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Introduction

The European Region of the World Health Organization has assembled a compu
terized data base which facilitates comparisons of health status, health related
behaviors, and resource availability among member countries.1 Each country submit
ted the most recent data available (in most cases these data were from the early
1980s) as well as comparable data from the prior decade. The European Ofifce has
plans to update the data base on a regular basis.

This report uses the information in the data base to analyze Israel's relative posi
tion with regard to health status and related variables. The analysis was carried out
to advance Israel's efforts to establish quantitative health targets as part of the the
World Health Organization's "Health for All" Program. A separate Brookdale Insti
tute document (Barnea, 1987) reviews preliminary statements of health policy objec
tives that have been developed in Israel, and compares them with the formulations
developed in other countries.

Three types of analyses have been identiifed by the Brookdale Health Planning
Group as constituting important background to the goalsetting process. First, trends
in health status over time in Israel must be reviewed. Second, the level of health
status attained by Israel must be compared with the health status levels which have
been achieved to date in other countries. Third, the rate of progress which other
countries have experienced in recent years should be compared with the rate of pro
gress in Israel.

The WHO data base is extraordinary in terms of the large number of countries
covered. Table 1 lists the countries included in the data set. At the same time it is
worth noting that there exist other data sets which provide more detailed informa
tion on some of the individual countries. Accordingly, this report on the WHO data
base will not be concerned primarily with analyses of trends over time within Israel,
as such analyses are best carried out in conjunction with detailed data by age group
and by region. Instead, the report focuses on the latter two modes of analysis listed
above. Examination of the health status levels which have been reached by the re
gion's leaders and the rates of improvement in health status which have been
achieved elsewhere in the past decade can also help Israel determine how high to set
its expectations for the coming years. The comparative data are also used to identify
possible problem areas which require further attention. The report begins by discuss
ing some of the limitations of the data set with regard to completeness and reliabili
ty. This is followed by a discussion of some of the key findings.
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Limitations of the Data Set

The data set is quite extensive, spanning the areas of health status, health
related behaviors, health care resources and health service utilization. However, the
data set is by no means "complete" and should be supplemented by other sources of
data both with regard to Israel speciifcally and with regard to the region as a
whole.

For example, the data set does not touch upon such areas as mental health, oral
health and functional status among the elderly. Comparisons of oral health status
may be particularly important to Israeli policymakers, as this area is believed to
constitute a major challenge for Israel. International data on the elderly have been
generated by the "Survey of the Elderly in Eleven Countries" and these data should
be compared with the ifndings from the Central Bureau of Statistics' "Survey of Per
sons 60 Years of Age and Older".

There are some cases where Israel has not submitted data for variables which are
included in the WHO data set. Missing are such critical items as per capita cigarette
consumption and the supply of primary care manpower. The efforts necessary to ifll
in some of the gaps in the Israeli data are not that great and they would enrich the
comparative analysis considerably. The Brookdale Institute is working with the
Ministry of Health to ifll in some of these gaps and to validate the data which relate
to Israel which are already in the WHO data base. :

Reliability issues constitute another limitation on the use of the data set.
Generally speaking, the health data systems are most developed in the countries of
Scandanavia and Northern Europe; the data systems of most of the Eastern Europe
an and Mediteranean countries are less advanced. At the same time, there may be
variables for which the data are excellent, even in countries whose health data Sys_
tenrs are, in general, at early stages of development. For example, Czechoslovakia has
invested considerable resources in the development of systems for tracking tubercu
losis incidence, and Hungary is considered to have excelled in items related to demo
graphics and vital statistics.

There are some categories of variables which are beset with reliability problems
across the entire spectrum of countries. Sensitive items, such as the incidence of
sexuallyrelated diseases may be characterized by a high degree of underreporting.
Similarly, the morbidity statistics may undercount the incidence of illnesses, such as
inlfuenza, which can be selflimiting and do not always come to the attention of
health professionals. The WHO data on infectious disease incidence can be particu
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Limitations of the Data Set

larly misleading, as these diseases are characterized by substantial yeartoyear lfue
tuations, while the data base includes data from only one year per decade. In con
trast, the data on mortality, the incidence of severe illnesses, the availability of
health resources, and healthrelated behaviors is considered to be reasonably reliable.

There are several other limitations of the data set, but they are less signiifcant
than the reliability and completeness issues discussed above. For example, the data
are 58 years old. While this is not an ideal situation, it is unlikely that the relative
rankings of countries have changed substantially in less than a decade. Similarly, the
fact that slightly different reporting periods are used by the various countries is of
concern only with regard to the small number of variables which are changing ex
tremely rapidly.
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The Findings

The next three sections of the report highlight some of the major ifndings of the
analysis regarding health status, healthrelated behaviors and health care resources.
For each indicator, Israel is contrasted with the country with the highest value for
the particular indicator and the country with the lowest value for the indicator. In
addition, Israel is compared with the European average, where the data from each
country has been weighted by population size in computing the regional average.

Different countries excel in different aspects of health, and as a result, the discus
sion will not provide an overall picture of the health achievements of any country
other than Israel. As a partial remedy for that problem, we have included Tables 2
and 3 which compare Israel with Denmark (a relatively wealthy country) and Ireland
(a country with a per capita GNP similar to that of Israel) across all the indicators
for which information was available. These two countries were chosen because their
data sources are reasonably good and they are comparable in size to Israel. The Eu
ropean average is also noted as a convenient reference point.

Table 2 contains information on health status, while Table 3 contains informa
tion on health care resource availability and health behaviors.

Note that the reporting periods vary by country and by indicator. In most cases,
the reporting period is 1980, 1981, 1982 or 1983. However, some of the Israeli data are
from before 1980. For example, the sexspeciifc literacy rates are from 1972 and the
data on inlfuenza incidence are from 1970. Similarly, the Irish data on sexually
transmitted disease incidence are from 1976. On the other hand, the Israeli data on
manpower availability are relatively recent, as they refer to 1985.

HEALTH STATUS
1. Life expectancy at birth in Israel (74.2) is comfortably above the European average

(71.1) and is close to the level attained in Iceland, the regional leader (77.1). The
range in the region is quite sizable, as for Morocco and Turkey (the two countries
with the lowest life expectency in the region) the ifgures are 61.0 and 63.0 respec
tively. Life expectancy has increased at a rate of 0.390 per year in Israel over the
past decade, as compared with Q.2% for the region as a whole.
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The Findings

Disaggregation by sex yields some interesting ifndings. Among males, life ex
pectancy at birth in Israel is more than ifve years greater than the European
average (72.5 v. 67.2). In contrast, for females the Israeli ifgure of 75.8 is only one
year greater than the European average of 74.8.
To supplement the analysis of life expectancy at birth, it would be helpful to
execute analogous comparisons of life expectancy at a variety of ages. Many Eu
ropean nations have submitted data on life expectancy at ages 1, 15, 35 and 65, but
Israel has not yet submitted comparable data to the WHO data bank.

2. The infant mortality rate in Israel, 13.9/1,000 live births, is notably higher than
Finland's 6.1 and Sweden's 7.0.2 As the WHO emphasizes, national averages pro
vide no information on variation among population subgroups. In Israel, as in
many other countries, there are substantial gaps in IMR between rich and poor
and between the majority and various minority subgroups. The infant mortality
rate in Israel declined at the rate of S.6% for the period covered by the data base;
IMR declined more rapidly in most of the countries in the region.
Unfortunately, the version of the data base which served as the basis for this
report did not contain information on perinatal and neonatal mortality rates. By
indicating the extent to which infant deaths were concentrated in the ifrst month
after birth, such data could facilitate analyses of the factors which underlie inter
country differences in infant mortality rates. The WHO has incorporated these
items in subsequent versions on the data base and they will appear in the next
round of the analysis.

3. With regard to infectious disease incidence, Israel generally ranks among the re
gional leaders. For example, 3.4 cases of measles were reported per 100,000 popu
lation in Israel, far better than the European average rate of 88.1/100,000. Israel
ranked third, behind France (1.6) and the Netherlands (3.3). In contrast, Israel's
record with regard to the incidence of intestinal infections leaves much to be
desired. Israel's rate of 315/100,000 was little better than the European average
(320/100,000) and far behind the levels attained in Luxemburg (2.2/100,000) and
Portugal (6.5/100,000). Nonetheless, the situation in Israel was far better than t

that which prevailed in Spain and Iceland which witnessed incidence rates of close
to 4,000/100,000 and 2,500/100,000, respectively.
The data on infectious diseases must be used cautiously, as there is substantial
yeartoyear variability in incidence rates. Unfortunately, data is available for
only one recent year, making it impossible to compute multiyear averages.

