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תקציר
ראייה ולדרישותיו. לצרכן ובעולם בישראל אשפוז מערכות של הלב בתשומת עלייה חלה האחרונות בשנים
בבית המאושפז של להתנסותו בנוגע יותר ומקיף עדכני ידע מחייבת כצרע, המאושפז החולה של זו, חדשה

שם. לו שסופקו מהשירותים שלו הרצון שביעות ולמידת החולים

החולים התנסות לגבי מידע המדיניות לקובעי ולספק השירות את לשפר החולים בתי להנהלות לסייע במטרה
איש 5,540 בקרב צרכנים סקר רבשנתית מחקר תוכנית במסגרת ברוקדייל ג'וינטמכון ערך הארצית, ברמה
בתי ו14 כללית קופתחולים מרכז הבריאות, משרד עם בשיתוף 1995 בסתיו נערך הסקר מאשפוז. ששוחררו
גל זהז וגריאטריה. פסיכיאטרית למעט החולים בית מחלקות מכל ששוחררו 18+ בני בו נכללו כלליים. חולים
השוואות, מאפשר שהוא בכך נעוץ הסקר של הגדול יתרונו ב1993. בוצע הראשון הגל כאשר הסקר, של שני
ניכרים מאמצים בדואר. שנשלח עצמי למילוי שאלון באמצעות נערך הסקר זמן. לאורך והן חולים בתי בין הן
ממצאים מביאים אנו זה בדוח ל830/0. הגיע בסקר ההיענות שיעור ואמנם היענות להבטיח כדי הושקעו

החולים. בתי כל של הכירורגית והחטיבה הפנימית החטיבה משוחררי לגבי עיקריים

חולים בית בחיית
בחטיבה והן הפנימית בחטיבה הן האחרונות, בשנים התגברה החולים בית בבחירת המאושפזים מעורבות
במיוחד בולט והיה ובפריפריה במרכז החולים, בתי כל את אפיין המאושפזים במעורבות הגידול הכירורגית.
חברי המאושפזים בשיעור הירידה גם בולטת זו מגמה עם בדבבד ולאומית. כללית חולים קופות חברי בקרב

האשפוז. מקום על בהחלטה הקופה מעורבות על שדיווחו כללית חולים קופת

וקבלה הרשמה תהליך
שתורם כך על המדווחים אחוז בדומה, השתנה. לא חודשים שלושה מעל של המתנה על המדווחים אחוז

קטן). הוא ובפנימית שינוי חל לא (בכירורגית דומה נשאר נדחה להתאשפז

האשפוז תנאי
לשיפור הביאו לסקר שקדמו בשנתיים מיטות ותוספת חדשות אשפוז מחלקות בניית האשפוז, משך קיצור
לחדר בממוצע מאושפזים מ4.2 בחדר: המאושפזים במספר ירידה חלה הפנימית. בחטיבה האשפוז בתנאי
בחטיבה ל210/0. מ340/0 ירד יותר או מאושפזים ארבעה עוד עם שהות על שדיווחו המאושפזים ואחוז ל3.9
בחטיבה הצפיפות בתחום שחלו השיפורים למרות זה. בתחום קלה הרעה חלה זאת, לעומת הכירורגית,
בפנימית 100/0) במסדרון שעות 13 מעל שהות על שדיווחו מאושפזים של יחסית גבוה אחוז היה הפנימית,

בכירורגית). 30/0 לעומת

הרצון בשביעות הניכרת לעלייה הגורמים אחד כנראה, הם, 1993 מאז האשפוז בתנאי שחלו השיפורים
החולים בתי בין גדולים פערים קיימים עדיין זאת, עם להלן). (ראה הפנימית בחטיבה בעיקר ממלונאות,

זה. בתחום

החולים בית מצוות עזרה
78^01 החולים בית מצוות מאוד רבה או רבה עזרה שקיבלו דיווחו מהמאושפזים אחוז ושמונה חמישים

הכאבים. על להקל כדי יכולתו ככל עשה שהצוות ציינו



הוצאות
להם שהיו ציינו אחוזים וששה עשרים כלשהן. בהוצאות כרוך היה שאשפוזם דיווחו מהמאושפזים כ440/0

זה ממצא רפואיים. שירותים בעבור הוצאות על דיווחו דומה ואחוז לארפואיים שירותים בגין הוצאות
בהשוואה אשפוזם. בעת מבוטחיהן של הרפואיות ההוצאות את יכסו החולים שקופות הציפייה לנוכח חשוב
שירותים בעבור הוצאות להם שהיו המאושפזים באחוז עלייה של בולטת מגמה ניכרת הקודם לסקר

רפואיות. הוצאות על המדווחים באחוז שינוי חל לא וטלוויזיה. טלפון כגון לארפואיים

הסברים וקבלת השחרור עיתוי
(ולא קלה עלייה רק חלה ל5.7, ימים מ6.5 ל1995 1993 בין האשפוז במשך המשמעותי הקיצור למרות
אחוז וששה שבעים ל210/0). (מ190/0 הזמן לפני שחרור על שדיווחו המאושפזים באחוז מובהקת)

הזמן. אחרי ששוחררו בדעה היו iok ואילו בזמן ששוחררו סברו מהמאושפזים

שלהם ההתנהגות דפוסי לגבי המאושפזים את להדריך הצורך את מגבירה האשפוז משך קיצור של המגמה
מהמאושפזים אחוזים ושלושה שבעים וכדומה. פיזית פעילות בתרופות, לשימוש הנוגע בכל השחרור לאחר
הלוואי תופעות על מלא הסבר שקיבלו 52ציינו 0/0 רק אך בתרופות, שימוש על מלא הסבר שקיבלו ציינו
או כלל הסבר קיבלו שלא סברו היתר השחרור. לאחר יומיומיות פעילויות ביצוע על מחצית ורק שלהן,

בלבד. חלקי היה שההסבר

מכלל ו12¥0 באשפוז הקשורה רפואית בעיה אצלם התעוררה האשפוז שלאחר ציינו מהמאושפזים כשליש
החולים. בבית שוב אושפזו אף המאושפזים

רצון שביעות
מובהקת ולא קלה עלייה חלה .390/0 וגבוהה 290/0 היה מאוד גבוהה כללית רצון שביעות על המדווחים שיעור
ביותר הגבוה הרצון שבעי שיעור עם החולים בית בין הטווח הקודם. הגל לעומת הכללית הרצון בשביעות
מאפיינים בנטרול גם ל79¥0. 54^0 בין הוא ניכר, הוא ביותר הנמוך הרצון שבעי שיעור עם החולים בית לבין

החולים. בתי בין גדולים פערים קיימים עדיין דמוגרפיים,

היתה הרצון שביעות וב"שחרור" שב"קבלה" מלמד האשפוז של השונים להיבטים שניתנו ההערכות ניתוח
ל1993 בהשוואה ביותר. הנמוכה היתה הרצון שביעות וב"מלונאות" ב"אוכל" ב"חניה" ואילו ביותר הגבוהה
מניתוח ו"אירוח". "אוכל" "מלונאות", "אספקה", בתחומים. ובעיקר התחומים במרבית שיפור חל
ו"מלונאות" "אחיות" ''רופאים", שלתחומים מתברר הכללית הרצון שביעות עם הקשר נבדק שבו רבמשתני
משמעותית השפעה יש ל"שחרור" גם הכללית. הרצון שביעות על ביותר הגבוהה העצמאית ההשפעה יש

כלל. מובהקת השפעה היתה לא ו"אספקה" "חניה" ל"אירוח", יותר. נמוכות השפעות ו"קבלה" ול"אוכל"

הממצאים הפצת
אל הנוגעים הממצאים פורטו דוח בכל בסקר. שהשתתפו החולים מבתי אחד לכל דוח העביר המחקר צוות
חלק). בו נטלו (אם הקודם לגל בהשוואה pi האחרים החולים בתי של לממוצע בהשוואה החולים בית
תחומים באיתור להם לסייע ניסיון תוך הממצאים, עיקרי להצגת החולים בתי הנהלות עם נפגש הצוות

ספציפיים. בנושאים מסכמים דוחות מספר גם יפורסמו הקרובה בתקופה בעייתיים.



תודה רברי
ברצוננו ובראשונה בראש להם. נתונה ותודתנו רבים באנשים הסתייענו זה דוח ובהכנת המחקר במהלך
מאז המחקר את שמלווה ההיגוי ועדת לחברי גם תודה זה. מחקר במסגרת שרואיינו האנשים לכל להודות
ממשרד מוהליבר ומיה הנדלסמן, מאיר בןנון, גבי המועילות: והערותיהם לדוח תרומתם על ראשיתו
רווח משה כרמל; רפואי ממרכז שליט איתמר הכללית; חולים מקופת רוזנבלוט ומיכאל ילין נאוה הבריאות;
ברוקדייל. מג'וינטמכון רוזן וברוך ברודסקי ג'ני צדק; שערי רפואי ממרכז הלוי יונתן רמב"ם; רפואי ממרכז

המחקר כלי לגיבוש תרומתם על להם מודים אנו החולים. בתי מכל קשר אנשי של ועדה מלווה המחקר את
האמצעים ועל במחקר חלק שנטלו החולים בתי להנהלות להודות מבקשים אנו הממצאים. ולפירוש #

לרשותנו. שהעמידו

רפואי מרכז צדק, שערי רפואי מרכז כללית, חולים בקופת הבריאות, במשרד המחשב ליחידות מודים אנו
חקלאי לציונה מיוחדת תודה במחקר. שהשתתפו החולים בתי בכל הקבלה ולמשרדי קומט חברת בילינסון,

הבריאות. ממשרד

זה. דוח של טיוטות שקראו רובין ולחיה /vp לגבי הלוי, ליונתן רוזן, לברוך חביב, לג'ק מודים אנו

מיכל הדוחות: ובכתיבת הממצאים בניתוח ובביצועו, המחקר בארגון רבות שעמל המחקר לצוות תודה
את שבנתה אשר לעדינה מיוחדת תודה דיב. ואינאס דובנר שרון זלצברג, סימה דובני, אביגיל איבנקובסקי,
לנו שסייעה לוונברג למרים ותודה השדה עבודת התקדמות אחר במעקב לנו שסייעה המחשב תכנית
שתרגמו קונסטנטינוב ולוצ'יסלב נאשף לעומר תודה החולים. לבתי הדוחות ובהכנת הסטטיסטיים בניתוחים
תודה בהדפסתו. שסייעה שיזגל ולאילנה הדוח את שערכה רוזנפלד לג'ני תודה ולרוסית. לערבית השאלון את

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

ו
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1 המחקר ומטרות מבוא .1
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4 החולים בבתי המאושפזים מאפייני
5 החולים בית בחירת
7 והקבלה ההרשמה תהליך
7 אשפוז תנאי
8 ומידידים ממשפחה החולים, בית מצוות עזרה
9 החולים בית מצוות והסברים הוראות קבלת
9 הוצאות
10 החולים מבית השחרור
13 האשפוז של הערכה
19 ספציפיים תחומים של להערכות הכללית הרצון שביעות בין הקשר
20 סיכום .5

21 ביבליוגרפיה

נספחים
22 ל1995 1993 השוואה לוחות א: נספח
28 ו1995 1993 שפה, לפי והמלצות, כללית רצון שביעות ב: נספח



