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הבריאות: במערכת לשעבר המועצות מברית עולים ^
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המשותפת בריאות מדיניות לחקר תכנית במסגרת נכתבה זו עבודה
ברוקד"ל ולגוינסמכון ישראל לממשלת

#

1996 ספטמבר ירושלים '5'' תשנ"ז \^תשרי
י' הספריה o]

1 * וי



לגרונטולוגיה ברוקדייל ג'וינטמכון
וחברה אדם והתפתחות

13087 ת"ד
91130 ירושלים

026557400 טלפון:
025612391 פקס:

,'



תקציר
. ■ ■ . י ...■ י ..■■"> .  

. ... ;■. ■.■ י .; . . ■. ■ /■, ' .■■. י *£* .:;.;. ■ ;י" ■ י י

אלף ל600 קרוב לישראל עלו ,1995 דצמבר סוף ועד הגדול, העלייה גל תחילת ,1989 שנת מסוף
בקליטה חשוב מרכיב מהווה הבריאות במערכת ההשתלבות לשעבר. המועצות מברית עולים ,

אוכלוסיית בקרב התחלואה דפוסי בין שהשוו מחקרים בנוסף, בישראל. העולים של מוצלחת
הוותיקה האוכלוסייה בקרב התחלואה דפוסי לבין לשעבר) המועצות מברית נתונים פי (על העולים

■'' , הבריאות מצב של הכללית התמונה על השפעה להיות עשויה העולים לאוכלוסיית כי הראו בארץ,
השנים לקראת להיערכותה התכנון ועל הבריאות במערכת השירותים מתן היקף על בישראל,

בישראל. הבריאות במערכת העולים על מעודכן במידע הצורך התעורר אלה כל לאור הבאות.

להיות עשויה השפעה איזו בארץ, הבריאות מערכת עם העולים מתמודדים כיצד בוחן זה דוח
■ י של כצרכנים להן הייחודיות הבעיות ומהן בריאות, לשירותי הביקוש על זה בתחום לקליטתם

ג'וינט שערך ארצי סקר ארציים: סקרים כמה מתוך נתונים בעזרת מתבצעת הבחינה זו. מערכת
■ כפי הבריאות מערכת תפקוד את שבחן ,1995 בקיץ בארץ האוכלוסייה כלל על ברוקדייל מכון

שערך מעקב מסקר זמן פני על נתונים בריאות; ביטוח חוק החלת בעקבות הציבור עלידי שנתפס
. .; מסקר נתונים לשעבר: המועצות מברית העבודה בגיל עולים על ו1995 1992 בשנים ברוקדייל מכון

בשירותי שימוש סקר מתוך שנלקחו ונתונים ב1993; בתיחולים בעשרה המכון שערך מאושפזים
ידינו. על ועובדו 1993 ינוארמארס בחודשים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שערכה בריאות

בריאותם מצב את מדרגים מהעולים ניכר שיעור ותיקים, לישראלים בהשוואה כי עולה מהסקרים
לעומת גבוה כרונית נכות או מוגבלות מחלה, להם שיש המדווחים העולים שיעור כן, כמו טוב. כלא
עם לארץ. שעלו מאז התדרדר בריאותם שמצב מדווחים מהעולים כשליש בנוסף, ותיקים. ישראלים
שש מתוך אחת כרונית מחלה לפחות קיום על בדיווח ותיקים לישראלים עולים בין ההבדל זאת,
בקרב השכיחות: הכרוניות המחלות בסוג הוא הקבוצות שתי בין ההבדל עיקר גדול. אינו שנבדקו
אחוז יש הוותיקים בקרב ואילו דם, לחץ ומיתר לב ממחלות שסובלים יותר גבוה אחוז יש העולים

מאסתמה. הסובלים יותר גבוה

בשירותי משתמשים העולים כי מראים בריאות בשירותי שימוש סקר נתוני הרווחת, לדעה בניגוד
רופא אצל הביקורים במספר הם ההבדלים עיקר הוותיקים. מהישראלים פחותה במידה הבריאות
בקופה חברות סוציודמוגרפיות, תכונות שמנטרלים לאחר שיניים. רופא ואצל אחות אצל ראשוני,
ובשירותי מומחה רופא בשירותי גם מהוותיקים פחות משתמשים שהעולים עולה בריאות, ומצב
עם עולה משפחה רופא אצל הביקורים שמספר נמצא יותר מאוחרים בסקרים זאת, עם אשפוז.
ייתכן מומחים. לרופאים הפנייה בשיעור לוותיקים עולים בין הבדל נמצא ולא בארץ הוותק
להידמות עשויים העולים בקרב בריאות בשירותי השימוש דפוסי הזמן שעם מראים אלה שממצאים

' . , הוותיקים. הישראלים של לאלו ויותר יותר

בהשוואה טוב פחות העולים של מצבם הנפש, בריאות ולגבי מונעת רפואה של שונים ממדים לגבי
רפואי טיפול של בדיקות שעברו מדווחות הוותיקות, לעומת העולות, בקרב נמוך שיעור לוותיקים:



מדווחים ותיקים, לעומת עולים, יותר בנוסף, .(pap ובדיקות השד סרטן לאיתור בדיקות (כגון מונע
נמוך נפשית עזרה לקבלת הפונים שיעור אולם בעצמם, עמה להתמודד שהתקשו נפשית מצוקה על

הוותיקים. הישראלים בקרב המקביל השיעור לעומת מאוד

הקופה, רופא אשפוז, תחומים: במספר העולים, בקרב מסופקים לא צרכים של הימצאותם נבדקה
בשירותי בשימוש והן שיניים ברפואת הן כי נמצא, שיניים. ורופא אמבולנס שירותי מיון, חדר
שיניים, לטיפול הנזקקים מסך כמחצית ב1995, העולים. בקרב מסופקים לא צרכים יש אמבולנס,
כאמור, זאת, עם הטיפול. במימון קשיים היתה שצוינה העיקרית הסיבה השירות. את קיבלו לא
למעלה האמבולנס, לשירותי אשר .1992 לעומת 1995 בשנת עלה שיניים לרופא הפונים אחוז
החשש היתה לכך העיקרית הסיבה בו; השתמשו שלא דיווחו זה לשירות הנזקקים ממחצית
לא צרכים נמצאו לא שנבדקו האחרים בשירותים האמבולנס. הזמנת עלות את תממן לא שהקופה

מסופקים.

הבריאות: בשוק כצרכנים התנהגותם באופן לוותיקים עולים בין הבדלים עולים הסקרים מן
בנוסף, ובלאומית. במכבי ויותר כללית חולים בקופת פחות מבוטחים לוותיקים, בהשוואה העולים,
העוברים מרבית הוותיקים. לעומת עולים של כפול שיעור יש האחרונות בשנתיים קופה העוברים בין
מושפעת העולים בקרב הקופה בחירת כי גם נמצא האחרות. לקופות כללית חולים מקופת הם
ידע פחות יש לעולים כצרכנים, וכי הקופות עם אחרים לעולים שהיה האישי מהניסיון בעיקר
רפואה שירותי של נרחב שוק נוצר לא כי מראים המחקר ממצאי הבריאות. מערכת על מלוותיקים
דוברי מרופאים טיפול מקבלים מהעולים שכ7096 משום ייתכן רוסית; דוברי רופאים אצל פרטית
של הרפואי בביטוח כלול שאינו השיניים, רפואת בתחום אולם, החולים. קופות במסגרת רוסית
רוסית. דובר רופא אצל זאת עשו שיניים טיפול שקבלו ממי $92. כזה: שוק שנוצר נראה הקופות,

ומהמגע החולים בקופות השירות קבלת של שונים מהיבטים רצון שביעות נמצאה העולים בקרב
כי עולה הוותיקים של לזו העולים של הרצון שביעות את כשמשווים זאת עם הראשוני. הרופא עם
מרוצים פחות הם בעיקר מקבלים. שהם ומהשירות מהטיפול רצון שבעי פחות העולים כלל בדרך
משהו היה האם לשאלה בתשובה הסברים. ולמתן לתקשורת הקשורים הראשוני הטיפול מהיבטי
שהם לטיפול בהשוואה לשעבר, המועצות בברית מרופאים שקיבלו הרפואי בטיפול יותר טוב
טוב, יותר משהו המועצות בברית היה שאכן אמרו מהעולים כשליש בארץ, מרופאים מקבלים
יותר טוב היה בעיקר מה מציינים כשהעולים יודעים. שאינם אמרו נוסף ושליש שלא, אמרו כשליש
בית, ביקורי ערכו שהרופאים הן השכיחות התשובות המועצות, בברית מרופאים שקיבלו בטיפול
מהאשפוז הרצון שביעות בחינת טוב. יותר מחלות אבחנו ושהם לחולים לב תשומת יותר נתנו שהם
לשער ניתן והמלונאות. הפיזי בתחום בעיקר מהאשפוז, רצון שבעי העולים כי מראה החולים בבית
בקשר שנמצא כפי זאת עם לשעבר. המועצות בברית התנאים לעומת רב שיפור יש אלה שבתחומים
הקשורים תחומים באותם הרצון בשביעות בעיות מתגלות האשפוז בתחום גם הראשוני, הרופא עם
במערכת עצמם לנווט יודעים אינם הם במערכת. ולהתמצאות הרופאים עם לתקשורת כנראה
יותר נדחים ותוריהם ברופא או חולים בבית לבחור האפשרות את פחות מנצלים כן ועל האשפוז

לוותיקים. יחסית



הבריאות, בשירותי השימוש דפוסי על העולים, של הבריאות מצב על מידע המספקים הדוח, ממצאי
לסייע יכולים הבריאות, בשוק התנהגותם ועל בריאות כצרכני לעולים הייחודיות הבעיות על
שניתנים הבריאות בשירותי לשיפור ולהביא בעתיד, הבריאות שירותי כמות תכנון על בהחלטות

אותם. המייחדים ולגורמים לצורכיהם בהתאם לעולים

1



תודות

זה. דוח בכתיבת בידינו שסייעו למי להודות לנו היא נעימה חובה

סקר במסגרת בריאות על השאלות בהכנת תרומתה על אוטנשטייןאייזן לנעמי מיוחדת תודה
כיום רמניק, ללריסה תודה כן, כמו לשעבר. המועצות מברית העבודה בגיל עולים על המעקב
וניסוחו השאלון הכנת בעת העולים של מבטם נקודת בהבנת לנו שעזרה בראילן מאוניברסיטת
הערותיהן על כללית חולים מקופת לקס ונורית מכבי חולים מקופת פרידמן ולנורית הרוסית, בשפה

המלמדות.

הערות והעירו העבודה את שקראו חביב ולג'ק נועם לגילה ובעיקר המכון, חברי לכל תודות
בהדפסה. שסייעו שיזגל ואילנה לוי ולדורית שערכה רוזנפלד לג'ני תודה מועילות.
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עניינים תוכן

1 מבוא

2 המידע מקורות .1

5 הנפש ובריאות הבריאות מצב .2

8 בריאות בשירותי השימוש .3

11 השירותים וזמינות נגישות .4

14 בקופה מהשירות רצון שביעות .5

16 הראשוני הרופא עם הקשר .6

19 אשפוז שירותי .7

21 הקופות בשוק כצרכנים העולים התנהגות .8

24 ממלכתי בריאות ביטוח חוק של נתפסת השפעה .9

25 ודיון סיכום

30 ביבליוגרפיה

32 דמוגרפיות תכונות נספח:



לוחות רשימת

5 גיל לפי ותיקים, וישראלים עולים בקרב הבריאות מצב הערכת :1 לוח

6 גיל לפי ותיקים, וישראלים עולים בקרב כרונית נכות או מוגבלות מחלה, על דיווח :2 לוח

7 1992 לעומת 1995  העולים בקרב הבריאות מצב תפיסת :3 לוח

7 ותיקים וישראלים עולים בקרב כרוניות מחלות של שכיחות ;4 לוח

8 ותיקים ישראלים לעומת עולים  נפש ל1,000 בריאות בשירותי שימוש :5 לוח

9 לוגיסטיות רגרסיות מתוך עולים ידי על בריאות בשירותי שימוש של צולבים יחסים :6 לוח

10 1992 לעומת 1995  העולים בקרב נבחרים בריאות בשירותי שימוש :7 לוח

12 ותיקים ישראלים לעומת עולים השירותים: וזמינות נגישות על דיווח :8 לוח

16 ותיקים ישראלים לעומת עולים בקופה: לקבל שניתן משירותים רצון שביעות :9 לוח

17 נשים ולרופא הראשוני לרופא הקשורות העולים העדפות :10 לוח

18 הראשוני מהרופא העולים רצון שביעות :11 לוח

20 באשפוז עיקריים מתחומים מאושפזים של רצון שביעות :12 לוח

22 1992 לעומת 1995  החולים קופות בין העולים התפלגות :13 לוח



מבוא
600,000 ל קרוב לישראל עלו ,1995 דצמבר סוף ועד הגדול, העלייה גל תחילת ,1989 שנת מסוף
בין שהשוו מחקרים .(1996 ,1995 לסטטיסטיקה המרכזית (הלשכה לשעבר המועצות מברית עולים
לבין לשעבר) המועצות מברית נתונים פי (על העולים אוכלוסיית בקרב והתמותה התחלואה דפוסי
פוטנציאל לעולים שיש כך על הצביעו בישראל, הכללית האוכלוסייה בקרב המקבילים הדפוסים
מקרי בשיעור ההבדלים בשל בעיקר זאת בישראל. הבריאות מצב של הכללית התמונה על להשפיע
אוכלוסיית מול העולים באוכלוסיית סרטן סוגי של השונה וההתפלגות מוחי משבץ המוות
שכיחות מצאו בארץ עולים קבוצות בקרב שנערכו מקומיים מחקרים .(Rennert, 1994) הוותיקים
ותיקים ישראלים לעומת לשעבר המועצות ברית עולי בקרב כלילית לב מחלת של יותר גבוהה
כן, כמו .(1994 (בןנון, ותיקות ישראליות לעומת עולות בקרב דם לחץ יתר של יותר גבוה ושיעור
בהשוואה מחלות, הימצאות של מאד גבוהה רמה בקרבם נמצאה העולים, של עצמי דיווח לפי
גדולה, קבוצה היותם ומעצם השונים התחלואה דפוסי בשל .(Rennert 1992) המערבי לעולם
הבריאות במערכת השירותים מתן היקף על ניכרת השפעה להיות גם עשויה העולים לאוכלוסיית

הבאות. השנים לקראת היערכותה תכנון ועל

אחד מצד העולים. בקליטת חשוב מרכיב מהווה הבריאות שירותי במערכת השתלבות לכך, מעבר
שעשוי לשעבר המועצות ובברית בישראל מערכותהבריאות בין משמעותי הבדל שקיים הסוברים יש
ודפוסי שפה בעיות להם שיש עולים לקבוצות שני מצד הרפואי. בטיפול משמעותי לשיפור להביא
מוכרת לא בריאות מערכת של חדשים כצרכנים ייחודיות בעיות להיות עשויות שונים, תרבות
להיתקל עשויים והם מוצאם, בארץ לו מורגלים שהיו ממה שונה להיות שעשוי באופן הפועלת
(רמניק הרופאים של אוהד פחות וביחס שליליות עמדות כולל הרפואי, השירות בקבלת בקשיים
בברית הבריאות מערכת לטובת שהם היבטים גם להיות יכולים בנוסף, .(Kiderman et al 1995 ;1995

הטכנולוגית. ברמה ישראל לטובת ההבדל למרות וזאת לשעבר, המועצות

שירותי היקף בהרחבת צורך יש העלייה, שבעקבות כך על הסכמה יש המדיניות קובעי בקרב
הגידול לשיעור בהתאם רק להיות צריכה השירותים התרחבות אם ברור זה אין אולם, הבריאות.
ממאפיינים הנובעים מיוחדים לצרכים בהתאם גם שמא או העלייה, מן הנובע באוכלוסייה
השימוש ודפוסי בריאותם מצב בקרבם, הקשישים אחוז כגון העולים, אוכלוסיית של ייחודיים
של הבריאות מצב על במידע צורך יש נכונות החלטות לקבל מנת על הבריאות. בשירותי שלהם
ישראלים משל שונים שלהם השימוש שדפוסי המידה ועל בשירותים השימוש רמת על העולים,

ותיקים.

