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תקציר

ועדיין במערכת, הראשוני הרופא של תפקידו בנושא ברורה בריאות מדיניות גובשה טרם בישראל
את והמתאם המרכז השער", "שומר תפקיד את ימלא הוא שבה המידה על דיון בארץ מתנהל

המקצועית. הרפואה למערכת הפנייתו על הצורך במידת ומחליט בחולה, הטיפול

של מדיניות המדינה, מתושבי כ^65 המבטחת הכללית, חולים קופת הנהיגה האחרונות לשנים עד
לרופאי (פרט מקצועיים לרופאים ישירה גישה ניתנה לא למבוטחים המחוזות. ברוב שער שומר
מאוחדת (מכבי, האחרות החולים קופות הראשוני. מהרופא הפניה לקבל נדרשו והם נשים),
במרבית מקצועיים לרופאים ישירות לפנות למבוטחיהן ואפשרו אחרת, מדיניות הנהיגו ולאומית)

התחומים.

קופת של המרכזית ההנהלה החליטה החולים, קופות בין הגוברת התחרות בגלל ,1993 בשנת
בכמה מקצועיים לרופאים הישירה הפנייה שיטת הנהגת ועל מדיניותה שינוי על הכללית חולים
בפנייה מעוניינים הקופה שמבוטחי ההנחה עמדה המדיניות לשינוי הנימוקים בבסיסאחד תחומים.
הקופות לעומת הכללית חולים קופת של מעמדה את תשפר לרצונם ההיענות ולפיכך ישירה,

עזיבתם. שיעור את תקטין ואף האחרות

על השפעתה מבחינת השער, שומר שיטת של ובחסרונותיה ביתרונותיה דנים רבים שמחקרים אף
בין התקשורת טיב ועל להפניה הסיבות על ליועצים, ההפניה שיעורי על עלותו, על הטיפול, איכות
עמדותיהם  אחרות במדינות או בארץ  נחקרו לא עתה, עד למעשה, ליועצים, ראשוניים רופאים

המשפחה. רופא תפקיד ובנושא למומחים הישירה הפנייה שיטת בנושא המבוטחים של

יכולים המחקר ממצאי זה. בנושא החולים של עמדותיהם את לבחון הייתה הנוכחי המחקר מטרת
התורמים שירות, של מודלים בתכנון החולים ובקופות הבריאות במשרד המדיניות לקובעי לסייע

המבוטחים. ציפיות על עונים זאת ועם עלויות לריסון

המבקרים ,18+ בני עברית, דוברי הכללית, חולים קופת מבוטחי את כללה המחקר אוכלוסיית
סוגי שישה הכול (סך ובארשבע ירושלים העמק, אזורים: בשלושה ומקצועיות ראשוניות במרפאות
אוזן אף עור, במקצועות מקצועיים, רופאים ואצל ראשוניים רופאים אצל מבקרים רואיינו אתרים).

ונירולוגיה. קרדיולוגיה אורתופדיה, גרון,

שיעור במקצועיות. ו1,289 ראשוניות במרפאות 1,445  אדם בני 2,734 רואיינו המחקר במסגרת
העמק באזור הראיונות במרפאה. פנים אל פנים בריאיון נאספו, הנתונים .$88< היה הכללי ההיענות
אוגוסט בחודשים נערכו בבארשבע והראיונות ,1995 ינוארמארס בחודשים התקיימו ובירושלים

.1995 אוקטובר



כאשר ישירה פנייה מעדיפים המבוטחים שמרבית הרווחת הדעה למרות כי מראים המחקר ממצאי
ישירה, פנייה מעדיפים מהמרואיינים כמחצית בממוצע, שלמעשה, הרי מקצועי, ייעוץ רוצים הם
שונות קיימת אולם המשפחה. רופא דרך המקצועי לרופא לפנות מעדיפים מהמרואיינים וכמחצית
פנייה המעדיפים שיעור מקצועיות). (ראשוניות המרפאות סוג ובין ונגב) עמק (ירושלים, האזורים בין

השונים. באתרים מהמרואיינים ל£ל72 36?s בין נע ישירה

רופא כי מעדיפים המרואיינים מכלל אחוזים וחמישה ששישים בכך נמצא זו למגמה חיזוק
בסוג תלויה העדפתם כי ענו כ>?359, הבעיות במרבית לפנייה הראשונה הכתובת יהיה המשפחה
אדום דוד מגן מיון, חדר כמו  לפנייתם הראשונה ככתובת אחר גורם מעדיפים שהם או הבעיה,

וכר.

לרופא ישירה פנייה יעדיף מי לנבא היכולים תלויים הבלתי המשתנים כי עלה משתני רב מניתוח
בעלי ;45 מגיל צעירים מטופלים יהיו מקצועי) רופא לראות צורך שיש חושבים (כאשר מקצועי
ברפואת מומחה איננו שלהם הראשוני שהרופא מי לימוד; שנות 12 מעל של גבוהה השכלה
שאינם מטופלים ירושלים; ממחוז מטופלים מקצועיות; במרפאות המבקרים מטופלים משפחה;
מקצועי. לרופא ישירה פנייה שיטת נהוגה כי היודעים ומטופלים שלהם הראשוני מהרופא רצון שבעי
למרבית הראשונה ככתובת המשפחה רופא את מעדיף אינו מי לנבא יכולים דומים משתנים

הבעיות.

לכך. העיקרית הסיבה מה נשאלו מקצועי לרופא ישירות לפנות מעדיפים הם כי שענו המרואיינים
;(72.196) בזמןובביורוקרטיה" "חיסכון היו: מקצועי לרופא ישירה פנייה להעדפת העיקריות הסיבות

.(23.996) המשפחה" מרופא יותר "מקצועי המקצועי הרופא

לכך. הסיבות על נשאלו המשפחה רופא באמצעות לפנות מעדיפים הם כי שענו המרואיינים גם
"רופא ,(£42.89) שלי" הבעיות ואת אותי מכיר המשפחה "רופא הן: זו להעדפה העיקריות הסיבות
רופא עם להתייעץ רוצה "אני ,(22.596) אותי" להפנות מקצועי רופא לאיזה יותר טוב יודע המשפחה

.(20.3^ דעתו" חוות את ולשמוע המשפחה

רפואיים מקצועות בין מבחינים עצמם החולים שלפיה מגמה שקיימת עולה מהממצאים בנוסף,
£649 (בין ישירה פנייה מעדיפים יחסית גבוה שיעור שלגביהם ואורתופדיה), אא"ג, עור, (כגון שכיחים
בבעיות מטפלים הרופאים שבהם אחרים, רפואיים תחומים לעומת השונים), באזורים 75 ל£9

פנייה בהם מעדיפים פונים של יותר נמוך ושיעור ונירולוגיה), (קרדיולוגיה יותר ומסובכות כרוניות
השונים). באזורים 42ל£589 9S (בין ישירה

לאחר גם מעקב להמשך המשפחה לרופא ביוזמתם לחזור מעוניינים החולים מרבית כי עוד עולה
אצל מעקב להמשך ביוזמתם לחזור מעוניינים שליש רק ואולם המקצועי, הרופא אצל הביקור

המקצועי. הרופא



ישירה, פנייה נהוגה שבמרפאתם המרואיינים, מקרב שכשליש הוא זה ממחקר שעולה נוסף ממצא
באתרי ל4196 £279 בין נעו (השיעורים זו אפשרות להם תינתן לא אם הקופה את יעזבו כי אמרו
מ45, צעיר גיל הם זה, רקע על קופה עזיבת המנבאים העצמאיים המשתנים השונים). המחקר
המעדיפים אלו מבין שגם לציין יש ירושלים. באזור ומגורים הראשוני מהרופא רצון שביעות העדר
אפשרות תהיה לא אם הקופה את שיעזבו אמרו כרבע הראשוני הרופא דרך המקצועי לרופא פנייה

מקצועי. לרופא ישירה לפנייה

עם  בעתיד הראשוני הרופא של תפקידו הוא הציבורי היום סדר על כיום העומדים הנושאים אחד
שומר להיות עליו והאם להגיש; עליו שיהיה הטיפול היקף מה להתמודד; אמור הוא בעיות אילו
בפנייה אליהם פונים החולים כאשר ראשוניים, רופאים ישמשו המקצועיים היועצים שגם או השער
יש ממנו הרצון ולשביעות הראשוני הרופא של למומחיותו כי מראים זה מחקר ממצאי ישירה.
קשר בלי  לפנייתם הראשונה ככתובת הראשוני, ברופא החולים של בחירתם על מכרעת השפעה
שומר של תפקיד ראשוניים רופאים על להטיל השוקלות החולים, שקופות מכאן, להשכלה. או לגיל
פורמלי לידע רק קשורה אינה הרופא הכשרת הולמת. הכשרה להם להקנות גם צריכות שער,
יש שכידוע לחולים, וליחס לגישה גם אלא אחרת), ראשונית מומחיות או ילדים משפחה, (ברפואת
המוטיבציה את להגביר כיצד לבדוק יש זאת, מלבד מהרופא. הרצון שביעות על רבה השפעה להם
עבודתו את מעשיר אחד שמצד תפקיד השער; שומר תפקיד את למלא עצמו הראשוני הרופא של
עליו מטיל אחר מצד אך הפורמליות, הההכשרה במסגרות שלמד מה את לבטא לו ומאפשר

יותר. גדולה אחריות

המשפחה רופא תפקיד את לבסס רוצים אם כי עוד ללמוד ניתן החולים העדפות על מהממצאים
לצעירים בעיקר המבוטחים, לציבור להסביר יש הקהילתית, ברפואה מרכזי וכגורם לפניות ככתובת
מגורם להפיק שיוכלו התועלת ואת המשפחה, רופא של תפקידו מהות את שבהם, ולמשכילים
ניתן הממצאים סמך על בהם. הטיפול את ומתאם אחרים רפואה גורמי עם במגעים המסייע רפואי
לפנייתם העיקרית הכתובת את בו יראו שלהם המשפחה מרופא מרוצים שיהיו מבוטחים כי להניח

הרפואיות. בעיותיהם במכלול הטיפול את אליו להפנות וירצו

חשובה תשומה והיו החולים קופות ארבע של הרפואיים מנהליהן אל נשלחו זה מחקר ממצאי
מקצועיים, כנסים בכמה גם הממצאים נידונו זאת מלבד בקופות. הבריאות שירותי תכנון בתהליכי

בכירים. רופאים בפני הוצגו הם שבהם



תודה דברי

המחקר בביצוע עזרתה על ירושלים, מחוז של הרפואית המנהלת בןששון, עדה לד"ר מודים אנו
במרפאותיהם. הסקר עריכת את ואפשרו פעולה ששיתפו לרופאים גם תודה ירושלים. באזור

המועילות, הערותיהם על פורטר בועז ולפרופ' זילברג יעקב לד"ר ויצמן, שמעון לפרופ' מודים אנו
בפניהם. הוצג שהמחקר רמב"ם, רשת ולמשתתפי משפחה רופאי איגוד כנס למשתתפי וכן

המראיינות לכל וכן השדה, עבודת ובארגון השאלון בהכנת הסיוע על דובני לאביגיל מיוחדת תודה
ובהקפדה. במסירות הנתונים את שאספו ובבארשבע, בירושלים בעמק,

בעצות שסייעו המכון ולחברי לדוח המועילות הערותיהם על חביב ולג'ק רוזן לברוך להודות ברצוננו
1 ההדפסה. על שיזגל ולאילנה העריכה על ברבריאן לענת ולבסוף ובהערות,
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34 ואזור מרפאה סוג לפי המחקר, מרפאות של הדגימה יחס :1 נספח

35 ומחוז גיל לפי הכללית, בקופ"ח המבוטחים כלל לבין המרואיינים בין השוואה :2 נספח



לוחות רשימת

8 הריאיון מקום לפי המרואיינים, התפלגות :1 לוח

10 הריאיון מקום לפי המחקר, אוכלוסיית מאפייני :2 לוח

11 המשפחה רופא אצל קודם ביקור או ישירה פנייה העדפת :3 לוח

12 מרפאה וסוג מחוז רקע, משתני לפי מקצועי, לרופא ישירה פנייה המעדיפים שיעור :4 לוח

באמצעות הפניה על מקצועי לרופא ישירה פנייה העדפת המנבאים המשתנים :5 לוח
14 משפחה רופא

15 מרפאה וסוג מקום לפי המקצועי, לרופא ישירה פנייה להעדפת הסיבות התפלגות :6 לוח

המשפחה, רופא באמצעות מקצועי לרופא הפניה להעדפת הסיבות התפלגות :7 לוח
15 מרפאה וסוג מקום לפי

16 מרפאה וסוג מקום לפי הראשונה, ככתובת המשפחה רופא העדפת התפלגות :8 לוח

16 הבעיות למרבית הראשונה ככתובת המשפחה רופא בחירת המנבאים המשתנים :9 לוח

17 המקצועי לרופא ההפניה יוזם התפלגות :10 לוח

אותך להפנות שצריך חושב אתה "האם לשאלה התשובות התפלגות :11 לוח
18 מקצועי?" לרופא

19 הראשון?" הביקור לאחר המקצועי לרופא תחזור "האם לשאלה התשובות התפלגות :12 לוח

19 המקצועי?" הייעוץ לאחר הראשוני לרופא תחזור "האם לשאלה התשובות התפלגות :13 לוח

פנייה הייתה לא הכללית בקופתחולים "אם לשאלה התשובות התפלגות :14 לוח
20 עוזב?" היית האם  ישירה

ישירה לפנייה אפשרות תהיה לא אם הקופה עזיבת את המנבאים המשתנים :15 לוח
21 מקצועי לרופא



מבוא .1

במערכת הראשונית הרפואה שירותי בחשיבות ההכרה המערבי בעולם גוברת האחרונות בשנים
המידה על דיון בארץ מתנהל ועדיין בנושא, ברורה בריאות מדיניות גובשה טרם בישראל הבריאות.
הטיפול את והמתאם המרכז ,(gatekeeper) השער" "שומר תפקיד את הראשוני הרופא ימלא שבה