לוחות רשימת
5 (באחוזים) חטיבה לפי המאושפזים, של דמוגרפיים מאפיינים :1 לוח
6 (באחוזים) חטיבה לפי החולים, בית בבחירת העיקרי הגורם :2 לוח
7 (באחוזים) חולים קופת לפי החולים, בית בבחירת העיקרי הגורם :3 לוח
7 (באחוזים) חטיבה לפי ההרשמה, תהליך :4 לוח
8 (באחוזים) חטיבה לפי אשפוז, תנאי :5 לוח

חטיבה לפי לעזרה, הנזקקים מבין ומידידים ממשפחה החולים, בית מצוות יומיומית בפעילויות עזרה :6 לוח
9 (באחוזים)
9 (באחוזים) חטיבה לפי אשפוז, על הוצאות לוח7:
11 (באחוזים) חטיבה לפי השחרור, משתני :8 לוח
12 (באחוזים) חטיבה לפי בשחרור, והדרכה הסברים קבלת :9 לוח
14 (באחוזים) חטיבה לפי כללית, רצון שביעות :10 לוח
15 ויותר) 4 של ממוצע ציון עם (אחוז חטיבה לפי עיקריים, אשפוז מתחומי רצון שבעי אחוז :11 לוח
18 מאד) מרוצים או מרוצים (אחוז חטיבה לפי רצון, שביעות פריטי :12 לוח
20 האשפוז מתחומי רצון שביעות באמצעות הכללית הרצון שביעות להסבר הרגרסיה מקדמי :13 לוח

בנספחים לוחות
22 (באחוזים) ו1995 1993 חטיבה לפי המאושפזים, של דמוגרפיים מאפיינים = א1 לוח
23 (באחוזים) ו1995 1993 חטיבה לפי החולים, בית בבחירת העיקרי הגורם א2: לוח
23 (באחוזים) ו1995 1993 חטיבה לפי ההרשמה, תהליך א3: לוח
23 (באחוזים) ו1995 1993 חטיבה לפי אשפוז, תנאי א4: לוח
24 (באחוזים) ו1995 1993 חטיבה לפי אשפוז, על הוצאות לוחא5:
24 (באחוזים) ו1995 1993 חטיבה לפי השחרור, מועד לוחא6:
24 (באחוזים) ו1995 1993 חטיבה לפי הרצון, שביעות לוחא7:
25 ויותר) 4 של ממוצע ציון עם (אחוז ו1995 1993 חטיבה לפי עיקריים, אשפוז מתחומי רצון שבעי אחוז  א8 לוח
26 מאד) מרוצים או מרוצים (אחוז חטיבה לפי רצון, שביעות פריטי א9: לוח
28 (באחוזים) ו1995 1993 שפה, לפי המאושפזים, של כללית רצון שביעות ב1: לוח
28 (באחוזים) ו1995 1993 שפה, לפי חולים, בית על המלצה ב2: לוח
29 (באחוזים) ו1995 1993 שפה, לפי המחלקה, על המלצה ב3: לוח



■> . י:יי;

התרשימים לשימת
6 ו1995 1993 החולים: בית בבחירת העיקרי הגורס :1 תרשים
11 (1995) החולים מבית השחרור מועד .2 תרשים

שהנושא שדיווחו המאושפזים (מתוך בשחרור מלאים הסברים איקבלת על המדווחים אחוז :3 תרשים
13 (1995 עבורם רלבנטי
14 (1995) חטיבה לפי רצון שביעות :4 תרשים
16 (1995) חטיבה לפי האשפוז, מתחומי רצון שבעי אחוז :5 תרשים
17 1995 לעומת 1993 האשפוז מתחומי רצון שבעי אחוז :6 תרשים



המחקר ומטרות מבוא ♦ 1
מערכת על חשובות השלכות להן אשר תמורות בישראל הבריאות במערכת התחוללו האחרונות בשנים
במטרה המאושפזים. על הללו התמורות השפעת הוא בחשבון להביא שיש החשובים הגורמים אחד האשפוז.
הסקר רבשנתי. בפרויקט ברוקדייל ג'וינטמכון החל החולים, התנסויות על התמורות משפיעות כיצד ללמוד
זהו כלליים. חולים בתי ו14 כללית חולים קופת מרכז הבריאות, משרד בשיתוף 1995 בסתיו נערך האחרון

.(1995 ואחרים (יובל כלליים חולים בתי 10 בהשתתפות 1993 בסתיו נערך הראשון הגל  הסקר של שני גל

נוספות: מטרות שלוש הוגדרו לסקר
השירות. את לשפר להם ולסייע החולים התנסויות על החולים בתי להנהלות השוואתי מידע לספק .

סוגיות לאתר להם ולסייע בארץ החולים בבתי החולים התנסויות על מידע המדיניות לקובעי לספק .
הלאומית. ברמה התייחסות הדורשות

החולים. בתי את ישמשו אשר ובקרה מחקר כלי לפתח .

הראשון בפרק בקצרה יוצגו הסקר, גלי שני בין הצרכנים בדיווחי שהתחוללו לשינויים הרקע את להבין כדי
לאחר משיקות. ובמערכות הבריאות במערכת ל1995 1993 בין שהתחוללו השונות התמורות זה דוח של
החולים, לבתי הקבלה תהליכי הבאים: בנושאים ראשוניים ממצאים יוצגו המחקר שיטת של קצרה סקירה
יוצגו סעיף בכל החולים. מבית והשחרור מהאשפוז הרצון שביעות האשפוז, הוצאות האשפוז, תנאי
אלו שינויים בין לקשור ניסיון ייעשה ל1995. 1993 בין שחלו לשינויים התייחסות עם 1995 משנת הממצאים

הבא. בפרק שיתוארו לתמורות

1995  1993 בשנים בישראל האשפוז במערכת תמורות ♦2

זאת, לעומת ל1995. 1993 השנים בין משמעותיים שינויים חלו האשפוז מערכת של עיקריים תחומים בכמה
עם המרכזיות התמורות את בקצרה נציג להלן כלל. שינויים התחוללו שלא מצאנו אחרים בתחומים

מרכזיים. אשפוז תחומי על האפשריות ההשלכות

החולים בתי סמכויות הרחבת
בפועל החולים. בתי של והתקציביות הניהוליות הסמכויות הרחבת של תהליך החל ה90 שנות תחילת מאז
עצמאי בניהול בעיקר תחומים, בכמה הסמכויות הורחבו אך מלאה, עצמאות לידי הגיעו טרם החולים בתי
שיווקיים להיבטים יותר רב משקל שנתנו חדשות ניהול אסטרטגיות אימצו החולים בתי התקציב. של
החולים בבתי צוותים הפיזיים, המתקנים שופרו כצרע, לחולה לב תשומת יתר ניתנה זו במסגרת ועסקיים.
טלפונים השכרת (כגון: זכיונות במסגרת שונים עסקיים שירותים הופעלו בלקוחות, לטיפול הוכשרו

.(tqm (בינהן איכות לקידום שונות שיטות והונהגו בנקים) חנויות, וטלוויזיות,

החולים קופות בין התחרות הגברת
עזיבה ומגל ירוד מדימוי סבלה אשר כללית, חולים קופת החולים. קופות בין התחרות גברה ה90 בשנות
המבוטחים של הבחירה חופש הורחב למבוטחיה. המוצעים השירותים מערך שיפור של בתהליך החלה גדול,
חוק במסגרת הקופה של תקציבה מהגדלת בחלקה נבעה אשר הרחבה האשפוז, במערכת והן בקהילה הן
החל ומכבי, מאוחדת החולים קופות בתקציבי הצמצום שבגלל לכך עדויות יש מנגד, ממלכתי. בריאות ביטוח

הבחירה. בחופש צמצום של תהליך בהן
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החולים בתי של נזילות בעיות
בתפעול החולים בתי על מאוד הקשתה החוק, מקורות של חסר מגביית שנבעה 1995 בשנת המזומנים מצוקת
בשירותים שונים קיצוצים החולים בתי הנהיגו ,1995 בסתיו המשבר, של שבשיאו ,pn" p על השוטף.
המאושפזים. על שונות עלויות "העמיסו" החולים שבתי pn" (p כמו אזל. במחסניהם שהמלאי מאחר

בדצמבר. מיוחדת תקציבית העברה באמצעות נפתר המשבר

אשפוז ימי למספר ומגבות ולחולים לבתי חדשים תשלום הסדרי
מספר הוגדל ,1993 מאז .(drg) כירורגיות פרוצדורות כעשר לגבי חדשים תשלום הסדרי הונהגו ב1992
בתי ולפיהם הפנימיות במחלקות חדשים תשלום הסדרי הונהגו 1995 בתחילת ל26. זה בהסדר הפרוצדורות
השהות. באורך תלות ללא אשפוז, ימי 5 לפי אלו במחלקות המאושפזים חולים בעבור תוגמלו החולים
החולים בתי להכנסות מכסה הגדרת היא ב1995 שהתרחשה נוספת תמורה .1995 באמצע בוטל ההסדר
כאשר זה, הסדר עלפי .(capping) החולים לקופות חוץ מרפאות ושירותי אשפוז שירותי ממכירת הממשלתיים
לבית משלמת איננה היא מסוים, חולים לבית ביחס לה שהוגדרה המכסה את עוברת מסוימת חולים קופת
השפעה הללו שלמכסות p^" תיאורטי באופן חוץ. במרפאות וביקורים אשפוזים אותם עבור החולים
תפוסה מבחינת מסוימים. במצבים הבחירה חופש צמצום  החולים בית בחירת דפוסי על דיפרנציאלית
האשפוז ימי מספר את למינימום עד להקטין תמריץ החולים לקופות יש המכסה מילוי עד אשפוז, ואורך
המכסה שבהם חולים בבתי חולים לאשפז לקופות כדאי תקציב, שנת סוף לקראת להגדילם. החולים ולבתי
את להפחית אינטרס יש הללו החולים לבתי ואילו אפס) היא מאושפז לכל השולית העלות pvy) מולאה

למינימום. עד הפעילות

החולים קופות של בקרה מנגנוני
של החיוניות מידת על הבקרה מערך את משמעותי באופן החולים קופות הגבירו האחרונות בשנים
של היחס> החלק גדל  האשפוז ובמשך האשפוז בדפוסי שינויים עימו גרר זה תהליך במערכת. האשפוזים

התקצר. רגילים אשפוזים של השהות משך וגם יום, ניתוחי

אדם גוח ותקני האשפוז מיטות תוספת
במחלקות בעיקר כלליות, אשפוז (תקן) מיטות ל500 קרוב האשפוז למערכת נוספו ל1995 1992 השנים בין
החולים בבתי מעט. ירד לנפש המיטות מספר באוכלוסייה, הגידול בגלל כ490). של (גידול הפנימיות
כאשר מיטות, נוספו החולים בתי תשעת מתוך בשישה בכ50/0. המיטות מספר גדל הגלים בשני שהשתתפו
שטח בהגדלת מלווה איננה המיטות תוספת אם הרופא. ואסף מאיר החולים בבתי הייתה התוספת עיקר
מחלקות בהוספת מלווה היא כאשר אולם החולים. בבתי הצפיפות את להגדיל יכולה היא המחלקות,

