עשרים בשבוע. בממוצע שעות 12 של בהיקף נוסף, עבודה במקום רגילה עבודה עובדים שחם
עבודה (במקום בשבוע בממוצע שעות 28 של בהיקף תורנויות או כוננויות מבצעים מהרופאים אחוזים
השתלמויות לצורך בשבוע בממוצע שעות כ5 מקדישים שחם דיווחו הרופאים כן כמו נוסף). או עיקרי

וכד'). בבי"ח נלווה רופא קורסים, (קריאה,

לצורך ביום בממוצע טלפון שיחות ר9 ליום, בממוצע במרפאה חולים עם מגעים 34 על דיווחו הרופאים
לחולים. ייעוץ או הדרכה

לשבוע. 5 הינו לרופא הממוצע הביקורים ומספר בית, ביקורי עורכים שחם דיווחו מהרופאים אחוז תשעים
ביקורים 2 בממוצע חולים, בבתי חולים מבקרים בבי"ח עובדים שאינם מהרופאים אחוז ושבעה שבעים

בשבוע.

בתכנון לסייע יכולים אלה מעין מדדים רופאים. של עבודה עומס מדדי לחישוב בסיס מהווים אלו נתונים
מהימנות של מקיפה לבדיקה מקום יש זאת עם וכד'. לרפואה ספר בבתי החולים, בקופות אדם כוח
השאלון, עם ביחד מילאו שהרופאים פעילות יומני = אחרים מידע למקורות השוואתם ע"י למשל הנתונים,
רופאים של העומס מידת את להשוות בהמשך ניתן הנתונים אימות לאחר הקופות. ונתוני חלמ"ס נתוני
שבין הקשר את לבחון ,(1991) Groenewegen et al. ע"י שמוצע וכפי וכד', העסקה תנאי גיל, קופה, לפי

מהעבודה. רצון לשביעות העבודה עומס

עשרים .(290/0) נוספים רופאים אין שבה במרפאה עובדים שהם דיווחו מהרופאים מיעוט רק עבודה: סדרי
עובדים ו470/0 נוספים, משפחה רופאי או כלליים רופאים עם במרפאת עובדים שהם דיווחו אחוז וארבעת
עובדים הקטנות בקופות העובדים רופאים של יותר גבוה שיעור מומחים. רופאים גם יש שבח במרפאה
שבקופות מכיון מפתיע אינו זח ממצא .(210/0) כללית בקופ"ח הרופאים לעומת ,(440/0) במרפאה לבדם

ופו'. ערבי כפר התנחלות, קבוץ, מושב, 6
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העצמאיים מהרופאים ש740/0 בעוד זאת, עם עצמאיים. רופאים של יותר גבות שיעור גם יש הקטנות
לבד. עובדים כללית בקופ"ח העצמאיים מהרופאים 590/0 רק לבד עובדים הקטנות בקופות

לכל כמעט מראש תור קובעים 450/0 מראש, תור קביעת ללא עובדים מהרופאים אחוזים וששה עשרים
מהרופאים 870/0 הקופות בין הבדל נמצא מהביקורים. לחלק מראש תור קובעים ו290/0 הביקורים
העובדים מהרופאים 480/0 לעומת מהביקורים, לחלק לפחות מראש תור קובעים כללית בקופ"ח העובדים
(כאשר כלליים לרופאים המשפחה ברפואת מומחים בין הבדל קיים לא זח בנושא האחרות. בקופות

כללית). בקופ"ח העובדים רופאים משווים

דקות 11 חולה, לכל קבוע זמן מקציבים 740/0 מראש, תור הזמנת של בשיטה העובדים הרופאים מבין
מקציבים ו60/0 דקות 1510 מקציבים 810/0 דקות, מ10 פחות מקציבים מחם ס/130 דיווחם. לפי בממוצע
הזמן המקרים שברוב בהנחה בחולה, הטיפול זמן של ראשוני כאומדן לשמש יכולים אלו נתונים יותר.

לבדיקתם. בפועל המוקדש הזמן גם הוא לחולים המוקצב

במרפאה ציוד 3,3

ציוד של מייצגים פריטים נכללו בשאלון במרפאתם. בשימוש נמצאים ציוד פריטי אלו נשאלו הרופאים
היומיומית לעבודה חיוניים פריטים גם נכללו בשאלון במרפאה. אחר וציוד תפקודים, הדמיה, מעבדה,
ולכן מבחינים, נמצאו שנבחרו הפריטים השגרתית. לעבודה דרושים שאינם יותר מתוחכמים פריטים וגם
במחקר המשתתפות השונות הארצות בין הראשוניות במרפאות המכשור רמת את להשוות מאפשרים

.(Crombie et al. 1990)

רופאים שישנם לזכור חשוב שלהם. במרפאה נמצאו הציוד שפריטי שדיווחו הרופאים שיעור מוצג 2 בלוח
חם בה אחת במרפאה לפחות נמצא דיווחו עליו הציוד זה ובמקרה ראשוניות, מרפאות במספר שעובדים
פריטים ישנם נשאלו. שעליו השונים הציוד סוגי בין שונות שקיימת כך על מצביעים הנתונים עובדים.

במיעוטן. רק שנמצאים פריטים וישנם המרפאות במרבית שנמצאים

לחץדם, מד  שגרתית לעבודה החיוני בסיסי, כציוד בישראל הנחשבים הציוד מפריטי אחד כל לגבי
מהרופאים 0/ק74 לפחות ציינו  וא.ק.ג. בדם, סוכר לבדיקת מכשיר אוטוסקופ, פעמיים, חד מזרקים
הנחשב אופטלמוסקופ נמצא שבמרפאתם ציינו מהרופאים 560/0 שרק לציין ראוי במרפאתם. נמצא שהוא

בסיסי. ציוד לפריט הוא גם

לרופא מאפשרת במרפאה והימצאותו יקר אינו שהציוד בכך מאופיינת ציוד פריטי של אחרת קבוצה
לרפואה החולים בהפניית צורך למנוע ובכך יוםיומית, ברפואה שכיחים במצבים שגרתי טיפול לתת מיומן
בסיסית כמיומנות המשפחה ברפואת ההתמחות בסילבוס הוגדרו אלה מצבים לאשפוז. או מקצועית
לחולה. יותר נוח להיות יכול ואף לקופה יותר זול עצמה במרפאה הרפואית הפעולה ביצוע .(1992 (פולאק
לכירורגיה ערכה לתפירה, ערכה אסטמה, לאבחון peak lfow meter למנות ניתן זה מעין לציוד כדוגמאות
דיווחו לפריט) (בהתאם מהרופאים 520/0220/0 שרק לציין מעניין השתן. לכיס צנתר או מיקרוסקופ קטנה,

במרפאה. אלו פריטים קיום על

בפרקטיקה להם שהחזקקות כלל, בדרך יקרים שהם בכך מתאפיינת פריטים של האחרונה הקבוצה
איכות שמשיקולי מיוחדת, מיומנות שדרושה או רב, זמן גוזל הבדיקה שביצוע נדירה, הראשונית
טונומטר, כאלה למכשירים דוגמאות במיוחד. לכך שהוכשרו רופאים בידי שיופעלו יתרון יש הטיפול
מהרופאים מ0/"10 יותר לא זו, קבוצה לגבי דפיברילטור. או פרוקטוסקופ, גסטרוסקופ, סיגמואידוסקופ,

עובדים. הם בה במרפאה בשימוש נמצאים הציוד שפריטי דיווחו
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במרפאת נבחרים ציוד פריטי הימצאות :2 לוח
(n=677, N=2,354)

הרופאים אחוז
קיום על שדיווחו
במרפאה הציוד

מעבדה
74 בדם סוכר לבדיקת מכשיר
17 המוגלובינומטר
16 דם לספירת ציוד
6 כולסטרול לבדיקת מכשיר

הדמיה
88 אוטוסקופ
56 אופטלמוסקופ
22 מיקרוסקופ
10 פרוקטוסקופ
9 עובר או בטן אולטרחסאונד
6 רנטגן ציוד
3 סיגמואידוסקופ
1 גסטרוסקופ

תפקודים
97 דם לחץ מד
86 א.ק.ג.
34 peak lfow meter

למדידת טונומטר
10 עיני תוך לחץ
7 שמיעה לבדיקת מכשיר
5 (ספירוגרף) ראות תפקודי
4 מאמץ למבחן אופניים

אחו
91 פעמיים חד מזרקים
51 לתפירה ערכה
48 קטנה לכירורגיה ערכה
40 השתן לכיס צנתר
31 מחשב
10 דפיברילטור

לבדיקת קואגולומטר
4 הדם קרישת
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העובדים רופאים הם במרפאה קיומו על שדיווחו רופאים של גבות שיעור הציוד, פריטי רוב לגבי
אולטרהסאונד, במרפאתם שיש שדיווחו מהרופאים כ0/><70 לדוגמה מומחים. רופאים עם יחד במרפאה
אינו במרפאה הציוד קיום על הדיווח לכך, אי מומחים. עם במרפאה עובדים מיקרוסקופ או פרוקטוסקופ
במרפאה. העובדים המומחים בשימוש נמצא שהציוד ייתכן שכן בו, משתמש עצמו שהרופא בהכרח מראה

העובדים המשפחה) ברפואת מומחים (שאינם כלליים רופאים של במרפאות הקיים הציוד את השווינו
לבדיקת מכשיר יש בכללית העובדים רופאים של יותר גבוה שלשיעור מצאנו השונות. החולים בקופות
רופאים של יותר גבוה שלשיעור נמצא, זאת לעומת הקטנות. בקופות הרופאים לעומת וא.ק.ג. בדם, סוכר
מאמץ למבחן אופניים רנטגן, ציוד פרוקטוסקופ, כולסטרול, לבדיקת מכשיר יש הקטנות בקופות העובדים

קטנה. לכירורגיה וערכה

ציוד פריטי יותר קיום על דיווחו המשפחה רופאי הכללית, חולים בקופת העובדים הרופאים מבין
לדוגמה הכלליים. הרופאים לעומת מקצועית, לרפואה בהפניה צורך ללא במקום טיפול מתן המאפשרים
לכיס צנתר קטנה, לכירורגיה ערכה יש הכלליים לרופאים מאשר משפחה רופאי של יותר גבוה לשיעור

מיקרוסקופ. או ,peak lfow meter א.ק.ג., אופטלמוסקופ, שתן,

שמרפאתם רופאים ישנם אחידים. לא בתנאים עובדים בארץ שהרופאים כך על מצביעים אלה נתונים
על בהכרח מראה אינו במרפאה ציוד קיום ציוד. פריטי פחות שבמרפאתם רופאים וישנם יותר, מצויידת
הפעילות את לבצע לרופא המאפשר הכרחי תנאי הוא במרפאה הקיים הציוד סוג זאת עם בציוד, שימוש
ולרצונו ממנו הקופה לדרישות הרופא, של להכשרה גם קשור הפעילות ביצוע מספיק. לא כי אם הרפואית,

מעמיקה. בצורה אלה קשרים ננתח הממצאים עיבוד בהמשך זאת. לבצע

רפואית פעילות 3.4

הרופא שבהם והמצבים בפרקטיקה, הנעשית הרפואית הפעילות לגבי שאלות של סדרה נכללה בשאלון
בתחום רפואית פעילות לגבי נשאלו הרופאים מומחים. יועצים מרופאים טיפול לקבלת החולה את מפנה
שנמצאו פעולות נכללו בשאלון מחלות. אחר ומעקב וטיפול מונעת רפואה קלה, כירורגית התערבות

.(Crombie et ai. 1990) nivel במכון שנערך מקדים סקר ממצאי סמך על ארצות, בין מבחינות

