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המחברת על

כמרצה כיום ומכהנת לשעבר המועצות מברית עולה היא רמניק לריסה ד"ר
תואר קיבלה רמניק ד"ר אילן. בר באוניברסיטת הרפואה של בסוציולוגיה
האקדמיה לסוציולוגיה, מוסקבה ממכון 1988 בשנת בדמוגרפיה דוקטור
הארצי במרכז שנים מ10 למעלה במשך עבדה היא המועצות. בברית למדעים
בהתפתחות ודמוגרפיים חברתיים גורמים וחקרה במוסקבה, סרטן למחקרי
אפידמיולוגיה בנושאי כחוקרת עבדה ,1991 בשנת ארצה, שעלתה לאחר הסרטן.
של חברתית לרפואה ובמחלקה שיבא הרפואי במרכז האשה ובריאות חברתית
ספרים שני פרסמה רמניק ד"ר הדסה. הרפואי והמרכז העברית האוניברסיטה
אפידמיולוגיה האשה, בריאות בריאות, של חברתיים היבטים על רבים ומאמרים
בתקופה שנעשתה עבודה של תוצאה הוא זה דוח קשורים. ונושאים הסרטן של

ברוקדייל. במכון מחקר כעמית עבדה בה



תודה דברי

המועילות הערותיהם בעבור זו עבודה של טיוטות שקראו מי לכל להודות ברצוני
וקייט קידרמן אלכס מירסקי, יוליה טבנקין, חוה וינגרטן, מיכאל איתן, לגילה 

שכטר.

החשיבה שלבי בכל שותפה שהייתה אוטנשטיין, לנעמי שלוחה מיוחדת תודה
תודה נכתב. היה לא המאמר ותמיכתה עזרתה שללא ספק אין החומר. וכתיבת
ובהערות. בעצות לנו וסייעה זו עבודה של מוקדמת טיוטה שקראה נועם לגילה
הממצאים פרסום את יזמו אשר רוזן, ולברוך ניראל לנורית גם לב מקרב תודה

ובקידומו. הנושא בארגון מאמצים והשקיעו

ועיצבה ערכה אשר זו והיא מאנגלית, החומר את תרגמה רוזנפלד ג'ני לבסוף,
תודה חביב, ואחרון פרסומו. את ואפשרה הנוכחית במתכונתו מחדש אותו

החומר. בהדפסת עזרתה על שיזגל לאילנה
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מבוא

מידה באיזו בארץ? הבריאות מערכת את לשעבר בריה"מ עולי רואים כיצד
את ולהתאים לסגל אחרות ולנורמות שונה לתרבות רגילים שהיו אנשים יכולים
השימוש על התרבות" "הלם של השפעתו מהי ושונים? חדשים לתנאים עצמם

הבריאות? בשירותי

עולים של והתרשמויות דעות המביא זה, בפרסום נידונות ואחרות אלה שאלות
מבוסס החומר בישראל. הבריאות שירותי על לשעבר המועצות מברית חדשים
נערכו הראיונות .19931989 בשנים לישראל שהגיעו עולים, עם עומק ראיונות על
ראשוניות במרפאות חולים, בבתי איכותי מחקר במסגרת 1993 סתיו במהלך
מתוך למחצה, מובנים היו הראיונות דן. בגוש המשפחה לבריאות ובתחנות
הסוגיות ואת רופאחולה יחסי של ופסיכולוגיים חברתיים היבטים לבחון כוונה
על לב בגילוי דיווחו המרואיינים העולים. על המשפיעות המורכבות התרבותיות
הטיפול איכות את הערכתם בישראל, הרפואי הביטוח למערכת התסגלותם
הישראלים הרופאים עם ובתקשורת קשיים ביצירת הכרוכים האתגרים בארץ,

שונה. רפואית" ל"תרבות והתסגלותם

שזוהי משום הן העולים, לאוכלוסיית מחקרית לב תשומת להקדשת חשיבות יש
והן ייחודיים, פתרונות הדורשות ייחודיות בעיות שלה מאוד, גדולה אוכלוסייה
בעיה על להצביע עשויים ספציפית אוכלוסייה המטרידים שהנושאים משום
בקרב קלות ביתר לזיהוי ניתנת אך האוכלוסייה, כלל את המטרידה יותר רחבה
ואולי הסתיים, טרם העלייה גל כי לזכור יש כן כמו יותר. חלשות אוכלוסיות
בראיונות שנצבר המידע מפירות להינות אלה בימים המגיעים העולים יוכלו

אלה.

המועצות ברית עולי של לעולמם מרתקת הצצה מאפשרות הראיונות תוצאות
בישראל הבריאות ומערכת בכלל, הישראלים כיצד להבנה פתח ופותחות בארץ,
בקופות החולים, בבתי ואחיות רופאים מנהלים, בעיניהם. נתפסים בפרט,
על רק לא חדשים היבטים לגלות יוכלו המשפחה לבריאות ובתחנות החולים

עצמם. על גם אלא מטופליהם,
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אשפוז ראשוני, טיפול חלקים: לשלושה מחולק החומר הקוראים, לנוחיות
הראיונות. מתוך וציטוטים מפורט מידע כללנו חלק בכל ובילד. באם וטיפול
זאת לשעבר, המועצות בברית הבריאות שירותי על רקע נתוני מובאים בנוסף,
הבריאות למערכת שלהם והתגובות העולים של הציפיות הדברים שמטבע משום
הסובייטית. הבריאות במערכת שלהם הקודם הניסיון מן מושפעים בישראל
והעיקרון הממלכתי, התקציב מן ככולה רובה מומנה לזכור, יש זו, מערכת
לכל הטיפול רמות לכל חופשית נגישות היה תיאורטי, באופן לפחות הבסיסי,
שנות סוף מאז מאוד השתנתה הסובייטית הבריאות מערכת אמנם, אזרח.
הכנסת שלפני הבריאות במערכת מתמקדים אנו זו בעבודה אך השמונים,
השינויים רוב החלת לפני הגיעו שרואיינו שהעולים מאחר אלה, שינויים

במערכת. המשמעותיים

ראשוניות במרפאות חדשים עולים בקרב נערכו הראשוני הטיפול בנושא הראיונות
חדשים עולים פנים אל פנים ראיינה החוקרת יהודה. ובאור ברק בבני גן, ברמת
שאלונים באמצעות איש, 25 רואינו הכל בסך אלה במרפאות לתורם שהמתינו
ההמתנה בחדרי נערכו הראיונות רוב כשעה.  הריאיון אורך פתוחיםלמחצה.
בביתם. להתראיין המרואיינים העדיפו שבהם מקרים להוציא המרפאות של

107" במכבי, 1396 בכללית, 68?0 כדלקמן: התחלקה החולים בקופות החברות
היו החולים בקופות שאותרו האנשים רוב כצפוי, בלאומית. ו0?9 במאוחדת
צורך היה במדגם, יותר צעירים מטופלים לכלול שכדי כך ,50 מגיל למעלה
וחמישה ששים ילדים. ורופאי גניקולוגים של ההמתנה לחדרי חוזרים בביקורים
ברובם היו הנ"ל הרופאים אצל שהמבקרים (מכיוון נשים היו מהמדגם אחוז
 6445 גילאי ;3070  4425 גילאי כדלקמן: היתה הגילית ההתפלגות נשים).
המועצות ברית מדרום הגיעו אחוזים וחמישה שלושים .4596  65+ וגילאי ;£259

הארופאיים. מהאזורים 65 fD ו "האסיאתיים") (האזורים

6) טוב או ממצוין נע עצמי, דיווח לפי המרואיינים, של הבריאותי המצב
או סוכרת דם, לחץ כיתר כרונית מחלה עקב לקויה בריאות דרך מרואיינים),
כרונית מחלקה עקב חלקית או מלאה למוגבלות ועד מרואיינים) 15) אולקוס
לביקור שהסיבה אמרו במרפאות המרואיינים מן כ0?70 מרואינים). 4) חמורה
כגון חולפת מחלה  ו£309 ניתוח, לפני בדיקות או כרונית מחלה היא הנוכחי

וכדומה). מחלה (אישור מינהליים סידורים או שפעת,
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ומהרפובליקות קווקז מארצות עולים יותר רואיינו העולים, לחלקםבקרב יחסית
שעולים הרושם התקבל ישראליים רופאים עם שמשיחות משום האסיאתיות,
למערכת להסתגל יותר להם ושקשה יותר גבוהה מתחלואה סובלים אלה
כול כמעט האירופיות. מהרפובליקות לעמיתיהם בהשוואה בארץ הבריאות
העניין לגבי מאוד חיובית גישה גילו ורובם להתראיין, הסכימו המרואיינים

בריאות. שירותי של כצרכנים וצורכיהם דעותיהם כלפי החוקרים שגילו

בבתי החוקרת ידי על שאותרו עולים, 15 עם נערכו האשפוז בנושא הראיונות
אושפז מהמרואיינים אחד כל ובילינסון. איכילוב קפלן, שיבא, אלה: חולים
ומעלה; 65 בני היו מרואיינים עשרה לארץ. העלייה מאז אחת פעם לפחות
טיפולים לצורך ו9 לניתוח מאושפזים היו שישה נשים; ושבע גברים היו שמונה

שונים. תרופויטיים או דיאגנוסטיים

או כיום המשתמשות נשים עם נערכו ובילד באם הסיפול בנושא הראיונות
שייכות היו תחנות שלוש המשפחה. לבריאות התחנות בשירותי בעבר השתמשו
אביב תל לעירית ושתיים ים) ובבת שמואל בגבעת גן, (ברמת הבריאות למשרד
ריכוזים שבהם מגורים באזורי ממוקמות התחנות כל וביפו). שרת (בנווה יפו
וחלק התחנות של ההמתנה בחדרי חלקן נשים, 17 רואיינו עולים. של גדולים

ציבוריים). בגנים (או בבתיהן

2925 בגיל היו ארבע ,2420 בגיל היו שש ,20 מלאו טרם לחמש הנשים, 17 מבין
ברפובליקות גדולות מערים הגיעו מהן עשרה שתים .30+ בנות היו ושתיים
לכולן אסיה. במרכז או בקווקז עירוניים ממרכזים הגיעו וחמש האירופיות,
כטכנאיות בעבר עבדו רובן גבוהה. השכלה מהן ול9 עליסודית, השכלה היתה
מועסקות היו והשאר בישראל, במקצוען עבדו מהן חמש כאשר מהנדסות, או
נשואות, היות נשים עשרה חמש עבדו שלא או זמניות מקצועיות בלתי בעבודות
גיל השני. ילדן  5 לגבי הראשון, ילדן זה היה מהן 12 לגבי גרושות. ושתיים