המאושפזים. ברווחת שיפור בכך יש חדשות,

באוכלוסייה דמוגרפיים שינויים
נמשך .75+ גילאי בקרב בעיקר הישראלית, האוכלוסייה הזדקנות תהליך נמשך ל1995 1993 שבין בתקופה
הרכב על השפעה אלו לתהליכים האוכלוסייה. להזדקנות הוא אף שתרם העמים מחבר העלייה גל גם

וכדומה. הבחירה בדפוסי הכללית, הרצון בשביעות שינויים לנבוע יכולים ומכאן המאושפזים,
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הח"ם רמת עליית
של הצרכנית התודעה התחזקה p; החיים רמת עליית של המגמה נמשכה הדמוגרפיים השינויים עם בבד בד
רפואיים שירותים צריכת דפוסי על אפשרויות השלכות אלו למגמות היבטיה. כל על האוכלוסייה

ואיכותו. השירות לאופי באשר ציפיות על p? ולארפואיים

ומדגם אוכלוסייה שיטה *3
המרכז בילינסון; הרפואי המרכז הרופא; אסף רפואי מרכז הבאים: במוסדות בוצע הסקר של ב' שלב
מרכז בעפולה; העמק החולים בית יפה; הלל הרפואי המרכז ברזילי; ע"ש הרפואי המרכז בניציון; הרפואי
רפואי מרכז נהריה;  המערבי לגליל האזורי ביה"ח מאיר; ביתחולים ספיר, רפואי מרכז כרמל; רפואי
בתי צדק. שערי רפואי מרכז רמב"ם; רפואי מרכז בצפת; זיו רבקה החולים בית קפלן; ביתחולים סורוקה;
בתי הן ומקיפים שונים בגדלים מוסדות כוללים הם אך החולים, בתי כלל את לייצג אמורים אינם אלו חולים
החולים בתי עשר ארבעה כללו בסךהכל  הכללית קופ"ח של בבעלות חולים בתי והן ממשלתיים חולים

בישראל. הכלליות האשפוז מיטות מכלל כ0'^50 הללו

ושעמדו 130.11.951.11.95 התאריכים בין ששוחררו המאושפזים כל את כללה המחקר אוכלוסיית
הבאים: בקריטריונים

ישראל תושבי .
ומעלה 18 בני .

יותר או לילות ל2 אושפזו .
והפסיכיאטריות. הסיעודיות במחלקות מאושפזים היו לא .

והכירורגית הפנימית החטיבות מתוך ויולדות2). כירורגית (פנימית, חטיבות לשלוש קובצו השונות המחלקות
עשר בארבעה  ו3,780 חולים בית מכל מאושפזים 270 נדגמו הכל בסך חטיבה. בכל מאושפזים 135 נדגמו

במחקר. שהשתתפו החולים בתי

המחקר חשיבות את שהדגיש החולים בית ממנהל מכתב בצירוף בדואר שאלון נשלח במדגם מאושפז לכל
ובפרטיות בנוחיות השאלון על להשיב למאושפזים אפשרה זו שיטה בסקר. להשתתף המאושפז את ושביקש
במקרים חזרה. ולשלחו השאלון את למלא אותם לעודד כדי למאושפזים טלפניות התקשרו בנוסף, בביתם.

.3(proxy) כוח במיופה המחקר צוות נעזר עצמם בכוחות השאלון את למלא התקשו המאושפזים שבהם

במחקר להשתתף שסירבו המאושפזים אחוז .483>y>< היה ההיענות שיעור שאלונים. 2,987 הוחזרו בסךהכל
בעיות מנטלית, או פיזית מגבלה ,(60/0) המאושפז באיתור קושי היו: לאיהיענות אחרות סיבות .40/0 היה

.(40/0) הסקר סיום למועד עד השאלון הגעת ואי (30/0) אחרת מגבלה או שפה

.15.1.96  15.12.95 שבין: השחרורים כל את כללה האוכלוסייה קפלן החולים בבית 1

הבריאות. משרד של המקובלת החלוקה לפי נעשתה לחטיבות ההקבצה 2

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

מידת למאושפז, קרבתו השאלון, למילוי הנסיבות את לציין הכוח מיופה נתבקש זה בנושא מיוחד בנספח עצמו. בכוחות
התשובות. מהימנות את להעריך בידינו סייעו זה לנספח תשובותיו השאלון. מילוי ואופן אשפוזו בעת למאושפז חשיפתו

מאושפזים. 3,607 היה המדגם גודל האוכלוסייה, להגדרת התאימו שלא אחרים ואשפוזים הנפטרים ניפוי לאחר 4
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עצמו המאושפז את הכוח מיופה עירב המקרים במרבית כוח. מיופה בידי מולאו מהשאלונים %34vy יצוין
שגם סבורים אנו p<) המאושפז) תשובות ורישום השאלות הקראת באמצעות (לרוב השאלון מילוי בתהליך

החולה. של ראותו נקודת את משקפים אלה שאלונים

(צפיפות האשפוז מאפייני לאשפוז; וקבלה הרשמה החולים, בית בחירת היו בשאלון שנכללו הנושאים
רפואי, מידע (קבלה, האשפוז של שונים תחומים על החולה הערכות וכף); אחראי, רופא כאבים, אשפוז,
ושחרור ואווירה, מיתקנים אספקה, ונגישותם, הרופאים ושל האחיות צוות של והיחס המקצועית היכולת
מוקדם, שחרור הבריאות, במצב (שיפור מהאשפוז השחרור לאשפוז; הקשורות כספיות הוצאות מביה"ח);
על כולל מבט חוזרים); אשפוזים השחרור, לאחר בבית ההתנהגות אופן על תרופות, על הסברים קבלת

למיופהכוח. ונספח דמוגרפיים פרטים האשפוז;

Aממצאים
הממצאים הצגת אופן

בלבד הכירורגית והחטיבה הפנימית החטיבה ושל החולים בתי 14 של והתפלגויות ממוצעים מוצגים בדוח
מספר לפי שנמדדו (כפי החולים בתי ושל החטיבות של היחסי גודלם לפי משוקללים כשהם היולדות5), (ללא
בתי לתשעת ורק אך מתייחסים אנו הסקר של הראשון לגל הממצאים את משווים אנו כאשר השחרורים).
נבדקו הקודם, בסקר דמוגרפיים משתנים עם קשר נמצא שבהם בנושאים הגלים.6 בשני שהשתתפו החולים
משתנים לגבי זו. להשוואה הרלבנטיים הלוחות מוצגים א' בנספח הנוכחי. בסקר גם הללו הקשרים
ביותר הגבוה האחוז גם ובדומה (מינימום) החולים בתי בין שנמצא ביותר הנמוך האחוז גם מוצג מסוימים,
בהסברים ל1995). 1993 בין או החטיבות שתי (בין p<0.05 של ברמה מובהק הבדל מציין * הסימן (מכסימום).

במפורש). זאת מציינים אנו מובהקים אינם ההבדלים (כאשר מובהקים הבדלים מוצגים ללוחות

החולים בבתי המאושפזים מאפייני
של בסיוע או עצמם בכוחות שענו (אלה במחקר שהשתתפו המאושפזים של דמוגרפיים נתונים מציג 1 לוח
היה המאושפזים של הממוצע והגיל 60+ בני היו המאושפזים מכלל אחוזים וארבעה חמישים כוח). מיופה
השכלה בעלי היו אחוזים ושמונה עשרים נשים. ו500/0 גברים 500/0 היתה המינים בין החלוקה .59
85 לחודש. ש"ח 3,500 מעל של בית למשק ממוצעת הכנסה על דיווחו אחוזים וחמישה שלושים עלתיכונית.
שיעור אחרים. דתות ובני דרוזים ו20/0 נוצרים 20/0 מוסלמים, 100/0 יהודים, היו מהמאושפזים אחוזים
84^0 היתה: קופה לפי המאושפזים התפלגות .11^0 וברוסית 140/0 היה בערבית שאלון שמילאו המאושפזים

ומאוחדת. לאומית החולים מקופות אחת כל חברי 50/0 ו מכבי קופ"ח חברי כללית,70/0 קופ"ח חברי

היתה הקבלה לפני הרפואית שבעייתם דיווחו ו550/0 ניתוח עברו 480/0 ימים. 5.9 היה הממוצע האשפוז אורך
מאוד. חמורה או חמורה

בקרוב. שיפורסם נפרד בדוח יוצגו היולדות לגבי הממצאים 5

בניציון; הרפואי המרכז בילינסון; הרפואי המרכז הרופא; אסף רפואי מרכז הסקר: גלי בשני שהשתתפו החולים בתי 6

לגליל האזורי ביה"ח מאיר; ביתחולים ספיר, רפואי מרכז חיפה; "כרמל" רפואי מרכז ברזילי; ע"ש הרפואי המרכז
רמב"ם. רפואי ומרכז קפלן ביתחולים נהריה;  המערבי
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. (באחוזים) חטיבה לפי המאושפזים, של דמוגרפיים מאפיינים ;1 לוח
סןהכל כירורגית פנימית

18 28 7 40 עד
2/ 29 26 4060
54 43 67 +60

השגלה*
43 17 49 יסודית
30 33 26 תיכונית
28 30 25 עלתיכונית

לחודש) (ש"ח הכנסה
22 19 25 1,450 עד
43 42 45 1,4513,500
25 27 22 3,5017,000
11 138 +7,001

דת*
85 83 88 יהודי
10 12 8 מוסלמי
2 3 2 נוצרי
2 3 2 אחר

השאלון שפת
$7 75 77 עברית
14 17 11 ערבית
11 9 13 רוסית

ו

חולים קופת
84 82 85 כללית
7 7 6 מכבי
5 5 5 לאומית
5 5 4 מאוחדת

55 51 60 מאוד* חמורה או חמורה רפואית בעיה

48 74 17 האשפוז במהלן ניתוח עברו

5.9 6.1 5.7 (ימים)* שהות אורך

5.9 611 57 (ימים)* שהות אורן
.PO05 .

החולים בית בחירת
שמחליטים הגורמים מיהם  היעד קהל את להכיר החולים בתי צריכים שירותים, שמוכר גורם כל כמו
בקרב הצרכנית התודעה הרחבת עם וכדומה. החולים בית בבחירת השיקולים מהם אשפוז, שירותי לרכוש
משקפים אלו שדיווחים לציין חשוב הממצאים פירוש בעת אך גובר, זה בנושא העניין בישראל, האוכלוסייה

המחליטים. הגורמים את מאושפזים ראיית את
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(באחוזים) חטיבה לפי החולים, בית בבחירת העיקרי הגורם ;2 לוח
מקסימום מינימום סה"נ כירורגית פנימית

100 100 100 טה"נ
34 9 19 21 17 החולה
15 4 10 12 7 והרופא החולה
30 12 23 25 19 הרופא
16 5 10 10 10 הקופה
48 1 20 16 24 אזוריות
16 3 8 6 11 מר"מ מד"א, תורן, בי"ח
14 6 11 9 13 אחר

P<0.05 *

ו1995 1993 החולים: בית בבחירת העיקרי הגורם :1 תרשים

10  gggggjlf| 1 HliffWj ggg^r " ■ 5 11111181 ^^^^H if&BIBB .