4. The data base contains information on standardized mortality rates from a variety of
causes including ischemic heart disease, cerebrovascular disease, lung cancer, cerv
ical cancer, motor vehicle accidents and suicides. Some of the variables will be
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The Findings

considered in this report and readers are encouraged to examine the data for the
other causes of death as well. Before doing so, however, two notes of caution are in
order. First, SMRs from speciifc diseases must be interpreted carefully because of
the issue of "competing risks". Countries with low mortality rates from heart
disease and accidents will tend to have higher mortality rates from cancer and
stroke, as everybody has to die eventually from one cause or another.
Second, procedures for the classiifcation of deaths by causes have changed some
what over time. Accordingly, interpretations of trends must take into account the
inlfuence of such deifnitional changes.

4a. Ischemic heart disease is a major cause of death in most developed countries,
and this is particularly true in Israel. The standardized mortality rate from
ischemic heart disease in Israel was 210/100,000, while the European average
was 156/100,000. Israel's rate per 100,000 was far better than that of
Czechoslovakia (290) and Ireland (280), but signiifcantly worse than that of
France (75) and Greece (80). Israel's 'i.5% annual decline in SMR for ischemic
heart disease for the 197280 period was the most impressive of all the coun
tries in the region. For Europe as a whole, the comparable ifgure was only
0A<X>.

In many countries, the proportion of deaths accounted for by ischemic heart
disease is lower among the elderly than among the nonelderly, as the signiif
cance of cancer and stroke as competing risks increases with age. Accordingly,
the data base also contains information on ischemic heart disease mortality
rates with the elderly are excluded. Here, too, the situtation in Israel is worse
than the European average. For the 064 age group, standardized mortality
from ischemic heart disease was 57 per 100,000 in Israel, compared with 47 per
100,000 for the region as a whole and 22 per 100,00 in France.
Other data sets have indicated that Israel's relative standing regarding ischem
ic heart disease is far worse for women than for men. The version of the data
set which was analyzed for this report did not disaggregate SMRs by sex, but
the data will be available by sex in future versions.

4b. The data on motor vehicle accidents underscores the importance of proper indi
cator choice. The WHO data base presents data in terms of SMR from motor
vehicle accidents per 100,000 population. Israel looks reasonably good in those
terms, with an SMR of 11.6 which is below the European average (16.3) and
well below Portugal (31.5) and Belgium (22.4). Nonetheless, in SMR terms Isra
el does lag behind the regional leaders: Malta (5.2) and Sweden (8.8). But even
more important is the fact that Israel's relative standing is much worse when
motor vehicle deaths per 100 million kilometers traveled are compared. The
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The Findings

rate in Israel (4.0) is well above the comparable rates for the U.S. (2.1), and
Denmark (2.6).3 Yet another measure which could have been considered in this
regard is injuries per mile of roadway. None of these measures is, per se, the
most appropriate one to use for all international comparisons. For the most
complete picture possible it is probably best to examine several different indi
cators for each topic of interest.
With regard to changes over time, it is noteworthy that Israel's S.0% annual
decline in motor vehicle accident SMR during the 19721980 period was among
the most rapid in the region. Only Finland (S.8%) and the Netherlands (5.196)
made more rapid inroads in this area during the late 1970s/early 1980s.

4c. Mortality from cervical cancer is of particular interest in Israel, where there is
a controversy about the appropriate age for initiating annual pap smears.
Israel's SMR of 0.53 is far below the European average of 4.07. Moreover, cerv
ical cancer SMR has declined by close to 99?> annually in Israel in recent years,
a rate of decline which is particularly noteworthy considering the low levels
which prevailed already in the early 1970s.

HEALTH BEHAVIOR
1. Israel has a very impressive record regarding alcohol consumption. With only

1.5 liters consumed annually per person aged 15 and over, Israel is second only
to Morocco (0.4). Israel is well below the European average of 11.6.
Interestingly, the highest rates of consumption are found in Luxemburg (21.9)
and Portugal (18.7). Note that the data are for liters of pure alcohol.
Adjustments are made for differences in alcoholic content among beverages.

2. Unfortunately, while the WHO data base contains analogous data on cigarette
consumption, data from Israel is lacking. Should it become available, we will
be able to compare the Israeli rate of consumption of cigarettes per person per
day with the European average (5.2), the region's heaviest smokers, Bulgaria
(29.8) and Switzerland (11.5), and the relatively smokefree countries of France
(3.2) and Sweden (3.4).

3. Nutritional intake appears to be adequate in Israel, at least at the level of
nationwide averages. The average daily intake of calories (3,045) is close to the
European average (3,343). Some countries have much higher caloric intake lev
els (e.g. Ireland with 3,920), but it is not clear whether that relfects healthy or
unhealthy behavior. Average daily protein intake is higher in Israel than for the
region as a whole (102 v. 95 grams), but it is lower than the levels in Ireland
(113) and Bulgaria (107). Israel's lipid intake per capita is slightly below the
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The Findings

European average (108 grams v. 116 grams). The data set also includes infor
mation on the intake of carbohydrates and fats, but data from Israel are miss
ing.

4. The incidence of low birthweight is sometimes used as an indicator of health
behaviors and health services during pregnancy. In Israel, approximately 796
of newborns weighed less than 2,500 grams. This was close to the European
average, but it is noteworthy that Iceland and Ireland have reduced the in
cidence of low birthweight to below 496.

HEALTH CARE RESOURCES

1. Both a society's health and its ability to allocate money for the development of
health services will be conditioned by the countries socioeconomic level. The
WHO data base contains two measures of socioeconomic level the per capita
GNP and the literacy rate. Israel's per capita GNP ($5,148) is approximately 2596
lower than the European average ($6,421). The region is characterized by substan
tially variability, with Switzerland's per capita GNP ($15,804) more than 15 times
as great as that of Albania ($840). The literacy rate in Israel is high (93.095), as it is
in most countries of the region; 23 countries reported literacy rates of 991009?.
The average is brought down to 95.59? by a few outliers, such as Morocco and
Turkey.

2. According to ofifcial statistics, Israel spends a higher proportion of its GNP on
health than does the region as a whole (7.396 v. 5.596). According to the data,
Israel does not allocate as large a portion of its resources to health care as do
many European countries; the share of health in GNP is highest in Iceland and
Austria where it is 1096. However, as the defence burden is unusually large in
Israel, it is quite possible that Israel leads the region in the share of nonmilitary
resources allocated to health.
The fact that health's share in the GNP in Israel increased from 5.496 in 1970 to
7.396 in 1982 is also noteworthy. During that period, the share of health in GNP
fell in several European countries, so that for the region as a whole it dropped
from 7.996 in 1974 to 5.596 in 1984.

3. Of all the countries in the region, the percentage of overall health expenditures that
are spent on primary care* in Israel (4996) is second only to Portugal (5096). For the
region as a whole, only 3196 of the health budget goes to primary care. A related
ifnding is that Israel has only 620 hospital beds per 100,000 population, well below
the European average of 968. Czechoslovakia, Finland, Iceland, Monaco, Norway,
the Soviet Union and Sweden all have in excess of 1200 beds per 100,000.
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The Findings

4. The number of physicians per 100,000 population is only slightly higher in Israel (292)
than for Europe as a whole (278).5 The same is true in the case of dentists and
pharmacists (61 and 67 v. 41 and 43, respectively). In the case of physicians, Israel
is surpassed only by the USSR (412), Italy (398), Czechoslovakia (296), and Belgi
um (281). Nurse availability in Israel is slightly below the European average (357 v.
391) and signiifcantly lower than in Norway (982) and Czechoslovakia (684). The
profession of midwifery is relatively underdeveloped in Israel.
Interestingly, while the number of physicians per 100,000 population has been
increasing at a rate of 5.09? per year during the past decade for the region as a
whole, in Israel the situation is much more stable. In 1981, Israel had 341 physi
cians per 100,000 population compared with 316 in 1972, yielding an annual
growth rate of only O.69?>.

5. The data base contains several indicators of access to services. According to the
information in the data base, only 8596 of Israeli children under age 1 are reported
to be under the care of trained personnel, and only 859? of Israeli women are
reported to be attended during pregnancy.6 For each of these indicators, there are
several European countries that report 10092 access. Israel does appear in a more
favorable light when it comes to the percentage of women attended during child
birth, with 9990 so attended. However, for no country in the region does that
ifgure fall below 959?.