טיפולים ישנם  שונים טיפולים סוגי ביצוע בין שונות שקיימת כך על מצביעים הסקר ממצאי כללי, באופן
רופאים עלידי לרוב נעשה והטיפול מבצעים מיעוט שרק טפולים וישנם בעצמם מבצעים הרופאים שמרבית
רופאים מאשר פעילויות יותר מבצעים המשפחה ברפואת שמומחים מגמה מסתמנת בנוסף, מקצועיים.
מעצם נובעים ההבדלים האם נבחן בהמשך הקופה. באותה העובדים רופאים כשמשווים גם כלליים,

אחרים. מגורמים או המשפחה ברפואת ההתמחות

במרפאה התערבות פעולות
המקרים את מפנים שהם או התערבות, פעולות של סדרה בעצמם מבצעים הם האם נשאלו הרופאים
תמיד, כמעט או תמיד צוותו או הרופא ע"י מבוצעת שהפעולה היו התשובה אפשרויות יועצים. לרופאים

נדירות. לעתים או פעם מדי כלל, בדרך

שאינן שכיחות פעולות כוללות במחקר המשתתפות הארצות בין ההשוואה לצורך שנבחרו הפעולות
דורשות והן יותר נדירה שהיארעותן ופעולות חתך), תפירת או ורידי תוך עירוי (כגון יקר ציוד מצריכות
בציוד צורך אין לביצוען גם אך מהקרנית), חלודה נקודה הוצאת או פרק דיקור (כגון יותר רבה מיומנות

יקר.
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אותן מבצעים שהם מדווחים בארץ הרופאים של נמוך שיעור רק הפעולות, מרבית שלגבי רואים אנו 3 בלוח
שרוב מתברר תמיד. אותן מבצעים שהם מדווחים יותר עוד נמוך ושיעור פעם), מדי או כלל בדרך (תמיד,
הביצוע שתדירות מראים, הסקר נתוני זאת, עם והשלישונית. השניונית הרפואה ע"י מתבצעות הפעולות
מבצעים מהרופאים מ360/0) יותר (לא בלבד נמוך שיעור .nvm אינה השונות ההתערבות פעולות של
צריבת או חתך תפירת קרסול, חבישת כגון שגרתיות התערבות פעולות תמיד, כמעט או תמיד בעצמם,
או פרק, דיקור כגון שכיחות פחות פעולות ,vm כמעט או תמיד בעצמם מבצעים פחות או כ50/0 קור.
בעצמם התערבות פעולות המבצעים נוספים רופאים שישנם לציין מעניין המקסילרית. האף מערת דיקור
הביצוע תדירות את מסבירים אינם כנראה הכשרה העדר או ציוד העדר לפיכך, תמיד. לא אך פעם, מדי

יחסית. הנמוכה

מומחים לרופאים הפניה ללא בעצמו, הצוות או הרופא ע'יי התערבות פעולות ביצוע תדירות = 3 לוח
(באחוזים)

01=677, N=2,354)

נדירות לעתים
פעם אף או פעם מדי בדר"כ תמיד סח"כ

שגותיו! פעולה
20 26 23 31 100 קרסול חבישת

עירוי הרכבת
26 23 15 36 100 ורידי תוך
47 22 13 18 100 חתך תפירת

קרקעית בדיקת
50 27 12 11 100 העין

חלקית עקירה
ציפורן של

69 11 8 12 100 חודרנית
75 7 9 9 100 קור צריבת
78 10 6 6 100 וורוקות הוצאת

בלוטת ציסטת הוצאת
84 8 4 4 100 מהקרקפת חלב בלוטת

מ>וחדת הנשית שחוש1ו1 פעולות
75 13 7 5 100 פרק דיקור

נקודה הוצאת
84 9 4 3 100 מהקרנית

התקן הכנסת
91 2 4 3 100 רחמי תוך
92 5 2 1 100 התוף עור דיקור

האף מערת דיקור
97 1 1 1 100 המקדילרית
93 4 2 1 100 גבס התקנת
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זאת, עם יחד ורידי. תוך עירוי ומרכיבים קרסול חובשים הרופאים מרבית השגרתיות, הפעולות מבין
ציוד מצריכות שאינן אחרות שגרתיות פעולות מבצעים שהם דיווחו רופאים של נמוך שיעור שרק מפתיע
וורקות. הוצאת או קור, צריבת חלב, בלוטת ציסטת הוצאת חודרנית, צפורן עקירת חתך, תפירת יקר
ההפניה החולה. לנוחיות ולתרום הטיפול עלות את להוזיל יכול הראשונית במרפאה אלה פעולות ביצוע
לתת שאיפה על כנראה hpvd המקצועית, לרפואה מיוחדת מיומנות שדורשות שכיחות פחות פעולות של
בעצמו. הפעולה את יבצע הרופא אם בעלות לחסוך ניתן אם גם האפשר במידת איכותי טיפול לחולה
דיקור האף, מערת דיקור תוף, עור דיקור מהקרנית, חלודה נקודה הוצאת לדוגמה כוללות אלה פעולות

גבס. והתקנת רחמי תוך התקן הכנסת פרק,

שרופאי נמצא, כללית בקופ"ח העובדים אחרים לרופאים המשפחה ברפואת מומחים רופאים בין בהשוואה
רופאי של יותר גבוה שיעור לדוגמה כלליים. רופאים מאשר התערבות פעולות יותר מבצעים משפחה
,(450/0,630/0) חתך תפירת ,(240/0,420/0) צפורן עקירת מבצעים שהם דיווחו כלליים רופאים מאשר משפחה
מומחים שרופאים כך עם מתיישב זח ממצא .(340/0,670/0) העין קרקעית ובדיקת ,(230/0 ,260/0) קור צריבת
את ליישם כנראה נוטים ולכן לימודיהם, במסגרת אלה פעולות לבצע הכשרה מקבלים המשפחה ברפואת
המשפחה רופאי מקרב נמוך שיעור שרק לציין יש זאת, עם .(1992 (פולאק, המעשית בפרקטיקה שלמדו מה
ציפורן עקירת על דיווחו המשפחה מרופאי 280/0  לדוגמה כלל. בדרך או תמיד אלה פעולות ביצוע על דיווחו

כלל. בדרך או תמיד קור צריבת בצוע על דיווחו ו190/0 חתך, תפירת על דיווחו 350/0 חודרנית,

מונעת רפואה
אצל שוטף באופן מחלות של מוקדם לגילוי פעולות מספר לבצע נוהגים הם האם לציין התבקשו הרופאים

הביקור. לסיבת קשר ללא מבוגרים, מטופלים

רמת מודדים שהם דיווחו 400/0 שוטף, באופן דם לחץ מודדים שהם דיווחו ש680/0 רואים אנו 4 בלוח
מבצעים שהם דיווחו ו600/0 בסיכון, לנשים הרחם צוואר משטח מבצעים שהם דיווחו 0/ס25 בדם, כולסטרול

בסיכון. לנשים השד סרטן לאיתור ידנית בדיקה

מעקב מקיימים שלהם, הצוות אנשי או שהם, דיווחו מהרופאים כ300/0 וילד", "אם שירותי מתן לגבי
גיל עד לילדים התפתחותי מעקב מבצעים לילדים, חיסונים במתן עוסקים בהריון, נשים אחר שגרתי
ששירותי הידוע, עם אחד בקנה עולים הממצאים מניעה. ואמצעי המשפחה לתכנון בנוגע ומייעצים ,4
ואכן, הקורטיבית. הרפואה של במסגרות ולא חלב" "טיפות תחנות באמצעות ברובם ניתנים וילד אם
מתן על המדווחים ששיעור נמצא יותר, גבוהה משולבים שירותים קיום שכיחות בחם כפריים ביישובים
מנהלים שהם מדווחים כפריים ביישובים מהרופאים 400/0  לדוגמה יותר. גבוה הוא גם וילד" "אם שירותי
המשפחה בתכנון ומייעצים התפתחותי מעקב מבצעים 490/0 חיסונים, נותנים 600/0 בהריון, שגרתי מעקב
שחלק בכך גם מוסבר וילד" "אם בשירותי העוסקים הרופאים של הנמוך שהשיעור נראה מניעה. ואמצעי

בילדים. כלל מטפלים אינם שבמדגם מהרופאים

הרופאים בין כשמשווים כלליים, לרופאים המשפחה ברפואת מומחים בין מונעת רפואה בביצוע הבדל נמצא
באופן דם לחץ מודדים המשפחה ברפואת מהמומחים 790/0 לדוגמה (כללית). קופה באותה העובדים
לעומת שגרתי באופן השד סרטן לאיתור בדיקה מבצעים ו700/0 הכלליים, מהרופאים 610/0 לעומת שגרתי
"אם שירותי במתן גם הכלליים מהרופאים יותר עוסקים המשפחה רופאי הכלליים. מהרופאים 580/0

350/0 הכלליים, מהרופאים 160/0 לעומת התפתחותי במעקב עוסקים המומחים מהרופאים ס/340 וילדי'
מהרופאים ס/230 לעומת המשפחה בתכנון מייעצים 580/0 הכלליים, מהרופאים 210/0 לעומת חיסונים נותנים

הכלליים7.

בילדים. גם מטפלים כלליים רופאים מאשר משפחה רופאי של יותר גבוה ששיעור לנו הידוע עס מתישב הממצא 7
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(באחוזים) מונעת רפואה פעילויות ביצוע 4 לוח
(n=677, N=2354)

המבצעים אח(ז פעילויות

מוזלות של מיקדם גילו>

מבוגרים, אצל שוטף באופן דם לחץ מדידת
68 הביקור לסיבת קשר ללא

מבוגרים, אצל שוטף באופן בדם כולסטרול רמת מדידת
40 הביקור לסיבת קשר ללא

בסיכון, נשים אצל שוטף באופן הרחם צואר משטח ביצוע
25 הביקור לסיבת קשר ללא

שוטף באופן השד סרטן לאיתור ידנית בדיקה ביצוע
59 הביקור לסיבת קשר ללא בסיכון, נשים אצל

וילך" "אט שירות* מתן
28 בהריון שגרתי מעקב
29 ילדים חיסון

$2 4 גיל עד ילדים של התפתחותי מעקב
35 מניעה משפחה/אמצעי תכנון

מחלות אחר ומעקב טיפול
תפקוד בעיות או בנכות הקשורות שכיחות במחלות בטיפול מעורבות על שאלות סדרת נכללה בשאלון
באבחון, אם הראשוני, הרופא של למעורבות מקום יש לשאלון, שנבחרו המחלות כל לגבי מתמשכות8.
שונים. מתחומים ואקוטיות כרוניות מחלות נבחרו .(1992 (פולאק, בשיקום ואם במעקב אם בטיפול, אם
בין שונות למצוא ציפו NiVELn המחקר מתכנני לגביהן ופנימית, פסיכיאטרית נוירולוגיה, גניקולוגית,

ארצות.