המקצועית. הרפואה למערכת הפניה על הצורך במידת והמחליט בחולה

החולה צורכי את להתאים ותכליתה בחולה, הראשוני הטיפול של לבו לב היא השער שומר שיטת
של הבריאות" "יועץ הוא השער שומר אחד מצד הבריאות. בשירותי נבון לשימוש העדפותיו ואת
יכול הוא אחר, מצד יתר. מטיפול עליהם להגן ויכול משפחתו, ואת אותו מכיר הוא החולה:
פיתוח של בעידן במיוחד רפואה, בשירותי ונאות הולם שימוש על ביקורתית בצורה להחליט
,13) ותתההתמחויות ההתמחויות ריבוי ושל הקיימים הטיפולים התרחבות של חדישות, טכנולוגיות
את לשפר וגם במערכת העלויות לריסון לתרום עשוי שער, שומר המשמש הראשוני, הרופא .(19 ,15

הבריאות שירותי עלות שער, שומר הוא הראשוני הרופא שבהן במדינות כלל, בדרך בחולים. הטיפול
יש בהן אשר אחרות, מפותחות שבמדינות מאלו נמוכים הגולמי הלאומי התוצר מכלל ושיעורם

.(19) השירותים לכל ישירה גישה

הטיפול איכות מבחינת השער, שומר שיטת של ובחסרונותיה ביתרונותיה דנים רבים מחקרים
התקשורת טיב ומבחינת להפניה הסיבות מבחינת ליועצים, ההפניה שיעורי מבחינת ,(351) ועלותו
רצונם ושביעות שונים בריאות בנושאי המטופלים דעות גם .(5436) ויועצים ראשוניים רופאים בין
הבריאות מדיניות נקבעה פיה שעל ההנחה, אולם, ,(6455) במחקר נבחנו כבר הרפואה משירותי
הישירה הפנייה שיטת בנושא המבוטחים של עמדותיהם על  הכללית חולים בקופת זה בנושא
אחרות. במדינות לא ואף בארץ נחקרה לא עדיין  המשפחה רופא לתפקיד יחסם ועל למומחים

של מדיניות המדינה, מתושבי %65d המבטחת הכללית, חולים קופת הנהיגה האחרונות לשנים עד
נשים), לרופאי (פרט מקצועיים לרופאים ישירה גישה אפשרה לא היא המחוזות; ברוב שער שומר
(מכבי, האחרות החולים קופות הראשוני. מהרופא הפניה כך לשם לקבל נדרשו והמבוטחים
המקצועיים. לרופאים הישירה הפנייה מדיניות את התחומים במרבית הנהיגו ולאומית) מאוחדת

קופת של המרכזית ההנהלה החליטה החולים, קופות בין הגוברת התחרות בגלל ,19941993 בשנים
בכמה מקצועיים לרופאים ישירה לפנייה אפשרות מתן ועל המדיניות שינוי על הכללית חולים
היה המדיניות לשינוי העיקריים הנימוקים אחד ואורתופדיה. אףאוזןגרון עיניים, עור, תחומים:
את תשפר לרצונם ההיענות וכי מקצועיים, לרופאים ישירות לפנות מעוניינים הקופה שמבוטחי

עזיבתם. שיעור את תקטין ואף האחרות, הקופות לעומת הכללית חולים קופת של מעמדה

מקצועיים לרופאים ישירה פנייה בנושא החולים של עמדותיהם את לבחון הייתה זה מחקר מטרת
ובקופות הבריאות במשרד המדיניות לקובעי לסייע יכול זה מידע המשפחה. רופא תפקיד ובנושא
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ציפיות על עונים גם זאת ועם עלויות לריסון התורמים שירות, של מודלים בתכנון החולים
המבוטחים.

הן: זה בדוח הנידונות המחקר שאלות
הפניה או למומחים ישירה פנייה מעדיפים הם האם מקצועי, ייעוץ רוצים החולים כאשר א.

המשפחה; רופא באמצעות
למומחים; הפנייה הסדרי בנושא החולים להעדפות הסיבות מה ב.

ישירה; פנייה המעדיפים החולים את מאפיין מה ג.
עת, בכל הבריאות, בעיות למרבית ראשונה כתובת יהיה המשפחה שרופא מעדיפים חולים האם ד.

אחרים; לגורמים ישירות לפנות מעדיפים שהם או
הראשוני; הרופא תפקיד בנושא החולים להעדפות הסיבות מה ה.

ראשונה. ככתובת הראשוני הרופא את שמעדיפים החולים את מאפיין מה ו.

0פרות סקירת 1.1
מרכיבים. מגוון כולל תפקידו הרחב, במובן שער כשומר מתפקד הראשוני הרופא שבהן במערכות
בריאות לשירותי היחידה הכניסה נקודת את ומהווה נוספים בריאות לשירותי פנייה מאפשר הוא
מיון לחדר נוסף, לייעוץ ,(imaging  (דימות להדמיה מעבדה, לבדיקות המפנה הוא למטופליו.
יעילותה מטופליו. של  דחופות ולא דחופות  רבות לבעיות הראשון המגע רופא גם הוא ולאשפוז.
שניוני לטיפול מגיעים רפואית מבחינה לכך הזקוקים חולים רק שכן גדלה, הרפואית המערכת של
עומס בהן ופוחת אלה, במערכות התורים מתקצרים ובכך מקצועיים, רופאים אצל ושלישוני
עליו רבים. בתחומים רבה מיומנות בעל להיות הראשוני הרופא על זאת, כל לבצע כדי העבודה.
לחנך להדריך, לייעץ, עליו החולים; בתי ועם המקצועיים היועצים ועם מטופליו עם אמון יחסי לפתח

ויעיל. טוב שער שומר להיות שיוכל כדי בהם, ולתמוך מטופליו את

הטיפול של נאותה לחלוקה תורמות באמצעותו ההפניות ומערכת השער שומר שיטת כי עוד נטען
בכך בתחומו. אחד כל של הידע לפיתוח גם וכך המקצועי, היועץ לבין (generaiist) הכללי הרופא בין

.(2116,12,10,9) המערכת לכלל משאבים נחסכים

ממלכתי בריאות ביטוח חוק נהוג שבהן ודנמרק, הולנד אנגליה, כמו המערבית, אירופה במדינות
רופאי באמצעות חזקה, ראשונית רפואה על מבוססים הרפואה שירותי ובאוסטרליה, בקנדה גם וכן
כשנתיים במשך מתמחים המשפחה רופאי כל אלו במדינות .(65) שער כשומרי המשמשים משפחה,
ניתנים הבריאות שירותי בישראל, כמו שבה בהולנד, לרפואה. הספר בית את שסיימו לאחר שלוש
והרפורמה הקופות בין התחרות ולכן שער, שמירת שיטת כאמור, נהוגה החולים, קופות באמצעות
בתחומים אלא מקצועיים, לרופאים ישירה לגישה באפשרות מתמקדות אינן הבריאות במערכת

אחרים.

מכלל ושיעורם הבריאות שירותי עלות שער, שומר משמש הראשוני הרופא שבהן אלו, בארצות
לכל ישירה גישה יש שבהן אחרות, מפותחות מדינות לעומת נמוכים, הגולמי הלאומי התוצר
ראשונית רפואה של שונים שירותים בין הטיפול באיכות הבדל אין כי גם נמצא .(19,3) השירותים
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.(62,33,29,28,20) יותר נמוכה בקהילה הטיפול עלות אך החולים, בתי של חוץ ובמרפאות בקהילה
אם במיוחד משאבים, חוסכים שער כשומרי הפועלים ראשוניים רופאים כי צוין אחרים במחקרים

.(28,27,24,20,19) (case management, fundholding) התקציב על אחראים הם ■

צמצום תוך הטיפול איכות העלאת המאפשר השער, שומר בתפקיד המצדדים אלה, נתונים למרות
של בקריטריונים עומד הוא והאם חסכוןאמת, אכן הוא החיסכון האם התוהים יש ההוצאות,
נותן הוא הכול שבסך או יותר, זול הראשוני הרופא של הטיפול אכן האם כלומר, תועלת. עלות
האם השאלה נבחנת גם במחקר .(23) דומה ובעלות נותן היה המקצועי שהרופא שירותים אותם
כי נמצא לדוגמה חיוניות; ולבדיקות לייעוץ החולה של דרכו נחסמת לא השער שמירת במודל
.(34,3,25,13) אסתמה בחולי המשפחה מרופאי יותר טוב טיפלו הנשימה דרכי למחלות מומחים

שער שומר לעשותו כדי המשפחה רופא של בהכשרתו די האם היא במחקר שנידונה נוספת שאלה
היה הלב שריר אוטם לאחר בחולים קרדיולוגים של הטיפול כי נמצא מקיף במחקר .(34,25) איכותי
.(35) בנושא יותר רב ידע בעלי היו הם כן וכמו משפחה, רופאי של מזה יותר עדכני מתאים, נכון,
לחילוקי להיגרר עלול הוא משאבים, על גם אחראי הראשוני הרופא שכאשר מכך להתעלם אין
עלול זה ודבר המערכת; של אילוציה עקב בהם, הטיפול את מגביל שהוא משום החולים, עם דעות

.(27,26) בריאות כיועץ תפקידו במהות לפגום

מחקרים שער. שומר של תפקיד למילוי נוחה בעמדה נמצאים ראשוניים רופאים הדברים, מטבע
הפונים מכלל ב^£60ל90 בעצמם מטפלים הראשוניים הרופאים כי הראו, ובארץ הברית בארצות
הראשוני לרופא הפונים מכל \07o רק הוא ליועצים ההפניות שיעור .(15 ,12 ,11) שנה, במשך
המומחים (ובעיקר הראשוניים הרופאים כי נמצא ב1993 בישראל שנערך במחקר .(67,47,4139)
כי נמצא אחר במחקר .(11) רבות בריאות לבעיות הראשון המגע רופאי הם משפחה) ברפואת
יזום לאשפוז חולים בית בבחירת להם שיש רבה השפעה על מדווחים הראשוניים הרופאים

.(78) זה בנושא לחולים יועצים לשמש יכולים ולפיכך (אלקטיבי),

מפנים המשפחה רופאי כי ונמצא הראשוניים, הרופאים סוגי בין הבדלים נתגלו עבודות בכמה
רישום במרפאה, ביקורים (אשפוזים, נמוכה במשאבים השימוש ועלות וליועצים, לבדיקות פחות
שיעורי נמצאו בישראל .(31,28) אחרים מומחים או פנימאים לעומת לבדיקות), והפניה תרופות

.(50) הארצי האשפוז ממוצע לעומת משפחה ברפואת מומחים אצל יותר נמוכים אשפוז

נהוגה אם בין בריאות, מערכת בכל נוסף. לייעוץ הפניה הוא המשפחה רופא של מתפקידיו אחד
המשפחה רופאי  השער שומר הוא המשפחה רופא אם בין או מקצועיים לרופאים ישירה גישה בה
ונמצאו ופורסמו, נחקרו וסיבותיה ליועצים ההפניה שיעורי נוסף. לייעוץ מהמטופלים חלק מפנים
השירותים, (היקף בפרקטיקה וכו'), המקצועית רמתו כישוריו, (תכונותיו, ברופא הקשורים הבדלים
ישירה) גישה מול שער (שמירת הנהוגה הבריאות במדיניות אתם), התקשורת ודרכי ליועצים גישה
נמצאו לדוגמה, האירופי, ההפניות במחקר להפניה). ומשפחתו החולה (רצון החולה ובמרכיבי
מ28.6 הנעים הפניות, שיעורי ונמצאו המפגשים, מכלל ליועצים ההפניות בשיעורי גדולים הבדלים

.(4736) חולה  רופא מפגשי ל1,000 96.9 עד ל1,000
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תקשורת ודרכי הפניות ובנושא ליועצים הפניות בנושא ומחקרים מאמרים כמה פורסמו בישראל גם
שיעור בצה"ל, ליועצים הפניות שיעורי נבדקו כן כמו .(5448) והקהילה החולים בתי רופאי בין
גדולה בקבוצה ליועצים ההפניות ושיעור בדרום הכללית חולים קופת רופאי בין ליועצים ההפניות
על המשפיעים המשתנים גם נבדקו אלו בעבודות .(67,54,51,50) המשפחה ברפואת מומחים של
מקצועי, לרופא הישירה הפנייה בנושא החולים של העדפותיהם נבדקו לא זאת, עם אלה. שיעורים

המשפחה. לרופא תחילה לפנות מעדיף או ישירה פנייה מעדיף הוא האם

המחקר שיסת .2

והדגימה המחקר אוכלוסיית 2.1
המבקרים ,18+ בני עברית, דוברי הכללית, חולים קופת מבוטחי את כללה המחקר אוכלוסיית
את מייצגת ירושלים ובארשבע. ירושלים, העמק,  אזורים בשלושה ומקצועיות ראשוניות במרפאות
שבפריפריה, ובבארשבע בעמק החולים. קופות בין קשה תחרות מתנהלת שם הארץ, מרכז אזור
מאפיינים בכמה גם מזה זה שונים למחקר שנבחרו האזורים יותר. קטנה הקופות בין התחרות

נוספים: מרכזיים

קטנות, וערים פיתוח עיירות תושבי של גבוה שיעור כוללת בעמק האוכלוסייה  האוכלוסייה הרכב
שרמתם קיבוצים, חברי של גבוה שיעור לצד מכך, פחות ואף בינונית הכלכלית שרמתן

האוכלוסייה ובבארשבע בירושלים גם שלהם. השירותים צריכת אף וכך גבוהה, הסוציואקונומית
מעורבת.

והן הכללית חולים קופת במסגרת (הן המקצועית הרפואה שירותי היצע בירושלים  שירותים היצע
והן הראשונית ברפואה הן רווחת העצמאי הרופא ושיטת גדול, הציבוריים) החולים בתי במסגרת
בעמק היו לא המחקר בתקופת יותר. נמוך המקצועית הרפואה היצע ובבארשבע בעמק במקצועית.

