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ממצאים תמצית

בתי ו10 כללית חולים קופת מרכז הבריאות, משרד בשיתוף ברוקדייל ג'וינטמכון ערך 1993 בסתיו
18+ בני מאושפזים נכללו בסקר מאשפוז. ששוחררו איש 3,450 בקרב צרכנים סקר כלליים חולים
מקובצות זה בדו"ח וגריאטריה; פסיכיאטריה למעט החולים בית מחלקות מכל ששוחררו
למילוי שאלון באמצעות נערך הסקר ונשים/יולדות. כירורגית פנימית, חטיבות: לשלוש המחלקות

.8170 היה הממוצע ההיענות שיעור בדואר; שנשלח עצמי

מידע אספקת באמצעות לציבור השירות את לשפר במאמצים לסייע היא הסקר של מטרתהעל
הסקר תוצאות האשפוז. בזמן הצרכן התנסות על המדיניות ולקובעי החולים בתי להנהלות
השוואה בסיס מהוות הן כן כמו חולים. בתי בין ולהשוות הכללארצי המצב על לעמוד מאפשרות

עתידיים. סקרים עם

החולים בית בחירת
מעורבות היתה החולים לבתי הניהולית העצמאות הרחבת לפני שעוד כך על מצביע הסקר
גם אך היולדות, בקרב בעיקר קיימת התופעה יאושפזו. היכן בהחלטה מאושפזים של משמעותית
בהחלטה. המעורבים מאושפזים של מבוטל לא שיעור יש הפנימית ובחטיבה הכירורגית בחטיבה
של הבחירה חופש את להגביל החולים קופות של יכולתן מידת לגבי שאלה מעורר זה ממצא
הממצאים האשפוז. מקום את שקובעים החולים בתי עם חוזיים הסכמים הנהגת עלידי הציבור
האשפוז מקום על בהחלטה מעורבים הציבור והן הרופאים הן הקופות, שהן כך על מצביעים גם

והטיפול. השירות איכות על מידע להעברת חשוב יעד להוות יכול מהם אחד ושכל

וקבלה הרשמה תהליך
חודשים משלושה למעלה שהמתינו דיווחו מראש שנרשמו מהמאושפזים אחוז עשר ארבעה
היו הדחיות מרבית נדחה. שאשפוזם דיווחו מראש שנרשמו מהמאושפזים כרבע בנוסף, לאשפוזם.

החולים. בתי ביוזמת

אשפוז תנאי
בין הטווח יותר. או מאושפזים 4 עוד עם בחדר ששהו דיווחו מהמאושפזים אחוזים וארבעה עשרים
£339 כאשר החטיבות, בין ניכרים הבדלים גם יש אחוז. נקודות 17 היה זה בנושא החולים בתי
24?£ לעומת יותר או מאושפזים 4 עוד עם בחדר ששהו דיווחו הפנימית מהחטיבה מהמאושפזים
הוא במסדרון שהייה על המדווחים שיעור גם הכירורגית. בחטיבה ו>$14 נשים/יולדות בחטיבת
מתנאי הרצון שביעות על חזקה השפעה אלו משתנים לשני הפנימית. בחטיבה ביותר הגדול

החולים. בבתי המלונאות



ומהמשפחה מהצוות עזרה
את מקבלים אינם מהמאושפזים חלק ההתייעלות, מאמצי שעקב חששות התעוררו לאחרונה
משפחותיהם. על רב עומס ליצור שעשוי דבר יומיומיות, פעולות בביצוע מהצוות הדרושה העזרה
בית מצוות מאוד רבה או רבה עזרה שקיבלו דיווחו מהמאושפזים אחוזים ושלושה ארבעים
לעזרה באשר עזרה. שום או מועטה עזרה ו£379 בינונית במידה עזרה 2070קיבלו החולים,
ו בינונית במידה עזרה אחוז 12 מאוד, רבה או רבה עזרה שקיבלו דיווחו £549 וידידים ממשפחה

עזרה. שום או מועטה עזרה 2570

הוצאות
הוצאות על דיווחו £189 כספיות. בהוצאות כרוך היה שאשפוזם כך על דיווחו מהמאושפזים כ£309

מהמאושפזים אחוזים תשעה רפואיים. שירותים בגין הוצאות על ו£149 לארפואיים שירותים בגין
מתוכם החולים. בבית לשימוש דם) מנות כולל (לא תרופות או רפואי ציוד להביא שנתבקשו ציינו

המאושפזים). מכלל 770) תרופות להביא נתבקשו 7770

הנתפסות הסיפול ותוצאות השחרור עיתוי
מוקדם ששוחררו דעה חיוו 1870 בזמן, ששוחררו בדעה היו מהמאושפזים אחוזים ושמונה שבעים
שחרור על המדווחים באחוז החולים בתי בין הטווח מדי. מאוחר ששוחררו בדעה היו £49 ואילו מדי
ששוחררו שסברו הפנימית בחטיבה המאושפזים שיעור אחוז. נקודות 10 של היה מדי מוקדם
את שיפר שהאשפוז דיווחו מהמאושפזים כ£619 .£199 הכירורגית 22%ובחטיבה היה מדי מוקדם
או מועט בינוני, שיפור על שדיווחו המאושפזים שיעור מאד. רבה או רבה במידה בריאותם מצב

.(£499) הפנימית בחטיבה ביותר הגבוה היה מאוד מועט

רצון שביעות
מזה נמוך שיעור  £709 היה מאוד גבוהה או גבוהה כללית רצון שביעות על המדווחים שיעור
הרצון שבעי שיעור עם החולים בית בין הטווח .£809  הברית בארצות שנערך מקביל בסקר שנמצא
נקודות 28 על ועומד ניכר הוא ביותר הנמוך הרצון שבעי שיעור עם החולים בית לבין ביותר הגבוה
ניכרים הבדלים גם קיימים ל£739. £689 בין נע השיעור החולים מבתי במחצית כאשר אחוז,
מאושפזים עלידי דווחה ביותר הגבוהה הרצון שביעות השונות. החטיבות בין הרצון בשביעות
מהחטיבה ששוחררו מאושפזים עלידי דווחה ביותר והנמוכה הכירורגית מהחטיבה ששוחררו

הפנימית.

לגבי חיובית הערכה שקיימת מלמד האשפוז של שונים להיבטים שניתנו ההערכות של ניתוח
ציונים השחרור". ו"תהליך "אחיות" רפואי", מידע והעברת "רופאים הקבלה", "תהליך התחומים

"חניה". ובעיקר "אוכל" פיזיים", ותנאים "מלונאות לתחומים; ניתנו נמוכים

ממצאים הפצת
אליו הנוגעים הממצאים עם דו"ח בסקר שהשתתפו החולים מבתי אחד לכל העביר המחקר צוות
בתי הנהלות עם פגישות סדרת הצוות סיים מכבר לא האחרים. החולים בתי של לממוצע בהשוואה



לבין הסקר ממצאי בין השוואה נערכה הפגישות במסגרת הממצאים. עיקרי הוצגו שבהן החולים
על מצביעות ההשוואה תוצאות אחרים). מידע וממקורות (מסקרים החולים בתי בידי המצוי מידע

בעייתיים. תחומים באיתור החולים לבתי סייעו אלה ממצאים שפותח. המחקר כלי אמינות

מדיניות קובעי בהשתתפות הבריאות שר ידי על שכונסה מיוחדת בפגישה הוצגו המחקר מממצאי
חולים. בתי ומנהלי ארצי בדרג בכירים

בתקופה הבריאות. במערכת נוספים בפורומים הסקר תוצאות את להפיץ ממשיך המחקר צוות
בית בבחירת הצרכן מעורבות וביניהם: ספציפיים נושאים מסכמיםבכמה דו"חות יפורסמו הקרובה
כן היולדת. של ראותה מנקודת והאשפוז החולים; לבתי הקבלה תהליכי לכך; ושיקולים החולים

וערבים. רוסים מאושפזים של ראותם מנקודת האשפוז כגון אחרים נושאים לעומק ייבדקו

.1995 בסתיו להיערך עתיד הסקר של ב' שלב



תודה דברי

ובראשונה בראש להם. נתונה ותודתנו רבים באנשים הסתייענו זה דו"ח ובהכנת המחקר במהלך
שמלווה ההיגוי ועדת לחברי גם תודה זה. מחקר במסגרת שרואיינו האנשים לכל להודות ברצוננו
מיכאל הבריאות; ממשרד מוהליבר ומיה הנדלסמן מאיר בןנון, גבי ראשיתו: מאז המחקר את