6. Israel has 959? coverage rates for most of the vaccinations available for childhood '
diseases. Some countries report 1009? coverage rates for particular vaccinations,
but the situation in Israel is better than the European average, where vaccination
rates are below 809? for several of the vaccines.

7. Access to sanitary facilities is universal in 17 European countries, but less than 509?
of the population has access to such facilities in Portugal and Morocco. In Israel
access is nearly universal, but there are pockets of problems, with 59? of the popu
lation lacking access to sanitary facilities. Access to safe drinking water is more
widespread, with only 29? of the Israeli population lacking such access. In Europe
as a whole, 10 countries have universal access to safe drinking water, but the
regional average is only 929? access.
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The Findings

SUMMARY OF MAJOR FINDINGS
Israel's per capita GNP is signiifcantly lower than that of several other European

countries. The percentage of GNP allocated to health care is higher than the Europe
an average, but not out of line with other developed nations in the region. Israel's
deployment of health care resources is somewhat unique; a relatively high proportion
of Israel's health resources are devoted to primary care and its hospital
bed/population ratio is relatively low.

For those health status indicators covered in the data base, there are few m_
stances where Israel falls below the regional average. However, Israel lags behind the
region's healthiest nations with regard to several important dimensions of health
status, such as infant mortality and mortality from ischemic heart disease.

Israel has a relatively good record for those indicators of health behavior for
which data are available, such as alcohol consumption, nutritional intake, and the
incidence of lowbirthweight. However, the picture is incomplete as data on cigarette
consumption are lacking.

The indicators of access to services are generally encouraging, but some issues
require further attention. Compared to other nations, Israel is wellendowed with
dentists and physicians, but is not so wellendowed with nurses. The country's im
munization record is good, but the data on access to care during pregnancy and the
ifrst year of life raise questions about the extent to which services are distributed
equitably.
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TABLE 1: Countries Included in the WHO Data Base

ALBANIA MALTA

AUSTRIA MONACO
BELGIUM MOROCCO
BULGARIA NETHERLANDS
CZECHOSLAVAKIA NORWAY

DENMARK POLAND
FINLAND PORTUGAL
FRANCE ROMANIA

GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC SAN MARINO

GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF SPAIN
GREECE SWEDEN
HUNGARY SWITZERLAND
ICELAND TURKEY
IRELAND USSR
ISRAEL UNITED KINGDOM

ITALY YUGOSLAVIA
LUXEMBOURG
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TABLE 2: Comparative Data: Israel, Denmark, Ireland, and the European
Average Health Status Indicators

EUROPEAN
ISRAEL DENMARK IRELAND AVERAGE

POPULATION IN THOUSANDS 4,200 5,112 37500 NA

LIFE EXPECTANCYBOTH SEXES 74.2 74.7 72.2 71 1

LIFE EXPECTANCYMALE 72.5 71.4 69.5 67 2
LIFE EXPECTANCYFEMALE 75.8 77.4 75.0 74.8
INFANT MORTALITY RATE 13.9 7.7 10.1 NA
MATERNAL MORTALITY RATE NA 3.8 4.2 19 8
0/o NEWBORNS WEIGHING > 2,500 GM 92 . 8=70 94 . 3*/o 96 . 2P/0 93 . SP/o

INCIDENCE RATES PER 100,000
TUBERCULOSIS 5.6 4.7 7.0 37 6
INTESTINAL INFECTIONS 314.9 8.4 99.5 319 5
VIRAL HEPATITIS 93.4 11.2 42.3 141 2
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES 19.5 189.2 10.5 202.1
INFLUENZA 2.9 5242.0 NA 1498 1

CONGENITAL RUBELLA NA 0.0 NA MA

MEASLES 3.4 649.7 176.1 88.1
MALARIA 0.0 1.9 0.5 12.4
DIPHTHERIA 0.0 0.0 0.0 0.2
TETANUS 0.1 0.0 0.0 0.2
POLIOMYELITIS 0.1 0.0 0.0 0.1
CONGENITAL SYPHILIS 0.0 0.0 0.0 2.6
NEONATAL TETANUS 0.0 0.0 NA 0.0
STANDARDIZED MORTALITY RATES
AGES 064
DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM 101.3 87.7 128.9 99.2
ISCHEMIC HEART DISEASE 209.6 249.8 279.7 155 9
CEREBROVASCULAR DISEASE 19.9 13.6 20.6 20 5
ALL MALIGNANT NEOPLASMS 73.0 107.3 93.7 93.5
LUNG CANCER 11.3 25.5 22 0 19 g
CERVICAL CANCER (FEMALES ONLY) 0.5 7.1 3.6 4.1
ALL AGES
DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM 442.0 397.2 551.9 535.O
ISCHEMIC HEART DISEASE 57.2 60.1 88.9 47.2
CEREBROVASCULAR DISEASE 107.8 76.0 125.9 122.1
ALL MALIGNANT NEOPLASMS 172.8 243.1 210.0 188 5
LUNG CANCER 25.5 51.6 47.2 37.8
CERVICAL CANCER (FEMALES ONLY) 1.1 9.4 4.4 5.8
ALL EXTERNAL CAUSES 40.1 68.4 53.4 61.9
MOTOR VEHICLE ACCIDENTS 11.6 11.7 18.1 16.3
SUICIDE 7.3 28.0 7.8 14.5

Source: Quantitative Indicators for the European Region, WHO European Region.
Reporting periods vary from 1970 to 1985; see discussion on page 4.
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TABLE 3: Comparative Data: Israel, Denmark, Ireland, and the European
Average Health Care Resources and HealthRelated Behaviors

EUROPEAN
ISRAEL DENMARK IRELAND AVERAGE

POPULATION IN THOUSANDS 4,200 5,112 3,500 NA
PER CAPITA GNP ($) 5,148 1 1, 200 5,205 6,421
HEALTH SHARE IN GNP 7. 3>/0 6.6P/07. 4^0 5. 5/0
PRIMARY CARE TOTAL HEALTH EXP. 49.0>/0 26 . 6'</o NA31. 3£
LITERACY RATEOVERALL 93.0 100.0 99.5 95.5
LITERACY RATEMALE 92.6 100.0 99.5 95.3
LITERACY RATEFEMALE 83.3 100.0 99.5 89.3
ALCOHOL CONSUMPTION (KG YEAR) 1.5 13.0 9.5 11.6
CONSUMPTION OF CIGARETTES DAY AH 5.2 5.9 5.2
DAILY CALORIC INTAKE 3045 3411 3920 3342
DAILY PROTEIN INTAKE 102 82 113 95
DAILY LIPID INTAKE 108 170 147 116
FATS AS 0/o OF TOTAL DIET NA 45tf 33cf 3f>/0

X OF POPULATION WITH:
ACCESS TO SAFE WATER 98^/0 100>/o 9T& 92X>
ADEQUATE SANITARY FACILITIE 95o/o 100>A 94£ 66cf
ACCESS TO PRIMARY CARE 1OOP/0 10CP/o 100cf 1(KW>

ATTENDED DURING PREGNANCY 850/o NA NA 99tf
ATTENDED DURING CHILDBIRTH 99o/o NA m 991&
CARE UNDER AGE 1 850/ NA AM 99y

Vo CHILDREN UNDER 5 IMMUNIZED AGAINST:
diphteria 0m 9r/o 8rx> am
measles 9m 2m, 60x> 7m>
POLIOMYELITIS 99^ 100f^ 70K Sm
TUBERCULOSISm NANA 73d
tetanus9m6men, 8m
pertusis יא99 6m 42^ 8aw>

OA WOMEN USING CONTRACEPTIVES AM 7m 60^ 6m
HEALTH PERSONNEL PER 100,000
PHYSICIANS 292 237 148 278
NURSES 357 610 726 392
DENTISTS6763 32 41
PHARMACISTS 61 29 57 43
HOSPITAL BEDS PER 100,000 620 715 995 968

Source: Quantitative Indicators for the European Region, WHO European Region.
Reporting periods vary from 1970 to 1985; see discussion on page 4.
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Notes

1. See World Health Organization (1986) and Sundararajan (1985).
2. Tulchinsky (1983) notes that "The infant mortality rate has declined for the Jewish

population from nearly 48 1,000 live births in the 1950s to 10.9/1,000 in 1982 . . . In
spite of the progress, Israeli IMR is 23rd among the developed nations, and> for y
the Jewish population, it is greater than those of a dozen nations." :*

3 See A. Y. Ellencweig, P.E. Slater, and A. M. Davies (1985(.' ;

4. Note that the term used by the WHO is "local health services". It is not clear .,/

which types of services the WHO intended to have included in this category. ,■
Similarly, it is not clear what deifnition was adopted by Israel in reporting 4996; it
is possible that outofpocket payments for ambulatory care, expenditures on Pri i*
mary care clinics, and dental services are included.