^H^H ti ||m^j||j|j| ^^^^ U Bjjj|j|if8|JM 18181818111'' ' n"t| BUJBBH ;

מעורבות הרופא הקופה אזוריות בי"חתורן# אחר
החולה מר"מ מד"א,

| B1993 ם 1995]

בית בבחירת מעורבותם על דיווחו אשר המאושפזים ששיעור כך על מצביעים 1995 של הסקר ממצאי
הפנימית. מהחטיבה המשוחררים בקרב ו240/0 הכירורגית מהחטיבה המשוחררים בקרב 33^0 היה החולים
החולים בתי בין השונות ל490/0. 130/0 בין נע הטווח  החולים בתי בין מאוד משתנה החולה מעורבות
הוא, החולים בית (בפריפריה לפריפריה המרכז שבין הבחירה במרחב להבדלים הגורמים, יתר בין קשורה,
א') בנספח א2 לוח (ראה הקודם הגל ממצאי לבין הללו הממצאים בין השוואה באיזור). היחידי עלפירוב
במעורבות הגידול הכירורגית. בחטיבה והן הפנימית בחטיבה הן אחוז נקודות כ9 של גידול על מצביעה

ובפריפריה. במרכז החולים, בתי כל את אפיין אלו בחטיבות המאושפזים

כללית חולים קופות חברי את במיוחד אפיין בבחירה מעורבות על שדיווחו המאושפזים בשיעור הגידול
על שדיווחו כללית חולים קופת חברי המאושפזים בשיעור הירידה גם בולטת זו מגמה עם בדבבד ולאומית.
בולטת ומאוחדת מכבי חולים קופות חברי מאושפזים בקרב האשפוז. מקום על בהחלטה הקופה מעורבות
לציין ניתן כללי, באופן האשפוז. מקום על שהחליט זה הוא שהרופא כך על המדווחים באחוז העלייה
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ביותר, הגדול עדיין הוא ומאוחדת מכבי חולים בקופות בבחירה המעורבים המאושפזים ששיעור שלמרות
גדל. הקופות כל בין הדמיון

(באחוזים) חולים קופת לפי החולים, בית בבחירת העיקרי הגורם ;3 לוח
מאוחדת לאומית מכבי כללית

100 100 100 100 סה"ג
20 21 20 19 החולה
13 11 14 9 והרופא החולה
24 24 25 22 הרופא
12 6 4 10 הקופה
11 16 14 21 אזוריות
12 9 14 8 מר"מ מד"א, תורן, בי"ח
8 12 _9 11 אחר

P<0.05 *

והקבלה ההרשמה תהליך
שמבין עולה מהסקר אלקטיבייס. לאשפוזים התורים אורך הוא האשפוז מערכת ליעילות המדדים אחד
ואילו חודשים, שלושה מעל שהמתינו דיווחו 50/0 הפנימית, בחטיבה מראש תור קביעת דרך המתקבלים
דיווחו הכירורגית ממשוחררי ו0^74 הפנימית ממשוחררי 86^0 זאת, עם יחד .(4 לוח (ראה 15^0  בכירורגית

סביר. להם נראה ההמתנה שמשך

במרבית כאשר נדחה, אשפוזם שתאריך דיווחו מראש תור דרך מהמתקבלים אחוזים ושלושה עשרים
הממתינים בשיעור מובהק שינוי חל לא הקודם, לגל בהשוואה החולים. בית ביוזמת הדבר נעשה המקרים
מועד דחיית על המדווחים בשיעור הפנימית, בחטיבה בעיקר ירידה, חלה ומאידך חודשים שלושה מעל

א6). לוח (ראה האשפוז

(באחוזים) חטיבה לפי ההרשמה, תהליך ;4 לוח
מקסימום מינימום סה"פ כירורגית פנימית

29 2 13 15 5 חודשים* 3 מעל המתינו

ההמתנה* משך
89 62 77 74 86 סביר
31 7 15 17 10 סביר כך כל לא
19 3 8 9 4 סביר לא

32 15 23 25 15 נדחה* לאשפוז התור
P<0.05 *

אשפוז תנאי
את המשמשים האובייקטיביים המדדים על נוסף האשפוז. בחוויית חשוב תפקיד במחלקה האשפוז לתנאי
אודות מהמאושפזים החוזר ההיזון את גם בחשבון להביא יש האשפוז, מערכת לתכנון ההחלטות מקבלי

החולים. בבתי השונות בחטיבות אשפוזם תנאי
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למעלה של שהות על דיווחו 6/Q0 ואילו שעה, מעל במסדרון ששהו דיווחו מהמאושפזים אחוז עשר ארבעה
ל0^20. 00/0 בין נע במסדרון שעות מ13 יותר השוהים באחוז החולים בתי בין הטווח במסדרון. שעות מ13

בכירורגית). 2967 בפנימית 40/0) 2V0 היה יותר או שעות 24 במסדרון ששהו שדיווחו המאושפזים שיעור

באחוז אחת ונקודה שעה מעל במסדרון השוהים באחוז נקודות כ2 של עלייה חלה הקודם, לגל בהשוואה
מובהק). (לא שעות 13 מעל השוהים

(באחוזים) חטיבה לפי אשפוז, תנא* ;5 לוח
מקסימום מינימום סךהנל כירורגית פנימית

33 3 14 8 21 שעה* מעל במסדרון מיטה
20 0 6 3 10 שעות* 13 מעל במסדרון מיטה
71 2 21 20 21 בחדר מאושפזים מ4 יותר
5^ 3^ 3^ 37 319 לחדר* מאושפזים ממוצע

p<0.05 *

דרגת לחדר. מאושפזים ל5.6 3.0 בין הוא החולים בתי בין הטווח כאשר בחדר, מאושפזים 3.8 שהו בממוצע,
ציינו הכירורגית, בחטיבה ו0'*<20 הפנימית, בחטיבה מהמאושפזים 210/0  דומה החטיבות בשתי הצפיפות
בית בין הטווח החולים: בתי בין רבה שונות קיימת זה בתחום לפחות. מאושפזים 4 עוד עם בחדר ששהו
2V0 בין נע ביותר הגבוה השיעור עם החולים בית לבין כך על מדווחים של ביותר הנמוך השיעור עם החולים

ל0¥<72.

לוח (ראה הקודם לגל בהשוואה אחוז, נקודות 10 של ירידה חלה בחדר יותר או אנשים 4 עם השוהים באחוז
בחדר המאושפזים מספר  הפנימית בחטיבה חדה מירידה נובעת בצפיפות הירידה א'). בנספח א4 ולוח 5

האשפוז בתנאי שחלו השיפורים יציבות. היתה הכירורגית בחטיבה ואילו ל3.9 מ4.2 ירד הפנימית בחטיבה
הפנימית בחטיבה בעיקר ממלונאות, הרצון בשביעות הניכרת לעלייה הגורמים אחד כנראה, הם, 1993 מאז

להלן). (ראה

ומידידים ממשפחה החולים, בית מצוות עזרה
לפגוע יכולים כאלו תהליכים אך אדם, בכוח צמצום היא חולים בתי של העלויות לצמצום הדרכים אחת
78^0 אשפוזם, במהלך כאבים להם שהיו המאושפזים שמבין מתברר למאושפזים. הצוות של הסיוע ברמת
לעשות היה שניתן שסברו 140/0 לעומת הכאבים, את להקל כדי שביכולתו כל עשה המחלקה שצוות השיבו
הוא יותר הרבה לעשות היה שניתן הסוברים אחוז יותר. הרבה לעשות היה שניתן שחשבו ו0^7 יותר קצת

החולים. בתי בין ל120/0 >W0 בין

אמבטיה בחדר ושימוש התלבשות רחיצה, אכילה, כמו יומיומיות בפעולות לעזרה, שנזקקו המאושפזים מבין
עזרה 36קיבלו 0/0 ,(6 לוח (ראה המחלקה מצוות מאד רבה או רבה עזרה קבלת על דיווחו 58^0 ובשירותים
נזקקו לא מהמאושפזים אחוזים ושמונה עשרים כלל. עזרה קיבלו שלא דיווחו 7"/0 ועוד מועטה או בינונית
איקבלת על או מועטה עזרה קבלת על המדווחים באחוז החולים בתי בין הטווח המחלקה. צוות לעזרת כלל
שקיבלו השיבו 770/0 המשפחה, מבני שהתקבלה לעזרה שהתייחסה דומה לשאלה ל100/0. 40/0 בין הוא עזרה
שלא דיווחו ו0'*<4 מועטה, או בינונית עזרה קיבלו 200/0 ידידים, או משפחה מבני מאוד רבה או רבה עזרה

לעזרה. נזקקו לא מהמאושפזים רבע כלל. עזרה קיבלו
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חטיבה לפי לעזרה, הנזקקים מבין ומידידים ממשפחה החולים, בית מצוות יומיומית בפעילויות עזיה כמות :6 לוח
(באחוזים)

מקסימום מינימום סךהנל כירורגית פנימית
החולים* בית מצוות עזרה

68 49 58 60 55 מאוד רבה/רבה עזרה
46 25 36 34 37 מועטה או בינונית עזרה
10 4 7 6 7 עזרה קיבל לא

ומידידים ממשפחה עזרה
82 69 77 77 דד מאוד רבה/רבה עזרה
24 15 20 20 19 מועטה או בינונית עזרה
6 1 4 3 5 עזרה קיבל לא

p<0.05 *

החולים בית מצוות והסברים הוראות קבלת
או סותרות הוראות הרפואי הצוות אנשי להם נתנו אישפוזם שבמשך דיווחו מהמאושפזים אחוז עשר שלושה

.(23^07^0) החולים בתי בין הבדלים ישנם לזה. זה מנוגדים הסברים

תשובות ולקבל בשאלות אליהם לפנות שניתן אחות או רופא שיש חשו מהמאושפזים אחוז ושלושה שמונים
גדולים. אינם החולים בתי בין ההבדלים ברורות.

הוצאות
בעבור ,p ואם כלשהם שירותים על בהוצאות כרוך היה אשפוזם האם בשאלון לדווח נתבקשו המאושפזים
על השאלה לגבי בעיקר ברור, אינו זה מסוג לשאלות התשובות תוקף אמנם, גובהן. ומה ההוצאות היו מה

הבאות: מהסיבות הללו, השאלות את לכלול זאת בכל הוחלט אך ההוצאה, גובה
קבוצות ובין החולים בתי בין התופעה בהיקף שונות קיימת האס ללמוד מאפשרת הממצאים בדיקת .

שונות. אוכלוסייה
זמן. לאורך התופעה התפתחות את לבחון מאפשרת הבדיקה .