שנים. לשלוש ועד מחודשיים נע הילדים

להכנת כבסיס גם שימש הוא זה, חומר מקריאת המתקבלת לתובנה מעבר
עולים. של מייצגים מדגמים בקרב בסקרים לשימוש שאלונים
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ראשוני סיפול

חולים? 7ןופת בוחרים אין .1

חרבה כך כל שיש מודעים הייני לא כלל בעצם  הרבה חשבנו לא ואני "אשתי
(כללית) שלגו שברחוב למרפאה הניירות את מסרנו פשוט שונות. חולים קופות

. . זו." בקופה נשארנו ומאז

בקופה רק ביניהן ההבדלים מה ברור היה לא להצטרך.,, קופה לאיזו ידענו "לא
לנו ונתן ההרשמה טופסי את למלא איך לנו שהסביר רו0ית דובר פקיד היה אחת

בחרנו כך רוסית דוברי רופאים במרפאה שיש ואמר ברוסית חוברות כמה
" בכללית

חדש לעולה חדשים מושגים הינן בריאות שירותי לגבי החלטות וקבלת בחירה
היו לא לשעבר המועצות בברית הראשונה הטיפול במערכת המועצות. מברית
טיפול שירותי לקבל  חייב גם אך  זכאי היה אזרח כל בחירה: אפשרויות
זכאי היה תושב (כל מרפאות רשת באמצעות הבריאות, ממשרד אם ראשוני,
המרפאה לרופא אוטמטי באופן נשלח והוא למרפאה, ההרשמה עם לטיפול
וארגונים מסוימות (תעשיות העבודה דרך ואם מגוריו) שכונת את המשרת
המקומית ברשת משלהם). במרפאות שלהן לעובדים שירותים סיפקו גדולים
לאישה, בריאות מרכז (פוליקיליניקה), כללית מרפאה נכללו (בשכונות)
והגיניקולוגים הילדים רופאי המשפחה, רופאי של תפקידם לילדים. ומרפאתחוץ
בית ביקורי עריכת תרופות, ורישום ראשוני אבחון כולל אלה במרפאות העובדים

למומחים. והפניה מחלה, אישורי מתן דחופים, במקרים

במידע סחסור
ראשוני טיפול שירותי לגבי "בחירה" של המושג עם שההתמודדות בלבד זו לא
התלוננו גם הם המועצות, מברית עולים למרואיינים מוכרת בלתי חוויה הינה
את לבסס יכלו שעליו בלבד מועט מידע להם נמסר ארצה, הגיעם שעם כך, על
את להסביר מאמץ משקיעות אינן החולים קופות לטענתם, החלטתם.
אקראי באופן להחליט עליהם היה דבר של שבסופו כך נותנות, שהן השירותים

וממשפחה. מחברים עצות על להסתמך או
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רוסית דובר רופא
לרופא גישה היו המרואיינים ידי על שהוזכרו הקופה לבחירת העיקריות הסיבות
המרואיינים מן איש הרופא. משרד או המרפאה של נוח מיקום או רוסית דובר
סל או הרופאים של המקצועיות כגון  רפואיות מידה אמות הזכיר לא

הקופה. לבחירת כסיבות  השירותים

משלהן קריטריונים הקטנות לקופות היו עדיין הראיונות, נערכו שבה בתקופה
יותר המבוגרים או כרוניות במחלות החולים העולים רוב ולכן חברים, לקבלת
הקטנות לקופות התקבלו מהם חלק זאת, עם יחד כללית. בקופ"ח לבחור נאלצו
הראשונה לקופה הצטרפו שהם דיווחו זקנים מרואיינים כמה ילדיהם. עם ביחד
בימים אליהם פנו לאומית) או (כללית הקופות של רוסית דוברי נציגים כאשר
עברו שהם דיווחו המרואיינים מן שבעה בנוסף, בארץ. לשהותם הראשונים
הרצון שביעות חוסר למאוחרת. או למכבי מכללית רובם לשנייה, אחת מקופה
כסיבות הוזכרו כללית בקופ"ח הביורוקרטיה ומן הארוכים התורים מן

זו. קופה לעזיבת העיקריות

הקופות בתוך שירותים קבלת .2

תמיד ברוסיה דם. לחץ ויתר אסטמה יש ולי רצינית, לב ממחלת סובל "בעלי
להם חיו שלא או אחרו הס לפעמים לאמבולנס. או לרופא... לקרוא יכולנו

כא( תשלום, וללא זמינה תהיה שהעזרה כך על לסמוך יכולנו תמיד אבל תרופות,
ש"ח, 3020 תמורת בית ביקוד להזמין יכולים ואנו כללית, בקופ"ח חברים אנו

אפשר אי אמבולנס, מזמינים אם המרפאה. את לעזוב רוצים לא הרופאים אבל
לשירות להצטרף שוקלים אנחנו קשנה פנסיה רק יש ולנו לשלם, צריך כמר; לדעת
עלינו הזמן. כל במתח חיים אנו אחרת הרוסים. הרופאים עלידי שהמאורגן הבית

אוכל." לקנות כסף לנו יהיה לא אחרת פיתרון, למצוא

היתה לא בישראל הראשוני הטיפול שירותי ארגון לגבי המרואיינים של הערכתם
חברים, היו שבה לקופה קשורה רצונם שביעות כי נמצא רבה במידה אחידה.
שם, המועצות. בברית רגילים היו שלו השירותים ארגון אופן רקע על וזאת
אדם, ובכוח במשאבים ממחסור ומתמיד מאז סבלו הראשוני הטיפול מסגרות
מתמיד מחסור קיים במצב. להחמרה הביא והכלכלי הפוליטי המשבר אך
שביכולתם בשירותים מאוד מוגבלים הרופאים מכך וכתוצאה ובציוד, בתרופות
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בברית המערכת של החזקות הנקודות אחת זאת, עם ירוד לחולים. לספק
התורן לרופא להגיע היה ניתן הבסיסי. הרפואי הטיפול זמינות היתה המועצות
על יתר לאמבולנס. לקרוא היה אפשר ובלילה הערב, של המאוחרות השעות עד
כרונים לחולים חריפות, במחלות לחולים בית ביקורי ביצעו הרופאים כן,

כסף. אין חינם זה וכל  ולמוגבלים

ברוסיה כסו
את שאפיינו הבעיות מן מרבות סובלות שהמרפאות אמרו כללית קופ"ח חברי
ואם משפחה, לרופא או כללי לרופא נשלח החולה הסובייטיות. הפוליקליניקות
כמו התלוננו, כללית קופ"ח חברי הרופא. לשינוי רבות מכשלות יש מרוצה, אינו
הרופא (קודם ההפניה מערכת על ההמתנה, בחדרי הארוך ההמתנה זמן על כן,
הפניה לתת ששים אינם שהרופאים כך על המומחה), כך אחר ורק הכללי,
ועל חולים) בבתי חוץ במרפאות מומחים (כגון לקופה מחוץ למומחים
ציינו כללית קופ"ח מחברי חלק זאת, עם יחד ושעל. צעד כל על רבה ביורוקרטיה
וגישה הראשוני הרופא בבחירת יותר רב חופש כגון שיפורים, חלו לאחרונה כי

הכרוניים. החולים בעבור בעיקר למומחים, יותר טובה

החופש סן סרוצ'ם
להם שניתן החופש מן מאוד מרוצים היו הקטנות הקופות חברי רוב שני, מצד
זו בזכות משתמשים שאינם אמרו שרובם למרות שלהם, הרופא את לבחור
מובן היה בעיניהם פנו. שאליו הראשון הרופא עם נשארים רוב פי ועל הרבה,
זו שאפשרות לכך מודעים היו ולא למומחים, ישירות לפנות יכולים שהם מאליו
בנסיעות המתבזבז הזמן לגבי תלונות היו ולא כמעט הקטנות. בקופות רק ניתנת
הקופות חברי רוב הרופא. אצל תור לסדר שקל אמרו ורובם בהמתנה, או
פני על שיפור מהווים בישראל הראשוני הטיפול ששירותי סבורים היו הקטנות
התרשמו שהם ציינו המרואיינים מבין רבים לשעבר. המועצות בברית השירותים

מודרני. ציוד של הזמינות ומן במרפאות היפה הפיזית הסביבה מן

בית ביקורי
מרכזי מרכיב  בית ביקורי לקבל יכלו שלא מכך מאוכזבים היו המרואיינים כל
בידי במיוחד הודגשה זו תלונה המועצות. בברית הראשוניים הבריאות בשירותי
כאן גם קטנים. לילדים אמהות בידי גם כמו יותר, והחולים המבוגרים העולים
אמורה הקופה שרשמית אמרו כללית קופ"ח חברי הקופות. בין הבדלים היו
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כלל ששים אינם הרופאים למעשה אבל קטן) תשלום (תמורת בית שירותי לספק
בקופות החברים רוב קיצוניים. במקרים רק זאת ועושים כאלה ביקורים לבצע
שאין שחשבו משום הביתה, לרופא להתקשר ניסו לא פעם שאף אמרו הקטנות
שהם אמרו חמורות כרוניות במחלות החולים מרואיינים שלושה כזו. אפשרות
המועצות מברית עולים רופאים בידי המאורגן בית ביקורי לשירות נרשמו
הם כאילו הבינו הקטנות הקופות מחברי חלק במדינה. עירוניים מרכזים במספר
העדיפו ולכן העלויות, מן 507 לשלם עליהם אך בית, ביקורי לקבל יכולים

לאמבולנס. לקרוא

תרופות

סובייטיות מתרופות המעבר על התלוננו במדגם מהמרואיינים כשליש
החולים מן רבים פחות. יעילה היתה הקודמת התרופה אם אפילו לישראליות,
נפוץ שהיה ולריום, המכילות לתרופות גישה להם אין שכאן התלוננו לב במחלות
וכשנגמר כאלה, תרופות של מאגר עמם שהביאו ציינו רבים ברוסיה. מאוד
חלקם בישראל. הקיימים "רוסיים" תרופות בשוקי זאת רכשו הם המלאי,
בתרופה שלהם לצורך הבנה גילו לא הישראלים שהרופאים כך על התלוננו
ולא "הרוסיות" התרופות של וביעילות באיכות אמון אי הביעו ושהם ספציפית,
שאין שדיווחו עולים היו מכך, כתוצאה מקומיות. חלופות להן לחפש מוכנים היו

כאביהם. את להשקיט מסוגלים הם

לשלם גם שצריך חבל .3

שהמדינה שירותים בעבור אפילו ושעל, צעד כל על לשלם צריך אתה בישראל "כאן
לאמבולנס זקוק אתה אם בסבסוד לפחות או חינם לאזרחיה לספק צריכה