שבין הגבולות בהבנת מסייע אלה במחלות בטיפול הראשוניים הרופאים של המעורבות מידת ניתוח
המעקב בנושא השאלה ניסוח שצורת לזכור יש זאת, עם ארץ. בכל המומחים לרפואת הראשונית הרפואה
היועצת. לרפואה הראשונית הרפואה שבין הפעולה שיתוף מידת את לתאר מאפשרת אינה במחלות והטיפול
הראשוני, הרופא ע"י ניתן הטיפול רוב זאת עם כאשר התיעצות לצורך נעשית למומחה שההפניה ייתכן

השוטף. הטיפול לביצוע האחריות גם אליו מועברת למומחה ההפניה שעם וייתכן

על דיווחו רופאים של מאד גבוה שיעור המצבים, מרבית לגבי שכצפוי, מראים בישראל המחקר ממצאי
רמות בין העבודה חלוקת מה לבחון לנסות כדי פעם. מדי או כלל בדרך תמ^, החולים אחר ומעקב טיפול

אתה אם מצבם? אחר מעקב ומנחל הבאות מהמחלות הסובלים בחולים מטפל אתה מידה "באיזו נשאלו: הרופאים 8

מקצועיים רופאים גם אס תמיד". כמעט או "תמיד סמן שלך, החולים אצל כרונית בברונכיט לבד מטפל כלל בדרך
מופיע התשובה ואפשרויות המחלות (פירוט מומחיות. איזו ופרט המתאימה המשבצת את סמן שלך, בחולים מטפלים

.(5 בלוח
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הראשוניים הרופאים דיווחו מחלות סוגי אלו לגבי ובחנו לקבוצות, המחלות את סיווגנו בישראל, הרפואה
למומחים. הפניה ללא תמיד, כמעט או תמיד ידם על ניתן והמעקב שהטיפול

פפטי כיב ח, מסוג סכרת כרונית, ברונכיט ריאות, דלקת ושגרתי: ידוע בהם שהטיפול שכיחים מצבים
(בהתאם מהרופאים ל0/"82 550/0 בין ואכן, בסיסי רפואי ידע דורש אלה במצבים הטיפול בעין. ושעורה
הינו למומחים ההפניה ושיעור תמיד, כמעט או תמיד בעצמם מעקב ומנהלים מטפלים שהם דיווחו לפריט)
לרופאי ובפרט לרופאים, הכשרה תכניות לגבי לנו הידוע עם מתיישבים אלה ממצאים יחסית. נמוך אפוא

.(1992 (פולאק משפחה

(באחוזים) מומחים לרופאים הפניה ללא עצמו, הרופא ע"י מחלות אחר והמעקב הטיפול תדירות :5 לוח
(n=677, N=2354)

נדירות לעתים
פעם אף או פעם מדי בד"כ תמיד סה"כ

שכיחים מצבים
1 2 15 82 100 ריאות דלקת
1 2 21 76 100 כרונית ברונכיט

n מסוג סכרת
2 4 20 74 100 סבוך ללא
3 3 31 63 100 פפטי כיב

12 10 23 55 100 בעין שעורה

מורכבים מצבים
פרקים דלקת

3 13 36 48 100 רומטואידית
4 8 34 54 100 לב ספיקת אי

דיסק' פריצת
14 18 43 25 100 ביןחולייתי
18 26 31 25 100 אולצרטיבית קוליטיס
21 23 33 23 100 פרקינסון מחלת
24 16 24 36 100 אבצסבשקד

רחב חומרה טווח עם מצבים
7 16 40 37 100 היפרטירוידיזם
12 28 38 22 100 דיכאון
29 11 28 32 100 הלב שריר אוטם
40 20 19 21 100 מוח זעזוע
45 19 17 19 100 חריף שלב מוחי שבץ
55 25 13 7 100 חצוצרות דלקת
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בשקד, אבצס דיסקוס, פריצת לב, ספיקת אי רומטואידית, פרקים דלקת מורכבים רפואיים מצבים
יועץ עם בשילוב כלל בדרך יהיו והבירור שהטיפול צפוי אלה במצבים ופרקינסון. אולצרטיבית קוליטיס
ללא בעצמם במחלה מטפלים שהם דיווחו יותר נמוך שיעור זו קבוצת לגבי ואכן, .(1992 (פולאק, מומחה

.(5 לוח (ראה תמיד כמעט או תמה* למומחה, הפניה

זעזוע הלב, שריר אוטם דיכאון, היפרטירוידיזם, נמנים אלה מצבים על רחב חומרה טווח יש בהן מוזלות
הרופא התבקש חומרה דרגת לאיזו להבין ניתן לא מהשאלה חצוצרות. ודלקת חריף, שלב מוחי שבץ מוח,
כמעט או תמיד שהם דיווחו לפריט) (בהתאם מהרופאים ל370/0 70/0 בין אלה, מחלות לגבי להתייחס.
עצמאי טיפול של יחסית הגבוהים שהשיעורים ייתכן למומחה. הפניה ללא בעצמם, במחלה מטפלים תמיד
מעורבות מידת על ללמוד שכדי נראה המחלות. של קלות חומרה לדרגות התיחסו שהרופאים מכך נובעים
של מדוייקת הגדרה תוך המצבים של מחודש בניסוח צורך יש אלה, במחלות בטיפול הראשוני הרופא

השאלה. בהבנת אחידות להבטיח מנת על החומרה, מידת

על לדווח נוטים משפחה שרופאי מעלה, כלליים לרופאים משפחה ברפואת מומחים רופאים בין השוואת
מרופאי 210/0 לדוגמה (כללית). הקופה באותה כלליים רופאים מאשר במחלות בטיפול מעורבות יתר
מרופאי 770/0 הכלליים; מהרופאים 150/0 לעומת כלל בדרך או תמיד חצוצרות בדלקת מטפלים המשפחה
מרופאי ו770/0 הכלליים, מהרופאים בלבד 510/0 לעומת בדיכאון כלל בדרך או תמיד מטפלים המשפחה
זה ממצא הכלליים. מהרופאים 650/0 לעומת דיסקוס בפריצת כלל בדרך או תמיד מטפלים המשפחה
לציין, מעניין זאת, עם .(1992 (פולאק, משפחה רופאי של ההכשרה תכנית לגבי לנו vmn עם מתיישב
והמיומנות הידע בתחום תמיד כמעט או תמיד נמצא בהן הטיפול הסילבוס שלפי מחלות מספר שלגבי
או תמיד בעצמם, בהן מטפלים אכן שהם דיווחו המשפחה רופאי של יחסית נמוך שיעור רק הרופא, של
ללא סכרת ,(65"/0) פפטי כיב ,(640/0) בעין שעורה ,(540/0) לב ספיקת אי למומחה הפניה ללא תמיד, כמעט

.(830/0) סיבוכים

מהעבודה רצון שביעות 3,5

לא "בכלל עד מאד" מ"מסכים דרגות 5 בן סולם גבי (על הסכמתם מידת את לציין התבקשו הרופאים
Melville ע"י שפותח מדד על מתבסס הרצון שביעות מדד רצון. שביעות הבוחנים משפטים 7 עם מסכים")

.(1980)

הנאה בעבודה, מהעניין גבוהה רצון שביעות על מדווחים הרופאים של גבוה שיעור כללי שבאופן רואים, אנו
עוסקים שהם חושבים הרופאים כמחצית זאת, עם אחרת. עבודה פני על רפואית עבודה והעדפת מהעבודה

לתיגמול. משקיעים שהם המאמץ בין חזק קשר שקיים חושבים שליש ורק מיותרת, מינהלית בעבודה

מכיוון ומומחיות. קופח רופא, סוג מין, גיל, לפי רצון בשביעות הבדלים נמצאו משתני חד בניתוח
נושא המשתנים, בין תלות שקיימת ומכיוון רצון, שביעות על משפיעים אלה שמשתנים ידוע שמחספרות
לבדיקת תינתן מיוחדת לב תשומת משתני. רב בניתוח שימוש תוך המחקר בהמשך ייבחן הרצון שביעות
שביעות רמת בין קשרים גם ייבחנו שונים. העסקה ותנאי מומחיות בעלי רופאים ובין קופות, בין הבדלים

הרופאים. של הרפואית הפעילות ומאפייני עבודה, דפוסי עבודה, עומס של מדדים לבין רצון
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(באחוזים) מהעבודה* רצון שביעות 6 לוח
(N=677)

כלל
לא לא מסכים

מסכים מסכים נייטרלי מסכים מאוד סה"כ

היגיון שאין מרגיש אני
מסויימים בהיבטים

18 30 18 25 9 100 שלי העבודה של

עניין מוצא עדיין אני
1 3 5 41 50 100 בעבר כמו שלי בעבודה

בעבודה הרבה עוסק אני
6 25 18 31 20 100 מיותרת מינהלית

העבודה שתנאי בהנחה
אעדיף דומים, והשכר

48 41 5 3 3 100 לארפואית בעבודה לעסוק
1 3 7 40 49 100 מהעבודה נהנה באמת אני

שלי

חזק קשר יש שלי בעבודה
16 34 15 25 10 100 לתיגמול המאמץ בין

משקיע אני העבודה במהלך
12 53 15 17 3 100 תועלת ללא רבים מאמצים

בשאלון המשפטים הצגת סדר לפי *

חולים בתי עם קשו 3,6

תפקיד של נוסף היבט לאפיין במטרה חולים, בתי עם קשרים לגבי שאלות סדרת נכללה הישראלי בשאלון
נכון המשפט האם לציין הרופא התבקש שאלה כל לגבי האשפוז. מערכת עם מגעיו  הראשוני הרופא

פעם. אף או רחוקות לעתים לפעמים, תמיד, כמעט תמיד,

הפנית מכתבי לשלוח מקפידים מהם גבוה שיעור הרווחת, לדעה שבניגוד מסתבר, הרופאים דיווח לפי
לוח (ראה החולים בית מרופאי טוב יחס קבלת על מדווחים יחסית גבוה ושיעור אלקטיבי, אשפוז בעת
או תמיד הטיפול המשך את אתם מתאמים חולים בתי שרופאי דיווחו מהרופאים 170/0 רק זאת, עם .(7

בחולת בטיפול המשכיות להבטיח היא המערכת של המטרה אם מהרצוי, נמוך שיעור זהו תמיד. כמעט
בחולה בטיפול מעורבים להיות מעוניינים מהרופאים שליש כשני שרק לראות מעניין מאשפוז. המשוחרר

תמיד. כמעט או תמיד מאושפזים חולים מבקרים שליש ורק מאושפז כשהוא שלהם
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(באחוזים) חולים בתי עם הקשרים על ראשוניים רופאים הערכות  7 לוח
(n=677, N=2354)

אף לעתים לפעמים כמעט
פעם רחוקות תמיד תמיד סה"כ

לשלוח מקפיד אני
בעת הפניה מכתב

1 3 3 17 76 100 אלקטיבי אשפוז

יכול אני הצורך, בעת
בביה"ח לרופאים להתקשר

2 6 17 34 41 100 איתם להתייעץ כדי

להיות מעוניין אני
בטיפול מעורב

5 8 22 32 33 100 שמאושפז שלי בחולה
שלי חולים מבקר אני

5 20 42 26 7 100 האשפוז בעת
החולים בית רופאי

המשך את אתי מתאמים
24 31 28 11 6 100 אשפוז לאחר הטיפול

בית רופאי של היחס
25 31 37 5 2 100 פוגע החולים

יש מידה באיזו נשאלו הרופאים לאשפוז. בהפניה המעורבות הוא החולים בתי עם הקשר של נוסף היבט
השפעה להם שיש ציינו ושניים עשרים אלקטיבי. לאשפוז הזקוק לחולה חולים בית בחירת על השפעה להם
להם שיש ציינו ו290/0 בינונית השפעה להם שיש ציינו 220/0 רבה, השפעה להם שיש ציינו 270/0 מאד, רבה

מאד. מעטה או מעטה השפעה

בסולם חולים, בית על ההמלצה בעת נושאים לשורת מייחסים שהם החשיבות את לדרג נתבקשו הרופאים
ביותר רבה חשיבות כבעלי שנמצאו הנושאים מאד). מועטה חשיבות =5 מאד, רבה (1=חשיבות 51 של
הציוד ורמת (1.73) לחולים המחלקה צוות של היחס ,(1.35 (ממוצע המחלקה רופאי של הטיפול רמת חינם:
המלונאות תנאי הם ביותר נמוכה חשיבות כבעלי שנמצאו הנושאים .(1.85) החולים בבית והטכנולוגיה