הוציאו דומה ואחוז רפואיים שירותים על בהוצאות כרוך היה שאשפוזם כך על דיווחו מהמאושפזים כ0'^26
.(7 לוח ראה  השאלות על השיבו לא 3^'0 (רק לארפואיים שירותים על

(באחוזים) חטיבה לפי אשפוז, על הוצאות :7 לוח
מקסימום מינימום סךהנל כירורגית פנימית

54 20 44 45 42 כלשהן* הוצאות
32 19 26 24 28 רפואיים* שירותים על הוצאות
39 3 26 30 21 לארפואייס* שירותים על הוצאות
9 2 5 5 5 ש"ח 600 מעל הוצאות

.PO05 *

9



ועדשות (7"/0) תרופות המאושפזים), מכלל 120/0) אמבולנס היו: ביותר הנפוצים הרפואיים ההוצאה סעיפי
או רופא לבחירת התור, להקדמת הוצאות על דיווחו המאושפזים של מאוד קטן אחוז רק .(30/0) לעיניים

פרטית. אחות לשירותי

ההוצאה. סוג לפי ידם על ששולם הסכום את ציינו גם כלשהי הוצאה על שדיווחו מהמאושפזים כ850/0

הקטנה הוצאה על דיווחו הוצאה על מהמדווחים כשליש ש"ח. ל500 קרובה היתה הממוצעת ההוצאה
בחטיבה רפואית הוצאה על המדווחים שיעור ש"ח. מ600 הגדולה הוצאה על דיווחו ו50/0 ש''ח מ120
בעיקר זה, בתחום החולים בתי בין הגדולה השונות את לציין יש ל280/0. הגיע ובפנימית 240/0 היה הכירורגית

רפואיים. לשירותיםלא הוצאות על המדווחים באחוז

(למעט רפואיים שירותים בגין הוצאות על המדווחים לאחוז באשר ליציבות עדים אנחנו ל1993 בהשוואה
א'). בנספח א5 לוח (ראה לארפואיים7 שירותים בגין הוצאה על המדווחים באחוז ניכרת עלייה ועל תרופות)
אחד. למעט החולים בתי לכל אופיינית לארפואיים שירותים בגין הוצאות על המדווחים באחוז העלייה
של בתחום במיוחד סמכויותיהם, והרחבת החולים בתי של העסקית הגישה התגברות עם עקיבה זו מגמה

לארפואיים. שירותים מכירת

להוציא ייאלץ p^nvy מבלי הביטוח, מכספי ממומנים להיות אמורים בישראל שהאשפוזים עלאף לסיכום,
נציין, זאת עם רפואיים. שירותים על הוצאות היו שלמאושפזים ל1993, בדומה מצאנו, מכיסו, כספים
לאור יגבר וציוד תרופות רפואיים, שירותים למימון המאושפזים על הכספי שהנטל החששות שלמרות
על מעידים אינם הסקר ממצאי ועסקיים, שיווקים להיבטים דגש ומתן החולים בתי סמכויות הרחבת
נתונים היו החולים בתי שבהם התקציביים הלחצים לאור זה ממצא להדגיש יש זו. תופעה התרחבות

המחקר. בתקופת

החולים מבית השחרור
חדשים, תשלום הסדרי החלת בהם: ל1995, 1993 השנים בין האשפוז משך לקיצור תרמו תהליכים כמה
ל1995 1993 השנים בין מכך כתוצאה טכנולוגיים. שיפורים p; האשפוזים חיוניות על הבקרה מערכי הגברת
זו מגמה א'). בנספח א1 לוח (ראה ימים ל5.7 מ6.5 הממוצע האשפוז במשך משמעותית ירידה חלה
המאושפז של השיפוט יכולת אם גם הקהילה. עם הטיפולי והרצף השחרור בנושא הלב תשומת את ממקדת
שביעות על גם משפיעה שהיא pj1"1 חשובה, היא הסובייקטיבית תחושתו מוגבלת, היא רפואיים בנושאים
המתייחסות שאלות גם שיכלול כדי 1995 של בסקר השחרור פרק הורחב הללו מהסיבות הכללית. רצונו
שלאחר בתקופה ומנוחה אכילה והתנהגות לוואי תופעות תרופות, נטילת לגבי בשחרור הסברים למתן

השחרור.

מוקדם שחרור
הזמן אחרי ו0^3 הזמן לפני ששוחררו 21ציינו 0/0 בזמן, שוחררו שהם חשו מהמאושפזים אחוז ושישה שבעים
שסברו למאושפזים בהשוואה פחות יום חצי בממוצע שהו הזמן לפני ששוחררו שציינו המאושפזים .(8 (לוח
השחרור מועד על הדיווח הזמן. אחרי שוחררו שלדעתם ממאושפזים פחות יממה וכמעט בזמן ששוחררו
רוסית דוברי מאושפזים של גבוה שיעור מצאנו הסקר של הראשון שבגל מאחר החטיבות. שתי בין דומה
מוקדם שחרור על המדווחים שיעור ואמנם הנוכחי, בסקר גם זה נושא בדקנו מוקדם, שחרור על שדיווחו

להוצאות ב1995 הרפואיות ההוצאות של השוואה לצורך שונה, היה הגלים שני בין זה בפרק השאלות שמבנה מאחר 7

שירותי רופא, בחירת לאשפוז, התור הקדמת השאלונים: בשני במפורש שצוינו ההוצאה סעיפי את רק בדקנו ב1993
ותרופות. אמבולנס) (להוציא אחר רפואי טיפול פרטית, אחות
10



מין, (גיל, אחרות דמוגרפיות לתכונות מוקדם שחרור בין קשר נמצא לא הרוסית. דוברי בקרב יחסית גבוה
ודת). השכלה

באחוז מובהקת) (ולא קלה עלייה רק חלה ל1995, 1993 בין האשפוז במשך המשמעותי הקיצור למרות
הבדלים יש אולם, א'). בנספח א6 לוח ראה  ל210/0 (מ190/0 הזמן לפני שחרור על המדווחים המאושפזים
המדווחים אחוז נקודות 8 של בירידה הסתכם ביותר הגדול השיפור  השינוי במידת החולים בתי בין ניכרים
לעומת ב1993) מלכתחילה מוקדם, שחרור על מדווחים של גבוה אחוז נמצא גם (שבו מוקדם שחרור על
של יחסית נמוך אחוז נמצא (ובו ביותר הגדולה ההרעה חלה בו החולים בבית אחוז נקודות 8 של גידול

ב1993). מוקדם שחרור על מדווחים

בריאות במצב שיפור
שמצבם ציינו 12^0 ואילו בריאותם מצב את שיפר שהאשפוז ציינו מהמשוחררים אחוזים ושמונה שמונים

בריאותם. במצב הרעה שחלה ציינו 3^0 מהם האשפוז, בעקבות השתנה לא או הורע

(באחוזים) חטיבה לפי השחרור, משתני ;8 לוח
מקסימום מינימום סךהנל כירורגית פנימית

השחרור מועד
26 14 21 20 23 מדי מוקדם
84 70 76 דר 74 בזמן
10 6 3 3 3 מדי מאוחר

בריאות* במצב שיפור
66 75 72 78 66 בינוני רב/שיפור שיפור
11 20 16 11 20 קל שיפור
19 10 12 11 14 הרעה חלה שיפור/ חל לא

.PO05 *

)1995) החולים מבית השחרור מועד :2 תרשים

מדי מאוחר
3>}'0

י/ ^^^^^^^^|^^^^ מדי מוקדם

__י^^י: ^
בזמן ['::■/■C'./6■"::■',.T^~.:■■ ■■. ''1.iW^'y?■.^' ■.~ ;:■■ ;. .:>j^P

והסברים הדרכה
שונים להיבטים באשר המאושפזים שקיבלו בהדרכה העוסקות שאלות של סדרה כלל השאלון כאמור,
ניתן לא חלקי, הסבר מלא, הסבר תשובה: אפשרויות 4 הוגדרו שאלה כל לגבי מהאשפוז. בשחרור הקשורים
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שהנושא שדיווחו המאושפזים אודות רק ממצאים נציג מהתחומים אחד לכל רלבנטי. לא והנושא כלל הסבר
בבית, בתרופות שימוש על מלא הסבר שקיבלו דיווחו אחוזים ושלושה שבעים .(9 לוח (ראה לגביהם רלבנטי
סימנים לגבי או התרופות של לוואי תופעות לגבי כלל. הסבר קיבלו שלא דיווחו ו140/0 חלקי הסבר 13^0
הסבר קיבלו לא ו350/0 מלא הסבר שקיבלו ענו 520/0 השחרור, לאחר הבריאות במצב בעיות על המעידים
הנושא. כלל הוסבר לא ול260/0 מלא הסבר שקיבלו דיווחו 600/0 בבית, ומנוחה אכילה התנהגות, לגבי בכלל.
לעבודה, ,חזרה נהיגה בית, (עבודות שונות פעילויות ולבצע לחזור יוכלו מתי מלא הסבר שקיבלו דיווחו 52^0
לאן מלא הסבר ניתן מהמשוחררים ל790/0 כלל. הסבר קיבלו שלא דיווחו ו0/"34 וכדומה) ספורט פעילויות

כלל. הסבר קיבלו לא 110/0 ואילו השחרור לאחר רפואית לביקורת לפנות

הפנימית בחטיבה כאשר החטיבות, בשתי המאושפזים של בתשובות מובהקים הבדלים נמצאו השאלות בכל
החולים8. בתי בין התשובות במרבית ניכרים הבדלים נמצאו ,p כמו יותר. גדול הבעיה היקף

הללו התוצאות את השווינו הסקר, של הראשון מהגל זה בנושא השוואתים נתונים בידינו שאץ מאחר
שתי כלל בארה"ב שהשאלון למרות מאושפזים. 6,455 בקרב בארה"ב פיקר מכון בידי שנערך סקר לממצאי
שלישית אפשרות הוספה הישראלי בשאלון ואילו הסברים) ניתנו הסברים/לא (ניתנו תשובה קטגוריות
על מדווחים מאושפזים של יותר נמוך אחוז בישראל, מהתחומים אחד בכל כי מצאנו חלקיים), (הסברים

אחוז.9 נקודות 105 לפחות הוא הפער  הסברים קבלת
■

(באחוזים) חטיבה לפי בשחרור, והדרנה הסברים קבלת ?9 לוח
מקסימום מינימום סךהנל כירורגית פנימית

בתרופות* שימוש על הסברים
79 64 73 76 71 מלא הסבר
18 18 13 10 15 חלקי הסבר
18 9 14 14 14 הוסבר לא

לוואי* תופעות על הסברים
61 40 52 57 47 מלא הסבר
20 10 13 12 15 חלקי הסבר
42 25 35 31 39 הוסבר לא

בבית* התנהגות על הסברים
69 47 60 65 54 מלא הסבר
25 12 15 15 15 חלקי הסבר
34 18 26 20 32 הוסבר לא

פעילויות* ביצוע על הסברים
62 42 52 58 45 מלא הסבר
15 10 1* 14 12 חלקי הסבר
45 24 34 28 43 הוסבר לא

רפואית* ביקורת על הסברים
87 71 79 84 73 מלא הסבר
14 6 10 9 12 חלקי הסבר
16 7 11 7 14 הוסבר לא

.PO05 *

ג'וינטמכון המאושפז''. של ראותו מנקודת החולים מבית ''השחרור ויובל. ברג ראה: השחרור בנושא מעמיק פירוט 8

בקרוב). (יפורסם ברוקדייל
הנוכחי. בסקר 210/0 לעומת ,110/0 היה מוקדם שחרור על המדווחים שיעור זה שבסקר לציין יש .Cleary, et al 1991 ראה 9
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רלבנטי שהגושא שדיווחו המאושפזים (מתון* בשחרור מלאים הסברים איקבלת על המדווחים אחוז :3 תרשים
(1995  עבורם

י40 \~x י : 

35 י י _י "י

^ 25" 1 "(! 1י" 1 1 '1 ^^ ^^\a ^/5£iill 1 / ■ >^ . .1. :י^0. נ

בתרופות שימוש לוואי תופעות בבית התנהגות פעילויות ביצוע רפואית ביקורת
ומנוחה) (תזונה

■ חלקי הסבר ם הוסבר לא

השחרור לאחר רפואיות בעיות
הקשורה רפואית בעיה אצלם התעוררה השחרור שלאחר דיווחו מהמאושפזים אחוז וחמישה שלושים
אלה מבין גדולים. אינם זה בנושא החולים בתי בין ההבדלים .(370/0  ופנימית 340/0  (כירורגית באשפוז
מכלל 7^0) מיון בחדר רק היו ו190/0 המאושפזים) מכלל 120/0) שוב 360/0התאשפזו בעיה, אצלם שהתעוררה

המאושפזים).