5. Note that the ifgure in the WHO's data base is 341, and it is incorrect. The correct^ '

ifgure is 292, as cited in our text. The error probably arose because Israel's suPPly u
of 292 physicians per 100,000 residents translates into 1 physician for every 341 ,
residents. i

6. These ifgures should be used with caution. The access rates in Israel are generally y
considered to be higher and it is not clear what deifnitions and data sources were
employed by the personnel who submitting the information to the WHO. I

.■" '

f

t 
f■■'.'

■ י
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קרן של :עזרתן הג'וינט במסגרת /v■^.
וממש? בניויורק ברוקדייל

הבריאות חירותי תאריך תאריך תאריך לז המכון מנסה בפעולתו
מומחים של ה 1 הסוציאליים והשירותים
מסקנות מימוש ו והממשלה, מהאקדמיות

למעשה. הלכה מחקר

העולמי הג'וינט
גווני מכל ודינות הגיש; ומאז ב1914, נוסד
לסייע ובמטרה מוד הגיאופוליטית, הקשת
הג'וינס מעייני י הד ." כיהודים לחיות להם

העולם. ברחבי

בישראל ישנ"ם ג'וינטישרא7 של תפקידו
קהילות של "ם החינוך הבריאות, בתחום

ולמוגבלים. דגש שימת תוך ובודדים,

היהודית מגבית ממומנות הג'וינט פעולות
המאוחדת.

מחקר דו"חות סדרת
יום מפקד ראל: הארג! הדפוסים 861

גריא בשירותים

7 עצמית עזרה 862

הבריאות וארגון ע בריאות תכנון 873
תמרה העולמי.

האזור של תיים האוכלו בריאות 874
או של האירופי
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רוזן ברוך

הבריאות משרד עבור הוכן
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1987 נובמבר ירושלים



חענימם תוכן

עמוד י
א מבוא

ב , הנתונים מערכת מיגבלות

ד ממצאים
ד בריאות מצב
t בבריאות הקשורות התנהגויות
ח הבריאות לתחום משאבים
< סיכום עיקריים: ממצאים

של הנתונים בבסיס שנכללו מדינות :1 לוח
יא העולמי הבריאות ארגון

בריאות מצב מודדי השוואתיים: נתונים :2 לוח
יב האירופי והממוצע אירלנד דנמרק, בישראל,

הבריאות לתחום משאבים השוואתיים: נתומים :3 לוח
בישראל, בבריאות הקשורות והתנהגויות

יג האירופי והממוצע אירלנד דנמרק,

>ד הערות

(אנגלית) ביבליוגרפיה



תודה רברי

ישראל וג'וינט ברוקדייל מכון של צוות שערך פגישות סידרת של תוצאה הוא זה דו"ח
בשנת לכל העולמי"בריאות הבריאות אירגון של היעד להשגת בריאות תכנון בנושא
מלכה חביב, ג'ק דייויס, מיכאל ברנע, תמרה ברודסקי, ג'ני הם הצוות חברי ."2000
וברוך צוויקל ג'ולי קלארפילד, מרק צ'רניחובסקי, דב פקטור, חיים פליישמן, רחל כורזים,
של וההערות הדיונים מג'וינטישראל. גולדברג ואלן לאור ואורי ברוקדייל ממכון רוזן
על הבריאות ממשרד הנדלסמן ולמאיר הבר לשרגא תודה רבות. בידי סייעו הצוות חברי
לפרופ' שלוחה מיוחדת תודה איתס. המועילות השיחות ועל לרשותנו שהעמידו החומר
חביב וג'ק ברנע תמרה המתודולוגיים. בנושאים המעמיקה ראייתו עבור דייויס מיכאל
לבסוף, כך. על להם מודה ואני זה, בדו"ח החומר ולארגון לניתוח חשובה תרומה תרמו

לעברית. הדו"ח תרגום על רוזנפלד לג'ני תודה



מבוא

בין להשוואה רבה חשיבות מייחס (who) העולמי הבריאות ארגון של האירופי האזור
בין השוואה המאפשר ממוחשב נתונים בסיס נבנה כך לשם הבריאות. בתחום לאומית
הקשורות התנהגויות האוכלוסייה, בריאות מצב לגבי בארגון החברות השונות הארצות
הנתונים את העולמי הבריאות לארגון העבירו המדינות כל משאבים. וזמינות בבריאות
ה80 לשנות אלה נתונים התייחסו המקרים (ברוב ברשותן שהיו ביותר המעודכנים
להתעדכן ממשיך זה נתונים בסיס הקודם. העשור מן מקבילים נתונים וכן המוקדמות)

החברות. מהמדינות נתונים הזרמת עלידי שוטף באופן

מתוך מידע סמך על ישראל של היחסי האוכלוסייה בריאות מצב נותח שלפנינו בדו"ח
לקבוע בישראל הנעשים המאמצים את לקדם מנת על נעשה הניתוח הנדון. הנתונים בסיס
העולמי. הבריאות ארגון של לכל" "בריאות מהתכנית כחלק כמותיים, בריאות יעדי
שהם כפי ישראל של בריאות יעדי של מיון עורכים אנו (1987 (ברנע נפרד במסמך

ולאב"ע. אחרות למדינות בהשוואה כיום, מנוסחים

היעדים. קביעת בתהליך ניתוח סוגי שלושה הגדיר ברוקדייל מכון של בריאות תכנון צוות
יש שנית, זמן. לאורך בישראל הבריאותי במצב הרווחות המגמות את לסקור יש ראשית,
בארצות עתה עד שהושגו הרמות לבין ישראל של העכשוויים ההשגים רמת בין להשוות
בארצות האחרונות בשנים שהושג ההתקדמות שיעור בין להשוות יש שלישית, אחרות.

בישראל. ההתקדמות שיעור לבין שונות

של מאוד רב למספר מתייחס שהוא העובדה מייחדת אב"ע של הנתונים בסיס את
זאת, עם לציין, יש זו. נתונים במערכת הנכללות המדינות מצויינות 1 בלוח מדינות.
בהתאם מדינות. מספר על יותר מפורט מידע המספקות נוספות נתונים מערכות שקיימות
לעשות רצוי (שכן בישראל זמן לאורך מגמות בניתוח שלפנינו הדו"ח יתמקד לא לכך,
בהשוואה יעסוק אלא ואזור), גיל קבוצת לפי מפורטים נתונים בעזרת אלה מעין ניתוחים
הבריאות רמות של בדיקה לעיל. שהוזכרו האחרונים הניתוח סוגי שני לפי ביןלאומית
שהושגו הבריאות במצב השיפור שיעורי וכן באזור, המובילות הארצות עלידי שהושגו
יעדים לאילו להחליט לישראל לסייע יוכלו האחרון, העשור במשך אחרים במקומות
על יקל השוואתיים בנתונים ששימוש היא ההנחה הבאות. בשנים לשאוף עליה כמותיים

נוספת. לב תשומת טעונות אשר בעיות איתור
לאחר ולמהימנות. לשלמות בנוגע הנתונים מערכת במיגבלות העוסק בדיון פותח המאמר

העיקריים. הממצאים מן כמה נדונים מכן

א



הנתומם מערכת מיגבלות

התנהגויות בריאות, מצב של התחומים את וכוללת למדי רחבה היא הנתונים מערכת
מערכת אולם, בריאות. שירותי וניצול הבריאות לתחום משאבים בבריאות, הקשורות
לגבי והן ישראל לגבי הן  אחרים מידע במקורות להיעזר ויש מלאה, איננה הנתונים

בכללותו. האזור

ומצבם הפה בריאות הנפש, בריאות כגון תחומים על נתונים במאגר אין לדוגמה,
מיוחדת חשיבות להיות עשויה הפה לבריאות הנוגעות להשוואות הקשישים. של התיפקודי
לישראל. גדול אתגר מהווה זה שנושא ידוע שכן בישראל, הבריאות מדיניות מעצבי עבור
עשרה באחת קשישים "סקר מתוך ביןלאומיים נתונים לקבל ניתן קשישים, בריאות לגבי
המרכזית הלשכה בידי שנעשה "60 גיל מעל קשישים מ"סקר ישראליים ונתונים ארצות'',