.(2.44) הקופה ומדיניות ,(2.68) הרופא אל המחלקה צוות של והיחס (2.85) החולים בבית

תחומים. במספר החולים בבית הניתן הטיפול איכות את להעריך מסוגלים הם מידה באיזו נשאלו הרופאים
אנו 8 שבלוח מהתשובות מאד". מועטה "במידה עד מאד" רבה מ"במידח תשובה, אפשרויות חמש ניתנו
במיוחד האשפוז, שירותי איכות את להעריך ביכולתם שיש סבורים הרופאים מרבית כללי שבאת'ן רואים
שיש סבורים רופאים של יחסית נמוך שיעור הטיפול. של המקצועית לרמה המתייחסים האיכות ממדי את

האשפוז. תנאי איכות את להעריך ביכולתם
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(באחוזים) חולים בבית הניתן הטיפול איכות את להעריך יכולת :8 לוח
(n=677, N=2354)

במידה במידה
מועטה במידה במידה במידה רבה
מאד מועטה בינונית רבה מאוד סה"כ התחום

קליניות תוצאות
1 1 9 52 37 100 הטיפול של

של הטיפול רמת
1 3 14 58 24 100 המחלקה רופאי

רצון שביעות
1 4 24 45 26 100 המאושפזים של

2 9 25 45 19 100 הסיעודי הצוות יחס

האשפוז שירותי זמינות
3 9 24 43 21 100 התור) אורך (למשל

האשפוז תנאי
5 19 34 31 11 100 וכד') (מלונאות

בבתי הטיפול איכות על השונים המידע למקורות מייחסים שהם החשיבות את לדרג התבקשו הרופאים
להערכת העיקרי המידע מקור מאד). מועטה 5=חשיבות מאד, רבה (1=חשיבות מ51 סולם על החולים,
רבה חשיבות ייחסו הרופאים .(1.69 (ממוצע השחרור לאחר חולה של קלינית הערכה היה הטיפול איכות
השתלמות/התמחות כדי תוך התרשמות ,(1.90) השחרור מכתבי טיב שהוזכרו: הנוספים למקורות גם
אחרים רופאים עם ושיחות ,(2.04) במחלקות ביקורים ,(1.96) שאושפזו חולים עם שיחות ,(1.91) במחלקה

.(2.10)

יש אלקטיבי, לאשפוז חולים בית בחירת על השפעה להם יש הרופאים דיווח שלפי רואים אנו לסיכום,
על לחולים שלהם בהמלצה עיקרי שיקול מהווה זח ומידע החולים בבית הניתן הטיפול רמת על ידע לחם
מאפייני בעלי רופאים בין חולים בתי עם בקשרים הבדלים ייבחנו המחקר בהמשך אשפוז. מקום בחירת

שונים. רקע

מחקו להמשך וכיוונים מהממצאים העולות סוגיות ךיון: A

לרפואה ההולנדי המכון של ביךלאומי מחקר במסגרת שנערך הראשוני" הרופא "תפקיד הסקר ממצאי
עבודה, תנאי רקע, מאפייני בארץ הראשוניים הרופאים על כוללת תמונה נותנים (NIVEL) ראשונית
בין להשוואה הזדמנות יוצרים הנתונים רצון. שביעות ורמת חולים בתי עם קשרים הרפואית, הפעילות
השוואה ואחרים); משפחה ברפואת מומחים בין או החולים, בקופות רופאים בין (למשל רופאים קבוצות
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י, בסיס וכן במחקר; השותפות אחרות בארצות ראשוניים רופאים לבין בארץ הראשוניים הרופאים בין
ל . זמן. לאורך שינויים אחר למעקב

מכיוון החולים, בקופות המועסקים הראשוניים הרופאים אוכלוסית לכלל להכללה ניתנים הסקר ממצאי
החולים, קופות 4 במסגרת המועסקים הראשוניים הרופאים כל של מייצג מדגם על מתבססים שחם
עיקריות תתקבוצות בין הבדלים לבחון כדי מספיק המדגם גודל בנוסף, .(780/0) גבוה היה ההיענות ושיעור
מספר יש זו מחקר ולשיטת הרופאים, של עצמי דיווח נתוני על מתבסס המחקר זאת, עם באוכלוסייה.

לציינן. שחשוב ידועות מגבלות

Backstrom) מסויימות בשאלות במיוחד נמוכים, להיות יכולים עצמי דיווח של והמהימנות התוקף ראשית,
רפואה במסגרת סריקה פעולות ביצוע כמו בנושאים למשל, .(and HurshCesar 1981; Abramson 1990
לדיווחיתר. ייטו שרופאים מיוחד חשש קיים הפעילות, את לבצע מהרופא ציפיח קיימת בהם מונעת,
יתכן לדוגמה, רופאים. של מסויימות קבוצות בקרב יותר רב דיווחחיתר שהיקף חשש קיים מכך, יתירה
כירורגיות פעולות לבצע כיצד ההתמחות תכנית במסגרת שלמדו המשפחה, ברפואת מומחים שרופאים

זו. רפואית פעילות ביצוע על לדיווחיתר מאחרים יותר ייטו קלות,

התשובה את יודעים אינם או זוכרים אינם שהם משום מדוייקים אינם הרופאים שדיווחי חשש גם קיים
זאת, עם חולים. עם המגעים מספר או בשבוע, העבודה שעות מספר על בשאלות לדוגמה, המדוייקת,
את משקפת התשובות תוחלת סיסטמטית, הטיח אין שאם כך מתקזזים, הדיוקים שאי יתכן, סטטיסטית,

האמיתי. הערך

תואם מהסקר שהמידע נמצא א). נספח (ראה הממצאים תוקף לגבי בדיקות מספר נערכו המחקר במסגרת
פעילות" "יומן באמצעות שנאסף מידע תואמים השאלון נתוני לדוגמה, אחרים. מידע מקורות רבה במידה
50 היה מהשאלון שעלה כפי העבודה שעות ממוצע ב). נספח (ראה שבוע במשך למלא התבקשו שהרופאים
בממוצע מקדישים רופאים היומן, לפי הפעילות. ביומן גם דווח זחה ונתון השתלמות), (כולל לשבוע שעות
הקצאת על בממוצע דווחו מראש תור הזמנת בשיטת העובדים הרופאים השאלון ולפי לחולה, דקות כ10
בשאלון. שונות שאלות בין קשרים לגבי פנימיות מבדיקות גם מסתמן הנתונים תוקף לחולה. דקות 10
המתאים הציוד קיום לבין רפואיות פעולות ביצוע על הרופאים דיווחי בין גבוה מיתאם נמצא לדוגמה,

במרפאה.

באמידת מאמץ ולהשקיע להמשיך מקום יש זאת עם בנתונים; האמון את מחזקות שנערכו התוקף בדיקות
מיומן לנתונים ההשוואה ותמשך מהשאלון נוספות לשאלות תוקף בדיקות ייערכו בהמשך הנתונים. איכות
או תצפיות כגון אחרים, מחקר כלי עם השוואה ע"י הסקר ממצאי את לתקף מקום יש בעתיד הפעילות.

רפואיים. תיקים ניתוח

ניסוח גם כמו השאלון, ונושאי לאומי, בין מחקר במסגרת נערך שהסקר מכך נובעות נוספות מגבלות
מספר ישנן מכך כתוצאה לפרויקט. השותפים המחקר צוותי כל ע"י במשותף נקבעו הספציפיות, השאלות
שאינן תשובת קטגוריות או שאלות מספר קיימות וכן וברור משמעי חד אינו שניסוחן בשאלון שאלות
היו הממצאים. בפרק חלקן את וציינו אלה בבעיות התחשבנו הממצאים, ניתוח בעת לישראל. רלוונטיות

זה. בתחום חמורות בעיות עקב עליהן שוויתרנו שאלות מספר אף
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וקביעת שירותים בתכנון לסייע שיוכל מידע מספקים בסקר שנאספו הנתונים אלה, מגבלות למרות
כיווני על ומצביעים אליהם, להתייחס צריכים לרפואה ספר ובתי מדיניות שקובעי סוגיות מעלים מדיניות;

הבאים העיקריים בממצאים התמקדות תוך זאת, מדגים להלן המובא הדיון לעתיד. מחקר

השונות בקופות העובדים הרופאים בין השונות .
במרפאות הציוד היקף .

במרפאה התערבות פעולות בעצמם המבצעים רופאים של יחסית הנמוך השעור .
רפואיים מצבים במגוון טיפול לגבי השונות הרפואה רמות בין הקיימת העבודה חלוקת .

ברפואה ולעסוק מחלות של יותר רחב במגוון לטפל המשפחה ברפואת מומחים רופאים של הנטיה .
מונעת

מניעת פעולות בצוע היקף .
לחולים המוקצב הזמן .

החולים לבתי הראשוניים הרופאים בין הקשר טיב .
חולים בית בחירת על הראשוני הרופא של ההשפעה מידת .

זיהוי העבודה. בתנאי והן רקע במאפייני הן השונות, בקופות העובדים הרופאים בין ובה שונות קיימת
לקופות לסייע יכולים הנתונים שכן הקופות, בין הגוברת התחרות בעידן במיוחד חשוב הללו ההבדלים
על במידע להעזר ניתן כך, המבוטחים. צורכי על ביותר והיעילה הטובה בצורה שתענה מתאימה בהיערכות

השירותים. לשיפור כבסיס הרפואית הפעילות תוכן או במרפאה הציוד העבודה, עומס

ביציבות קשור זה משתנה שכן מיוחדת, חשיבות ישנה השונות בקופות העובדים הרופאים רצון לשביעות
שאינם רקע למאפייני קשורה הרצון ששביעות ייתכן לחולה. הניתן והיחס הטיפול ובטיב עבודה ביחסי
כרופא עבודה עבודה, (עומס העבודה לתנאי קשורה שהיא גם ייתכן אולם ופו', מין גיל כגון לשינוי ניתנים
לשינוי. שנתונים משתנים אלה כל  להכשרה או ציוד), היקף מקצועי, רב צוות עם או לבד עבודה עצמאי,
בהמשך ייבדקו אלה ושאלות החולים, קופות להנהלות מעשית השלכה אפוא להיות יכולה זה למידע

המחקר.
רופאים של גבוה שיעור מרפאות. של נמון בשיעור רק נמצאים בשאלון שהוזכרו הציוד פריטי מרבית
הצורך את מעלה זה ממצא מומחים. רופאים גם נמצאים בהן במרפאות עובדים הציוד קיום על שדיווחו
איכות עיקריים, שיקולים כמה של בחשבון לקיחה תוך הראשונית, במרפאה ההצטיידות נושא את לבחון
שאינו ציוד פריטי לגבי בעיקר חשובה זו בחינה החולה. והעדפות לחולה, הנוחיות הטיפול, עלות הטיפול,
טיפול לתת הראשוני לרופא לאפשר יכולה ושהימצאותו מיוחדת הכשרה דורשת אינה שהפעלתו יקר,

תפירה. ערכת לדוגמה: למומחים, בהפניה צורך ללא בעצמו

של נמוך שיעור ובעיקר במרפאה, התערבות פעולות מבצעים רופאים של יחסית נמוך שיעור לפיו הממצא
אין שלרופאים המתאים, הציוד חסר שבמרפאות בכך להסבר ניתן המשפחה, ברפואת מומחים שאינם אלה
מחד הוצאות לרסן הגובר הצורך עם כיום, אלה. פעולות לבצע תמריצים אין ושלרופאים מתאימה, הכשרה
מהניסיון בעיקר בספרות, עדויות ישנן מעמיקה. לבדיקה ראוי שהנושא נראה מאידך, מבוטחים ולמשוך
Brown) יותר זול הנראה, כפי הוא, למומחים) הפנייה (לעומת הראשוני הרופא בידי שטיפול בחו"ל,
שיעור של מדד לפי גבוהה, הטיפול ושאיכות ; (Sharman 1976) גבוהה החולים של הרצון ששביעות ,(1979
ובהכשרת ציוד ברכישת להשקיע שרצוי ייתכן כך, אם .(1988 ואחרים שוורצמן ,Wall 1982) סיבוכים
בעלויות החיסכון מידת זאת, עם מתאימים. תמריצים לתכנן וכן בעצמם, הטיפול למתן כלליים רופאים

