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מחקר תמצית
בשירותי הכללית האוכלוסייה של שימוש דפוסי ועל נפשית לעזרה ההזדקקות היקף על נתונים
הנפש. בריאות בתחום לאומית מדיניות למעצבי הכרחי נתונים מבסיס חלק הם הנפש בריאות

מערכתיים. שינויים לקראת היערכות בתקופת וחיוני שגרה בעתות הכרחי זה מידע

הבריאות, בתחום מקיפה רפורמה אלו בימים מנהיגה העולם, ממדינות כרבות ישראל, מדינת
ובקופות הלאומית ברמה המדיניות, קובעי זאת, לאור הנפש. בריאות שירותי בתחום זה ובכלל
הנפש, בריאות בתחום המדינה תושבי של צורכיהם את לבחון והאתגר הצורך בפני עומדים החולים,
צורכי על שיענו שירותים פיתוח ועל מימון מקורות הקצאת על החלטות לקבלת כבסיס
הנפשית המצוקה היקף על מעטים מחקרים רק כה עד נערכו בישראל אולם, האוכלוסייה.

אלו. במצבים נפשית עזרה של הצריכה דפוסי ועל הכללית באוכלוסייה

הצריכה דפוסי ועל הנתפסת הנפשית המצוקה היקף על ראשוני מידע לספק היא זה מחקר מטרת
האזרחים של המבט מנקודת ומעלה) 22 (בני בישראל הבוגרת האוכלוסייה בקרב נפשית עזרה של
נבחנים ובמסגרתו הכללית, באוכלוסייה נפשית לעזרה בהזדקקות המחקר של עניינו דיווחם. פי ועל

הבאים: הנושאים

הנתפסת הנפשית המצוקה היקף ■

הפונים ומאפייני לטיפול הפנייה היקף ■

נפשית עזרה לקבלת לפנייה המען ■

הפונים צורכי על עונה הטיפול משך האם ■

מהמערכת רצון ולשביעות בריאות בשירותי לשימוש נפשית מצוקה בין הקשר ■

1995 אוקטובר  אוגוסט בחודשים ברוקדייל במכון שנערך ארצי סקר על מתבססים הנתונים
של אקראי מדגם על התבסס הסקר הממלכתי. הבריאות ביטוח חוק על הערכה מחקר במסגרת
שיעור זהו  שאלונים 1,394 מולאו בזק. של הממוחשבת הטלפון מספרי רשימת מתוך טלפון מספרי
(שפה לראיינם ניתן שלא כך קשר; ביצירת קשיים היו 596 עם להתראיין; סירבו %8 .%85 של היענות
שתורגם מובנה שאלון בעזרת בטלפון נעשה הריאיון אותרו. לא 6ל2 ועוד וכוי) מנטליות בעיות זרה,
דוברות שאינן מרכזיות אוכלוסייה קבוצות של השתתפותן את להבטיח כדי ולרוסית לערבית

עברית.

"מצוקה חייהם, במהלך בעבר, הרגישו בישראל הבוגרים *27מהתושבים כי מורים הסקר ממצאי
משתני רב בניתוח .1995 במהלך מצוקה הרגישו .B%4 בעצמם"; אתה להתמודד שהתקשו נפשית
נמוכה השכלה רמת בעלי אלמנים, או גרושים רוסית, דוברי כרונית, מחלה בעלי נשים, כי נמצא



מאפייני החיים. במהלך נפשית מצוקה מאחריםעל יותר מדווחים הכללית חולים בקופת ומבוטחים
על לראשונה מצביעים אלו ממצאים דומים. 1995 במהלך נפשית מצוקה קיום על המדווחים
זקוקות הן ולפיכך נתפסת, נפשית מצוקה יותר שכיחה שבהן הכללית, באוכלוסייה קבוצות מאפייני

נפשית. לעזרה יותר כנראה

399S לעומת £499) מומחה רופא אצל מאחרים יותר מבקרים 1995 במהלך מצוקה על המדווחים
נזקקו £259 לעומת £399) דחופה רפואה לשירותי ונזקקים האחרונים), החודשים בשלושת ביקרו
שביעות על שלילי באופן משפיעה 1995 במהלך מצוקה הרגשת כי עוד נמצא אחרונה). שנה בחצי

החולים. מקופת הרצון

שיעור עזרה. לקבל פנו החיים במהלך נפשית מצוקה שהרגישו מי מבין £389. כי עולה מהמחקר
הפונים שיעור (כ£309). האחרים הגילאים לעומת (£479) 5535 בני בקרב גבוה עזרה לקבלת הפונים
ונמוך (£259) ערבית ודוברי (£179) רוסית דוברי לעומת (£459) עברית דוברי בקרב גם גבוה לעזרה
לעזרה הפונים שיעור לבסוף, .(£409) אחרים ולעומת (£209) לאומית חולים קופת מבוטחי בקרב
הפונים ששיעור עוד עולה מהמחקר .(309?<) קטנים ביישובים מאשר גבוה (£439) הגדולות בערים
במהלך מצוקה שחשו מי לעומת ,(£479) 1995 לפני מצוקה שחשו מי בקרב יותר גבוה עזרה לקבל
לחסוך עשויים מוקדם וטיפול מטופלת לא נפשית ממצוקה הסובלת אוכלוסייה איתור .(31 £9) 1995

למערכת. רבות עלויות

שבעים לכך. הסיבה מהי נשאלו הצורך, למרות נפשית עזרה לקבלת פנו שלא שענו הנחקרים
בגלל פנו שלא ענו £69 הקושי; למרות הבעיה, עם בעצמם להתמודד שהצליחו ענו אחוזים וארבעה
במערכת אמון חוסר בהן אחרות, סיבות ציינו £99, לעזרה; לפנות נוח הרגישו שלא ענו ו£119 המחיר

לפנות. למי ידע וחוסר הבריאות

לפסיכולוג פנו אחוזים ותשעה שלושים פנו. למי נשאלו נפשית עזרה לקבל פנו כי שענו הנחקרים
לעובד פנו $7, לחברים, או משפחה לבני פנו £199 המשפחה, לרופא פנו £259, לפסיכיאטר, או
חולים לבית שפנו ענו ו£49 אחרים, רפואה לגורמי פנו £69 הרווחה, לשירותי או סוציאלי
לקבלת הפרטי לסקטור פנו עזרה לקבל שפנו ממי כ£309 הטיפול, מסגרת מבחינת פסיכיאטרי.
מבדיקת חולים). לקופת ו£509 ממשלתית למסגרת פנו (כ£209 הציבורי לסקטור פנו ו£709 טיפול
הפרטית. למערכת פנייה ובין ההכנסה גובה בין קשר יש כי מתברר רקע, מאפייני פי על ההבדלים

הגבוהות. ההכנסות בעלי בקרב גבוה הפרטית למערכת הפונים שיעור כצפוי,

הטיפול משך להערכתם האם הנחקרים נשאלו הנפשי, הטיפול איכות על אינדיקציה לקבל כדי
הספיק הפגישות שמספר חושבים עזרה לקבלת שפנו ממי אחוזים ושבעה ארבעים הספיק. שקיבלו
ששיעור נמצא מספיק". "לא או מספיק" כך כל "לא היה הפגישות שמספר ענו ו£539 להם,



יסודית, השכלה בעלי בקרב ,56+ בני בקרב נמוך מספיק הטיפול שמשך החושבים המרואיינים
או (ציבורי הטיפול קבלת למסגרת קשר נמצא לא נמוכה. הכנסה בעלי ובקרב ערבית דוברי בקרב

רווחה). שירותי או משפחה רופא נפש, בריאות (שירותי הטיפול נותן לסוג או פרטי)

הנפש. בריאות בשירותי המתוכננת הרפורמה הפעלת לקראת מיוחדת חשיבות המחקר לממצאי
שיעור על והנתונים לשירותים, ההזדקקות היקף על מלמדים נפשית מצוקה על הדיווח שיעורי
אלו נתונים נפש. בריאות בשירותי בפועל השימוש על מלמדים מצוקה החשים מקרב לעזרה הפונים
הבסיסי בסל הנפש בריאות שירותי את לכלול הכוונה לנוכח להיערך החולים לקופות לסייע יכולים

החולים. לקופות לאספקתו האחריות והעברת

(מבחינת בשירותים שלהם השימוש דפוסי על וכן נפשית, מצוקה החשים מאפייני על הנתונים
האוכלוסייה של צורכיה על מלמדים השונים) המקצוע לאנשי ופנייה ופרטי, ציבורי בשירות שימוש
שירותים לתכנן הנפש בריאות ליחידות לסייע יכולים אלו נתונים הנפש. בריאות לשירותי הנזקקת
הממצאים להן. הזקוק היעד לקהל עצמן את להתאים ובכך ספציפיות, אוכלוסיות לצורכי ייעודיים
האוכלוסיות לצורכי השירותים בהתאמת הלאומית ברמה השירותים למתכנני גם לסייע יכולים

יותר. מושכלת בצורה המשאבים ובהקצאת השונות

שירותים תכנון בתחום פעילותו הרחבת לנוכח הבריאות למשרד לסייע יכולים הסקר נתוני לבסוף,
נפשי, לטיפול פנייה היקף של בנושאים ממושך ולמעקב להשוואה בסיס בשמשם איכות, ובקרת
הצרכים. על עונה הטיפול משך שבה המידה והערכת פונים שאליו הגורם לטיפול, פנייה לאי סיבות
השפעת לבחינת לשמש יכול וכן הנפש בריאות שירותי תפקוד על מלמד אלו נושאים אחר מעקב

הכללית. לאוכלוסייה השירות על הנפש בריאות בשירותי הרפורמה יישום

לסייע כדי החולים ובקופות הבריאות במשרד בכירים החלטות למקבלי הוצגו המחקר ממצאי
נתוני מושכלת. בצורה משאבים ולהקצות השונות האוכלוסיות לצורכי השירותים את להתאים
הנפש, בריאות שירותי תפקוד על מתמשכים ולמעקב להשוואה בסיס משמשים גם המחקר

הכללית. לאוכלוסייה השירות על הנפש בריאות בשירותי הרפורמה יישום השפעת ולבחינת

את בפרט ספציפיות; סוגיות לעומק ולבחון אלה בנושאים מגמות אחר לעקוב להמשיך מקום יש
להם. הנזקקות השונות לאוכלוסיות השירותים נגישות ואת הטיפול איכות



תודה דברי

בביצוע ותמך שיזם הבריאות, במשרד לשעבר הנפש בריאות שירותי ראש מרק, למוטי נתונה תודתנו
הביצוע. בשלבי ועודדו שליוו ברוקדייל ממכון חביב ולג'ק רוזן לברוך וכן המחקר,

למיכאל וכן לדוח, המועילות הערותיו על פאלק, ג'וינטמכון מנהל לרנר, ליעקב נתונה תודתנו
חולים מקופת ברמי לוק לג'ון מכבי, חולים מקופת סעדיה לגילה הכללית, חולים מקופת רוזנבלוט
של קודמות טיוטות שקראו שני ולמרדכי שי לדיאנה מאוחדת חולים מקופת אורן ולאודי לאומית

הדוח.

ולכל הנתונים ולאיסוף השאלון לתכנון תרומתם על בוסידן ולשלמה דובני לאביגיל גם מודים אנו
ולאילנה הדוח את שערכה ברבריאן לענת תודתנו לבסוף, ובהערות. בעצות לנו שסייעו המכון חברי

בהדפסה. שסייעה שיזגל

י
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הרגשת לפי החולים, קופת משירותי רצון שביעות של לוגיסטית רגרסיה ניתוח :7 לוח
15 אחרים רקע משתני ולפי החיים במהלך מצוקה

16 רקע משתני לפי נפשי, טיפול לקבלת פנייה :8 לוח

17 רקע משתני לפי נפשית", עזרה לקבלת "פנייה המשתנה של לוגיסטית רגרסיה ניתוח :9 לוח

18 רקע משתני לפי עזרה, לקבלת פנייה לאי סיבות :10 לוח

19 הכנסה לפי הפרטית, או הציבורית במערכת טיפול קבלת :11 לוח

20 רקע משתני לפי הטיפול, משך הערכת :12 לוח



מבוא .1

בשירותי הכללית האוכלוסייה של השימוש דפוסי ועל נפשית לעזרה ההזדקקות היקף על הנתונים
זהו הנפש. בריאות בתחום לאומית מדיניות למעצבי הכרחי נתונים מבסיס חלק הם הנפש בריאות

מערכתיים. לשינויים היערכות בתקופת במיוחד וחיוני  שגרה בעתות הכרחי מידע

בתחום מקיפה רפורמה המערבי, העולם ממדינות כרבות אלו, בימים מנהיגה ישראל מדינת
הנפש בריאות בתחום המתוכננת ברפורמה הנפש. בריאות שירותי בתחום זה ובכלל הבריאות,

:(Mark and Shani, 1995 ;1995 ורבינוביץ, פלדמן (מרק, יעדים שלושה נכללים

בריאות תחום על גם ,1995 בינואר לתוקף שנכנס הממלכתי, הבריאות ביטוח חוק החלת א.
חוק. לפי לקבל זכאי תושב שכל הבסיסי, השירותים סל במסגרת אלו שירותים והכללת הנפש
משרד תקציב יועבר הנפש, בריאות בתחום גם ממלכתי בריאות ביטוח חוק יישום עם
מקורות כלל במסגרת וייכלל החולים, לקופות הנפש, בריאות לשירותי מיועד שהיה הבריאות,

זו.1 למטרה ייעודי תקציב יהיה לא זאת, בעקבות המימון.
עקרונות לפי יפעלו הן עצמאיות. ליחידות נפש בריאות שירותי המספקות היחידות הפיכת ב.