מעטים. היו בבארשבע וגם הכללית חולים בקופת עצמאיים רופאים

חזקה. משפחה רפואת על בעיקר מבוססת העמק באזור בקהילה הרפואה  למומחים ישירה פנייה
הפנייה שיטת הופעלה בהמשך וגם מקצועיים, לרופאים ישירה פנייה הונהגה לא 1995 שנת לפני
לא בבארשבע רבות. שנים במשך בפועל נהוגה הייתה השיטה בירושלים מוגבלת. בצורה הישירה
באופן הופעלה היא זו, מדיניות על שהוחלט לאחר אולם ל1994, עד למומחים, ישירה פנייה הייתה

לאורתופדיה. להפניה פרט פעיל,

המבקרים את מראיינים זו בשיטה .([72] intercept Survey) חתך סקר של בשיטה נערך המחקר
בריאיון דולרים 15 לעומת לריאיון (כדולר נמוכה הריאיון עלות א. יתרונות: כמה לה ויש במקום,
כשהשאלון במצבאמת, אנשים לראיין אפשר ג. גבוהים; ההיענות שיעורי ב. בדואר); או טלפוני
יתר משקל ניתן א. חסרונות: גם יש לשיטה אמנם בריאות. צרכני מהווים כשהם רלוונטי,
המחקר באוכלוסיית המשתנים ערכי את לאמוד ניתן לא ב. במרפאות; לבקר שמרבים למבוטחים
יחס לגבי מידע ואין ומרפאה), מחוז לפי (המוגדר, אתר לפי נעשית שהדגימה מאחר זאת, כולה.
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לגבי לאומדן ולהגיע באתרים, העונים את לשקלל אפשר אי לכן השונים. באתרים הדגימה
בקופה, המבוטחת האוכלוסייה לכלל התשובות את להכליל ניתן לא ג. כולה1; המחקר אוכלוסיית
בזכות למחקר הזאת השיטה נבחרה זאת, עם בלבד. במרפאה המבקרים לאוכלוסיית אלא
לערוך אפשר יהיה נוספים במחקרים בתחום. ראשוני גישוש במחקר שמדובר ומשום יתרונותיה,
לגבי גם המחקר ממצאי יוצגו לעיל, שתוארו המגבלות עקב הכללית. האוכלוסייה מקרב מדגם
מקצועיות ומרפאות ובבארשבע בירושלים בעמק, ראשוניות מרפאות בנפרד: הראיונות אתרי ששת
מתייחסות בהמשך בטבלאות שמוצגות המובהקות בדיקות ובבארשבע.2 בירושלים, בעמק,

האתרים. ששת בין להשוואות

וכן הכללית, חולים קופת במרפאות העובדים ומקצועיים, ראשוניים רופאים אצל מבקרים רואיינו
במרפאות המלווה. ההורה רואיין ילד, היה המבקר אם עצמאיים. רופאים של במרפאות מבקרים
או משפחה ברפואת מומחיות בעלי רופאים כלליים, רופאים אצל מבקרים רואיינו הראשוניות

ילדים. ורופאי פנימיים

מרפאות: סוגי בשני מבקרים רואיינו המקצועיות במרפאות
חמורות שאינן חריפות, במחלות בעיקר בהן מטפלים ואורתופדיה. אףאוזןגרון עור, מרפאות א.

גבוהה. אלה למרפאות הפנייה שכיחות מוגבל. בהן המחלה ושמשך כרוניות או
שמשך חמורות או כרוניות במחלות בעיקר בהן מטפלים ונירולוגיה. קרדיולוגיה מרפאות ב.

נמוכה. אלה למרפאות הפנייה שכיחות ארוך. בהן המחלה

הדגימה, יחס מפורט 1 (בנספח הראיונות נערכו שבהן המרפאות את מקרי באופן דגמנו אזור בכל
בכל הראיונות. לעריכת הימים מקרי באופן נבחרו שנדגמה מרפאה בכל ואזור). מרפאה סוג לפי
העבודה בשעות למבקרים מלא כיסוי שניתן כך היום, של שונות בשעות נתונים נאספו מרפאה
על הקפדנו במרפאה. המבקרים כל רואיינו ערב) צהריים, (בוקר, נתונים איסוף מועד בכל השונות.
בכל ראיונות כאלף של יעד נקבע השונות. בשעות מגיעות שונות אוכלוסייה שקבוצות בהנחה כך,

מקצועיות. ממרפאות ומחציתם ראשוניות ממרפאות מחציתם מהמחוזות, אחד

גורמים: שני בחשבון להביא צריך מדויק שקלול 1

כ£69 בריאות, בשירותי שימוש סקר לפי ומקצועיות: ראשוניות במרפאות המבקרים יחס לפי שקלול א.
במשך ראשוני רופא אצל ביקרה מהאוכלוסייה וכ^20 מקצועי רופא אצל ביקרה מהאוכלוסייה
למבקרים יותר גדול משקל לתת יש במרפאות, המבקרים את לייצג כדי לפיכך, האחרונים. השבועיים
ולפיכך הנוכחי, במחקר הדגימה יחס לחישוב מדויקים נתונים בידינו אין אולם, ראשוני. רופא אצל

המבקרים. סוגי לשני מדויק שקלול לתת ניתן לא

ומקצועיות ראשוניות במרפאות המבקרים ששיעור ייתכן מחוז. בכל הדגימה יחס לפי שקלול ב.
מדויק. לשקלול מידע בידינו אין זה במקרה גם בבארשבע. או בעמק מאשר שונה בירושלים

ועצמאי שכיר ראשוני רופא אצל למרואיינים שקלול ניתן לא שכן אלו, לקבוצות באגרגציה גם דיוק אי יש 2
השונים. במקצועות מומחים רופאים ואצל
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לאי העיקריות הסיבות .8870 היה הכללי ההיענות שיעור אדם. בני 2,734 רואיינו המחקר במסגרת
אדם בני 992 רואיינו בירושלים נפשית. או רפואית מגבלה שפה, בעיית סירוב, היו: ריאיון ביצוע

(שיעור רואיינו לא ו147 אדם בני 782 רואיינו בעמק .(8596 של היענות (שיעור רואיינו לא ו174
.(96?£ של היענות (שיעור רואיינו לא ו45 אדם בני 960 רואיינו בבארשבע .($84, של היענות

דמוגרפיים פרטים כלל הטופס ריאיון". ביצוע "אי טופס המראיינות מילאו רואיין, לא החולה אם
מומחיות הראשוני, הרופא מומחיות מוצא, מין, גיל, (ראשונית/מקצועית) מרפאה מחוז, בסיסיים:

(שכיר/עצמאי).3 רופא סוג המקצועי, הרופא

המבוטחים כלל לבין המרואיינים בין השוואה נערכה אפשריים, הטיה כיווני לאמוד כאחתהדרכים
מחוז, בכל הכול, שבסך עולה מההשוואה .(2 (נספח ומחוז גיל לפי הכללית, חולים בקופת
עם במחוז. המבוטחים כלל להתפלגות גיל מבחינת דומה המבקרים במדגם המרואיינים התפלגות
במחוז; £129, לעומת במדגם 1970 (בירושלים 7465 בני של יותר מעט גבוה שיעור יש במדגם זאת,
נמוך ושיעור במחוז), 12?£ לעומת במדגם 159& בבארשבע במחוז; £99 לעומת במדגם 1270 בעמק
לעומת במדגם 2370 בעמק במחוז; 2270 לעומת במדגם 1470 (בירושלים 3425 בני של יותר מעט
שאנשים בכך אלה הבדלים להסביר ניתן 249Sבמחוז). לעומת במדגם 189s בבארשבע במחוז; 289?<

הצעירים. לעומת רפואה, לשירותי יותר נזקקים הם כלל, בדרך ולכן, יותר, חולים יותר מבוגרים
באוכלוסייה. משיעורם פחות יהיה במרפאות המבקרים הצעירים שיעור כי להניח סביר לפיכך,

המחקר וכלי הנתונים אי0וף 2.2
באזור הראיונות במרפאה. אישי בריאיון במיוחד, לכך שהוכשרו מראיינות בידי נאספו הנתונים
בחודשים נערכו בבארשבע והראיונות ,1995 ינוארמארס בחודשים נערכו ובירושלים העמק
קיבלו מרפאה, בכל העבודה שעות של מלא כיסוי להבטיח כדי ".1995 אוגוסטאוקטובר

שבמדגם. מהמרפאות אחת בכל הריאיון מועדי נקבעו ובה ריאיון, תכנית המראיינות

לנפל המרואיינים בין הבדל אין כי נמצא (הנפל). רואיינו שלא אלו לבין המרואיינים בין השוואה נערכה 3
גברים של יותר גבוה שיעור מין: לפי הבדל, נמצא ומוצא. גיל (ראשונית/מקצועית), מרפאה מבחינת
לעומת (10.4?J) כללי רופא אצל מבקרים של יותר גבוה שיעור רואיינו. לא (10.270) נשים לעומת (14.270)
יותר טובות מראיינות עקב (ייתכן רואיינו לא (4.3^ משפחה ברפואת מומחיות בעל רופא אצל מבקרים
מבקרים לעומת (כ1570) ובעמק בירושלים במרפאות מבקרים של יותר גבוה שיעור בבארשבע).
לעומת (17.396) אורתופד רופא אצל מבקרים של יותר גבוה שיעור רואיינו. לא (470) בבארשבע במרפאות
האורתופדים אצל הנפל של הגבוה השיעור את לנמק ניתן רואיינו. לא (3.3?£) נירולוג רופא אצל מבקרים
בעוד להתראיין שהות הייתה ולממתינים ממושך, הנירולוג אצל ההמתנה שזמן בכך הנירולוגים לעומת

תורם. את להפסיד חששו והחולים יותר, קצר הוא האורתופדים אצל חולה לכל המוקדש הזמן

השפעה לכך שתהיה להניח סיבה אין אולם השנה, של אחרת בתקופה נערכו בבארשבע הראיונות אמנם 4
למומחים. ישירה פנייה העדפת  ארגוני בנושא העוסקת המחקר שאלת על
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הבאים: בנושאים שאלות כלל המחקר שאלון
מקצועי בייעוץ מעוניינים כאשר מקצועי, לרופא ישירה פנייה או משפחה רופא דרך פנייה העדפת ■

העדפה לכל והסיבות
לכך והסיבות עת, ובכל בעיה בכל לפנייה ראשונה ככתובת המשפחה רופא העדפת ■

המשפחה מרופא רצון שביעות ■

יפנה) (למי המקצועי הייעוץ לאחר והמעקב הטיפול המשך לגבי כוונות ■

מההסדר רצון ושביעות מקצועי לרופא ישירה פנייה של נוהל קיום ■

השאלון למועד שקדמה השנה בחצי מקצועי לרופא פנייה ■

רפואית בעיה משפחתי, מצב תעסוקה, השכלה, מוצא, כרונית, מחלה מין, גיל, רקע: מאפייני ■

הביקור ביום

מהרופא הרצון שביעות ועל ההפנייה יוזם על שאלות גם נכללו המקצועיות במרפאות בשאלון
גם הם שלו. ולרופא הילד של לבעיותיו בשאלון להתייחס התבקשו לילדים הורים המקצועי.

ישירה. פנייה בנושא עמדותיהם את לציין התבקשו

הוכנסו ובעקבותיו ובעמק, בירושלים מרפאות בשתי שנערך פריטסט באמצעות נבדק השאלון
השאלות. בנוסח שינויים

ממצאים .3

שאלות שתי בסקר נכללו הראשוני הרופא של תפקידו על החולים של דעתם מהי ללמוד כדי
לרופא תחילה לבוא תעדיף האם מקצועי, רופא לראות רוצה "כשאתה  הראשונה השאלה עיקריות.
רופא לראות רוצה החולה שבו במצב עוסקת  המקצועי?" לרופא ישירות לגשת או המשפחה
ניתוח המשפחה. רופא דרך או ישירות  אליו לפנייה הרצוי ההסדר על נשאל והוא מקצועי,

.3.2 בפרק מוצג הממצאים

המשפחה שרופא מעדיף היית "האם  יותר כללי באופן החולה לעמדות מתייחסת השנייה השאלה
לפנות מעדיף שאתה או הבעיות, מרבית עם שעה בכל לפנות תוכל שאליו הראשונה הכתובת יהיה
ללא המשפחה רופא תפקיד על המרואיין של בהשקפתו מתמקדת זו שאלה אחר?". לגורם ישירות

.3.3 בפרק מוצגים והממצאים ספציפית, לבעיה התיחסות

שאלנו זה בנושא בפועל. החולים של התנהגותם דפוסי את גם בחנו החולים, העדפות לניתוח בנוסף
המשפחה לרופא הפונים ואת הנוכחי, בביקור הפנייה יוזם היה מי המקצועי לרופא הפונים את
החולים כוונות על שאלנו בנוסף, מקצועי. לרופא הפניה דורשת הנוכחית הבעיה לדעתם האם
ניתוח הראשוני. לרופא למעקב יחזרו והאם המקצועי, לרופא למעקב יחזרו האם הטיפול: להמשך

.3.4 בפרק מוצג אלו שאלות
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בקופה וחברות ישירה לפנייה אפשרות מתן בין לקשר הנוגעים נוספים ממצאים מוצגים זה בפרק
.(3.6) המקצועית המרפאה לסוג החולים העדפות בין ולקשר ;(3.5)

המרואיינים של רקע מאפייני 3.1
התפלגות ובארשבע. העמק ירושלים, האזורים: משלושת במרפאות מבקרים 2,734 רואיינו

הגיע הראשוניות המרפאות מכלל השאלונים מספר .1 בלוח מתוארת מקום לפי המרואיינים
.1,289 היה המקצועיות המרפאות מכלל השאלונים ומספר ל1,445,

הבדלים שיש עולה מהלוח הריאיון. ביצוע מקום לפי ,2 בלוח מתוארים המחקר אוכלוסיית מאפייני
וסוג מחוז המשתנים על נפקח הרבמשתני בניתוח לפיכך, השונים. באתרים המבקרים בין

מקצועית). (ראשונית, המרפאה

הריאיון מקום לפי המרואיינים, התפלגות :1 לוח
אחוזים המרואיינים מס' המרפאה סוג המקום
100.0 2,734 0הכ

1,289 מקצועיות מרפאות 0הכ
15.9 434 ירושלים
11.6 316 העמק
15.4 539 (בארשבע) הנגב

1,445 ראשוניות מרפאות 0הכ
20.4 558 ירושלים
17.0 466 העמק
197 421 (בארשבע) הנגב

אחוז ומעלה. 65 בני ו>£219 6445 בני 3170 ;4425 הגילים בין 4O9S ;2421 בני היו בממוצע 8X  ot
במרפאות השיעור לעומת בעמק במרפאות משמעותי באופן נמוך ומעלה 65 בני המרואיינים
בבארשבע בירושלים). Y1&70A 259?< לעומת בעמק המרואיינים מכלל ו>£159 £149.) בירושלים

המרואיינים. מכלל 2070 ומעלה 65 מגיל המרואיינים מהווים

מאחוז גבוה המרואיינים מכלל במרפאות המבקרות הנשים אחוז נשים. ו£619 גברים £399  סין
הנשים מאחוז בהרבה גבוה הראשוניות המרפאות בכלל המבקרות הנשים אחוז כן כמו הגברים.
בין הבדלים נמצאו לא 55.8Xבהתאמה). לעומת $65.9.) המקצועיות המרפאות בכלל המבקרות

המחוזות.