שינויים הבריאות מערכת עברה בה בתקופה התרחשה הישראלית בחברה העולים קליטת כי יצוין
החולים בבתי שינויים ממלכתי, בריאות ביטוח חוק של והפעלתו חקיקתו ובהם לכת מרחיקי
בקופות רבים ושינויים עצמאיות, כלכליות ליחידות אותן להפוך למגמה הקשורים הממשלתיים
במערכת השירותים בהרחבת הצורך עם בבד בד התרחשו אלה שהתפתחויות העובדה החולים.
איסוף של החשיבות את יותר עוד מדגישה גדולה, עולים אוכלוסיית לקליטת והתאמתם הבריאות

זו. באוכלוסייה הטיפול על השינויים השפעת בחינת לשם אלה בנושאים עדכני מידע
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תוך הבריאות במערכת לשעבר המועצות מברית עולים על נתונים תמציתי באופן מציג זה דורו
שבחן סקר מתוך ותיקים לישראלים עולים בין משווים נתונים ארציים: סקרים כמה על הסתמכות
שערך בריאות, ביטוח חוק החלת בעקבות הציבור עלידי שנתפס כפי הבריאות מערכת תפקוד את
מסקר ממצאים ו9); 8,5 ,4,2 (פרקים 1995 בקיץ בארץ האוכלוסייה כלל על ברוקדייל ג'וינטמכון
העבודה בגיל לשעבר המועצות מברית עולים על 1995 ובמהלך 1992 בשנת המכון שערך ארצי מעקב
(פרק 1993 בשנת בתיחולים בעשרה המכון שערך מאושפזים מסקר ממצאים ו8); 6 ,3 ,2 (פרקים
המרכזית הלשכה שערכה בריאות בשירותי שימוש סקר נתוני מתוך במכון שעובדו ממצאים ;(7

בין הנוגע, מידע מספקים מהסקרים הנתונים .(3 (פרק 1993 ינוארמארס בחודשים לסטטיסטיקה
התנהגותם לדפוסי הבריאות, בשירותי השימוש ולשיעור העולים של הבריאות למצב השאר,
שהקופות מהשירותים הרצון ולשביעות הראשוני הרופא עם לקשר הקופות, בשוק כצרכנים

מספקות.

המידע מקורות .1
מתוארות להלן גדולים. ארציים מדגמים על שנערכו סקרים ממספר ממצאים מציג הנוכחי הדוח

הסקרים: מן אחד בכל שננקטו המחקר שיטות בקצרה

1995  ממלכתי בריאות ביטוח רווק החלת בעקבות הבריאות מערכת תפקוד סקר א.
(ברג האוכלוסייה כלל של ארצי סקר ברוקדייל ג'וינטמכון ערך 1995 אוגוסטאוקטובר בחודשים
חוק החלת בעקבות הציבור עלידי שנתפס כפי הבריאות מערכת תפקוד את שבחן (1996 ואח;
קבועים תושבים 1,394 רואיינו בריאות) ביטוח חוק סקר (להלן: בסקר, ממלכתי, בריאות ביטוח
נחשבו חדשים כעולים לשעבר.1 המועצות מברית חדשים עולים גם ובהם ומעלה, 22 בני בישראל
שהעדיפו ועולים לרוסית תורגם המחקר שאלון ואילך. 1989 משנת המועצות מברית שעלו מי כל
ותיקים.2 ישראלים ו1,234 עולים 160 רואיינו הכל בסך רוסית. דוברי מראיינים ידי על רואיינו זאת
מונעת, רפואה זמינותם, הבריאות, שירותי לנגישות הנוגעים בנושאים נתונים כוללים הסקר ממצאי
התנהגות המבטחת, בקופה מהשירות הרצון שביעות הנפש, ובריאות הבריאות מצב דחופה, רפואה
ביטוח לחוק והתייחסות מסחריים בריאות ביטוחי ועל המשלים הביטוח על מידע הקופות, בשוק
של תשובותיהם מול העולים תשובות בין השוואה מובאת הנושאים, בכל ממלכתי. בריאות
של בהשפעה תלוי לוותיקים עולים בין שהשוני האפשרות עלתה בהם בנושאים ותיקים. ישראלים
נמצאו שצויינו ההבדלים כל המתאים. במקום כך על ודיווחנו זאת בדקנו מתערבים, משתנים

סטטיסטית. מובהקים

ואח' ברג אצל ראה בהרחבה הדגימה ושיטת המחקר שיטת על ל,$85. הגיע בסקר ההיענות אחוז 1

.(1996)

מברית לישראל שהגיעו אלו מלבד והערבית היהודית האוכלוסייה כל את כולל ותיקים ישראלים המונח 2
ואילך. 1989 משנת המועצות
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19951 1992  העבודה בגיל עולים בקרב מעקב 0קר ב.
הראשון, בגל זמן. נקודות בשתי מעקב סקר העבודה בגיל עולים בקרב ערך ברוקדייל ג'וינטמכון
בין בארץ שהו הראיונות למועד ושעד (6425) העבודה בגיל שהיו עולים 1,200 נדגמו ב1992, שנערך
בסוגיות התמקד אשר העבודה) בגיל עולים סקר (להלן: הסקר שנים. לשלוש חודשים שישה
על פורסמו זה מחלק נבחרים ממצאים בריאות. ובשירותי בבריאות שעסק חלק גם כלל תעסוקה,
מברית עולים כ900 שכלל ,(1996 ואחרים (ליטוויק השני הגל .(1994 ואוטנשטיין, (רוזן המכון ידי
כשלוש לאחר שנערך החוזר, הראיונות בגל '.1995 שנת במהלך ברובו התבצע לשעבר, המועצות
דומות.4 שאלות של סדרה נשאלו והם הראשון בגל שרואיינו העולים אותם ורואיינו אותרו שנים,
יש החוזר בסקר שנכלל למדגם בריאות. ובשירותי בבריאות שעסק פרק נכלל החוזר בסקר גם
העולים מכלל כ>?409 (המהווים 1992 שנת לאחר שבאו "חדשים" עולים כולל אינו הוא שכן מגבלות
העבודה מגילאי יותר מבוגרת או צעירה אוכלוסייה כולל אינו הוא כן, כמו .(1995 אוגוסט עד שעלו
כמו שנים. בשלוש התבגרו הראשון המחקר בעת זה בגיל שהיו אלו שכן ,27 עד 25 גילאי בו וחסרים
בכך מהסקר הממצאים של יתרונם זאת עם .64 גיל את עברו 1995 שבשנת מי בו נכללו לא כן,
מציגים כן, כמו הבריאות. במערכת יחסית ותיקים עולים של השתלבותם על אור מטילים שהם
רופא אצל המבקרים אחוז האשפוזים, אחוז בקופות, החברות בדפוסי זמן לאורך שינוי הנתונים
הקנה וב1995, ב1992 זמן, נקודות בשתי שנערך הסקר, הבריאות. מצב ותפיסת שיניים, רופא ואצל
שהות של שנים שלוש לאחר הבריאות במערכת העולים בהתנהגות שינוי חל אם לבחון הזדמנות
החוזר בסקר התשובות לבין 1992 בשנת שנערך הראשון בסקר התשובות בין השווינו בישראל.
כל מזווגים.5 למדגמים מקנאמר מבחן או וילקוקסון מבחן באמצעות 1995 בשנת שנערך
שמוצגים 1995 בשנת תשובותיהם לעומת 1992 בשנת הנחקרים תשובות בין המשווים הממצאים
שאלות סדרת בסקר נכללה עוד המבחנים. משני אחד באמצעות מובהקים נמצאו זה בפרק
כה עד נבחנו שלא שאלות הן אלה הראשוני. הרופא עם הקשר תפיסת לבדיקת במיוחד שנבנתה
בכלל לבחינתם בסיס לשמש יוכלו אלה בנושאים והממצאים המועצות, מברית עולים בקרב

יותר. מאוחר במועד העולים אוכלוסיית

.1995 אוקטובר עד ונמשך 1994 נובמברדצמבר בחודשים החל הסקר 3

הרחבה והדגימה המחקר שיטת על .$82< רואיינו מתוכם הראשון בסקר שרואיינו העולים מן $93 אותרו 4
.(1996) ואחרים ליטוויק של המחקר בדוח ראה

הם והמשתנים תלויים מדגמים שני להשוות רוצים כאשר נערך מזווגים למדגמים וילקוקסון מבחן 5
שאין ההשערה ונבחנת המועדים בשני שניתנו בתשובות ההפרש מחושב נחקר לכל אורדינלי. בסולם
תלויים, מדגמים שני בין להשוות כשרוצים הוא אף נערך מקנאמר מבחן ההפרשים. בהתפלגות הבדל
מההתפלגות המעבר האם בודק המבחן נומינליים. הם והמשתנים "לפני"/"אחרי" של במערך בעיקר
בפרופורציות מובהקים שינויים חלו אם בודק הוא כלומר מקרי, שהוא או משמעות בעל הוא הקודמת

אחרת. לקטגוריה תשובה של אחת מקטגוריה במעבר נבדקים של
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1993  מאושפזים סקר ג.
סקר כללית חולים קופת ומרכז הבריאות משרד בשיתוף ברוקדייל ג'וינטמכון ערך 1993 בסתיו
אוכלוסיית 6.( 1995 ואח; (יובל בישראל כלליים בתיחולים מ10 ששוחררו מאושפזים בקרב
 17.10.93 התאריכים בין החולים בתי מעשרת ששוחררו המאושפזים כל את כללה המחקר
יותר, או לילות ל2 אושפזו ומעלה, 18 בני ישראל, תושבי הבאים: בקריטריונים ושעמדו 14.11.93

ביתהחולים מחלקות הפסיכיאטריות. במחלקות או הסיעודיות במחלקות מאושפזים היו לא
בכל שחרורים 115 נדגמו חטיבה כל ומתוך ונשים/יולדות) כירורגית, (פנימית, חטיבות לשלוש קובצו
השיבו הכל בסך במחקר. שהשתתפו החולים בתי בעשרת אשפוזים 3,445 נדגמו בסה"כ חולים. בית
זה סקר ממצאי בסיס על בנספח). ג4 לוח (ראה עולים7 ו249 ותיקים ישראלים 2,588 השאלון על
שהם כפי החולים, בתי לשירותי הקשורים נושאים סדרת לגבי לוותיקים עולים בין להשוות ניתן

המאושפזים. ידי על נתפסים

1993  בריאות בשירותי שימוש סקר ד.
נסמכים עליו הסקר לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ידי על נערך בריאות בשירותי שימוש סקר
לאותה אדם כוח לסקר כנספח 1993 ינוארמארס בחודשים נערך בדוח המוצגים הממצאים
בשירותי השימוש בקופה, חברות אודות אב) בתי (מ6,000 אנשים כ20,000 בו רואיינו תקופה.
על מבוסס הסקר לבריאות. הקשורים אחרים ונושאים מטופלות כרוניות מחלות שונים, בריאות
במזרח שגרים ומי מאושפזים להוציא הגילים, בכל הישראלית, האוכלוסייה של מייצג מדגם
במהלך כן ועל בעברית חדשים עולים לראיין קשיים שיש התברר הסקר ביצוע תחילת עם ירושלים.8

בשפתם.9 רואיינו לשעבר המועצות מברית ועולים לרוסית השאלון תורגם הסקר

דמוגרפיות תכונות
התמונה את תואמות לעיל הסקרים מן אחד בכל שנמצאו כפי העולים של הדמוגרפיות התכונות
מבוגרים יותר קצת העולים לפיה לשעבר, המועצות מברית עולים על מחקרים של בשורה שנמצאה

המרכז הרופא; אסף רפואי מרכז איכילוב; ביה"רו תלאביב, רפואי מרכז הבאים: במוסדות בוצע הסקר 5
מרכז חיפה; "כרמל" ביתחולים ברזילי; ע''ש הרפואי המרכז בניציון; הרפואי המרכז בילינסון; הרפואי
רפואי ומרכז קפלן; ביתחולים נהריה;  המערבי לגליל האזורי ביה"רו מאיר; ביתחולים ספיר, רפואי
ומקיף שונים בגדלים מוסדות כולל הוא אך בארץ, החולים בתי את לייצג אמור איננו זה מדגם רמב"ם.

הכללית. קופ"ח של בבעלות חולים בתי והן ממשלתיים חולים בתי הן

העולים כל וכמעט לרוסית תורגם המחקר שאלון ואילך. 1989 משנת לישראל שעלו מי כל הוגדרו כעולים 6
מי כל כעולים הוגדרו במחקר בעברית. לשאלון שענו מהם יש זאת עם הרוסית. בשפה השאלון על ענו

הרוסית. בשפה לשאלון וענו לעיל בהגדרה שנכללו

סקר ,1994 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה בפרסום: ראה בהרחבה המחקר ושיטת הדגימה שיטת על 8
ירושלים .1993 ינוארמארס בריאות, בשירותי שימוש

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני לפי ואילך. 1989 משנת לישראל שעלו מי כל הוגדרו כעולים 9
לשעבר. המועצות מברית עולים היו 19931990 בשנים שעלו ממי 9070 (1995) לישראל הסטטיסטי בשנתון
בסך כעולים. שהוגדרו מי מלבד והערבית היהודית האוכלוסייה כל את כולל ותיקים ישראלים המונח

ותיקים. ישראלים ו18,572 עולים 1947 בסקר רואיינו הכל
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רמת באותה ותיקים ישראלים משל נמוכה יותר והכנסתם משכילים, יותר בכלל, מהאוכלוסייה
עולי של בארץ הממוצע הוותק היה האוכלוסייה כלל על הארצי בסקר בארץ, לוותק אשר השכלה.
על המעקב בסקר ויותר. שנים 5 של ותק היה מהם ל£449 כאשר שנים, 3.9 בארץ המועצות ברית
בשירותי שימוש בסקר ואילו בארץ, שנים 4.5 מעל היו מהמרואיינים £559 העבודה, בגיל עולים
על מפורטים לנתונים כשנתיים. העולים של הממוצע הוותק היה מאושפזים ובסקר בריאות

בנספח. ראה בסקרים העולים של הדמוגרפיות התכונות

הנפש ובריאות הבריאות מצב .2
טוב כפחות בריאותם מצב את מעריכים העולים כי נמצא, 1995 משנת בריאות ביטוח רווק בסקר
לעומת מאד כטוב הכללי בריאותם מצב את מעריכים מהם £59 רק הוותיקים. הישראלים מאשר
טוב כפחות הבריאות מצב הערכת ,1 בלוח לראות שניתן כפי הוותיקים. הישראלים בקרב £359,

ממחלה, סובלים שהם מדווחים עולים יותר כן, כמו הגיל. קבוצות בכל עקיבה הוותיקים משל
הבדל אין בהתאמה). 30X לעומת £479) הוותיקים הישראלים לעומת כרונית מנכות או ממוגבלות
גיל עד הצעירים בקרב כרונית מנכות או ממוגבלות ממחלה, הסובלים באחוז לוותיקים עולים בין
לעומת מכך סובלים שהם המדווחים עולים יותר יש האחרות הגיל מקבוצות אחת בכל אולם, .44

באופן מעריכים שהעולים העובדה את חלקית להסביר עשוי והדבר ,(2 לוח (ראה ותיקים ישראלים
הבריאות מצב הערכת את כשבוחנים גם אך הישראלים. מן טוב כפחות בריאותם מצב את כללי
שבשתי עולה כך, על דיווחו שלא אלו לעומת כרונית מנכות או ממוגבלות ממחלה, הסובלים בקרב
את שמדרגים עולים של יותר נמוך אחוז יש הבריאים, בקרב והן יותר החולים בקרב הן הקבוצות,
יותר. קשות נכויות או ממוגבלויות סובלים שהעולים הוא לכך אפשרי הסבר כטוב. בריאותם מצב
ביטוי גם בכך נותנים הם גרוע בריאות מצב על מדווחים שכשהעולים הוא נוסף אפשרי הסבר
תרבותיים דפוסים שיש גם ייתכן חדשה. בארץ והקליטה ההגירה לקשיי הקשורות נפשיות למצוקות
לשאלות. תשובות למתן קיצוניות בקטגוריות השימוש על וכן הבריאות מצב תפיסת על המשפיעים