החולים. לקופות במקביל כלכליים,
שתפקידו למיניסטריון, והפיכתו שירותים במתן ישירה ממעורבות הבריאות משרד הוצאת ג.

ובקרה. תכנון

לנפשית גופנית תחלואה בין ההפרדה את לבטל נועדה הנפש בריאות בשירותי המתוכננת הרפורמה
הכובד מרכז את להעביר המבוטח; לבריאות הכוללת האחריות את החולים קופות על ולהטיל
יחסי את לשפר הנפש; שבמחלת הסטיגמה של חומרתה את להפחית לקהילה; מאשפוז  הטיפולי
למשרד ולאפשר כלכליות ליחידות הפיכתם באמצעות נפש בריאות שירותי נותני של תועלת העלות

אזוריות. מנהלות באמצעות כמיניסטריון, ולפעול שירותים ממתן להתפנות הבריאות

שהעברתתקציב חוששים והלקוחות הבריאות משרד בחששות. גם מלווה הרפורמה יישום זאת, עם
תיפגם זאת ובעקבות הנפש בריאות שירותי של לתתתקצוב תביא החולים לקופות מסומן" "לא
צורכי את ימלא לא להן שיוקצה שהתקציב הן אף חוששות החולים קופות הטיפול; איכות
בחוק, הקבועים השירותים את לספק להן יאפשר ולא הנפש, בריאות שירותי בתחום המבוטחים

 הקובע במועד משנה יותר במשך מאושפזים (שהיו כרוניים נפש בחולי לטיפול המיועד התקציב 1

הבריאות. משרד בידי בינתיים יישאר (1995 פברואר
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שהבקרה מאחר כלכליים, קשיים בפני יעמדו שהם חוששים השירותים נותני מהתקציב; לחרוג מבלי
ואיכות היקף באותו טיפול לתת להם יאפשרו לא ולכן הדוקה, מאוד תהיה החולים קופות של
של לפעולות המיועדים התקציבים מצמצום חוששים המקצועיים הסקטורים גם כן כמו כבעבר.
הטיפול נותני של המקצועית ברמתם לפגום העלול צמצום ולמחקר; מקצועית והכשרה הדרכה,

.(1995 וברש, ניראל גרוס, (פלדמן,

צורכיהם את לבחון והאתגר הצורך בפני עומדים החולים ובקופות הלאומית ברמה המדיניות קובעי
פיתוח ועל מימון מקורות הקצאת על החלטות לקבלת כבסיס הנפש בריאות בתחום התושבים של
עזרה צריכת דפוסי ועל הנפשית המצוקה היקף על מידע לראשונה, לספק, נועד זה מחקר שירותים.
דיווחם.2 פי ועל האזרחים של מבטם מנקודת ומעלה) 22 (בני בישראל הבוגרת האוכלוסייה בקרב
נובעת ומכאן הכללית, באוכלוסייה נפשית מצוקה על מקיף מחקר בישראל נערך טרם היום עד

זה. בנושא ראשוני נתונים בסיס המהווים המחקר, ממצאי של חשיבותם

הנושאים נבחנו ובמסגרתו הכללית, באוכלוסייה נפשית לעזרה בהזדקקות מתמקד המחקר
הבאים:

הנתפסת; הנפשית המצוקה היקף ■

הפונים; ומאפייני לטיפול, הפנייה היקף ■

נפשית; עזרה לקבלת לפנייה המען ■

הפונים; צורכי על עונה שהטיפול המידה ■

מהמערכת. רצון ולשביעות בריאות בשירותי לשימוש נפשית מצוקה הרגשת בין הקשר ■

בהערכת לסייע יכול נפשית לעזרה הפנייה היקף ועל הנתפסת הנפשית המצוקה היקף על מידע
ניתוח להם. מענה למתן הולמת ובהיערכות נפש בריאות לשירותי הכללית האוכלוסייה צורכי
סוציאלי) עובד פסיכולוג, (פסיכיאטר, המקצועי המטפל הגורם לפי נפשית, עזרה בשירותי השימוש
בתכנון וכן אדם כוח בתכנון לסייע יכול פרטי) קופה, (ממשלה, הארגונית ההשתייכות וניתוח
איכות על להעיד יכולה הטיפול משך על המטופלים הערכת השונים. לארגונים משאבים הקצאת
לבין מצוקה הרגשת בין הקשר ניתוח השירות. מקבלי של המבט מנקודת נפש במחלת הטיפול
שביעות אי ועל בשירותים שימושהיתר תופעת על מידע עוד יספק רצון ושביעות בשירותים שימוש
בריאות שירותי לגבי החוק יישום לפני המצב את מתארים המחקר ממצאי לבסוף, מהמערכת. רצון
התקדמות לאחר בהמשך, שייערכו נוספים סקרים עם להשוואה בסיס לשמש לפיכך, ויכולים, הנפש

הרפורמה. תהליך

מקצועית. בדיקה פי על ולא הנשאלים, דיווח פי על למצוקה מתייחס נפשית מצוקה המונח זו בעבודה 2
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תאורסי רקע .2
מאוד חיונית בפרט הנפש בריאות ובתחום בכלל והרווחה הרפואה בתחומי התושבים צורכי הגדרת
השירותים תכנון מבחינת בעיקר זה, בתחום הלאומית המדיניות מעצבי של היעיל לתפקודם
שני נפשיות). מהפרעות הסובלת זו והן הכללית האוכלוסייה (הן האוכלוסייה לצורכי והתאמתם
Epidemiological Catchment Aeran מחקר הם זה בתחום הברית בארצות החשובים המחקרים
National institute of Mental) NIMH  הנפש לבריאות הלאומי המכון של ביוזמתו שנערך ,(ECA)

הנפשית התחלואה שכיחויות להגדרת כוללני מידע מקור היה ואשר ,19821979 בשנים (Health

ncs  התחלואה של הלאומי והסקר ;(Regier et ai., 1984) בשירותים השימוש אופן ולבחינת
ב1994. שנערך ,(National Comorbidity Survey)

חודש במהלך נפשית מהפרעה סבלו הברית ארצות מתושבי .is%4 כי נמצא ECAn מחקר פי על
לסמים התמכרות (כולל בחייהם אחת פעם לפחות  ו^32.7 חודשים; 6 במהלך  £19.59 אחד;
נמצא NCSn במחקר ולאלכוהול. לסמים התמכרות ללא מצוקה, חשו ו6ל22.1 ולאלכוהול)
במחקר ולאלכוהול). לסמים התמכרות (כולל בחייהם פעם לפחות נפשית מהפרעה סבלו ש£27.79

סוגי כמה ההתבגרות, ובתקופת בילדות נפשיות הפרעות אלצהיימר, כגון אבחנות נכללו לא
שאפשר כך קונוונציונלי; באבחון לאבחן אפשר שאי אוכלוסייה על נתונים וכן הפרעותאישיות
.(Regier et al., 1993) יותר אף גבוהה הכללית באוכלוסייה נפשיות הפרעות של תפוצתן כי להניח

מקבלים אינם השנה במהלך נפשית מהפרעה שסבלו ממי £28.59 כי עוד נמצא ECAn במחקר
במהלך הנפש בריאות לשירותי פנו הברית ארצות מתושבי .H%7 כי נמצא כן כמו נפשי. טיפול
פנו אשר אדם בני שלושה מכל אחד כי נמצא זאת לעומת .(Regier et al., 1993) האחרונה השנה
אלו עובדות .(Shapiro et al., 1984) נפשית מהפרעה כסובל אובחן לא כלל נפשית, עזרה לקבל
ההשערה הועלתה לפיכך שירותים. צריכת ונתוני אפידמיולוגיים נתונים בין מורכב קשר על הצביעו

.(help seeking behavior) עזרה חיפוש של התנהגות לדפוס קשור הפער כי

עזרה, חיפשו בחייהם פעם לפחות נפשית מהפרעה שסבלו מי מבין $42 כי נמצא NCSn במחקר
המחקר נתוני שנה. באותה עזרה חיפשו האחרונה בשנה נפשית מהפרעה שסבלו ממי ו£ל20.9

פנו וכ^11 נפשית, עזרה לקבלת חייהם במהלך פנו הברית ארצות מתושבי שכ£289 מלמדים
שביקשו מהאנשים .is%3 כי עוד נמצא זה במחקר האחרונה. השנה במהלך נפשית עזרה לקבלת

.(Kessler et al., 1994) נפשית מהפרעה כסובלים אובחנו לא עזרה
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לפי בריאות. בשירותי השימוש דפוסי את המסביר התנהגותי, מודל פיתח (Andersen, 1968) אנדרסן
(הקשורה המשתמש של נטייה עיקריים: משתנים בשלושה תלוי בשירותים השימוש זה מודל
השירותים זמינות ;(health beliefs בריאות; בנושא ואמונות סוציותרבותיים דמוגרפיים, במשתנים
תפיסת לדעתו. המרכזי, המשתנה שהיא  צרכים ותפיסת וכוי); נגישות מגורים, מקום ביטוח, (סוג
מדגיש זה מודל בריאות. ותפיסת תפקודיות הגבלות נפשית, רווחה מצוקה, תפיסת פירושה הצרכים
מידע באיסוף והן השירותים מערכת ועל המשתמש על אובייקטיבי מידע באיסוף הן הצורך את
הנפש בריאות בשירותי השימוש דפוסי להבנת המודל יישום בטיפול. הצורך על עצמו מהאדם

מסביר. כמשתנה נתפסת נפשית מצוקה על במידע הצורך על מצביע

כלליים. בריאות בשירותי השימוש דפוסי את המסביר משתנה גם היא נתפסת נפשית מצוקה
לצרוך מאחרים יותר נוטים נפשית מצוקה החשים שאנשים היא בספרות המסתמנת המגמה
סימפטומים כי נמצא זאת, מלבד .(Lipowski, 1987; Hankin et al., 1982; Fink, 1990) בריאות שירותי
אנטונובסקי, בריאות. בשירותי משתמשייתר של טיפוסי לפרופיל "מתלכדים" ונפשיים גופניים
לרופא היחס כי השאר, בין טוען, בישראל, בריאות בשירותי שימושהיתר תופעת את המנתח
יהודים אצל אחרות, תרבויות לעומת הפרט. של התרבותי בעולמו טבוע הבריאות ולמערכת
במצבי ולכן גופניות, למחלות מאשר יותר עמוקות קיומיות לחרדות מענה נותנת הרפואית המערכת
שביעות כי עוד טוען אנטונובסקי הרגעה. לצורך רופא אצל הביקורים מספר יגדל ומצוקה מתח
לינארי. ביניהם הקשר כאשר בשירותים, השימוש היקף על משפיעה גם הרפואית מהמערכת הרצון