חדשים למשקפיים זקוק גם ואתה אותך), לאשפז לא מחליט (והרופא דחוף באופן
את תכסה בקושי הלאומי הביטוח גימלת אז חודש, באותו שיניים לטיפול וגם
רבים זקנים יהודים דירה. שכר לשלם וגם לאכול גם צריך אתה והרי ההוצאות

" חבל וזה בעוני, היהודית במדינה חיים

שיניים." טיפול קבלת על ויתרתי שפשוט למצב, "הגעתי

העולים. לרוב חדש הוא הבריאות שירותי של בעלויות השתתפות של הרעיון
כולל המדינה, מתקציב מומנו והבריאות הרווחה שירותי כל המועצות, בברית
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שירותי של בעלות הצרכנים של השתתפות היתה לא ולכן שיניים, טיפולי
חציפרטיות טיפול מסגרות נפתחו השמונים, שנות סוף לקראת רק הבריאות.
ניתן אלה במסגרות פרטיות. קליניקות גם מכן ולארור רפואיים) ("קואופרטיבים"
היה יכול מהוגן ורופא יותר, מתוחכמים או משלימים שירותים לקבל היה
התאפשרה הפרטיות לקליניקות שהגישה כמובן חוקית. פרטית מהכנסה להנות
גבוהה ברמה לטיפול הגישה ויותר, יותר שכיום, קורה כך האמצעים. לבעלי רק

ההכנסה. פי על נקבעת

למערכת לשעבר המועצות בברית סוציאלית רפואה של ממערכת המעבר
כמעט שרואיינו. העולים לרוב בעיה מהווה אינו ביטוח על המבוססת הישראלית
זולה שהיא והבינו הביטוח, שיטת של היתרונות את הנראה, כפי הבינו, כולם

שירות. כל עבור ישיר מתשלום יותר

לשולחן מתחת מיתשלומים להיפסר שמחים
טובות מתנות, לרופאיהם יציעו שחולים נדיר זה היה לא המועצות, בברית
לקליניקה הפניה כגון  יותר טוב בטיפול לזכות כדי כסף סכומי או הנאה,
מציאות. יקרת לתרופה גישה או המקומי, החולים לבית ולא טוב שם בעלת
הסכימו, הרופאים לכך גרמו היומיום חיי של שכיחות ובעיות נמוכות משכורות
המועצות, ברית חלק ברוב רווח היה והמנהג אלה, ל"הסדרים" קרובות, לעתים
אפשר אי פשוט לטענתם, שם, ובקווקז, האסיאתיות ברפובליקות במיוחד אולם

רשמי". לא "תשלום איזשהו לספק מבלי רפואי טיפול להשיג היה

שהיה כפי כסף או מתנות לרופאים לתת ניסו שהם שאמרו המרואיינים בין היו
מהרפובליקות או מקווקז העולים בעיקר אלה היו כצפוי המועצות. בברית נהוג
האירופיות. הרפובליקות עולי בקרב פחות נפוצה היתה התופעה האסיאתיות.
מתחת "תשלומים של המנהג מן להיפרד שמחים שהם ציינו העולים מן רבים
שהחולה הבטיח תמיד ולא לרופאים, והן לחולים הן מבוכה שגרם לשולחן",
על מתלוננים רבים "אנשים אחת: אשה כדברי יותר. טוב טיפול מקבל
אפשר שכאן שמחה זה, לעומת אני, שונים. בריאות שירותי בעבור התשלומים
או לרופא, כסף להעביר הזדמנויות לחפש צריך ולא בגלוי, בכסף להשתמש
בשיטה רק הבריאות, בשביל לשלם צריך תמיד זריקה. בעבור לאחות לשלם
לא בתשלומים הכרוכים והמבוכה הלחץ את גם לך יש הסוציאליסטית

רשמיים".
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מד' גםהה הפרמיה
עם יחד הביטוח. בעבור לשלם הצורך עם השלימו העולים רוב כי נראה כאמור,
שהם שהסכום שאמרו היו הפרמיה. גובה לגבי מגוונות דעות הובעו זאת,
בבריאותם. לטיפול גבוהה עדיפות מעניקים שהם והדגישו סביר, הוא משלמים
שהם שהפרמיה אמרו ומועסקים, העבודה בגיל רובם המרואינים, כמחצית
משתמשים הינם שבהם השירותים ושכמות מדי, גבוהה היא לקופה משלמים
ובעלה שהיא דיווחה אחת צעירה אשה התשלומים. גובה את מצדיקה אינה
של המחיר מלוא את לשלם מוכנים הם צורך יהיה ואם לקופה, לשלם הפסיקו
שהתבצעה האחרונה, המחירים עליית על כעסו כללית קופ"ח חברי השירותים.

ובאיכותם. השירותים בהיקף ניכר שיפור ללא

טיפולים בגין הנגבים בתשלומים לעמוד להם שקשה ציינו החולים מן חלק
מן בחלק להשתמש מהססים שהם שציינו היו הזקנים מבין מסוימים.
ברור לא לטענתם, בעבורם. לשלם יצטרכו כמה יודעים שאינם משום השירותים,
חלק המיון. בחדר והביקור האמבולנס שירותי מחיר את תכסה הקופה אם להם
להם ברור היה שלא משום אלה בשירותים להשתמש שלא העדיפו החולים מן

מכיסם. לשלם ייאלצו כמה

י הביטוח, תשלומי כולל בריאות, על ההוצאה שיעור את להעריך התבקשו כאשר
כאשר מדוייק. בסכום לנקוב יכלו לא המרואיינים רוב החודשית, הכנסתם מתוך
עד כ>$10 בריאות על מוציאים שהם המרואיינים העריכו אומדן, לתת התבקשו
מחלות אמבולנס, הזמנת בלי כלומר רגילים, (בתנאים מהכנסותיהם \590

צעירות אמהות עלידי דווחה ביותר הגבוהה ההוצאה וכו'). טראומות חמורות,
החודשית). ההכנסה מן ל^20 (עד כרוניים וחולים

בדינם לנו סג'ע
מהצעירים. שונה בצורה בישראל הבריאות לשירותי מגיבים הקשישים העולים
לדעתם. זקוקים, הם שלהם שירותים לקבל בדרישה יותר עקשנים והם יש
עבור תשלום של מקרים היו ולא יותר, טוב פעלה הסובייטית המערכת בזמנם,
בעיניהם, הציבורי. במגזר לרופאים לשולחן" "מתחת תשלומים או פרטית רפואה
מיוחדת בקטגוריה הוגנת. איננה ותרופות שירותים עבור בתשלומים ההשתתפות
ישרבים הנוכחית (בעלייה השנייה, העולם ממלחמת משוחררים חיילים נמצאים
בריאות לשירותי מיוחדת מזכויות נהנו לשעבר המועצות בברית אשר מהם)
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אשר וכו') לאשפוז מקוצרת המתנה תור, בלי לרופא כניסה חינם, (תרופות
הצורך עצם על רבות טענות השמיעו אלה עולים בישראל. להם אבדו כמובן
חופשית גישה מגיעה אדם שלכל לדעה חונכו הם שירותים. בעבור לשלם

כסף. אין חינם הבריאות, שירותי לכל לחלוטין

מדי 'קרות התחפות
על התלוננו כרוניים, וחולים מבוגרים פנסיונרים רובם המרואיינים, מן חלק
התלוננה כרונית, ממחלה הסובלת מכבי, בקופ"ח חברה התרופות. מחיר
אינה שהקופה מאוד יקרות מיובאות תרופות לה רשם החולים בבית שהרופא
שלה הגימלה ממחצית למעלה להוציא נאלצה היא מכך כתוצאה מכסה;
בכל תרופות סוגי 43 לרכוש שעליהם אמרו הקשישים רוב התרופה. לקניית
כדי הפנסיה מן ניכר בחלק להשתמש ועליהם כרוניים; מצבים בגלל חודש

הלאמסובסד. החלק את לכסות

סביר, הוא התרופות שמחיר ציינו כללית, קופ"ח חברי בעיקר אחרים, חולים
לקבל מתעקשים העולים מן רבים מוגבל. הוא לרשותם העומד שהמבחר אבל
הניסיון עקב זאת תחליף. לקבל מוכנים ואינם רשם, שהרופא התרופה את בדיוק
תרופות נתנו שהרוקחים לכך בתרופות המחסור גרם שם בבריה"מ, להם שהיה
עולים כך, יותר. היעילות המיובאות התרופות במקום נמוכה באיכות מקומיות
בוחרים מכסה, אינה שהקופה לתרופות הזקוקים כללית, קופ"ח חברי רבים

פרטיים. מרקחת בבתי אותן לקנות

לתתם סתץ  שיניים טיפולי
ממש הוא פרטי שיניים טיפול השיניים. טיפול ממחירי נדהמים העולים רוב
לגבי רב כעס הביעו רבים הגבוהים. המחירים בגלל מהם, לרבים לתחום מחוץ
חלק מוצדקת. ולא שרירותית היא המחירים שרמת וטענו השיניים, טיפולי עלות
הטיפול קבלת על ויתרו שפשוט אמרו שביניהם, הצעירים וגם המרואיינים, מן
שהוסיפו היו בלבד. דחופים בטיפולים מסתפקים והם זקוקים, הם שלו הדנטאלי
שהביעו היו שלהם. השיניים בעיות את החמירו בעלייה הכרוכים שהלחצים
העולים. אוכלוסיית לכלל שינויים טיפול של הזמינות מחוסר יותר כללית דאגה
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הרופא עם והקשר הסיפול איכות .4

טיפולים על כתוב היה בעיתון בישראל. הרפואה על ונפלאות ניסימ שמענו "בבית
רק מבצעים המועצות שבברית שגרתית איברים השתלות בסרטן, מוצלחים

להשתלת זקוק אינך אם אבל נכון, שזה ייתכן וכוי ביותר. המשובחות במרפאות
בעיר שקיבלת ממה יותר הרבה כאן מקבל אינך רגיל. לטיפול רק אלא כבד,

והוא רבות, שנים הרופא אותו לנו היה שם כי פחות, מקבל אתה למעשה, שלנו.
" שלנו בשפה אתנו לדבר וידע חברותי. יותר אבל משכיל פחות היה אולי

פקיד הסובייטית. במערכת שהיה הרופא כמו הוא כאן במרפאה הכללי הרופא ."