לסטטיסטיקה.
נתונים. סיפקה לא עדיין ישראל אב"ע של הנתונים במערכת שנכללו משתנים מספר לגבי
אדם כח הספקת והיקף לנפש סיגריות צריכת כגון חשובים פריטים כלולים החסר במידע
אינם ישראל של החסרים הנתונים את להשלים כדי הנדרשים המאמצים ראשוני. לטיפול
מכון המשווה. הניתוח של ניכרת להעשרה תביא החסר המידע השלמת גדולים. כה
וכדי החסר המידע מן חלק להשלים כדי הבריאות משרד עם בשיתוף פועל ברוקדייל
העולמי. הבריאות ארגון של הנתונים בבסיס נמצאים שכבר מישראל הנתונים את לתקף

באופן הנתונים. במערכת השימוש על נוספת מגבלה מהוות במהימנות הקשורות בעיות
וצפון סקנדינביה בארצות יותר מפותחות הבריאות בנושא הנתונים מערכות כללי,
גם זאת, עם יחד התיכון. הים ובארצות אירופה מזרח ארצות ברוב מאשר אירופה
משתנים ייתכנו ראשוניים, פיתוח בשלבי נמצאות הנתונים מערכות שבהן בארצות
ניכרים משאבים השקיעה צ'כוסלובקיה לדוגמה, מצויינים. נתונים קיימים שלגביהם
מצויין נתונים בסיס יש להונגריה ואילו השחפת, היארעות לאיתור מערכות בפיתוח

הדמוגרפי. בתחום

שנושאים להניח יש הארצות. בכל מהימנות מבעיות סובלות משתנים של קטגוריות מספר
בדומה חסר. דיווח של רבה במידה לוקים במין, הקשורות מחלות היארעות כגון עדינים,
מחלות היארעות של חסרה בספירה ללקות עלולים בתחלואה הקשורים הנתונים לכך,
של לידיעתם מגיעות ולא הפרט בתחום נשארות הן לעתים שכן שפעת, כגון מסוימות,
שכן מידבקות, מחלות היארעות על אב"ע נתוני להטעות עלולים בעיקר המקצוע. אנשי
הנתונים שבסיס בעוד לשנה, משנה משמעותיים שינויים עלידי מאופיינות אלה מחלות
הנתונים למדי למהימנים נחשבים לעומתם עשור. בכל אחת משנה רק נתונים מכיל
הקשורות ולהתנהגויות משאבים לזמינות קשות, מחלות להיארעות לתמותה, הנוגעים

בבריאות.
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מידה באותה משמעותיות אינן הן אך נוספות, מיגבלות במספר לוקה הנתונים מערכת
הם שהנתונים העובדה לדוגמה, לעיל. שהוזכרו המידע ושלמות המהימנות נושאי כמו
המדינות של היחסי שהדרוג להניח ניתן אך אידיאלי, איננו זה מצב שנים. 85 מלפני 1
מן שהדיווח לעובדה לכך, בדומה שנים. מעשר פחות תוך ניכרת בצורה השתנה לא השונות 1
של קטן מספר לגבי רק משמעות יש במקצת שונות לתקופות מתייחס השונות הארצות ו

ביותר. מהירים שינויים חלים בהם אשר משתנים ו

ג



ממצאים

בריאות, למצב הנוגעים הניתוח, מן העולים העיקריים הממצאים מן כמה נציין להלן
(אינדיקטור), מודד כל לגבי בבריאות. לטיפול ומשאבים בבריאות הקשורות התנהגויות
בעלת ולמדינה זה, למודד ביותר הגבוה הערך בעלת למדינה ישראל את משווים אנו
הממוצע לבין ישראל בין השוואה נעשית בנוסף, מודד. לאותו ביותר הנמוך הערך
מיחשוב לצורך אוכלוסייתה, גודל לפי שוקללו מדינה מכל הנתונים כאשר האירופי,

האזורי. הממוצע

לקבל ניתן לא מכך וכתוצאה בריאות, של שונים בהיבטים מצטיינות שונות מדינות
הנתונים סמך על ישראל, מלבד כלשהי, מדינה של הבריאות השגי של מקפת תמונה
בין המשווים ו3, 2 לוחות את כללנו זו בעיה על חלקי באופן להתגבר כדי לעיל. שהובאו
דומה לנפש התל"ג בה (מדינה אירלנד ולבין יחסית) עשירה ומדינה דנמרק לבין ישראל
המדינות בשתי בחרנו זמינים. נתונים היו לגביהם המודדים כל פני על בישראל) לזה
מבחינת לישראל להשוותן שניתן ומשום למדי, טובים שלהן המידע שמקורות משום הללו

נוחה. התייחסות כנקודת הוא, גם מוצג האירופי הממוצע גודלן.

מציג השני הלוח ואילו האוכלוסייה, של הבריאותי למצב בנוגע מידע מכיל הראשון הלוח
בבריאות. הקשורות התנהגויות ועל הבריאות לתחום משאבים של זמינותם על מידע

המקרים ברוב למודד. וממודד למדינה ממדינה משתנות הדיווח שתקופות לציין יש
מישראל הנתונים מן חלק אולם, ו1983. 1982 ,1981,1980 לשנים הדיווח תקופת מתייחסת
משנת הס מין לפי וכתוב קרוא ידיעת שיעורי לדוגמה, .1980 שלפני לתקופה מתייחסים
על מאירלנד הנתונים לכך, בדומה מ1970. הם השפעת היארעות על והנתונים ,1972
כח לזמינות בנוגע מישראל הנתונים מאידך, .1976 לשנת מתייחסים מין מחלות היארעות

.1985 לשנת ומתייחסים יחסית, חדשים הם אדם

בריאות מצב
(71.1) האירופי לממוצע מעל נמצאת (74.2) בישראל הלידה בעת הח"ס תוחלת (1
 למדי גדול הוא באזור הטווח .(77.1) איסלנד באזור, המובילה לרמת ומתקרבת
תוחלת מגיעה באזור) ביותר הנמוכה החיים תוחלת עם (המדינות ובטורקיה במרוקו
בישראל החיים תוחלת גדלה האחרון העשור במשך בהתאמה. ו63.0 ל61.0 החיים

כולו. האירופי באזור 0.298 של לגידול בהשוואה לשנה, 0.395 של בשיעור

בישראל הלידה בעת החיים תוחלת הגברים, בקרב כי מלמדת מין לפי ההתפלגות
לעומת בהתאמה). 67.2 לעומת 72.5) האירופי הממוצע מן שנים מ5 בלמעלה גדולה

ד



הממוצע על אחת בשנה רק עולה 75.8 של החיים תוחלת בישראל, הנשים לגבי זאת,
.74.8 על העומד האירופי

ו

מקבילות השוואות לבצע גם ניתן הלידה, בעת החיים בתוחלת העוסק לניתוח בנוסף
תוחלת לגבי נתונים מסרו באירופה רבות מדינות שונים. בגילים החיים תוחלת של
הנתונים. למאגר אלה נתונים מסרה לא עדיין ישראל ו65. ,35 ,15,1 בגילים החיים

בהרבה גבוה הוא חי לידות 13.9/1,000 על העומד בישראל, התינוקות תמותת שיעור (2
אין הארגון, שמדגיש כפי כן, על יתר 2.(7.0) ובשבדיה (6.1) בפינלנד מהשיעור
האוכלוסייה. של תתקבוצות בקרב שונות על מידע מספקים הארציים הממוצעים
בין התינוקות תמותת בשיעור ניכרים פערים קיימים אחרות, רבות כבארצות בישראל,
שונות. מיעוטים לקבוצות העיקרית האוכלוסייה קבוצת ובין לעניות עשירות שכבות
בסיס מתייחס שאליה בתקופה 3.695 של בשיעור ירד בישראל התינוקות תמותת שיעור

יותר. רבה במהירות זה שיעור ירד באזור הארצות ברוב הנתונים,

מכילה איננה זה דו"ח הכנת בעת לשימושנו זמינה שהיתה הנתונים בסיס של הגירסה
על להצביע יכולים אלה נתונים ילודים. ותמותת ולדות תמותת שיעורי על מידע
לסייע ובכך הלידה, שלאחר הראשון בחודש מרוכזת התינוקות תמותת בה המידה
תמותת שיעורי לגבי המדינות בין ההבדלים ביסוד העומדים הגורמים בניתוח
העולמי הבריאות ארגון כלל הנתונים בסיס של יותר מאוחרות בגירסאות תינוקות.