.(Antonovsky, 1973) ממנה גבוהה רצון בשביעות קשור במערכת רב שימוש

מגורמים מושפעים נפשית ממצוקה הסובלים של עזרה חיפוש שדפוסי הראו אמפיריים מחקרים
מצב גאוגרפי, מיקום מין, כגון דמוגרפיים, מאפיינים מועקה; ותחושת סימפטומים כגון קליניים,
שילוב כי נמצא .(Andersen and Newman, 1973) נפשי לטיפול עמדות ומשתני אקדמי; מעמד כלכלי,
קבלת לשם רופא אצל לביקור ההסתברות את מגביר (גבוה) וחינוך (6524) גיל (נקבה), מין בין
ושאינם נמוכה השכלה בעלי וזקנים צעירים גברים כי נמוכה הסתברות יש ולהפך: נפשית. עזרה
חתך על המבוססת השירותים, נגישות כי נמצא כן .(Leaf et al., 1988) נפשי לטיפול יפנו לבן ממוצא
ובצריכת הנפשית המצוקה בהיקף רבה משמעות בעלת היא ספר יישובי לעומת ערים של גאוגרפי
מועטה כלשהו מטפל לגורם להגיע והאפשרות רבה הנפשית המצוקה ספר באזורי שירותים.
להניח סביר ולפיכך השירותים, צריכת היקף על משפיע הכלכלי הגורם גם .(Knesper et al., 1984)
לבסוף, .(Keeler, Wells 8c Maning, 1986) נפשי טיפול לקבל יפנו לא הכנסה מעוטות שאוכלוסיות
נוטים רבים הסטיגמה בגלל הנפש. מחלות כלפי האוכלוסייה עמדות השפעות את גם לציין יש

.(Kelerman et al., 1992) לטיפול מפנייה ולהימנע הנפשית מועקתם את להסתיר
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גבוה (670) נפשית מצוקה בגלל כלליים לרופאים הפנייה שיעור כי מראים ECAn מחקר ממצאי
שבכך אף זאת, .(Regier et ai., 1993) {670) הנפש בריאות בתחום למומחים הפנייה משיעור במקצת
PerezStable) הולם בלתי בטיפול  ובעקבותיו (Sartoirus et al., 1993) שגוי באבחון מסתכנים הפונים

.(et al., 1990

ו עצמית לעזרה לקבוצות  ר 70 רווחה; לשירותי עזרה לקבלת פנו £39 כי עוד מצא ECAn מחקר
הסובלים רוב כי היא ההערכה זאת, מלבד .(Regier et al., 1993) ולחברים משפחה לבני  3.590

ועקב הדחקה עקב פורמלי לטיפול כלל פונים אינם נפשיות, מבעיות כך ובתוך רפואיות, מבעיות
לכך חיזוק איידס. או נפש מחלת כגון בסטיגמה, הכרוך מחולי או ממאיר חולי מגילוי חששם
המשתתפים .(Seiigman, 1995) הברית בארצות Consumer Reports העת כתב שערך במחקר נמצא
חיפשת שבגללם אחרות רגשיות בעיות או מתח חווית האחרונות השנים שלוש במהלך "האם נשאלו
מקבוצת או משפחה מרופא מפסיכיאטר, או מפסיכולוג דת, מאנשי מקרובים, מחברים, עזרה
כ^40 פנו לעזרה, והזדקקו נפשית במצוקה היו דיווחם שלפי מי מקרב כי נמצא תמיכה?".
נוספת עדות זו המחקר, ומערך הדגימה מגבלות למרות דת. לאנשי או משפחה לקרובי לחברים,

מקצועית. עזרה קבלת פני על מקצועית בלתי נפשית עזרה קבלת להעדפת

אפידמיולוגיים בכלים 3324 בני צעירים 4,914 בקרב בארץ שנעשה אפידמיולוגי, במחקר
,(Psychiatirc Epidemiology Research Interview; Scale for Affective Disorders and Schizophrenia)

ודיכאון חרדה תופעות שנה. חצי של בתקופה נפשית מהפרעה סבלו מהנבדקים כ2070 כי נמצא
ההפרעה: היקף על השפעה הייתה המוצא לארץ ונשים. גברים בין הבדל ללא ביותר, השכיחות היו
האבחנות, טווח בכל  אחרים מאשר נפשיות הפרעות מיותר סובלים צפוןאפריקה יוצאי כי נמצא
מבעלי יותר נפשית מהפרעה סובלים נמוכה השכלה שבעלי גם נמצא ביפולריות. הפרעות למעט

.(Levav et al., 1993) גבוהה השכלה

נתוני פי על האוכלוסייה, צורכי על מדויקת תמונה לקבל אפשר שאי עולה לעיל, האמור מתוך
המאובחנות אוכלוסיות של דיווחן פי ועל הנפש בריאות של הפורמליות במסגרות השימוש
הנפשית המצוקה היקף על מעטים מחקרים רק בישראל נערכו כה עד נפשית. מבעיה כסובלות
במצוקה זה מחקר התמקד זה, לאור אלו. במצבים העזרה חיפוש דפוסי ועל הכללית באוכלוסייה

בישראל. הכללית האוכלוסייה בקרב הנתפסת הנפשית

בישראל הנפש בריאות שירותי .3
הבריאות, משרד של יחידות בידי הניתנים שירותים מתבססעל בישראל הנפש בריאות שירותי מערך

פרטיים. וגורמים ציבוריות עמותות הכללית), חולים קופת (בפרט החולים קופות
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מלמדים הנתונים הנפש. בריאות במרפאות המטופלים על ארצי סקר הבריאות משרד ערך ב1986

1995 בשנת באוכלוסייה. נפש לאלף כ19 הוא בישראל נפש בריאות במרפאות המטופלים שיעור כי
מהפרעות סובלים הטיפול ממקבלי כמחצית כי המטפלים, דיווח פי על ונמצא, זה שיעור נשמר
כשני ומנירוזות. באישיות מהפרעות בהסתגלות, מהפרעות  וכמחציתם ואפקטיביות פסיכוטיות
טיפולים מ23 יותר מנצלים ו>$9 בשנה, טיפולים מ14 יותר ללא מגיעים מהמטופלים שלישים

.(1996 ואחרים, לוינסון ;1995 ואחרים, (לוינסון

הנותנות היחידות מאפייני על גם נתונים נאספו 1986 משנת הבריאות משרד של הארצי בסקר
היצע על ללמוד כדי האשפוז, במוסדות והן האמבולטורית במערכת הן נפש, בריאות שירותי
ארגונים ושל החולים קופות של הבריאות, משרד של יחידות הקיף הסקר פריסתם. ועל השירותים
ממוסדות). במסגרות עובדים שאינם פרטיים, שירותים נותני לא (אבל אחרים ופרטיים ציבוריים
קופת *25בבעלות ממשלתית, בבעלות הן האמבולטוריות מהיחידות כ^42 כי מלמדים הנתונים
הן הנפש בריאות יחידות מכלל כמחצית אחרת. או ציבורית בבעלות 33 ו£9 הכללית, חולים
והדרום. הצפון במחוזות ו^18 המרכז במחוז פועלות נוסף רבע וחיפה. ירושלים תלאביב, במחוזות
אדם כוח מהיקף אחוזים וחמישה שבעים בארץ. האוכלוסייה התפלגות את תואמת זו התפלגות

.(1993 והנדלסמן, פופר (לוינסון, האשפוז במערכת נמצא מקצועי

אפשר חדשות תרופות של לפיתוחן הודות מיטות. כ7,300 יש הפסיכיאטרי האשפוז במערכת
לפיכך בקהילה. טיפול למסגרות אשפוז וכטעוני ככרוניים הוגדרו שבעבר חולים, כיום להוציא
במוסדות אשפוז האפשר ככל להפחית כדי קהילתיים, שירותים על האחרונות בשנים הדגש הושם
(בתקופה 19931980 בשנים האשפוז מיטות במספר כ^16 של לירידה שהביא דבר פסיכיאטריים;
ירד מאושפזים, של הממוצע השהייה במשך מקבילה ירידה בעקבות ב^35). האוכלוסייה גדלה זו
ביותר ירד באוכלוסייה נפש לאלף האשפוז ימי שיעור גם ב>£259. תקופה באותה האשפוז ימי מספר
טיפול מעדיפים שבהן אחרות, מערביות במדינות גם הרווחות למגמות דומות אלו מגמות ב>4070.

מחדש הוערכו הבריאות משרד מיוזמת הערכה במחקר זאת, עם .(1996 ואחרים, (בלנקט בקהילה
שהם אף כ1,500 מאושפזים חולים 4,400 שמתוך ונמצא ממושך, זמן המאושפזים נפש חולי
שאינן חלופיות במסגרות השקעה תחייב לקהילה העברתם קהילתיות. במסגרות לטיפול מתאימים
גופים כולל גופים, של רחב מגוון בידי כיום הניתנים שירותים בין תיאום וכן כיום, קיימות

.(1996 ומישל, (שירום ומוניציפליים וולונטריים
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המחקר שיסת .4
הבוגרים המדינה תושבי בקרב סקר ברוקדייל מכון ג'וינט ערך 1995 אוקטובר  אוגוסט בחודשים
.(1997 וחיניץ, רוזן גרוס, (ברג, הממלכתי הבריאות ביטוח רווק הערכת לצורך ,(22 גיל (מעל
נעשה הריאיון זה. דוח מתבסס שעליה הנפש, בריאות בנושא שאלות סדרת נכללה הסקר במסגרת
להשיג כדי ולרוסית, לערבית תורגם השאלון שאלות. כמאה שכלל מובנה שאלון בעזרת בטלפון

עברית. דוברות שאינן גדולות אוכלוסייה קבוצות של השתתפותן את

של הממוחשבת הטלפון מספרי רשימת מתוך טלפון מספרי של אקראי מדגם על התבסס הסקר
היענות שיעור  שאלונים 1,394 מולאו הסקר לאוכלוסיית שייכים שנמצאו הטלפונים מבין בזק.3
(שפה לראיינם היה ניתן שלא כך קשר, ביצירת קשיים היו $5< עם להתראיין, סירבו ו£ל8 £4.859 של

אותרו. לא £29. ועוד וכוי) מנטליות בעיות זרה,

,22 גיל מעל הבית משק מבני אחד אקראי באופן נדגם המחקר לאוכלוסיית ששייך בית משק בכל
ייצוג הבטיחה זו דגימה שיטת שנדגם. מי את לראיין חודשיים במשך ונשנים חוזרים מאמצים ונעשו
להתפלגות בהשוואה וגיל מין של מרכזיים דמוגרפיים למשתנים בהתייחס האוכלוסייה, של נאות

.(1996 ואחרים, (ברג לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה דיווחי לפי הכללית, באוכלוסייה

שאלת .(life time prevalence) חייהם במהלך קשה נפשית מצוקה הרגשת על נשאלו המרואיינים
(דיכאון, בעצמך? אתה להתמודד לך קשה שהיה נפשית, במצוקה חשת בעבר "האם הייתה: המחקר
כמו, ספציפיים, אבחון במחקרי סינון כשאלת מקובל זה נוסח חרדה)".5 רב, מתח חריג, עצב
Consumern במחקר נכללת דומה שאלה .(Kessler, 1994; Regier et al., 1993) NCS) ECA למשל,
נפשית, מצוקה על תתדיווח ייתכן הנושא, רגישות שעקב לציין יש כאמור, .(Seiigman, 1995) reports

Bradburn and) בסטיגמה הכרוכות חברתיות בתופעות שעסקו אחרים במחקרים גם שצוין כפי
: .(Sudman, 1981

בעלייה. עדיין זה ושיעור טלפון, היה הבית ממשקי לכ>£939 ב1993 כבר 3

לאומית חולים בקופת ומבוטחים קשישים, של תגבור ומדגם בסיסי מדגם שלבים: בשני נערכה הדגימה 4
בדוח המופיעים הנתונים כל הדגימה. יחס לפי מתאים משקל ניתן נחקר לכל מאוחדת. חולים ובקופת

שקלול. לאחר הם זה

כלומר המצוקה, מידת את להעריך נתבקשו לא הנשאלים וכן זה, במחקר נבדק לא השאלה תוקף 5
החומרה.