(באחוזים) גיל לפי ותיקים וישראלים עולים בקרב הבריאות מצב הערכת :1 לוח
ותיקים ישראלים עולים

(n= 1,234) (11=160)

טוב לא בינוני טוב 0ה"כ טוב לא בינוני טוב 0הכ גיל

6 21 73 100 22 39 39 100 0הכ
3 12 85 100 7 35 58 100 **44 עד
4 26 70 100 22 53 25 100 **64  45

14 43 43 100 44 42 14 100 **74  65

23 39 38 100 53 20 27 100 +75

** p < .01
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(באחוזים) גיל לפי ותיקים וישראלים עולים בקרב כרונית נכות או מוגבלות מחלה, על דיווח :2 לוח
ותיקים ישראלים עולים

(n= 1,234) (n=160) גיל
30 47 סהכ
21 21 44 עד
32 55 *64  45

61 89 *74  65

60 77 +75

ק* > .05

כמעט זהה שיעור כרונית, מנכות או ממוגבלות ממחלה, סובלים שהם שדיווחו הנחקרים מבין ■

מאוד מגבילה או מגבילה ממנה סובלים שהם שהבעיה אמרו ותיקים ישראלים ושל עולים של
לעזרה זקוקים הם הבעיה שבגלל שדיווחו מי שיעור זאת, עם (כ£609). יומית יום פעילות בביצוע
£169) הוותיקים בקרב מאשר העולים בקרב יותר נמוך היה בית עבודות לבצע כדי אחר אדם של
באמצעות למשל עזרה, לקבל לאפשרות יותר מודעים שהוותיקים ייתכן בהתאמה). £329 לעומת
חלק ואילו לקבלה; עתידים שהם יודעים שהם או עזרה כבר להם יש ולכן סיעוד, ביטוח חוק
כלל מודעים אינם יומית יום פעילות בביצוע מאוד אותם שמגבילה מבעיה שסובלים מהעולים
שלעומת ידוע בנוסף, לעזרה. זקוקים שהם מדווחים אינם כן ועל עזרה קבלת של לאפשרות
לכן אחרים. משפחה בני עם גרים ,50 גיל מעל המבוגרים, העולים של מאוד גבוה אחוז הוותיקים

הוותיקים. משל יותר נמוך הוא הבית משק בניהול בסיוע שלהם הצורך

מועדי בשני העבודה בגיל עולים על בסקר בריאותם מצב על המרואיינים תשובות את מציג 3 לוח ■

בשנת העולים בקרב הבריאות מצב תפיסת התפלגות כי עולה מהלוח וב1995. ב1992 הריאיון,
מועדי שני בין בתשובות השינוי בחינת לכן. קודם שנים שלוש תפיסתם להתפלגות מאד דומה 1995

אלה מבין אולם, השני. בסקר תשובתם את שינו לא (£679) הנחקרים מרבית כי הראתה הסקרים
157) הראשון מבסקר טובה כפחות בריאותם את שדירגו נחקרים יותר היו תשובתם את ששינו
לפי מובהק שנמצא שינוי אנשים). 119) יותר כטובה בריאותם את שדירגו אלה לעומת אנשים)
£569 כי נמצא לפיהן בנושא ישירה לשאלה התשובות את תואם זה ממצא וילקוקסון. מבחן
שבריאותם ענו £119 העלייה, לפני כשהיתה בריאותם נשארה לארץ שעלו שמאז ענו מהמרואיינים
הזדקנו הנשאלים השפעה; יש הזמן שלמעבר ייתכן הידרדרה. שבריאותם ענו £349 ואילו השתפרה,
והשפעת הישראלית הרפואה עם המפגש בגיל, העלייה כמו גורמים וגם הראשון, הסקר מאז

הבריאות. בתפיסת הירידה על משפיעים הקליטה תהליכי
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(באחוזים) 1992 לעומת 1995  העולים בקרב הבריאות מצב תפיסת :3 לוח
1995 סקר 1992 סקר
(n=885) (1,200=ת) בריאות מצב תפיסת

100 100 DT1O
3 3 מאד טובה
64 67 טובה
29 28 טובה כך כל לא
4 2 טובה לא מאד

כרוניות מחלות של שכיחות
מצב נבדק 1993 בראשית לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה בריאותשערכה בשירותי שימוש בסקר ■

הם אם נשאלו בסקר המרואיינים כרוניות. מחלות של הימצאות על שאלות באמצעות הבריאות
מחלת סוכרת, אסתמה, הבאים: הכרוניים המצבים לששת דיאטטי) או (תרופתי טיפול מקבלים
בין גדול, לא כי אם הבדל, נמצא כי עולה 4 מלוח קיבה. וכיב כליות מחלת דם, לחץ יתר לב,
159S) הכרוניות מהמחלות באחת לפחות טיפול קבלת על המדווחים באחוז לוותיקים העולים
בקרב הכרוניות. המחלות בסוג הוא הקבוצות שתי בין ההבדל עיקר בהתאמה). 139& לעומת
£3.59 לעומת 6^0 הוותיקים לעומת דם ומלחץ לב ממחלות סובלים של יותר גבוה אחוז יש העולים

מאסתמה. יותר סובלים הוותיקים ואילו בהתאמה) .s%6 לעומת ו£7.39

(באחוזים) ותיקים וישראלים עולים בקרב כרוניות מחלות של שכיחות :4 לוח
ותיקים עולים סה"כ

(n= 18,572) (n=1 ,947) (11=20,519) כרוניות מחלות
2.7 1.4 2.5 אסתמה***
2.8 3.0 2.9 סכרת
.3.5 6.0 3.7 לב*** מחלת
5.6 7.3 5.8 דם*** לחץ יתר
0.8 1.2 0.8 כליות* מחלת
2.5 1.8 2.4 קיבה** כיב
yyQ 1^6 13.2 אחת* כרונית מחלה לפחות להם שיש האנשים סך

p< .01 *** p< .05 ** p< .10 *

יותר הוותיקים, לישראלים בהשוואה כי נמצא בריאות ביטוח חוק בסקר הנפש, לבריאות אשר ■

בקרב £349) בעצמם אתה להתמודד קשה להם שהיה נפשית מצוקה בעבר שחוו מדווחים עולים
מהישראלים ו£209 מהעולים £279 כך, על שדיווחו אלו מתוך הוותיקים). בקרב 259?< לעומת העולים
לדיווח ההסברים אחד להיות הוא גם יכול זה ממצא .1995 במהלך כך שהרגישו אמרו הוותיקים

גרוע. בריאות מצב על הסובייקטיבי
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מישראלים פרוות לה זקוקים כשהם נפשית עזרה לקבלת לפנות נוטים חדשים עולים אולם, ■

פנו בעצמם עמה להתמודד יכולים היו שלא מצוקה שהרגישו שדיווחו מהעולים 1396 רק ותיקים:
שהיתה החזקה מהסטיגמה נובע שההבדל ייתכן הוותיקים. מהישראלים 419& לעומת עזרה, לקבלת
או שפה מקשיי נובע הנמוך הפונים ששיעור וגם ייתכן הנפש. בבריאות טיפול כנגד המועצות בברית

זרות. הרגשת

עם בעצמם להתמודד שהצליחו אמרו לעזרה פנו לא אך נפשית מצוקה שהרגישו מי מרבית ■

הנוספות בסיבות הבדל נמצא לא הוותיקים). הישראלים בקרב ו7370 העולים בקרב 7496) הבעיה
לה. שנזקקו אף על נפשית לעזרה פנייה לאי ותיקים וישראלים עולים שהזכירו

בריאות בשירות1 השימוש .3
סקר של הנתונים קובץ מתוך שעובדו ותיקים ישראלים לבין עולים בין משווים נתונים מציג זה פרק
בכל הוותיקה לאוכלוסייה עולים בין השוואה מאפשרים מהסקר הנתונים בריאות. בשירותי שימוש
האשפוז בשירותי העולים של השימוש למידת המתייחסים הנתונים בריאות. בשירותי לשימוש הנוגע
השימוש את מציגים הם כן, על ,1993 בראשית שנערך מסקר נלקחו הקהילתית הרפואה ובשירותי

בישראל. דרכם בראשית יחסי, באופן שהם, עולים בקרב בריאות בשירותי

בכל ההפתעה, למרבה הקבוצות. בשתי בריאות בשירותי השימוש שיעורי בין השוואה מציג 5 לוח ■

ביקור ראשוני, רופא אצל ביקור מומחה, אצל ביקור אשפוז,  שנסקרו השירותים מחמשת אחד
בשירותים שימוש של יותר נמוך שיעור על העולים דיווחו  שיניים רופא אצל וביקור אחות אצל
הביקורים שיעור בו אחות אצל בביקור היה ביותר הגדול ההבדל הוותיקים.10 הישראלים לעומת
הביקורים בשיעור ניכר הבדל נמצא כן כמו הוותיקים. של הביקורים 60משיעור 9S היה העולים של
היה העולים בקרב הביקורים שיעור אלה שירותים סוגי בשני שיניים. רופא ואצל ראשוני רופא אצל
אצל וביקורים אשפוזים לגבי נמצאו קטנים הבדלים הוותיקים. בקרב הביקורים משיעור 6ל73

מומחה.

ותיקיםי ישראלים לעומת עולים  נפש ל1,000 בריאות בשירותי שימוש :5 לוח
ב70 עולים יחס ותיקים ישראלים עולים סה"כ

מוותיקים (n 18,572) (11=1,947) (11=20,519) בריאות שירותי
9470 137 129 136 אשפוזים
9370 584 545 580 מומחה אצל ביקורים
73 £5 1984 1451 1933 ראשוני*** רופא אצל ביקורים
6070 315 188 303 אחות** אצל ביקורים
73X 626 456 626 שיניים*** רופא אצל ביקורים

p<01 *** p< .05 **
שבועיים. של לתקופה הם השירותים שאר לכל הנתונים שנה; חצי של לתקופה הם אשפוז על הנתונים 1

בממוצע ש"ח 48 הוציאה עולים שמשפחת נמצא (1993) הלמ"ס של משפחה הוצאות בסקר כן, כמו 10
ותיקה. משפחה שהוציאה ש"ח 78 לעומת שיניים רפואת על לחודש
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גם ותיקים לישראלים עולים בין בשירותים בשימוש הבדל קיים כמה עד לבחון מנת על ■

בעזרת נערך, בריאות, ומצב בקופה, חברות סוציודמוגרפיים, משתנים של השפעתם את כשמנטרלים
המשתנה הבריאות. משירותי אחד בכל השימוש רמת להסבר משתני רב ניתוח לוגיסטית, רגרסיה
פעם לפחות בשירות השתמש הנחקר האם שהראה דמה משתנה היה רגרסיה בכל שנבדק התלוי
9 גם עלייה, למשתנה בנוסף לרגרסיה, הוכנסו תלויים בלתי כמשתנים הנבדקת. בתקופה אחת
ו6 בארץ אזור של קטגוריות 7 ישוב, גודל של קטגוריות 4 דת, מין, בקופה, חברות גיל, קבוצות

בנספח). א4 לוח (ראה כרוניות מחלות

לוותיקים עולים בין ההבדל לגבי הלוגיסטית הרגרסיה מניתוחי הממצאים את מסכם 6 לוח ■

ניתוח כל של (oddsratio) הצולב היחס את מציג הלוח שנבחנו. הבריאות בשירותי בשימוש
רגרסיה."

לוגיסטיות1 רגרסיות מתוך עולים ידי על בריאות בשירותי שימוש של צולבים יחסים :6 לוח
עולים של odds ratio

11=20,519 ותיקים לעומת בריאות שירותי
*0.81 אשפוז
**0.80 מומחה רופא אצל ביקור
***0.66 ראשוני רופא אצל ביקור
***0.52 אחות אצל ביקור
***0.66 שיניים רופא אצל ביקור

P< .01 *** P< .05 ** p< .10 *

שבועיים. של לתקופה הם השירותים שאר לכל הנתונים שנה; חצי של לתקופה הם אשפוזים על הנתונים 1

שעולה ההסתברות לעיל, שפורטו המשתנים כל קבוע הוחזקו שברגרסיה לאחר כי עולה מהלוח ■

בדומה, ותיקים. ישראלים בקרב זו לתופעה מהסתברות כ£809 היא שנה חצי במשך יאושפז
ישראלים של מזו כ^80 היא שבועיים של זמן בתקופת מומחה לרופא יפנה שעולה ההסתברות
שבועיים של זמן בתקופת אצלם יבקר שעולה ההסתברות שיניים, ורופא ראשוני רופא לגבי ותיקים.
שבועיים במשך מאחות טיפול יקבל שעולה ההסתברות ואילו הוותיקים; של מזו שלישים כשני היא
גדלים. אף הפערים השונים, הגורמים ניטרול לאחר כלומר, ותיקים. ישראלים של מזו כמחצית היא

פחות הבריאות בשירותי משתמשים עולים הרווחת, לדעה בניגוד כי מראה שעולה הכללית התמונה
מעבר בריאות שירותי הצורכת קבוצה אינם שהעולים רק שלא מכאן, הוותיקים. הישראלים מן
לישראלים בהשוואה בשירותים, שימוש של יותר נמוכה רמה בקרבה יש להפך, אלא למקובל,

הצולב היחס זה בלוח הנבדקת. התופעה של נמוכה שכיחות שיש מאחר מתאים הצולב ביחס השימוש 11
שיהיה להסתברות ביחס יקרה העולים בקרב בריאות בשירות שהשימוש ההסתברות של קירוב הוא

ותיקים. ישראלים בקרב זה לשירות שימוש
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וי

קשיי שבשל גם ייתכן בריאות; בשירותי שימוש של שונים מהרגלים נובע שהדבר ייתכן הוותיקים.
מעמידה הבריאות שמערכת השירותים את לנצל עדיין יודעים אינם העולים בארץ וקליטה שפה
ותק היה עדיין העולים כשלרוב ,1993 בראשית נבחן בריאות בשירותי השימוש כאמור, לרשותם.
לאלו ולהידמות להשתנות עשויים הבריאות בשירותי השימוש דפוסי הזמן עם בארץ. שנים מעט של

האוכלוסייה. כלל של

שירותי של שורה הנחקרים בפני הוצגו ו1995 1992 בשנים שנערך העבודה בגיל עולים בסקר ■

מציג 7 לוח האחרונה. השנה מחצית במשך בו השתמשו האם שירות, כל לגבי נשאלו, והם בריאות
המשתמשים לאחוז בהשוואה שונים בריאות בשירותי שימוש על שדיווחו העולים אחוז את

הראשון. בסקר אלה בשירותים

(באחוזים) 1992 לעומת 1995  העולים1 בקרב נבחרים בריאות בשירותי שימוש :7 לוח
1995 סקר 1992 סקר
(n=885) (1,200=ת) בריאות שירותי

7 8 בביתחולים* אשפוז
23 18 הקופה* רופא
46 35 שיניים* רופא
11 11 מיון חדר
3 4 אמבולנס
2 מידע אין מד"א\מר"מ\מוקד\שרל"י

מקנאמר מבחן לפי p<.05 *

השירותים שאר לכל הנתונים הסקר; לפני שבועיים של לתקופה הם הקופה רופא אצל ביקור על הנתונים 1

הסקר. לפני האחרונים החודשים ששת של לתקופה הם

או הקופה במרפאת רופא אצל שביקרו המרואיינים באחוז קלה עלייה יש כי עולה 7 מלוח ■

השבועיים במשך אחת פעם לפחות רופא אצל שביקרו דיווחו מהמרואיינים $23. הפרטי: במשרדו
שעלה שיניים לרופא הפונים באחוז היה נוסף מובהק שינוי ב1992. ל>£189 בהשוואה האחרונים
בחצי אשפוז על שדיווחו המרואיינים באחוז קלה ירידה חלה בנוסף, השני. בסקר ל^46 מ3570
בחצי אשפוז על שדיווחו מהמרואיינים £89 לעומת כך על דיווחו מהמרואיינים ר 90 האחרונה. השנה
האחרים בשירותים המשתמשים אחוז כן. לפני שנים שלוש שנערך הראשון בסקר האחרונה השנה
בשירותים. השימוש בדפוסי שינויים חלים זמן שלאורך לכך אינדקציה אלה בנתונים יש יציב. נשאר

עמד משפחה רופא אצל הביקורים מספר לפיו בריאות, בשירותי שימוש בסקר נמצא לכך חיזוק ■

למאה ביקורים 96 לעומת (1990 (עולי יותר הוותיקים העולים בקרב נפש למאה ביקורים 160 על
,1995 בשנת שנערך בריאות, ביטוח חוק בסקר בנוסף, .(1992 (עולי יותר החדשים העולים בקרב נפש
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כ£409 מומחים: לרופאים הפנייה בשיעור ותיקים לישראלים עולים בין הבדל שאין נמצא
הסקר. שלפני החודשים בשלושת מומחה לרופא פנו הקבוצות בשתי מהנחקרים

הסקר) לפני האחרונה השנה (בחצי שיניים לרופא הפונים באחוז עלייה חלה ,7 בלוח שראינו כפי ■

בו מקרה היה האחרונה השנה חצי במהלך האם נשאלו המרואיינים .1992 לעומת 1995 בשנת
זקוקים היו שאכן דיווחו מהמרואיינים ו^40 לטיפול פנו ולא שיניים רופא של לטיפול נזקקו
במימון קשיים היתה לכך שצוינה העיקרית הסיבה אליו. פנו ולא השיניים רופא של לשירותיו
רופא בשירותי תתשימוש של בעיה קיימת מידה באיזו ולבדוק להמשיך חשוב יהיה בעתיד הטיפול.