רוצה רק הוא האפשרית.. במהירות שלך המקרה את להעביר הרוצה ואדיש רשמי
כללית שאלה לשאול תנסה אל ושלום! לביקור.. המיידית הסיבה את למצוא
כל לו שאין מכיוון רוח, קצר ייעשה הוא שלך מהעבר משהו לו לספר או יותר

מבחינה שלו למשכורת כבסיס . לרשימה מקרה עוד להוסיף רק בך, לטפל כוונה
עומד אתה יותר טובים אינם קודמות) (מעליות הוותיקים הרוסים הרופאים זו
עוזב אתה זאת ובכל יותר, טוב אותך שיבין אדם אצל להתקבל כדי שעות בתור
הסגנון את לעצמם סיגלו הם הזמן במשך להקשיב. כוונה כל לו אין כי מתוסכל,

הישראלי."

אובייקטיביים, תוצאה למדדי בנוסף הכולל, מורכב, מושג היא הטיפול איכות
טיפול איכות מקבל. שהוא הטיפול איכות לגבי החולה של תפיסתו את גם
במקרה המערכת. לגבי ובדעותיו החולה בציפיות גם רבה במידה תלויה נתפסת
לישראל מגיעים העולים מן שרבים משום מיוחדת, רלבנטיות לכך יש שלנו,
ויכולה בעולם ביותר המתקדמת היא בישראל שהרפואה משוכנעים כשהם
הראשוני הטיפול עם שמגעיהם לכך גורמות אלה מוגזמות ציפיות ניסים. לחולל

לאכזבה. גורמים בארץ

פחות דומה לשעבר המועצות בברית הרפואי הטיפול רמת כי לומר ניתן כללית,
באופן גבוהים התמותה דפוסי שנה. כ2520 לפני בארץ ששררה לרמה יותר או
ובכ^40בקרב הגברים בקרב (בכ£ל35 בישראל מאשר המועצות בברית מובהק

בישראל. מאשר פחות שנים כ98 היא החיים ותוחלת הנשים)
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למרות לשעבר. המועצות בברית רופאחולה יחסי על במדוייק לעמוד קשה
רבים מקצוע לאנשי (בדומה יחסית נמוכות משכורות קיבלו שרופאים העובדה
בתחרות רבים שנים במשך התבטא זה דבר גבוה. היה החברתי מעמדם אחרים),
והוא סמכותית, כדמות נתפס הרופא לרפואה. הספר בבתי להתקבל החריפה
להחליט שבאחריותו חש הוא פטרנליסטית. בצורה לחוליו להתייחס הורגל
האופציות את להסביר טרח לא רוב פי ועל חוליו, בעבור מיודעות" "החלטות
משכילים הפחות במיוחד רבים, חולים בפניהם. הפתוחות לטיפול השונות
הרופאים טוב". הכי יודע ש"הרופא מאליו כמובן קיבלו יותר, והמבוגרים
תפקדו רבים ובמקרים מסייע" "מקצוע ברפואה ראו הסובייטיים
וניסו באכפתיות התאפיינו הם כלל בדרך בלתירשמיים. כ"פסיכותרפיסטים"
להם לעזור היה ניתן לא כאשר במיוחד והדרכה, תקווה לחוליהם לספק
דבר שנים, במשך שכונה באותה שירתו רבים מקומיים רופאים רפואית. מבחינה
לפחות הטיפול, של המשכיות וכן החולים, של מקרוב הכרה להם שהבטיח

רשמי. באופן

ושל™' קר  הישראלי הרופא
מתייחס שלהם הרופא כי דיווחו הכללית, חברי במיוחד רבים, מרואיינים
מפגין היה הממוצע הסובייטי שהרופא דיווחו רבים וקר. יבש באופן אליהם
כאן "הרופאים המרואיינות: אחת כדברי חוליו. כלפי וחום סימפטיה יותר הרבה
ואדישים יבשים כך כל הם אבל מודרנית, הכשרה להם ויש יותר טוב מצוידים
הם  אומרת שאני למה מקשיבים לא בכלל שהם לי נראה לפעמים לחולים...
הכל גדולה, בעיה 'לא אותך: בודקים לא ואפילו מראש, האבחנה את יודעים
במקרים רק מעונינים שהם מבינה ואני חולים בבתי עובדים כולם בסדר'.
אי מבטאת מסוימים במקרים נורא'." 'לא אז  גוסס אינך אם מיוחדים.
לסובייטיים, הישראליים הרופאים בין ממש של הבדלים זו רצון שביעות
נדיר זה אין העבר. של נוסטלגי מזיכרון נובעת שהיא ייתכן אחרים ובמקרים
מאידאלי. רחוק היה הוא למעשה אם גם שהיה" ב"מה בגעגועים נזכרים שעולים

ושהם מאוד, צרה היא הישראלים הרופאים שגישת התלוננו המרואינים מן כמה
לפחות הסובייטיים, הרופאים לטיפול. הגיעו הספציפיתשבה בבעיה מטפליםרק
ההסיטוריה את לבדוק כוללנית, בגישה לנקוט יותר נטו ביניהם, הטובים
של קיומן את לבדוק וכן החברתי, המצב ואת ומשפחתו החולה של הרפואית
ויטמינים קרובות לעתים הרופא רשם זו, מגישה כחלק נוספות. בריאות בעיות
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הטיפולים במסגרת בנוסף, החיסונית. המערכת את לחזק כדי אחרות ותוספות
פיזיותרפיה מסז', כגון משלימים בטיפולים הרופאים נעזרו במרפאה, הרגילים
שהדבר (במידה חולים של הפנייתם היה הגישה של נוסף פן אקופנקטורה. או
לתחושת טרם זה כל (באלנאולוגיה). טבעיות בשיטות ריפוי לאתרי התאפשר)

הספציפית. במחלה רק ולא בשלמותו בו מטפל שהרופא החולה

מקצועי  הישראלי הרופא
הרופאים של יותר הרבה מקצועיותם את הדגישו המרואיינים רוב זאת, עם יחד
עזרים של הרחב המגוון ואת המועצות, בברית הרופאים לעומת הישראלים
הוא שהטיפול לכך מביא הדבר הכל, בסך לרשותם. העומד ותרופות טכניים
נכון). לא וטיפול שגויה אבחנה של סיכון פחות (יש מסוכן ופחות יותר אפקטיבי
של לא תוצאה הינן הטובות שהתוצאות דעתם את הביעו המרואינים מן כמה
תרופות. של יותר הרחב והמגוון יותר הגבוהה האיכות של אלא הרופאים כישורי

שפה בעיות
של במקרה רופאחולה. ביחסי חיוני מרכיב הדברים, מטבע היא, טובה תקשורת
כמובן היא התקשורת ואנגלית, עברית דוברי ורופאים רוסית דוברי חולים
צוות חבר בעזרת מקומות במספר זו בעיה פתרו מינהלית, מבחינה מוגבלת.
רופא למצוא הרוסית דוברי החולים מנסים המקרים, ברוב בתרגום. המסייע
או האחרות) בקופות מעטים רק אך כללית בקופ"ח מהם רבים (יש רוסית דובר
רבים במקרים אולם, שיתרגם. צעיר משפחה בן להביא או לשני, אחד לסייע
מן רבים ומאוכזב. מתוסכל הרופא מחדר יוצא והחולה נפתרת, אינה הבעיה
עם מגע בכל בעיה מהווה השפה שמחסום אמרו הקשישים, בעיקר המרואיינים,
היכולת חוסר במיוחד. חמורה הבעיה הרפואי הצוות אם במגע אך הישראלים,
של כסיבות קרובות לעתים צוינו הרופאים, מצד ההבנה ואי צורכיהם, את לבטא
בעזרת הסתדרו הקשישים מן חלק הרופא. אצל הביקור דחיית או ביטול

זו. שפה מבינים אינם הצעירים שהרופאים שציינו היו אך האידיש,

מקבלות כלל בדרך הנשים לשעבר, המועצות שבברית לכך קשורה נוספת בעיה
להן יש שבישראל התלוננו המרואיינות מן חלק מרופאותגיניקולוגיות. טיפול
הכרוכה המבוכה עם הן להתמודד צריכות והן גברים, לגיניקולוגים רק גישה
את תיארה ממינסק קשישה אשה התקשורת. מחסום עם והן גבר בידי בבדיקה
להסביר כשניסיתי נעימה לא כך כל חוויה לי "...היתה כך: שלה התסכול
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שאני שלו, השאלות את ולהבין שלי העדינה הבעיה את צעיר ישראלי לגיניקולוג
שלנו באזור אין בעצמי. לטפל וללמוד חוזרים מביקורים להימנע מתכוונת

(ישראלית)." גיניקולוגית אפילו או רוסית דובר גיניקולוג

כדאי רצינית רפואית בעיה יש שכאשר היתה קרובות לעתים שהובעה נוספת דעה
כפי מופנים, שאליו הראשון הרופא על להסתמך ולא טוב רופא ולמצוא לנסות
רופא מקרה בכל מעדיפים הם האם ישירה לשאלה המועצות. בברית גם שעשו
אבל כן,  שגרתי לטיפול החולים: רוב ענו עברית, דובר רופא על רוסית דובר

המוצא. חשוב לא טוב, רופא  רציניות לבעיות

סניעה מבצע1

במרפאה שגרתית לבדיקה אותי יזמינו בשנה שפעם ^דעתי תמיד הולדתי "בעיר
ודחיתי הבדיקות, כל את לעשות אהבתי לא אחרים כרבים למעשה, המקומית.
לבריאות לדאוג שתפקידו מקומי רופא שיש ידעתי אבל  שאפשר כמה עד אותם
בעיה בפניהם תציג לא אם אותנו; מזניחים שהרופאים מרגישים אגו כאן שלי.

לבדיקות." אותך ישלחו לא לעולם ספציפית....