19



בפרט החלטה, קבלת לפני מעמיקה לבדיקה מקום ויש בארץ, נבדקה לא האוכלוסייה של הרצון ושביעות
זאת. מעדיפים שחולים הרווחת והדעה למומחים חופשית גישה למתן בקופות המתרחבת המגמה לאור

סדרת לגבי השונות הרפואה ומות בין בפועל הקיימת העבודה חלוקת על ראשונית תמונה נותן הסקר
הגבולות מה לשאלה מעמיקה בצורה להתייחס הצורך את מדגישים אלו נתונים שנבדקו. רפואיים מצבים
שהרופא רצוי מצבים באלו בפועל. הקיים למצב בהשוואה לשניונית הראשונית הרפואה שבין הרצויים
האם למשל, יועץ? לרופא הטיפול את שיעביר הטיפול, איכות משיקולי עדיף, ובאלו בעצמו יטפל הראשוני
בקנה עולה ליועצים הפניה ללא בעצמם, רומטואידית פרקים בדלקת מטפלים מהרופאים שכ500/0 הממצא
הלימודים תכנית על הן השלכה ישנה אלה לשאלות הרפואה? רמות בין הרצויה העבודה חלוקת עם אחד

הראשונית. ברפואה איכות לבקרת פעילויות על והן רופאים להכשרת

לטפל אחרים, מרופאים יותר נוטים, המשפחה ברפואת מומחים שרופאים המגמה עולה מהממצאים
שירותי ומתן מונעת ברפואה לעסוק וכן ביועץ, היעזרות ללא בעצמם, שונות, ואקוטיות כרוניות במחלות
שהרופאים בהכשרה בהתחשב צפוי, שהיה ממה יותר מצומצם הטיפול שהיקף נראה, זאת עם וילד. אם
שהם ,"1 מדרגה וידע כ"מיומנות בסילבוס שמוגדרים מצבים נכללו בשאלון ההתמחות. במסגרת קבלו
של והמיומנות הידע בתחום תמיד כמעט יהיו בהם והטיפול שהבירור יומיומית, ברפואה שכיחים "מצבים
עשה לא המתמחה שבהם המקצועות רוב לגבי גם חריגים, במקרים רק לייעוץ שיזדקק המשפחה, רופא
מטפלים שהם שדיווחו המשפחה רופאי שיעור זאת, למרות .(6 עמ' 1992 (פולאק הבחירה" בתקופת סבב
דיווחו המשפחה מרופאי 54='/0 לדוגמה, מהמצופה. נמוך הוא תמיד, כמעט או תמיד בעצמם, אלה במצבים
מכאן פפטי. בכיב ו650/0 בעין בשעורה 640/0 לב, ספיקת באי בעצמם מטפלים הם תמיד כמעט או שתמיד
הינה שעולה נוספת שאלה שלמדו? מה את מלאה בצורה מיישמים אינם הרופאים מדוע השאלה נשאלת
ללא ראשוניים לרופאים משפחה ברפואת מומחים רופאים בין בפועל הטיפול בדפוסי ההבדלים האם
מעוררים, הסקר ממצאי משפחה? רופאי בהכשרת הכרוכה הכספית ההשקעה את מצדיקים זו התמחות
אשר נוסף מחקר דרוש כך לשם עליהן. לענות כדי מספיקים הם אין אולם חללו, השאלות את אמנם,

לעומקה. זו סוגייה יבדוק

להניח יש המניעה! פעולות ביצוע היקף את להרחיב ניתן מצד היא הממצאים מן העולה נוספת שאלה
שהיה ייתכן כלומר, חברתית, מרציות מה במידת הרופאים תשובות הושפעו מונעת רפואה פעולות שלגבי
מטופלים אצל שוטף באופן לחץדם מדידת על דיווחו 680/0 רק זאת, למרות הפעילויות. ביצוע על דיווחיתר
בסיכון. נשים אצל שוטף באופן השד סרטן לאיתור ידנית בדיקה ביצוע על דיווחו בלבד ו590/0 מבוגרים,
מחוסר נובע הדבר האם זח: בתחום המועטה לפעילות הסיבות מה נוספים במחקרים לברר מקום יש
הגדלת את לעודד ניתן כיצד למחשבה מקום יש מכן, לאחר תמריץ? העדר אולי או מודעות חוסר הכשרה,
לאור במיוחד חשיבות, משנה מקבלת זו נקודה הראשוניים. הרופאים בקרב המונעת הרפואה פעילות היקף
הרפואה של שבמסגרות חשש קיים הקופות. לאחריות זח תחום להעביר בריאות ביטוח בחוק הכוונה
שזוכים המונעת, הרפואה תחומי יוזנחו וכך הקורטיבית, לרפואה עדיפות תינתן החולים בקופות הראשונית
בית לילדי מונעת שניים רפואת או לילדים התפתחותי מעקב למשל  מיוחד ולטיפול למשאבים היום

ספר.

כ1510 מקציבים מראש תור הזמנת של בשיטה העובדים הרופאים שמרבית עולה הרופאים מדיווחי
שעות ממוצע את מחלקים אם הרופאים, אוכלוסיית כל לגבי מתקבל דומה ממצא חולה. לבדיקת דקות
אינם אולם ראשונית, אינדיקציה מחווים אלו נתונים חולים. עם היומי המגעים במספר ביום העבודה
לבדיקת בנוסף נוספות, בפעילויות עוסקים הרופאים העבודה שבוע שבמסגרת מכיוון לגמרי, מדוייקים
הרופא של יכולתו לגבי שאלח מעוררים הממצאים זאת, עם מחקר. או הוראה מינהל, כגון החולים,
סוגיה ננתח המחקר בהמשך לבריאות. וחינוך מונעת רפואה פעילויות הכולל מקיף, טיפול להעניק הראשוני
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מאידך הרופא זמינות ואת מחד העבודה עומס את ונבחן נוספים, מידע מקורות בעזרת מעמיקה בצורר! זו
שונים. רקע מאפייני עם רופאים לגבי

עם טובה תקשורת שקיימת מהסקר עולה החולים, בתי לבין הראשוניים הרופאים בץ לקשר בהתייחס
דיווחו J/% רק זאת, עם המשפחה. רופא עלידי היזומה להתייעצות הקשור בכל החולים בתי רופאי
ממצא האשפוז. לאחר בחולה הטיפול המשך את תמה כמעט או תמיד עמם מתאמים החולים בתי שרופאי
יכול הטיפול המשך של מראש תיאום המערכת. של השונים הבדיה בין הטיפול בהמשכיות בעיה מאיר זה
העברת ע"י עלויות לחסוך גם יכול תיאום הצורך, במידת מוסדיים פתרונות במציאת החולה על להקל
שיש נראה לכן, .(WiUiams and Fitton 1990) בקהילה הרופא ע"י וביצועו החולים בית ממסגרות המעקב

הקהילתית. הרפואה למערכת האשפוז מערכת בין התאום להגברת מנגנונים לתכנון מקום

שירותי איכות את להעריך יכולת ועל החולים בית בבחירת השפעה על שדיווחו רופאים של הגבוה השיעור
לתת המגמה לנוכח הבריאות. במערכת הראשוני הרופא של ומעמדו מקומו לגבי מחשבה מעוררת האשפה,
חולים בתי שבו ובמצב החולים, בתי בין התחרות והתגברות חולים בתי בין חופשית בחירה אפשרות לחולה
שאינו מקצועי גורם עם להתייעץ צורך ירגישו שחולים ייתכן לחולים, ישירות עצמם את לשווק מנסים
כפי המשפחה, רופא של מעמדו את לשפר עשויה כזו מגמה התפתחות המשפחה. לרופא ויפנו אינטרס, בעל

.(Glennerster et al. 1992) באנגליה שקרה

הראשונית הרפואה על ייחודי נתונים בסיס ליצור ערך רבת הזדמנות נתן הביןלאומי הסקר לסיכום,
בין הבדלים זוהו כן כמו הראשוניים. הרופאים אוכלוסית כלל על מקיפה תמונה מתקבלת בישראל.
שסוכמו הממצאים אחרים. לרופאים משפחה ברפואת מומחים בין והבדלים השונות בקופות הרופאים
בין ההשוואה הרחבת תוך הסקר, נתוני של נוספים ניתוחים ייערכו ובהמשך ראשוניים, חינם זה בדו"ח
שאלות של לעומק לבחינה ישמשו הסקר נתוני בנוסף, העסקה. ותנאי מומחיות עבודה, מקום לפי רופאים
ומערכת מונעת, רפואה בפעולות עיסוק מהעבודה, רצון שביעות רופאים, של עבודה עומס כגון ספציפיות

בתיחולים. עם הקשרים

נושאים לאיתור גם אלא מדיניות, ולקביעת שירותים לתכנון רק לא לתרום יכול זה במחקר שנאסף המידע
בינם בפועל הקיימת העבודה חלוקת על הרופאים דיווחי לדוגמה, מעמיקה. בצורה בעתה שייבחנו שחשוב
הרפואה בין הרצויה העבודה חלוקת מהי ולבוחנה: להמשיך שחשוב שאלה מעלה המומחים הרופאים לבין
בשתי הניתן הטיפול בין ישווה אשר נוסף במחקר צורך יש עליה לענות כדי היועצת? לרפואה הראשונית

העלות. מבחינת והן הרפואית האיכות מבחינת הן המסגרות,

השוואה לצורך הבריאות, בתחום אחרים מקצוע ולאנשי לחוקרים משאב לשמש יוכלו הסקר נתוני לבסוף,
למעקב בסיס כנתוני או ספציפיות, שאלות על תשובה לקבלת הארציים, לנתונים מקומיים נתונים בין
רפורמות יישום בפני עומדים כשאנו כיום, מיוחדת חשיבות ישנה כזה למעקב זמן. לאורך שינויים אחר

ממלכתי. בריאות ביטוח חוק וחקיקת הבריאות במערכת
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בישראל" הראשוני הרופא "תפקיד הסקר נתתי תוקף א: נספח
טיגץ מרק גרינשטיץ, מי>0 גרוס, היטל

של עצמי דיווח על מתבססים ולפיכך סקר באמצעות נאספו הראשוני" הרופא "תפקיד במחקר הנתונים
עם סטנדרטית. בצורה נחקרים של רב ממספר כמותי מידע לאיסוף מקובל מחקר כלי חינו סקר הרופאים.
השאלות מידה באיזו כלומר המחקר, כלי תוקף חינה זו מחקר שיטת של הידועות המגבלות אחת זאת,
Abramson 1990; Backstrom 1981; Cermines and Zeller) למדוד שהתכוונו התופעה את מודדות אכן
יש המחקר כלי של התוקף בבדיקת ולכן אחידה, אינה בשאלון שונות שאלות של התוקף מידת .(1983

בנפרד. שאלה לכל להתייחס

דרכים במספר השתמשנו בשאלון. השאלות על התשובות לתיקוף שערכנו הבדיקות על נדווח זה במסמך
Carmines and Zeiierj אחרים מידע למקורות והשוואה מבנה תוקף נראה, תוקף תוקף: לבדיקת מקובלות
בשאלון, השאלות כל לגבי נערכו הנראה התוקף בדיקות .(1983; Abramson 1990; Backstrom 1981

חלקן. לגבי רק נערכו האחרות הבדיקות אולם

נ1אה תוקף

המחקר את שריכזו הרופאים עלידי שלו ביקורתית קריאה באמצעות נבדק השאלון של הנראה התוקף
הארצות במרבית רופאים של קטן למספר הועברה השאלון של טיוטה במחקר. המשתתפות המדינות ב30
התקיימו שם באוטריכט, פגישה התקיימת מכן לאחר שהתגלו. בעיות רשמו המחקר ומרכזי כפרהטסט,

סופי. נוסח על והוסכם שאלה בכל מעמיקים דיונים

שאין משום בעיקר תקפות, שאינן חששו שהחוקרים שאלות במספר שימוש נעשה לא הנתונים, ניתוח בעת
הפרקטיקה נמצאת בו ביישוב התושבים מספר לדוגמה, עליהן, לענות כדי הדרוש המידע בארץ לרופאים

שלחם.