ברוקדייל. מג'וינטמכון פקטור וחיים ברודסקי וג'ני הכללית; חולים מקופת רוזנבלוט

מבקשים אנו להם. נתונה ותודתנו החולים בתי מכל קשר אנשי של ועדה ליוותה המחקר את
ההערות ועל לרשותנו שהעמידו האמצעים על במחקר חלק שנטלו החולים בתי להנהלות להודות
שערי הרפואי המרכז להנהלת גם להודות ברצוננו איתן. שנערכו בפגישות אלינו המועילותשהועברו

ולשיטה. לשאלון ניסוי אתר לשמש נכונותו על צדק

מנכ"ל השתתפו בפגישה הממצאים. הוצגו שבה מיוחדת פגישה יזם אשר הבריאות לשר תודה
אשר החולים בתי מנהלי וכן הבריאות ממשרד בכירים מקצוע ואנשי אורן מאיר הבריאות משרד

ומידיעותיהם. מניסיונם ותרמו הממצאים על הגיבו

וליחידות הכללית החולים ובקופת הבריאות במשרד המחשב ליחידות להודות מבקשים אנו
החולים. בתי בכל הקבלה ומשרדי המחשב

פקטור. וחיים ג'קחביב גרוס, רויטל ברנע, תמרה זה: דו"ח של טיוטות שקראו אלה לכל מודים אנו

הדוחות: ובכתיבת הממצאים בניתוח ובביצועו, המחקר בארגון רבות שעמל המחקר לצוות תודה
תודה אוטנשטיין. ונעמי איבנקובסקי מיכל ברג, אילת טרגין, מרק אפשטיין, דורית דובני, אביגיל
עבודת התקדמות אחר במעקב לנו שסייעה המחשב תכנית את שבנתה אשר לעדינה מיוחדת

ובהערות. בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון צוות חברי לכל גם תודה השדה.

הדו"ח. את שערכה רוזנפלד לג'ני להודות מבקשים אנו לבסוף,
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המחקר ומסרות מבוא .1

הניהולית העצמאות הרחבת וביניהם האשפוז לכתבמערכת מרחיקי שינויים מתחוללים אלו בימים
החולה של זו, חדשה ראייה ולדרישותיו. לצרכן יותר רבה לב תשומת ומתן החולים בתי של
יותר ומקיף עדכני ידע מצריכה העולם, ברחבי אשפוז מערכות כיום המאפיינת כצרכן, המאושפז
השירותים ומן החולים מבית רצונו שביעות מידת לגבי והן הצרכן של ולהשקפותיו לדעותיו בנוגע
מערכות לנחלת לאחרונה הפכו רצון שביעות שסקרי מפתיע זה אין לפיכך, שם. לו המסופקים
פנימיים סקרים נעשו ושם פה מידה. באותה זה נושא פותח לא בארץ, העולם. ברחבי האשפוז
עמדותיו את הבודק השוואתי צרכנים סקר נערך לא היום עד אולם עצמם, החולים בתי ביוזמת

חולים. בתי של רב במספר כצרכן המאושפז החולה של ודעותיו

בתי ו10 כללית חולים קופת מרכז הבריאות, משרד בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון ערך 1993 בסתיו
ארבע הוגדרו לסקר בישראל. זה בתחום הידע את להרחיב בא אשר צרכנים, סקר כלליים, חולים

מטרות:
ללקוח; השירות את לשפר בתיהחולים להנהלות שיסייע מידע לספק (1)

לאתר להם ולסייע בארץ חולים בבתי החולים התנסות לגבי מידע המדיניות לקובעי לספק (2)

הלאומית; ברמה התיחסות הדורשות סוגיות
וברמה החולים בית ברמת שונים שינויים של ההשפעות לבדיקת נתונים בסיס ליצור (3)

יהיה ניתן כך שלהם. הרצון שביעות מידת ועל בחולים וטיפול קבלה תהליכי על הארצית
מעקב סקר לערוך מתכננים אנו  זה נתונים לבסיס עתידיים ממחקרים ממצאים להשוות

כברב1995;
עתידיים. לצרכים החולים בתי מערכת את ישמשו אשר ובקרה מחקר כלי לפתח (4)

כפול: ייחוד הזה לסקר
מוסדות בין השוואה המאפשר דבר רפואיים, מרכזים בעשרה בוזמנית נערך הוא (א)

שונים.
בישראל, הבריאות בסקריםבתחום בדרךכלל נכללות שאינן אוכלוסיות הקיף הוא (ב)

ורוסית. ערבית דוברי במיוחד

יתמקד הדו"ח בסקר. נכללו אשר בתיהחולים עשרת לגבי ראשוניים ממצאים בקצרה מציג זה דו"ח
של רצונם ובשביעות האשפוז בהוצאות האשפוז, במאפייני החולים, לבית הקבלה בתהליכי

החולים. מבית המאושפזים

בתי ושל החטיבות של היחסי גודלם לפי משוקללים החולים בתי כלל של הממוצעים מוצגים בדו"ח
חטיבה. כל של הממוצעים בדו"ח מוצגים כן, כמו השחרורים). מספר לפי שנמדדו (כפי החולים
בין הטווח או המכסימלי הערך עם החולים בית של הממוצע גם מוצגים מסוימים, משתנים לגבי
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בתי בין והן חטיבות בין (הן והשוואות ממצאים מודגשים הדו"ח בגוף זה. במשתנה החולים בתי
במיוחד. מעניינים לנו שנראו חולים)

והמדגם האוכלוסייה השיסה, .2

רפואי מרכז איכילוב; ביה"ח תלאביב, רפואי מרכז הבאים: במוסדות בוצע הסקר של א' שלב
בית ברזילי; ע"ש הרפואי המרכז בניציון; הרפואי המרכז בילינסון; הרפואי המרכז הרופא; אסף
נהריה;  המערבי לגליל האזורי ביה"ח מאיר; ביתחולים ספיר, רפואי מרכז חיפה; "כרמל" חולים
החולים בתי כלל את לייצג אמורים אינם אלו חולים בתי רמב"ם. רפואי ומרכז קפלן; ביתחולים
מוסדות כוללים הם אך למשל), בירושלים החולים בתי נכללו לא הסקר (באוכלוסיית בארץ
 הכללית קופ"ח של בבעלות חולים בתי והן ממשלתיים חולים בתי הן ומקיפים שונים בגדלים

בישראל. הכלליות האשפוז מיטות מכלל 4770 הללו החולים בתי בעשרת יש בסךהכל

שונים שינויים של ההשפעות את לבדוק יאפשר 1995 בסתו להיערך המתוכנן הסקר, של ב' שלב
האשפוז. מערכת וברמת החולים בית ברמת

התאריכים בין החולים בתי מעשרת ששוחררו המאושפזים כל את כללה המחקר אוכלוסיית
הבאים: בקריטריונים ושעמדו 14.11.9317.10.93

ישראל תושבי 

ומעלה 18 בני 

יותר או לילות ל2 אושפזו 

והפסיכיאטריות. הסיעודיות במחלקות מאושפזים היו לא 

נדגמו חטיבה כל ומתוך ונשים/יולדות) כירורגית, (פנימית, חטיבות לשלוש קובצו השונות המחלקות
בתי בעשרת ו3,450 חולים בית מכל מאושפזים 345 נדגמו בסה"כ חולים. בית בכל מאושפזים1 115

במחקר. שהשתתפו החולים

חשיבות את שהדגיש החולים בית ממנהל מכתב בצירוף בדואר שאלון2 נשלח במדגם מאושפז לכל
לעודד כדי למאושפזים טלפניות התקשרו בנוסף, בסקר. להשתתף המאושפז את ושביקש המחקר

מסוים, אדם של יותר או אשפוזים שני נדגמו במדגם כאשר אשפוז. היתה הדגימה יחידת 1

בלבד. האחרון לאשפוז התייחסנו

לה שניתנו השירותים לגבי דעתה את לציין נתבקשה שבו ליולדת" "נספח גם נשלח יולדת לכל 2

הקרובים. בחודשים יפורסם בנדון דו"ח רצונה. שביעות ואת

2
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בנוחיות השאלון על להשיב למאושפזים אפשרה זו שיטה חזרה. ולשלחו השאלון את למלא אותם
צוות נעזר עצמם בכוחות השאלון את למלא התקשו המאושפזים שבהם במקרים בביתם. ובפרטיות