הבאה. הניתוחים לסידרת יוכנסו והם הללו, הפריטים את
באזור. המובילות בין כלל בדרך היא ישראל מידבקות, מחלות היארעות בנושא (3
מצב באוכלוסייה, נפש 100,000 לכל חצבת של מקרים 3.4 דווחו בישראל לדוגמה,
במקום ניצבת ישראל .88.1/100,000 על העומד האירופי הממוצע מן בהרבה טוב שהוא
למחלות באשר ישראל של מצבה זאת, לעומת .(3.3) והולנד (1.6) צרפת אחרי השלישי,
טוב הוא ל315/100,000 המגיע בישראל, השיעור רצון. משביע איננו מידבקות מעיים
בלוקסמבורג הרמה אחר בהרבה ומפגר (320/100,000) האירופי הממוצע מן במעט רק
בהרבה טוב הוא בישראל המצב זאת, עם יחד .(6.5/100,000) ובפורטוגל (2.2/100,000)
4,000/100,000 על ההיארעות שיעורי עמדו שם ובאיסלנד, בספרד השורר מזה

בהתאמה. ו2,500/100,000

ניכרת שונות קיימת שכן בזהירות, מידבקות למחלות הנוגעים בנתונים להשתמש יש
בתקופה אחת שנה לגבי רק קיים המידע לדאבוננו, לשנה. משנה ההיארעות בשיעורי

רבשנתיים. ממוצעים של חישוב מתאפשר לא וכך האחרונה,

שונים, מגורמים כתוצאה מתוקגנים תמותה שיעור* על מידע מכיל הנתונים בסיס (4
בדו"ח והתאבדויות. הריאות, סרטן דם, וכלי מוח מחלות איסכמיות, לב מחלות כולל
הנוגעים בנתונים גס לעיין לקורא ממליצים ואנו מהמשתנים, בחלק רק נדון זה

בעיות. שתי מפני להזהיר צורך יש לדיון, קודם אחרות. מוות לסיבות

ה



בגלל בזהירות, ספציפיות מחלות לגבי מתוקננים תמותה שיעורי לפרש יש ראשית,
לב ממחלות נמוכים תמותה שיעורי יש שבהן במדינות מתחרים". "סיכונים של הנושא
כולם שכן משבץ, או מסרטן כתוצאה גבוהים תמותה לשיעורי נטיה יש ומתאונות,

אחר. או זה מגורם פעם למות צריכים

מסויימים. שינויים הזמן במשך חלו סיבות, לפי מוות מקרי לסיווג בנוהלים שנית,
של השפעתם את בחשבון לקחת יש השונות, המגמות את מפרשים כאשר לכך, בהתאם

אלה. בהגדרות שחלו השינויים
המדינות ברוב העיקריות המוות מסיבות אחת הן איסכמיות לב מחלות 4א)
איסכמיות לב ממחלות המתוקנן התמותה שיעור בישראל. ובמיוחד המפותחות,
השיעור .156/100,000 היה האירופי שהממוצע בעוד ,210/100,000 היה בישראל
(290) בצ'כוסלובקיה מהשיעורים בהרבה טוב היה בישראל נפש אלף למאה
הירידה .(80) וביוון (75) בצרפת השיעורים מן בהרבה גרוע אך ,(280) ובאירלנד
19801972 בשנים לב מחלות לגבי בישראל המתוקנן התמותה בשיעור השנתית
אירופה, כל לגבי .4.598 על ועומדת באזור המדינות מכל ביותר המרשימה היא

בלבד. ל0.498 המקביל הירידה שיעור הגיע

בקרב יותר נמוך איסכמיות לב ממחלות כתוצאה התמותה שיעור רבות, בארצות
המוחי והשבץ הסרטן של משקלם ואילו הלאקשישיס, בקרב מאשר הקשישים
על מידע גם הנתונים בסיס מכיל לכך, בהתאם הגיל. עם עולה מתחרים כסיכונים
בישראל המצב הקשישים. את לכלול בלי איסכמיות לב ממחלות התמותה שיעורי
קבוצת לגבי באזור. המובילות ולמדינות האירופי לממוצע בהשוואה גרוע הוא
נפש 100,000 לכל 57 איסכמיות לב ממחלות המתוקננת התמותה היתה ,640 הגיל

בצרפת. נפש ל100,000 ו22 כולו באזור נפש ל100,000 47 לעומת בישראל,

למחלות באשר ישראל של היחסי שמצבה כך על הצביעו אחרות נתונים מערכות
של בגירסה הגברים. בקרב מאשר הנשים בקרב בהרבה גרוע הוא איסכמיות לב
שיעורי של התפלגות היתה לא זה דו"ח לצורך אותנו ששימשה הנתונים מערכת
מין. לפי נתונים גם יובאו הבאות בגירסאות אך מין, לפי המתוקנניס התמותה

של הנכונה הבחירה חשיבות את מדגישים דרכים לתאונות הנוגעים הנתונים 4ב)
מתוקננים תמותה שיעורי לפי נתונים מציג who של הנתונים בסיס מודדים.
של מצבה זו, מבט מנקודת באוכלוסייה. נפש 100,000 לכל דרכים מתאונות
שהוא ,11.6 על עומד המתוקנן התמותה שיעור כאשר למדי, סביר הוא ישראל
בכל .(22.4) ובלגיה (31.5) מפורטוגל פחות והרבה (16.3) האירופי הממוצע מן פחות
אך .(8.8) ושבדיה (5.2) מלטה באזור: המובילות אחרי בהרבה מפגרת ישראל זאת,
משווים כאשר בהרבה גרוע נראה ישראל של היחסי שמצבה העובדה יותר חשובה
נסיעה. ק"מ מיליון 100 לכל דרכים מתאונות כתוצאה המוות מקרי מספר בין
(2.1) בארה"ב המקבילים מהשיעורים בהרבה גבוה הוא ,4.0  בישראל השיעור
מספר הוא זה בהקשר בחשבון להביא היה שניתן נוסף מודד \{2.6) ובדנמרק

ו



ביותר המתאים איננו לבדו הללו המודדים מן אחד אף כביש. ק"מ לכל הפגיעות
המקיפה לתמונה להגיע שכדי להניח יש לאומית. בין השוואה לצורך לשימוש

נושא. לכל שונים מודדים מספר לבחון כדאי ביותר,
בשיעור .s%0 של השנתית שהירידה לציין הראוי מן הזמן, פני על לשינויים באשר
מן היתה השבעים, בשנות בישראל שנרשמה דרכים מתאונות המתוקנן התמותה
יותר מהיר בקצב התקדמו (5.198) והולנד (5.8^) פינלנד רק באזור. המהירות

זה. בתחום 1

בארץ המתנהל הויכוח עקב לישראל, מיוחד ענין יש הרחם צואר מסרטן לתמותה 4ג)
עומד בישראל המתוקנן התמותה שיעור pap משטח לביצוע המתאים הגיל לגבי
בשנים כן, על יתר .4.07 של האירופי מהממוצע בהרבה נמוך שהוא ,0.53 על
ל^9 בקרוב ירדו הרחם צואר מסרטן המתוקננים התמותה שיעורי האחרונות
שהיו הנמוכים בשיעורים בהתחשב לציון, ראוי שהוא ירידה שיעור בישראל, לשנה

ה70. שנות בתחילת ממילא כבר קיימים

בבריאות הקשירות התנהגויות
מגיל לנפש השנתית הצריכה אלכוהול. לצריכת הנוגע בכל מאד מרשים בישראל המצב (1
את מקדימה מרוקו רק כאשר בלבד, נקי) (אלכוהול ליטרים 1.5 על עומדת ומעלה 15
העומד האירופי, הממוצע מן בהרבה נופלת בישראל הצריכה .(0.4 של (צריכה ישראל

.(18.7) ופורטוגל (21.9) לוכסמבורג הן באזור שהמובילות לציין מעניין .11.6 על

של הנתונים שבסיס למרות וזאת סיגריות, צר>כת לגבי מישראל נתונים אין לדאבוננו, (2
להשוות נוכל זמין, יהיה זה שמידע במידה זה. בנושא השוואתיים נתונים כולל אב"ע
עם ,(5.2) האירופי הממוצע עם בישראל לנפש הסיגריות צריכת של היומי השיעור את
הממעיטות המדינות ועם (11.5) ושוויץ (29.8) בולגריה  באזור הכבדים המעשנים