הם ו.35£9 לימוד, שנות 12 עד של השכלה בעלי הם מהמרואיינים אחוזים וחמישה שישים  השכלה
בעמק במרפאות השונים. המחוזות בין משמעותי הבדל יש ומעלה. לימוד שנות 12 של השכלה בעלי
לימוד שנות 12 של השכלה בעלי אחוז בבארשבע הראשוניות ובמרפאות ומקצועיות) (ראשוניות
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משמעותיים הבדלים נמצאו לא בנגב. מקצועיות ובמרפאות שבירושלים מזה נמוך ומעלה
והמקצועיות. הראשוניות המרפאות בין השכלה שנות בהתפלגות

כרונית. ממחלה סובלים שהם ציינו המרואיינים מכלל אחוזים וחמישה כשלושים  כרונית מחלה
גבוה הכרוניים החולים אחוז  השונות המרפאות בין הכרוניים החולים באחוז מובהק הבדל נמצא
,3970 ,$37) בבארשבע מקצועיות ובמרפאות ובבארשבע בירושלים הראשוניות במרפאות יותר
המקצועיות והמרפאות ומקצועיות) (ראשוניות בעמק המרפאות לעומת בהתאמה), £37.29

בין נמצא כרוניים חולים של ביותר הנמוך השיעור בהתאמה). 31.796,26.49S ,34.77") בירושלים
בעמק. המקצועיות במרפאות המרואיינים

רופא הוא מהמרואיינים אחוזים וחמישה כארבעים של הראשוני הרופא  הראשוני הרופא מומחיות
רופא הוא הראשוני הרופא  מהמרואיינים .n%7 של משפחה; ברפואת מומחה 42?£ של כללי;
של יותר גבוה אחוז של הראשוני הרופא פנימית. ברפואה מומחה הוא 1.170 ושל ילדים;
הוא הרופא בהתאמה) ו£52.39 65.796) ובבארשבע בעמק הראשוניות במרפאות המרואיינים
המרואיינים מבין יותר נמוך אחוז של הראשוני הרופא זאת ולעומת משפחה, ברפואת מומחה
הראשוניות המרפאות בכל משפחה. ברפואת מומחה הוא (15.970) בירושלים המקצועיות במרפאות
במרפאות משיעורם גבוה משפחה רופא הוא שלהם הראשוני שהרופא המרואיינים שיעור

; המקצועיות.

רצון שביעות הביעו המרואיינים מכלל אחוזים וארבעה כשמונים  הראשוני מהרופא הרצון שביעות
המרואיינים אחוז נמוכה. רצון שביעות הביעו וכ&ל4 בינונית רצון שביעות  כ£139 מאוד; ורבה רבה
ובירושלים בעמק הראשוניות במרפאות יותר גבוה היה מאוד ורבה רבה רצון שביעות שהביעו
ו75.18 79.870) ובירושלים בעמק המקצועיות שבמרפאות אלה לעומת בהתאמה), ו6ל85.3 88.370)
הראשוניות במרפאות המרואיינים בין הרצון בשביעות הבדלים נמצאו לא בבארשבע בהתאמה).

והמקצועיות.

מכלל £44.49 ענו שלך", במרפאה ישירה פנייה נהוגה "האם השאלה על  ישירה5 פנייה על ידע
נמצאו יודעים. שאינם טענו ו£26.79 ישירה פנייה שאין טענו £28.99 ישירה; פנייה שיש המרואיינים
שנהוגה היודעים אלו של ביותר הגבוה השיעור כאשר השונים, האזורים בין מובהקים הבדלים
היה ביותר הנמוך והשיעור בירושלים, המקצועיות במרפאות מהמרואיינים .ss%7 היה ישירה פנייה
הראשוניות במרפאות מהמרואיינים גבוה אחוז בעמק. ראשוניות במרפאות מהמרואיינים %36.7

לעומת בהתאמה), ו£33.99 £40.99) ישירה פנייה נהוגה אם יודעים אינם בבארשבע והמקצועיות
2796) ובעמק בהתאמה) .is%90 2196) בירושלים ומקצועיות ראשוניות במרפאות המרואיינים

ו£199).

בעת לפיכך המחוזות, בכל למומחים ישירה פנייה הכללית חולים קופת הנהיגה 19941993 השנים במהלך 5

יחסית חדשה הייתה שהשיטה מאחר אולם, המחקר. במרפאות קיימת הייתה זו שיטה המחקר ביצוע
ידע בין קשר יש והאם ישירה, לפנייה האפשרות קיום על יודעים אכו המבוטחים האם לברר לנכון מצאנו

בנושא. עמדות לבין ישירה פנייה קיום על
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(באחוזים) הריאיון מקום לפי המחקר, אוכלוסיית מאפייני :2 לוח
בארשבע העמק ירושלים

מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מספר
מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית סה"כ המאפיינים המרואיינים

100 100 100 100 100 100 100 0הכ
גיל**

11.5 12.2 8.0 6.1 6.5 4.5 8.1 2421 א = 2,704
35.7 35.3 48.9 49.6 33.6 39.3 39.9 4425
32.5 31.7 28.1 29.9 32 31.2 31.1 6445
20.2 20.8 15.0 14.4 27.8 25 20.9 +65

סין"
47.5 36.3 40.1 32.3 43.6 33.9 38.9 גברים N = 2,720
52.5 63.7 59.9 67.7 56.4 66.1 61.1 נשים

השכלה*
62.7 68.4 68.7 70.0 61.3 61.1 65 לימוד שנות 12 עד N = 2,734
37.3 31.6 31.3 30.0 38.7 38.9 35 ומעלה שנים 12

כרונית* מחלה
37.2 39.0 26.4 34.7 31.7 37.0 34.9 יש
62.8 61 73.6 65.3 68.3 63 65.1 אץ

הרופא מומחיות
הראשוני**

50.7 43.6 46.4 20.4 68.5 46.0 45.2 כללי רופא N = 2,412
42.5 52.3 43.1 65.7 15.9 32.3 42.0 ברפואת מומחה

משפחה
6.8 4.1 7.9 13.9 10.2 21.7 11.7 ילדים רופא

2.6  5.4  1.1 ברפואה מומחה
פנימית

הרצון שביעות
הראשוני** מהרופא

84.4 86.0 79.8 88.3 75.1 85.3 83.5 רבה א = 2,659
12.3 10.9 14.7 10.4 18.2 12.1 12.9 בינונית
3.3 3.1 5.5 1.3 6.7 2.6 3.6 נמוכה

ישירה(1< פנייה
42.9 41.6 44.6 36.7 55.7 45.3 44.4 "יש" N = 2,653
23.2 17.6 36.6 36.2 28.4 33.6 28.9 "אין"
33.9 408 18.8 27.1 15^) 21.2 26.7 יודע" "לא

.PO005 *
P=0.000 **

דעתם. את אפוא משקפת ההתפלגות שלך?" במרפאה ישירה פנייה נהוגה "האם נשאלו המרואיינים (1)
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המשפחה רופא באמצעות פנייה על מקצוע1 לרופא ישירה פנייה העדפת 3.2
מעדיפים ו>£ל48 מקצועי לרופא ישירות לפנות מעדיפים המרואיינים מכלל אחוזים ושניים חמישים

.3 בלוח מוצגת התשובות התפלגות המשפחה. לרופא תחילה לבוא

(מקצועיות בירושלים במרפאות המרואיינים רוב  מובהק הבדל נמצא השונים האזורים בין
זאת ולעומת ישירות המקצועיים לרופאים לפנות מעדיפים בעמק מקצועיות ובמרפאות וראשוניות)
,£649) בבארשבע מקצועיות ובמרפאות ובבארשבע בעמק ראשוניות במרפאות המרואיינים רוב

המשפחה. רופא דרך פנייה מעדיפים בהתאמה) £559. £ל62,

(באחוזים)* המשפחה רופא אצל קודם ביקור או ישירה פנייה העדפת :3 לוח
בארשבע העמק ירושלים

מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה
מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית סה"כ העדפה

100 100 100 100 100 100 100 0הכ

לרופא ישירה פנייה
45.0 37.3 61.3 36.0 72.1 62.2 52.0 מקצועי

רופא אצל קודם ביקור
55.0 62.7 38.7 64.0 27.9 37.8 48.0 המשפחה

N=2,705
P0.000 *

ישירה פנייה המעדיפים שיעור בין גדולים לא כי אם מובהקים הבדלים שקיימים עולה 4 מלוח
לעומת כרונית מחלה בעלי ובקרב שונות השכלה קבוצות בקרב השונות, הגיל קבוצות בקרב
הקשורים משתנים לפי ישירה פנייה המעדיפים בשיעור גדולים הבדלים נמצאו זאת לעומת אחרים.

רצון). ושביעות (מומחיות המטפל לרופא

התפלגות לחוד.6 אתר בכל רקע מאפייני לפי ישירה פנייה המעדיפים שיעור את בדקנו בהמשך,
.4 בלוח מתוארת השיעורים

בנפרד. אתר לכל מתייחסות 4 בלוח המובהקות רמות לפיכך 6
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מרפאה וסוג מחוז רקע, משתני לפי מקצועי לרופא ישירה פנייה המעדיפים שיעור :4 לוח
בארשבע העמק ירושלים

מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה
מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית סה"כ ישירה פנייה המעדיפים מאפייני

45.0 37.3 61.3 36.0 72.1 62.2 P=0.000 0הכ
P=0.02 P=0.000 P=0.007 גיל

48.3 33.3 76.0 33.3 67.9 56.0 49.5 2421

53.3 44.6 68.7 42.9 70.6 67.0 56.6 4425

43.6 38.3 61.6 33.9 74.3 61.8 52.0 6445

37.4 25.3 28.3 20.0 71.2 56.1 44.5 +65

ס'ן
48.6 37.5 64.3 37.3 70.9 61.7 51.0 נשים
40.9 36.8 56.9 33.8 73.5 63.0 52.7 גברים

p=0.000 p=0.02 p=0.007 p=0.000 השכלה
43.0 31.6 62.4 32.7 67.5 60.3 48.6 לימוד שנות 12 עד
48.3 49.6 58.8 43.9 79.4 65.7 58.4 לימוד שנות 12 מעל

P=0.03 p=0.01 כחנית מחלה
43.7 32.3 53.8 29.0 71.9 64.7 48.8 יש
45.7 40.5 64.6 39.5 72.1 61.1 53.8 אץ

P0.008 P=0.04 P=0.04 p=0.000 הראשוני הרופא מומחיות
45.1 45.6 65.3 47.2 72.3 62.3 57.9 כללי רופא
47.8 30.2 52.3 33.5 70.2 57.5 43.8 משפחה ברפואת מומחה
34.5 26.7 71.4 31.1 73.0 66.4 54.5 ילדים רופא

28.6  65.0  55.6 פנימית ברפואה מומחה

p0.02 p0.000 P=0.000 p=0.000 p=0.003 p=0.03 p=0.000 הראשוני מהרופא הרצון שביעות
42.4 32.5 56.0 31.0 67.7 59.5 47.5 מאוד ורבה רבה
53.1 62.2 81.8 68.2 80.3 74.2 70.2 בינונית
70.6 84.6 88.2 100.0 92.9 78.6 85.3 נמוכה

P0.000 p=0.01 p=0.02 P=0.000 p=0.000 ישירה* פנ"ה
58.7 45.1 63.6 41.8 77.3 71.6 61.4 "יש"
33.6 35.1 56.4 33.5 66.4 54.5 47.1 "אין"
35.0 302 63^ JIP 63:8 53.8 41.4 יודע" "לא

ישירה. פנייה קיום על המרואיינים של הידע את משקפת ההתפלגות *
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משתנים: כמה לפי מובהקים הבדלים נמצאו
(£42.99) 4425 בני בקרב גבוה בעמק הראשוניות במרפאות ישירה פנייה המעדיפים שיעור  גיל
בגיל גבוה ישירה פנייה המעדיפים שיעור בעמק המקצועיות במרפאות האחרים. הגילים לעומת

שיעור בנגב הראשוניות במרפאות יותר. המבוגרים הגילים לעומת (6870) 4425 ובגיל (7670) 2421
.(44.6^1) 4425 גילאי בקרב ביותר גבוה ישירה פנייה המעדיפים

באופן גבוה לימוד שנות 12 מעל של השכלה בעלי בקרב ישירה פנייה המעדיפים שיעור  השכלה
£449) בעמק הראשוניות במרפאות שנה 12 עד של השכלה בעלי בקרב השיעור לעומת מובהק,
לעומת £79.49.) המקצועיות במרפאות ובירושלים (£31.69 לעומת 49.6^ ובבארשבע (3396 לעומת

.(£67.59,

הראשוניות במרפאות כרוניות מחלות חולי בקרב ישירה פנייה המעדיפים שיעור  כרוניות מחלות
כרוניות. ממחלות סובלים שאינם המרואיינים שיעור לעומת משמעותי באופן נמוך בעמק

במרפאות מרואיינים בקרב יותר נמוך מקצועי לרופא ישירה פנייה המעדיפים שיעור  הרופא מומחיות
כללי, רופא לעומת משפחה ברפואת מומחה שלהם הראשוני שהרופא בעמק, ומקצועיות ראשוניות
ראשוניות במרפאות המרואיינים בקרב ילדים. רופא הוא שלהם הראשוני שהרופא מי לעומת או
שיעור ילדים, רופא או משפחה ברפואת מומחה הוא שלהם הראשוני שהרופא בבארשבע,

נמוך. ישירה פנייה המעדיפים

שאינם המרואיינים בקרב יותר גבוה ישירה פנייה המעדיפים שיעור  הראשוני מהרופא הרצון שביעות
מאוד. ורבה רבה רצון שביעות שציינו מי לעומת הראשוני מהרופא רצון שבעי

שיש שיודעים מי בקרב ובבארשבע בירושלים יותר גבוה ישירה פנייה המעדיפים שיעור  ישירה פנייה
כך. על יודעים שאינם מי בקרב השיעור לעומת ישירה פנייה