7



המרואיין חש מתי בהמשך שאלנו ,(recent prevelance) האחרון בזמן מצוקה הרגשת על ללמוד כדי
"למי נפשית"? עזרה לקבל פנית "האם היו: בנושא נוספות שאלות האחרונה. בפעם נפשית מצוקה
היו התשובה (קטגוריות הטיפול"? את קיבלת "איפה מקצוע), לפי היו התשובה (קטגוריות פנית"?
מספר "האם ולבסוף פרטי), חולים, קופת ממשלתי, המטפל: הגורם של ארגונית שייכות לפי
מרואיינים מספיק?" לא או מספיק כך כל לא מספיק, לך נראה לך שהיו הטיפול) (משך הפגישות

נפשית. עזרה לקבלת פנו לא מדוע נשאלו לטיפול פנו לא אך נפשית מצוקה שחשו שאמרו

באמצעות משתני דו קשר בדיקת א. שלבים: בשני נעשה נתפסת נפשית מצוקה על הנתונים ניתוח
את לבחון ניתן שבעזרתו לוגיסטית, רגרסיה באמצעות משתני רב ניתוח ב. חיבריבוע. מבחן
תלויים הבלתי המשתנים השפעת על פיקוח תוך תלוי, בלתי משתנה כל של העצמאית ההשפעה
על עזרה, לקבלת פנייה על מצוקה, הרגשת על נערך משתני הרב הניתוח .(Menard, 1995) האחרים
היה לא אחרים, משתנים לגבי החולים. מקופת רצון שביעות ועל כלליים בריאות בשירותי שימוש

לשאלה. שענו המרואיינים של הקטן מספרם עקב משתני רב ניתוח לערוך אפשר

ממצאים .5
ומאפייניהם נפשית מצוקה על המדווחים שיעור 5.1

בעצמך?" אתה להתמודד לך קשה שהיה נפשית מצוקה בעבר הרגשת "האם לשאלה: בתשובה
גם ו£509 1995 לפני >£ל50 מהם חייהם. במהלך נפשית מצוקה חשו 27מהנחקרים 9S כי נמצא
בתקופה לעזרה, הזדקקו שבעטייה נפשית מצוקה הרגישו מהמרואיינים $13, כלומר, .1995 במהלך

האחרונים). החודשים 108 (במהלך האחרונה

שפת משפחתי, מצב גיל, מין, שונים: רקע מאפייני לבין נפשית מצוקה הרגשת בין קשר גם נבדק
עולה 1 מלוח חולים. וקופת כללי בריאות מצב תעסוקה, השכלה, הכנסה, עלייה, שנת הריאיון,6
גברים 31)לעומת 96) נשים בקרב גבוה חייהם במהלך נפשית מצוקה שחשו המבוטחים ששיעור
מבני 277 מצוקה; על דיווחו 3422 מבני 2196 הגיל: עם עולה מצוקה החשים שיעור כי נמצא .(2170)
וההכנסה שההשכלה ככל יורד הנפשית המצוקה שיעור כי עוד נמצא .56+ מבני ו£ל32 5535

על דיווחו עובדים של יותר נמוך שיעור ותעסוקה: נפשית מצוקה בין קשר גם נמצא יותר. גבוהות
.(3196) עובדים שאינם מי בקרב השיעור לעומת (24^ מצוקה

דומה תיקון בעברית. השאלון את שמילאו ערבי ממוצא מרואיינים גם נכללו ערבית שפה בקטגוריית 6
לשעבר. המועצות מברית חדשים עולים לגבי נעשה
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.(£199) והרווקים (£249) הנשואים לעומת (46^ מצוקה על דיווחו ואלמנים גרושים של גבוה שיעור
דוברי לעומת מצוקה חשו ($44.) רוסית דוברי של יותר גבוה שיעור כי נמצא הריאיון, לשפת באשר
עולים בקרב גם נמצא מצוקה תחושת של יותר גבוה שיעור בדומה, .($32.) וערבית (2470) עברית

.($20.) בינוני ותק בעלי ולעומת (£309) הוותיקים לעומת (£359.) חדשים

בקרב גבוה נפשית מצוקה החשים שיעור כי נמצא מצוקה, ותחושת בריאות מצב בין לקשר באשר
לכך בדומה .(£269) כרונית ממחלה סובלים שאינם מי לעומת (£499) כרונית ממחלה הסובלים
לעומת (£579) כגרוע בריאותם מצב את המעריכים בקרב גבוה מצוקה החשים שיעור כי נמצא,
החשים שיעור כי עוד לציין יש 7.(£249) טוב או (£169) מאוד כטוב בריאותם מצב את המעריכים
מבוטחי לעומת (£309.) לאומית חולים וקופת הכללית חולים קופת מבוטחי בקרב גבוה מצוקה

.(£209) ומאוחדת מכבי

האחרונה) (בתקופה 1995 במהלך נפשית מצוקה שחשו המרואיינים מאפייני כי עוד עולה 1 מלוח
אף הגיל: מבחינת הבדל יש חייהם. במהלך נפשית מצוקה על המדווחים של למאפייניהם דומים
בתקופה מצוקה הרגשת לגבי דומה קשר אין הגיל, עם עולה החיים במהלך המצוקה שהרגשת
מצוקה שהרגישו מי גם נכללים החיים במהלך מצוקה החשים בקרב כי לזכור חשוב האחרונה.

.1995 במהלך

זה. בתחום הסיכון קבוצות את לאפיין המקשה דבר שנבדקו; השונים הרקע מאפייני בין תלות יש
באמצעות היא השונים הרקע משתני של תלויה הבלתי השפעתם לבחינת המקובלות הדרכים אחת
רגרסיה ערכנו מצוקה הרגשת לבין רקע מאפייני בין הקשר את לבדוק כדי לכן, משתני. רב ניתוח
נפשית, במצוקה בעבר חש האדם אם 1 הערך את קיבל התלוי המשתנה .(2 לוח (ראה לוגיסטית
להרגשת קשורים שנמצאו אלו הם ברגרסיה שנכללו תלויים הבלתי המשתנים לא. אם 0 הערך ואת
(5535) ביניים גיל ,(56 (מעל גבוה גיל דיכוטומית: הוגדרו המשתנים הדומשתני.8 בניתוח מצוקה
מחלה (רוסית), שפה סוציואקונומית, לרמה כאינדיקטור ומטה) (יסודית נמוכה השכלה (גבר), מין
וקופת הכללית החולים קופת ברגרסיה נכללו כן כמו אלמן). או (גרוש משפחתי ומצב כרונית

להשוואה). בסיס שהיו מאוחדת חולים וקופת מכבי חולים קופת (לעומת לאומית חולים

טוב, כלא בריאותו מצב את האדם העריך המצוקה, הרגשת שבגלל ייתכן שכן זה, ממצא לפרש קשה 7
לקוי. בריאות ממצב נובעת המצוקה שתחושת גם ייתכן אך

רוסית. דוברי הם האחרונות השנים בחמש העולים כל שכמעט מאחר ברגרסיה נכללה לא עלייה שנת 8
ברגרסיה. נכלל ריאיון" "שפת המשתנה
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(באחוזים) רקע משתני לפי נפשית. מצוקה הרגשת :1 לוח
שחשו מי שיעור מצוקה שחשו מי שיעור
במהלך מצוקה האחרונה בתקופה

החייםי" (1995 (מראשית רקע משתני
חולים* קופת

29.6 15.3 (n=673) הכללית
19.5 8.0 (11=192) מכבי
30,6 .. 15.8 (n=92) לאומית
19.6 7.1 (n=95) מאוחדת

"I'D
21.0 ■. /. ■ ■ 10.7 (n=467) זכר
31.0 15.1 (n=596) נקבה

בלבד) החיים במהלך למצוקה מובהק (קשר גיל*
2X2 . . 12.0 (n=305) 3422
27.1 11.8 (11=471)5535
31.6 ■ 16.6 (n=287) 56+

משפחתי" סצב
23.7 11.6 (11=768) נשוי
46.3 . 19.1 (11=67) גרוש
45.8 23.6 (11=97) אלמן
18.9 11.6 . (n= 124) רווק

הריאיון" שפת
24.0 11.5 (834=מ) עברית
315 ■ ■ 18.9 (n=143) ערבית

\ 44.0 19.2 (11=86) רוסית
עלייה* שנת

/ . 30.4 14.6 ' (n=249) 1961 עד
19.9 8.6 (11=133) 19881962
35.1 18.2 (n=107) 1989+

יישוב גודל
25.8 13.7 (11=445) קטן יישוב
27.2 י 12.8 (11=619) גדול יישוב

האחרונים* החודשים בשלושת עבד
24.3 10.9 (11=665) כן
30.1 . 17.0 (11=394) לא

הכנסה**
36.6 22.0 (11=266) 2,0000
26.1 . 113 . . (11=425) 7,0002,801
16.5  7.5 (11=225) 7,001+

השכלה**
36.0 18.7 . (11=186) השכלה וללא יסודי
25.2 12.8 (11=365) תיכון
24.3 11.5 (11=506) ואקדמי תיכוני על מוסד

כרונית** מחלה
49.1 22.7 י (!1=337) כן
25.6 8.8 (n=729) לא

כללית** בריאות מצב rmyn
15.7 6.2 (n=345) מאוד טוב
23.5 10.2 (11=394) טוב
41.3 . .21.4 . (11=244) טוב כך כל בינוני/לא
38.3 29.1 (53=1ז) טוב לא
57^ 45^1 (11=23) גרוע

 ■ ■ p=0.05 *

. . p<0.01 **
האחרונה. בתקופה מצוקה שחשו מי גם כמובן נכללים זו בקבוצה (1)
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רקע משתני לפי החיים", במהלך מצוקה "הרגשת המשתנה של לוגיסטית רגרסיה ניתוח :2 לוח
(n= 1,063)

Odds Ratio b מקדם מאפיין
0.66 * 0.42 ומעלה) 56) גבוה גיל
1.10 0.09 (5535) ביניים גיל
0.65 **0.42 (זכר) מין
1.61 *0.48 רוסית) (דוברי שפה
1.95 **0.67 גרוש) או (אלמן משפחתי מצב
1.52 *0.42 ומטה) (יסודית נמוכה השכלה
2.73 **1.004 כרונית מחלה
1.41 * 0.34 הכללית חולים קופת
1.34 0.29 לאומית חולים קופת

1.66 קבוע
0.02<ק *
p<0.001 **

השכלה גרוש), או (אלמן משפחתי מצב כרונית, מחלה (אישה), מין המשתנים כי עולה 2 מלוח
נפשית מצוקהי הרגשת על חיובית עצמאית השפעה משפיעים הכללית חולים בקופת וחברות נמוכה
בעלי כי נמצא השכלה במקום הכנסה המשתנה הוכנס שבו נפרד רגרסיה בניתוח החיים. במהלך
חייהם.9 במהלך מצוקה הרגשת על מאחרים יותר לדווח נוטים ש"ח) 2,800 (עד נמוכה הכנסה

.1995 במהלך נפשית מצוקה על המדווחים מאפייני בבדיקת נמצאו דומות מגמות

שנמצאה ההשפעה ובעקבות לגברים נשים בין המצוקה בדפוסי ההבדל על שעמדו מחקרים בעקבות
גברים עבור החיים במהלך מצוקה להרגשת הרקע משתני בין הקשרים נבחנו מין, למשתנה לעיל
משפחתי ולמצב כרונית למחלה קשורה נשים של המצוקה הרגשת כי נמצא .(3 (לוח בנפרד ונשים
ולמצב כרונית למחלה נמוכה, להכנסה קשורה גברים של המצוקה והרגשת אלמנה) או (גרושה
הכנסה, במקום השכלה המשתנה את כללנו שבה נפרדת, ברגרסיה אלמן). או (גרוש משפחתי

הגברים.10 בקרב לא אך מצוקה, להרגשת קשורה הנשים בקרב נמוכה השכלה כי מצאנו

שבין מהקשר כנראה הנובע דבר ל0.09; ירדה רוסית שפה המשתנה של ההשפעה מובהקות זה במודל 9
והכנסה. שפה

תלוי בלתי כמשתנה לאומית חולים קופת את כולל הרגרסיה מודל כאשר גם מתקבלות דומות תוצאות 10
הכללית. חולים קופת לצד
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מין לפי החיים", במהלך מצוקה "הרגשת המשתנה של לוגיסטית רגרסיה ניתוח :3 לוח
גברים נשים

Odds Ratio B מקדם Odds Ratio B מקדם
0.93 0.07 0.57 0.56 (56+) גבוה גיל
0.93 0.07 1.50 0.41 (5535) ביניים גיל
1.67 0.52 1.49 0.40 רוסית) (דוברי שפה
2.26 **0.81 2.12 **0.75 אלמנות) או (גירושים משפחתי מצב
2.13 *0.76 1.44 0.37 נמוכה הכנסה
1.52 0.42 1.22 0.19 בינונית הכנסה
2.30 **0.84 2.53 **0.93 כרונית מחלה
1.32 0.28 1.27 0.24 הכללית חולים קופת

2*]_ ±ר± קבוע
p<0.05 *

p<0.0001 **

בריאות בשירותי ושימוש נפשית np/yv 5.2
האחרונה. בתקופה בריאות בשירותי לשימוש 1995 במהלך נפשית מצוקה בין הקשר נבחן בהמשך
ראשוני רופא אצל מאחרים יותר מבקרים האחרונה בתקופה מצוקה על שהמדווחים עולה 4 מלוח
£399) דחופה רפואה לשירותי ונזקקים (£399 לעומת £499.) מומחה רופא אצל ,(6596 לעומת $78.)