בהם נכללו הסובייטית. הבריאות במערכת מרכזי מרכיב היוו מניעה מבצעי
כללית פיזית בדיקה ושתן, דם ספירות רנטגן, (צילומי שנתיות סינון בדיקות
במרפאות שנערכו שד) ובדיקת Pap בדיקת כולל לנשים, גניקולוגית ובדיקה
סביב התמקדו בבריאות המניעה פעולות כל העבודה. ובמקומות המקומיות
התעמלות, כגון בריאות, התנהגות בקידום הושקע מאמץ פחות אלה; בדיקות

עישון. והפסקת נכונה תזונה

אחראים היו בה והעובדים המערכת  פטרונית היתה היעד לאוכלוסיית הגישה
לכל תזכורת קיבל לבדיקות, הוזמן הוא סובייטי: אזרח כל של בריאותו לשמירת
(כך, מעקב נערך טיפול של שלב כל אחרי כאשר לבדיקה; להופיע חייב והיה תור
החולה של מצידו אידאליים). בתנאים לפעול צריכה המערכת היתה לפחות,
שבוזבז הזמן בגלל הללו הבדיקות את אהבו לא רבים פעולה. שיתוף רק נדרש
עצמם ראו אנשים כאשר לעיין נראית סיבה להם היתה שלא ובגלל בהמתנה
אמצעי כעוד רבים ידי על נתפסו מלמעלה, שנכפו אלה, מניעה פעולות כבריאים.
לעתים היתה ההיענות לכן, הפרטיים. בחיים וכהתערבות המדינה של שליטה
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בסנקציות להיענש יכול היה נענה שלא מי הצעירים. בקרב בעיקר נמוכה,
עבודה). מקום של (בקליניקות השנתית החופשה דחיית כגון  מינהליות

תמיד לא הולם טיפול שהמשך מכיוון בלבד, שטחית פעולה הסינון היה לעתים
במידה הצליחו, אלה פעולות שני, מצד בסיכון. שנמצאו לאלה זמין היה
לראות האנשים את ולימדו סיכון גורמי לגבי המדועות את להעלות מסוימת,

בכלל. הרפואי הטיפול מן שגרתי חלק המניעתי בטיפול

שלנו מהבריאות אכפת לא אחד לאף
אחראית אשר חיצונית סמכות כל שאין לגלות העולים הופתעו העלייה, לאחר
בלבד. באחריותם הינן המניעה פעולות ושכל בריאותם, אחר למעקב
ש"לאף בולט, רצון שביעות בחוסר לעתים אחת, מפעם יותר ציינו המרואיינים
סינון, בדיקות מבקשים העולים לעתים שלנו". מהבריאות אכפת לא כאן אחד
כחוסר להתפרש עלול כאלה לבדיקות אותם לשלוח הרופא של וסירוב

אחריות. וחוסר מקצועיות

ביקשו שהם דיווחו נשים ארבע מניעה. לטיפול כספיים מכשולים על שדיווחו היו
עליהן יהיה (50) הזכאות לגיל מתחת שהן שבגלל להן נאמר אך ממוגרפיה,
הבדיקה. על לוותר החליטו ושתיים לשלם, החליטו נשים שתי מכיסן. לשלם

בדיקות את ודורשים יוזמה נוקטים שהם דיווחו מהמרואיינים שחלק למרות
המערכת לבריאותם. אישית אחריות של תחושה להם אין רוב פי על המניעה,
מכך וכתוצאה ברופאים, תלויים שיהיו לכך הביאה הפטרנליסטית הסובייטית
אבל יותר. מתבקש עצמי טיפול כאשר אפילו רפואי, טיפול בדרישת עקשנים הם
משום ממחלות, להימנע כדי שלהם החיים אורח את לשנות נטו לא הם
שלהם. אחריותם ולא מחלות, למנוע הרפואי הממסד של אחריותו שזו שהאמינו
משקפת והיא הקשישים, המרואיינים עם בעיקר רבים, מראיונות עלתה זו גישה
במישור בריאות קידום עלידי מניעה לבין רפואית מניעה בין האיזון חוסר את

המועצות. בברית לבריאות הגישה את אפיינה אשר  ההתנהגותי

היו מסכנות התנהגויות בכלל, החיים לאורח שהתייחסו השאלות מן שעולה כפי
הינם הנשים מן וכרבע הגברים כמחצית המרואיינים. בקרב מאוד שכיחות
סבלו קלוריות, עתירת תזונה על נסמכו רבים כבדים, או בינוניים מעשנים
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אלה שהרגלים ידעו המרואיינים רוב גופנית. בפעילות עסקו ולא עודף ממשקל
שהובעה העיקרית העמדה לשנותם. כדי הרבה עשו לא אך לבריאותם, מזיקים
שליש כשני בקרב "פטליסטית" היתה מחלות מניעת של האפשרות לגבי
להיות עשויה בריא חיים שלאוררו האמינו הנוסף השליש ואילו המרואינים,

חיובית. השפעה

אלטרנטיבית רפואה
בברית אלטרנטיבית. ברפואה רב עניין רווח הרוסית, דוברי העולים בקרב
לגישות פנו שרבים לכך הבריאות במערכת המעמיק המשבר הביא המעוצות
של מסועפת רשת התפתחה המועצות ברית ברחבי הרפואי. לטיפול חלופיות
חלקם  וכו') מגע תרפיית אוריינטליים, (הומאופתים, אלטרנטיביים מרפאים
שלא העולים הרופאים מן חלק בישראל, לא. וחלקם רפואיות דיפלומות בעלי
קרובות לעתים "אלטרנטיביות". מרפאות פתחו הבריאות במערכת עבודה מצאו
למרות אלה. במרפאות ואלטרנטיביים קונבנציונליים טיפולים משלבים הם
קרוב רוסיה. מעולי רבים למשוך הצליחו הם זולים, אינם שלהם שהשירותים
להתייחסות זוכה שאינו העולים, של חברתיתרבותי צורך ממלאים שהם לוודאי
לפחות כזה אלטרנטיבי לשירות פנו מהמרואיינים כשליש הרפואי. הממסד מצד
במצבם שיפור וחשו הטיפול מן מרוצים היו ורובם ארצה, הגיעם מאז אחת פעם

ממנו. כתוצאה הבריאותי
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אש9וז

והסיעודי הרפואי הטיפול איכות .1

בצורה בי שמטפלים הרגשתי.. לשחרור ועד החולים בכיה. הראשון הרגע "מן
" אישית לא מאוד אבל חכמה מאוד

" שליי הגוף על הגיתוח את ביצע מי יודעת אינני עג:שיו "עד

גבוהה טיפול רמת
אחד ממוסד שונה היתה לשעבר המועצות בברית החולים בבתי הטיפול איכות
חולים מבתי החל שונים, מסוגים מוסדות כללה שם האשפוז מערכת למשנהו.
חולים בבתי וכלה ביותר, הבסיסיים השירותים ניתנו שבהם ומקומיים קטנים
הרשת זו: בצד זו פעלו מקבילות מערכות שלוש מתוחכמים. טיפולים שסיפקו
וארגונים; תעשיות של החולים בתי רשת הבריאות; משרד בניהול הכללית
המשוכללים הרפואיים המוסדות מרבית רפואיים. מחקר מכוני בניהול מוסדות
גדולות ובערים הבירה בערי מרוכזים היו והשלישונית השניונית ברמת יותר
אבל, טוב. די רוב, פי על היה, הרפואי הטיפול העירוניים, החולים בבתי אחרות.
דבר וטכני, סיעודי אדם בכוח מחסור של מבעיות סבלו הללו החולים בתי רוב
על מוטל היה קרובות לעתים בחסר. לקה הניתוח שלאחר שהטיפול לכך שגרם

באחיות. מחסור בגלל שנוצרו החוסרים את למלא החולה משפחת

שלושה, למעט המרואיינים, כל אמרו בארץ, למצב ובהתיחסות לכך, בהשוואה
רובם והסיעודי. הרפואי הטיפול מאיכות למדי מרוצים או מאוד מרוצים שהיו
המקצועית הרמה ואת היעילות את ציינו יותר) הקשים המקרים (ובעיקר
הטיפולים ושל מודרני ציוד של הזמינות את הרופאים, של הגבוהה
טובות הטיפול שתוצאות ציינו אף רובם הדרושים. הדיאגנוסטיים/תרפויטיים
כטוב הסיעודי הטיפול את דירגו שלישים שני המועצות. בברית שהיו מכפי יותר
היה הסיעודי שהטיפול ציינו הרוב רצון. משביע שהוא אמרו וכשליש כמצוין או
בבני תלויים פחות הרבה היו ושהם המועצות, בברית הניתן מזה ערוך לאין טוב

טיפול. להספקת משפחה
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"צור קו על מוצר כסו
צוות עם הקשר מהם, רבים לגבי .65 גיל מעל היו (15 מתוך 10) המרואיינים רוב
האווירה על להתלונן נטו הם באשפוז. העיקרית הבעיה את היווה החולים בית
הוא החולים "בית החולים: אחד כדברי החולים. בית בתוך לאאישית המאוד
מרגישים החולים, ואנו, וטכנאים, מהנדסים הם והאחיות הרופאים חרושת, בית

ייצור". קו על מוצר כמו

הדוק קשר רוב, פי על החולים, בתי לרופאי היה המועצות בברית לדבריהם,
אחר לעקוב שתפקידו מטפל, רופא היה במחלקה חדר בכל חוליהם. עם למדי
שניתן בו המטפל הרופא מי ידע מאושפז שכל כך הטיפול שלבי בכל החולים
רוב פי על היה בחדר החולים מספר כי לזכור (יש ובעיה שאלה בכל אליו לפנות
נמצאים שהם לזמן בנוסף בישראל). חולים בבתי מהמקובל יותר גדול
המוביליים, החולים יכלו שבהן קבלה, שעות כלל בדרך היו רופא לכל במחלקה,
להסתגל התקשו המרואינים שונות. בשאלות אליו לפנות משפחתם, בני או
כמתנכר מהם רבים אצל נתפס אשר בארץ, החולים בבתי הרופאים של ליחסם

התלוננה: ניתוח שעברה הקשישות הנשים אחת ולאאכפתי.

איש ולמעשה ולאחריו; הניתוח בעת עלי שיעבור למה אותי הכץ לא אחד אף ..."