האשפוז של הערכה
כללית רצון שביעות

אחוז ותשעה עשרים דרגות. 5 בן סולם על מהאשפוז הכללית רצונם שביעות את לדרג נתבקשו המאושפזים
(ראה רבה במידה רצון שבעי היו כי דיווחו ו0/ס39 מאוד רבה במידה רצון שבעי היו כי דיווחו מהמאושפזים
או מועטה במידה רק רצון שבעי שהיו דיווחו ו80/0 בינוניות רצון שביעות על דיווחו 240/0 לעומתם .(10 לוח
הגבוה הרצון שבעי שיעור עם החולים בית בין הטווח גדולה: שונות קיימת החולים בתי בין מאוד. מועטה
של השפעתם גם נבדקה ל790/0. 550/0 בין הוא ביותר הנמוך הרצון שבעי שיעור עם החולים בית לבין ביותר
ככל יותר גבוהה הרצון ששביעות נמצא הכללית. הרצות שביעות על שונים סוציודמוגרפיים מאפיינים
מאושפזים ובקרב יותר נמוכה שהשכלתו ככל יותר, טוב הנתפס בריאותו שמצב ככל יותר, מבוגר שהמאושפז
שני קטנה. היא הסוציודמוגרפיים המשתנים השפעת נתפס, בריאות מצב המשתנה למעט רוסית. דוברי
בית או המחלקה על להמליץ pix p^n שבה המידה הם הכללית רצון לשביעות נוספים אינדיקטורים
ש0^72 גם התברר מהסקר  השונים האינדיקטורים של עקביות על מלמדים הממצאים למכריו. החולים
שונות קיימת זה בתחום גם החולים. בית על ימליצו ו740/0 אושפזו בה המחלקה על ימליצו מהמאושפזים
פחותה היא בפריפריה החולים בבתי מאושפזים של הרצון ששביעות נמצא, בנוסף החולים. בתי בין גדולה

במרכז. החולים בבתי מאושפזים של הרצון שביעות מאשר
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(באחוזים) חטיבה לפי נללית; רצון שביעות ;10 לוח
מכסימום מינימום סךהפל כירורגית פנימית

הרצוף: שביעות מידת
79 55 68 71 64 מאוד רבה או רבה
37 15 24 21 17 . בינונית
15 4 8 6 10 מאוד מועטה או מועטה

83 57 72 74 68 המחלקה* על ממליץ

85 59 74 73 74 החולים בית על ממליץ
P<0.05 *

)1995) חטיבה לפי רצון שביעות :4 תרשים

M

70 ^T*~ s y
60 ^■H
60 |^H

p 40 J^^f
30 ■ |^■ ^MH
20 ■ ■■■jl ||||||H
10 . ^^^| ^^^H||j|Hl|B ~r!^r ף>
_ taaaaassa Si ktmimimi .^i 111111111 Si

מאוד רבה או רבה בינונית מאוד מועטה או מועטה

סה''ג8 ם כירורגית ם פנימית

המדדים. שלושת לפי הפנימית, בחטיבה ממאושפזים רצון שבעי יותר היו הכירורגית מהחטיבה מאושפזים
הרוסית דוברי המאושפזים ששיעור לציין יש p החולים, בתי 14 מתוך ב11 עצמה על חזרה זו תופעה
שיעור עברית. מדוברי ניכרת בצורה נמוך היה מאוד רבה או רבה במידה רצון שבעי היו כי שדיווחו
בהשוואה נמוך הוא אף היה מאוד רבה או רבה במידה רצון שבעי היו כי שדיווחו הערבים המאושפזים

עברית. לדוברי
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מובהקת ועלייה העברית דוברי של הכללית הרצון בשביעות קלה עלייה חלה ל1995 1993 השנים בין
הרצון בשביעות קלה ירידה הנראה, ככל חלה, הרוסית דוברי בקרב הערבית. דוברי של הרצון בשביעות
ב' (בנספח המחלקה. ועל החולים בית על הממליצים באחוז בשינויים גם משתקפות אלו מגמות הכללית10.
שפת לפי הסקר, גלי שני בין להמליץ ובנכונות הכללית הרצון בשביעות השינוי את המפרטים לוחות מוצגים

שאלון).

בין השוואה אך הסקר, גלי שני בין מובהקים שינויים חלו שלא מלמדים חטיבה לפי השינויים בדיקת
18 מתוך בשבע א'). בנספח א7 לוח (ראה החולים מבתי בחלק משמעותיות תנודות מסתירה הממוצעים
4 של תנודות חלו חטיבות בשבע אחוז. נקודות 3 עד 0 של תנודות חלו הסקר גלי בשני שהשתתפו החטיבות
יותר חריפות היו התנודות יותר. או אחוז נקודות 15 של תנודות חטיבות ארבע ובעוד אחוז נקודות 7 עד

הכירורגית. בחטיבה מאשר הפנימית בחטיבה

תחומים לפי רצון שביעות
בסולם אותם לדרג נתבקשו המאושפזים האשפוז. של שונים בהיבטים הקשורים פריטים 41 נכללו בשאלון
לנושאים בהתאם גורמים ניתוח על המבוססים תחומים ל9 קובצו הפריטים .(12 לוח (ראה דרגות 5 p
החנייה האוכל, אירוח, תנאי אספקה, פיזיים, ותנאים מלונאות האחיות, הרופאים, הקבלה, תהליך הבאים:

החולים. מבית והשחרור

אחוז את 11 בלוח מציגים אנו חולים ובית חטיבה ולכל בתחום בממוצע הציון חושב מאושפז לכל
מאוד). טוב או (טוב 5.0 עד 4.0 של ממוצע ציון עם המאושפזים

14י1תי) של ממוצע ציין עם (אחוז חטיבה לפי עיקריי0, אשפוז מתחומי רצון שבעי אחוז ;11 לוח
מקסימום מינימום טךהכל כירורגית פנימית

89 71 81 81 82 קבלה
81 69 76 78 73 רופאים*
80 66 73 75 70 אחיות*
81 41 61 62 60 מלונאות
80 56 71 ■ 71 71 אספקה
77 47 58 58 59 אוכל
48 19 32 34 30 חניה*
82 54 70 72 68 אירוח*
85 71 78 80 76 שחרור*
~ P<0.05 *

להשוות ניתן לא לפיכך, ב1995. השאלון של הרוסית בגירסה שונה הכללית הרצון שביעות לגבי התשובה קטיגוריות נוסח 10

הגלים. שני בין הרוסית דוברי של הרצון שביעות את
15



(1995) חטיבה לפי האשפוז, מתחומי רצון שבעי אחוז :5 תרשים
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אחוזים

₪ פנימית ם כירורגית

בכל ו"אספקה". "אחיות" "אירוח", "רופאים", "השחרור", קבלה", "תהליך לתחומים ניתנו גבוהים ציונים
ניתנו נמוכים ציונים מאוד. טוב או טוב של ממוצע ציון מהמאושפזים יותר או 700/0 נתנו הללו, התחומים
בין הגדולה השונות בולטת כאן גם "חניה". לתחום ובעיקר פיזיים" ותנאים "מלונאות "אוכל", לתחומים

ו"אוכל". "מלונאות" בתחומים: בעיקר החולים בתי

''אוכל" "מלונאות'', "אספקה", בתחומים: ובעיקר התחומים במרבית שיפור רואים אנחנו ל1993 בהשוואה
הפנימית החטיבה את בעיקר אפיינו הם אך ו"רופאים", "אחיות" בתחומים גס שיפורים חלו ו"אירוח".
מאשר יותר גדולים היו הפנימית בחטיבה שהתחוללו השיפורים שככלל, לציין, יש א'). בנספח א8 לוח (ראה
כך יותר; משופרת היתה הכירורגית החטיבה של ההתחלה נקודת כי לזכור יש כי אס הכירורגית, בחטיבה
בתחומים (בעיקר החטיבות לשתי השונים לתחומים שניתנו בציונים מאוד גדולים הפרשים היו שב1993

משמעותית. בצורה קטנו ההפרשים ב1995 ואילו ו"אספקה"), "מלונאות" "אחיות",

16



1995 לעומת 1993 האשפוז מתחומי רצון שבעי אחוז :6 תרשים
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20 30 40 SO 60 70 80 90

אחוזים

131993 ם 1996]

של גבוה שיעור .(12 לוח (ראה הבודדים הפריטים של הציונים את לבחון ראוי התחומים, לבדיקת מעבר
כגון: והסיעודי הרפואי בטיפול הקשורים לפריטים טוב) או מאוד (טוב גבוהים ציונים נתנו מאושפזים
ו"יחס האחיות" "יחס האחיות", של והמיומנות "היכולת הרופאים'', של והידע והמקצועית "היכולת
מים של סדירה "אספקה לפריטים: גבוהים ציונים נתנו מאושפזים של גבוה אחוז בדומה, הרופאים".
ציונים שהעניקו המאושפזים אחוז מאידך, הקבלה''. משרד אנשי ו"יחס החדר" "טמפרטורת חמים",
האוכל" של והטמפרטורה "הטעם ומיקומם", החנייה מקומות "מספר החנייה", "מחיר לפריטים גבוהים
לפריטים שניתנו יחסית הנמוכים הציונים את לציין, יש p נמוך. היה החולה" בחדר הפרטיות ו"סידורי
ולנכונותם והאחיות הרופאים עלידי הסברים למתן החולים, לקריאות האחיות צוות לתגובת הקשורים

שאלות. על להשיב

הפרטיות בסידורי ובעיקר פריטים) 33 מתוך (ב23 מהפריטים גדול בחלק שיפור רואים אנו ל1993 בהשוואה
והמהירות והיעילות ומגבות, חלוקים פיג'מות, של אספקה הקריאה, וזמזמי המנורות של התקינות בחדרים,
החנייה מקומות מספר פריטים: בשני רק חלה הרעה א'). בנספח א9 לוח (ראה הקבלה משרד עובדי של

השחרור. תהליך ויעילות ומיקומם

17



מאד) מריצים אי מרוצים (אחוז חטיבה לפי רצון, שביעות 0ייטי ;12 ליח
סךתבל כירורגית פנימית