.(3.4) ושבדיה (3.2) צרפת  בעישון
צריכת כללארציים. ממוצעים של ברמה לפחות נאותה, היא בישראל התזונה כי נראה (3
קלוריות. 3,343 על העומד האירופי, לממוצע מתקרבת 3,045 ל>ומ, הממוצעת הקלוריות
3,920  אירלנד (לדוגמה בהרבה גבוהה היא הקלוריות צריכת מסוימות בארצות
צריכת בריאה. בלתי או בריאה התנהגות משקף זה אם ברור לא אך קלוריות)
אך ,(95 לעומת גר' 102) בכללותו מבאזור בישראל גבוהה ליום הממוצעת החלבונים
השומנים צריכת בישראל, .(107) ובבולגרית (113) באירלנד הרמות מן נמוכה
מערכת גר'). 116 לעומת גר' 108) האירופי מהממוצע במקצת נופלת לנפש הליפידיימ
זה בנושא מישראל הנתונים אך ושומנים, סוכרים צריכת על מידע גס כוללת הנתונים

חסרים.
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הקשורות התנהגויות של כמודד בלידה נמוך משקל בהיארעות להשתמש נהוג לעתים (4
פחות שקלו מהילודים כ795 בישראל, ההריון. במשך בריאות שירותי ושל בבריאות
ואירלנד שאיסלנד לציין יש אך האירופי, לממוצע מתקרב זה מספר גר'. מ2,500

.%4d למטה עד נמוך לידה משקל של היארעותו את צימצמו

הבריאות לתחום משאב>מ
ברמה מותנות בריאות שירותי לפיתוח כספים להקצות יכולתה והן החברה בריאות הן (1
שני מכיל העולמי הבריאות ארגון של הנתונים בסיס המדינה. של החברתיתכלכלית
ושיעור לנפש (תל''ג) הגולמי הלאומי התוצר  החברתיתכלכלית הרמה של מודדים
מן בכ2595 נמוך (5,148$) בישראל לנפש הגולמ> הלאומי התוצר וכתוב. קרוא ידיעת
לנפש התל"ג כאשר ניכרת, בשונות מאופיין כולו האזור .(6,421$) האירופי הממוצע
וכתוב קרוא ידיעת שיעור .(840$) באלבניה מזה 15 פי גדול הוא (15,804$) בשוויצריה
על דיווחו מדינות 23 באזור, המדינות לרוב בדומה ,(93.098) גבוה הוא בישראל
מספר בגלל %95.5b יורד הממוצע וכתוב. קרוא בידיעת £10095999 של שיעורים

וטורקיה. כמרוקו נמוכים, שיעורים בעלות מדינות

בריאות על שלה מהתל"ג יותר גדול אחוז מוציאה ישראל הרשמית, הסטטיסטיקה לפי (2
מקצה אינה שישראל מראים הנתונים .xs%5 לעומת .z%3) בכללותו האזור מאשר
חלקה באירופה; רבות מדינות זאת שעושות מידה באותה הבריאות לתחום ממשאביה
ל1096. מגיע הוא שם ובאוסטריה, באיסלנד ביותר גבוה הוא בתל"ג הבריאות של
שישראל מאוד יתכן בישראל, במיוחד גדולה היא ביטחון על שההוצאה מכיוון אולם,

לבריאות. המוקצים הלאצבאיים המשאבים באחוז באזור המובילה היא
ב1970 מ£5.49 בישראל עלה בתל''ג הבריאות של שחלקה העובדה את גם לציין יש
של חלקה את באירופה מדינות מספר צמצמו זו, תקופה במשך ב1982. ל7.395
ל5.595 ב1974 %7.9n ירד בכללותו האזור לגבי שהשיעור כך בתל''ג, הבריאות

ב1984.

ראשוניים בריאות לשירותי המוקדש האחוז מבחינת השני במקום עומדת ישראל (3
,(4995) בריאות* על ההוצאה כל סן מתוך הנתונים) מאגר בלשון "מקומי" (טיפול
מתקציב 3195 רק האזורי, לממוצע באשר .(5096) אותה מקדימה פורטוגל רק כאשר
המיטות מספר שבישראל הממצא לכך קשור ראשוני. לטיפול מוקצים הבריאות
לממוצע מתחת הרבה ל620, רק מגיע באוכלוסייה נפש 100,000 לכל בבתיהחולים
בריה''מ נורבגיה, מונקו, איסלנד, פינלנד, לצ'כוסלובקיה, .968 על העומד האירופי

נפש. 100,000 לכל מיטות מ1,200 יותר יש ושבדיה
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מאשר (292) בישראל במעט גבוה הוא באוכלוסייה נפש 100,000 לכל הרופאים מספר (4
לעומת \יד6 61) ורוקחים שיניים רופאי לגבי גם נכון הדבר .5(278) בכללותה באירופה
(296) צ'כוסלובקיה ,(398) איטליה (412) בריה"מ רופאים, לגבי בהתאמה). ו43, 41
מהממוצע במקצת נמוך בישראל האחיות מספר ישראל. את מקדימות (281) ובלגיה ו
ובצ'כוסלובקיה (982) בנורבגיה מהמצב ניכר באופן ונמוך (391 לעומת 357) האירופי 1
מפותח איננו זה שמקצוע משום השוואה, לערוך ניתן לא המילדות מקצוע לגבי .(684) 1

בישראל.

האחרון העשור במשך עלה נפש ל100,000 הרופאים שמספר שבעוד לציין, מעניין
יציב. יותר הרבה הוא המצב בישראל כולו, האזור בקרב לשנה 5.095 של בשיעור
שיעור כלומר ב1972, 316 לעומת נפש 100,000 לכל רופאים 341 בישראל היו ב1981,

בלבד. 0.695 של שנתי גידול

הנתונים, בבסיס הדיווח לפי השירותים. זמינות של מודדים מספר יש הנתונים בבסיס (5
מן $859 ורק מקצועי, טיפול קיבלו שנה לגיל מתחת בישראל הילדים מן 8596 רק
יש הללו, המודדים מן אחד כל לגבי ההריון*. במשך טיפול קיבלו בישראל הנשים
מאד גבוה ממוקמת ישראל .10096 של שיעור על המדווחות באירופה מדינות מספר
באזור מדינה אף אין אולם, .%99  הלידה בזמן מקצועי לטיפול שזכו הנשים באחוזי

.%95n זה אחוז נופל בה

ל9596. ילדות למחלות הקיימים החיסונים רוב של הכיסוי שיעורי מגיעים בישראל (6
יותר טוב הוא בישראל המצב אך כיסוי, שיעורי 1009? על המדווחות מדינות יש

מהמחלות. בחלק מ?809 לפחות החיסון שיעורי מגיעים שם האירופי, מהממוצע
בפורטוגל אך באירופה, מדינות ב17 מלאה היא סניטריים למתקנים הנגישות (7
הנגישות בישראל אלה. לשירותים מגישה נהנים מהאוכלוסייה %50d פחות ובמרוקו
גישה אין האוכלוסייה מן ל596 בעייתיים. כיסים כמה יש אך מלאה, כמעט היא
האוכלוסייה מן 296 ורק יותר, נפוצה בטוחים שתייה מי זמינות היגיינים. למתקנים
מלאה, היא שתיה למי הגישה בהן מדינות 10 יש באירופה ממנה. נהנים אינם בישראל

בלבד. 9296 הוא האזורי הממוצע אך

ט



סיכום עיקריים: ממצאים

ארצות במספר לנפש מהתל"ג ניכר באורח נמוך לנפש הגולמי הלאומי התוצר בישראל,
הממוצע על עולה הבריאות לתחום המוקצה התל"ג מתוך האחוז באירופה. אחרות
המשאבים חלוקת באזור. אחרות מפותחות במדינות מהמצב חורג אינו אך האירופי,
של יחסית גבוה שיעור מסוימת: במידה דופן יוצאת היא הבריאות לתחום המיועדים
בתי מיטות בין והיחס הראשוני, לטיפול מוקדשים לבריאות מייעדת שישראל המשאבים

יחסי. באופן נמוך הוא לאוכלוסייה חולים
מאוד מעט יש הנתונים, בבסיס המוצגים בריאות מצב של המודדים לאותם באשר
המדינות אחר מפגרת ישראל אולם, האירופי. הממוצע מן נופלת ישראל בהם נושאים
תמותת כגון הבריאות, מצב של חשובים היבטים במספר באירופה ביותר הבריאות

איסכמיות. לב ממחלות ותמותה תינוקות

בבריאות הקשורות התנהגויות של למודדים הנוגע בכל יחסית טוב ישראל של מצבה
נמוך. לידה משקל של והיארעות תזונה, אלכוהול, צריכת כגון נתונים, קיימים שלגביהם