.3(proxy) כוח במיופה המחקר

האשפוז מאפייני לאשפוז; וקבלה הרשמה החולים, בית בחירת היו: בשאלון שנכללו הנושאים
תחומים על החולה הערכות וכו'); הבריאות במצב שיפור אחראי, רופא כאבים, אשפוז, (צפיפות
הרופאים ושל האחיות צוות של והיחס המקצועית היכולת רפואי, מידע (קבלה, האשפוז של אחדים
הקשורות כספיות הוצאות מביה"ח); ושחרור ואווירה, מיתקנים אספקה, אליהם, והנגישות

למיופהכוח4. ונספח דמוגרפיים פרטים האשפוז; על כולל מבט לאשפוז;

הוכן, החולים, התנסות על משפיעים החולים בבתי שונות בתשומות הבדלים האם להבין במטרה
החולים. בתי עשרת של להנהלות שנשלח מינהלי" מידע "שאלון למאושפז, השאלון על בנוסף
המיטות, מספר לגבי המוסדית וברמה המחלקתית ברמה מידע החולים בתי העבירו זה בשאלון

ועוד. עזר כוח אחיות, משרות רופאים, משרות התפוסה, האשפוזים, מספר

ממצאים .3

החולים בבית המאושפזים ומאפייני ההיענות 3.1
.8196 היה הממוצע ההיענות שיעור בתיהחולים. מעשרת מלאים שאלונים 2,714 הוחזרו בסךהכל
קושי היו לאיהיענות אחרות סיבות 37c היה במחקר להשתתף שסירבו במדגם המאושפזים אחוז

.(570) אחרת מגבלה או שפה בעיות מנטלית, או פיזית איהתאמה ,(670) המאושפז באיתור

את הכוח מיופה עירב המקרים במרבית כוח. מיופה בידי מולא השאלון מהמקרים 3770 שב יצוין
תשובות ורישום השאלון הקראת באמצעות (לרוב השאלון מילוי בתהליך עצמו המאושפז

החולה. ראות נקודת את היטב משקפים אלה שאלונים שגם סבורים אנו ולכן המאושפז)

או טכניים מטעמים היה, יכול לא המאושפז שבהם במקרים השאלון על ענה הכוח מיופה 3

לציין הכוח מיופה נתבקש זה בנושא מיוחד בנספח עצמו. בכוחות השאלון את למלא מעשיים,
ואופן אשפוזו בעת למאושפז חשיפתו מידת למאושפז, קרבתו השאלון, למילוי הנסיבות את

התשובות. מהימנות את להעריך בידינו סייעו זה לנספח תשובותיו השאלון. מילוי

מתוך קשר אנשי עם בתחום, מקצוע אנשי עם בהתייעצות נעשו המחקר ושיטת השאלון גיבוש 4
סדרת על הן התבסס השאלון הרלבנטית. לספרות ובהתייחס המחקר, התבצע בהם החולים בתי
שאלונים על והן שונים חולים בבתי צוות ואנשי מאושפזים עם שנערכו עומק וראיונות תצפיות

זה. בנושא "ל מחו
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או עצמם בכוחות שענו (אלה השאלון על שענו המאושפזים של דמוגרפיים נתונים מציג 1 לוח
של הממוצע הגיל ,60+ בני היו המאושפזים מכלל אחוזים וחמישה ארבעים כוח). מיופה של בסיוע
אחוזים ואחד שלושים נשים. ו6170 גברים 3970 היתה המינים בין והחלוקה ,52 היה המאושפזים
נמוכה בית למשק ממוצעת הכנסה על דיווחו אחוזים ושבעה שישים עלתיכונית. השכלה בעלי היו
ו נוצרים 370 מוסלמים, 970 יהודים, היו מהמאושפזים אחוז ושישה שמונים לחודש. ש"ח מ3,000
.896 וברוסית 1370 היה בערבית שאלון שמילאו המאושפזים שיעור אחרים. דתות ובני דרוזים 270

חברי 770 מכבי, קופ"ח חברי 1170 כללית קופ"ח חברי 7870 היתה: קופה לפי המאושפזים התפלגות
ההרכב כי דיווחו החולים בתי כללי, באופן מאוחדת. קופ"ח חברי AJ0A לאומית קופ"ח
המאושפזים אוכלוסיית של הסוציודמוגרפי ההרכב את מייצג המדגם של הסוציודמוגרפי

במוסדותיהם.

או חמורה היתה בעייתם לאשפוז קבלתם שבעת דיווחו המאושפזים מכלל אחוזים ואחד חמישים
ימים5. 6 היה הממוצע האשפוז משך מאוד. חמורה

החולים לבית הקבלה 3.2
התשובות הקבלה. ותהליך החולים לבית ההרשמה תהליך לגבי שאלות סדרת נכללה בשאלון
החולים האם האשפוז; מקום על מחליט מי נושאים: כמה לגבי חשוב מידע מספקות אלה לשאלות
חולים בית בבחירת שיקול הם לאשפוז ההמתנה זמני האם אחד; חולים מבית ליותר נרשמים
ובאיזה הטיפול את המתאם רופא לחולה יש האם נפוצה; תופעה היא לאשפוז תור הקדמת והאם

בהם. המטפל הרופא את החולים בוחרים מידה

החולים בית בחירת
הגורמים מיהם  שלהם השוק את להכיר החולים בתי צריכים שירותים, שמוכר גורם כל כמו
גם חשוב זה מידע וכדומה. חולים בית בבחירת השיקולים מהם אשפוז, שירותי לרכוש שמחליטים
מידע להפיץ יכול הוא החולים, בתי שוק את לשכלל שואף המשרד אם שכן הבריאות, למשרד
אלו גורמים לאתר צריך הוא זה לצורך אבל האשפוז. מקום על המחליטים הגורמים בין רלבנטי

גורם. לכל הרלבנטי המידע את ולבחון

וגדל, הולך האשפוז מקום בבחירת הקופות של שחלקן כללית תחושה היתה זה סקר ביצוע לפני
,2 מלוח לראות שניתן כפי זה. נושא לגבי שיטתיים נתונים היו לא אך קטן, החולים של ושחלקם
ל3470 (בסךהכל הרופא עם ביחד ו770 לבד החולים בית את בחרו שהם דיווחו מהמאושפזים 2770

בחטיבת קיימת החולים בית בבחירת ביותר הגדולה המעורבות בהחלטה). מעורבות היתה
בקרב 7170) בהחלטה מעורבותן על דיווחו זו בחטיבה המאושפזות 64מכלל ?£  נשים/יולדות
בחטיבה גם קיימת הבחירה תופעת אולם הנשים). ממחלקת המאושפזות בקרב ו^40 היולדות

יותר. או לילות שני של אשפוזים רק נכללו באוכלוסייה כזכור, 5
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(באחוזים) חטיבה לפי המאושפזים של דמוגרפיות תכונות :1 לוח

0ה"כ נשים/יולדות כירורגית פנימית
N=267 N=728 N=984 N=966 דמוגרפיות תכונות

81 81 83 79 היענות שיעור

גיל
33 86 19 9 מ40 פחות
22 11 26 25 6040

45 3 55 66 60 מעל
61 100 46 47 הנשים) (שיעור סין

השכלה
34 19 37 45 יסודית

35 42 33 30 תיכונית

31 39 30 25 עלתיכונית

(בשיח) חודשית הכנסה
35 19 36 46 ל1,500 מתחת
32 35 33 30 3,0001,500

15 19 15 11 4,5003,000

18 27 16 13 4,501 מעל

דת
86 79 89 88 יהודי

9 14 7 8 מוסלמי

3 3 3 2 נוצרי

2 41 2 אחר

שפות
79 76 81 79 עברית

13 20 10 11 ערבית

8 4 9 10 רוסית

קופה
78 61 83 84 כללית

11 22 7 7 מכבי

4 7 3 3 מאוחדת
7 9 6 6 לאומית

0 1 1 0 אחרת
51 20 51 66 קשה1 רפואית בעיה

6.0 3.8 7.0 6.4 ימים) (ממוצע השהות אורן

מאוד. חמורה או חמורה היתה בעיתם לאשפת קבלתם שבעת שהעריכו המשיבים שיעור .1
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(באחוזים) חטיבה לפי החולים בית בבחירת העיקרי הגורם :2 לוח