הכללית. האוכלוסייה בקרב והן העולים בקרב הן שיניים,

השירותים וזמינות נגישות .4
אודות שאלות באמצעות בריאות ביטוח חוק בסקר נבחנה השירותים איכות את העולים הערכת
בין משווים נתונים מציג להלן 8 לוח דחופה. ורפואה מונעת רפואה השירותים, וזמינות נגישות

אלה. בנושאים ותיקים לישראלים עולים

נגישות
באופן בהם המטפל משפחה רופא להם שיש דיווחו (£649) הנחקרים מרבית ,8 מלוח שעולה כפי ■

.(£749) הוותיקים הישראלים בקרב המקביל לאחוז בהשוואה נמוך הוא זה אחוז זאת, עם קבוע.
בקרב הוא לוותיקים עולים בין ההבדל עיקר כי עולה, גיל קבוצות לפי זה נושא בוחנים כאשר
מחליפים שבהם, הצעירים במיוחד שעולים, מכך נובע שההבדל ייתכן .4421 גילאי הצעירים,
ההבדל כי יצוין החדש. המגורים במקום קבוע רופא עדיין היה לא לחלקם כן ועל מגורים מקומות
המטפל משפחה רופא יש מהעולים ל£429 רק במאוחדת הקופות. בין שונה לוותיקים עולים בין
בנושא משמעותי הבדל נמצא לא הקופות ובשאר הוותיקים, 77%בקרב לעומת קבוע באופן בהם

לוותיקים. עולים בין זה

להם לקח כי דיווחו מהעולים יותר נמוך שיעור ותיקים, לישראלים בהשוואה כי עוד עולה 8 מלוח ■

להגיע שעה חצי עד של זמן פרק על דיווחו יותר גבוה שיעור המשפחה, לרופא להגיע שעה רבע רק
גבוה ששיעור לכך קשור זה שממצא ייתכן שעה. עד של זמן פרק על דיווחו יותר גבוה ושיעור לרופא
בכל בנפרד נבחן לרופא להגיע שלקח הזמן משך ציבורית. בתחבורה לרופא מגיעים העולים מן יותר
זמן משך לבין ההכנסה רמת בין קשר נמצא בארץ הוותיקים שאצל בעוד אולם, הכנסה. קבוצת
הזמן משך על לנתונים בהתאם העולים. בקרב כזה קשר נמצא לא לרופא, להגיע שלוקח קצר
הזה שהזמן אמרו העולים מבין יותר גבוה שיעור כי נמצא המשפחה לרופא להגיע לעולים שלקח
בהתאמה). £99 לעומת £279) הוותיקים לישראלים בהשוואה סביר כך כל לא או סביר לא נראה

לרופא שנכנסו עד שחיכו הזמן שמשך אמרו הוותיקים, הישראלים והן העולים הן הנחקרים, רוב ■

שעה. רבע עד היה ההמתנה שמשך דיווחו למחציתם מעל סביר; היה המשפחה

11



ה 1

(באחוזים) ותיקים ישראלים מול עולים  השירותים וזמינות נגישות על דיווח :8 לוח
ישראלים
ותיקים עולים

(1,23=ת4) (160ת) ^ איכות ממדי
נגישות

74 64 קבוע משפחה רופא יש
100 100 המשפחה* לרופא להגיע שלקרו הזקן משן
88 67 שעה רבע עד
9 22 שעה חצי עד
3 11 שעה עד
51 51 המשפחה לרופא שנכנסו עד שעה רבע עד שהמתינו הנחקרים 0/0

40 42 מומחה לרופא הפונים אחוז
55 55 מומחה לרופא תור לקבלת שבוע עד שהמתינו o'k/jm/7 OU>

100 100 המשפחה* לרופא להגיע שלקח הזמן משן סבירות
91 73 סביר
4 19 סביר כך כל לא
5 8 סביר לא

100 100 מומחה* לרופא תור לקבלת זמן משן סבירות
69 45 סביר
11 19 סביר כך כל לא
20 36 סביר לא

זמינות
76 80 נוחות המשפחה רופא של העבודה שעות
71 67 נוחות מומחים רופאים של העבודה שעות
84 85 נוחות המשרד עובדי של העבודה שעות
66 68 נוחות המעבדה עבודת שעות

מונעת רפואה
51 52 האחרונה השנה בחצי הדם לחץ להם שנבדק אלו 70

23 16 השד* סרטן לגילוי ידנית בדיקה האחרונה בשנה שנבדקו הנחקרות 70

צואר סרטן לגילוי בדיקה האחרונות בשנתיים שעברו הנחקרות X
21 10 הרחם
26 19 ממוגרפיה בדיקת האחרונות בשנתיים שעברו הנחקרות 70

דחופה רפואה
100 100 ל:* פנו חירום במקרה
37 35 מיון חדר
18 15 אדום דוד מגן
19 15 מר"מ\טר"מ
17 7 פרטי רופא
8 10 אחר
5 18 פנו לא

*p < .05
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מהנחקרים כ^40 מומחים; לרופאים הפנייה בשיעור ותיקים לישראלים עולים בין הבדל אין ■

בין הבדל נמצא לא בנוסף, המחקר. שלפני החודשים בשלושת מומחה לרופא פנו הקבוצות בשתי
לטיפול שהגיעו ועד לרופא התור את שביקשו מאז שעבר הזמן במשך ותיקים לישראלים עולים
התור את שהזמינו מהיום שבוע עד לקח הותיקים, ישראלים והן עולים הן מהנחקרים, ל£559 אצלו:
הרופא ידי על הטיפול לקבלת יותר ממושך זמן לחכות צריכים היו היתר הטיפול. את שקיבלו ועד

המומחה.

אמרו מהעולים יותר גדול אחוז מומחה, לרופא ההמתנה במשך הבדלים נמצאו שלא למרות ■

הוותיקים הישראלים לעומת (£559) סביר כך כל לא או סביר לא היה אצלו לתור שחיכו שהזמן
זמן הממתינים בקרב והן קצר זמן הממתינים בקרב הן נמצאה זו מגמה (כ£309). זאת שאמרו

ארוך.

לוותיקים, עולים בין הרפואיים השירותים בנגישות הבדל אין המדדים שברוב עולה מהנתונים ■

הוא השירות לקבלת בדרך זה שמכשול ייתכן לרופא. להגיע לעולים שלוקח הזמן במשך מלבד
לקבלת בהגעה היחסי הקושי בריאות: בשירותי בשימוש לותיקים עולים בין להבדל נוסף הסבר

הצורך. בעת גם בו שימוש למנוע עשוי השירות

זמינות
זמינות על מדווחים הם שבו באופן הוותיקים לישראלים העולים בין הבדל אין ,8 מלוח שעולה כפי
£809 להם: נוחות השירותים נותני של העבודה ששעות אמרו גבוה שיעור הקבוצות בשתי השירותים:
כן, כמו נוחות. המשפחה רופא של העבודה ששעות אמרו הוותיקים מהישראלים ו£769 מהעולים
המומחים. הרופאים של העבודה שעות לגבי כך אמרו הוותיקים מהישראלים ו£719 מהעולים £679

מבין ו£ל84 העולים מבין ל£859 נוחות נמצאו הן המשרד, עובדי של העבודה לשעות אשר
אמרו יחסית נמוך שיעור הוותיקים, והישראלים העולים הקבוצות, בשתי הוותיקים. הישראלים

בהתאמה). ו>?669 £689) להם נוחות מעבדה בדיקות ועושים מוסרים בהן שהשעות

מונעת רפואה
קופתהחולים במסגרת השד סרטן לגילוי ידנית בדיקה האחרונה בשנה נבדקו מהעולות 1670 רק
סרטן לגילוי בדיקה עברו מהעולות £109 רק בנוסף, הוותיקות. הישראליות בקרב £239 לעומת שלהן
/$9 רק כן, כמו הוותיקות. הישראליות £?23בקרב לעומת האחרונות בשנתיים (PAP) הרחם צואר
כמחצית מאידך, הוותיקות. מבין £269 לעומת האחרונות בשנתיים ממוגרפיה בדיקת עברו מהעולות
(ראה האחרונה השנה בחצי האשפוז) במסגרת (שלא דם לחץ בדיקת עברו ומהוותיקים מהעולים
הוותיקים. הישראלים בקרב £149 לעומת דם לחץ פעם אף נבדק לא מהעולים ל£309 כי אף (8 לוח
קשור מונעת לרפואה הקשורות בבדיקות מהוותיקים פחות נבדקים העולים לפיו שהממצא ייתכן
מרגישים אינם אף ואולי (1995 (רמניק, מיוזמתם כאלה בדיקות לבקש רגילים אינם שהעולים לכך
אם לנשים. מונעות בדיקות של לחשיבותן מודעות פחות שהעולות ייתכן בנוסף, אותן. לבקש בנוח

הם. ביוזמתם כאלה בדיקות יציעו בעולים המטפלים שרופאים רבה חשיבות יש כך,
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דחופה רפואה
העולים בקרב נבחנו סגורה, המרפאה בהן בשעות (חירום), דחוף רפואי לטיפול הפנייה דפוסי ■

עולה 8 מלוח הוותיקים). מהישראלים ו2696 מהעולים £249) לכך שנזקקו הוותיקים והישראלים
או ולמר"מ אדום דוד למגן לחדרמיון, פנו ותיקים ישראלים ושל עולים של דומים שיעורים כי
קשור שהדבר יתכן .{170) העולים לעומת פרטי לרופא פנו (1796) ותיקים ישראלים יותר אולם, טר"ם.
רפואי לטיפול פנו לא כלל מהותיקים 596 לעומת מהעולים £189. בנוסף, פרטי. לרופא הפנייה לעלות
לא שמא מהחשש השירותים, הכרת מאי נובע הדבר אם יודעים איננו לכך. שנזקקו אף על דחוף

אחרות. מסיבות או דחופה רפואה בשירותי השימוש בעבור מהקופה כספי החזר יקבלו

אחידה, בעיה חומרת עם חירום במצב ותיקים לעומת עולים של הפנייה דפוסי את לבחון במטרה ■

ובהתייבשות בהקאות נתקפים היו אם פונים היו למי היפותטית: שאלה הנחקרים לכל הופנתה
למגן פונים שהיו לענות נטו העולים מן יותר גבוה אחוז מובהק באופן סגורה. המרפאה בהן בשעות
הפנייה לדפוס בניגוד כן, כמו בהתאמה). 2096 לעומת 3296) הוותיקים הישראלים לעומת אדום דוד
פונים שהיו אמרו (1396) הוותיקים לעומת (2196) מהעולים יותר גבוה אחוז לעיל, שנמצא כפי שלהם
הוותיקים לעומת מהם יותר נמוך אחוז זאת, לעומת פרטי. לרופא והתייבשות הקאות של במקרה
שמספקות החירום לשירותי או בהתאמה) 4770 לעומת 2996) מיון לחדר כזה במקרה שיפנו אמרו
לעזרה פונים היו מהוותיקים ו796 העולים מן ש1296 יצוין בהתאמה). 1696 לעומת 12X) הקופות
לישראלים העולים בין ההבדלים .(8 לוח (ראה שנסקרה ברשימה כלולים שאינם אחרים לשירותים
מעלותם, השירותים, של שונה היכרות ממידת לנבוע יכולים דחוף רפואי לטיפול בפנייה הוותיקים
חמורה, בעיה מהי הגדרה של תרבותיים להיבטים גם שקשורות הבעיה חומרת של שונות מהערכות
לעמוד יהיה אפשר להבדלים הסיבות על שירות. בכל הטיפול רמת את מעריכים שבה ומהמידה

יותר. מעמיק במחקר רק

היה האחרונה השנה חצי במהלך האם נשאלו המרואיינים העבודה בגיל עולים על המעקב בסקר ■

לא אך אחרים חירום ושירותי מיון חדר אמבולנס, אשפוז, כמו רפואיים לשירותים נזקקו בו מקרה
אותו. הזמינו לא אך אמבולנס לשירותי שנזקקו דיווחו מהמרואיינים אחוזים ארבעה לקבלם. פנו
בשירות שהשתמשו (אלו אמבולנס לשירותי הנזקקים מסך השירות את קיבלו שלא הנזקקים שיעור
הצורך אף על בשירות השימוש לאי העיקרית הסיבה .5696 הוא פנו) לא אך לו שנזקקו אלו ועוד
(חדר האחרים השירותים לגבי האמבולנס. הזמנת עלות את תממן לא שהקופה החשש היא בכך

אפסי. היה פנו לא אך שנזקקו מי שיעור אחרים) חירום ושירותי אשפוז מיון,

בקופה מהשירות רצון שביעות .5
של הרצון שביעות מידת בין להשוות אפשרות לנו מעניקים בריאות ביטוח חוק מסקר הנתונים
של הרצון שביעות מידת לבין החולים בקופות מקבלים שהם ומהשירות שלהם מהקופה העולים

אלו. משירותים ותיקים ישראלים
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(£689) שלהם מהקופה מאוד) מרוצים (או מרוצים שהם שאמרו העולים אחוז כי עולה, 10 מלוח ■

הרצון שביעות את בוחנים כאשר יותר מורכבת התמונה .(£859) ותיקים לישראלים בהשוואה נמוך
הן מבוטחיה, כל בקרב גבוהה מהקופה הרצון שביעות מאוחדת בקופ"ח לקופה. השתייכות לפי
בקרב במקצת גבוה המרוצים שיעור ובלאומית במכבי מרוצים). £949) הוותיקים והן העולים
העולים בקרב ו£819 £889' לעומת הוותיקים בקרב ו£919 £949) העולים מבקרב הוותיקים
בקרב המרוצים שיעור בה כללית חולים בקופת הוא לעולים ותיקים בין ההבדל עיקר בהתאמה).

*82בהתאמה). לעומת £469) בהרבה קטן העולים

שירותים של משורה מרוצים שהם דיווחו הוותיקים, הישראלים והן העולים הן הנחקרים, מרבית
שביעות ברמת הוותיקים הישראלים לבין העולים בין הבדלים נמצאו זאת עם בקופה. לקבל שניתן
הוותיקים הישראלים משל במקצת נמוכה העולים של רצונם שביעות המקרים ברוב כאשר הרצון,
לוותיקים העולים בין הרצון בשביעות הפערים בגודל הקופות בין הבדלים שיש יצוין .(9 לוח (ראה

לעולים. ותיקים בין הרצון בשביעות הבדלים נמצאו בהם בנושאים וכן

אולם, המשפחה. רופאי של המקצועית מהרמה מרוצים הנחקרים מרבית כי עוד עולה 9 מלוח
£839 לעומת £769) ותיקים ישראלים לעומת מה במידת נמוך המרוצים שיעור העולים בקרב
יש העולים בין אולם, המשפחה. רופאי של מהיחס מרוצים הנחקרים מרבית בדומה, בהתאמה).
ההבדל עיקר .(£909) ותיקים ישראלים לעומת (8196) אליהם הראשוני הרופא מיחס המרוצים פחות
גבוה במכבי המשפחה רופאי ומיחס המקצועית מהרמה מרוצים שאינם העולים שאחוז מכך נובע
עולים בין אלה בנושאים הבדל אין הקופות בשאר זו. קופה חברי הוותיקים לעומת ניכר באופן

.(6 פרק ראה  הראשוני הרופא עם העולים של הקשר בנושא (להרחבה לוותיקים.