.(£259 לעומת

רופא בשירותי שימוש על עצמאית השפעה יש 1995 במהלך למצוקה כי נמצא משתני רב בניתוח
כרונית, מחלה מין, גיל, אחרים: מתערבים משתנים על פיקוח לאחר גם דחופה, וברפואה מומחה
רופא בשירותי תכוף שימוש על עצמאית השפעה נמצאה לא אולם, חולים. וקופת שפה הכנסה,
ולא חודשים" בשלושה "ביקור על נשאלו שהמרואיינים מכך נובע זה שדבר ייתכן .(5 (לוח ראשוני
בתקופה אחת פעם לפחות מבקרים שרבים משום הבדלים אותרו לא כנראה הביקורים. תדירות על
ב1995. בריאות בשירותי שימוש על עצמאית השפעה נמצאה לא 1995 לפני מצוקה להרגשת זו.

בריאות. שירותי של גבוהה צריכה על מתמשכת השפעה אין בעבר נפשית שלמצוקה נראה כלומר,

(באחוזים) 1995 במהלך מצוקה הרגשת לפי בריאות, בשירותי השימוש שיעור :4 לוח
מצוקה הרגישו לא מצוקה הרגישו

1995 במהלך 1995 במהלך
n=920 n=143

65.4 78.2 אחרונים* חודשים ב3 ראשוני רופא אצל ביקר
39.1 49.4 אחרונים* חודשים ב3 מומחה רופא אצל ביקר

המרפאה כאשר דחוף רפואי לטיפול נזקק
24^6 382 אחרונה* שנה בחצי סגורה,

p<0.001 *
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רקע משתני ולפי נפשית מצוקה לפי בריאות, בשירותי שימוש של לוגיסטית רגרסיה מקדמי :5 לוח
צולב) ויחס b (מקדם

רופא אצל ביקר רופא אצל ביקר
דחופה לרפואה נזקק חודשים ב3 מומחה חודשים ב3 ראשוני
אחרונים חודשים ב6 אחרונים אחרונים

1,071=1ז 11=1,081 11=778

** 0.71 * 0.37 0.43 1995 במהלך נפשית מצוקה
(2.03) (1.44) (1.54)

0.07 0.18 0.15 1995 לפני נפשית מצוקה
(1.08) (1.20) (1.16)

** 1.07 ** 0.67 ** 0.96 (56 (מעל גיל
(0.34) (1.95) (2.60)

0.15 ** 0.37 0.19 (גבר) מין
(0.85) (0.69) (0.82)

0.19 0.09 0.03 (רוסית) שפה
(1.19) (0.92) (0.97)

0.05 0.06 0.35 הכנסה
(1.05) (0.94) (1.43)

** 0.67 * 0.34 ** 1.18 כרונית מחלה
(1.95) (1.41) (3.27)

0.09 *0.34 0.11 הכללית חולים קופת
(0.92) (0.71) (0.90)

p<0.05 *
p<0.001 **

החולים מקופת רצון ושביעות החיים ובמהלך ב1995 נפשית מצוקה 5.3
שבעי שאינם שמבוטחים מאחר הקופות, להנהלות חשוב משתנה הוא חולים מקופת רצון שביעות
שבעי שאינם המבוטחים אפיון הקופה. את לעזוב אף ואולי הקופה, עובדי עם להתעמת ייטו רצון
מצוקה תחושת בין קשר יש האם בחנו זה במחקר לפיכך, לצורכיהם. ההיענות את לשפר יכול רצון

מהקופה. רצון שביעות חוסר תחושת לבין נפשית

בקרב כי עולה מהלוח רצון. שביעות על לשאלות נפשית מצוקה בין צלווחים סדרת מסכם 6 לוח
משירותי גבוהה רצון שביעות מביעים יותר נמוך שיעור ,1995 במהלך מצוקה הרגשת על המדווחים
שיעור .1995 לפני מצוקה שהרגישו או מצוקה הרגישו שלא מי לעומת כללי באופן החולים קופת
היבטים בפרט הקופה; שירותי של ספציפיים מהיבטים גבוהה רצון שביעות מביעים גם יותר נמוך
המשרד, עובדי יחס האחות, יחס הרופא, יחס השירות: נותני עם ביןאישיים ביחסים הקשורים
הרצון שביעות בתחומי מובהקים הבדלים נמצאו לא המקצועיים. הרופאים ורמת המעבדות שירותי

שנבדקו. האחרים
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החיים במהלך מצוקה הרגשת לפי החולים, קופת משירותי גבוהה רצון שביעות בעלי שיעור :6 לוח
(באחוזים)

מצוקה הרגישו

פעם אי מצוקה הרגישו לא 1995 במהלך 1995 לפני

86 72 83 כללי** באופן החולים קופת
84 77 82 המשפחה רופאי של מקצועית רמה
91 84 88 המשפחה* רופאי יחס
89 81 84 האחיות* יחס
81 74 74 מקצועיים* רופאים של מקצועית רמה
82 78 76 הקופה/המרפאה במשרדי עובדים של יחס
74 71 65 התרופות מבחר
80 75 76 והתחייבויות הפניות קבלת קלות
80 70 81 המעבדות* שירותי
94 91 94 הקופה מתקני של התחזוקה רמת

p<0.05 *
p<0.01 **

נערכה הקופה, משירותי רצון שביעות על תלויה בלתי השפעה יש מצוקה להרגשת האם לבחון כדי
מממדי אחד תלוי כמשתנה נכלל מודל בכל לוגיסטית. רגרסיה מסוג רבמשתניים ניתוחים סדרת
הרופא של מקצועית מרמה רצון שביעות כללית, רצון (שביעות 6 בלוח שמוצגים הרצון שביעות
לפני מצוקה והרגשת 1995 במהלך מצוקה הרגשת זהים: היו מודל בכל המסבירים המשתנים וכו').
ושפה. הכנסה כרונית, מחלה מין, גיל, קופה, לפקח: רצינו שעליהם אחרים, רקע משתני וכן ,1995

הרצון שביעות על רק תלויה בלתי השפעה יש 1995 במהלך נפשית מצוקה להרגשת כי נמצא
הרגשת בין דומשתני בניתוח שנמצא שהקשר נראה כלומר, .(7 לוח (ראה החולים מקופת הכללית
נבע המקצועי, והרופא המשרד עובדי האחות, הרופא, מיחס יותר נמוכה רצון לשביעות מצוקה
לפני מצוקה שלהרגשת לציין חשוב כן כמו האחרים. הרקע למשתני נפשית מצוקה שבין מקשרים
במצוקה הולם שטיפול אפוא נראה הקופה. משירותי נוכחית רצון שביעות על השפעה אין 1995

מהקופה. אלו מבוטחים של הרצון שביעות רמת את לשפר עשוי נפשית
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מצוקה הרגשת לפי החולים, קופת משירותי רצון שביעות של לוגיסטית רגרסיה ניתוח :7 לוח
(n=1,031) אחרים רקע משתני ולפי החיים במהלך

Odds Ratio b מקדם רקע משתני
0.51 **0.67 1995 pnni /7p?yjj n\ynn
0.73 0.32 1995 לפני מצוקה הרגשת
1.93 **0.66 (56 (מעל גיל
1.72 *0.54 נמוכה הכנסה
1.14 0.13 (גבר) מין
0.17 **1.80 (רוסית) שפה
0.92 0.08 כרונית מחלה
0.25 **1.39 הכללית חולים קופת

2^3 קבוע
p<0.05 *
p<0.01 **

נפשי סיפול לקבלת פנייה 5.4
נפשי. טיפול לקבל פעם אי פנו האם נשאלו חייהם במהלך מצוקה הרגשת על שדיווחו הנחקרים
הנחקרים בשיעור הבדלים נמצאו עזרה. לקבל 6ל38 פנו נפשית מצוקה שחשו מי מתוך כי נמצא
גבוה עזרה לקבלת הפונים ששיעור נמצא .(8 (לוח שונים רקע מאפייני פי על עזרה לקבלת שפנו
דוברי בקרב גם גבוה לעזרה הפונים שיעור (כ>?309). האחרים הגילים לעומת (£479) 5535 בני בקרב
בערים לעזרה הפונים שיעור לבסוף, .(1570) ערבית ודוברי (1170) רוסית דוברי לעומת (4570) עברית
לפני מצוקה שחשו שמי עוד עולה 8 מלוח .(3070) קטנים ביישובים מאשר יותר גבוה (4370) הגדולות
ייתכן .(£319) 1995 במהלך גם מצוקה שהרגישו ממי יותר נפשית, עזרה לקבל פנו (47^ 1995

שחוסר גם ייתכן כי אם זמן. שאורך תהליך הוא נפשית עזרה שחיפוש מכך נובע זה שהבדל
זו. בתקופה יותר נמוכים פנייה לשיעורי גרם נפש בריאות שירותי למתן האחריות לגבי הבהירות
על שדיווחו ממי יותר קשים אירועים על דיווחו בעבר נפשית מצוקה על שדיווחו שאנשים גם ייתכן

לאחרונה. מצוקה

רקע מאפייני פי על נפשית, עזרה לקבלת שפנו הנחקרים בשיעור מובהקים הבדלים נמצאו לא
כללית, בריאות מצב הערכת יישוב, גודל הכנסה, משפחתי, מצב השכלה, מין, שנבדקו: אחרים

חולים. וקופת כרונית מחלה
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באחוזים) (293=וז, רקע משתני לפי נפשי. טיפול לקבלת פנייה :8 לוח
עזרה לקבלת הפונים רקע משתני

חולים קופת
40.3 . (208=1ז) הכללית
37.7 (n=38) מכבי
20.0 (n=28) לאומית
40.3 (19=1ז) מאוחדת

מין
31.4 (11=102) זכר
41.6 (n=191) נקבה

גיל
29.8 (!1=65) 3422
47.3 (11=128) 5535
31.5 (11=100) +56

משפחתי מצב
36.3 (11=184) נישואים
50.6 (n=32) גירושים
34.9 (n=51) אלמנות
39.9 (11=23) רווקות

הריאיון" שפת
44.9 (11=209) עברית
25.0 (n=45) ערבית
16.5 (n=39) רוסית

עלייה** שנת
40.5 (82=1ז) 19611909
55.2 (n=28) 19881962
13.4 (n=39) 1989+

יישוב* גודל
30.2 (11=117) קטן יישוב
43.2 (11=176) גדול יישוב

האחרונים החודשים בשלושת עבד
39.9 (11=163) כן
35.8 (11=129) לא

הכנסה
36.2 (11=102) 2,800 עד
34.1 (11=114)7,0002,801
46.1 (11=37)7,001 +

השכלה
40.3 (11=71) השכלה וללא יסודי
34.7 (11=94) תיכון
39.3 (11=125) ואקדמי תיכוני על מוסד

כרונית מחלה
36.1 . (11=147) כן
40.1 (11=145) לא

כללית בריאות מצב הערכת
44.9 (11=54) מאוד טוב
43.8 (n=93) טוב
31.6 (11=101) טוב כך כל בינוני/לא
31.4 (11=20) טוב לא
44.0 (11=13) גרוע

המצוקה** הרגשת מועד
47.1 (n=141) 1995 לפני
306 (n" 140) במהלכה וגם 1995 מלפני

p<0.05 *
p<0.01 **
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מוצגות 9 בלוח עזרה". לקבלת "פנייה על רקע משתני של ההשפעה לבחינת משתני רב ניתוח ערכנו
בגישה קשיים משקף שהדבר ייתכן עזרה. לקבלת פחות פנו רוסית שדוברי לראות אפשר התוצאות.
עקב להם, נגישים פחות בישראל שהשירותים גם ייתכן אך המועצות, בברית הנפש בריאות לשירותי
בשיעור הבדל שאין אף עזרה, לקבל יותר פנו גדולים יישובים תושבי תרבות. והבדלי שפה קשיי
לשירותי הנגישות קטנים שביישובים ייתכן לפיכך, וגדולים. קטנים יישובים תושבי בקרב המצוקה
למין, לגיל, נפשית. עזרה לקבל פחות פנו לאומית חולים קופת מבוטחי יותר. קשה הנפש בריאות
עזרה לקבלת פנייה על מובהקת השפעה אין משפחתי ולמצב כרונית מחלה לקיום להכנסה,

נפשית."