מבנה תוקף
ההיגיון, או התיאוריה לפי צפויים, אשר קשרים קיום בדיקת באמצעות נבחן השאלון של המבנה תוקף

משתנים: מספר לגבי נעשתה הבדיקה בשאלון. שונים משתנים בין להתקיים
העבודה כמות .1

במרפאה הציוד .2

וילד אם שירותי מתן .3

מצפים אין זה מסוג בבדיקות אליו. שקשורים נוספים משתנים עם המיתאם את בדקנו משתנה, כל לגבי
הדדיות השפעות שישנן משום זאת, הנכונים. בכיוונים למיתאמים בעיקר אלא המשתנים, בין מלא לקשר
לא ולפיכך השונות, מלוא את להסביר יכול אינו בלבד משתנים שני בין שמתאם כך משתנים, מספר של

גבוה. יחיה שערכו צפוי

דיווחחסר או דיווחיתר יהיה זאת ובכל המשתנים בין הגיוניים קשרים שיימצאו שיייתכן לציין חשוב
אינן שיטתיות הטיות תתקבוצות, בין השוואה על המתבסס בניתוח אולם, בנפרד. משתנה בכל שיטתי

תתקבוצה. לפי דיפרנציאלית היא ההטיה אם אלא בהשוואה פוגמות
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שנערכו: וזעיקריות הבדיקות תוצאות את נפרט להלן
נמצא כצפוי, הרופא. של העבודה בכמות הקשורים השונים המשתנים על הדיווח בין מיתאמים חושבו .1

המגעים למספר ,(0.30) השבועיות העבודה שעות למספר ברשימה הנפשות מספר בין חיובי מיתאם
מספר בין שלילי קשר גם נמצא כצפוי, .(0.26) בשבוע בית ביקורי ולמספר ,(0.59) ביום במרפאה

.(0.28) לחולה המוקצבות הדקות מספר לבין ברשימה הנפשות
דבר גבוהים, אינם המיתאמים זאת, עם המחקר. כלי תוקף את מאשש חמיתאמים של הצפוי הכיוון
עם המגעים תדירות על המשפיעים הרשימה, לגודל בנוסף אחרים, משתנים שישנם מכך כנראה הנובע

ותחלואה. גיל מבחינת המטופלת האוכלוסייה הרכב למשל כמו החולים,
רפואי ציוד יותר יחיה מומחים רופאים וגם ראשוניים רופאים גם עובדים בחן שבמרפאות ציפינו .2

לבד. עובד הראשוני הרופא בהן במרפאות מאשר
שבשאלון), 25 (מתוך ומעלה ציוד פריטי 11 הימצאות על דיווחו בלבד 80/0 לבד, העובדים הרופאים מבין
בשאלון, שנבדקו הציוד פריטי כל לגבי מומחים. גם שבת במרפאה העובדים מהרופאים 350/0 לעומת
(בין מומחים עם במרפאות עובדים במרפאה, הימצאותם על שדיווחו מאלה גבוה ששיעור מצאנו,
ציוד פריטי הימצאות על שדיווחו הרופאים מבין הציוד). לפריט בהתאם מהרופאים, 1000/0450/0

לבדם עובדים פחות או 100/0 רק אולטרחסאונד), או טונומטר, גסטרוסקופ, = (כגון במרפאה יקרים
נוספים. רופאים ללא במרפאה,

890/0 לדוגמה במרפאה. המתאים הציוד וקיום רפואיות פעולות ביצוע שבין הקשרים גם נבדקו
740/0 אופטלמוסקופ. קיום על גם דיווחו העין קרקעית בדיקת ביצוע על שדיווחו מהרופאים
לכירורגיה, ערכה קיום על דיווחו חודרנית צפורן של חלקית עקירה ביצוע על שדיווחו מהרופאים
שלא הרופאים מבין לתפירה. ערכה קיום על דיווחו חתך תפירת ביצוע על שדיווחו מהרופאים ו780/0

280/0 לכירורגיה, ערכה להם שיש 370/0 אופטלמוסקופ, להם שיש דיווחו 290/0 רק הפעולה, את מבצעים
לתפירה. ערכה להם שיש

עובדים, המתאים, הציוד קיום על דיווחו לא אולם הפעולה, את מבצעים שחם שדיווחו הרופאים
אחר. במקום המתבצעת לפעילות שהתייחסו וייתכן אחד ממקום ביותר ברובם,

יותר גבוה ששיעור ציפינו הפרקטיקה. מיקום לבין וילד אם שירותי מתן בין הקשרים את גם בדקנו .3
דפוס יותר שכיח כפריים שבאזורים מכיוון אלו, שירותים ייתנו כפריים באזורים העובדים רופאים של
מהרופאים ל600/0 400/0 שבין מצאנו, ראשוניות. למרפאות וילד אם מרפאות בין המשולב השירות
מעקב ילדים, חיסון בהריון, שגרתי (מעקב וילד אם שירותי מספקים כפריות במרפאות העובדים
במרפאות העובדים מהרופאים 350/0200/0 לעומת משפחה), ותכנון ,4 גיל עד ילדים אחר התפתחותי

הגדולות. בערים

הפעילות מיומן הנתונים לבין בשאלון התשובות בין השוואה
אחרים. מידע במקורות הקיים המידע לבין ביע השוואה חינה התשובות תוקף על ללמוד נוספת דרך
היומן ט. נספח (ראה למלא התבקשו שהרופאים הפעילות מיומן לנתונים מהשאלון הנתונים את השווינו
היומן השאלון. עם ביחד הרופאים אל ונשלח בשאלון, התשובות תוקף לבדיקת כאמצעי מראש תוכנן
עסקו. פעילות באיזו לציין התבקשו הרופאים ביום, שעה כל לגבי כאשר רצוף, עבודה לשבוע התייחס
תורנות/מקרים מאושפזים, לחולים ביקור לחולים, בית ביקור במרפאה, בחולים טיפול קודים: 11 היו
וכד', המרפאה ניהול אחרים, בריאות עובדי עם מפגשים מקצועיות, נסיעות וילד, אם מרפאת דחופים,
בבית לעבודה המתאים קוד היה שלא לציין יש אחרת. פעילות הפסקות, פנאי, שעות וכד', מחקר הוראה

בבי"ח). כרופא וגם בקהילה גם עובד הרופא (כאשר חולים
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אולם בבוקר, 7. ל00 22 00 השעות בין לילה בכוננות או בתורנות היו האם לציין גם התבקשו הרופאים
השעות. מספר את לציין התבקשו לא

שלא מאלה נבדלו לא היומן ממלאי שאלון). שמלאו מהרופאים 750/0) פעילות יומני מילאו רופאים 504
בשבוע. עבודה שעות ומספר מומחיות, קופה, שכיר/עצמאי, מין גיל שנבדקו המשתנים בכל יומן מילאו

עגודו? שעות מספר
בבוקר), 7. ל00 22 00 השעות (בין לילה וכוננות בתורנות עבודה כוללות בשאלון העבודה שעות כאמור,
בין ההשוואה לפיכך נמנו. לא והשעות לילה כוננות מבצע מבצע/לא לסמן אפשרות רק ניתנה ביומן ואילו

ביומן. לילה תורנות או כוננות ביצוע על דיווחו שלא הרופאים לגבי רק נערכה המקורות שני

היומן נתוני לפי השתלמויות). (כולל בשבוע שעות 47.7 בממוצע עובדים הרופאים השאלון, נתוני לפי
כ2.5 על דיווחו הרופאים כלומר, והפסקות). פנאי שעות (ללא בשבוע שעות 50.3 בממוצע עובדים הרופאים
נמנתה אחרת" "פעילות ביומן שהקטגוריה בכך ההבדל את להסביר ניתן בשאלון. מאשר ביומן יותר שעות

.(Taragin et ai. 1994) עבודה חיו לא מהפעילויות שחלק ייתכן שבפועל, בעוד עבודה, של כשעות

הבדל נמצא לא מהקבוצות שבחלק רואים תתקבוצות, לפי הדיווח את שכשמשווים עולה, א1 מלוח
שעות יותר על ביומן שדיווחו רופאים של קבוצות היו זאת, עם היומן. לבין בשאלון הדיווח בין מובהק
ורופאים הקטנות, הקופות רופאי כעצמאי, וגם כשכיר גם עובד כללי, רופא ,+65 בני נשים, בשאלון: מאשר
מאשר יותר רבות שעות על בשאלון דיווחו חולים בבית גם העובדים רופאים חולים. בבית עובדים שלא

ביומן.

ע"י גם ליומן השאלון בין ההתאמה את בדקנו השעות, ממוצע לגבי לשאלון היומן בין להשוואה בנוסף
א2). (לוח ובשאלון ביומן דיווח רופא שכל השעות בין ההפרש חישוב

שעות 10 חיו בדיווח ההפרשים מהרופאים ל0/><60 קרוב אצל כאשר לנורמלית, קרובה השעות התפלגות
דיווח או יתר דיווח של לכיוון התשובות של שיטתית הטיה שאין מראה, השעות הפרש התפלגות ומטה.