העדפת על עצמאית השפעה יש משתנים לאילו בחנו לוגיסטית רגרסיה מסוג משתני רב בניתוח
כי מראים הלוח ממצאי הרגרסיה. תוצאות את מתאר 5 לוח מקצועי. לרופא ישירה פנייה
צעירים מטופלים הם: מקצועי לרופא ישירה פנייה יעדיף מי לנבא היכולים תלויים הבלתי המשתנים
מומחה איננו שלהם הראשוני שהרופא מי לימוד; שנות 12 מעל של גבוהה השכלה בעלי ;45 מגיל
ממחוז מטופלים ראשוניות; לעומת מקצועיות במרפאות המבקרים מטופלים, משפחה; ברפואת
מאוד ורבה רבה במידה רצון שבעי שאינם מטופלים מהעמק; או מבארשבע אלה לעומת ירושלים

מקצועי.7 לרופא ישירה פנייה קיימת כי היודעים ומטופלים שלהם הראשוני מהרופא

בנפרד. מחוז בכל המודל את כשהרצנו נמצאו דומות מגמות 7
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משפחה רופא באמצעות הפניה על מקצועי לרופא ישירה פנייה העדפת המנבאים המשתנים :5 לוח
לוגיסטית רגרסיה 

Odds Ratio SE B משתנים
0.82 0.10 * 0.20 45+ גיל
0.84 0.10 0.17 כרונית במחלה חולה
1.04 0.09 0.04 נקבה מין
1.32 0.09 **0.28 לימוד שנות 12 מעל השכלה
0.81 0.10 *0.22 ראשוני כרופא משפחה ברפואת מומחה
0.88 0.15 0.12 ראשוני כרופא ילדים ברפואת מומחה
0.66 0.09 ** 0.44 ראשוניות במרפאות מבקרים
0.34 0.14 ** 1.09 ראשוני מרופא מאוד ורבה רבה רצון שביעות
2.47 0.09 ** 0.90 ירושלים ממחוז מבקרים
1^86 0.09 ** 0.63 ישירה פנייה על ידע

p<0.03 *
p<0.001 **

לכך. העיקרית הסיבה על נשאלו מקצועי, לרופא ישירות לפנות מעדיפים הם כי שענו המרואיינים
בזמן "חיסכון היו: מקצועי לרופא ישירה פנייה להעדפת העיקריות שהסיבות עולה 6 מלוח
שתי של ושילוב ,.Ti%9  המשפחה" מרופא יותר מקצועי המקצועי "הרופא ;72.1 $,  ובביורוקרטיה"

השונים. במקומות העונים בשיעור משמעותיים הבדלים היו לא .a%1  הנ"ל הסיבות

לכך. הסיבות על נשאלו המשפחה רופא באמצעות לפנות מעדיפים הם כי שענו המרואיינים גם
שלי" הבעיות ואת אותי מכיר המשפחה "רופא הן: זו להעדפה העיקריות שהסיבות עולה 7 מלוח
רוצה "אני ,{12.570) אותי" להפנות מקצועי רופא לאיזה יותר טוב יודע המשפחה "רופא (>£ל42.8),

הבדלים קיימים כי לציין יש .(£20.39) דעתו" חוות את ולשמוע המשפחה רופא עם להתייעץ
לעומת מרואיינים, של יותר גבוה אחוז ענו בעמק  השונים במחוזות שניתנו התשובות בין מובהקים
את מכיר הוא כי המשפחה, רופא באמצעות לפנות מעדיפים שהם אחרים, במחוזות מרואיינים
לפנות מעדיפים שהם ענו מרואיינים של יותר גבוה אחוז זאת, לעומת בירושלים, שלהם. הבעיות

להפנות. למי יותר טוב יודע הוא כי המשפחה, רופא באמצעות
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(באחוזים) מרפאה וסוג מקום לפי המקצועי, לרופא ישירה פנייה להעדפת הסיבות התפלגות :6 לוח
בארשבע העמק ירושלים

מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה
מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית סה"כ הסיבות

100 100 100 100 100 100 100 0הכ
65.7 75.3 66.1 72.7 73.8 76.6 72.0 וביורוקרטיה זמן חוסך

מקצועי המקצועי הרופא
30.1 21.4 28.0 24.2 21.3 20.4 23.9 המשפחה מרופא יותר
4^2 13 ^9 11 43 3.0 4.1 הנ"ל הסיבות שתי

1,379א

מרפאה* וסוג מקום לפי המשפחה, רופא באמצעות מקצועי לרופא הפניה להעדפת הסיבות התפלגות :7 לוח
(באחוזים)

בארשבע העמק ירושלים
מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה
מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית סה"כ הסיבות

100 100 100 100 100 100 100 0הכ
מכיר המשפחה רופא

41.3 43.3 47.5 55.7 27.3 32.9 42.8 בעיותיי ואת אותי
יותר יודע המשפחה רופא

21.6 17.7 23.7 11.5 35.5 36.2 22.5 אותי להפנות למי טוב
רופא על סומך אני

11.3 20.5 22.0 25.8 24.8 21.4 20.3 המשפחה
25.8 /£/ 6J TX) 124 9.5 14.4 אחר

N= 1,273
P<0.0001 *

ראשונה ככתובת המשפחה רופא העדפת 3.3
וסוג המרפאה מקום לפי ראשונה, ככתובת המשפחה רופא העדפת התפלגות את מתאר 8 לוח
הכתובת יהיה המשפחה רופא כי מעדיפים המרואיינים מכלל אחוזים וארבעה שישים המרפאה.
שהם ענו ו^10 הבעיה בסוג תלויה ההעדפה כי ענו 36?£ עת, בכל לפנייתם האפשרית הראשונה

וכוי. אדום דוד מגן מיון, חדר כמו ראשונה, ככתובת אחר לגורם לפנות מעדיפים

יהיה המשפחה רופא כי מעדיפים 51.670 האזורים בכל המקצועיות במרפאות המרואיינים מבין
הראשוניות. במרפאות המרואיינים מבין $69.6. לעומת הראשונה הכתובת
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(באחוזים) מרפאה* וסוג מקום לפי הראשונה, ככתובת המשפחה רופא העדפת התפלגות :8 לוח
בארשבע העמק ירושלים

מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה
מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית סה"כ העדפה

100 100 100 100 100 100 100 0הכ
המשפחה רופא כי מעדיף

59.3 68.6 50.7 71.5 61.4 68.3 64.8 הראשונה הכתובת יהיה
6.9 4.8 6.7 5.7 19.1 12.7 9.6 אחר גורם מעדיף
33.8 26^ 42,6 2^8 19^ 19.0 25.6 הבעיה בסוג תלוי

2,704=א
P<0.0001 *

בעיות למרבית ראשונה כתובת יהיה המשפחה שרופא המעדיפים המרואיינים, את לאפיין כדי
בלתי משתנים אילו לבדוק כדי לוגיסטית רגרסיה מסוג משתני רב ניתוח ערכנו שלהם, הבריאות
הבעיות. במרבית המרואיינים יפנו שאליה ראשונה ככתובת המשפחה רופא העדפת מנבאים תלויים

.9 בלוח מובאים הממצאים

הבעיות למרבית ראשונה ככתובת המשפחה רופא בחירת המנבאים המשתנים :9 לוח
Odds Ratio SE B המשתנים

1.50 0.09 ** 0.39 45+ גיל
1.11 0.09 0.10 נקבה מין
0.83 0.09 0.18 לימוד שנות 12 מעל השכלה
1.45 0.09 **0.38 ראשוניות במרפאות מבקרים
0.85 0.10 0.16 ראשוני כרופא המשפחה ברפואת מומחה
1.63 0.16 ** 0.48 ראשוני כרופא ילדים ברפואת מומחה
2.94 0.12 ** 1.08 ראשוני מרופא מאוד ורבה רבה רצון שביעות
0.97 0.09 0.03 בארשבע ממחוז מבקרים
083 009 0.18 ישירה פנייה על ידע

P<0.02 *
p<0.001 **

המשפחה רופא את יעדיף מי לנבא היכולים הבלתיתלויים המשתנים כי מראים, הממצאים
במרפאות המבקרים אלה ומעלה; 45 בני מטופלים הם: הבעיות למרבית הראשונה ככתובת
שהם ומטופלים ילדים, רופא ילדם של הראשוני שהרופא מטופלים מקצועיות, לעומת ראשוניות

שלהם. הראשוני מהרופא מאוד ורבה רבה במידה רצון שבעי
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ככתובת הרופא העדפת על עקיפה השפעה יש משפחה" ברפואת "מומחיות למשתנה בנוסף,
ברפואת מומחה שלהם שהרופא שמרואיינים מאחר זאת, מהרופא. הרצון שביעות דרך ראשונה
רופא הוא שלהם שהרופא מרואיינים לעומת ממנו גבוהה רצון שביעות להביע נוטים המשפחה

כללי.

ראשונה ככתובת הראשוני הרופא העדפת בין הקשר מה היא זה בנושא שנבדקה נוספת שאלה
נמצא ספציפית. בעיה כשמתעוררת מקצועי לרופא ישירה פנייה העדפת לבין הבעיות למרבית

ולא באמצעותו, לפנות מעדיפים ראשונה ככתובת המשפחה רופא את המעדיפים מבין שכ6ל60
המעדיפים מבין כמחצית לכך, בדומה ספציפית. בעיה כשמתעוררת מקצועי לרופא ישיר, באופן
זאת, עם ראשונה. ככתובת הראשוני הרופא את זאת בכל מעדיפים מקצועי לרופא ישירה פנייה
ישירה פנייה זאת בכל מעדיפים ראשונה ככתובת המשפחה רופא את המעדיפים מבין כ£ל40

ספציפית. בבעיה מקצועי לייעוץ

מקצועי לרופא בפועל פנייה דפוסי 3.4
מקצועי לחפא הפנ"ה יוזם 3.4.1

התשובות המקצועי. לרופא הפנייה יוזם היה מי נשאלו המקצועיות במרפאות המרואיינים
.10 בלוח מתוארות

המרואיינים אחוז ישירות. פנו ו£389 המשפחה רופא בידי הופנו אחוזים ושניים חמישים
אחוז מאשר יותר גבוה ($53<) המקצועיים לרופאים ישירות שפנו בירושלים המקצועיות מהמרפאות
מקצועיים לרופאים הפונים אחוז במקביל, .(29^ ומבארשבע (329?<) מהעמק ישירות הפונים

ירושלים. לעומת ובעמק בבארשבע גבוה המשפחה רופא באמצעות

(באחוזים) המקצועי* לרופא ההפניה יוזם התפלגות :10 לוח
מקצועיות מרפאות מרפאות מרפאות

בבארשבע בעמק מקצועיות ירושלים מקצועיות סה"כ ההפניה יוזם
100 100 100 100 0הכ
58.7 56.8 39.6 51.8 אותי הפנה המשפחה רופא

שיפנה המשפחה מרופא ביקשתי
12.7 11.6 7.6 10.7 אותי
28^ 31^6 52.8 37.5 המקצועי לרופא ישירות פניתי

1,244=א
p<0.0001 *
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מקצועי לרופא הפניה 3.4.2
לרופא אותך להפנות צריך כי חושב אתה "האם נשאלו הראשוניות במרפאות המרואיינים
"לפי ענו: .is%7 "כן". ענו הראשוניות במרפאות המרואיינים מכלל בממוצע >£ל28.7 מקצועי"?

מקצועי. לרופא להפנותם צריך שלא ענו בממוצע ו£45.59 המשפחה", רופא החלטת

ענו: בעמק ראשוניות במרפאות המרואיינים מכלל £37.19 השונים: האזורים בין מובהק הבדל נמצא
זאת. תשובה שענו בירושלים מהמרואיינים 1A70 לעומת המשפחה", רופא החלטת "לפי

צריך כי חושבים שהם ענו בבארשבע מהמרואיינים ו£ל32.1 בירושלים מהמרואיינים 31.19&

ו^43.9 בעמק 36.2^. בירושלים, ".sa%2 כן כמו בעמק. מהמרואיינים £ל22.7 לעומת להפנותם,
.11 בלוח נמצא התוצאות פירוט מקצועי. לרופא להפנותם שצריך חושבים אינם כי ענו בבארשבע

(באחוזים) מקצועי?"* לרופא אותך להפנות שצריך חושב אתה "האם לשאלה התשובות התפלגות :11 לוח
בבארשבע עמק ירושלים סך

ראשוניות מרפאות ראשוניות מרפאות ראשוניות מרפאות הכול התשובה
100 100 100 100 0הכ
32.1 22.7 31.1 28.7 כן
13.8 37.1 7.4 18.7 המשפחה רופא החלטת לפי
43.9 36.2 54.2 45.5 לא
102 0£ 7.3 7.1 יודע לא

N=1,431
P<0.0001 *

מקצוע' לרופא פנ"ה לארור מעקב המשך vxxn n19Tvn 3.4.3
מקצועי. לרופא פנייה לאחר מעקב המשך בנושא שאלות שתי על להשיב נתבקשו המרואיינים כל
והשאלה המקצועי?"; הרופא מעקב להמשך תחזור הייעוץ לאחר "האם הייתה: הראשונה השאלה
היו התשובות המשפחה?" לרופא מעקב להמשך תחזור הייעוץ לאחר "האם הייתה: השנייה
ביוזמתם שיחזרו %47.5 לעומת המקצועי, לרופא ביוזמתם יחזרו כי ענו בממוצע 6ל33.4 כדלהלן:

המשפחה. רופא מעקב להמשך

הראשוניות ובמרפאות (>£ל38) בירושלים המקצועיות במרפאות מהמרואיינים יחסית גבוה אחוז
 גבוה שיעור המקצועי. לרופא מיוזמתם שיחזרו ענו בהתאמה) ו^35.5 (£ל39.3 ובבארשבע בעמק

שיחזרו ענו  ובבארשבע בעמק ומקצועיות בירושלים ראשוניות במרפאות  מרואיינים של יחסית
.12 מס' בלוח מובאת התשובות התפלגות בהתאמה). £659o64 £9 ,$62.) אותם יזמינו" "אם
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(באחוזים) הראשון?"* הביקור לאחר המקצועי לרופא תחזור "האם לשאלה התשובות התפלגות :12 לוח
בארשבע העמק ירושלים

מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה
מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית סה"כ התשובה

100 100 100 100 100 100 100 0הכ
26.7 35.5 30.9 39.3 38.0 31.5 33.4 ביוזמתי אחזור
3.0 15.2 4.3 13.6 6.7 5.2 7.8 אחזור לא ;
68.6 47.6 63.5 46.2 54.9 62.3 57.6 אותי יזמינו אם
1/7 1/7 {3 09 05 0.9 1.2 אחר

2,678=א
.PO0001 *

מהמרואיינים 65.29S ענו הראשון?", הביקור לאחר הראשוני לרופא תחזור "האם השאלה: על
מעקב להמשך ביוזמתם שיחזרו המרפאות, בשאר 499S329S לעומת בעמק, ראשוניות במרפאות
לרופא יחזרו שלא ענו בירושלים מקצועיות במרפאות מהמרואיינים 52.796 זאת לעומת רופא.