83 83 84 המנהלי התהליך
88 88 88 הקבלה משרד אנשי יחס
67 64 68 המיון בחדר יעילות

הרופאים ציית
88 90 85 הרופאים* של וידע מקצועיות
85 87 83 החולה* בריאות למצב הרופאים של הלב תשומת
87 88 86 לחולה* הרופאים יחס
78 80 76 הרופאים* אל הגישה קלות
82 84 79 הרופאים* שנתנו והתשובות ההסברים
82 84 80 שאלות* על להשיב הרופאים נכונות
80 83 76 בריאותו* מצב לגבי החולה קרובי עדכון

האחיות ציית
87 89 84 האחיות* ומיומנות יכולת
85 86 84 האחיות יחס
77 79 71 ביום* לקריאות האחיות צוות תגובת
74 79 68 בלילה* לקריאות האחיות צוות תגובת
78 81 75 האחיות* מצוות והתשובות ההסברים
78 80 75 שאלות* על להשיב נכונות

מלונאות
83 84 81 החדר ניקיון
89 88 89 החדר טמפרטורת
71 74 67 בחדר* הצפיפות
73 74 73 ולמקלחת לשירותים נגישות
92 92 92 מים של סדירה אספקה
68 67 69 והמקלחות השירותים ניקיון
83 84 82 הציבוריים השטחים ניקיון
78 78 80 האשפוז מיטות והתאמת נוחות
83 84 82 והזמזמים המנורות תקינות
66 67 64 החולה בחדר פרטיות
62 63 61 ושקט* מנוחה
76 74 77 המבנה* תחזוקת

p<0.05 *

18



r

מאד) מרוצים או מרוצים (אחוז חטיבה לפי רצון, שביעות פריטי (תמשך); 12 לוח
טןהנל כירורגית פנימית

אטפקה
75 74 75 חלוקים אספקת
82 82 82 מיטה כלי אספקת
84 83 84 טואלט נייר אספקת

אוכל
61 60 62 האוכל של והטמפרטורה הטעם
68 67 68 האוכל של והגיוון הכמות
79 79 78 לדיאטה האוכל התאמת

חגיה
49 49 49 ומיקומם החניה מקומות מספר
32 34 30 החניה* מחיר

למבקרים אירוח טידורי
79 80 78 הביקור שעות נוחות
69 71 68 לאירוח אפשרויות

שחרור
73 76 69 השחרור* תהליך יעילות
82 84 80 הרפואי* המעקב המשך לגבי ההוראות בהירות
81 82 80 בבית עצמי טיפול לגבי ההוראות בהירות

.PO05 *

ספציפיים תחומים של להערכות הכללית הרצון שביעות בין הקשר
שביעות על האשפוז תחומי של השפעתם מידת מהי היא הסקר ממצאי מתוך לקחים בהפקת חשובה סוגייה
רגרסיה. באמצעות רבמשנתי של ניתוח נערך הגורמים, בין הדדיות השפעות לנטרל במטרה הכללית. הרצון
שביעות על ביותר הגדולה ההשפעה יש ו"מלונאות" "אחיות" "רופאים", שלתחומים מתברר זה מניתוח
ל"אירוח", יותר. נמוכות השפעות ול"קבלה" ול"אוכל" משמעותית השפעה יש ל"שחרור" גם הכללית. הרצון
אשר הליניארית, הרגרסיה מקדמי את מציג 13 לוח כלל. מובהקת השפעה היתה לא ו"אספקה" "חניה"

הכללית. הרצון לשביעות תחום כל שבין העצמאי הקשר למידת אינדיקציה נותנים
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האשפוז מתחומי רצץ שביעות באמצעות הכללית הרצון שביעות להסבר הרגיסיה מקדמי :13 לוח
~ T B

14.5 *0.41 רפואי ומידע רופאים
11.6 *0.31 אחיות
8.2 *0.26 מלונאות
6.1 *0.13 שחרור
3.6 *0.07 אוכל
2.4 *0.05 קבלה
1.0 0.02 אירוח
1.2 0.02 חניה
;09 0.02 אספקה

R2=0.56 P < 0.05 *

סיכום .5
על מתבססים הממצאים המאושפז. של ראותו מנקודת בישראל האשפוז מערכת על ממצאים הוצגו זה בדוח
השנתיים במהלך כי עולה מהניתוח כלליים. חולים בתי מ14 מאושפזים כ5,500 בקרב שנערך סקר
הוצאה על המדווחים אחוז וגדל החולים בית בבחירת המעורבים המאושפזים באחוז גידול חל האחרונות
עלה מוקדם שחרור על המדווחים אחוז האשפוז, במשך החדה הירידה למרות לארפואיים. שירותים בעבור

במעט. אך

הרצון שביעות זאת, עם הפנימית. בחטיבה בעיקר האשפוז, תחומי ממרבית הרצון בשביעות שיפור חל
של רצונה בשביעות הירידה את מנטרלים אם בחלקה מיושבת זאת סתירה יציבה. נשארה מהאשפוז הכללית

בודדים. באחוזים עולה הכללית הרצון שביעות זה, גורם נטרול לאחר הרוסית. דוברי אוכלוסיית

החולים, לבתי התשלום שיטת (שינוי הלאומית ברמה מהתמורות בחלקן נובעות אלה שמגמות לוודאי, קרוב
סוציודמוגרפיים) ושינויים הבריאות במערכת החולים לבתי הניתנות הסמכויות הגדלת התחרותיות, הגברת

ספציפיים. חולים בבתי שחלו שינויים של תוצאה הן ובחלקן

הגל לתוצאות הנוכחי הגל תוצאות בין המשווה עיקריים ממצאים דוח חולים בית לכל הפיץ המחקר צוות
החולים, בתי עם מפגשים מקיים הצוות החולים. בתי יתר לבין בינו משווה ואף חולים בית אותו של הקודם
שיתמקדו נוספים דוחות לפרסם המחקר צוות בכוונת בנוסף, חולים. בית כל ממצאי יחד נידונים שבהם

מסויימות. ובאוכלוסיות בסוגיות במפורט
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ל1995 1993 השוואה לוחות אי: נספח

(באחוזים) 199511993 חטיבה לפי המאושפזים, של דמוגרפיים מאפיינים א1; לוח
סךהגל כירורגית פנימית