0ה"כ נשים/יולדות כירורגית פנימית בחר v
100 100 100 100 0ה"כ

27 57 17 13 החולה

7 7 9 5 והרופא החולה

26 8 31 34 הרופא

13 7 17 14 הקופה
18 16 15 22 אזוריות

5 2 6 7 מר"מ או מד"א תורן, בי"ח

4 3 5 5 אחר

בקרב בבחירה המעורבים המאושפזים שיעור .(18^ הפנימית בחטיבה ואף (.T%6) הכירורגית
מקרב בבחירה המעורבים ששיעור מובן £ל29. הוא מראש תור להם שנקבע המאושפזים
היו אשר מבוטל לא שיעור קיים בקרבם גם אך יותר, קטן מיון חדר דרך שאושפזו המאושפזים

.(£229) החולים בית בבחירת מעורבים

מוגבל הבחירה חופש האם לבדוק חשוב הבריאות, במערכת השוויוניות נושא חשיבות לאור
בבחירת מעורבים רבים שמאושפזים נמצא מסויימות. אוכלוסייה בשכבות או מסוימים באזורים
אחוז השונים. במוסדות הבוחרים בשיעור גדולים הבדלים יש אך החולים, בתי בכל החולים בית
הבדלים הגדולות. בערים החולים בבתי במיוחד גבוה והוא ל5096 0ך\2 בין נע בבחירה המעורבים
לרשותו העומדות בחלופות הקופה, עלידי לצרכן המוענק הבחירה במרחב כנראה קשורים אלו

אלו. חלופות לממש המאושפז מנסה שבה ובמידה מגוריו באיזור

יותר גדול הבוחרים שיעור שוחררו, שממנה לחטיבה קשר שללא כך, על מצביע רבמשתני ניתוח
כללית קופ"ח חברי שאינם מאושפזים עברית, דוברי מאושפזים צעירים, מאושפזים בקרב

וגבוהה. בינונית הכנסה בעלי ומאושפזים

מעורבות היתה החולים לבתי הניהולית העצמאות הרחבת לפני שעוד כך על כן, אם מצביע, הסקר
גם אך היולדות, בקרב בעיקר קיימת התופעה יאושפזו. היכן בהחלטה מאושפזים של משמעותית
בהחלטה. המעורבים מאושפזים של מבוטל לא שיעור יש הפנימית ובחטיבה הכירורגית בחטיבה
של הבחירה חופש את להגביל החולים קופות של יכולתן מידת לגבי השאלה את מעורר זה ממצא
הממצאים האשפוז. מקום את שקובעים החולים בתי עם חוזיים הסכמים הנהגת עלידי הציבור
האשפוז מקום על בהחלטה מעורבים הציבור והן הרופאים הן הקופות, שהן כך על מצביעים גם

והטיפול. השירות איכות על מידע להעברת חשוב יעד להוות יכול מהם אחד ושכל

והקבלה ההרשמה תהליך
הטענה עולה לעת מעת שנים. כמה כבר הישראלי הציבור את מעסיק לאשפוז התורים נושא
להחלטה ותרמה תורים לקיצור מיוחד למבצע הביאה זו טענה מדי. ארוכה לאשפוז שההמתנה
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מספר לגבי רק קיימים היו שהתורים שטענו יש מאידך לאשפוז. דיפרנציאליים תעריפים להנהיג
נתונים העדר של בנסיבות התנהל הדיון תורים. של כללית בעיה היתה ושלא ספציפיים טיפולים
המאושפזים מתוך ההמתנה. אורך על שאלה בשאלון כללנו ולפיכך, המתנה אורך על שיטתיים
שהמתינו. הזמן פרק על דיווחו מאושפזים 607 ,6(n=813) מראש תור שקבעו לאחר שהתקבלו
כאשר זה, בתחום ניכרת שונות קיימת חודשים. משלושה למעלה המתינו כי השיבו £149 מתוכם,
ביותר הגדול השיעור עם החולים לבית ביותר הקטן הממתינים שיעור עם החולים בית בין ההפרש

אחוז. נקודות 26 הוא

(באחוזים) חסיבה לפי ההרשמה תהליך :3 לוח

0ה"כ נשים/יולדות כירורגית פנימית ההרשמה בתהליך משתנים

14 12 18 3 חודשים שלושה מעל המתינו

25 20 27 21 נדחה האשפוז תאריך

13 13 14 11 התור את להקדים ני0ו

6 4 6 9 אחד חולים מבית ביותר נרשמו

מועד דחיית גם אלא רצונו, בשביעות חשוב גורם הוא התור אורך רק שלא ייתכן המאושפז מבחינת
הגבוה הדחיות (אחוז נדחה האשפוז שתאריך דיווחו מהמאושפזים אחוז וחמישה עשרים האשפוז.

החולים. בתי ביוזמת היו מהדחיות 1570 .($34. היה מסוים חולים בבית ביותר

בתי של המידע מערכות באמצעות לאשפוז הממתינים מספר את לאמוד נסיונות נעשו בעבר
של תופעה שקיימת מאחר יתר אומדני מהווים שהאומדנים חששות התעוררו אולם החולים.
שקבעו המאושפזים שמקרב נמצא בסקר ידוע. לא בהיקף לאשפוז הממתינים בקרב כפולה הרשמה
הרשמה של ביותר הגדול השיעור עם החולים (בבית נוסף חולים בבית נרשמו £69 מראש, תור

.(£149 כך על דיווחו כפולה

התורים זימון בנושא שיפורים להנהיג שניתן כך על מרמזים והדחיות התור אורך לגבי הממצאים
וניהולם.

הרופא ובחירת מתאם רופא
רופא שאין היא המאושפז של ראותו מנקודת השכיחות הבעיות שאחת גילו, בארה"ב סקרים
יש בישראל איתו. לשוחח שרוצים לחולים נגיש לא האחראי שהרופא או בחולה לטיפול אחראי
בקהילה בחולה שמטפל הרופא כללי שבאופן מאחר יותר, עוד בעייתי הוא שהמצב לחשוש מקום
איזו להחליט זכות למאושפז יש שעלפיה מסורת שאין ומאחר החולים בבית בו לטפל ממשיך לא

בו. יטפל החולים בבית רופא

ו*20 מראש תור שקבעו לאחר 3196 המיון, חדר דרך החולים לבית נתקבלו 49%מהמשיבים 6
לידה. חדר דרך
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(באחוזים) חטיבה לפי ובחירתו מתאם רופא קיום :4 לוח

0ה"כ נשים/יולדות כירורגית פנימית מתאם רופא

49 31 49 63 מתאם רופא קיום

14 17 21 8 בחר שהחולה מתאם רופא קיום מתוכם:

הטיפול על אחראי היה מסוים שרופא דיווחו מהמאושפזים אחוזים ותשעה שארבעים מצאנו בסקר
63?£ דיווחו הפנימית בחטיבה מתאם"). ("רופא הצוות אנשי בין העבודה תיאום ועל בהם
3170שיעור  נשים/יולדות *49ובחטיבה  הכירורגית בחטיבה כזה, רופא קיום על המאושפזים
רופא להם שהיה שדיווחו אלה מקרב .£589 היה חולים בבית שנמצא ביותר הגדול המדווחים

.(219& (בכירורגית הרופא את בחרו שהם ציינו £149 מתאם,

אשפוז תנאי 3.3
לתקציב הנוגע בכל הלאומיים העדיפויות סדרי בהגדרת חשיבות יש האשפוז בתנאי להבדלים
באמצעות להסביר ניתן האם לבחון גם אותנו ישמש ותשומות אשפוז תנאי על מידע הפיתוח.