.13 מס' בלוח התשובות התפלגות האחרות. במרפאות >£$14ל32 לעומת המשפחה,

(באחוזים) המקצועי?"* הייעוץ לאחר הראשוני לרופא תחזור "האם לשאלה התשובות התפלגות :13 לוח
בארשבע העמק ירושלים

מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה
מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית סה"כ התשובה

100 100 100 100 100 100 100 0הכ
41.0 48.4 49.8 65.2 32.4 46.8 47.5 ביוזמתי אחזור
31.8 27.3 28.9 14.0 52.7 34.0 31.7 אחזור לא
22.5 21.7 19.0 19.2 14.2 14.5 18.5 אותי יזמינו אם
4/7 Z6 23 16 07 4.7 2.3 אחר

2,684=א
.PO0001 *

בקופה חברות על ישירה לפנייה האפשרות השפעת בנושא עמדות 3.5
יגרום ישירה לפנייה האפשרות ביטול האם ההחלטות: למקבלי החשובה שאלה נבחנה זה בפרק
על שיודעים המרואיינים לגבי רק רלוונטית זו שאלה הקופה. עזיבת לשקול מהמבוטחים לחלק
על שידעו המרואיינים מבין 33?£ כי נמצא .(2 לוח ראה בלבד, 449S) ישירה לפנייה האפשרות קיום
שאינם ענו ו^19 עוזבים, היו שלא ענו כ>$48 הקופה. את עוזבים שהיו ענו ישירה לפנייה האפשרות

.(14 מספר (לוח יודעים
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רופא באמצעות פנייה העדיפו אך ישירה פנייה על שידעו אלו מבין £269, כי גם נמצא זאת, עם
לחלק כי מלמד זה ממצא זו. אפשרות להם ניתנה לולא הקופה את עוזבים שהיו ענו משפחה
אותה לממש שלא מעדיפים הם אם גם זו, באופציה לבחור האפשרות שתהיה חשוב מהמבוטחים
ישירה פנייה שמעדיפים אלו מבין £629< שכן המבוטחים, לכל בהכרח נכון זה אין אולם בפועל.
בין הבדלים נמצאו זו. אפשרות להם תינתן לא אם הקופה את יעזבו שלא אמרו מקצועי לרופא

השונים: האזורים

.AQ%1 לעומת עוזבים, היו שלא ענו ו^59.2) 56.6^ בבארשבע במרפאות יותר גבוה אחוז
אחוז כן כמו בעמק. הראשוניות במרפאות ו£38.69 בירושלים המקצועיות במרפאות מהמרואיינים
ו^23 בראשוניות $319.) יודעים שאינם ענו בעמק הראשוניות במרפאות מהמרואיינים יותר גבוה
מכלל ביותר הגבוה האחוז .(£199  12.196 (בין אחרים מאזורים מרואיינים לעומת במקצועיות)
לעומת אלה), במרפאות £40.59) בירושלים המקצועיות במרפאות היה יעזבו כי שענו המרואיינים

המרפאות. בשאר £359<  0ך1ר1

עוזב?"* היית האם  ישירה פנייה הייתה לא הכללית בקופתחולים "אם לשאלה התשובות התפלגות :14 לוח
(באחוזים)

בארשבע העמק ירושלים
מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה מרפאה
מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית מקצועית ראשונית סה"כ התשובה

100 100 100 100 100 100 100 0הכ
28.7 27.2 33.3 30.4 40.5 35.1 32.9 "כן"
59.2 56.6 44. 38.6 40.1 48.8 48.1 "לא"
12.1 \62 22,7 3^0 19^ 16.1 19.0 יודע" "לא

1,182=א
P<0.0001 *

את יעזוב מי ינבאו משתנים אילו לבדוק כדי לוגיסטית רגרסיה מסוג משתני רב ניתוח ערכנו
עולה .15 בלוח מתוארים הממצאים מקצועי. לרופא ישירה לפנייה אפשרות תהיה לא אם הקופה
תהיה לא אם כללית חולים קופת עזיבת המנבאים תלויים הבלתי המובהקים המשתנים כי מהם
ירושלים. באזור ומגורים הראשוני מהרופא רצון שביעות העדר ל45, מתחת גיל הם: ישירה פנייה
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מקצועי לרופא ישירה לפנייה אפשרות תהיה לא אם הקופה עזיבת את המנבאים המשתנים :15 לוח
Odds Ratio SE B המשתנים

0.58 0.16 ** 0.54 45 מעל גיל
1.04 0.15 0.04 נקבה מין
1.22 0.14 0.20 לימוד שנות 12 מעל השכלה
0.91 0.15 0.10 הראשוני כרופא המשפחה ברפואת מומחה
1.17 0.22 0.16 הראשוני כרופא ילדים ברפואת מומחה
0.88 0.14 0.13 ראשוניות במרפאות מבקרים
0.50 0.18 **0.74 הראשוני מהרופא מאוד ורבה רבה רצון שביעות
135 0^14 *0.39 ירושלים מחוז

p<0.003 *

p<0.001 **

בה שביקרו המקצועית המרפאה סוג לבין החולים העדפות בין קשר 3.6
מרפאות הן אחד סוג מרפאות. סוגי בשני שביקרו חולים היו המקצועיות במרפאות המרואיינים
שמשך כרוניות, או חמורות לא במחלות בעיקר בהן מטפלים ועור. אורתופדיה (אא"ג), אףאוזןגרון
ונירולוגיה. קרדיולוגיה מרפאות הן שני סוג גבוהה. אליהן ההפניה ושכיחות מוגבל, בהן התחלואה
הפנייה ושכיחות ארוך, בהן התחלואה שמשך חמורות או כרוניות במחלות בעיקר בהן מטפלים

נמוכה. אליהן

הנחה מתוך פנו, שאליהן המקצועיות המרפאות סוג לפי החולים, בהעדפות הבדל יש האם בדקנו
הן: שנבחנו ההעדפות ההעדפה. על משפיע המרפאה שסוג ייתכן כי

מקצועי. לרופא ישירה פנייה העדפת א.
הראשון. הביקור לאחר המקצועי הרופא מעקב המשך העדפת ב.

המקצועי. הרופא של הייעוץ לאחר המשפחה רופא מעקב המשך העדפת ג.

ראשונה. ככתובת המשפחה רופא העדפת בנושא עמדות ד.
בקופה. חברות על ישירה לפנייה האפשרות השפעת בנושא עמדות ה.

ואף אורתופדיה עור, למרפאות הפונים מכלל £74.99 כי נמצא בירושלים המקצועיות במרפאות
ולמרפאות נירולוגיה למרפאות מהפונים 57.496 לעומת יותר), שכיחים מקצועות (שהם אוזןגרון

מקצועי. לרופא ישירה פנייה מעדיפים קרדיולוגיה

אא"ג, למרפאות הפונים מכלל 63.69S  בעמק המקצועיות במרפאות נמצא דומה ממצא
קרדיולוגיה במרפאות מהמרואיינים .si%6 לעומת ישירה פנייה מעדיפים ועור אורתופדיה
הבדל (ללא בבארשבע המרואיינים מרבית זאת לעומת מובהק. היה לא ההבדל אולם ונירולוגיה,

.(55^ המשפחה רופא דרך פנייה העדיפו מרפאה) בין
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באופן נבדלים  ואורתופדיה עור אא"ג,  מקצועיות במרפאות המבקרים ובבארשבע בירושלים
וקרדיולוגיה. כירולוגיה במרפאות המבקרים לעומת המקצועי, הרופא מעקב המשך בהעדפת מובהק
מהמרואיינים כ$43 לעומת ואורתופדיה, עור אא"ג, במרפאות מהמרואיינים כ$57 בירושלים

אותם. יזמינו אם רק המקצועי, הרופא מעקב להמשך יחזרו ובקרדיולוגיה בנירולוגיה

כ$78 לעומת ואורתופדיה, עור אא"ג, במרפאות מהמרואיינים אחוזים ושבעה כשישים בבארשבע
אותם. יזמינו אם רק המקצועי הרופא מעקב להמשך יחזרו ונירולוגיה בקרדיולוגיה מהמרואיינים

האזורים, בכל יותר, גבוה ביוזמתם יחזרו כי העונים שיעור  המשפחה רופא מעקב המשך בהעדפת
אא"ג, במרפאות המבקרים כך העונים משיעור ונירולוגיה, קרדיולוגיה במרפאות המבקרים בקרב
לעומת ואורתופדיה, עור אא"ג, במרפאות מהמרואיינים כ$27 כי נמצא בירושלים ואורתופדיה. עור
דומה ממצא ביוזמתם. הראשוני הרופא מעקב להמשך יחזרו כי ענו ונירולוגיה, בקרדיולוגיה כ$60
מהמרואיינים $63.5 לעומת ואורתופדיה עור באא"ג, מהמרואיינים $46.4 בעמק: גם נמצא
מהנבדקים $37 בבארשבע ביוזמתם. המשפחה רופא מעקב להמשך יחזרו ונירולוגיה בקרדיולוגיה
להמשך יחזרו ונירולוגיה בקרדיולוגיה מהנבדקים $58 לעומת ואורתופדיה עור אא"ג, במרפאות

ביוזמתם. המשפחה רופא מעקב

להעדפות באשר השונות המקצועיות המרפאות סוגי בין נוספים מובהקים הבדלים נמצאו לא
החולים.

וסיכום דיון .4

דיון
הרופא של תפקידו בשאלת קשה התלבטות מתלבטים החולים קופות ומנהלי המדיניות קובעי
ויפנה מקצועית, לרפואה להפניות השער שומר וישמש יחזור שהוא לכך מקום יש האם  הראשוני
לאפשר יש שמא או נוסף; מקצועי ייעוץ למסגרת להפנות צורך יש דעתו, שיקול שלפי מי, את רק
להפנות. לנכון מוצא הראשוני שהרופא ההפניות מלבד מקצועי, לייעוץ חולים של ישירה פנייה גם
המשפחה. הכללי/רופא הרופא של מעבודתו חלק רק היא מקצועי לייעוץ שהפניה לזכור חשוב
אין אולם .(67,4139,15) המפגשים מכלל כ$10 הוא ובעולם בארץ הממוצע ההפניות שיעור
התורמים נוספים, וטיפולים בדיקות בעקבותיה גוררת המקצועי לרופא שההפניה מכך להתעלם

הבריאות. שירותי של הכללית לעלותם

אחת אפשרות אפשרויות: מגוון יש הרפואית במערכת הראשוני הרופא של הרצוי תפקידו בנושא
המתאם הרפואי, המידע מרכז הוא הראשוני הרופא זה במודל השער; שומר של השירות מודל היא
הרפואה גורמי לכל חולים להפנות המוסמך היחיד, הגורם והוא הטיפול, להמשכיות והאחראי
השער, שומר אינו הראשוני הרופא שבו מצב היא ברצף המנוגדת האפשרות והשלישוניים. השניוניים
דעתו שיקול לפי והשלישוניים, השניוניים הרפואה ולשירותי מקצועי לייעוץ ישירות פונה והמבוטח

הבלבדי.
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זה הנבדלים נוספים, מודלים ברצף יש ולמעשה, קיצוניות; אפשרויות שתי רק שאלו לזכור יש אולם
מרכזיות: סוגיות לכמה בהתייחסותם מזה

או וכר, לאשפוזים לבדיקות, מקצועי, לייעוץ הבלבדי המפנה הוא הראשוני הרופא האם א.
החולים; של ישירה גישה תינתן מהשירותים שלחלק

בידי יישאר הדעת ששיקול או הפניה, לקבל כדי הראשוני, לרופא לפנות יחויבו החולים האם ב.
הראשוני; לרופא לפנות תמריץ מתן תוך החולה,

מנהלי תפקיד שימלא או הפניה על בהחלטה רפואי דעת שיקול יפעיל הראשוני הרופא האם ג.
בלבד;

(למשל, החולה יופנה שירות נותני לאילו החלטה סמכות תהיה הראשוני הרופא בידי האם ד.

רפואי או מנהלי גורם בידי תהיה ההחלטה שסמכות או וכו'), פרטי למכון או הקופה של למכון
אחר;

אותם יפנה מידה ובאיזו שונים רפואיים במצבים בעצמו יטפל הראשוני הרופא מידה באיזו ה.
יוכל כן יותר, גדולות הראשוני הרופא של ומיומנותו ידיעותיו שהכשרתו, ככל אחרים? לגורמים

מחלות. של יותר רחב במגוון בעצמו לטפל
המקצועי שהרופא או ספציפיות, בשאלות הראשוני לרופא זמני יועץ הוא המקצועי הרופא האם ו.

אליו? שהופנה לחולה הכוללת האחריות את עליו מקבל
ולהמשכיות הגורמים בין לתיאום בחולה, הטיפול לריכוז אחראי שער כשומר הרופא האם ז.