(n=293) רקע משתני לפי נפשית", עזרה לקבלת "פנייה המשתנה של לוגיסטית רגרסיה ניתוח :9 לוח
Odds Ratio B מקדם משתנה

0.56 0.57 (55 (מעל גיל
0.70 0.35 (זכר) מין
0.23 **1.45 רוסית) (דוברי שפה
1.39 0.33 אלמנות) או (גירושים משפחתי מצב
1.07 0.07 נמוכה הכנסה
1.11 0.11 כרונית מחלה
1.36 0.30 הכללית חולים קופת
0.34 *1.07 לאומית חולים קופת
1^90 *0.64 גדולים) (יישובים יישוב גודל

p<0.05 *
p<0.002 **

68.1 9?<  המודל לפי נכונים ניבויים אחוז

להתמודד שהצליחו ענו £ל74 לכך. הסיבה על נשאלו נפשית עזרה לקבלת פנו שלא שענו הנחקרים
9X לעזרה; לפנות נוח הרגישו שלא ענו ו£119 המחיר בגלל פנו שלא ענו £69. הבעיה.12 עם בעצמם
שניתנו הסיבות את לפנות. למי ידע וחוסר הבריאות במערכת אמון חוסר בהן אחרות, סיבות ציינו
מערכת לארגון הקשורות ו"סיבות לבד" "התמודד קבוצות: לשתי סיווגנו לעזרה פנייה לאי
נוחות חוסר בתחושת המתבטא מסטיגמה, הפחד וכן אמון חוסר ידע, חוסר מחיר, (בהן הבריאות"
לא 1995 במהלך מצוקה שהרגישו מי בקרב גבוה ששיעור עולה 10 מלוח לטיפול). בפנייה הכרוכה
כן לפני מצוקה שהרגישו לאלו בהשוואה ($32<) למערכת הקשורות מסיבות עזרה לקבלת פנו

שניתוח מאחר ברגרסיה, שנכללו משתנים לכמה סטטיסטית מובהקת השפעה נמצאה שלא ייתכן 11

עזרה לקבלת פנייה על שהשאלה מאחר זאת, (292=ח). מרואיינים של קטן מספר על נערך הרגרסיה
נפשית. ממצוקה שסבלו שדיווחו למרואיינים רק הופנתה

השערה לבדוק ניתן לא אולם מלכתחילה. נמוכה הייתה שלהם המצוקה שרמת לכך קשור שהדבר ייתכן 12
הנוכחי. במחקר זו
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החלת בעקבות הנפש בריאות שירותי ארגון לגבי הבהירות חוסר את מבטא שהדבר ייתכן (70ר\}.
הקופות. אחריות למול שירותים למתן המדינה ואחריות החוק

(באחוזים) רקע משתני לפי עזרה, לקבלת פנייה לאי סיבות :10 לוח
הקשורות סיבות עזרתי

למערכת לעצמי סה"כ
26.0 74.0 100 סהכ

מצוקה* הרגשת סועד
16.7 83.3 100 (n=75) 1995 לפני
32.1 67.9 100 (n=96) ובמהלכה 1995 לפני

*I'D

33.7 66.3 100 גברים
200 800 100 נשים

p<0.05 *

נפשית במצוקה המטפל הגורם 5.5
או לפסיכולוג פנו £399 כי נמצא פנו. למי נשאלו נפשית עזרה לקבל פנו כי שענו הנחקרים
סוציאלי לעובד פנו 170 לחברים, או משפחה לבני פנו 19?£ המשפחה, לרופא פנו 2570 לפסיכיאטר,

פסיכיאטרי. חולים לבית שפנו ענו 70$\ אחרים רפואה לגורמי פנו $6. הרווחה, לשירותי או

בריאות מצב סוציודמוגרפיים, מאפיינים נבחנו השונות, העזרה למסגרות הפונים את לאפיין כדי
עברית דוברי לעומת לחברים שפנו ענו (819S) ערבית דוברי של גבוה שיעור חולים. בקופת וחברות
בלבד). ו6 11) מועט היה ורוסית ערבית דוברי מקרב העונים מספר כי לציין יש .(£09) ורוסית (£13)
מין, חולים, קופת שנבדקו: האחרים המשתנים לבין לעזרה פונים שאליו הגורם בין קשר נמצא לא

עלייה. ושנת משפחתי מצב הכנסה, כרונית, מחלה כללית, בריאות מצב הערכת השכלה, גיל,

של או (ממשלתית ציבורית למסגרת פונים אנשים האם היא המטפל הגורם בנושא נוספת שאלה
מאלו שכ£309 עולה מהסקר נפשית. במצוקה חשים הם כאשר פרטית, למסגרת או החולים) קופות
פנו (כ£20 הציבורי לסקטור פנו ו£709 טיפול לקבלת הפרטי לסקטור פנו עזרה לקבל שפנו
מגמה מסתמנת רקע, מאפייני פי על ההבדלים מבדיקת חולים). לקופת ו£509 ממשלתית למסגרת
,(0.06) גבוהה אינה המובהקות רמת אולם פרטית; למערכת ופנייה גבוהה הכנסה בין קשר של
ש"ח 7,000 מעל ההכנסות בעלי בקרב כצפוי, .(11 (לוח יחסית הנמוך המקרים מספר שעקב ייתכן
לא .(£199) יותר נמוכות הכנסות בעלי לעומת (£509) הפרטית למערכת פונים יותר גבוה שיעור
שנבדקו, אחרים רקע מאפייני פי על הפרטית למערכת הפונים בשיעור מובהקים הבדלים נמצאו

חולים. קופת יישוב, מקום כרונית, מחלה קיום משפחתי, מצב השכלה, מין, כמו:
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(11=61) (באחוזים) הכנסה לפי הפרטית. או הציבורית במערכת טיפול קבלת :11 לוח
הפונים שיעור הפונים שיעור

הפרטית למערכת הציבורית למערכת סה"כ הכנסה רמת
26.3 73.7 100 0הכ
18.4 81.6 100 (n=20) 2,800 עד
19.4 80.6 100 (n=27) 7,0002,801
49J 505 100 (n=15)7,001 +

p=0.068

הטיפול משן 5.6
יכול המידע מספיק. להם נראה להם שהיו הטיפול) (משך הפגישות מספר האם נשאלו הנחקרים
עם זאת, מלבד הטיפול. איכות בשיפור וכן המטופלים לצורכי המערכת של היענותה בשיפור לסייע
החולים, קופות של אחריותן לתחום הבריאות משרד של מתחומו הנפש בריאות שירותי העברת
לפי אדם, לכל שיאושר הטיפולים מספר את ירחיבו או יגבילו הקופות אם זה, בנושא שינוי ייתכן

בעתיד. בסקרים למעקב בסיס יהיו זו שאלה נתוני לפיכך, ואחרים. כלכליים שיקולים

נמצאו להם. הספיק הפגישות שמספר חושבים עזרה לקבלת שפנו מאלו אחוזים ושבעה ארבעים
(לוח שונים רקע מאפייני פי על מספיק היה הפגישות שמספר שהרגישו הנחקרים בשיעור הבדלים
בעלי בקרב ,56+ בני בקרב נמוך מספיק הטיפול שמשך החושבים המרואיינים ששיעור נמצא .(12

קבלת למסגרת קשר נמצא לא נמוכה. הכנסה בעלי ובקרב ערבית דוברי בקרב יסודית, השכלה
שירותי או משפחה רופא נפש, בריאות (שירותי השירות נותן ולסוג פרטי) או (ציבורי הטיפול

רווחה).

מאפייני פי על גם מספיק הפגישות שמספר שענו הנחקרים בשיעור מובהקים הבדלים נמצאו לא
חולים, קופת כללית, בריאות מצב הערכת כרונית, מחלה משפחתי, מצב מין, שנבדקו: אחרים רקע

עלייה. ושנת האחרונים החודשים בשלושת עבדה

בשאלות שהוכנסו תלויים הבלתי הרקע למשתני בנוסף זה. בנושא גם נערך משתני רב ניתוח
נמצאה (גבר) למין הציבורי. או הפרטי בסקטור טיפול קבלת של המשתנה גם נכלל הקודמות
מהמשתנים אחד לא לאף אולם כמספיק, הטיפולים מספר הערכת על ביותר החזקה ההשפעה
כאן, גם ייתכן, מספיק". לך נראה הפגישות מספר "האם השאלה על מובהקת השפעה אין האחרים
מובהקים. אינם שנמצאו ההבדלים ולכן קטן, הטיפול משך של זו לשאלה שענו הנשאלים שמדגם
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(באחוזים) רקע משתני לפי הטיפול, משך הערכת :12 לוח
"מספר שענו מי שיעור

הספיק" הפגישות דמוגרפיים משתנים
ג'ל*

40.5 (n=22) 3422
59.3 (n=54) 5535
34.6 (n=39) 56+

. השכלה
34.0 (11=28) השכלה וללא יסודי
46.6 (n=29) תיכוני
67.3 (n=45) אקדמי ומוסד תיכוני על ספר בית

מוצא)* לפי (תוקן השאלון מילוי שפת
51.3 (n=96) עברית
5.5 (n=ll) TPriV
58.9 (n=7) רוסית

* הכנסה
38.8 (n=33) 2,800 עד
58.8 (n=30) 7,0002,801
82J (n=16)7,001 +

p<0.05 *

דיון .6
המחקר הצרכן. של מבטו מנקודת עזרה חיפוש ובדפוסי נפשית לעזרה בהזדקקות התמקד זה דוח
על ולא הבוגרת הכללית האוכלוסייה של מייצג מדגם על לראשונה מתבסס שהוא בכך מתייחד
2796 כי מורים הסקר ממצאי הנפש. בריאות לשירותי או הבריאות לשירותי הפונים אוכלוסיית
אתה להתמודד יכלו שלא נפשית, מצוקה חייהם במהלך הרגישו בישראל הבוגרים מהתושבים
.(1995 (במהלך האחרונה בתקופה מצוקה 1\y>nn(13?£:<) וכמחציתם ,(lifetime prevalence) בעצמם

גם כמו היעד, באוכלוסיית שוני עקב אחרים, מחקרים לממצאי המחקר ממצאי את להשוות קשה
אבחון סולם באמצעות נפשית מצוקה נמדדה ושבו בארה"ב שנערך ECAn במחקר המחקר. בכלי
הפרעה על דיווחה מהאוכלוסייה 0$<ו:12י מעט: גבוהות כי אם דומות, תוצאות נתקבלו פסיכיאטרי

.(Regier et ai., 1993) החיים במהלך נפשית
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פסיכיאטרי אבחון בסולם שימוש נעשה (3324 (בני בישראל צעירים אוכלוסיית בקרב ארצי בסקר
בקבוצת כי נמצא הנוכחי בסקר זאת, לעומת מהמשתתפים. 20?£ בקרב נפשית הפרעה ואובחנה
בקרב נערך בישראל שבוצע אחר סקר .1995 במהלך קשה נפשית מצוקה על 1270 רק דיווחו זו גיל
הבודק כלי בעזרת הדרום. באזור הכללית חולים בקופת ראשוניות למרפאות הפונים אוכלוסיית

.(Shiber et al., 1990) מהפונים כ^69 בקרב נפשיות הפרעות אובחנו (GHQ) נפשית מצוקה

המחקר מכלי והן הנחקרת האוכלוסייה מאופי הן נובע המצוקה בשיעורי ההבדל כי להניח סביר
בסולם שימוש נעשה אחרים בסקרים מצוקה; הרגשת על המרואיינים נשאלו הנוכחי בסקר השונים.
נפשית הפרעה אמנם כי לזכור חשוב נפשיות. הפרעות מאובחנות שבאמצעותו פסיכיאטרי, אבחון
הרגשת אבל למשל), אישיות, (הפרעות לעזרה ובהזדקקות מצוקה בתחושת בהכרח כרוכה אינה
כסובלים או נפשית הפרעה כבעלי מאובחנים שאינם מי אצל גם קיימים עזרה וחיפוש מצוקה
לקבל פנו פסיכיאטרית אבחנה ללא אנשים של קטן לא אחוז כי נמצא eca במחקר נפש. ממחלת