סיגריות. צריכת על נתונים חסרים שכן מושלמת איננה זו תמונה אולם,

את עליהם לתת שיש נושאים מספר יש אך כלל, בדרך מעודדים השירותים זמינות מודדי
שיניים, ורופאי רופאים של רב ממספר נהנית ישראל אחרות, לארצות בהשוואה הדעת.
הנתונים אך טובה, היא בישראל החיסונים רמת טוב. כה אינו אחיות לגבי המצב אך
מידת לגבי שאלות מעוררים הראשונה החיים ושנת ההריון בזמן הטיפול נגישות לגבי

השירותים. בחלוקת השיוויון



ו
העולמי הבריאות ארגון של הנתונים בבסיס שנכללו המדינות :1 לוח

לוקסמבורג אוסטריה
מונקו איטליה 1

מלטה איסלנד 1

מרוקו אירלנד 1

נורבגיה אלבניה
מרינו סן בולגריה

ספרד בלגיה
פולין בריטניה

פורטוגל המועצות ברית
פינלנד דמוקרטית רפובליקה גרמניה,

צ'כוסלובקיה פדרלית רפובליקה גרמניה,
צרפת דנמרק
רומניה הולנד
שבדיה הונגריה
שוויץ יוגוסלביה

תורכיה יוון
ישראל

יא



דנמרק, בישראל, בריאות מצב מודדי השוואתיים: נתונים :2 לוח
האירופי והממוצע אירלנד

ממוצע
א>רופ> א>רלנד דנמרק >שראל

וקר 3,500 5,112 4,200 באלפים אוכלוסייה
71.1 72.2 74.7 74.2 המינים שני  חיים תוחלת
67.2 69.5 71.4 72.5 גברים  חיים תוחלת
74.8 75.0 77.4 75.8 נשים  חיים תוחלת
וקר 10.1 7.7 13.9 תינוקות תמותת שיעור
19.8 4.2 3.8 וקר יולדות תמותת שיעור
93.8 35 96.3 $9 94.3 96 92.8 98 גר' 2,500 > שמשקלם ילודים 98

ג8ש ל100,000 תחלואה היארעות שיעור*
73.6 7.0 4.7 5.6 שחפת
319.6 99.5 8.4 314.9 מידבקות מעיים מחלות
141.2 42.3 11.2 93.4 נגיפית צהבת
202.1 10.5 189.2 19.5 מין מחלות
1498.1 וקר 5242.0 2.9 שפעת

וקר חסר 0.0 וקר מלידה אדמת
88.1 176.1 649.7 3.4 חצבת
12.4 0.5 1.9 0.0 מלריה
0.2 0.0 0.0 0.0 דיפטריה
0.2 0.0 0.0 0.1 טטנוס
0.1 0.0 0.0 0.1 ילדים שיתוק
2.6 0.0 0.0 0.0 מלידה עגבת
0.0 וקר 0.0 0.0 ילודים בקרב טטנוס

מתוקגטס תמותה ש>עור*
640 ג>לא>

99.2 128.9 87.7 101.3 הדם מחזור מחלות
47.2 88.9 60.1 57.2 איסכמיות לב מחלות
20.5 20.6 13.6 19.9 דם כלי מחלות
93.5 93.7 107.3 73.0 ממאירים גידולים
19.9 22.0 25.5 11.3 הריאות סרטן
4.1 1,6 7.1 0.5 בלבד) (נשים הרחם צואר סרטן

הגילאים כל
535.0 551.9 397.2 442.0 הדם מחזור מחלות
155.9 279.7 249.8 209.6 איסכמיות לב מחלות
122.1 125.9 76.0 107.8 דם כלי מחלות
188.5 210.0 243.1 172.8 ממאירים גידולים
37.8 47.2 51.6 25.5 הריאות סרטן
61.9 53.4 68.4 40.1 חיצוניים גורמים
16.3 18.1 11.7 11.6 דרכים תאונות
14.5 7.8 28.0 7.3 התאבדות

ל1985: מ1970 נעות הדיווח תקופות העולמי. הבריאות ארגון של האירופית המחלקה האירופי, לאזור כמותיים מודדים סקור:
ד. בעמי דיון ראה

יב



הקשורות והתנהגויות הבריאות לתחום משאבים השוואתיים: נתונים :3 לוח
האירופי והממוצע אירלנד דנמרק, בישראל, בבריאות

ממוצע 1
א>רופ> אירלנד דנמרק ישראל 1

וקר 3,500 5,112 4,200 באלפים אוכלוסייה 1
6'*21 5'205 200'ג1 5' "8 תל"גלנפש($)
5.598 7.496 6.696 7.395 בתל"ג הבריאות של חלקה

ההוצאה כל ראשוני/סך טיפול
31.396 ומר 26.696 49.096 בריאות על
95.5 99.5 100.0 93.0 סה"כ  וכתוב קרוא ידיעת שיעור
95.3 99.5 100.0 92.6 גברים  וכתוב קרוא ידיעת שיעור
89.3 99.5 100.0 83.3 נשים  וכתוב קרוא ידיעת שיעור
11.6 9.5 13.0 1.5 (ליטר/שנה) אלכוהול צריכת
5.2 5.9 5.2 וקר סיגריות/יום עישון
3342 3920 1143 3045 ליום קלוריות צריכת
95 113 82 102 ליום חלבונים צריכת
116 147 170 108 ליום שומנים צריכת
3195 3396 4596 רמי התזונה מכלל כ96 שומנים

לה: שיש האוגלוס"ה מן 95
92 96 9796 10096 9896 בטוחים שתיה למי גישה
9296 9796 10096 9598 סבירה ברמה היגייניים מתקנים
10096 10096 10096 10096 הראשוני הרפואי לטיפול נגישות
9996 וגיר וקר 85 92 ההריון בזמן טיפול
9996 וקר יקר 999s הלידה בעת טיפול
9996 וקר וקר 8596 שנה לגיל מתחת טיפול

נגד: חיסון המקבליס 5 לגיל מתחת ילדים 95
8696 8196 9796 9596 ד>פטר>ה
7396 6096 2096 9596 חצבת
88 96 7696 10096 9595 ילדים שיתוק
77>* 72 96 רקר וקר שחפת
8695 8195 859s 959s טטנוס
8396 41296 8596 9596 שעלת
6696 6096 7696 וקר מגיעה באמצעי המשתמשות נשים 98

גפש 100,000 לגל הבריאות גתחום אדמ כח
278 148 237 3*1 רופאים
392 726 610 357 אחיות
41 32 63 67 שיניים רופאי
43 s7 27 " רוקחים
968 995 715 620 נפש 100,000 לכל בי"ח מיטות

מ1970 נעות הדיווח תקופות העולמי הבריאות ארגון של האירופית המחלקה האירופי, האזור של כמותיים מודדים סקור:
ד. בעמי דיון ראה ל1985:

לג



הערות

.(1985) SUNDARARAJAN1 (1986) WORLD HEALTH ORGANIZATION יאה .1

■the infant mortality rate has declined כי מציין (1983) טולצ'ינסקי .2
FOR THE JEWISH POPULATION FROM NEARLY 48/1,000 LIVE BIRTHS IN THE

1950S TO 10.9/1,000 IN 1982... IN SPITE OF THE PROGRESS, ISRAELS
IMR IS 23RD AMONG THE DEVELOPED NATIONS, AND, FOR THE JEWISH

POPULATION, IT IS GREATER THAN THOSE OF A DOZEN NATIONS'.

.(1985) A.Y. ELLENCWEIG, P.E SLATER, AND A.M. DAVIES. ראה .3

לא מקומיים". בריאות "שירותי במונח משתמש העולמי הבריאות ארגון כי לציין יש A
ברור לא לכך, בדומה זו. בקטגוריה לכלול אב"ע התכוון שירותים סוגי אילו ברור
תשלומים שנכללו יתכן ;499s על דיווחה כאשר ישראל עלידי אומצה הגדרה איזו
לטיפול מרפאות על הוצאות מכיסם, שילמו שהמטופלים אמבולטורי טיפול עבור

שיניים. רפואת ושירותי ראשוני,
מוטעה. מספר וזהו ,341 הוא אב"ע של הנתונים בבסיס המופיע המספר כי לציין יש .5
ש292 מכך הנראה כפי נבעה הטעות זה. בדו"ח שצויין כפי ,292 הוא הנכון המספר

נפש. 341 לכל אחד רופא משמעותם בישראל נפש 100,000 לכל הרופאים
בישראל הנגישות שיעורי נחשבים כלל בדרך בזהירות. אלה במספרים להשתמש יש .6
אנשים אותם השתמשו נתונים ומקורות הגדרות באילו ברור ולא יותר, לגבוהים

לאב"ע. המידע את שמסרו
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