ע*בעת במשך הראשונים... ההחלמה ימי במשך מרגישה אני איך אותי שאל לא
עלזוקים... כך כל הם רב. בקיצור אז וגט אחת פעם בקושי אותי בדקו האשפיז ימי
הם אובייקטיבי שבאופן מניחה אני ... להקשיב או אתך לדבר מוכנים לא כך וכל
זה אולי אונים וחסרת אומללר כך כל הרגשתי אני אבל שצריך, כמו הכל עשו
אבל  הישראלים התולים מן פחות מבינה אני  בעברית שלי הידע חו0ר בגלל

או עגיץ של שמץ בלי  לתיקון אותה שהביאו ישנה מכונה כמו הרגשתי
סימפטית"

המנתח. הרופא עם לשוחח האפשרות לחולים ניתנה שלא כך על תלונות גם היו
הזדמנות כלל בדרך ניתנה לניתוח זקוקים שהיו לחולים המועצות, בברית
בארץ, לאחריו. והן הניתוח לפני הן אחת, פעם לפחות המנתח, עם לשוחח
ניתנה מהם לבודדים ורק המנתח, הרופא מיהו ידעו בלבד מעטים זאת, לעומת
ידעתי לא הניתוח "עד המטופלות: אחת כדברי מצבם. על עמו לשוחח ההזדמנות
יותר לדאוג... מה לי ושאין טובים, המנתחים שכול אמרו הם המנתח. יהיה מי
אלי. לב שם לא אחד ואף הכירורגית המחלקה מן רבים רופאים הופיעו מאוחר
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לשאול, נעים לי היה לא האחיות. ידי על נעשתה הניתוח שלאחר העבודה כל
ביצע מי יודעת אינני עכשיו שעד כך שבפי, האידיש ומעט הגרועה העברית בגלל

שלי". הגוף על הניתוח את

להסתמך נאלצו המטופלים רוב השפה. ממחסום נובע הבעיה מן חלק כי ייתכן
האידיש. בעזרת להסתדר הצליחו חלקם כמתרגמים; חברים או קרובים על
הצוות מקרב רוסית דוברי בעזרת נפתרה השפה שבעיית דיווחו ממחצית למעלה
נוחות חוסר חשו רובם עדיין אבל אחרים, חולים בעזרת או האחיות), רוב פי (על

נתון. רגע בכל צורכיהם את לבטא הצליחו שלא משום ועצבנות

אוהבים אינם שהרופאים אמרו עברית דוברי היו שלא המרואיינים מן חלק
כך עקב שמתבזבז הזמן הנראה ושכפי מתורגמן, באמצעות החולים עם לדבר
אך רוסית, דוברי רופאים להם שהיו אמרו מרואיינים שלושה אותם. מרגיז
הרופאים של מאלה שונים היו לא החולה עם לשוחח ונכונותם אלה של שיחסם
עצמם את להתאים שואפים הרוסית דוברי הרופאים לדעתם, הישראלים.
לצורכי להיענות כדי המשחק חוקי את לשנות מוכנים ואינם הישראלי, לממסד

העולים.

האשפוז משן
בישראל. מאשר ארוך היה לשעבר המועצות בברית החולים בבתי האשפוז משך
אדם. ובכוח משוכלל בציוד מתמיד מחסור עקב מאוד איטי היה האבחון תהליך
ניתנה בטרם שבועות, ואפילו ימים, במחלקה לשהות החולים על היה לעתים
שכיחים, היו ניתוח שלאחר זיהומים המתאים. והטיפול הסופית האבחנה להם
מהזיהומים ההחלמה זמן אנטיספטיות; ובתרופות מתכלה בציוד מחסור עקב
נשלחו, שבץ או לב ממחלות שסבלו חולים האשפוז. משך את יותר עוד האריך

האשפוז. לאחר שיקום, למוסדות קרובות, לעתים

את היטב להכיר אפשרות היתה לחולים חיובי: היבט גם היה הממושך לאשפוז
הרצון שביעות על אולי, שהשפיע, דבר אישית, יחסים מערכת עמו ולבנות הצוות

כולו. מהאשפוז

נוצל בארץ האשפוז שזמן הדגישו החולים רוב כי מפתיע זה אין אלה כל לאור
שוכבים החולים כאמור, שם, המועצות, לברית בהשוואה ביעילות יותר הרבה
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שליש שני בצד זאת, עם יחד ולטיפול. לאבחון מחכים כשהם ארוכה תקופה
ששחררו סברו המרואינים כשליש האשפוז, ממשך מרוצים שהיו המרואיינים
שוב אושפזו הם עת בטרם השחרור שבגלל ציינו אף מקצתם מדי. מוקדם אותם

סיבוכים. עקב

פרוטקציה ביורוקרטיה, המתנה, תור'ם, .2
תורים

תורים, היו ולא כמעט לשעבר המועצות בברית המקומיים החולים בתי ברוב
זקוקים שהיו חולים אולם, רופאים. של וזמינות גדול מיטות להיצע הודות
נאלצו המרכזיים, במוסדות רק לקבל היה שניתן יותר, מתוחכמים לטיפולים
תהליך היה עלול אלקטיביים, במקרים לקבלה. כך ואחר להפניה קודם לחכות,

חודשים. 186 להימשך זה

במצבים הטיפול בין בהבדלים להבחין ניתן בארץ, ההמתנה למצב בהתיחסות
מצבים עקב שאושפזו המרואיינים כך, אלקטיביים. טיפולים לבין אקוטיים
של גבוהה יעילות ציינו פרטי) ברכב או אמבולנס באמצעות (אם אקוטיים
מהירות, אבחון ובדיקות קבלה באמבולנס, מהירה הגעה  הדחוף הטיפול
שירותי פני על ניכר שיפור בכך ראו הם וכר. המתאימה למחלקה זריזה הפניה
במחלות החולים של יותר גבוהה תמותה קיימת שם בבריה"מ, האקוטי הטיפול
של מאוחרת (הגעה החירום שירותי של הלקוי המצב עקב דם, וכלי לב
בנתינת עיכובים האמבולנס, בתוך הולם בלתי ראשונה עזרה ציוד אמבולנס,

החולים). בבית הטיפול

נאלצו בארץ אלקטיביים טיפולים לצורך שאושפזו המרואיינים לכך, בניגוד
החולים לקופת למצבם, בהתאם לשנה, ועד מחודש של המתנה תקופת לעבור
נדחה שאשפוזם התלוננו מהמרואיינים חלק הופנו. שאליו החולים ולבתי שלהם,
נשים שתי להם. נמסרו שלא אחרות מסיבות או שביתות בגלל פעמים מספר
לבית היעודה בשעה שהגיעו לאחר הביתה נשלחו כאשר תיסכולן את תיארו
פיזית הן עצמן, את שהכינו לאחר במיוחד קשה היה שהדבר ציינו הן החולים;

לאשפוז. נפשית, והן
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וביורוקרטיה עלות
רובם בארץ. לאשפוז הקשורות כבדות הוצאות על התלונן לא מהמרואיינים איש
על לשלם עליהם שהיה מבלי גבוהה ברמה טיפול שקיבלו העובדה את העריכו
נדרשו ארורים ואילו המיון, האמבולנס/חדר בעבור שילמו מהם חלק בנפרד. כך
פרותזות או קטארקט, לחולי עדשה (כגון לניתוח שנדרש רפואי ציוד עבור לשלם
העירוניות. הרווחה מלשכות חלקי, לפחות החזר, לקבל זכאים היו רובם שונות).

ולטיפולים לבדיקות המחלקה בתוך תורים על דיווחו המרואיינים מן מקצת
מחוסר אלה הצוות של מעצלנות לא נבעו העיכובים שלדעתם ציינו הם שונים.

המחלקות. בתוך ארגון

בתחום הן  רבים מסמכים לאסוף עליהם שהיה התלוננו המרואיינים כמחצית
להסביר טרח לא איש לדבריהם, האשפוז. לצורך  הרפואי בתחום והן הכספי
הארוכים התורים על התלוננו כולם כמעט אלה. מסמכים נועדו למה להם
על התלוננו וחלקם החולים, בבתי השונות המחלקות של החוץ במרפאות

לאשפוז. הקבלה בתהליך עיכובים

פרוטקציה
ולתשלומים ל"פרוטקציה" מזומנות לעתים נדרשו המועצות בברית החולים
תשלום באמצעות להם. הניתן הטיפול איכות את לשפר כדי לשולחן" "מתחת
בחשאי שילמו רבים לאשפוז. התור על לדלג שהצליחו חולים היו לרופא,
של ההצלחה סיכויי את לשפר כדי יקרות, מתנות להם נתנו או למנתחים,
עם הרפואי, הצוות עם אישיים קשרים תודה. להביע הניתוח, לאחר או, הניתוח,
וכן יותר, איכותי או מהיר טיפול לקבלת לסייע יכלו כספי, תגמול מתן בלי או

המחלקה. בתוך משופרים פיזיים תנאים

"מתחת תשלומים על או פרוטקציה על סמכו לא הם שבארץ דיווחו המרואיינים
כל כללית, שפה). בעיות בגלל הנראה (כפי טיפול קבלת לשם לשולחן"
ציינו שחלקם למרות זקוקים, היו שלו הטיפול את שקיבלו דיווחו המרואיינים
הפנימיים בתורים במיוחד בלט הדבר יותר". שווים ויש שווים יש כאן, ש"(גם)
בעוד שעות, הרופא לחדר מחוץ חיכו החולים מן חלק כאשר החולים, בבתי
מקשרים נבע שהדבר התרשמו המרואיינים זאת, עם יחד מייד. נכנסו אחרים

המועצות. בברית היה שנהוג כפי חוקיים, בלתי מתשלומים ולא אישיים

21



ושירותים פיזיים תנאים ציוד,
בבתי רפואי בציוד חמור מחסור המועצות בברית נוצר האחרונות בשנים
ועזרי תרופות להשיג כדי השחור לשוק לפנות נאלצו החולים ומשפחות החולים,
היה ציוד להם שישיגו משפחה קרובי להם היו שלא לחולים אחרים. רפואה
גרוע היה החולים בבתי האוכל בנוסף, הטיפול. את להשלים יותר קטן סיכוי
בבתי מזון. להם שיביאו משפחה קרובי על לסמוך נאלצו והחולים למדי,
החולים בבתי אך ומקלחות, שירותים מספיק היו לא יותר הישנים החולים

למדי. סביר זו מבחינה המצב היה החדשים

הודות זאת סבירים. העירוניים, באזורים לפחות היו, הסניטריים התנאים
רשויות של תדיר לפיקוח הודות וכן המועצות, בברית היגיינה של חזקה למסורת

הבריאות.

מן רצון שביעות הביעו המרואיינים רוב המועצות, בברית למצב בהשוואה
היתה בחדר, להתחלק שנאלצו למרות  בישראל החולים בבתי הפיזיים התנאים
פחות בישראל שהמחלקות ציינו הם פרטיות. של מידה על לשמור אפשרות להם
את מצאו שלא אמרו זאת עם יחד אבל המועצות, בברית מאלה צפופות
היה הניקיון לחדרים; צמודים היו והמקלחות השירותים ציפו. שלו ה"לוקסוס"
המרואיינים שרוב למרות רצון, משביע היה האוכל החולים. בתי בכל בסדר

מהבית. אוכל גם הביאו
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ובילד באם הסיפול

הצוות ויחס השירות ארגון .1

מפותחת מדינה של הרגשת יש באמת חולים, בבית או חולים בקופת "כשמבקרים
לעיר לחזור כמו זה ולילד, לאם לתחנה כשבאים היטב ומצויד נוח מבריק, הכל 

מקצועיות שאחיות חבל והעזובה הישנה הנשים למרפאת באוקראינה, הקטנה
אלה," בתגאיס לעבוד שייכות כן כל

*..*..**..*... ■*"■.■ ■ ■■■""■ .■■ ■

לבריאות במרכזים השכונתית ברמה לידה שלפני טיפול ניתן המועצות בברית
שד, ובדיקות פאפ בדיקות גניקולוגיים, טיפולים גם סיפקו אלה מרכזים האישה.
הכשרה בעלות ואחיות גניקולוגים כלל המרכזים צוות היריון. מניעת ושירותי
15 גיל ועד הלידה מן קורטיביים וטיפולים מונע טיפול קיבלו הילדים מיוחדת.
ידי על מובטחת היתה הטיפול המשכיות כאשר מקומיות, ילדים במרפאות
רשומות ושל האישה לבריאות המרכזים מן ההריון רשומות של למרפאה העברה
את קיבלה המרפאה כאשר ליולדות. המיוחדים החולים מבתי והיילוד הלידה
לטיפול בנוגע האם את ותדרכו היילוד את בדקו ואחות רופא של צוות התיק,

בו.