.(Regier et al., 1993) עזרה

מצוקתם מתחושת רבה במידה מושפעים הנפש בריאות בשירותי ושימוש עזרה שחיפוש מאחר
לצורך חיוני המצוקה הרגשת על הסובייקטיבי המידע ,(Leaf et al., 1988) המבוטחים של האישית
שמחקרים מאחר בזהירות, זה מידע לבחון יש זאת, עם הנפש. בריאות בתחום השירותים תכנון
ובין הרופאים של הדיווח בין עצמי, דיווח בין התאמה חוסר העלו שונים מדידה כלי בין המשווים
הסובייקטיבית הנפשית המצוקה ששיעורי להיות יכול לפיכך הפסיכיאטריים.13 המדידה סולמות
בעתיד שייעשו במחקרים לכן אובייקטיביים. מדידה בכלי המשתקפים המצוקה משיעורי קטנים
מי את לאתר וכדי נפשית, תחלואה על מדויק לאומדן להגיע כדי מחקר כלי כמה לשלב חשוב

עליה. מדווחים שאינם או למצוקתם מודעים שאינם

מלמד הניתוח משתני. רב ניתוח ערכנו הנפשית המצוקה בתחום הסיכון קבוצות את לאפיין כדי
מדווחים אלמנים או וגרושים נמוכה השכלה בעלי רוסית, דוברי כרונית, במחלה חולים נשים, כי
האחרונה. השנה במהלך נפשית מצוקה על וכן חייהם, במהלך נפשית מצוקה על מאחרים יותר
הכללית חולים קופת מבוטחי כאשר החולים, לקופת גם עצמאית השפעה נמצאה זאת, מלבד
משרתת, זו קופה כלומר, האחרות. הקופות מבוטחי לעומת נפשית מצוקה הרגשת על יותר מדווחים
מאפיינים השפעת סילוק לאחר גם יותר, רבה נפשית ממצוקה הסובלת אוכלוסייה כנראה,

המבוטחים. של דמוגרפיים

בעוד כי נמצא (Feidman, Rabinowitz and BenYehuda, 1995) ובןיהודה רבינוביץ פלדמן, של במחקר 13
בלבד, $14. על הצביע העצמי הדיווח מהנחקרים, 25J0 בקרב מצוקה זוהתה perid סולם שבאמצעות

מהנחקרים. \l<?c בקרב מצוקה זיהו משפחה רופאי ואילו
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כי ייתכן .(Kessler et al., 1994) מוכרת תופעה הם וגברים נשים בקרב שונים נפשית מצוקה דפוסי
הנפשית מצוקתן על לדווח בנכונותן או נפשית למצוקה נשים של יותר הרבה במודעותן קשור הדבר
תופעה עקב יותר. גבוהה אכן שלהן המצוקה רמת כי גם ייתכן זאת, עם הגברים. של נטייתם לעומת
קבוצה. לכל נפרד משתני רב בניתוח מצוקה הרגשת ובין הרקע משתני בין הקשר את בחנו זו,

השכלה אלמנות), או (גרושות משפחתי מצב בין חיובי מיתאם יש נשים בקרב כי מלמד הניתוח
נמצאה גם גברים בקרב החיים. במהלך נפשית מצוקה על דיווח לבין כרונית, ומחלה נמוכה
אין האחרים הרקע למשתני נמוכה. להכנסה וכן כרונית ולמחלה משפחתי למצב חיובית השפעה

הנפשית. המצוקה הרגשת על תלויה בלתי השפעה

לשעבר המועצות מברית עולים בקרב נפשית ממצוקה הסובלים של יחסית הגבוה השיעור תופעת
zilber and) זו אוכלוסייה בקרב שנעשו אחרים במחקרים גם נמצאה ותיקים ישראלים לעומת
ברית עולי בקרב המצוקה שיעור כי גם נמצא פאלק ג'וינטמכון של במחקר 14(Lerner, 1996

הראשונה בשנה עולים בקרב שנמצא מזה שונה אינו עלייתם, לאחר שנים חמש לשעבר, המועצות
בניתוק כרוכה העולים של הנפשית מצוקתם כי לשער אפשר .(1996 ולרנר, קרטיס (זילבר, בארץ
למתח הגורמים תהליכים  אחר מצד חדשה בארץ ובקליטה ובהסתגלות אחד מצד ובאובדן

.(1996 ולרנר, קרטיס זילבר, ;Williams and Berry, 1991 ;Rack, 1988) נפשית ולשחיקה

נשים אצל נמוכה (השכלה נמוך סוציואקונומי למעמד נפשית מצוקה שבין הקשר על הממצאים
אחרות במדינות שנערכו מחקרים ממצאי עם אחד בקנה עולים גברים) אצל נמוכה והכנסה
חיים סגנון יותר, ירוד וכללי גופני מצב היא זו לתופעה הניתנות הסיבות בין .(Kessler et al., 1994)

.(Fritz, 1989) היומיום לחיי הקשורים ומתחים במיוחד צנוע

נשואים של נפשית מצוקה לעומת ואלמנים גרושים של יותר גדולה נפשית למצוקה הסיבה אולי
תמיכה של יותר נמוכה ברמה אף ואולי המשפחתי המעמד בשינוי הקשור משבר היא ורווקים
Aneshensel et al.,) נפשי ומתח לדאגה מוכר גורם היא כרונית מחלה גם .(Cobb, 1976) חברתית

.(1993

אלמנים או וגרושים נמוך סוציואקונומי מעמד בעלי רוסית, דוברי כרוניים, חולים נשים, לסיכום,
לטפל כדי נפש. בריאות שירותי של יותר רבים צרכים בעלי הם ולכן סיכון, קבוצות כנראה, הם,
אבחון אבחון. שיחות ליזום אף ואולי במיוחד, מודעים להיות השירותים נותני על הולם, טיפול בהם
הבריאות; למערכת עלויות לחסוך יכולים המתאים בזמן טיפול ומתן הנפש בבריאות בעיות של נכון

לרמת והושוותה המפרץ מלחמת ערב ,1990 בדצמבר עולים של המצוקה רמת נמדדה זה במחקר 14
האוכלוסיות בין ההשוואה יכולת לפיכך אחרת. בתקופה שנמדדה ותיקים ישראלים של נפשית מצוקה

מוגבלת. זה במחקר
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הנפש) בריאות שירותי רק (לא כלליים בריאות בשירותי השימוש שיעור כי מראים שונים מחקרים
Mumford et al., 1992; Schiesinger et al., 1983;) נפשיות מבעיות הסובלים בקרב ניכר באופן גבוה
מאשר יותר נמוכה להיות יכולה הנפשי הטיפול עלות רבים במקרים .(Silver and Abboud, 1994

אותר. לא הנפשי שמקורן סומטיות בבעיות וטיפולים תרופות בדיקות עלות

שחשו מי בקרב יותר גבוה בריאות בשירותי שהשימוש לכך אינדיקציה נמצאה זה במחקר גם
רפואה בשירותי ושימוש מומחה רופא אצל ביקור לגבי נמצא כך האחרים. לעומת נפשית מצוקה
שהמצוקה להיות יכול יותר. נמוכה החולים קופת משירותי רצונם שביעות כי גם נמצא דחופה.
יכול אחר הסבר החולים. קופת משירותי זה ובכלל מהחיים, רצון שביעות חוסר מולידה הנפשית
את שרואים מאחר הנפשית, לבעיה פתרון להעדר קשור מהקופה הרצון שביעות שחוסר להיות

הנפשיות. הבעיות זה ובכלל הרפואיות הבעיות כלל לפתרון כאחראית הקופה

£ל38 שרק הממצא לנוכח תוקף משנה מקבל נפשית במצוקה אנשים לאיתור יזומה לפנייה הצורך
הפונים שיעור כי נמצא אחרים במחקרים גם נפשית. עזרה לקבל פנו נפשית מצוקה שהרגישו ממי
מ^40 נמוך מקצועית לעזרה הפנייה שיעור מצוקה, על המדווחים לעומת ניכר באופן נמוך לעזרה
מצוקה שהרגישו ממי כ^60 כי נמצא Consumer Reportsa .(Regier et al., 1993; Kessler et al., 1994)
הגבוהים אלו שיעורים כי לזכור יש אולם, מקצועית. עזרה לקבל פנו האחרונות השנים בשלוש
לענות ושבחרה העת כתב את הקוראת האוכלוסייה על נערך שהמחקר בכך קשורים יחסית

נפשית. מצוקה החשים האנשים כלל את בהכרח מייצגת אינה ולפיכך לשאלון,

במסגרת לכך. הסיבות לגבי שאלה מעוררים נפשית לעזרה יחסית הנמוכים הפנייה שיעורי
החולים, לקופות הנפש בריאות שירותי על האחריות להעברת הבריאות מערכת של היערכותה
תשובה לתת אפשר אי זה מחקר מנתוני אלה. בשירותים הצפוי השימוש על המעבר השפעת נידונה
שלישים שני רק כי נמצא הגודל. סדר על ראשוני רושם רק לקבל ניתן אך לשאלה, משמעית חד
לפנות" נוח לא ש"חשו ציינו מהם אחוזים ועשרה עזרה, לקבל פנו לא נפשית מצוקה מהחשים
וייתכן לבד" "התמודדו כי ענו נוספים אחוזים וחמישה שבעים מסטיגמה). חשש המבטא (נימוק
בריאות שירותי יינתנו כאשר סטיגמה. בהם שתדבק מחשש לבדם להתמודד בחרו לפחות שחלקם
הסטיגמה ותופחת השירות של בתדמיתו שינוי יחול כי צפוי החולים קופות באמצעות הנפש
איננו אולם טיפול. לקבל יפנו זו מסיבה עזרה מבקשת שנמנעו מי וכל עזרה לקבלת שבפנייה
את לבדוק יש ובעתיד המבוטחים, בהתנהגות הצפוי השינוי היקף את במדויק לאמוד יכולים
העברת בעקבות יקרה מה ללמוד צריך כן כמו מעמיק. במחקר לטיפול פנייה לאי הסיבות

לטיפול. בפנייה הכרוכה הסטיגמה את להפחית שעשויה פעולה לקופות; האחריות
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קטנים ביישובים והגרים לאומית חולים קופת מבוטחי רוסית, שדוברי נמצא משתני רב בניתוח
עולים על אחר במחקר גם נמצא דומה ממצא נפשית. עזרה לקבלת לפנות לא מאחרים יותר נוטים
לנגישות קשור שהדבר ייתכן קטנים, יישובים לתושבי באשר .(Zilber and Lerner, 1996) מרוסיה
באזורי פועלות הנפש בריאות מיחידות >$ל18 רק נפש. בריאות שירותי פחות קיום עקב יותר נמוכה
לאחר שגם עוד עולה מהניתוח הקטנים. היישובים מרבית נמצאים שם ודרום), (צפון הפריפריה
מאשר לעזרה לפנות פחות נוטים לאומית חולים קופת מבוטחי השונים, הרקע משתני על פיקוח
לבחון מקום יש הקופה. של השירותים לפריסת קשור שהדבר ייתכן אחרות. בקופות מבוטחים
אלו. צריכה דפוסי של האפשריות ההשלכות ואת הסיבות את נוסף במחקר יותר מעמיקה בצורה

או משפחה לבני לעזרה שפנו ערבית דוברי של הגבוה השיעור הוא זה במחקר נוסף בולט ממצא
בזהירות להתייחס (יש רוסית מדוברי ואף עברית דוברי מקרב בלבד 1370 לעומת (S2f0) לחברים
בנגישות אחד מצד קשור שהדבר ייתכן זעיר). היה אלה בקבוצות הנחקרים מספר כי לנתונים
שירותי לקידום הממלכתית (הוועדה נפש בריאות לשירותי הערבית האוכלוסייה של יותר נמוכה
בקהילה יותר החזקים ההדדית העזרה לדפוסי  אחר ומצד (1993 הערבית, לאוכלוסייה הבריאות
נמנעות באוכלוסייה מיעוטים שקבוצות כך על בספרות דיווחים עם אחד בקנה עולה זה ממצא זו.