בהפניה? הקשור לכל רק אחראי שהוא או הטיפול

מקצועי, לרופא ישירה פנייה יש שכאשר טוענים שער כשומר הראשוני הרופא של בהעמדתו הדוגלים
המשפחה לרופא לייעץ ובמקום תחום, באותו החולה של הראשוני לרופאו נעשה המקצועי הרופא
המגיעים החולים לכל ובדיקות בירורים עורך הוא פחות, ושכיחות יותר מורכבות ובמחלות בבעיות
הייתה לולא אותן פותר היה המשפחה שרופא שייתכן יותר, פשוטות שבעיותיהם אלה גם  אליו
לגרום ועלולה המקצועיים, הרופאים על רב עומס לפיכך מטילה הישירה הפנייה ישירה. גישה
הרופא שכן ההוצאות, את גם מגדילה הישירה הפנייה זאת, מלבד ארוכים. המתנה למשכי
המטפל הראשוני, הרופא מאשר יותר גבוהה בעלות נוספים וטיפולים בדיקות גם מבצע המקצועי
הוא שכן הרפואי, הטיפול באיכות פוגם ישירה לפנייה אפשרות מתן לבסוף, .(69) מחלות באותן
מיותרים, טיפולים ולמנוע להמשכיות לדאוג הטיפול, את לתאם הראשוני הרופא על מקשה

לחולה. להזיק היכולים

 החולים ברצון להתחשב מקום יש כי טוענים, המקצועית לרפואה ישירה גישה במתן התומכים
מועילה זו שגישה משום והן לבריאותו) החולה אחריות נוחות, בחירה, (חופש עקרונית כגישה הן
אפשרות מתן לטענתם זאת, מלבד בה. המבוטחים מספר את ולהגדיל שירותיה את לשווק לקופה

חיוני. טיפול מתן אי של מצבים ימנע ישירה לפנייה
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הקשר ועל מקצועי לרופא ישירה פנייה בנושא העדפותיהם על המטופלים את שאלנו זה במחקר
כשומר הראשוני הרופא תפקיד בתכנון שיסייע מידע לקבל כדי ראשוני, כרופא המשפחה לרופא
במערכת הקיימות הכספיות ולמגבלות החולים קופות לצורכי אחד מצד שיתאים כך שער;
של מחוזות בשלושה נערך המחקר החולים. להעדפות האפשר ככל יתאים גם אחר ומצד הבריאות,
אזור מרכזי, עירוני (אזור הקופה מחוזות מגוון את מייצגים המחקר ממצאי הכללית. חולים קופת
אולם המבוטחים, העדפת בנושא ראשונית תמונה נותן המחקר עירוני). פריפרי ואזור כפרי פריפרי

נוספים. במחקרים צורך יש הקופות, בכל המבוטחים כלל על להכלילו כדי

ייעוץ רוצים הם כאשר ישירה, גישה מעדיפים מהמרואיינים 529?< כי מראים המחקר ממצאי
ומקצועיות) (ראשוניות המרפאות סוג בין ונגב), עמק (ירושלים, האזורים בין שונות יש אך מקצועי,
מהמרואיינים. ל>?729 £369 בין נע ישירה פנייה המעדיפים שיעור המחקר. אוכלוסיית מאפייני ובין

ישירה פנייה של בהעדפה הקשורים מסבירים משתנים כמה יש כי הראה משתני הרב הניתוח
אלה: במשתנים נדון להלן מקצועי. לרופא

השפעה יש ולהשכלה לגיל אך להעדפותיהם; מנבא גורם אינו המרואיינים מין  והשכלה גיל מין,
(45 לגיל (מתחת יותר צעירים מרואיינים מקצועי: לרופא הישירה הפנייה העדפת על עצמאית
לפנות למי בעצמם להחליט מעדיפים לימוד) שנות 12 (מעל יותר גבוהה השכלה בעלי ומרואיינים

מקצועיים. לרופאים ישירה בפנייה ומעוניינים

יעדיפו הבריאות בשירותי יותר משתמשים אשר יותר, מבוגרים שאנשים הוא לכך אפשרי הסבר
תפקידו את להעריך ויודעים הרפואית במערכת כבר שהתנסו מאחר המשפחה, לרופא תחילה לפנות
מעדיפים משכילים פחות שאנשים גם ייתכן המערכת. לבין בינם וכמתווך כיועץ המשפחה רופא של
להחליט ביכולתם הבטוחים גבוהה, השכלה בעלי לעומת וכמכוון, כיועץ הראשוני ברופא להיעזר

ומחלה. בריאות בנושאי ובידיעותיהם לפנות למי בעצמם

לפנות מעדיפים שלהם המשפחה מרופא רצון שבעי שאינם חולים  הראשוני מהרופא דצון שביעות
לפנות מעדיפים שלהם המשפחה מרופא רצון שבעי שהם מטופלים אך המקצועי, לרופא ישירות
שסומכים ובכך לרופא שרוחשים באמון קשורה הרצון ששביעות נראה מקרה. בכל תחילה אליו

דעתו. בחוות ומעוניינים עליו

פנייה העדיפו משפחה ברפואת מומחה איננו שלהם שהרופא מרואיינים  המשפחה רופא מומחיות
מרגישים, משפחה ברפואת מומחה שלהם שהרופא המרואיינים כי ייתכן המקצועי. לרופא ישירה
שלהם הרפואי הטיפול בנושא אתו להתייעץ מעוניינים הם ולכן יותר, רחב מקצועי ידע לו יש כי

דעתו. שיקול על יותר וסומכים
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ברפואה מקצועי. לרופא ישירה פנייה להעדפת מנבא משתנה הוא גם  ישירה לפנייה אפשרות ע> w
לכן, זמן. לאורך בעלייה יהיה תמיד והביקוש ביקוש, יהיה לציבור שמוצע רפואי שירות לכל כי ידוע
מלבד החולים. העדפות על ומשפיע לכך ביקוש יוצר ישירה לפנייה האפשרות שפרסום להניח ניתן
יותר; ואיכותי משופר כשירות מוצגת ישירה לפנייה האפשרות הקופות של השיווק במאמצי זאת,

זה. לשירות ההעדפה לגיבוש יותר עוד תורם וזה

יוצר שההיצע לכך כן גם כנראה, קשורה, ישירה פנייה העדפת על המחוז של ההשפעה  ירושלים מחוז
בה מרכזי; עירוני אזור היא ירושלים אותה. מעדיפים ישירה, פנייה כשנהוגה כלומר הביקוש; את
גדולה הקופות בין התחרות בנוסף, ובבארשבע. בעמק מאשר יותר רב זמן ישירה פניה נהוגה היתה
כמו ישירה. בגישה הקשורה החיובית לפרסומת יותר נחשפים הכללית חולים קופת ומבוטחי מאוד,
היצע ויש גבוה, אינו משפחה ברפואת המומחים שיעור ירושלים, כמו מרכזיים עירוניים באזורים כן,
ריבוי עקב עצמאיים, כרופאים והן במרפאות הן מקצועיים יועצים של בעודף, אף ייתכן מאוד גדול

השונים. הרפואיים במקצועות רבים מומחים והכשרת החולים בתי

שימשו המשפחה ורופאי ומרכזית, חזקה משפחה רפואת של מסורת רבות שנים מזה נהוגה בעמק
ישירה לגישה אפשרות כל הייתה לא גם 1994 עד תפקידם. בחשיבות אמונה מתוך שער, שומרי
אחרות קופות עם חריפה תחרות התנהלה ולא המשפחה, רופא באמצעות שלא מקצועיים לרופאים
יותר גבוה המשפחה לרופא תחילה לפנות שמעדיפים מהעמק המטופלים שיעור לכן באזור.

שבירושלים. מהשיעור

ישירה לגישה אפשרות בה הייתה לא מהמרכז; מרוחקת היא אך עירוני, מרכז היא בארשבע
יש שם גם לכן שבירושלים. מזה יותר נמוך שם המקצועיים הרופאים והיצע מקצועיים לרופאים

ישירה. פנייה של יותר נמוכה העדפה

לעומת ישירה פנייה מעדיפים מקצועיות במרפאות המבקרים כי נמצא כצפוי,  רפואי מקצוע
הרפואיים המקצועות בין הבדל גם נמצא דומשתני בניתוח ראשוניות. במרפאות המבקרים
פנייה העדיפו אא"ג ובמרפאות באורתופדיה עור, במרפאות נשאלים של יותר גבוה שיעור השונים:
עור (אא"ג), אףאוזןגרון כאמור, ונירולוגיה. קרדיולוגיה במרפאות נשאלים לעומת ישירה
הבעיות ;(67) גבוהה אלה בתחומים הפניות ושכיחות יותר, ספציפיים מקצועות הם ואורתופדיה
כי חושבים המטופלים ולכן אקוטיות, כלל בדרך הן זה בתחום המקצועיים לרופאים המופנות
והביורוקרטיה הזמן ייחסכו וכך בעייתם, תיפתר אחד בביקור אפילו או ביקורים של קטן במספר
ורבמערכתיות, יותר כרוניות הן ונירולוגיות קרדיאליות בעיות המשפחה. מרופא בהפניה הכרוכים

מעורב. יהיה המשפחה רופא כי מעדיפים המרואיינים לגביהן שלכן וייתכן

פנייה מעדיפים שהם שענו מי מתוך  ישירה פנייה להעדפת הסיבות על גם נשאלו המרואיינים
בזמן חיסכון היא העיקרית שהסיבה השונים באתרים המרואיינים מכלל 76?£65?£ ציינו ישירה,
ייתכן, המשפחה. מרופא יותר מקצועי המקצועי הרופא כי ציינו כ6ל£20ל30 רק ובביורוקרטיה.
לייעוץ, ההמתנה זמן גם וכך תקטן, מקצועיים לרופאים תור בזימון הכרוכה הביורוקרטיה שאם

פחות. משמעותי יהיה הישירה הגישה נושא
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רמתו בהערכת הקשורות לסיבות לסווגן אפשר המשפחה, לרופא הפנייה להעדפת לסיבות באשר
אותי מכיר המשפחה "רופא כגון: מהמרואיינים), £639) המשפחה רופא של והמקצועית הרפואית
ולסיבות דעתו"; חוות את ולשמוע המשפחה רופא עם להתייעץ רוצה ו"אני בעיותיי", ואת
מקצועי רופא לאיזה יותר טוב יודע המשפחה "רופא כגון: מהמרואיינים), 3796) אדמיניסטרטיביות
מעדיפים המשפחה רופא דרך פנייה המעדיפים המרואיינים שמרבית נובע מכאן אותי". להפנות

משפחה. כרופא המקצועית רמתו על סומכים שהם משום זאת

במרבית לטיפול הראשונה ככתובת המשפחה רופא העדפת בנושא זה, ממחקר שעלו הממצאים .

רופא כי מעדיפים (709cf50?£ (בין המרואיינים רוב כי מראים היום, שעות רוב במשך הבעיות
הכתובת יהיה משפחה) ברפואת מומחה או ראשוני ילדים רופא כללי, רופא זה אם (בין המשפחה
הראשונה ככתובת המשפחה רופא של תפקודו הודגש זו בשאלה בעיותיהם. למרבית הראשונה
רב בניתוח נמצא כאן גם נוסף. מקצועי ייעוץ לקבלת הרצון מתעורר כאשר או המבוטח, לפניית
ככתובת המשפחה רופא העדפת מנבאים לימוד שנות ל12 מתחת והשכלה 45 מעל שגיל משתני
משתנים מקצועי. ייעוץ כשרוצים המשפחה רופא דרך הפניה העדפת על לממצא בדומה הראשונה,

הינם: השפעה בעלי שנמצאו נוספים

המשפחה רופא העדפת על גם רבה השפעה בעל מרכזי משתנה היא  המשפחה סדופא רצון שביעות
רצון שבעי מטופליו אשר ראשוני, רופא כי העובדה את שוב מדגיש זה ממצא ראשונה. ככתובת

הבעיות. במרבית חוליו עבור מרכזית דמות הוא מתפקודו,

מומחיות ולא ילדים, ברפואת מומחיות זה, משתני רב בניתוח  הילדים המשפחה/רופא רופא מומחיות
ייתכן ראשונה. ככתובת אלה רופאים להעדפת עצמאי מנבא משתנה נמצא משפחה, ברפואת
ראשוני כגורם אותו יעדיפו ולכן ילדים, במחלות כמומחה הילד הורי בקרב מצטייר ילדים שרופא
להיות שעשויים כלליים רופאים של או משפחה ברפואת מומחים של מטופלים לעומת מרכזי,
זאת ולעומת לילדים, חשובה אחת קבועה שכתובת חושבים שהורים עוד ייתכן יותר. ספקניים

עצמם. שלהם רפואית בבעיה לטפל הבאים בוגרים, בקרב משקל פחות יש זה מעין לשיקול

מעקב, להמשך המשפחה לרופא ביוזמתם לחזור מעוניינים החולים מרבית כי גם הראה זה מחקר
מעקב להמשך ביוזמתם לחזור מעוניינים שליש שרק בעוד המקצועי, הרופא אצל הביקור לאחר גם
מהרופאים לחלק לפנות מעוניינים מהחולים חלק כי לומר אפשר לפיכך המקצועי. הרופא
מרביתם הראשונה, הפנייה לאחר אך פעמים, של קטן מספר או ראשונה, פעם המקצועיים
רובם מעקב, להמשך יזמינם לא המקצועי הרופא ואם המשפחה, רופא מעקב בהמשך מעוניינים
חד היא המקצועי לרופא ההפניה למשל, הולנד, מסוימות, במדינות מיוזמתם. אליו יחזרו לא

לחדש יש מקצועי, בייעוץ צורך יש אם המשפחה. רופא באחריות הוא מכן לאחר והמעקב פעמית,
יש מקצועי רופא אצל קבוע למעקב שלו. המשפחה רופא ביוזמת או החולה ביוזמת התהליך, את

מיוחדים. באישורים צורך
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ורופאים הבריאות, במערכת מרכזי תפקיד יש המשפחה לרופא כי כך על עמדו רבים מחקרים
המגע רופאי משמשים והם ,(15,12,11) אליהם הפונים מכלל ב£ל£90960 בעצמם מטפלים ראשוניים
מקרב ניכר שיעור כי נמצא הנוכחי שבמחקר מכך להתעלם אין זאת עם ;(11) רבות לבעיות הראשון
להם תינתן לא אם הקופה את יעזבו כי אמרו ישירה פנייה נהוגה שבמרפאתם המרואיינים
העצמאיים, המשתנים השונים). המחקר באתרי ל£419 279?< בין נעו (השיעורים זו אפשרות
ומגורים המשפחה מרופא רצון שביעות העדר ,45 לגיל מתחת צעיר גיל הם קופה, עזיבת המנבאים

ירושלים. באזור

המשפחה רופא תפקיד את לבסס רוצים אם כי עוד, ללמוד אפשר החולים העדפות על מהממצאים
המבוטחים, לציבור להסביר יש הקהילתית, ברפואה מרכזי וכגורם המבוטחים לפניות ככתובת
שיוכלו התועלת ואת המשפחה רופא של התפקיד מהות את שבהם, ולמשכילים לצעירים בעיקר
בהם. הטיפול את ומתאם אחרים רפואה גורמי עם במגעים להם המסייע רפואי מגורם להפיק