בשאלון. מאשר יותר שעות 1.7 על ביומן דיווחו הרופאים בממוצע, היומן. לעומת בשאלון חסר

,(1 בלוח (שפורטו העיקריים הרקע מאפייני לפי ליומן השאלון בין בדיווח הממוצע ההפרש את בדקנו
כיווני. חד שונות ניתוח בעזרת

נמצא וקופה. תיגמול שיטת מומחיות, גיל, לפי בשעות ההפרש ממוצע בין מובהקים הבדלים נמצאו לא
נמצא .(P=O.O56) שעות 5.3 הנשים ובקרב שעות, 0.78 בממוצע היה הגברים בקרב בדיווח שההפרש
רק שעובדים רופאים ובקרב , 17.9 בממוצע היה בבי"ח גם העובדים רופאים בקרב בדיווח שההפרש

.(P=O.OO1) שעות 4.5 בקהילה

היומן לבין בשאלון הדיווח בין מלאה התאמה נמצאה שלא לכך הסברים מספר ישנם

ואילו פחות, או יותר עמוס להיות שיכול מסויים, שבוע על לדווח התבקשו הרופאים הפעילות, ביומן .1
כלל". "בדרך עבודה שעות על לדווח התבקשו בשאלון

בקהילה. לעבודתם בהתייחס רק חלקי, באופן היומן את מלאו חולים בבית גם שעובדים רופאים .2

אלה. שעות לגבי היומן את מלאו לא שחלקם ונראה חולים בבית לעבודה מתאים קוד חסר ביומן
רק שבפועל שייתכן בעוד עבודה, כשעות עלידינו שנמנתה אחרת" "פעילות קוד ביומן רשמו רופאים .3

עבודה. שעות היו אלה משעות חלק
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רקע מאפייני לפי הפעילות, יומן לבין השאלון בין בשבוע כולל עבודה שעות ממוצע של השוואה  א1 לוח
(TTEST)

P שעות שעות מספר רופאים
יומן שאלון מקרים

0.03 50.3 47.7 405 סה"כ

NS 51.7 50.9 250 גברים
0.00 47.9 42.7 153 נשים

גיל
NS 52.9 50.9 212 3044 בני
NS 50.3 48.7 154 4654
0.00 35.5 26.5 37 +65

מומחיות
NS 49.0 47.6 169 משפחה ברפואת מומחה
NS 53.8 54.6 49 משפחה ברפואת מתמחה
0.03 50.5 46.3 182 אחר או כללי רופא

תגמול שיטת
NS 49.1 47.0 239 שכיר
NS 48.9 46.2 83 עצמאי
0.01 55.0 51.4 82 עצמאי וגם שכיר גם

קופה
NS 49.9 48.3 271 כללית בקופ"ח רק עובד

או אחרת בקופה עובד
0.03 51.1 46.4 133 קופות בכמה

בבי"ח גם עובד
0.00 50.3 45.5 369 בקהילה רק עובד
0.00 52.8 70.7 36 עובדגםבבי"ח

וביומן בשאלון שדיווח השעות הפרש התפלגות א2: לוח
(n=405 (באחוזים,

השעות הפרש
הרופאים אחוז ביומן) בשאלוךשעות (שעות

5.40/0 30 מ גבוה
8.70/0 11  30

59.50/0 +10  10
15.80/0 +29  +11

10.60/0 +30 מ גבוה
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בית ביקורי ביצוע על דיווח
המלא ההתאמה חוסר ביומן. זו פעילות רשמו 750/0 בית, ביקורי בצוע על בשאלון שדיווחו הרופאים מבין
הפעילות את משקפות בשאלון התשובות ואילו אחד בשבוע פעילות משקף שהיומן בכך בחלקו מוסבר

כלל. בדרך

מאושפזים חולים ביקור על דיווח
ביומן. זו פעילות רשמו ס/630 מאושפזים, חולים ביקור על בשאלון שדיווחו הרופאים מבין

לילה תורנות ביצוע על דיווח
שביומן לציין יש ביומן. גם זו פעילות רשמו 470/0 לילה, תורנות ביצוע על בשאלון שדיווחו הרופאים מבין
השעה לפני לילה תורנות גם נרשמה ובשאלון בבוקר ל700 22=00 בין הנערכת לילה תורנות רק נרשמה

.22:00

אחרים מסקרים לנתונים הסקר נתוני בין השוואה
מדוייקת אינה ההשוואה אחרים. מסקרים לנתונים מהשאלון הנתונים בין היתח שנערכה נוספת השוואה
אזוריים. אלא ארציים, אינם האחרים הסקרים כן כמו זחה. אינו בסקרים השאלות שניסוח מכיון לגמרי

.nivel בסקר התשובות סבירות על כללי באופן מכך ללמוד ניתן זאת, עם
עצמאיים ורופאים לחולה דקות 10 בממוצע מקדישים שכירים רופאים והשאלון, הפעילות יומן לפי 1

בחולים מטפל הרופא בהן העבודה שעות מספר לפי נעשה (החישוב לחולה דקות 12 בממוצע מקדישים
לציון ראשון במחוז מבוטחים מדיווחי התקבל דומה נתון ביום). המגעים במספר מחולק במרפאה
לרופאי עצמאיים רופאים בין המשווה מחקר במסגרת 1989/90 בשנת שנערך בסקר כללית קופ"ח של
11.8 עצמאי ואצל דקות 9 בממוצע היה שכיר רופא אצל ביקור זמן :(1994 וגבאי רוזן (יובל, מרפאה

דקות.
שוטף באופן דם לחץ מודדים שהם דיווחו כללית בקופ"ח העובדים מהרופאים 680/0 השאלון, לפי .2

ביזור הערכת במסגרת 1991 בשנת שנערך בסקר הביקור. לסיבת קשר ללא מבוגרים מטופלים אצל
מהמרואיינים שס/750 נמצא בבארשבע, עירוניות במרפאות מבוטחים בקרב כללית בקופ"ח מרפאות
או רופא ע''י שנבדקו ציינו 0/ס64 מתוכם, האחרונה. השנה במהלך נבדק שלהם הדם שלחץ דיווחו,
שנמדד ציינו ב770/0,1993 כללית קופ"ח של ירושלים במחוז שנערך בסקר שלהם. במרפאה אחות
שלהם במרפאה אחות או רופא ע>'י שנבדקו ציינו 570/0 מתוכם האחרונה, השנה במהלך הדם לחץ להם

ר1994). 1992 ובוסידן (גרוס
600/0 לביקור?" עד תור קביעת בין דחופה לא בעיה עם חולה ממתין זמן "כמה לשאלה בתשובה .3
מבוטחים בסקר למחרת. או יום באותו כלל בדרך נערך שהביקור ציינו כללית בקופ"ח מהרופאים
כללית, בקופ"ח מרפאות ביזור הערכת במסגרת ובירושלים, בבארשבע עירוניות במרפאות שנערך
בבארשבע מהמרואיינים 880/0 לרופא?". תור להזמין צריך אתה מראש זמן "כמה השאלה נכללה
1992 ובוסידן (גרוס קודם. יום או יום באותו תור להזמין שיש ציינו בירושלים מהמרואיינים ו590/0

ו1994).

ענו עובד?" שאינך בשעות שלך לחולים דחופים במקרים טיפול למתן אחראי "מי לשאלה בתשובה .4

המוזכר המבוטחים בסקר לכך. אחראים צוותם, אנשי או שחם, כללית בקופ"ח מהרופאים 210/0

הקבלה"?. לשעת מחוץ דחוף לטיפול זקוק שהיית האחרונה בפעם פנית "למי השאלה נכללה לעיל
לרופא או במרפאה לצוות שפנו ציינו, בירושלים מהמרואיינים ו280/0 בבארשבע מהמרואיינים 170/0

בביתו. שלהם
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עולה בשירותים, המשתמשים של דיווח על המתבסס ,1993 בריאות" בשירותי "שימוש הסקר מתוך .5

בקהילה, הרופאים לכל מתייחס זה נתון במרפאה. ביום חולים כ40 בממוצע רואים הקהילה שרופאי
בקרב הנוכחי מהסקר התקבל דומה נתון .(1994 לסטטיסטיקה מרכזית (לשכה ילדים רופאי כולל
ישנה כלומר ,34 חינו במרפאה חולים עם ביום המגעים ממוצע הדיווחים, לפי ראשוניים: רופאים

התאמה. של רבה מידה

העבודה הסנמי לבין בשאלון הדיווחים בין השתאה
בקופת השכירים הרופאים של והשתלמויות חולים רשימת עבודה, שעות על הדיווחים בין השווינו לבסוף,
חטיבת חולים, קופת רופאי (ארגון זאת רופאים קבוצת עם העבודה שבהסכמי לדרישות כללית חולים
ללמוד נוכל העבודה, הסכמי לפי שנדרש כפי יותר או פחות עובדים אכן שרופאים בהנחה .(1993 המרפאות
נדרש מה יודעים אשר שהרופאים שייתכן לציין חשוב זאת, עם בשאלון. הדיווח מהימנות על זו מהשוואה

זה. בהיקף עובדים אינם הם שבפועל למרות בשאלון כך על דיווחו העבודה, בהסכמי מהם
שבועיות עבודה שעות ל45 35 בין לעבוד הרופאים את מחייב כללית קופ"ח של העבודה הסכם .1

(ולכן פנסיה לגיל הגיעו ולא נוסף עבודה מקום לחם שאין השכירים, הרופאים בקרב מלאה. למשרה
ל45 34 בין עובדים שהם דיווחו שכ650/0 נמצא, במרפאה), מלאה במשרה עובדים שהם מניחים אנו
שעות של יותר נמוך מספר על דיווחו האחרים העבודה. הסכם לפי הנדרש בטווח כלומר בשבוע, שעות
העובדים זהה, גיל בקבוצת הרופאים שמקרב לציין מעניין יותר. רבות שעות על דיווחו כ30/0 ורק
על דיווחו ו410/0 פחות עובדים 200/0 בשבוע, שעות ל45 34 בין עובדים 390/0 רק האחרות, בקופות

יותר. רבות עבודה שעות
שעות (כ20 בשנה השתלמות ימי ל20 זכאים מלאה במשרה העובדים הרופאים העבודה, הסכם לפי .2

ההנהלה כללית, (קופ"ח בחודש עצמית השתלמות של שעות ל128 זכאים הם בנוסף, בחודש).
עבודה מקום לחם שאין כללית, בקופ"ח השכירים מהרופאים שכ750/0 נמצא בסקר .(1981 המרכזית,
כלומר, בחודש. השתלמות שעות 32 ל 16 בין על דיווחו בשבוע, שעות מ35 יותר עובדים והם נוסף,

העבודה. הסכמי את רבה במידה התואם בטווח
(כלומר האחרות בקופות העובדים הפנסיה גיל לפני הרופאים שמקרב השוואה, לשם לציין מעניין

השתלמות. שעות של זה מספר על דיווחו 470/0 רק הנ"ל), העבודה להסכם כפופים אינם
ל1760 900 בין היא לרופא הנפשות מכסת כללית, בקופ"ח השכירים הרופאים של העבודה הסכם לפי .3
להם שיש דיווחו כללית חולים בקופת השכירים מהרופאים כ700/0 נוספות). נפשות 500 עד (כולל
מעניין השוואה, לשם העבודה. הסכם את התואם בתחום כלומר ברשימה, נפשות ל1800 900 בין
העבודה), להסכם כפופים אינם (ולכן האחרות בקופות העובדים מהרופאים 440/0 שרק להשוואה לציין

נפשות. של זו כמות על דיווחו
של זמן מוקצב כאשר מראש, תור הזמנת של בשיטה עובדים הקופה רופאי כללית, קופ"ח נוהלי לפי .4
זמן לפי עובדים שהם דיווחו כללית בקופ"ח השכירים מהרופאים ש930/0 נמצא, חולה. לכל דקות 10

קופ"ח מרופאי ש750/0 עוד נמצא האחרות. בקופות העובדים מהרופאים בלבד 520/0 לעומת מתוכנן,
לביקור. לחולה דקות 10 מקדישים מתוכנן, זמן לפי העובדים השכירים, כללית

שעה חצי בעד תשלום מקבלים הם כללית, בקופ"ח השכירים הקהילה רופאי של העבודה סדרי לפי .5
על ביקור כל על לדווח עליהם העבודה. שעות אחרי בית ביקורי לבצע התחייבות תמורת ליום, נוספת
של ומחשלמה משלם שהחולה מתשלום המורכב מיוחד תגמול כך על מקבלים והם מיוחד, טופס גבי
תיגמול מקבלים והם העבודה הסכם לפי בית ביקורי לבצע חייבים אינם עצמאיים רופאים הקופה.
בדרך שבטיפולם האוכלוסייה כן, כמו מהקופה. השלמה ללא מהחולה תשלום רק  יותר נמוך
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מספר על הרופאים דיווחי את לתקף מנת על בית. ביקורי לפחות נזקקת ולפיכך יותר צעירח כלל
כללית. בקופ"ח העצמאיים הרופאים לבין השכירים הרופאים בין השווינו מבצעים, שהם הבית ביקורי
400/0 מהשכירים; 10/0 לעומת כלל, בית ביקורי מבצעים אינם העצמאיים מהרופאים שכ0/ס20 נמצא,