(Savoya, 1994 ;1995 ומרק, פופר (פלדמן, נפשית עזרה לקבלת מלפנות

קיום על להעיד יכול זה ממצא פרטיות. למסגרות פנו £309, עזרה, לקבל שפנו שדיווחו מי מבין
אולי הנתפסים פרטיים גורמים העדפת ועל ציבוריים נפש בריאות לשירותי בפנייה סטיגמה
גם נובע שהדבר ייתכן יותר. גבוהה מקצועית רמה בעלי או וסודיות, פרטיות על יותר כשומרים
במחקר נמוכה. ונגישות ארוכים תורים שיוצר מה ציבוריים; טיפול גורמי של מספיק מספר מהעדר
הסיבות הבנת פרטיות. מסגרות להעדפת הסיבות על ולעמוד זה נושא להרחיב מקום יש המשך
גבוה הפרטית למערכת הפונים שיעור כצפוי, הציבוריים. הנפש בריאות שירותי בשיפור לסייע יכולה
אחרים. דמוגרפיים למשתנים קשר נמצא שלא לציין מעניין הגבוהה. ההכנסה בעלי בקרב יותר

מצוקה שחשו מרואיינים של יותר גבוה ששיעור הוא אחריו לעקוב להמשיך שיש נוסף ממצא
עקב עזרה לקבל פנו לא כי טענו, (70ד1) כן לפני מצוקה שהרגישו מי לעומת (3296) 1995 במהלך
למי יודע "לא לעזרה", לפנות נוח לא ו"הרגיש גבוה" ("מחיר השירותים למערך הקשורות סיבות
שההבדלים ייתכן לבדם. להתמודד שהצליחו כיוון פנו, לא האחרים במערכת"). מאמין "לא לפנות",
היא הפנייה לאי הסיבה המצוקה, חלוף לאחר בדיעבד, כאשר זמן; של בפרספקטיבה קשורים
רק זוכרים כי גם וייתכן אחרות סיבות ניתנות לאירוע יותר הקרוב ובזמן עצמית, התמודדות
הנפש בריאות לשירותי הנגישות רמת אחר לעקוב להמשיך חשוב זאת, עם יותר. קשים אירועים

בעקבותיה. הצפוי השירותים במערך והשינוי הרפורמה יישום לאחר במיוחד
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שמשך אמרו רקכ^50 כי נמצא הטיפול. משך על השאלה היא השירותים לאיכות נוסף אינדיקטור
56 בני מבוגרים בקרב יחסית נמוך מספיק הטיפול שמשך העונים שיעור מספיק. היה הטיפול
מאחרים טוב פחות יודעות אלו קבוצות כי ייתכן ערבית. ודוברי ומטה יסודית השכלה בעלי ומעלה,
יכולים אלו ממצאים הולם. לטיפול זכו שלא חשות הן ולכן המערכת, מטעם השירותים את לנצל
הניתנים לשירותים מיוחדת לב תשומת מתן תוך השירותים, איכות לבקרת מוצא נקודת לשמש
בקרב כמספיק הטיפול משך הערכת בין הבדל נמצא לא כי לציין מעניין החלשות. לאוכלוסיות
הנפש, (בריאות השונים הטיפול לגורמי הפונים ובקרב ציבוריות לעומת פרטיות למסגרות פונים
גורם שהוא להניח שסביר עצמו, הטיפול משך נבחן לא זה במחקר כי לציין יש וכר). משפחה רופא
יישום עם המגמות אחר ולעקוב להמשיך חשוב זה בנושא גם כמספיק. הערכתו על משפיע

בקהילה. לטיפול מאשפוז הדגש והעברת הנפש בריאות בשירותי הרפורמה

מצביעים המחקר ממצאי הנפש, בריאות בשירותי להתבצע העומדת הרפורמה לנוכח בסיכום,
ולפיכך, נפשית, מצוקה יותר שכיחה שבהן הכללית, באוכלוסייה קבוצות מאפייני על לראשונה
גרושים כרונית, מחלה בעלי רוסית, דוברי נמוכה, השכלה (בעלי נפשית לעזרה יותר זקוקות כנראה,
מאחרים יותר המדווחות אוכלוסייה קבוצות על מצביעים הממצאים כן כמו ונשים). אלמנים או
יישובים ותושבי לאומית חולים קופת מבוטחי רוסית, (דוברי מטופלת לא נפשית מצוקה על
למערכת רבות עלויות לחסוך עשוי הנפשיות בבעיות מוקדם וטיפול זו אוכלוסייה איתור קטנים).
הפעלת לקראת מיוחדת חשיבות המחקר לממצאי הרחב. החברתי ובמישור הרפואי במישור
לשירותים, להזדקקות אומדן היא הנפשית המצוקה הנפש. בריאות בשירותי המתוכננת הרפורמה
בריאות בשירותי בפועל לשימוש אומדן הם מצוקה החשים מקרב לעזרה הפונים שיעור על והנתונים
בריאות שירותי את לכלול הכוונה לנוכח להיערך החולים לקופות לסייע יכולים אלו נתונים הנפש.

ממלכתי. בריאות ביטוח חוק במסגרת הבסיסי השירותים בסל הנפש

(מבחינת בשירותים שלהם השימוש דפוסי על וכן נפשית, מצוקה החשים מאפייני על הנתונים
האוכלוסייה, של צורכיה על מלמדים השונים) המקצוע לאנשי ופנייה ופרטי ציבורי בשירות שימוש
שירותים, לתכנן הנפש בריאות ליחידות לסייע יכולים אלו נתונים הנפש. בריאות לשירותי הנזקקת
ולהשגת השירותים לשיווק לדאוג הצריכות עצמאיות ליחידות הפיכתן עם הצרכים על העונים

לפעילותן. תקציב

לצורכי השירותים את להתאים הלאומית ברמה השירותים למתכנני לסייע יכולים הממצאים
יותר. מושכלת בצורה המשאבים את ולהקצות השונות האוכלוסיות

25



שירותים תכנון בתחום פעילותו הרחבת לנוכח הבריאות למשרד לסייע יכולים הסקר נתוני לבסוף,
נפשי, לטיפול פנייה היקף של בנושאים מתמשכים ומעקב להשוואה בסיס בשמשם איכות, ובקרת
את ממלא הטיפול משך שבה המידה והערכת אליו, שפונים הגורם לטיפול, פנייה לאי סיבות
לבחינת לשמש יכול וכן הנפש בריאות שירותי תפקוד על מלמד אלו מרכיבים אחר מעקב הצרכים.

הכללית. לאוכלוסייה השירות על הנפש בריאות בשירותי הרפורמה יישום השפעת

לעומק לבחון גם כן וכמו אלה, בנושאים מגמות אחר לעקוב להמשיך מקום יש בעתיד במחקר
להם. הנזקקות השונות לאוכלוסיות השירותים ונגישות הטיפול איכות כגון ספציפיות, סוגיות
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Abstract .

Data on the adult population's demand for mental health services and on patterns of use are
an important component of the data base needed by those involved in national policymaking
in the mental health field. This information, which is needed even in ordinary times, is
essential duirng a period when changes in the system are being contemplated and
implemented.

Israel, like many countries in the world, is currently conducting a comprehensive reform of
its health system, including mental health services. Thus, policymakers on the national level
and in the sick funds, are faced with the challenge of determining the population's mental
health service needs as a basis for allocating resources and developing services to meet these
needs. However, in Israel, only a few studies have been conducted on the extent of mental
health needs in the general population and the patterns of use of mental health services.

f The goal of this study was to provide data for the first time on the extent of perceived mental
health needs and on consumption patterns of mental health services among adults in Israel
(aged 22 and over) as reported by this population. The study focused on the following:

■ Extent of perceived emotional distress and mental health problems
■ Proportion of those seeking help and their characteristics
■ To whom requests for assistance are made
■ Whether the length of treatment meets the perceived needs of those seeking help
■ The relationship between emotional distress and the use of health services and
satisfaction with services

The data are based on a national survey conducted by the JDCBrookdale Institute between
AugustOctober 1995 as part of an evaluation study of the National Health Insurance Law.
The study was based on a random sample of phone numbers taken from Bezek's
computerized telephone listing. A total of 1 ,394 questionnaires were completed, representing
a response rate of 8590. Eight percent refused to be interviewed and 296 could not be
located; there were communication problems (foreign language, etc.) with the remaining 5 96 .

The interview was conducted over the phone using a structured questionnaire which was
translated into Arabic and Russian to ensure the participation of large, nonHebrewspeaking
population groups.

The study's findings show that some 2796 of the adult population in Israel, at some point in
their lives, have experienced "emotional distress or mental health problems which they had
difficulty coping with alone" ; 1390 reported that they felt this way during 1995. According
to a multivairate analysis, women, those with a chronic disease, Russian speakers, divorced
or widowed adults, those with a low level of education and members of the clalit sick fund
were more likely than others to report having mental health problems during the course of
their lives and in 1995, and therefore may need more help.



Those who reported mental health needs during 1995, compared to those who didn't, more
frequently saw a specialist (4996 versus 3996) duirng the last three months, and required
emergency medical care (3996 versus 2596) duirng the last six months. Having emotional
distress or mental health problems duirng 1995 also seemed to have a negative effect on
satisfaction with the sick fund.

The findings show that 3896 of those who felt they had had emotional or mental health
problems at some point in their lives sought help. Among those aged 3555, 4796 sought
help compared to only 3096 among those of other ages. The percentage was also high for
Hebrew speakers (4596) compared to speakers of Russian (1796) and Arabic (2596). It was
low among members of the Leumit sick fund (2090) compared to members of other sick
funds (4090). Those residing in large cities were more likely to go for help than those in
small towns (4390 versus 3090). Finally, a higher percentage of those suffeirng from
emotional distress piror to 1995 sought help (4796) than did those who felt distress in 1995
(almost 3196). The identification and early treatment of the population suffeirng from
untreated emotional or mental health problems could save the health system many costs.

Those who answered that they did not seek help despite the need, were asked why. Seventy
four percent answered that they managed to cope with the problem alone; 696 cited cost as
the reason; 11 96 responded that they were uncomfortable asking for help; and 996 cited other
reasons including a lack of faith in the health system and not knowing to whom to turn.

Those who did seek help were asked to whom they turned. Thirtynine percent went to a
psychologist or psychiatirst; 2596 to their family doctor; 19% to a family member or firend;
796 to a social worker or social service agency; 6% to some other medical person; and 496
to a psychiatric hospital. Regarding the treatment framework, 3096 turned for assistance to
the pirvate sector and 7096 to the public sector (2096 to a governmental agency and 5096 to
a sick fund). When these differences are examined according to background characteristics,
there appears to be a relationship between income and turning to the pirvate sector. As
expected, a relatively high proportion of those with high incomes turned to the pirvate sector.

In order to obtain an indication of the quality of mental health care, those interviewed were
asked whether, in their opinion, the duration of the treatment was long enough.Fortyseven
percent of those who sought help thought that the number of sessions had been sufficient
while 5396 answered that the number of sessions "was not really enough" or "was not
enough". The percentage of those who felt that the number of sessions met their needs was
low among those aged 56+, among those with an elementary school education, among
Arabic speakers and among those with a low income. No relationship was found with the
treatment framework (public or private) or provider (mental health services, family doctor
or social welfare services(.



The study's findings have special significance in lightof the impending reformof themental
health services. The proportion of those reporting emotional distress indicates the extent of
need for services; the data on the percentage of those who seek assistance among those who
suffer distress show the actual use of mental health services. These data can be of assistance
to the sick funds which must prepare for assuming responsibility for the provision of mental
health services as part of the basic basket of health services.

The data on characteristics of those who experience emotional distress and on their patterns
of service use (the use of public versus private services and which professionals they turn to)
shed light on the needs and consumption patterns of this population. The data can be used
by mental health service providers and national policymakers to plan services targeted to
meet the needs of specific populations and to allocate resources more rationally.

The survey's data can be of use to the Ministry of Health in its expanded role in the planning
of services and quality assurance, serving as a basis for comparison and continuous followup
of subjects such as the number of requests for mental health services, the reasons why people
do not seek assistance, to whom people turn for help, and the extent to which the length of
treatment meets people's needs. A continuing followup of these subjects can provide
insights into the functioning of the mental health services and can serve as a means of
examining the impact of the reforms being implemented in the mental health services on the
services available to the general population.

The study's findings were presented to senior policymakers in the Ministry of Health and the
sick funds as an important input in the process of adapting services to the needs of different
population groups and allocating services on a just and rational basis. The survey's data also
serve as a basis for comparison and continuous followup of the functioning of the mental
health services and for examining the effect of reforms in these services on their provision
to the general population.

It is important to continue to monitor the trends already noted and examine specific issues
in depth, particularly, the quality of care and the accessibility of mental health services for
the various populations who require them.
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