"טיפת  ולילד לאם (תחנות המשפחה לבריאות לתחנות הנשים הופנו בארץ
אבל אחידה, היתה לא השירות מן המרואינות של הרצון שביעות רמת חלב").
כל כמעט מהשירות. מאוכזבת מאוד שהיא ציינה לא מהאמהות אחת אף
שיטת את הנוחות, השעות את שיבחו הן השירות. זמינות את ציינו הנשים
של הטלפונית התזכורת ואת ההמתנה, זמן את המקצרת המוקדם התיאום
מקצועית ברמה פועל בתחנה שהצוות גם התרשמו הנשים רוב האחיות.
היו לא האמהות. לצורכי וערניות ידידותיות ושהאחיות גבוהה, ובמחויבות
לבין הבריאות משרד של בתחנות שביקרו אלה בין הרצון שביעות ברמת הבדלים

העיריה. של בתחנות שביקרו אלה

ושאלה התחנות, עם שלהן בקשר שוליות בבעיות רק שנתקלו דיווחו הנשים רוב
השפה. מחסום היא העיקרית הבעיה כצפוי, הזמן. במשך יותר או פחות נפתרו
היתה התחנות מחמש ב4 רוסית. דוברת אחות למצוא שניסו ציינו הנשים כל
לאחות לפנות נאלצו כאשר הזמן. מן חלק לפחות רוסית, דוברת צוות חברת
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ולהבין בבהירות להתבטא והתקשו נוחות חוסר חשו המרואיינות עברית, דוברת
האחות. הוראות את

הגישה הרגיזה יותר, המשכילות ובעיקר מהמרואיינות, חלק את בנוסף,
המועצות. מברית עולות כלפי האחיות של לדעתן, והפטרנליסטית", "השחצנית
ממדינה הגעת כאילו אלייך שמתיחסות ישראליות אחיות "יש מהן: אחת כדברי
מגיל כבר יודעת שאת ודברים פשוטים הגיינה חוקי לך ומסבירות מפותחת, לא

".10

הצוות של הגבוהה המקצועית הרמה בין ההבדל את ציינו מהמרואיינות רבות
התרשמו מהן רבות התחנות. מן חלק של העלובה הפיזית הסביבה לבין
בבריה"מ שהיה כפי בדיוק בישראל, נמוכה בעדיפות הוא ובילד באם שהטיפול
ברוסית כתוב חומר להשיג הצליחו שלא ציינו המרואינות בנוסף, לשעבר.
החוברות וכר. נכונה תזונה חיסונים, על הסברים המכיל טובה באיכות
מידע שקיבלו אמרו הנשים מן חלק מיושנת. ו/או מאוד כלליות היו הקיימות

מהתחנה. מאשר מחברותיהן שימושי יותר הרבה

ביקש לא בתחנה שאיש דיווחו נשים חמש שירות, עבור לתשלום באשר לבסוף,
בתחנות נשים שש לבריה"מ. בדומה חינם, שירות שזהו בטוחות ושהן לשלם מהן
פעם שילמו והיתר ש"ח) ל150 עד ש"ח (מ90 פעמי חד תשלום שילמו העיריה של
וחלק התשלום, את לקבל התעקשו לא הצוות אנשי לדבריהן, חודשים. בששה
אמרה לא מהן אחת אף הנמוכה. הכנסתן בגלל הנחה שקיבלו דיווחו
ומוצרי חיתולים לתינוקות, שמזון ציינו רבות שני, מצד בעיה. היווה שהתשלום
דברים שם המועצות, בברית מאשר בישראל יקרים יותר הרבה לתינוקות טיפוח

המדינה. עלידי מסובסדים היו אלה

בי7^'ם הטיפול .2
צוות ידי על ולילד לאם לתחנות הופנו קטנים ילדים עם לישראל שהגיעו נשים
נפרד הוא בקופה הניתן הקורטיבי שהטיפול מכך הופתעו חלק החולים. קופת
הן המשפחה. לבריאות בתחנה האחות עלידי הניתן בתינוק השוטף הטיפול מן
בבריה"מ. שנהוג כפי אחת, גג קורת תחת ירוכזו לילדים השירותים שכל ציפו
ולא הרופאים, שלדעתן היתה המרואיינות מקצת עלידי שהובעה נוספת ביקורת
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בברית נהוג שהיה כפי התינוק, התפתחות אחר לעקוב שצריכים הם האחיות,
המועצות.

חיסונים
לגן להתקבל יכול אינו ילד במרפאות; נערכים חובה חיסוני הסוביטית, במערכת
החיסונים, של הלאאמינה האיכות בגלל אבל, חיסונים. פנקס לו אין אם ילדים
מחיסון להתחמק המנסים הורים יש מחלות. במניעת אפקטיביים תמיד לא הם
חד במזרקים מחסור (יש נגועות מחטים או לוואי תוצאות של מפחד ילדיהם,
בפנקס לחתום הרופאים את משחדים או המשכנעים הורים יש פעמיים).
של מגוון יש הילדים לרופאי הזריקות. כל את למעשה לתת מבלי החיסונים
שנולדו לתינוקות כך, החיסון. מועד את לבטל או לדחות שעשויות נגד הנחיות
ממצבים הסובלים תינוקות גם כמו נמוך, משקל בעלי ותינוקות זמנם טרם
ולהשתמש חודשים, ל126 החיסון את לדחות לעתים נהוג היה שונים, רפואיים
חיסון את למנוע כדי זה בתירוץ המשתמשים הורים יש יותר. חלש בחיסון

ילדיהם.

התינוקות כל כמעט שונה. היא החיסונים לנושא הגישה כידוע, בישראל,
מונחה מוגדרים מאוד במצבים ורק קבוע זמנים ללוח בהתאם חיסון מקבלים
הגבוה ההיענות משיעור הופתעו המרואיינות מן חלק חיסון. לתת לא האחות
סיבוכים יפתחו שילדיהן מודאגות היו וחלקן הישראליות האמהות של מצדן
בסקפטיות מאופיינת החיסונים לנושא העולות גישת כללית, מהחיסון. כתוצאה

המועצות. בברית קודם מניסיון כתוצאה הנראה כפי מסוימת,

קורט'ב"ם טיפולים
לו שיש ילד לילדים. קורטיביים בריאות שירותי של מגוון קיים המועצות בברית
עם להתייעץ ניתן הלילה, במשך ילדים. מרופא בית ביקור כלל בדרך מקבל חום
ללא מיוחד, אמבולנס יישלח הצורך ובמידת בילד, לטיפול מיוחדת חירום יחידת
מלא בתשלום ימים שבועיים עד חופשה לקחת יכול ההורים מן אחד כל תשלום.
הכולל הימים למספר גבול אין חולה; בילד לטפל כדי מחלה) של מקרה (לכל

בשנה. המותר

בידן, המצוי המידע שלפי מכך תסכולן את הביעו רבות אמהות זה, רקע על
השירות מן כחלק תשלום, ללא בית ביקורי מבצעים אינם בארץ הרופאים
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(לרובן באוטובוס לקופה חום עם חולה ילד להביא הצורך על התלוננו הן הרגיל.
בחדר נוספות להידבקויות הילד את לחשוף שמסוכן סברו הן בנוסף, רכב). אין
ההפרדה גם כאמור, האחרים. הילדים את בכך ולסכן המרפאה של ההמתנה
הקורטיבי, הטיפול לבין המשפחה לבריאות בתחנות לתינוק הניתן הטיפול בין

כמיותרת. בעיניהן נתפסה החולים, בבתי הניתן

ב'לד'ם לס'פול תרםת'ות גישות

הנקה לגבי הסותרות ההנחיות מן לגמרי מבולבלת ואני הראשון, תינוקי "זהו
את להאכיל  טבעית בשיטה מאמינים כאן המקימית. ומהאחית מאמי שקיבלתי
להניק לאמהות נאמר ברוסיה ינק. הוא כמה לבדוק מבלי מבקש, כשהוא התינוק
שיטה באיזו יודעת אינני הנקה. כל אחרי התינוק את ולשקול קבועים, במרווחים

אחריית." תסרת קצת נראית אבל יותר, קלה הישראלית הגישה  לנקוט

הסוביטיות האמהות המועצות. ובברית בישראל שונה בילד לטיפול הגישה
ונוטות מדומים) או (אמיתיים שונים חיצוניים לסיכונים יותר ערות להיות נוטות
סניטציה מערכת בעלת ממדינה בבואן שוליות. מחלות מפני גם הילדים על להגן
המשכילה), העירונית האוכלוסייה בקרב (לפחות גבוהה אישית והיגיינה חזקה
נדהמו המרואיינות לדוגמה, בארץ. ההיגיינה מרמת מרוצות אינן לעתים העולות
התינוק, לפי אותו ומחזירות הרצפה מן מוצץ מרימות בישראל שאמהות מכך
הנשים מן חלק התינוק. ליד מעשנות שאמהות ומכך תחילה אותו שירחצו מבלי
לאם נאמר המועצות בברית לדוגמה, הגישות. שתי בין נקרעות שהן אמרו
אותן להנחות מקובל בישראל ואילו קבועים, במרווחים התינוק את להאכיל