נמצא הקופה עם שעובדים המומחים הרופאים של המקצועית מהרמה הרצון שביעות כשנבדקה
בקרב מהשיעור נמוך המרוצים שיעור העולים בקרב אולם, גבוה. המרוצים אחוז שסך שוב
כללית.12 חולים בקופת נמצא ההבדל עיקר בהתאמה). £809 לעומת £699) הוותיקים הישראלים

שיעור כי נמצא הקופה\המרפאה במשרדי עובדים של מיחסם הרצון שביעות מידת בבדיקת גם
819S לעומת £709) הוותיקים הישראלים בקרב משיעורם מובהק באופן נמוך העולים המרוציםבקרב
בעיקר נבע המשרד עובדי מיחס הרצון בשביעות לוותיקים עולים בין הפער זה בסעיף גם בהתאמה).

כללית. חולים בקופת מהפער

בקופה. התרופות מבחר הוא העולים מעמיתיהם פחות מרוצים הוותיקים הישראלים שבו נושא ■

£719 רק כך אומרים בקופה התרופות ממבחר מרוצים הם כי אומרים מהעולים £849 בעוד
הקופות. בכל נכון הדבר הוותיקים. מהישראלים

שלא ייתכן נטפח). (ראה קטן הוא במדגם הקטנות בקופות חברים שהם העולים שמספר לזכור יש 12
זו. עובדה בשל אלה בקופות לוותיקים עולים בין מובהקים הבדלים נמצאו
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האחיות, מיחס הרצון שביעות ברמת ותיקים לישראלים עולים בין הבדל שאין עולה, 9 מלוח ■

מתקני של התחזוקה ומרמת המעבדות, משירותי והתחייבויות, הפניות לקבל ניתן שבה מהקלות
הקופה.

(באחוזים) ותיקים ישראלים לעומת עולים בקופה: לקבל שניתן משירותים רצון שביעות :9 לוח

ותיקים ישראלים עולים
(n=l ,234) (n=l60) רצון שביעות ממדי

83 76 משפחה רופאי של המקצועית הרמה
90 81 משפחה** רופאי של היחס
86 86 האחיות יחס
80 69 בקופה** מקצועיים רופאים של המקצועית הרמה
81 70 המשרד** עובדי של היחס
71 83 התרופות* מבחר
79 78 והתחייבויות הפניות
78 80 המעבדות שירותי
93 90 הקופה מתקני של התחזוקה רמת
85 68 כללי** באופן החולים קופת

p< .05 *
P< .01 **

הראשוני הד/פא Dy ivypn .6
בכל מהוותיקים מרוצים פחות העולים כי העלה בריאות ביטוח חוק סקר ,5 בפרק לעיל שצוין כפי
על עמד הסקר העבודה. בגיל עולים בסקר בהרחבה נבחן זה נושא שלהם. המשפחה לרופא הנוגע
שונים מממדים רצונם ושביעות בהם הטיפול לגבי העדפותיהם הראשוני, מהרופא העולים ציפיות
של רשמים שבחן איכותי במחקר כבעייתיים התגלו אלו נושאים ממנו. מקבלים שהם הטיפול של
להם שיש ראשוניים רופאים עם ובשיחות (1995 (רמניק, בארץ הבריאות ממערכת חדשים עולים
רבה רצון שביעות שיש שבעוד עלה הללו המקורות משני המועצות. מברית בעולים בטיפול ניסיון
הנושא קשר הראשוני; הרופא עם מהקשר נחת אי יש בישראל, בבתיהחולים מהטיפול יחסית
ביחסי שונות ונורמות שונה מתרבות שבאים העולים שבין בהתאמה הכרוכות בעיות בחובו

הישראלי. הראשוני הרופא לבין רופא\חולה

אמרו מהם כ£509 בהם. המטפל הרופא לגבי המרואיינים של העדפותיהם את מציג 10 לוח ■

יגיע שהרופא להם חשוב כי אמרו 619& בנוסף רוסית. דובר יהיה בהם המטפל שהרופא להם שחשוב
חולים. כשהם לביתם
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(באחוזים) נשים ולרופא הראשוני לרופא הקשורות העולים העדפות :10 לוח
"חשוב" שענו המרואיינים 70

מאד" "חשוב או
(n=885) הרופא תכונות

49 רוסית מדבר
61 חולה כשאתה לביתך מגיע
25 אותך שמטרידות בבעיות מתענין
51 הטיפול סוג על בהחלטה אותך משתף
52 אשה היא שלי הנשים שרופא בלבד: לנשים

בעיות או משפחה בבעיות יתעניין בהם המטפל הראשוני שהרופא להם חשוב כי אמרו 2570 רק
של העדפתם היא חשובה נקודה שלהם. במחלה רק ולא אותם המטרידות נפשיות או כלליות

רופא. אצל ולא נשים רופאת אצל טיפול לקבל המרואיינות מחצית

דובר הקופה במסגרת לאחרונה ביקרו אצלו שהרופא דיווחו מהמרואיינים אחוזים ושמונה שישים ■

הקופה, רופאי רשימת מתוך בו שבחרו אמרו 249? המרפאה, משרד ידי על אליו הופנו 519& רוסית:
ניסו שהקופות נראה אחר. באופן 3X0 משפחה, בני או חברים המלצת בעקבות אליו הגיעו 2170

של ההעדפות עם אחד בקנה עולה והדבר רוסית דוברי לרופאים בהפנייתם העולים לקראת לבוא
מהמרואיינים. חלק

שהם הטיפול של שונים מממדים רצונם לשביעות הנוגעת שאלות של סדרה נשאלו המרואיינים ■

מעט להם מקדיש שהרופא חושבים 189& רק כי עולה 11 מלוח בקופה. המטפל מהרופא מקבלים
שלהם שלרופא חושבים 1270 ורק נחוצות; לבדיקות אותם שולח אינו שהרופא חושבים 1670 רק זמן;
שלהם; הרופא של המקצועי מהטיפול מרוצים £679 החיובי, ובכיוון לחולים: סבלנות מספיק אין
באופן נכון שהדבר חושבים 2070 ועוד שלהם הבעיה את מבין הרופא הביקורים שברוב חושבים 6A70

כללי באופן מרוצים ר270ד מתאימות; תרופות כלל בדרך להם נותן שהרופא חושבים £749. חלקי;
שלהם. מהרופא

חוק בסקר מקבילות, לא כי אף דומות, שאלות על לנתונים בהשוואה הקודם, בפרק שראינו כפי
ממצאים יותר. גבוהה הוותיקים בקרב הראשוני מהרופא הרצון ששביעות עולה בריאות, ביטוח
,1991 ובוסידן גרוס ;1994 ואח' (שמואלי ותיקים ישראלים על אחרים מסקרים גם עלו דומים

.(1994
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(באחוזים) הראשוני מהרופא העולים רצון שביעות :11 לוח
לא באופן נכון רצון שביעות ממדי
נכון חלקי נכון סה"כ (885=ונ)

שליליים משפסים
62 20 18 100 זמן מעט לי מקדיש הרופא כלל בדרך

נוספות לבדיקות אותי שולח אינו שלפעמים מרגיש אני
69 15 16 100 בכך צורך שקיים למרות
73 15 12 100 לחולים סבלנות מספיק אין שלי לרופא

והתרופות הטיפול על לי מסביר אינו כלל בדרך הרופא
53 24 23 100 לי נותן שהוא

חיוביים משפטים

11 22 67 100 שלי הרופא של המקצועי מהטיפול מרוצה אני
11 25 64 100 שלי הבעיה את היטב מבין הרופא הביקורים ברוב
6 20 74 100 המתאימות התרופות את לי נותן הרופא כלל בדרך
9 19 72 100 שלי מהרופא רצון שבע אני כללי באופן

הקביעה עם חלקי או מלא באופן מסכימים ש£ל47 נמצא והתרופות הטיפול על ההסבר לגבי ■

בנושא שנערך שבמחקר יצוין נותן. שהוא והתרופות הטיפול על להם מסביר אינו שלהם הרופא כי
שונים מאד שהיו כלילית לב ומחלת דם לחץ יתר נגד תרופות נטילת הרגלי העולים בקרב נמצאו זה
של שהתחושה כן, אם ייתכן, .(1995 (בןנון אלה תרופות לנטילת בארץ המקובלות מההוראות
בארץ שונים מהרגלים גם נובע אותן ליטול שיש האופן ועל תרופות, על טיפול, אופן על הסבר חוסר

בעולים. הרפואי הטיפול בעת הראויה הלב תשומת את להם לתת שיש הרגלים המוצא,

בתקשורת הקשורים הטיפול של מהיבטים מרוצים פחות הכי שהעולים כן, אם מסתבר, ■

שהם שהרופא דיווחו כ7070 כאמור, שכן, שפה של לבעיה קשור אינו שהדבר נראה ובהסברים.
מהרופא הרצון בשביעות הבדלים נמצאו לא בנוסף, רוסית. דובר הוא הקופה במסגרת אצלו ביקרו
טיפול שקיבלו מי לבין רוסית דובר מרופא טיפול שקיבלו מי בין מממדיה, אחד בכל הראשוני,
בעת בתקשורת בבעיות נעוץ הרצון שביעות שחוסר הדבר משמעות רוסית. דובר שאינו מרופא
אשר קודמות, בעליות שעלו רוסית דוברי רופאים כולל ותיקים, ישראלים רופאים שבין המפגש
מכבר לא זה שעלו עולים לבין בארץ, רפואי טיפול מתן של והנורמות לתרבות בהתאם פועלים

אחרת. מתרבות

בברית מרופאים שקיבלו הרפואי בטיפול יותר טוב משהו שהיה אמרו מהמרואיינים 3070 ■

אמרו 359S חברים; הם בה החולים בקופת מרופאים מקבלים שהם לטיפול בהשוואה המועצות
מה כשנשאלו יודעים. שאינם 35אמרו ?£ ועוד המועצות בברית בטיפול טוב יותר דבר היה שלא
שהרופאים היו ביותר השכיחות התשובות המועצות בברית שקיבלו בטיפול יותר טוב היה בעיקר
מחלות אבחנו ושהרופאים ,(3196) לחולים לב תשומת יותר נתנו שהרופאים ,(3096) בית ביקורי ערכו

.(3196) יותר טוב
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שהם הרפואי מהשירות רצונם לשביעות הנוגעת יותר כוללת שאלה גם נשאלו המרואיינים ■

יותר שהם דיווחו אחוזים שלושים המועצות. בברית שקיבלו הרפואי השירות לעומת בארץ מקבלים
בארץ הרפואי מהשירות מידה באותה רצון שבעי שהם ענו 3070 בארץ, הרפואי מהשירות רצון שבעי
בברית שקבלו מהשירות רצון שבעי יותר היו >£ל20 המועצות, בברית שקבלו הרפואי ומהשירות

יודעים. שאינם ענו נוספים ו^20 המועצות,

אשפוז שירותי .7
כ3,000 של מדגם והקיף ,1993 בשנת שהתבצע המאושפזים, סקר על מבוססים זה בפרק הממצאים
לגבי לוותיקים עולים בין השוואות לראשונה, מאפשר, הסקר עולים. כ280 מתוכם מאושפזים,

האשפוז. שירותי על החולה של המבט נקודת

רצון שביעות
דרגות. חמש בין סולם על מהאשפוז שלהם הכללית הרצון שביעות את לדרג התבקשו המשיבים
מובהקים. אינם ההבדלים כי אם האחרים, מהמאושפזים מרוצים יותר קצת שהעולים מתברר
במידה רצון שבעי היו 0דר\ מאוד, רבה או רבה במידה מהאשפוז רצון שבעי היו 670ר העולים, בקרב
הוותיקים בקרב המקבילים האחוזים מאוד. מועטה או מועטה רצון שביעות הביעו ו^7 בינונית
בחטיבות התרכזו אחרים למאושפזים העולים בין ההבדלים בהתאמה. ו>£ל8, $23< ,£699. הם:

מובהקים. היו לא ההבדלים שם גם אך ונשים/יולדות, כירורגיה

אחרים מאושפזים של מזו במקצת גבוהה מאושפזים עולים של הכללית הרצון ששביעות הממצא
שביעות רמות על מדווחים העולים שם כללי. באופן בריאות שירותי לגבי שהצגנו מהממצאים שונה
מול העולים התייחסות את כשבוחנים זאת, עם יחד ותיקים. ישראלים לעומת יחסית נמוכות רצון
עולה בחלקן אשר מגוון, דפוס מתגלה להלן), (ראה האשפוז של שונים ממדים לפי הוותיקים של זו
בריאות ולשירותי האמבולטורי לשירות העולים של יותר הנמוכה הרצון שביעות עם אחד בקנה

כללי. באופן

לממדים כאמור, שהתייחסו, פריטים 42 בשאלון נכללו כללית, רצון שביעות על לשאלה בנוסף
סולם על רצונם שביעות את לדרג המאושפזים התבקשו אלה פריטים לגבי גם האשפוז. של שונים
לתחומים בהתאם גורמים ניתוח על המבוססים ממדים לשבעה קובצו הפריטים דרגות. חמש בן
האוכל, פיסיים, ותנאים מלונאות האחיות, רפואי, מידע והעברת הרופאים הקבלה, תהליך הבאים:
והאוכל המלונאות הפיזיים, מהתנאים העולים של רצונם ששביעות נמצא השחרור. ותהליך החניה
לעצם המתייחסים התחומים יתר לגבי .(12 לוח (ראה הוותיקים של רצונם משביעות יותר גבוהה
מידע קבלת או שאלות על לענות הרופאים (נכונות הרופאים יחס לגבי ובפרט הרפואי הטיפול
ותיקים לישראלים עולים בין פער יש כן, כמו מהוותיקים. מרוצים פחות העולים המובנת) בשפה
השחרור לתהליך הקשור בכל ובמיוחד החולים לבית קבלה לתהליכי הקשור מכל הרצון בשביעות
לאחר טיפול להמשך לסידורים בעיקר קשור מהשחרור הרצון שביעות חוסר החולים. מבית

הטיפול. המשך לגבי ההוראות ובבהירות האשפוז,
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באשפוז1 עיקריים מתחומים מאושפזים של רצון שביעות :12 לוח
ותיקים ישראלים עולים אשפוז תחומי

4.1 3.9 * קבלה
4.2 3.9 * רפואי ומידע רופאים
4.1 4.0 אחיות
3.8 4.1 * מלונאות
3.5 3.7 * אוכל
3.0 3.3 * חנייה
4J 37 * מביתהחולים שחרור

* p<.05
ספציפי. בתחום לשאלות שניתנו הציונים ממוצע 1

האשפוז בתחום גם הראשוני, הרופא עם בקשר שנמצא למה שבדומה ולומר לסכם כן אם ניתן
ולהתמצאות הרופאים עם לתקשורת הקשורים תחומים באותם רצון בשביעות בעיות מתגלות
מוצא תמיד לא בהתמצאות, ובעיות שפה קשיי עם האשפוז למערכת שבא שעולה יתכן במערכת.
מהוותיקים יותר מרוצים העולים זאת לעומת אלו. בעיות עם להתמודד ונכונה שערוכה מערכת
התנאים לעומת רב שיפור בוודאי יש בהם האשפוז, תנאי של והמלונאיים הפיזיים מההיבטים

לשעבר. המועצות בברית האשפוז במערכת

לאשפוז הקשורים אחרים פרמטרים
נוספים. אשפוז ממדי מספר לגבי המאושפזים ליתר עולים בין השוואה מאפשר המאושפזים סקר

הינם: הבולטים הממצאים

מעורבים היו ונשים\יולדות) כירורגיה (בחטיבות האחרים לעומת עולים של יחסית קטן שיעור ■