החטיבות. ובין החולים בתי בין הרצון בשביעות ההבדלים מקצת אלו מאפיינים

(באחוזים) חטיבה לפי החולים בבית אשפוז תנאי :5 לוח

0ה"כ נשים/יולדות כירורגית פנימית שה"ה תנאי

13 15 6 19 במסדרון מיסה

24 24 14 33 לפחות בחדר מאושפזים 4 עוד

החולים בתי בין הטווח .£139 היה במסדרון משעה ארוכה שהות על שדיווחו המאושפזים שיעור
הגבוה היה משעה למעלה במסדרון ששהו המאושפזים שיעור אחוז. נקודות 17 של היה זה בנושא
בחטיבה ביותר והקטן בהתאמה) ו£189 1970) יולדות ובמחלקת הפנימית בחטיבה ביותר
שעות 24 של שהות על שדיווחו המאושפזים שיעור בהתאמה). ו£29 6X) נשים ובמחלקת הכירורגית
הכירורגית). בחטיבה מ£19 ופחות בנשים/יולדות 2X בפנימית, £89) £49 היה במסדרון יותר או

ושלושה שלושים האחרות. בחטיבות מאשר יותר קשה היתה הפנימית בחטיבה הצפיפות דרגת גם
£249 לעומת יותר או מאושפזים 4 עוד עם בחדר ששהו ציינו הפנימית בחטיבה מהמאושפזים אחוז
החולים, בתי בין רבה שונות קיימת זה בתחום הכירורגית. בחטיבה ו£149 נשים/יולדות בחטיבת
4 עוד עם שהייה על מדווחים של ביותר הגבוה השיעור שבו החולים בית בין ההפרש כאשר

אחוז. נקודות 46 היה ביותר הנמוך השיעור שבו החולים בית לבין יותר או מאושפזים

הפנימית בחטיבה בעיקר האשפוז בתנאי שיפור לשקול יש המשרד של ההשקעות מדיניות במסגרת
החולים"). בית של "הערכה  להלן (ראה ממלונאות הרצון שביעות את להגביר שעשוי שינוי 
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וידידים וממשפחה החולים בית מצוות עזרה 3.4
מאושפזים ההתייעלות מאמצי שעקב חששות יש האשפוז במערכת הצפויים השינויים לאור
כל את יקבלו לא וכדומה התלבשות רחיצה אכילה, כמו יומיומיות פעולות בביצוע המתקשים
מצוות קיבלו עזרה כמה להשיב המאושפזים נתבקשו הנושא על ללמוד כדי להם. הדרושה העזרה
דיווחו מהמאושפזים אחוזים ושלושה ארבעים וידידים. משפחה מבני עזרה וכמה החולים בית
מועטה עזרה ו3770 בינונית עזרה קיבלו 2070 החולים, בית מצוות מאוד רבה או רבה עזרה שקיבלו
\170 מאוד, רבה או רבה עזרה שקיבלו דיווחו 5470 וידידים ממשפחה לעזרה באשר עזרה. שום או

עזרה. שום או מועטה עזרה 25 70 ו בינונית עזרה

(אחוזים) וידידים וממשפחה החולים בית מצוות יומיומיות בפעולות עזרה :6 לוח

0ה"כ נשים/יולדות כירורגית פנימית העזרה כמות

43 42 45 41 החולים בית מצוות מאוד רבה + רבה עזרה

35 47 55 55 וידידים ממשפחה מאוד רבה + רבה עזרה

אשפוז הוצאות 3.5
ההוצאה גובה מה כן, ואם בהוצאות כרוך היה האשפוז האם בשאלון לדווח נתבקשו המאושפזים
לגבי לשאלה ובעיקר אלו, לשאלות התשובות תוקף לגבי הספקות למרות שירותים. אלו ובעבור

הבאות: מהסיבות השאלות את לכלול הוחלט ההוצאה, גובה
הלאומית. ברמה שוויוניות לגבי חשובות השלכות להוצאות (1)

החסר, הדיווח בבעית ובהתחשב נכונים הם התשובות תוקף לגבי החששות אם גם (2)

שלב ממצאי על (בהתבסס זמן לאורך התופעה התפתחות את לבחון יהיה אפשר
הסקר). של ב'

שונות כיום קיימת האם ללמוד מאפשרות הסקר של א' לשלב התשובות בדומה, (3)

שונות. אוכלוסייה קבוצות ובין חולים בתי בין התופעה בהיקף

על השיבו לא 370 (רק כספיות בהוצאות כרוך היה שאשפוזם כך על דיווחו מהמאושפזים כ3070

אחוז. נקודות 18 של בטווח זה בתחום החולים בתי בין שונות קיימת השאלה).

בגין היו שההוצאות דיווחו המאושפזים מכלל כ1870 ההוצאות. הרכב לגבי נשאלו גם המאושפזים
בטיפול הקשורות הוצאות על דיווחו כ1470 וכר. טלוויזיה, טלפון, כגון לארפואיים שירותים
או תור, הקדמת הרופא, בחירת הקופות, ידי על מכוסה שלא טיפול תרופות, רפואי, (ציוד הרפואי
לארפואיים שירותים בגין הוצאות עם המאושפזים בשיעור חולים בתי בין השונות פרטית). אחות

רפואיים. שירותים בגין הוצאות עם המאושפזים בשיעור השונות לעומת גדולה
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(באחוזים) חטיבה לפי אשפוז על הוצאות :7 לוח

0ה"כ נשים/יולדות כירורגית פנימית הוצאות

30 23 35 30 כלשהן הוצאות
14 9 17 14 רפואיים שירותים על הוצאות

18 17 20 17 לארפוא"ם שירותים על הוצאות

6 3 8 5 שיירו 500 מעל הוצאות

9 7 10 10 מהבית תרופות או ציוד להביא נתבקשו

עלידם7. ששולם הסכום את ציינו גם כלשהי, הוצאה על שדיווחו ,(7270) המאושפזים 800 מתוך 576

ש"ח8. מ500 הגדולה הוצאה על דיווחו ו1970 ש"ח מ100 הקטנה הוצאה על דיווחו מהם רבע
הפנימית בחטיבה ,3370 נשים במחלקת ,£359 היה הכירורגית בחטיבה הוצאה על המדווחים שיעור

.2070 היולדות ובקרב 3070

דם) מנות כולל (לא תרופות או רפואי ציוד להביא שנתבקשו ציינו מהמאושפזים אחוזים תשעה
המאושפזים). מכלל 770) תרופות להביא שנתבקשו דיווחו 7770 מתוכם החולים, בבית לשימוש
שיעור לב. קוצבי או להשתלה פרקים להביא שנתבקשו דיווחו מהמאושפזים אחוז מחצי פחות

הגיל. עם עלה ציוד להביא בקשה על המדווחים

זכיונות הענקת עקב יעלה, לארפואיות הוצאות עם המאושפזים שיעור הקרובות שבשנים להניח יש
על הוצאות עם המאושפזים ששיעור ייתכן שר"פ, יופעל אם כן, כמו וטלפונים. טלוויזיות להפעלת
את ולבדוק הסקר של ב' שלב לקראת זו בסוגייה להתעמק יש הוא. אף יגדל רפואיים שירותים

בשאלון. זה פרק שינוי של האפשרת

הנתפסות הסיפול ותוצאות השחרור עיתוי 3.6
הדיפרנציאליים) התעריפים (כגון האשפוז אורך את לקצר יותר רבים תמריצים קיימים שבו בעידן
בין זה, נושא אחר לעקוב הצורך גובר לכן, מדי. מוקדם ישוחררו החולים שמקצת החשש מתגבר
בנושאים החולה של השיפוט יכולת אם גם חולים. דיווחי וכן קליניים בקרה כלי באמצעות השאר
רצונו שביעות על משפיעה שהיא ייתכן כי חשובה, הסובייקטיבית תחושתו מוגבלת, רפואיים
תגמול בשיטות לתמוך הציבור נכונות את מייצגת שהיא ייתכן כן התאוששותו. קצב ועל הכללית
ששוחררו בדעה היו מהמאושפזים אחוזים ושמונה שבעים השהייה. אורך לקיצור תמריץ הנותנות
שיעור מדי. מאוחר ששוחררו בדעה היו 470 ואילו מדי מוקדם ששוחררו דעה חיוו 1870 בזמן,

סעיף. לפי ההוצאה גובה את לאמוד ניסינו רבמשתני ניתוח באמצעות שערכנו נוספת בבדיקה 7

התעריפים לבין וטלפון טלוויזיה פרטית, אחות אמבולנס, על ההוצאה אומדני בין השוואה
גורמים זאת, עם טובים. הם בסקר שהתקבלו שהאומדנים כך על מצביעה בשוק, המקובלים

בהרבה רחבה הרופא ובחירת התורים קיצור תופעת שהיקף סבורים האשפוז במערכת מרכזיים
בהרבה. גבוהים הם אף בגינם המשולמים ושהסכומים שלנו מהאומדנים