רעב. כשהתינוק להאכיל

מברית העולות התרבויות. בשתי שונות למחלות הסיבות לגבי התפיסות גם
משום הקרה, האבן רצפת על קטנים ילדים ששמים מכך מזועזעות המועצות
לעולם העולות בנוסף, ולשפעות. להצטננויות כמקור ברוסיה נתפסת קרה שאבן
בארץ והחינוך הבריאות מערכות לדעתן, ספר. לבית או לגן חולה ילד ישלחו לא
הילדים. בקרב המחלות תפוצת מניעת ועל ההיגיינה על צורכן די מקפידות אינן
הגדל הסיכוי בגלל לגנון ילדיהן את לשלוח רוצות שאינן שאמרו מרואיינות היו
כשאני מזדעזעת "אני אמרה: מהן אחת שונות. במחלות להידבק הילדים של
לזחול להם נותנות שלהם: בתינוקות מטפלות הישראליות האמהות כיצד רואה
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בפי מלוכלך מוצץ שמות ציבורי, במקום והמלוכלכת הקרה האבן רצפת על
לא, בריאות? עובדת זוהי באדישות. זאת בכל צופה והאחות  וכר התינוק

ישראלית". אהיה לא לעולם זו מבחינה

באים ישראלים שאבות מכך רצונן שביעות את ציינו אחדות נשים השני, הצד מן
המינים בתפקידי יותר רבה לגמישות סימן בכך ראו הן לתחנה. קרובות לעתים
מסורתי שבאופן ובתפקידים הילדים בגידול הגברים של יותר רבה ולהשתתפות

כ"נשיים". נתפסים

באשה הטיפול .3
ההריון בתקופת הטיפול

לבריאות במרכזים לבקר ההרות הנשים את מאוד מעודדים המועצות בברית
חובה; הוא במרכז הביקור ההריון של השלישי בשליש ההריון. במשך האישה
במרכז ביקרה כן אם אלא האישה של הלידה חופשת את יאשר לא הגיניקולוג

הריונה. של האחרון השליש במשך

בתחנה שגרתיות בדיקות כפול: בפיקוח הנשים רוב עצמן את מצאו בישראל,
ובדיקות בריאות בבעיות לטיפול הקופה רופאי אצל ביקורים וכן ולילד לאם
נמצאים המרכיבים שני בבריה"מ שכן חידוש, בגדר היה זה גם יותר. מתוחכמות
שביעות חוסר הביעה לא המרואיינות מן אחת אף האשה. לבריאות במרכזים
שיכלו מכך מרוצות היו רובן "ריצות". ביותר כרוך שהוא למרות זה, מסידור רצון
נתונה). לאוכלוסייה אחד מרכז יש (בבריה"מ שירות מוקדי מספר בין לבחור

לבריאות ודמן "עוץ, מניעה,  ט0פ*ם שירותים
אחר (מעקב התחנה של הבסיסיים בשירותים רק השתמשו מהנשים שליש כשני
שאינן אמרו רובן התפתחות). ובדיקות התינוק חיסון ו/או ללידה הכנה הריון,
חינוך או משפחה תכנון כגון נוספים, שירותים בתחנה שיש לכך מודעות
הללו. בתחנות זמינים היו אלה שירותים האחיות, דברי לפי אבל לבריאות.
לי אמר לא אחד ואף כשנה... זו בתחנה מבקרת "אני דיווחה: אחת מרואינת
ורק גניקולוג, אצל פרטי באופן זאת עשיתי תוךרחמי. התקן כאן לקבל שאפשר

המחיר". בחמישית כאן זאת לעשות שיכולתי לי נודע כך אחר
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את בעיקר ניצלו התחנה של הנוספים בשירותים שהשתמשו מרואיינות אותן
מאוד. מוזל במחיר תוךרחמי התקן קיבלו מהם ושתיים משפחה, לתכנון הייעוץ
המסופק הריון למניעת העיקרי האמצעי הוא שההתקן התרשמו האלה הנשים
אחרות שיטות על קצר הסבר גם נתנו שהן אמרו שהאחיות למרות בתחנה,
לתכנון הקשור חינוכי במפגש גם השתתפו רובן גלולה). בטוחים, ימים (מחסום,

אחרים. בריאות לנושאי או משפחה

השירותים לגבי העולות את ברור באופן יידעו לא התחנות שצוותי נראה
להשתמש אותן עודדו לא ואף המשפחה) תכנון לבריאות, (חינוך הזמינים
אלה, בפעילויות מעוניינות אינן שהעולות הניחו שהאחיות ייתכן אלה. בשירותים
שהיו אמרו מהמרואיינות מחצית מספיקה. ברמה עברית מבינות שאינן או
שלא הנשים כשנתבקשו זמינה. היתה אילו זו מעין בפעילות חלק לקחת רוצות
תשובות נתנו רובן שלהן, העניין חוסר את להסביר אלה בשירותים עניין הביעו
זאת לדעת מספיק משכילה ו"אני הצוות" את מבינה "לא זמן", לי "אין כגון:
נוטים בבריה"מ שהצעירים העובדה לאור מפתיעה אינה זו תגובה בעצמי".
נטל  חובה טיפולי רוב פי על שהינם  המניעתיים הבריאות בטיפולי לראות

רצוי. ובלתי נחוץ בלתי

 ( ■
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ומסקנות סיכום

הבריאות מערכת בפני רבים אתגרים העמיד המועצות מברית הגדול העלייה גל
שעולים צפוי קשישים, ושל כרוניים חולים של הגבוהים השיעורים לאור בישראל.
להבין כן, אם רבה, חשיבות יש הבריאות. מערכת של כבדים צרכנים יהיו אלה
ממנה. התרשמותם על ולעמוד הבריאות ממערכת ציפיותיהם את יותר טוב

בין הראשוני שהמגע הוא לעיל שהוצגו הראיונות מן העולה הכללי הרושם
לא כי אם למדי, חלק היה המערכת לבין זו וחדשה גדולה צרכנים אוכלוסיית

בעיות. נטול

קופ"ח חברי הדעותשהביעו בין ברורים הבדלים היו הראשוני, לטיפול הנוגע בכל
יותר שיהיה לכך לדאוג אולי, רצוי, הקטנות. הקופות חברי של אלה לבין כללית
מיודעת לבחירה להגיע לעולים לעזור כדי הקופות, בין ההבדלים על זמין מידע
מכך אכזבה הביעו כללית קופ"ח חברי להם. המתאימה הקופה של יותר
חברי בבריה"מ. מהמרפאות בהרבה טובות אינן הישראליות שהמרפאות
קופ"ח לחברי בדומה אולם, השירות; מן יותר מרוצים היו הקטנות הקופות
העלות ומן בית טיפולי של הזמינות מחוסר תסכול הביעו הם גם כללית,

הקופה. ידי על מכוסים שאינם שונים מרכיבים של הגבוהה

בחדרי הביקור האמבולנסים, עלות לגבי הבלבול שבגלל שאמרו עולים היו
זו, בעיה עם להתמודד כדי אלה. בשירותים משימוש נמנעו הם והאשפוז המיון
מכוסים שירותים אילו בבירור המסבירה ברוסית חוברת תכין קופה שכל רצוי
(ובאיזה המבוטח של השתתפות דורשים שירותים אילו הקופה, עלידי במלואם
את ברוסית לפרסם צריך אדום דוד מגן גם כלל. מכוסים אינם ואילו סכום)

האמבולנס. שירות מחיר

והגישה השפה מחסום היו המרואינים שהזכירו העיקריות התרבותיות הבעיות
נדרשים הם כאשר רוח קצרי שהרופאים אמרו עולים הרופאים. של "הטכנית"
של לזמינות לדאוג יש תרגום. לכך דרוש אם במיוחד לשאלות, מענה לתת
באזורים או חולים קופת של המרכזיות במרפאות לפחות מיומנים, מתרגמים
המילולית התקשורת על להקל מנת על מבריה"מ, עולים של גדולים ריכוזים עם
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בן בידי שנעשה תרגום בין גדול הבדל יש לרופאים. החולים בין והתרבותית
אפשר זאת, לבצע ניתן שלא במידה מקצועי. מתרגם בידי תרגום לבין משפחה

מיומנים. לא מתרגמים הניצול של לשיפור דרכים לרופא להציע

ציפו, שלהם הניטים את חוללו לא הישראלים שהרופאים למרות דבר, של בסופו
מוכשרים כללי באופן הינם בישראל הרופאים שלדעתם אמרו המרואיינים
זו לאוכלוסייה השירות את לשפר ניתן גבוהה. באיכות טיפול ומספקים

העולים. של הספציפיים לצרכים הרופאים של יותר רבה רגישות באמצעות

מן מרוצים היו זה פורמלי בלתי בסקר המרואיינים רוב האשפוז, לשירותי באשר
התרשמו הרוב אקוטיים. במצבים אלה במיוחד בארץ, שקיבלו האשפוזי הטיפול
ומן והאחיות הרופאים של הגבוהים הכישורים מן הגבוהה, הטיפול מרמת
למה בדומה כאן, גם שני, מצד החולים. בבית הטיפול של הכוללת היעילות
היחס על התלוננו המרואיינים מן חלק החולים, בקופות הרופאים לגבי שנאמר
המרואיינים רוב ומדוע. להם עושים מה למעשה הבינו שלא כך ועל אישי הלא
הרפואי. הצוות עם אישי קשר חוסר ועל השפה מחסום על התלוננו המבוגרים
תוצאות והן עצמה האשפוז תקופת שהן הדגישו המרואיינים זאת, עם יחד

בבריה"מ. מהמקבילה יותר טובים היו הטיפול

תקופת על תורים, על חולים, לבתי פנייה על נוסף למידע זקוקים בריה"מ עולי
הפנייה מעלות חוששים העולים מן חלק הניירת. ועל שונים, לטיפולים האשפוז
לכיסוי בנוגע הוודאות חוסר מחמת מיון חדר או אמבולנס כמו חרום לשירותי
לעזרה לפנות העולים ממקצת מונע זה שחשש ייתכן החולים. קופות ע"י עלויות

הצורך. בעת

את ראו שרואינו הצעירות האמהות רוב ובילד, באם הטיפול לגבי לבסוף,
קשיי היו שהוזכרו ספציפיות בעיות חיובי. באור זה בתחום הניתן השירות
לחיסון הישראלית הגישה של הבנה חוסר השפה, מחסום בגלל תקשורת
שביעות אי וכן למניעתי, הקורטיבי הטיפול בין השילוב חוסר בתינוק, ולטיפול
המרואיינות החולה, בילד הטיפול לגבי מהתחנות. חלק של הפיזי מהמצב רצון
מצאו הן זאת, עם יחד בית. ביקורי של הזמינות מחוסר מרוצות היו לא
הוא שניתן ושהטיפול לעזור ומוכנים ידידותיים רוב פי על הם בתחנות שהצוותים

ומקצועי. מיומן
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במלאכה לעוסקים יסייעו זה בפרסום שהוצגו והדעות שהרשמים תקווה אנו
ולהיערך בארץ המועצות ברית עולי של והקשיים הבעיות את יותר טוב להבין

זו. לאוכלוסייה השירות לשיפור
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