המקצועות של הרצוי היקפם על דיונים מתנהלים האחרות ובקופות הכללית חולים בקופת
מתן היא הכללית חולים בקופת כיום הנהוגה המדיניות ישירה. גישה תהיה שאליהם הרפואיים
בקופת וגינקולוגיה). אורתופדיה עיניים, עור, גרון, אוזן (אף בלבד מקצועות לחמישה ישירה גישה
חולים בקופת קרדיולוגיה. למשל,  נוספים למקצועות גם ישירות לפנות אפשר מכבי חולים
את בוחנים מכבי חולים ובקופת ישירה, גישה תהיה שאליהם מקצועות להוסיף שוקלים הכללית
בין מבחינים עצמם החולים שגם מראים זה מחקר ממצאי הישירה. הגישה את להגביל האפשרות
מבוטחים של יחסית גבוה ששיעור ואורתופדיה), אא"ג עור, (כגון שכיחים רפואיים מקצועות
ומסובכות כרוניות בבעיות המטפלים אחרים רפואיים מקצועות לעומת ישירה, פנייה בהם מעדיפים
ישירה. פנייה מעדיפים מהמרואיינים יותר נמוך שיעור שלגביהם ונירולוגיה), (קרדיולוגיה יותר
ולהצליח ישירה פנייה יש שאליהם המקצועות את להגביל יכולות החולים שקופות נראה מכאן,

שבכך. התועלת ואת ההיגיון את למבוטחים להסביר

הרצון ושביעות מומחיותו  הרופא למאפייני גם קשורות המבוטחים העדפות כי עוד עולה מהמחקר
גם צריכות שער, שומר של תפקיד ראשוניים רופאים על להטיל השוקלות חולים, קופות מתפקודו.
משפחה, (ברפואת פורמלי לידע רק קשורה אינה הרופא הכשרת מתאימה. הכשרה להם להקנות
רבה השפעה להם יש שכידוע לחולים, וליחס לגישה גם אלא אחרת), ראשונית מומחיות או ילדים
הרופא של המוטיבציה את להגביר אפשר כיצד לבדוק יש זאת, מלבד מהרופא. הרצון שביעות על
לו ומאפשר עבודתו את מעשיר אחד שמצד תפקיד השער; שומר תפקיד את למלא עצמו הראשוני
עומס יותר עליו מטיל אחר מצד אך הפורמליות, ההכשרה במסגרות שלמד מה את לבטא

ואחריות.

וביתרונות מקצועית לרפואה הגישה חופש שבהגבלת ביתרונות מכירות החולים קופות כל אכן אם
משרד עלידי אחידה מדיניות לגיבוש מקום יש שער, כשומר הראשוני הרופא של שבהעמדתו
בין התחרות את לנתב וכך  ממלכתי בריאות ביטוח חוק נהוג שבהן במדינות כמקובל  הבריאות
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רפואה מתן של האתגר עם להתמודד תוכלנה החולים שקופות כדי אחרים. לאפיקים הקופות
של תפקידו לבניית מחשבה לייחד מקום יש הקיימות, התקציב מגבלות במסגרת גבוהה ברמה
גבוהה באיכות  החולה של הרפואיות בבעיותיו בטיפול מרכזי גורם שישמש כדי הראשוני הרופא

המקצועי. בייעוץ גם נכון שימוש תוך נמוכה, ובהוצאה

סיכום
כתובת יהיה הראשוני שהרופא מעדיפים המרואיינים ממחצית יותר כי אפוא עולה זה ממחקר
אין זאת עם באמצעותו. תהיה מקצועי לרופא ושפנייה הרפואיות, הבעיות למרבית ראשונה
מקצועיים, לרופאים ישירה לפנייה באפשרות מעוניינים המרואיינים מחצית כי מכך להתעלם
מ45, צעירים להיות נוטים כך העונים זו. אפשרות להם ניתנה אלמלא קופה עוברים אף היו וחלקם
רבות. שנים במשך ישירה פנייה בו נהוגה שהייתה באזור וגרים הראשוני מהרופא רצון שבעי אינם

כולל ראשונה, כתובת המשפחה ברופא יראה הציבור שמרבית רוצים אם כי מראה זה מחקר
ציבור בקרב חינוכית לפעילות מקום יש אחד מצד מספר. לפעולות מקום יש מקצועי, לייעוץ הפניות
מצד בריאות. לבעיות האישי כרופא המשפחה רופא בחשיבות שישתכנעו כדי והמשכילים הצעירים
ו"כשומרי ראשונה ככתובת בתפקידם לשמש שיוכלו כדי הראשוניים הרופאים את להכשיר יש אחר,

שער".

בנושאי המבוטחים בעיני וכשליליים כחיוביים הנתפסים המרכיבים את להבין זאת עם חשוב
הראשוני הרופא תפקיד את לבנות לכך ובהתאם המשפחה, רופאי ותפקיד החופשית הבחירה

המדיניות. קובעי ועל הרופאים על החולים, על מקובל שיהיה כך, השער" כ"שומר האישי

וכן ארצי, סקר במסגרת החולים קופות בכל המבוטחים עמדות את לבחון מתוכנן המשך במחקר
מה ילמד הרופאים סקר ראשוניים. רופאים בקרב סקר באמצעות הרופאים עמדות מהן ללמוד
לדעתם מהן בפועל, התפקיד את ממלאים הם מידה באיזו שער, שומרי של תפקיד למלא הכשרתם
רחבה תמונה ייתנו המחקר ממצאי עליהן. להתגבר אפשר וכיצד התפקיד את בבואםלבצע הבעיות,

המדיניות. לקובעי נוספת תשומה וישמשו הנושא על יותר
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ואזור מרפאה סוג לפי המחקר, מרפאות של הדגימה יחס :1 נספרו

בארשבע2 העמק1 ירושלים מרפאה סוג
14 מתוך 5 9 מתוך עירוניות מרפאות 7 40 מתוך 5 ראשוניות מרפאות

35 מתוך בקבוצים מרפאות 4

אין אין 65 מתוך 5 ראשוניים רופאים
עצמאיים

1 מתוך 1 ובמרפאת בקהילה 5 מתוך 5 1 מתוך 1 בקהילה עור מרפאת
במרפאה העמק בי"ח
מחוזית.

אין אין 8 מתוך 1 עצמאיים עור רופאי
אין 5 מתוך 5 1 מתוך 1 בקהילה אא"ג מרפאת

2 מתוך 2 אין 9 מתוך 1 עצמאיים אא"ג רופאי
1 מתוך 1 5 מתוך 5 1 מתוך 1 אורתופדיה מרפאת

בקהילה
1 מתוך 1 אין 4 מתוך 1 אורתופדיים רופאים

עצמאיים

חוץ מרפאת העמק בי"ח במרפאת 1 מתוך 1 קרדיולוגיה3 מרפאת
בי"ח במרפאת בקהילה
חוץ מרפאת העמק בי"ח במרפאת 1 מתוך 1 נירולוגיה3 מרפאת

בי"ח במרפאת ^^ בקהילה

מקצועיות למרפאות הפונים רואיינו לפיכך הכללית. חולים לקופת שייך העמק באזור העמק חולים בית .1
בקהילה מומחים מרפאות כמו שירות נותנות המקצועיות המרפאות שכן החולים, בבית

בבארשבע סורוקה חולים בית .2

זו במומחיות עצמאיים רופאים אין המחוזות בשלושת .3
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ומחוז1. גיל לפי הכללית בקופח המבוטחים כלל לבין המרואיינים בין השוואה :2 נספח

מדגם מבוטחים המדגם מבוטחים המדגם כללית קופ"ח מבוטחי
ב"ש ב"ש בעמק בעמק בירושלים ירושלים במחוז גיל
17.7 23.9 23.0 28.5 14.4 22.4 3425

17.8 24.7 25.6 26.8 22.1 23.8 4435

15.3 17.8 14.7 17.4 15.4 18.5 5445

16.9 15.0 14.0 12.3 15.9 15.0 6455

15.0 11.9 11.9 9,1 18.5 12.0 7465

5.5 6.6 2.6 5^ 5_ך 8^ +75

קבוצה 2418 בני מרואיינים גם נכללו שבמדגם מכיוון ל10070 מסתכמת אינם במדגם הגיל התפלגות .1
המחוז. ברמת מקבילים נתונים שאין כיוון בהשוואה נכללה לא זו
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Abstract

In Israel, clear health policy has yet to be formulated regarding the role of the primary care
physician. The degree to which the primary care physician should play the role of
"gatekeeper" , coordinating patient care and deciding on referral to specialty services, is still
being discussed.

Until recently, Kupat Holim Clalit (KHC), which insures 6570 of Israel's population,
maintained a policy of gatekeeping in most of its districts. Members did not have direct
access to specialists (except for gynecologists), and were instead required to procure the
referral of their family physician. The other sick funds (Maccabi, Meuhedet and Leumit)
maintained a different policy, enabling their members to go directly to specialists in most
fields.

Due to the increasing competition among the sick funds, in 1993 the central management of
KHC decided to change its policy and allow selfreferral to specialists in several fields. One
of the justifications for this change was that the members of the sick fund wanted it, and that
responding to their wishes would improve KHC's competitive status relative to that of the
other sick funds, decreasing the rate of transfers from KHC to other funds.

Many published studies have discussed the advantages and disadvantages of gatekeeping
regarding its influence on the quality and cost of care, on the rate of referrals to specialists
and on the quality of contact between pirmary care physicians and specialists. However, the
issue on the basis of which KHC's policy on gatekeeping has been determined  patient
opinion of direct access to specialists and the role of the family physician  has not been
studied in Israel or elsewhere.

The goal of the current study was to address this issue, in the hope that it would generate
information that would be useful to policymakers in the Ministry ofHealth and the sick funds
who must plan service models that contain costs while meeting members' expectations
regarding quality of care.

The study population included all Hebrewspeaking members of KHC aged 18 and over who
visited pirmary care and specialty clinics in three distircts: the Emek, Jerusalem and
Beersheva (a total of six sites). Interviews were conducted with those members who saw
pirmary care physicians or specialists in dermatology, ENT, orthopedics, cardiology and
neurology.

A total of 2,734 people  1,445 of them in pirmary care clinics, and 1,289 of them in
specialty clinics  participated in facetoface interviews. The response rate was 88 J.o The
interviews in the Emek and Jerusalem were conducted between January and March 1995,
while those in Beersheva were conducted between August and October 1995.

In contrast to the prevailing view that most people prefer direct access when they want to
consult with a specialist, the findings of the study show that on average about half of the
respondents preferred direct access, and half preferred being referred by their family doctor.



However, there were differences between respondents by district (Jerusalem, the Emek and
the Negev) and type of clinic (primary versus specialty care). The rates of those who
preferred direct access ranged from 367270 at the various sites.

This trend is further confirmed by the finding that about 65 96 of all respondents preferred
that their family physician be the ifrst point of contact for most problems. Thirtyifve percent
stated that their preference depended on the type of problem, or that they preferred going
somewhere else ifrst  such as the emergency room or Magen David Adonr.

Multivariate analysis reveals that the independent variables predicting preference for self
referral to a specialist (when it is felt to be necessary to see a specialist) were: being under
age 45; having more than 12 years of education; having a primary care physician who had
not specialized in family medicine; being at a specialty clinic; being from the Jerusalem
District; being dissatisfied with one's primary care physician; and being aware that it was
permitted to turn directly to a specialist.

Similar vairables predict those who do not prefer the family physician as ifrst point of contact
for the majoirty of problems.

The primary reasons noted for preferirng selfreferral to a specialist were "saving time and
reducing bureaucratic complications" {12.170), and that specialists were "more professional
than pirmary care physicians" (23.9?2>).

Those who preferred to go ifrst to their family doctor were asked why. The main reasons
cited were: "My family doctor is acquainted with me and my problems" (42.896); "the family
doctor knows better which specialist to refer me to"(22.5 96) ; and "I want to consult with
my family doctor and hear his opinion" (20.396).

The findings of this study also indicate that patients distinguish between physicians with
"common" medical specializations (e.g., dermatology, ENT, orthopedics), to whom most
prefer direct access (between 6475 96 at the various sites), and physicians who treat chronic
and complex problems (e.g., cardiology and neurology), to whom a lower proportion prefer
turning directly (between 425896 at the various sites).

This study also showed that most of the respondents would return on their own initiative to
their family physician for followup care after seeing a specialist, while only onethird of
them would return on their own initiative to the specialist for followup care.

Another important ifnding was that about onethird (between 27%41% at the vairous study
sites) of respondents who visited clinics where selfreferral was possible said that they would
leave KHC if this possibility were rescinded. The independent vairables predicting leaving
the sick fund for this reason were being under age 45; being dissatisifed with one's family
physician; and living in the Jerusalem Distirct.

It should be noted that one quarter of those respondents who prefer receiving referrals to
specialists via their primary care physician said that they would leave KHC if selfreferral



were not possible. This finding shows that KHC members prefer to have the option to
choose.

One of the issues on the public agenda is the role of the primary care physician in the future:
what problems he will have to face, what extent of treatment he will have to provide, and
whether he should be a gatekeeper, or whether specialists should also provide primary care
if a patient goes directly to them. The findings of this study indicate that a primary care
physician's specialization and the patient's satisfaction with him have a decisive influence on
the patient's preference for the primary care physician as first point of contact  regardless
of age or level of education. Thus, sick funds considering asking primary care physicians to
function as gatekeepers must provide them with appropriate training  not only formal
knowledge (in family medicine, pediatrics or some other primary care specialization), but
also instruction in the appropriate approach and attitude toward the patient, which have a
great deal of influence on patient satisfaction. Furthermore, ways should be investigated of
increasing the motivation of pirmary care physicians to serve as gatekeepers  a role that
enirches their work and enables them to use what they have learned in formal training, but
which also increases their work load and responsibility.

The findings also indicate that to firmly establish the family physician as ifrst point of contact
and central to community medicine, sick fund members, especially the young and educated
among them, should be made to understand the essence of the family physician's role and
the benefits accruing from having a medical person who is able to make contact with other
medical providers and coordinate care. On the basis of the findings, it may be assumed that
members who are satisfied with their family physician will seek him out first when needing
treatment for most medical problems.

The findings were sent to the medical directors of the four sick funds and were used as an
important input in internal planning processes. In addition, they were presented and discussed
before leading practitioners in the field of family medicine at professional conferences.
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