.6*  במדגם המשיבים כלל מתוך ש"ח 500 שהוציאו המשיבים שיעורי מוצגים 6 בלוח 8
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199S הכירורגית בחטיבה ,2296 היה מידי מוקדם ששוחררו שסברו הפנימית בחטיבה המאושפזים
דוברי בקרב גבוה היה מוקדם שחרור על המדווחים ששיעור לציין יש .1070 נשים/יולדות ובחטיבה
מהשיעור ניכר באופן גבוה היה מוקדם שחרור על המדווחים שיעור כללי, שבאופן וכן הרוסית
.(8 לוח (ראה 9z/% היה מוקדם שחרור על שם המדווחים שיעור  בארה"ב שנערך בסקר שנמצא

שיעור מאד. רבה או רבה במידה בריאותם מצב את שיפר שהאשפוז דיווחו מהמאושפזים כ70\6
הפנימית בחטיבה ביותר הגבוה היה מאוד מועט או מועט בינוני, שיפור על שדיווחו המאושפזים

.(4970)

(באחוזים) חטיבה לפי מאשפוז השחרור משתני :8 לוח

סה"כ נשים/יולדות כירורגית פנימית שחרור משתני

שחרור מועד
18 10 19 22 מדי מוקדם
78 84 77 75 בזמן
4 6 4 3 מדי מאוחר

50 69 48 37 רגיל לתפקוד חזר

הבריאות במצב שיפור דרגת
29 36 33 22 מאד רבה

32 34 34 29 רבה
39 30 33 49 מאוד ומועטה מועטה, בינונית,

החולים בית של הערכה 3.7
החולה של כללית רצון שביעות

שבעים דרגות. 5 בן סולם על החולים מבית הכללית רצונם שביעות את לדרג נתבקשו המאושפזים
.(9 לוח (ראה מהאשפוז מאוד רבה או רבה במידה רצון שבעי היו כי דיווחו המאושפזים אחוז
או מועטה במידה רק רצון שבעי שהיו דיווחו ו^7 בינונית רצון שביעות על דיווחו 239S לעומתם
בארצות שנערך מקביל בסקר המדווחות מרמות נמוכות רצון שביעות של אלו רמות מאד. מועטה
.$1080< היה מאוד רבה או רבה במידה רצון שבעי היו כי שם שדיווחו המאושפזים שיעור  הברית
עם החולים בית בין הטווח גדולה: שונות קיימת החולים בתי ובין ממוצעת ברמה מדובר כי נציין
28 של הוא ביותר הנמוך הרצון שבעי שיעור עם החולים בית לבין ביותר הגבוה הרצון שבעי שיעור

.Cleary et al, 1992 ראה  יולדות כללה לא שם המחקר אוכלוסיית 9

.Cleary et al, 1992 ראה חולים. בתי מ62 איש 6,445 רואיינו בארה"ב בסקר 10
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שיש מעידים אלו ממצאים ל7370. 68?0 בין נע השיעור החולים מבתי במרוצית כאשר אחוז, נקודות
הרצון. שביעות בנושא לשיפור מקום

שזקוק לחבר החולים בית על ממליצים היו האם המאושפזים נשאלו רצון לשביעות נוסף כמדד
בית על ממליצים היו 30/0ר כי נמצא, אושפזו. שבה המחלקה על ממליצים היו האם וגם לאשפוז,
בין ניכר טווח יש אלו במדדים גם אושפזו. שבה המחלקה על ממליצים היו שיעור ואותו החולים
ששלושת רואים אנו החולים. בית על בהמלצה ו6ל25 המחלקה על בהמלצה 2370  החולים בתי

לממצאים. תוקף המוסיף דבר דומה, תמונה נותנים כללית רצון לשביעות המדדים

חטיבה לפי המאושפזים של הרצון שביעות :9 לוח

0ה"כ נשים/יולדות כירורגית פנימית רצון שביעות
הרצון: niynw fitd

70 68 75 64 מאוד רבה או רבה

23 24 19 27 בינונית

7 8 6 9 מאוד מועטה או מועטה

73 73 80 65 המחלקה על ממליץ
73 70 78 69 החולים בית על ממליץ

מאושפזים כלל, שבדרך כך, על מצביעה החולים מבית אחד כל בתוך השונות החטיבות בין השוואה
של הרצון שביעות הפנימית. מהחטיבה ממאושפזים רצון שבעי יותר היו הכירורגית מהחטיבה
הרצון שביעות החולים בתי במקצת  רבה בשונות מאופיינת נשים/יולדות מהחטיבה מאושפזות

יותר. נמוכה  ובאחרות האחרות לחטיבות יחסית גבוהה היא

הגיל קבוצות בין ההבדלים אך יותר, מבוגר היה שהמאושפז ככל גדלה הרצון ששביעות לציין יש כן
הרוסית דוברי המאושפזים שיעור עברית, דוברי ליהודים שבהשוואה מצאנו, כן, כמו קטנים. היו
שיעור יותר. גבוה מעט היה מהאשפוז מאוד רבה או רבה במידה רצון שבעי היו כי שדיווחו
דוברי ליהודים דומה היה מאוד רבה או רבה במידה רצון שבעי היו כי שדיווחו הערבים המאושפזים
יותר. נמוכה היתה רצונן ששביעות נשים/יולדות מהחטיבה הערביות המאושפזות למעט עברית,
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תחומים לפי רצון שביעות
רצונם שביעות את לדרג המרואיינים נתבקשו שלגביהם (11 לוח (ראה פריטים 42 היו בשאלון
בהתאם גורמים12 ניתוח על המבוססים תחומים ל7 קובצו הפריטים דרגות". 5 בן בסולם

הבאים: לנושאים
הקבלה תהליך

רפואי מידע והעברת הרופאים
האחיות

פיזיים ותנאים מלונאות
האוכל
החניה

השחרור תהליך
"אחיות" רפואי", מידע והעברת "רופאים הקבלה", "תהליך לתחומים ניתנו גבוהים ציונים13
"אוכל" פיזיים", ותנאים "מלונאות לתחומים: ניתנו נמוכים ציונים .(10 לוח (ראה השחרור" ו"תהליך
בתי בין השונות ו"חניה" "אוכל" פיזיים", ותנאים "מלונאות שבתחומים לציין יש "חניה". ובעיקר
רפואי", מידע והעברת "רופאים הקבלה", "תהליך בתחומים מהשונות בהרבה גדולה היא החולים
ייתכן שני מצד המוסדות. בין אמיתיים הבדלים לייצג שעשוי דבר השחרור", ו"תהליך "אחיות"
מייצג ו"אחיות" רפואי" מידע והעברת "רופאים כמו בתחומים החולים בתי בין השונות שהעדר

המקצועי. בצוות דופי להטיל המאושפזים של נכונות חוסר

חטיבה1 לפי העיקריים בתחומים ציונים :10 לוח

מכסימום2 סה"כ נשים/יולדות כירורגית פנימית תחומים
4.3 4.1 4.2 4.2 4.1 קבלה
4.3 4.2 . 4.2 4.3 4.1 רפואי ומידע רופאים
4.4 4.1 4.2 4.2 4.0 אחיות
4.3 3.9 3.8 4.0 3.8 מלונאות
4.1 3.6 3.4 3.7 3.7 אוכל
3.6 3.0 2.9 3.0 3.1 חנייה
42 4J 4\ 42 4,0 שחרור

מאוד). טוב  5 .... מאוד רע  1) תחום בכל הציונים ממוצע 1

המכסימלי. הממוצע הציון עם החולים בית של הציון מוצג זו בעמודה .2

דעת חוות מבטאת אינה זו ראות שנקודת וברור הצרכן של מבטו בנקודת כאמור, עסק, השאלון 11
אין (שבהם וכדומה תחזוקה רמת ניקיון, הצוות, יחס כמו להיבטים בנוסף זאת, עם מומחה. של
התייחסות מחו"ל, לשאלונים בדומה השאלון, כולל המאושפז), של ההערכה יכולת על עוררין
הנושא של הרבה חשיבותו לאור בשאלון נכללו אלה שאלות הרפואי. הטיפול איכות לסוגיית
הטיפול איכות על מידע כמקור הן חשובה הינה אלה בנושאים החולה של שדעתו הכרה ומתוך
הצרכן של יכולתו על ויכוח שקיים נציין, זאת עם רצונו. שביעות מידת על ההשפעה בגלל והן

קלינית. מבחינה אלו אספקטים להעריך

תוכן" "עולם בעלי לאשכולות משתנים להקבצת שיטה הינו (Factor Analysis) גורמים ניתוח 12
.9 לוח ראה נושא בכל הפריטים על לפירוט דומה.