נעשתה עולים, של יחסית גבוה שיעור בקרב לכך, בהתאם ;(£339 לעומת £259) החולים בית בבחירת
שלהם. הקופה או שלהם הרופא ידי על החולים בית בחירת

המדווחים שיעור מראש) שנקבע תור פי על שאושפזו (אלו האלקטיביים המאושפזים בקרב ■

עם הוותיקים). בקרב £219 לעומת £509) העולים בקרב במיוחד גבוה היה נדחה אשפוזם שמועד
בשתי דומה היה יותר או חודש של המתנה על שדיווחו האלקטיביים המאושפזים שיעור זאת,
מתהליך הרצון בשביעות לעיל המוזכר שהפער להיות יכול בהתאמה). ו£119 £139) הקבוצות
מתהליך רצון שביעות על שהשאלות (למרות העולים בקרב הדחיות מריבוי בחלקו נובע הקבלה

עצמו). האשפוז ביום לתהליך בעיקר התייחסו הקבלה

£659) לוותיקים בהשוואה כחמורה הקבלה בעת הרפואית בעייתם את להגדיר יותר נטו העולים ■

במצב אובייקטיביים להבדלים זה פער לייחס יש מידה באיזה ברור לא אך בהתאמה), £529 לעומת
בריאות. מצבי של עצמית בהערכה תרבותיים מהבדלים נובע הוא מידה ובאיזה עצמו הבריאות
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£129. לעומת £179) במסדרונות משעה יותר של שהייה על לדווח מהוותיקים, יותר נטו, העולים ■

מארבעה יותר עם בחדרים המאושפזים שיעור  המלונאות תנאי של ארור במדד אך בהתאמה),
לשביעות לעיל שניתנה הפרשנות את מחזקים אלו ממצאים הקבוצות. שתי בין הבדל היה לא  איש
לאלה זהים תנאים מקבלים העולים לפיה העולים, של המלונאות מתנאי יחסית הגבוהה הרצון

יותר. נמוכות ציפיותיהם אבל אחרים, מאושפזים שמקבלים

£509) ביתהחולים מצוות מאוד רבה או רבה עזרה שקיבלו לציין מהוותיקים יותר נטו העולים ■

מהי (ובהגדרה בציפיות להבדלים ביטוי הוא זה ממצא אם ברור לא אך בהתאמה), £409 לעומת
בחולים. השקיע שהצוות הזמן בכמות אובייקטיביים להבדלים ביטוי או רבה") "עזרה

הוצאות על המדווחים העולים שיעור יחסית, נמוכות הכנסות בעלי הם שהעולים העובדה למרות ■

לשיעורם קרוב היה וכוי) אמבולנס, פרטית, אחות פרטי, רופא (כגון לאשפוז הקשורות רפואיות
טלפון (כגון לארפואיות הוצאות לגבי בהתאמה). £149 לעומת £129) אחרים מאושפזים בקרב
בהתאמה). £199 לעומת £109) הוותיקים הישראלים לבין בינם גדול יותר פער נמצא וטלוויזיה)

האחרים למאושפזים בהשוואה מוקדם שחרור על יותר לדווח חזקה נטייה היתה העולים בקרב ■

העולים בקרב בביתחולים הממוצעת שהשהייה העובדה למרות וזאת בהתאמה), £169 לעומת £339)

כנראה, קשור, הדבר בהתאמה). ימים 6.0 לעומת ימים 6.3) האחרים משל יותר ארוכה היתה
.(1995 (רמניק בארץ מהנהוג ארוכה היתה חולים בבית השהייה לשעבר המועצות שבברית לעובדה
רצון בשביעות אחרים למאושפזים עולים בין שנמצא הגדול הפער עם אחד בקנה עולה זה ממצא

השחרור. מתהליך

ראשוניים. ממצאים הם בבתיחולים האשפוז על עולים של מבטם לנקודת הנוגעים הממצאים ■

ואח'). (איבנקובסקי המכון ידי על בקרוב יפורסם בנושא ומעמיק מפורט דוח

הקופות בשוק כצרכנים העולים התנהגות .8
על המעקב סקר ועל בריאות ביטוח חוק על הארצי הסקר על המבוססים זה, בנושא הממצאים
בריאות כצרכני בהתנהגותם הוותיקים מעמיתיהם שונים העולים כי מעלים העבודה בגיל עולים

הבריאות. מערכת על בידם שיש הידע וברמת

בקופה חברות
£669 לעומת £429 רק כללית: חולים בקופת מבוטחים העולים מן נמוך ששיעור הוא בולט ממצא ■

א1 לוח (ראה ולאומית במכבי מבוטחים מהעולים יותר הוותיקים, לעומת וכי, הוותיקים, בקרב
המחקר בעת חברים היו בה בקופה לבחירה העולים ידי על שהוזכרה העיקרית הסיבה בנספח).
כמובן הם בכך ותיקים). ישראלים בקרב 99?< לעומת העולים בקרב £449) מכרים המלצות היתה
כילדים. מבוטחים היו בה בקופה מבוטחים להיות ממשיכים מהם שרבים ותיקים מישראלים שונים
עם במגעיהם מכריהם של האישי הניסיון על בעיקר כן, אם מסתמכים, בריאות כצרכני העולים

הקופות.
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העולים בהתפלגות משמעותי שינוי חל זמן לאורך כי עולה העבודה בגיל עולים על המעקב מסקר ■

משיעור נמוך נמצא (£459) 1995 בשנת כללית חולים בקופת המבוטחים שיעור קופות: לפי
לשיעור יחסית נמוך זה שיעור כן, כמו .($60,) הראשון הסקר מועד ,1992 בשנת בה המבוטחים
שיעור במקביל, .(1996 לאומי (ביטוח (£649) 1995 בשנת האוכלוסייה בכלל בכללית המבוטחים
לזכור יש .(13 לוח (ראה השני בסקר ל£259 הראשון בסקר מ£159 עלה במכבי המבוטחים
במקצת שונים הם בקופות העולים התפלגות על הממצאים העבודה. בגיל עולים הם שהנחקרים

העבודה. בגיל שאינם עולים גם בהם נכללים כאשר

(באחוזים) 1992 לעומת 1995  החולים קופות בין העולים התפלגות :13 לוח
n=885  1995 סקר 11=1200  1992 סקר חולים קופת

100 100 0הכ
45 60 כללית
25 15 מכבי
12 9 מאוחדת
18 15 לאומית

1 קופה לאף שייך לא

יותר טוב רפואי שירות לקבל יוכלו דעתם לפי אם נשאלו בריאות ביטוח חוק בסקר המרואיינים ■

£369 חיובי באופן כך על ענו כללית חולים בקופת בה. מבוטחים שהם מזו אחרת חולים בקופת
היה חיובי באופן השאלה על המשיבים אחוז האחרות בקופות מהוותיקים. £219 לעומת מהעולים
נשאלו לעיל השאלה על חיובי באופן שענו אלו לוותיקים. העולים בין מובהק שוני נמצא ולא נמוך
הזכירו ותיקים ישראלים לעומת עולים של יחסית גבוה אחוז אחרת. לקופה עוברים אינם מדוע
נמצא שלא יצוין ותיקים). ישראלים £69 לעומת עולים £159) למעבר המועד פוג את לכך כסיבות

לקבלם. ירצו לא שהקופות החוששים באחוז לוותיקים העולים בין הבדל

ותיקים. ישראלים בקרב £539 לעומת אחרת חולים בקופת בעבר חברים היו לא מהעולים £739 ■

קופה העוברים שיעור כי עולה האחרונות בשנתיים העוברים שיעור על מסתכלים כאשר כן כמו
חברים בעבר היו קופה שהחליפו העולים מרבית .(£79) הוותיקים משל גבוה (£149) העולים בקרב
ולנטייתם בארץ העולים של יחסית הגבוהה לניידותם גם קשור שהדבר ייתכן כללית. חולים בקופת

ותיקים. מישראלים יותר רבה במידה מגורים מקומות להחליף

לכך מודעים בהתאמה) 74 ו£9 £769) הוותיקים הישראלים והן העולים הן המרואיינים, מרבית ■

לקבלו תצטרך והקופה שלו הקופה את לבחור יכול תושב כל ממלכתי בריאות ביטוח חוק פי שעל
תנאי. ללא

מהעולים £259 העולים; בקרב קופות בין ניידות נמצאה העבודה בגיל עולים על המעקב בסקר גם ■

בה חברים שהיו החולים קופת לטובת אותה ועזבו אחרת חולים בקופת חברים היו שבעבר דיווחו
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נמצא מ1992 לנתונים בהשוואה בקופות החברות בנתוני השינוי בבדיקת .1995 של המחקר בעת
מהעולים כ1296 עזבו מכבי את בה, חברים שהיו מהעולים כ£309 עזבו כללית חולים קופת את כי
13^. עזבו לאומית ואת בה חברים שהיו מהעולים כ£179 עזבו מאוחדת את בה, חברים שהיו
כללית חולים מקופת הוא המעבר עיקר 13 מלוח לראות שניתן כפי בה. חברים שהיו מהעולים

למכבי.

אחוזים ששים אליה. להתקבל הבקשה בעת כלשהי קופה ידי על נדחו מהנחקרים אחוזים שישה ■

העיקריות הסיבות אליה. פנו מהעולים שרבים הקופה שהיתה מכבי, חולים קופת ידי על נדחו מהם
כרוני. חולה או מוגבל, נכה, במשפחה שיש והעובדה (£209) גבוה גיל היו זו קופה ידי על לדחייה

המשלים הביטוח
שכיסה משלים ביטוח החולים קופות כל הציעו ממלכתי, בריאות ביטוח חוק החלת לפני עוד
משלים בביטוח להמשיך לקופות הותר החוק חקיקת עם סיפקו. שהן הביטוח לסל נוספים שירותים
אכן ולאומית מאוחדת מכבי, הקטנות, הקופות שלוש שנים. שלוש של מעבר תקופת למשך כזה
כללית חולים קופת ואילו להן שהיו המשלימים הביטוחים במסגרת חבריהן את לבטח המשיכו

דקלה. הביטוח חברת באמצעות חדש משלים ביטוח לחבריה הציעה

£699) מרביתם, משלים. בביטוח מבוטחים הוותיקים מהישראלים ו£359 מהעולים £279 כי נמצא ■

כאשר .1995 משנת החל המשלים בביטוח מבוטחים שהם אמרו מהותיקים) ו£519 מהעולים
החברים היו זו בקופה שרק (מאחר כללית חולים בקופת רק המשלים בביטוח החברות נבדקה
משלים בביטוח המבוטחים העולים שיעור כי נמצא חדש), לביטוח פעיל באופן להצטרף צריכים
נמוכות הכנסה ברמות נמצאים אמנם העולים בהתאמה). £159 לעומת £99) הוותיקים משיעור נמוך
ברמת וגם נמוכה הכנסה ברמת גם משלים ביטוח רכשו עולים של דומה שיעור אך הוותיקים, משל

יותר. גדול מדגם על זו סוגיה לבדוק ראוי בעתיד יותר. גבוהה הכנסה

מהעולים £29 רק המשלים, בביטוח מבוטחים שאינם כללית חולים בקופת החברים מבין ■

קופה חברי בקרב כשנבדקות הוותיקים. מהישראלים 1396 לעומת זו לתכנית להצטרף מתכוונים
לעומת מהעולים ש£519 העובדה לעין בולטת המשלים לביטוח הצטרפות לאי שהוזכרו הסיבות זו
אחרות סיבות הצטרפותם. לאי העיקרית כסיבה הביטוח על מידע חוסר מזכירים מהוותיקים 2296

מהעולים £249) הגבוה מחירו היו המשלים לביטוח הצטרפותם לאי זו קופה חברי ידי על שהוזכרו
מהוותיקים). ו£219 מהעולים 1496) בריאים מרגישים שהם מאחר עניין וחוסר מהוותיקים), ו£219

המשלים הביטוח על מהקופות מידע קיבלו לא שכלל שאמרו הקופות, בכל העולים, אחוז כי יצוין
.(£359) זאת שאמרו הוותיקים הישראלים מאחוז מובהק באופן גבוה היה (5370) מציעות שהן

פרטי בריאות ביטוח
קשר ללא מסחרית, ביטוח חברת ידי על שניתן פרטי בריאות ביטוח על גם נשאלו הנחקרים ■

אינם (8196) הוותיקים הישראלים והן (8496) העולים הן הנחקרים, מרבית חולים. בקופת לחברות
ישראלים ידי ועל העולים ידי על שהוזכרו העקריות הסיבות פרטי. בריאות בביטוח מבוטחים
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כי עניין וחוסר 24Xבהתאמה) לעומת 419&) הגבוה מחירו היו: פרטי ביטוח רכישת לאי ותיקים
על מידע חוסר שהזכירו יותר היו העולים בקרב בהתאמה). 3870 לעומת £289) בריאים מרגישים
לעומת £209) ותיקים לישראלים בהשוואה הפרטי הביטוח של רכישה לאי כסיבה הפרטי הביטוח
(1370) הקופה משירותי רצון שביעות שהזכירו יותר היו הוותיקים הישראלים בקרב בהתאמה). £69

.(£29) זאת שאמרו העולים לעומת פרטי ביטוח רכישת לאי כסיבה

מהעולים 5770 הוותיקים) הישראלים מן ו£199 העולים מן 1670) פרטי ביטוח להם שיש אלו מבין ■

בריאות ביטוח חוק החלת מועד ,1995 ינואר לפני עוד אותו רכשו הוותיקים מהישראלים ו£889
ממלכתי.

הרוסית? בשפה רפואה לשירותי פרטי שוק נוצר האם
תרבותי רקע אותו בעלי ברופאים להיעזר הנטייה בשל כי הדעה רווחת בנושא, העוסקים בקרב ■

רפואה לשירותי פרטי שוק ייווצר הוותיק הישראלי לרופא העולים בין רופא\חולה ביחסי והבעייתיות
לרופאים הפונים שיעור על לעמוד ניסינו העבודה בגיל עולים על המעקב בסקר הרוסית. בשפה
השנה שבחצי דיווחו המרואיינים מן £39 רק גבוה: אינו זה שיעור כי נמצא רוסית. דוברי פרטיים
של משפחה הוצאות בסקר כן, כמו רוסית. דובר רופא אצל פרטי באופן ביקרו הם האחרונה
פרטיים רופאים על העולים בקרב למשפחה הממוצעת החודשית שההוצאה נמצא (1992) הלמ"ס
שמרביתם בגלל כזה שוק נוצר שלא ייתכן הוותיקים. אצל ש"ח 28 לעומת בלבד ש"ח 4 היתה
בשכיחות שהוזכרו העיקריות הסיבות רוסית. דובר רופא אצל הקופה במסגרת טיפול מקבלים
אלטרנטיבית ברפואה משתמש הרופא ,(£589) טוב שם יש לרופא היו: אלה לביקורים יחסית גבוהה
דובר פרטי רופא אצל שביקרו מאלה מחצית 13.(£169) לב תשומת יותר אצלו ומקבלים (£329)

נמצא שיניים. רופאי לגבי מתקבלת שונה תמונה אצלו. הביקור עבור ויותר ש"ח 100 שילמו רוסית
הולם זה ממצא רוסית. דובר שיניים רופא אצל זאת עשו שיניים רופא אצל שביקרו ממי £929 כי
קהילת בקרב לשעבר המועצות מברית עולים שהם שיניים רופאי של התבססותם בדבר קיים מידע
הטיפול. עבור ויותר ש"ח 300 שילמו שיניים רופא אצל שביקרו מאלו מחצית הרוסית. דוברי העולים

ממלכתי בריאות ביסוח חוק של נתפסת השפעה .9
החוק להשפעת הנוגעות שאלות של סדרה המרואיינים נשאלו בריאות, ביטוח חוק סקר במסגרת ■

בעלי האם לקופה, להתקבל לקשישים יותר קל החוק קבלת לאחר האם למשל: הציבור, על
החוק. החלת לאחר תרופות עבור כסף יותר גובות הקופות והאם יותר, משלמים גבוהות הכנסות
על משפיע הוא כיצד דעה גיבשו שטרם או החוק על מידע אין המרואיינים מן ניכר לחלק כי נמצא
הנוגעות השאלות ברוב יותר. גבוה העולים בקרב יודעים הלא שיעור זאת, עם יחד הרחב. הציבור
שיעורים לעומת עמדה, להביע ידעו שלא העולים מבין ל£509 £309 שבין נמצא החוק להשפעת