מהעצמאיים. 170/0 לעומת בשבוע, יותר או בית ביקורי חמישה מבצעים מהשכירים

סינום
לשיטת בהקשר הנדונה המרכזיות הסוגיות אחת רופאים. של עצמי דיווח על מתבסס nivel מחקר
= מקורות מכמה לנבוע יכולות התאמות אי האמיתי. המצב את תואם הדיווח מידה באיזו חינה זו מחקר

המרואיין. בתשובת מכוונת והטיח מדויקת תשובה לזכור קושי או ידיעה אי השאלות, ניסוח

משתנים מספר לגבי תוקף בדיקות נערכו זה, במחקר השתמשנו בו השאלון תוקף את לאמוד מנת על
ציוד, עבודה, סדרי העבודה, לכמות קשורים היו שנבדקו המשתנים כולם. לא כי אם בשאלון, מרכזיים

הרפואית. והפעילות

כי אם אחרים, מידע מקורות עם התאמה שקיימת מראים, הבדיקות מן העולים הממצאים כללי, באופן
הפעילות ביומן שנרשמו לאלה בשאלון שדיווחו העבודה שעות בין מעמיקה השוואה מלאה. אינה ההתאמה
היה שבשאלון לחשש בסיס שאין מכאן, שבשאלון. מזה מעט גבוה היה ביומן הדיווח כלל שבדרך מראה,
מרכזיים רקע מאפייני לפי התשובות של שיטתית הטיה נמצאה לא כן, כמו עבודה. שעות על דיווחיתר
וביומן בשאלון הדיווח בין ההתאמה במידת הבדלים נמצאו קופה. תגמול, שיטת מומחיות, גיל, = שנבדקו

חולים. בבית גם העובדים רופאים לבין בקהילה רק העובדים רופאים ובין לנשים, גברים בין

לראותם, שציפינו הגיוניים בכיוונים שחיו בשאלון משתנים בין מיתאמים נמצאו מבנה, תוקף בבדיקת
סדרי על דיווחו כללית בקופ"ח השכירים מהרופאים גבוה שיעור לבסוף, נמוכים. היו המתאמים כי אם
את בהכרח משקף אינו שהדיווח לזכור יש זאת, עם העבודה. שבהסכמי הדרישות את התואמים עבודה

בפועל. הנהוגים העבודה סדרי

חדמשמעית הוכחה מהוות אינן אולם הנתונים, בתוקף האמון את מגבירות שנערכו הבדיקות לסיכום,
בה הצורה ואת הרופאים של המבט נקודת את למעשה משקפים הסקר ממצאי לפיכך, הדיווח. לאמינות
שיטת של למגבלות מודעים להיות חשוב המסקנות, והסקת הנתונים ניתוח בעת עבודתם. את תופסים הם
למשל הנתונים, את ולתקף להמשיך האפשר, במידת רצוי, כן כמו אפשריות. הטיות על ולהצביע המחקר

רפואיים. בתיקים לרישום השוואה או תצפיות ביצוע ע"י
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Abstract

This study presents the preliminary findings from a national survey conducted in 1993 on the role
of the primary care physician in Israel. The study's primary objective was to examine central
issues in the practice of primary care physicians: work load, staff and equipment infrastructure,
division of work with specialized medicine, the nature of the relationship with hospitals and the
degreeof job satisfaction. Another objective was to explain the variance among physicians using
key background variables including: age, gender, specialization, sick fund affiliation and
reimbursement method. This survey is part of a comparative study conducted in 30 countries,
primarily in Europe, by the Netherlands Institute of Primary Health Care (NIVEL). It is funded
by a grant from the EEC.

In Israel, 677 physicians participated in the survey, a representative sampleof the primary care
physicians employed by the four sick funds operating in Israel. The survey was conducted by
means of a selfadministered questionnaire sent in the mail. There was a78% response rate. The
main subjects included in the questionnaire were: personal information, information about the
practice (location, work load, staff, patients treated, equipment), medical procedures conducted,
job satisfaction, and relationship with hospitals.

Background Characteristics and Information about the Practice
In order to describe the population of primary care physicians in Israel, a number of questions
on background characteristics of me practitioner and characteristics of the practice were asked.
A preliminary analysis of the data shows that a majority of the primary care physicians in Israel
are male (6270) and that44 $> are 3044 years old,44 9£ are 4564 years old and \2J0 are aged
65 + . Some66 $> are employed by Israel's largest sick fund, Kupat Holim Clalit (KHC); some
6070 work as salaried employees; and 7890 practice in an urban area. About onethird of the
physicians are already specialists or residents in family medicine. According to the physicians'
reports, the average patient list size is 1,400 and an average of 34 patients are seen per day;90 $>

reported that they made house calls. They work 45 hours a week on average, with another ifve
hours a week spent on professional studies.

Equipment
The physicians were asked to indicate what equipment they had in their clinics since certain items
are considered a prerequisite for, although not necessarily evidence of, the performance of a
range of medical procedures. A representative list of laboratory and imaging equipment,
equipment for physiology testing, and equipment for treatment was included. It comprised some
items essential for daily work and some more sophisticated items which are not required in
routine consultations. The items included were chosen for their ability to help differentiate
between the countries participating in the study.

More than 75 70 of the doctors reported that their clinics were equipped with basic equipment
such as an electrocardiograph or otoscope; only 2352^.of the doctors (depending on the item)
reported having inexpensive, routine equipment which makes it possible to perform simple
medical procedures in the clinic, such as an instrument set for minor surgery, a suture set or a



urinary catheter. A minority of clinics (1070 or less) had expensive equipment which is only
rarely needed in primary care practice, such as a defibrillator, or tonometer to measure eye
pressure.

Medical Activity
Oneof the central issues in primary care medicine is the questionof the divisionof work among
primary care, secondary care and the hospital system. In order to explore this issue, a range of
medical conditions was listed and the physicians were asked to what extent they themselves treat
these items or, alternatively, refer the patient to a specialist. Included in the questionnaire were
medical procedures ranging from routine to rare, and medical conditions representing both
common illnesses and complex illnesses. These classifications conform to expected levels of
intervention by the primary care physician, according to the syllabus for a specialization in family
medicine authorized by the Scientific Council of the Israeli Medical Association. The items
selected represent the range of conditions treated by the primary care physicians in the countries
in the study, facilitating a comparisonof the differences between the countries in the study, and
also between physicians of different backgrounds within each country. The physicians' reports
provide evidence that there are some procedures that the majority of primary care physicians
perform themselves and do not refer to a specialist and there are some procedures that only a
minority perform.

A small proportion (less than 3170) of the physicians reported that they "always or almost
always" perform routine medical activities such as strapping an ankle, wound suturing or
cryotherapy. Some 570 or less reported "always or almost always" performing less common
procedures such as joint injection or maxillary (sinus) puncture. However, it is worth noting that
there were other physicians who reported performing procedures sometimes, but not "always."
Therefore, the absence of equipment or the lack of speciality training apparently do not by
themselves explain the relatively low performance frequency. This variance raises two questions .

optimally, which procedures should the primary care physician perform themselves and not refer
to a specialist, and what characterizes those physicians who do perform these procedures?

Concerning the extent of involvement in the treatment of selected diseases, between 558270
(depending on the disease) of the physicians reported that they themselves treat common
conditions such as eye infections, chronic bronchitis or peptic ulcer. A smaller percentage treats,
without referring to a specialist, complex medical conditions such as rheumatoid arthritis,
peritonsillar abscess or ulcerative colitis.

Another important dimension of primary care activity is the performance of routine tests as part
of preventive medicine. The physicians reported only partial performanceof periodic routine tests
unrelated to the reason for the visit. For example, 687c reported that they measure blood
pressure, 4070 measure blood cholesterol, 2570 perform cervical smears for women at risk and
5970 perform a manual breast examination for women at risk, on a routine basis.



Job Satisfaction
Several questions on job satisfaction were included for the purpose of examining in the future the
correlation between the levelof job satisfaction and background variables, work arrangements
and type of medical activity performed by the physician. A preliminary analysis shows a high
levelof job satisfaction with respect to working in the medical profession, the natureof the work,
and satisfaction from work (9470, 91 70 and 8970, respectively). A lower level of satisfaction was
expressed with regard to other aspects of the work such as time spent on what is considered
unnecessary administrative detail and the relationship between effort and compensation.

Relationship with Hospitals
As part of the survey, the physician's relationship with the hospital system was also examined.
A high proportion(93 '?c)of the physicians reported that they send a letter of referral for patients
undergoing electivehospitalization, but only onethird reported "always or almost always"
visiting a hospitalized patient, and only 179& indicated that the hospital doctors consulted with
them regarding followup treatment. This is a smaller percentage than desiredif one of the goals
of the health care system is to assure continuity of care after hospitalization.

Another aspect of the physician's relationship with hospitals is his involvement in referrals for
hospitalization. About half of the physicians indicated that they "strongly" or "very strongly"
influence the choice of hospital for a patient undergoing an elective procedure. The analysis of
data suggests that the quality of care by the doctors in the department is the primary consideration
in recommending a hospital. A majority of the physicians(60 9£) considered themselves able to
evaluate to a "very great extent" or to a "great extent" the quality of hospital services.

Physician Characteristics and Work Arrangements by Health Fund and Speciality
A preliminary analysis of the findings shows a great deal of variation among physicians employed
in different sick funds, with respect to both background variables and work patterns. For
example, the physicians who work for KHC are slightly younger (average age of 47) compared
to physicians in the smaller sick funds (average age of 50). A higher proportion of KHC
physicians are salaried employees of the sick fund (1270 in KHC compared to37 $> in the smaller
sick funds), are specialists in family medicine (30?S> compared to 149&), and work in rural
locations(20 $> compared to 89£). It also appears that KHC doctors work in clinics that have
more routine equipment such as an electrocardiograph and glucometer while doctors from the
other sick funds work in clinics that have more specialized equipment such as a stresstest bicycle
or proctoscope.

Analysis of the findings indicate differences between general practitioners trained in family
medicine and those without this speciality with respect to background characteristics, practice
organization, and the range of medical procedures performed. For example, physicians with a
speciality in family medicine are slightly younger (average ageof 47 compared with 50), and are
more likely to be employed by KHC (81 7c of family practitioners compared to J9tfwithout this
speciality). Their clinics have more routine equipment, such as a suture set, a set for minor
surgery or a urinary catheter which enables them to treat patients in their offices. Specialists in
family medicine, tend more than other primary care physicians, to perform small surgical



procedures in their clinics, to offer preventive services and mother and wellchild services, and
ot be themselves involved in the treatment of a variety of illnesses.

The association ofund among the primary background variables  sick fund, physician speciality,
conditions of employment and age  makes it dififcult to isolate the effect of the different
variables. Consequently, multivariate analysis methods will be employed in the processingof data
in the future.

Issues and Directions for Future Research
This study highlights important issues for consideration by policymakers and medical schools
when planning policy and health services and determining future research directions. For
example, does the equipment found in the clinics meet the needs of the practice? What is the
optimal division of work between primary and secondary medicine taking into consideration
quality, availability and cost of care? Given the current conditions in Israel, are the skills
acquired by the specialist in family medicine exploited as fully as possible? Should the practice
of preventive medicine among doctors be expanded and, if so, how? How can the cooperation
between physicians who work in the hospitals and those who work in the community be
strengthened to assure continuity of care for the patient following hospitalization?

Despite various limitations related, on the one hand, to the fact that the research is based on self
reports by the physicians and, on the other hand, to the fact that the questions were formulated
by an international team and therefore are not always completely suited to the Israeli reality, this
international study, initiated by NIVEL, has provided a valuable opportunity to create a database
on the system of primary care medicine in Israel.
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