בו. הכלולים הפריטים של החשבוני הממוצע שהוא ציון ניתן מהתחומים אחד לכל 13
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מהחטיבה מאושפזים של ההערכות כלל, שבדרך מלמדת, השונות החטיבות בין ההשוואה כאן גם
"קבלה", בתחומים: הפנימית מהחטיבה מאושפזים של ההערכות מאשר יותר טובות היו הכירורגית
שמאושפזות בעוד מאידך, פיזיים". ותנאים ו"מלונואות "האחיות" רפואי", ומידע "הרופאים
הן ו"האחיות", רפואי" ומידע "הרופאים "קבלה", לגבי יחסית מרוצות היו נשים/יולדת מהחטיבה

מ"האוכל". ובעיקר פיזיים" ותנאים מ"מלונאות מרוצות פחות היו

הקשורים הפריטים רוב הבודדים. הפריטים של הציונים את גם לבחון ראוי המדדים, לבדיקת מעבר
יחס לחולה, הרופאים לב תשומת הרופאים, של והמיומנות היכולת כגון: והסיעודי הרפואי לטיפול
ממוצעים ציונים קיבלו המאושפז כלפי האחיות ויחס האחיות של והמיומנות היכולת הרופאים,
חמים מים אספקת במיוחד: גבוהים היו הבאים הפריטים של הממוצעים הציונים כן, כמו גבוהים.
מבחינת החדר ומצב לאשפוז לקבלה הכנה מובנת, בשפה רפואי מידע קבלת במקלחות, וויסותם

טמפרטורה.

בשעות תעסוקה החניה, מחיר במיוחד: נמוכים היו פריטים מספר של הממוצעים הציונים מאידך,
של והטמפרטורה הטעם וכן בחדרים הפרטיות סידורי ומיקומם, החניה מקומות מספר הפנאי,

האוכל.

90ציפ"ם תחומים של להערכות הכללית הרצון שביעות ב'ן הקשר
הדרכים אחת הכללית. הרצון שביעות על שונים גורמים של ההשפעה מידת היא מרכזית סוגייה
שביעות שבין הקשר את לבדוק כדי לכן, משתני. רב ניתוח באמצעות היא זאת לבדוק המקובלות
בדיקה .(12 לוח (ראה רבמשתנית רגרסיה ערכנו האשפוז של שונים היבטים לבין הכללית הרצון
"רופאים הם: הכללית הרצון שביעות על ביותר14 החזקה ההשפעה עם התחומים ששני העלתה זו
שביעות על ו"חניה" "אוכל" התחומים של ההשפעה פיזיים"15. ותנאים ו"מלונאות רפואי" ומידע
אלה, בתחומים הנמוכה הרצון שביעות למרות כך, ומשום יחסית קטנה היתה הכללית הרצון
להדגיש יש זאת עם יחד הכללית. הרצון בשביעות משמעותי לשיפור בהכרח יביא לא שיפורם
העלות את גם בחשבון להביא יש השיפור, מאמצי את לרכז כדאי תחומים באילו שוקלים שכאשר
של בחשיבות יותר מעמיק דיון תחום. באותו שיפור להשיג כדי הדרושה והכספית הארגונית

בהמשך. נוספת בעבודה הרחבה ביתר יובא הכללית הרצון שביעות בקביעת השונים הגורמים

.B הרגרסיה מקדם באמצעות נמדדה ההשפעה מידת 14

"מלונאות לתחום שניתן הציון לבין שונים אשפוז תנאי בין הקשר את רבמשתני בניתוח בדקנו 15
שמספר ככל יורדת ממלונאות הרצון ששביעות העלתה זו בדיקה .(13 לוח (ראה פיזיים" ותנאים
כאשר יותר; גדולים החולים ובבית במחלקה המיטות שמספר ככל יותר; גדול בחדר החולים
יותר. ישן המחלקה של שהמבנה וככל במסדרון; משעה ארוכה שהות על דיווח המאושפז
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חטיבה לפי רצון שביעות פריטי של ממוצעים ציונים :11 לוח

מכסימום 0ה"כ נשים/יולדות כירורגית פנימית ה9ריט

קבלה
4.3 4.2 4.3 4.3 4.0 לאשפוז לקבלה הכנה

4.4 4.2 4.2 4.2 4.1 הקבלה משרד אנשי יח0

4.3 4.1 4.2 4.1 4.0 לאשפוז הקבלה תהליך יעילות

מידע
4.4 4.2 4.3 4.3 4.1 לן המובנת בשפה מידע קבלת
4.4 4.2 4.3 4.2 4.0 רפואי מידע קבלת
4.3 4.1 4.2 4.2 4.0 שאלות על להשיב נכונות

4.2 4.0 4.0 4.1 3.9 לחברים או למשפחה מידע מתן

אחיות

4.5 4.3 4.4 4.4 4.2 האחיות ומיומנות יכולת

4.4 4.2 4.2 4.3 4.1 המאושפז כלפי האחיות יח0

4.3 4.0 4.1 4.1 3.9 ביום לקריאות האחיות צוות תגובת
4.3 3.9 4.1 4.0 3.8 בלילה לקריאות האחיות צוות תגובת

רופאים

4.5 4.4 4.4 4.4 4.3 הרופאים של המקצועית היכולת
4.5 4.4 4.3 4.4 4.3 החולה למצב הרופאים לב תשומת

4.4 4.3 4.3 4.4 4.3 לחולה הרופאים יח0

4.2 4.2 4.0 4.3 4.1 החולה במצב המחלקה ראש התעניינות
.4.2 4.1 40 A2 40 הרופאים אל הגישה קלות

15



חטיבה לפי רצון שביעות פריטי של ממוצעים ציונים (המשך): 11 לוח

מכסימום סה"ב נשים/יולדות כירורגית פנימית הפריט

מלונאות
4.7 4.3 4.3 4.4 4.2 במקלחות וויסותם רומים מים

4.5 4.2 4.2 4.2 4.1 טמפרטורה מבחינת החדר מצב
4.4 4.2 4.1 4.2 4.1 החולים בבית ההתמצאות קלות
4.6 4.1 4.0 4.3 4.1 החדר ניקיון מצב
4.4 4.1 4.0 4.2 4.1 הציבוריים השטחים נקיון

4.3 4.1 4.0 4.2 4.0 והסבון הטואלט נייר אספקת מצב
4.2 4.0 3.9 4.1 3.9 והמגבות המצעים אספקת מצב
4.5 3.9 3.9 4.0 3.9 בחדר הציוד תקינות
4.4 3.9 3.8 4.0 3.9 החולים בית של התחזוקה רמת
4.5 3.8 3.7 4.1 3.7 הצפיפות מבחינת החדר מצב
4.5 3.8 3.8 4.0 3.7 והמקלחות השירותים חדרי מספר
4.2 3.8 3.6 4.0 3.9 וחברים למשפחה אירוח סידורי

4.3 3.8 3.7 3.9 3.7 החולים בית אוירת

4.1 3.8 3.8 3.8 3.6 והחלוקים הפיגימות אספקת מצב
4.3 3.7 3.6 3.9 3.7 והמקלחות השירותים חדרי נקיון

4.0 3.4 3.3 3.6 3.4 בחדרים הפרטיות סידורי

3.7 3.1 2.7 3.4 3.2 הפנאי בשעות תעסוקה

אוכל

4.1 3.9 3.7 4.0 3.9 לדיאטה מתאים אוכל קבלת
4.1 3.6 3.4 3.7 3.7 האוכל של והגיוון הכמות
4.1 3.5 3.3 3.6 3.6 האוכל של והטמפרטורה הטעם

חניה

3.9 3.2 3.1 3.2 3.2 ומיקומם החניה מקומות מספר
3.1 2.8 2.7 2.8 3.0 החניה מחיר

שחרור

4.3 4.2 4.2 4.3 4.1 השחרור לאחר מעקב לגבי ההוראות בהירות

4.3 4.1 4.0 4.2 4.1 בבית עצמי טיפול לגבי ההוראות בהירות
השחרור לאחר

4.2 4.1 4.1 4.2 4.1 השחרור תהליך ויעילות מהירות
4.2 3.9 3.8 4.0 3.8 לאחר הראשונים לימים תרופות קבלת

השחרור
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בניתוח הרגרסיה מקדמי הכללית הרצון שביעות לבין האשפוז בתחומי הציונים בין הקשר :12 לוח
רבמשתני

t b תחומים
3.40 0.08* rbip
14.93 0.44* רפואי ומידע רופאים
7.36 0.17* אחיות
14.66 0.42* מלונאות
1.43 0.03 אוכל
2.89 0.04* חנייה
4.28 0.10* שחרור