הוותיקים. בקרב ידעו שלא ל£409) £209 (בין יותר נמוכים

המוצגים. לאחוזים בזהירות להתייחס יש מרואיינים, של קטנה בקבוצה שמדובר מכיוון 13
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פחות באופן החוק את תופסים העולים כי נמצא יודע") "לא ענו (לא דעה להם שהיתה אלה מבין ■

עם מסכימים הוותיקים לעומת מהעולים יותר נמוך שיעור למשל: כך הוותיקים. מהישראלים חיובי
$30.) ועניים עשירים שמקבלים השירות ברמת יותר רב שוויון יש החוק החלת אחרי כי הקביעה
הכנסות בעלי החוק שאחרי הקביעה עם מסכימים מהם 5996 רק כן, כמו בהתאמה). $68< לעומת

הותיקים. בקרב 70\ר לעומת בריאות מס פחות משלמים נמוכות

החוק כלפי עמדה גיבשו טרם או יודעים אינם מהם כשליש מהחוק? רצון שבעי העולים האם ■

72^ לעומת מהעולים 61J0 לשאלה, שהשיבו אלו מבין הוותיקים. מבין כך שענו £159 לעומת
ממלכתי. בריאות ביטוח חוק שנחקק מכך מאד מרוצים או מרוצים היו מהוותיקים

ודיון 0'כום
ג'וינטמכון שערך ארציים מסקרים לשעבר המועצות מברית עולים על ממצאים נבחנו זה בדוח
המרכזית הלשכה שערכה בריאות בשירותי שימוש ומסקר ו1995 1992 בשנים ברוקדייל
העולים קליטת את לבדוק במטרה נעשתה הנתונים בחינת .1993 בינוארמארס לסטטיסטיקה
שיש הייחודיות והבעיות הבריאות מערכת על לה להיות שעשויה ההשפעה הבריאות, במערכת
של לבריאות הנוגעות חשובות סוגיות מספר מעלים הממצאים זו. מערכת של כצרכנים לעולים

הבריאות. ולמערכת עולים

הבריאות מצב
על המעקב ומסקר בריאות ביטוח חוק מסקר הבריאות. מצב להערכת נוגעת הראשונה הסוגייה
וכי טוב כלא בריאותם מצב את מעריכים העולים של ניכר שיעור כי עולה העבודה בגיל עולים
בריאותם שמצב מדווחים מהעולים כשליש בנוסף, ותיקים. לישראלים בהשוואה גבוה זה שיעור
בריאותם מצב על שמדווחים עולים של יחסי גבוה שיעור על הממצאים לארץ. שעלו מאז התדרדר
;1993 והנדלס, (ברצורי אחרים חוקרים ידי על שנערכו עולים על סקרים ממצאי תואמים טוב כלא
של הבריאות מצב שתפיסת לכך הסברים כמה קיימים .(1995 ואחרים, נאון ;1992 מכבי קופ"ח
שימוש מסקר התחלואה. לרמת נוגעת אחת אפשרות הוותיקים. משל טובה פחות היא העולים
מן 159?< כרוניות: מחלות בשכיחות לוותיקים עולים בין מה הבדל יש כי עולה בריאות בשירותי
כרוניות מחלות משש לאחת לפחות הנוגע טיפול קבלת על דיווחו מהוותיקים 139?. לעומת העולים
רב שיעור יש העולים בקרב הכרוניות: המחלות בסוג הוא הקבוצות שתי בין ההבדל עיקר שנבדקו.
בןנון, ;Rennert, 1994 מקומיים: במחקרים שנמצא (כפי דם לחץ ומיתר לב ממחלות שסובלים יותר
עולה בריאות ביטוח חוק מסקר בנוסף, מאסתמה. הסובלים יותר יש הוותיקים בקרב ואילו (1994
לעומת גבוה כרונית מנכות או ממוגבלות ממחלה, סובלים שהם המדווחים העולים שיעור כי
שונים מוגבלות ממצבי הסובלים יותר יש ומעלה 50 בני עולים בקרב כמוכן, ותיקים. ישראלים
דם) לחץ ויתר לב (מחלות העולים סובלים שמהן הכרוניות שהמחלות גם ייתכן .(1995 ואח', (נאון
סובלים שהעולים ייתכן כן, כמו הוותיקים. בקרב השכיחות הכרוניות מהמחלות יותר קשות הן
הבריאות מצב על הממצאים בריאות. בשירותי שימוש בסקר נכללו שלא אחרות, כרוניות ממחלות
יותר טוב ולהבין להעמיק מקום יש משמעיים. חד אינם הוותיקים משל טוב כפחות העולים של
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בנתונים ביסוס לכך יש והאם לוותיקים עולים בין הבריאות מצב בתפיסת הבדלים קיימים מדוע
אובייקטיביים.

והקליטה ההגירה לקשיי הקשורות לתחושות ביטוי בהם שיש הוא אלה לממצאים אחר הסבר
באופן הנפש. בריאות על לממצאים נגיעה יש זה להסבר אליהם. הנלווים וחרדה לחץ ולמצבי בארץ
להתמודד קשה להם שהיה נפשית מצוקה על מדווחים ותיקים, ישראלים לעומת עולים, יותר ברור,
מאד נמוך לה זקוקים כשהם נפשית עזרה לקבלת הפונים העולים שיעור אולם, בעצמם. עמה
אחרים ממחקרים ממצאים עם אחד בקנה עולה זה ממצא כך. שעושים הישראלים שיעור לעומת
בשל אך, וקליטה. הגירה מתהליכי הנובעות וחרדות נפשית מצוקה של תופעה קיימת כי שהעלו
לקבל נוטים אינם העולים לשעבר המועצות בברית נפשי לטיפול שיש והסטיגמה הבדליםתרבותיים
לטיפול מפנייה לרתיעה שבנוסף ייתכן .(Levav et al 1990; Lerner, r <ef zilber, N1991) נפשית עזרה
במגע הבאים הראשוניים, הרופאים זרות. הרגשת או שפה קשיי של בעיה גם יש הנפש, בבריאות
לאחר שגם שמצא מחקר לאור במיוחד המתוארת לתופעה ערים להיות צריכים העולים עם ראשוני
ולרנר קרטיס (זילבר, עולים בקרב נפשית מצוקה של יחסית גבוהה רמה היתה העלייה מיום שנים 5

תחושת העלייה מיום שנים 3 לאחר כי כן גם עולה (1996) ונאון שטרוסברג של ממחקרם .(1996
בגילים ותיקים על מחקרים לממצאי בהשוואה נמוכה היתה 55+ בני עולים של הנפשית הרווחה

אלה.

בריאות בשירותי ש'מוש
שימוש סקר מנתוני העולים. בקרב הבריאות בשירותי השימוש לשיעור נוגעת השנייה הסוגייה
לדעה בניגוד כי, עולה ,(1993 (ינוארמארס לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של בריאות בשירותי
ההבדלים עיקר ותיקים. מישראלים פחותה במידה הבריאות בשירותי משתמשים העולים הרווחת,
הפונים בשיעור ובמיוחד שיניים, רופאי ואצל ראשוניים רופאים אצל הביקורים במספר נמצא
ומצב בקופה חברות סוציודמוגרפיות, תכונות שמנטרלים לאחר כן, על יתר אחות. אצל לטיפול
כי, עולה הנתונים מן מומחים. רופאים אצל ובביקורים באשפוזים הבדל גם נמצא בריאות,
הדיווח לאור במיוחד בריאות בשירותי "תתשימוש" של מצב יש העולים אוכלוסיית בקרב לכאורה,
בשירותי השימוש שדפוסי ייתכן לכך. ברור הסבר בידינו אין בריאותם. מצב על עולים של העצמי
שהם גם ייתכן המוצא. בארץ להם רגילים היו שהעולים השימוש מדפוסי מושפעים בריאות
כה שהעולים ייתכן בנוסף, הבריאות. מערכת עם במגעיהם העולים של קשיים או בעיות משקפים
לזכור יש בכך. צורך כשיש גם רופא אצל לטיפול מגיעים אינם שהם וקליטה פרנסה בבעיות עסוקים
שנים מעט של ותק היה עדיין העולים כשלרוב ,1993 בראשית נבחן בריאות בשירותי שהשימוש
כלל של לאלו ולהידמות להשתנות עשויים הבריאות בשירותי השימוש דפוסי הזמן, עם בארץ.
משפחה רופא אצל הביקורים שמספר נמצא, בריאות בשירותי שימוש בסקר ואכן, האוכלוסייה.
נמצא העבודה בגיל עולים בקרב המעקב בסקר כן, כמו יותר; הוותיקים העולים בקרב יותר גבוה
רופא אצל המבקרים באחוז עלייה היתה בריאות: בשירותי בשימוש עלייה חלה זמן פני על כי
בשיעור לוותיקים עולים בין הבדל נמצא לא בריאות ביטוח חוק ובסקר שיניים; רופא ואצל ראשוני
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אלה כגון הבדלים האם יותר מעמיקה בבחינה צורך מעלים הממצאים מומחים. לרופאים הפנייה
בארץ. בוותק העלייה עם להצטמצם ממשיכים בריאות בשירותי שימוש בסקר שנמצאו

עולה, בריאות ביטוח חוק מסקר לנשים. מונעת לרפואה נוגעת הממצאים מן שעולה אחרת סוגייה
מונע רפואי בטיפול הכרוכות בדיקות שעברו מדווחות הוותיקות, לעומת מהעולות, נמוך שיעור כי
נעשו המועצות שבברית ידוע .pap ובדיקות השד סרטן לאיתור בדיקות כגון שלהם החולים בקופת
ולא אלה רשויות על היתה מונעת לרפואה והאחריות הבריאות רשויות ביוזמת זה מסוג בדיקות
בבדיקות אותן שיבדקו דורשות אינן שעולות לכך הסיבה אולי זו .(1995 (רמניק, עצמו האדם על
היותן ובשל הרופאים עם תקשורת קשיי בשל זאת לבקש נוח לא מרגישות שהן גם ייתכן זה. מסוג
עולות שהן בחולות המטפלים שרופאים לכך חשיבות שיש מכאן יותר. דחופות קיום בבעיות עסוקות

הם. מיוזמתם מונעת לרפואה הנוגעות בדיקות ויציעו לכך מודעים יהיו

בשירותי בשימוש והן שיניים ברפואת הן כי עלה 1995 שנת העבודה בגיל עולים בקרב מהסקר
קיבלו שלא שיניים לרופא הנזקקים שיעור העולים. בקרב מסופקים לא צרכים נמצאו אמבולנס
קבלת לאי שצוינה העיקרית הסיבה כאשר שיניים, לטיפול הנזקקים מסך הואכמחצית השירות את
ב1995 עלה שיניים לרופא הפונים אחוז כאמור, זאת, עם הטיפול. במימון קשיים היתה השירות
חשוב יהיה בעתיד זה. בנושא ותיקים לישראלים השוואתיים נתונים בידינו אין ל1992. בהשוואה
אי של בעיה קיימת מידה באיזה לבדוק מנת על כאחד, וותיקים עולים אחר במעקב להמשיך
לשירותי הנזקקים ממחצית למעלה כי גם נמצא בכך. הצורך אף על שיניים רופא בשירותי שימוש
תממן לא שהקופה החשש היתה העיקרית הסיבה כאשר בשירות, השתמשו שלא דיווחו אמבולנס
היתה ולא נפוצים היו אמבולנס שירותי המועצות שבברית מאחר האמבולנס. הזמנת עלות את

בעיה. בחסרונם רואים העולים (1995 (רמניק בחינם לקבלם בעיה

מסופקים בלתי וצרכים בהם השימוש השירותים, נגישות בין קשר יש כי עולה הממצאים ממכלול
למשל כמו השירות בנגישות ממחסומים גם לנבוע יכול הבריאות בשירותי מועט שימוש העולים. של
שיניים טיפול עלות לגבי שנמצא כפי הטיפול, קבלת של עלויות או לרופא להגיע שלוקח הזמן
השימוש שרמת לכך לצפות יכולנו טוב כלא הבריאות מצב תפיסת לאור אמבולנס. הזמנת ועלות
מועט שימוש האם נמצא. כך לא אך הוותיקים, משל גבוהה תהיה העולים בקרב הבריאות בשירותי
לנגישות המחסומים מן כשחלק כך, חיובית. התשובה שבחלקו ייתכן צרכים? מלוי אי על מצביע
(1992 לעומת 1995 בשנת העולים של הכלכלי במצב אפשרי שיפור למשל, (כמו יורדים, השירות

יותר. מעמיק באופן זו סוגיה לבחון רצוי עתידי במחקר עולה. השיניים לרופא הפונים אחוז

והנפשית הגופנית התחלואה הבריאות, מצב תפיסת של המכלול על מסתכלים כאשר כן, כמו
תת גם לכן, קודם שהוזכרו לסיבות שבנוסף ייתכן כי עולה העולים, ידי על בשירותים והשימוש
בקרב הרווחת לתחושה גם ולכן בריאות במצבי לקוי לטיפול להביא יכול בשירותים השימוש
שלושת שבין בקשר להתעמק יהיה חשוב עתידיים במחקרים טוב. אינו הבריאות שמצב העולים

האלה. המשתנים
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בריאות כצרכני עולים
בגיל עולים ומסקר בריאות ביטוח חוק מסקר הבריאות. בשוק כצרכנים העולים להתנהגות אשר
מהעולים, נמוך שיעור לוותיקים, יחסי באופן הוותיקים. משל שונה זו התנהגות כי עולה העבודה
ובלאומית. במכבי מבוטחים מהם ויותר כללית חולים בקופת מבוטחים העבודה, בגיל אלו במיוחד
פי הוא העולים בקרב האחרונות בשנתיים קופה העוברים שיעור העולים; בקרב ניידות יש בנוסף,
העולים בריאות, כצרכני האחרות. לקופות כללית חולים מקופת מרביתם מהוותיקים, שניים
הקופה בחירת לשם הקופות עם במגעם אחרים עולים של הניסיון ועל המלצות על בעיקר סומכים
ממשיכים מהם ניכר שאחוז ותיקים מישראלים שונים הם בכך מבוטחים. להיות מעדיפים הם בה

כילדים. מבוטחים היו בה בקופה מבוטחים להיות

מחוסר גם מושפעת הבריאות במערכת העולים שהתנהגות עולה בריאות ביטוח חוק מסקר בנוסף,
בביטוח מבוטחים שאינם הסיבה כי אומרים הוותיקים, לעומת עולים, יותר למשך, כך מידע.
בנוסף, הנושא. על ידע חוסר מחמת היא הקופה של המשלים לביטוח מצטרפים שאינם או מסחרי
ידע. חוסר בגלל זאת שגם ייתכן בריאות, ביטוח חוק לגבי עמדה להביע יכלו לא מהם גבוה שיעור

פרטית רפואה שירותי של נרחב שוק נוצר לא כי מראים העבודה בגיל עולים על המחקר ממצאי
שכ>$70 ובכך החוק במסגרת מבוטחים שהם בכך נעוצה לכך הסיבה רוסית. דוברי רופאים אצל
ייתכן בנוסף, חברים. הם בה הקופה במסגרת רוסית דובר ראשוני רופא אצל טיפול מקבלים מהם
המועצות, בברית מקובלת שהיתה טיפול צורת אלטרנטיבי, רפואי לטיפול פרטי באופן פנו שחלקם
במחקר בדיקה כמובן טעונה זו השערה רופאים. בהכרח שאינם רוסית דוברי מקצוע בעלי מידי
בביטוח כלול שאינו טיפול שיניים, רופא אצל טיפול שקיבלו ממי £929 כי יצוין זאת לעומת נוסף.