1995 1993 1995 1993 1995 1993
~~~ ~ פ גיל

17 18 26 25 6 9 40 עד
27 30 28 31 25 30 4060
56 52 46 44 69 61 +60

השכלה
41 41 35 37 47 46 יסודית
31 31 34 33 27 29 תיכונית
28 28 30 31 26 26 עלתיכונית

פ דת
88 87 86 87 90 87 יהודי
7 9 9 8 6 9 מוסלמי
3 3 3 3 3 3 נוצרי
2 2 2 2 2 2 אחר

פ השאלון שפת
77 78 דד 79 76 דד עברית
11 12 13 11 9 13 ערבית
12 10 10 9 15 11 רוסית

חולים קופת
84 85 83 84 85 86 כללית
8 6 8 6 7 5 מכבי
5 6 5 6 5 6 לאומית
4 3 4 3 3 3 מאוחדת

56 57 52 49 *61 66 או חמורה רפואית בעיה
מאוד חמורה

49 48 74 76 17 17 האשפוז במהלד ניתוח עברו

*5.7 6.5 *5.7 6.5 *5.7 6.6 (ימים) שהות אורד
ל1995 1993 בין p<0.05 של ברמה מובהקים הבדלים מציין *

ל1995 1993 בין p<0.05 של ברמה בלבד הפנימית בחטיבה מובהקים הבדלים מציין פ
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(באחוזים) ו1995 1993 חטיבה לפי המילים, בית בבחירת העיקרי הגורם א2; לוח
הכל* סד כירורגית* פנימית*

1995 1993 1995 1993 1995 1993
20 15 11 17 19 12 החולה
10 6 13 8 7 4 והרופא החולה
24 16 26 26 19 24 הרופא
10 17 10 18 10 15 . הקופה
17 19 14 15 21 23 אזוריות
9 8 6 6 10 11 מר"מ מד"א, תורן, בי"ח
11 10 10 9 13 11 אחר
100 100 100 100 100 100 טה"נ

ל1995 1993 בין p<0.05 של ברמה מובהקים הבדלים מציין *

(באחוזים) ו1995 1993 חטיבה לפי ההרשמה, תהליך א3; לוח
טךהגל כירורגית פנימית
1995 1993 1995 1993 1995 1993
*13 9 *24 15 *6 2 חודשים שלושה מעל המתינו
23 25 25 27 *15 22 נדחה האשפוז תאריך

ל1995 1993 בין p<0.05 של ברמה מובהקים הבדלים מציין ♦

(באחוזים) ו1995 1993 חטיבה לפי אשפוז, תנאי א4: לוח
טךהגל כירורגית פנימית
1995 1993 1995 1993 1995 1993
*13 11 *8 5 20 18 שעה מעל במסדרון מיטה
6 5 3 2 10 8 שעות 13 מעל במסדרון מיטה

*17 23 14 14 *21 34 בחדר מאושפזים מ4 יותר
3.6 3.8 3.4 3.4 *3.9 4.2 לחדר מאושפזים ממוצע

ל1995 1993 בין P0.05 של ברמה מובהקים הבדלים מציין *
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(באחוזים) 19951 1993 חטיבה לפי אשפוז, על הוצאות א5: לוח
סןהגל כירורגית פנימית
1995 1993 1995 1993 1995 1993
*27 17 *32 19 *22 15 לארפואיים שירותים על הוצאות
5 8 5 6 4 4 ש"ח 600 מעל הוצאות

ל1995 1993 בין p<0.05 של ברמה מובהקים הבדלים מציין *

(באחוזים) ו1995 1993 חטיבה לפי השחרור, מועד א6; לוח
סךהגל כירורגית פנימית

1995 1993 1995 1993 1995 1993
21 19 19 18 23 21 מדי מוקדם
77 77 78 78 75 76 בזמן
3 3 3 4 3 3 מדי מאוחר

ל1995 1993 בין p<0.05 של ברמה מובהקים הבדלים מציין *

(באחוזים) ו1995 1993 חטיבה לפי הרצון, שביעות א7; לוח
הגל סד כירורגית פנימית

1995 1993 1995 1993 1995 1993
הרצון: שביעות מידת

70 70 75 75 64 64 מאוד רבה או רבה
24 23 21 19 27 27 בינונית
7 7 5 6 9 9 מאוד מועטה או מועטה

73 72 *77 80 69 64 המחלקה על ממליץ

75 72 75 76 *75 68 החולים בית על ממליץ
ל1995 1993 בין p<0.05 של ברמה מובהקים הבדלים מציין *
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ויותר) 4 של ממוצע ציון עם (אחוז ו1995 1993 חטיבה לפי עיקריים, אשפוז מתחומי רצון שבעי אחוז א8; לוח
סךהכל כירורגית פנימית

1995 1993 1995 1993 1995 1993
*83 74 *83 75 *82 73 קבלה
t6 fi 79 77 *73 67 הרופאים צוות
*73 69 75 75 *71 63 אחיות צוות
*63 54 *65 59 *61 48 מלונאות
*61 52 *61 54 *61 50 אוכל
31 31 31 33 30 29 חניה
9ז 79 81 81 76 77 שחרור
*74 63 *73 68 *75 58 אספקה
*71 75 *74 77 *68 73 אירוח

ל1995 1993 בין p<0.05 של ברמה מובהקים הבדלים מציין *
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י מאד) מרוצים או מריצים (אחוז חטיבה לפי רצון, שביעות פריטי א9; לוח
סךהגל כירורגית פנימית

1995 1993 1995 1993 1995 1993
קבלה

*85 75 *85 75 *85 75 המנהלי התהליך
*89 83 *89 83 *88 82 , הקבלה משרד אנשי יחס

הרופאים צוות
*89 87 *91 88 86 85 הרופאים של והידע המקצועיות היכולת
85 87 87 90 82 83 למצבך הרופאים של הלב תשומת
87 85 89 87 85 82 לחולה הרופאים יחס
78 78 81 81 75 74 הרופאים אל הגישה קלות
*80 74 *83 77 *77 70 מצבך לגבי החולה קרובי עדכון

האחיות צוות
*87 85 *89 88 *85 81 האחיות של והמיומנות היכולת
*85 80 86 83 *84 76 האחיות יחס
*77 74 80 79 *74 69 ביום לקריאות האחיות צוות תגובת
*76 70 80 77 *71 62 בלילה לקריאות האחיות צוות תגובת

מלונאות
*85 80 86 85 *83 75 החדר ניקיון
*89 85 *89 87 *89 83 החדר טמפרטורת
*74 69 78 77 *69 60 בחדר* הצפיפות
*74 70 74 73 *74 66 ולמקלחת לשירותים נגישות
*93 89 92 91 *93 86 מים של סדירה אספקה
69 66 69 68 *70 63 . והמקלחות השירותים ניקיון
84 82 85 85 *83 78 הציבוריים השטחים ניקיון
*84 72 *85 76 *83 68 והזמזמים המנורות תקינות
*68 55 *70 59 *66 51 בחדר פרטיות
*77 72 75 75 *79 69 המבנה תחזוקת

אספקה
*78 66 *77 69 *78 62 חלוקים אספקת
*84 73 *84 77 *85 69 מיטה כלי אספקת
*85 81 83 85 *87 76 טואלט נייר אספקת

ל1995 1993 בין p<0.05 של ברמה מובהקים הבדלים מציין *

26



מאד) מרוצים או מרוצים (אחוז חטיבה לפי רצון, שביעות פריטי (המשך): א9 לוח
סןהכל כירורגית פנימית

\ 1995 1993 1995 1993 1995 1993
אוכל

.63 58 62 58 *64 57 האוכל של והטמפרטורה הטעם
*70 62 *70 63 *70 61 האוכל של והגיוון הכמות
*80 74 *82 75 78 73 לדיאטה האכול התאמת

חגיה
**8 52 *47 54 49 49 ומיקומם החניה מקומות מספר
30 29 30 29 29 30 החניה* מחיר

שחרור
*75 81 78 81 *71 80 השחרור תהליך יעילות
82 83 85 85 79 81 הרפואי המעקב המשך לגבי ההוראות בהירות
82 82 82 82 81 81 בבית עצמי טיפול לגבי ההוראות בהירות

ל1995 1993 בין p<0.05 של ברמה מובהקים הבדלים מציין *
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ו1995 1993 שפה, לפי והמלצות, כללית רצון שביעות ב': נספח
החולים בית על והמלצות הכללית הרצון שביעות של המלאה ההתפלגות את מפרטים להלן המוצגים הלוחות
 הרצון בשביעות קלה עלייה חלה העברית דוברי המאושפזים שבקרב לראות ניתן שפה. לפי והמחלקה
היו כי המדווחים שיעור ואילו ל320/0 מ290/0 עלה מאוד גבוהה במידה רצון שבעי היו כי המדווחים שיעור
שבעי היו כי המדווחים הערבית דוברי בשיעור הירידה למרות ל0'^39. מ400/0 ירד גבוהה במידה רצון שבעי
במידה רצון שבעי היו כי המדווחים בשיעור בולטת עלייה חלה ל370/0, מ400/0 מאוד גבוהה במידה רצון
הקל השיפור מגמת את מאמתים הסקר גלי שני בין בהמלצות השינויים בדיקת ל0^34. מ0'*<26 גבוהה:
באחוז קלה ירידה חלה הרוסית דוברי בקרב והערבית. העברית דוברי בקרב הכללית הרצון בשביעות
שצוין כפי המחלקה. ועל החולים בית על הממליצים באחוז וירידה מאוד רבה רצון שביעות על המדווחים
השינויים את להשוות ניתן לא כללית, רצון שביעות לגבי השאלה של הרוסי בנוסח השינויים בגלל כבר,

הרצון. שביעות של הבינוניות ברמות

(באחוזים) ו1995 1993 שפה, לפי המאושפזים, של רצוןנללית שביעות ב1; לוח
סה"ג רוסית* ערבית* עברית ■י

1995 1993 1995 1993 1995 1993 1995 1993
31 29 19 22 37 40 32 29 מאוד רבה
39 40 39 55 34 26 39 40 רבה
24 23 33 17 22 30 22 23 בינונית
34442345 מועטה
♦ 3 5 2 5 1 3 ג מאוד מועטה

מרוצה לא מרוצה, כלכך לא מרוצה, מאוד, מרוצה כדלהלן: היו ברוסית הקטיגוריות נוסח ב1993 בשאלון א

מרוצה. לא ומאוד
ל1995 1993 בין 0.05<ק של ברמה מובהקים הבדלים מציין *

(באחוזים) 199511993 שפה, לפי חולים, בית על המלצה ;2a לוח
סה"ג רוסית ערבית עברית

1995 1993 1995 1993 1995 1993 1995 1993
75 72 76 80 70 63 76 73 ממליץ
17 20 16 14 12 19 18 20 בטוח לא
8 8 8 6 18 18 6 7 ממליץ לא
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(באחוזים) 199511993 שפה, לפ> המחלקה, על המלצה :3a לוח
ג סה" רוסית ערבית עברית

1995 1993 1995 1993 1995 1993 1995 1993
73 71 75 77 65 64 74 72 ממליץ
17 19 17 17 14 19 17 19 בטוח לא
10 9 8 7 20 18 9 8 ממליץ לא
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Abstract

In recent years, health care systems in Israel and around the world have become more attuned
of the needsof the consumer. This new approach, in which the patient is viewed as consumer,
requires new and more comprehensive knowledge about his experiences while in the hospital,
and about his satisfaction with the services provided there.

In order to help hospital management personnel improve their services, and to provide
policymakers with information regarding patient experiences nationwide, JDCBrookdale
Institute conducted a consumer survey of 5,540 discharged patients within the framework of
a multiyear study. The survey was undertaken in fall, 1995, in conjunction withIsrael5 s

Ministryof Health, Kupat Holim Clalit (KHC, the country's largest sick fund), and 14 general
hospitals. The population consisted of patients who were 18 yearsof age or older and who had
been discharged from all hospital divisions, aside from psychiatry and geriatrics. It was the
second survey of its type, the first having been conducted two years previously. The survey's
strength lies in the fact that it can serve as a basis for comparison, be it among hospitals or
points in time. It was conducted via a selfadministered, mailed questionnaire. Great effort was
made to ensure a high response rate, which ultimately reached83 9£. In this report we relate
to the general findings for patients who had been hospitalized in internal medicine and surgical
divisions.

Hospital Choice
In recent years there has been a rise in the percentage of patients hospitalized in internal
medicine or surgical divisions who chose their hospital. This has characterized all participating
hospitals, both in the center of the country and in the periphery, and has been especially true
among patients who are members of KHC and the Leumit sick fund. There has been a drop in
the percentage of KHCmember patients reporting sick fund involvement in the choice of
facility.

Registration and Admissions
The percentage of patients reporting waits of more than three months for admission was
unchanged. The percentage of those reporting postponements in their admission dates remained
similar (in surgery divisions it was unchanged, while in internal medicine divisions there was
a decline).

Hospitalization Conditions
Shortened stays, the construction of new wards and the addition of hospital beds over the past
two years led to an improvement in conditions in internal medicine divisions. In 1995 there
were fewer patients to a room, the average having dropped from 4.2 to 3.9, with the percentage
of respondents reporting stays in rooms with four or more additional patients declining from
34 9£to 219&. Surgical wards, on the other hand, became slightly more crowded. And despite
the aforementioned improvements, a relatively high percentage of internal medicine patients
(1090, as comparedto 370 of the surgical patients) reported corridor stays of at least 13 hours.
The improvement in conditions since 1993 was apparently behind the sharp rise in patient
satisfaction with hotel services (see below), especially in internal medicine divisions. However,



there were still major discrepancies among hospitals in levels of patient satisfaction for this
aspectof care.

Help from Hospital Staff
Fiftyeight percentof the respondents said that hospital staffers were very or extremely helpful,
while78 9£ reported that staffers did everything possible to ease their pain.

Patient Expenditures
Some 4490 of the respondents said their hospitalization required outofpocket expenditures.
Twentysix percent reported outlays on nonmedical services, while a similar percentage said
they were charged for medical services. These findings are important, considering widespread
expectations that sick funds will cover all medical costs incurred during hospitalization. When
compared to the previous study, there was a clear rise in the percentage of patients who
incurred nonmedical expenses such as telephone and television. There was no change in the
percentage reporting medical expenses.

Discharge and Instructions for the Postdischarge Peirod
Despite a clear decline since 1993 in the average length of stay (LOS), from 6.5 to 5.7 days,
there was only a slight (not significant) increase, from 1990 to 2lfo, in the percentage of
patients believing they had been prematurely discharged. Seventysix percentof the respondents
felt they had been discharged on time, while 2>7o believed they were hospitalized longer than
necessary.

The tendency toward shorter hospital stays highlights the need for hospitals to provide their
patients with instruction in such realms as medication and physical activity for the post
discharge period. Seventythree percent of the respondents said they received full instructions
on the use of medication; only52 ^> said they received full explanations about possible side
effects. Similarly, only half reported having received instructions for daily physical activity.
The rest felt they received only partial instruction, or none at all.

About a third of the respondents said that after discharge, they suffered medical problems that
were connected with their hospital stay, while 129& said they were rehospitalized.

Patient Satisfaction
The rate of very high general satisfaction was 2990, and an additional39 ^>of the respondents
reported high satisfaction levels. This indicates a slight (not significant) rise in general
satisfaction since the previous study. The range of high or very high patient satisfaction ratings
among hospitals was considerable, extending from 54%t0 79% . Even after taking demographic
differences into account, the range was still wide.

Analysisof the satisfaction levels for various aspectsof hospitalization shows that the admission
and discharge stages elicited the highest satisfaction, while parking, food and hotel services
elicited the lowest. When compared to 1993, there was increased patient satisfaction from most
aspectsof hospitalization, especially supply, hotel services, food and visitation. A multivariate
analysisof overall grading shows that physicians, nursing and hotel services each had the most
influence on general patient satisfaction. Discharge also had a high levelof influence, while the
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influences of food and admissions were lower. Visitation, parking and supply had no signiifcant
influence at all.

Dissemination of the Findings
The study staff forwarded a report on the findings to the hospitals which participated in the
survey. Each report included findings for that hospital as compared to average findings for the
others. For those hospitals which participated in both the 1993 and 1995 surveys there were
findings which compared the two waves. The research team is presenting its basic findings to
the managements of the participating hospitals in an attempt to aid them in identifying
problematic areas. In the near future, a number of reports examining specific topics in greater
detail will also be published.
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