R2=0.57 p<0.01 *

רבמשתני בניתוח הרגרסיה מקדמי מלונאות בתחום הציון לבין אשפוז תנאי בין הקשר :13 n^

t b אשפוז תנאי
7.29 0.2954* יותר או בחדר מאושפזים 4 עוד

2.81 0.1384* במסדרון משעה למעלה של שהות
4.01 0.0005* החולים בבית המיטות מספר
5.04 0.0073* במחלקה המיטות מספר
8.72 0.0111* המחלקה נבנתה מאז השנים מספר

R2=0.15 p<0.01 *

לעתיד וכיוונים coo .4

המאושפז. ראות מנקודת בישראל האשפוז מערכת של רחבה תמונה לראשונה מובאת זה בסקר

בישראל. הכלליות האשפוז מיטות מסךכל %47d יש שבהם חולים בתי ל10 נוגעים הממצאים
ניתן זאת, עם בפריפריה. החולים בתי מרבית ואת בירושלים החולים בתי את כולל איננו המדגם

מהמערכת. ניכר בחלק מקבל שהוא השירות על הצרכן של מבטו נקודת על ללמוד

לאותו הנוגעים הממצאים עם דו"ח בסקר שהשתתפו החולים מבתי אחד לכל העביר המחקר צוות
החולים בתי הנהלות עם פגישות סדרת הצוות סיים מכבר לא האחרים. למוסדות בהשוואה מוסד
בעייתיים. תחומים באיתור החולים לבתי סייעו אלה ממצאים הממצאים. עיקרי הוצגו שבהן
(מסקרים החולים בתי בידי המצוי למידע הסקר ממצאי בין השוואה נערכה הפגישות במסגרת

שפותח. המחקר כלי אמינות על מצביעות זו השוואה תוצאות אחרים). מידע וממקורות
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הצרכן מעורבות וביניהם: ספציפיים נושאים בכמה מסכמים דו"חות גם יפורסמו הקרובה בתקופה
של ראות מנקודת והאשפוז החולים; לבתי הקבלה תהליכי לכך; ושיקולים החולים בית בבחירת
רוסים מאושפזים של ראותם מנקודת האשפוז כמו אחרים נושאים לעומק ייבדקו כן היולדת.

וערבים.

חולים. בתי בכמה המשך מחקרי של ולסדרה הסקר של ב' גל לקראת המחקר צוות נערך כן, כמו
התמורות רקע על המתרחשים הצרכן בראיית השינויים אחרי לעקוב לנו יאפשר המחקר של ב' גל

במערכת. החלות המרכזיות
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Abstract

In the Fall of 1993, the JDCBrookdale Institute  in cooperation with the Israeli Ministry
of Health, Kupat Holim Clalit (Israel's largest sick fund) and 10 general hospitals 
conducted a consumer survey of 3,450 adults recently discharged from hospital. Members
of the survey population were aged 18 or over, and had been discharged from departments
in participating hospitals in OctoberNovember 1993 (not including psychiatric and geriatric
departments). In this report, the hospital departments are grouped into three divisions:
medicine, surgery and obstetrics/gynecology (ob/gyn). The survey was conducted using a
selfadministered mail questionnaire. The average response rate was 8196.

The overall goal of the survey was to assist in efforts to improve quality of hospital services
by providing hospital managements and national policy makers with data on the experiences
of patients during hospitalization. The survey findings provide a national overview and allow
for comparisons among hospitals. They also constitute a baseline for comparisons with
future surveys.

Choosing a Hospital
The survey indicates that patients are often involved in the process of deciding where they
will be hospitalized, and were involved in this even before Israeli hospitals were transformed
into freestanding, nonprofit entities (as part of the recent health care reform). This is
particularly true of obstetrics patients, but surgical and medical patients also have a say in
choosing where they will be hospitalized. This finding raises questions about the ability of
sick funds to limit insurees' freedom of choice through contractual agreements with selected
hospitals. The findings indicate that the sick funds, the physicians and the public are all
involved in the process of choosing a hospital, and that each of these is a potential target for
public information on the quality of services and care provided.

The respondents who reported having a say in choosing their hospital were asked to indicate
the importance of various considerations to this choice. The three considerations most
commonly mentioned were: highquality nursing care, the reputationof the hospital, and the
reputation of the relevant department.

Registration and Admissions Processes
Fourteen percent of the respondents who registered in advance reported waiting more than
three months to be hospitalized, and about onequarter reported that their hospitalization was
delayed (in most cases, the hospital decided upon the delay).

Conditions in the Hospital
Twentyfour percent of the respondents reported sharing a room with four or more patients.
The range among hospitals was 17 percentage points. There were also notable differences
here between divisions: 33$> of the medical patients reported sharing a room with four or
more patients, compared to24 9£ of the ob/gyn patients and \47c of the surgical patients.
The percentage of respondents who reported that their bed was situated in a corridor (rather
than a room) was also highest among medical patients. These two variables had a strong
effect on satisfaction with hotel services in the hospital. ,



Assistance from the Staff and from Families
Recently, there has been concern that, as a result of hospitals' efforts to economize, some
patients are not receiving adequate assistance from hospital staff to perform activities of daily
living. It is felt that this situation could significantly increase the burden on patients'
families. Fortythree percent of the respondents reported receiving extensive or very
extensive assistance from the hospital staff;20 % reported receiving moderate assistance; and
37 % little or no assistance. As regards assistance from family and friends, 5470 of the
respondents reported receiving extensive or very extensive assistance, 1296 moderate
assistance, and 25 Jo little or no assistance.

Outofpocket Expenditure
About 3096 of the respondents reported incurring outofpocket expenditures related to their
stay in hospital. Eighteen percent reported expenditure onnonmedical services, while 1496
reported expenditure on medical services. Nine percent of the respondents were asked to
birng medical equipment or medications with them to the hospital (not including units of
blood). Seventyseven percent of these (i.e. 7%of all the respondents) were asked to birng
medications with them.

Date of Discharge and Perceived Care Outcomes
Seventyeight percent of the respondents felt that they were discharged on time, 18% that
they were discharged prematurely, and 496 that they were discharged later than necessary.
The range among the hospitals for early discharge was 10 percentage points. The percentage
of respondents who felt that they were released prematurely was slightly higher in the
medical division than in the surgical division (2296 and 1970, respectively). About 6196 of
the respondents reported that hospitalization improved their health status to a large or very
large extent. The percentage of respondents who reported a moderate, small or very small
improvement in health status was highest among the medical patients (4996).

Patient Satisfaction
The percentage of respondents who were satisfied or very satisfied with their hospital stay
was 7096 (this is lower than the percentage from an equivalent survey conducted in the
United States  8096). The percentage for the hospital with the highest rate of patient
satisfaction was 28 percentage points higher than the percentage for the hospital with the
lowest rate. There were also considerable differences in patient satisfaction among the
different divisions: the highest rates of satisfaction were reported by surgical patients and the
lowest by medical patients.

An analysis of the respondents' evaluations of aspects of their hospital stay reveals high rates
of satisfaction with the following: "registration process", "physicians and the provision of
medical information", "nursing services" and "discharge process". Low rates of satisfaction
were reported for "hotel services and physical conditions", "food" and "parking" (which was
rated lowest of all).

Dissemination of Findings
The research team has given each of the 10 participating hospitals a report containing
findings related to that hospital as compared to the average findings on all the hospitals. The
team recently held a series of meetings with the managements of the hospitals in which the
pirncipal findings of the survey were presented. These findings have assisted hospitals in
identifying problem areas. In addition, compairsons were made in these meetings between



the survey findings and data provided by the hospitals (from other surveys and sources of
information). These comparisons confirm the reliability of the research instruments
developed for the survey. The findings were also presented at a special seminar organized
by the Minister of Health, with the participation of key national policymakers and hospital
directors.

The research team will continue to disseminate the survey findings at other forums within
the health system. In coming months, indepth reports will be published on the following
issues: consumer involvement in choosing a hospital and considerations relevant to this
choice; the hospital admissions process; and hospitalization from the perspective of obstetrics
patients. In addition, an indepth examination will be made of hospitalization from the
perspective of immigrants from the former Soviet Union and from the perspective of Arab
patients.

The second stage of the survey is due to begin in the Fall of 1995.
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