רוסית. דובר רופא אצל זאת עשו הקופות, של הרפואי

הבריאות משירותי רצון שביעות
שביעות העולים מרבית בקרב קיימת כי העבודה בגיל עולים על המעקב סקר מממצאי עולה עוד
מסקר לנתונים בהשוואה אולם, הראשוני. מהרופא מקבלים שהם הטיפול של שונים מממדים רצון
הרצון ששביעות הוא המתקבל הרושם ותיקים, ישראלים על מחקרים ומתוך בריאות ביטוח
.(1994 ,1991 ובוסידן גרוס ;1994 ואח' (שמואלי יותר גבוהה הוותיקים בקרב הראשוני מהרופא
ולמתן לתקשורת הקשורים הראשוני הטיפול מהיבטי מרוצים פחות שהעולים עולה מהנתונים
בברית מרופאים שקיבלו הרפואי בטיפול טוב יותר משהו היה האם לשאלה בתשובה הסברים.
שאכן אמרו מהעולים כשליש בארץ, מרופאים מקבלים שהם לטיפול בהשוואה לשעבר, המועצות
יודעים. שאינם אמרו נוסף ושליש שלא, אמרו כשליש טוב, יותר משהו המועצות בברית היה
התשובות המועצות בברית מרופאים שקיבלו בטיפול יותר טוב היה בעיקר מה מציינים כשהעולים
טוב אבחנו ושהם לחולים לב תשומת יותר נתנו שהם בית, ביקורי ערכו שהרופאים הן השכיחות

מחלות. יותר
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בעיקר מהאשפוז, רצון שבעי העולים כי מראה החולים בבית מהאשפוז הרצון שביעות בחינת
בברית התנאים לעומת רב שיפור יש אלה שבתחומים לשער ניתן והמלונאות. הפיזי בתחום
הרופאים, ליחס ובעיקר הרפואי, הטיפול לעצם המתייחסים התחומים ביתר לשעבר. המועצות
כן ועל האשפוז במערכת עצמם לנווט יודעים אינם הם בנוסף, מהוותיקים. מרוצים פחות העולים
יחסית יותר נדחים ותוריהם ברופא, או החולים בבית לבחור האפשרות את פחות מנצלים
בעיות מתגלות האשפוז בתחום גם הראשוני הרופא עם בקשר שנמצא שכפי לומר ניתן לוותיקים.
לבית שבא שעולה ייתכן במערכת. ולהתמצאות הרופאים עם לתקשורת הקשורות הרצון בשביעות
להתמודד ונכונה שערוכה מערכת מוצא תמיד לא בהתמצאות, ובעיות שפה קשיי לו ויש החולים

אלה. בעיות עם

של תשובותיהם לבין העולים תשובות בין השוואה נערכה שם בריאות, ביטוח חוק בסקר בנוסף,
השירות קבלת של שונים מממדים רצון שבעי העולים כללי באופן כי אמנם נמצא ותיקים, ישראלים
באופן בקופה מקבלים שהם ומהשירות מהטיפול רצון שבעי פחות הם זה בנושא גם אך, בקופות,

לוותיקים. בהשוואה כללי,

הקליטה לקשיי ביטוי יש הרפואי השירות ממתן הרצון שביעות על הממצאים שבכל גם ייתכן
את המטים תרבותיים מהיבטים מושפע הרצון שביעות מידת על שהדיווח ייתכן כן, כמו בארץ.

מטה. כלפי ההערכה

שיעור הבריאות. במערכת עולים לגבי הרווחות הדעות מן חלק מאששים המחקר ממצאי לסיכום,
יותר בהם ויש בארץ הוותיקים לעומת טוב לא בריאות מצב על מדווחים אכן מהעולים יחסית גבוה
ותיקים לישראלים עולים בין שנמצא ההבדל כי אף דם, לחץ ומיתר לב ממחלות הסובלים
הרווחת, לדעה בניגוד זאת, לעומת גדול. היה לא כרוניות מחלות משש אחת לפחות בהימצאות
לוותיקים, בהשוואה שונים בריאות בשירותי שימוש של יותר נמוכה רמה יש העולים בקרב כי נמצא

הזמן. עם מצטמצמים שהפערים אף על

עולים בין שוויון של רבה מידה קיימת הכל שבסך נראה לעולים, המיוחדות הבעיות אף על בנוסף,
לוותיקים. כמו מידה באותה כמעט לעולים וזמינים נגישים ושהם בריאות שירותי בקבלת לוותיקים
הסבר מתן תקשורת, של לנושאים מיוחדת בהתייחסות הצורך על מצביע הנתונים מכלול זאת, עם
ראשוני רופא אשפוז, המישורים: בכל קיימות אלה בעיות הבריאות. במערכת לעולים מידע והעברת
בידי שטופלו עולים שגם מאחר לכך, מספיק הסבר מהווים אינם שפה קשיי בקופה. והשירותים
תקשורת יחס, חוסר של תחושה כי ספק אין אלה. בעיות על הצביעו רוסית דובר ראשוני רופא
לשפר עניין יש אם הבריאות. במערכת העולים של קליטתם על משפיעה הסברים מתן ואי לקויה
זה. בתחום להתמקד חשוב הבריאות, שירותי את נכון לנצל לעולים ולעזור הקליטה, של זה היבט
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דמוגרפיות תכונות נספח:

(אחוזים)1 בריאות ביטוח חוק סקר לפי האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות א1: לוח
ותיקים ישראלים עולים

(n=1 ,234) (n=160) דמוגרפיות תכונות
100 100 DTK)  I'D

44 41 גברים
56 59 נשים

100 100 סהייכ  גיל*

54 46 44 עד
29 25 40  64

11 19 7465

6 10 +75

100 100 סהכ  השכלה"
4 1 יסודי סיים למד\לא לא
16 3 יסודי
37 14 תיכון\ישיבה
12 28 תיכוני על ספר בית
31 54 אוניברסיטה\מכללה
63 57 האחרונים החודשים בשלושת עבדו

100 100 סהכ  מבטחת** קופה
66 42 כללית
17 25 מכבי

9 11 מאוחדת
8 22 לאומית

100 100 סה"כ  לחודש** ברוטו הכנסה
9 14 ש"ח 1,450 עד
20 21 2,800 עד 1,451

29 39 5,000 עד 2,801

16 17 7,000 עד 5,001

12 5 10,000 עד 7,001

14 4 ויותר 10,001

p< .01 ** p< .05 *
שנים. 3.9 היה הסקר עריכת בעת בארץ העולים של הממוצע הוותק 1

ביטוח חוק החלת בעקבות הציבור בעיני הבריאות מערכת ,1996 ד. חיניץ, ר.; גרוס, ב.; רוזן, א.; ברג, מקור:
בקרוב). (יפורסם ברוקדייל מכון הכללית. באוכלוסייה מ0קר עיקריים ממצאים ממלכתי: בריאות
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'1995 העבודה בגיל עולים סקר לפי העבודה בגילי עולים של דמוגרפיות תכונות א2: לוח
עולים

(n=885) דמוגרפיות תכונות
100 0ה"כ  מין
46 גברים
54 נשים

100 סהכ  גיל
17 34 עד
35 4435

26 5445

22 6455

100 0הכ  השכלה
79 אקדמית השכלה
21 אחר
77 שעובדים אלו אחוז
100 0ה"כ  מוצא רפובליקת
26 רוסיה
45 ובילרוסיה אוקראינה
29 אחר
100 0ה"כ  מבסחת קופה
45 כללית
25 מכבי
12 מאוחדת
18 לאומית

100 סה"כ  לחודש ברוסו הכנסה
17 2500 עד
18 40002501

24 55004001
18 70005501

23 +7001

בארץ. שנים 4.5 מעל היו מהמרואיינים 5870 ב1995 1

מקור:
Lihtwick, I.; Naveh, G.; Noam, G. 1996. Employment of Immigrants From the Former Soviet Union:
Preliminary Results from a 1995 FollowUp Survey. JDCBrookdale, Jerusalem. (Fotrhcoming).
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(באחוזים)1 1993 מאושפזים בסקר המשיבים של דמוגרפיות תכונות א3: לוח
ותיקים עולים
n=2032 N=l9l דמוגרפיות תכונות

100 100 0הכ  גיל
31 26 מ40 פחות
23 20 4060 בין
46 54 60 מעל

100 100 0הכ השכלה 1

31 9 יסודית
39 14 תיכונית
30 77 עלתיכונית

100 100 סהכ  (בשח) חודשית הכנסה
29 67 ל1,500 מתחת
32 27 1,5003,000 בין
17 5 3,0014,500

22 1 4,501 מעל
100 100 0הכ  קופה
77 63 כללית
12 13 מכבי
4 9 מאוחדת
6 15 לאומית
1 0 אחרת

100 100 סהייכ  הסיבות
37 40 פנימית
38 42 כירורגית
25 18 נשים/יולדות

כשנתיים. היה המחקר בעת בארץ העולים של הממוצע הוותק 1

ממצאים המאושפז, של ראותו מנקודת החולים בבית השהות .1995 א. קלוגמס, ד.; חיניץ, ב.; רוזן, ד.; יובל, מקור:
ירושלים. דמ95234, ברוקדייל, ג'וינטמכון מאושפזים מ0קר ראשוניים

ן

34



(אחוזים)1 1993 בריאות בשירותי שימוש בסקר האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות א4: לוח
ותיקים ישראלים עולים

(N = 18,572) (N=1,947) סה"כ דמוגרפיות תכונות
100 100 100 סהכ  גיל
9 4 8 40
21 17 21 145
18 13 17 2415
14 15 14 34  25
13 16 14 44  35
911 9 5445
7 10 7 6455
6 9 6 7465
4 5 4 +75

100 100 100 דתסהייכ
83 98 84 יהודי
17 2 16 יהודי לא

100 100 100 0הכ  סין
49 47 49 גבר
51 53 51 אשה
100 100 100 סחוזסהכ

9 7 9 ירושלים
19 12 18 צפון
13 18 13 חיפה
24 22 24 מרכז
24 19 23 תלאביב
10 19 11 דרום
2 2 2 ושומרון יהודה

54 45 53 שעובדים אלה אחוז
100 100 100 0הכ  השכלה
28 16 27 עממית
41 19 38 תיכונית
11 16 12 תיכונית על
18 47 21 אוניברסיטאית
2 2 2 אחר

100 100 100 סה"כ  חולים קופת
66 56 65 כללית
15 17 15 מכבי
7 9 7 מאוחדת
8 15 15 לאומית
5 4 5 מבוטח אחר\לא

100 100 100 סהכ  ישוב סוג
43 50 44 גדולה עיר
29 33 29 בינונית עיר
21 10 20 קטנה עיר
7 7 7 כפרי ישוב

כשנתיים. היה הסקר בעת בארץ העולים של הממוצע הוותק 1

סדרת ,1993 ינוארמארס בריאות. בשירותי שימוש 0קר ,1994 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור;
ירושלים. ,970 מס' מיוחדים פרסומים
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Abstract

Between late 1989  the beginning of a large wave of immigration  and the end of December
1995, close to 600,000 immigrants from the former Soviet Union arrived in Israel. Familiarity
with and ability to navigate the health system is an important component of immigrants'
successful absorption in Israel. Researchers have published studies comparing the morbidity
patterns of the immigrant population (based on data from the former Soviet Union) with those
of the veteran population in Israel; these suggest that the former is likely to have an effect on the
general health situation in Israel, on the extent of health service provision, and on the planning
that will prepare the health system to cope with change in the coming years. Given all of the
above, a need arose for uptodate information on the immigrants' interaction with the health
system.

This report examines how the immigrants are coping with the health system in Israel, what effect
their absorption in this area is likely to have on the demand for health services, and what
problems are unique to them as consumers of health care. The examination is based on data from
several national surveys: A national survey of the general population conducted by the JDC
Brookdale Institute in the summer of 1995, which examined the functioning of the health system
as perceived by the public, following implementation of the National Health Insurance Law; a
longitudinal study of workingage immigrants from the former Soviet Union conducted by the
JDCBrookdale Institute in 1992 and 1995; a survey of hospital patients conducted by the Institute
in 1993; and the Use of Health Services Survey conducted by the Central Bureau of Statistics
between January and March 1993.

These surveys indicate that, compared to veteran Israelis, a significant portion of immigrants rank
their health status as "not good". Similarly, the proportion of immigrants reporting that they have
a chronic illness, disability or handicap is high, relative to veteran Israelis. Moreover, about one
thirdof the immigrants reported that their health had deteriorated since they had arrived in Israel.
However, the difference in the percent of immigrants and veteran Israelis reporting the presence
of at least one of six chronic illnesses examined is not great. The primary difference between the
two groups is in the types of chronic illness which are prevalent; among the immigrants there is
a higher percentage of heart disease and high blood pressure, while among the veteran Israelis
there is a higher percentage of asthma.

Contrary to what was widely believed, the data from the Use of Health Services Survey indicate
that the immigrants use health services less than do veteran Israelis. The main differences
between the two populations are in the number of visits to primary care physicians, nurses and
dentists. After controlling for sociodemographic characteristics, sick fund membership and health
status, it appears that the immigrants also use specialty medical and hospital services less than
do veteran Israelis. However, later surveys found that the number of visits to a primary care
physician increases with length of time in Israel, and that there were no differences between
immigrants and veteran Israelis in the rate of referral to specialists. These findings indicate that
the immigrants' patterns of utilization of health services are likely to become increasingly similar
to those of veteran Israelis.

Regarding various aspects of preventive medicine and mental health, the immigrants' situation
was not as good as that of veteran Israelis: A lower proportion of immigrants than veteran
Israelis reported undergoing preventive procedures (such clinical breast examination for the



detection of breast cancer and PAP tests). In addition, more immigrants than veteran Israelis
reported feeling mental distress with which they had difficulty coping; however, the proportion
of those turning to professional help was much lower among the immigrants than among the
veteran Israelis.

The presence of unmet needs among the immigrants was examined in a number of areas:
hospitalization, clinic physicians, emergency room services, ambulance services and dental
services. The immigrants had unmet needs for both dental and ambulance services. In 1995,
about half of all immigrants needing dental care did not receive it. The main reason cited for this
was difficulty financing treatment, even though, the percentage of those turning to dentists had
risen in 1995 relative to 1992. As for ambulance services, more than half of those needing them
reported not having used them; the main reason cited for this was fear that one's sick fund would
not reimburse the cost of the ambulance. In the other areas examined, no unmet needs were
found.

The surveys also revealed differences in the consumer behavior of immigrants and veteran
Israelis. Relative to veteran Israelis, immigrants were insured less by Kupat Holim Clalit (KHC;
Israel's largest sick fund) and more by Maccabi and Leumit (two smaller sick funds). In addition,
the rate of immigrants transferring among sick funds during the past two years was twice that of
veteran Israelis; most of the transfers were from KHC to another sick fund. The immigrants'
choice of a sick fund was influenced mainly by other immigrants' experience with that sick fund.
In addition, the immigrants generally had less knowledge about the health system than did veteran
Israelis.

This study shows that an extensive market of private Russianspeaking physicians has not been
established, probably because close to 7090of the immigrants receive care from Russianspeaking
physicians in the framework of the sick funds. In contrast, it seems that such a market has been
formed in the area of dental care, which is not provided by the sick funds: 92/£ of those who
received dental care received it from a private Russianspeaking dentist.

The immigrants were found to be generally satisfied with various aspects of service provision by
the sick funds, and with contact with primary care physicians. However, compared to veteran
Israelis, the immigrants were usually less satisfied with the treatment and service they received.
Specifically, they were less satisfied with aspects of primary care related to communication,
including instructions and explanations. When asked whether there was anything better about the
care they had received from physicians in the former Soviet Union, onethird of the immigrants
reported that there was, onethird felt there was not, and onethird said they did not know. When
asked what had been better about this care, most immigrants answered that the physicians there
made house calls, gave their patients more attention, and were more successful diagnosticians.

Examination shows that immigrants were satisfied with hospitalization, particularly the physical
and hotel aspectsof hospitalization. It is likely that there was a great improvement in these areas,
relative to conditions in the former Soviet Union. However, it was found that the immigrants do
not know how to navigate Israel's hospital system, and thus take less advantageof the opportunity
to choose a hospital or physician; similarly, an immigrant's "turn" for treatment is more likely
to be deferred than is that of a veteran Israeli. In addition to reporting problems of orientation
within the hospital system, immigrants reported encountering problemsof communication, as they
had with primary care physicians.



The findingsof this report, which provides information on the immigrants5 health status, patterns
of utilization of health services, and unique problems as consumers of health care, can contribute
to decisionmaking about planning health services in the future, as well as to efforts to make
health services for immigrants more responsive to their unique needs and characteristics.
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