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תקציר
מהתמורות רבות הושפע הנושא האשפוז. במערכת מאוד חשובה סוגיה הוא החולים מבית השחרור
החולים, לבתי התשלום שיטת שינוי כגון: בישראל, הבריאות במערכת האחרונות בשנים שהתחוללו
חשיבות יש השחרור בנושא טכנולוגיים. ושיפורים החולים בתי על החולים קופות של הבקרה הגברת
החולים בתי להנהלות לסייע כדי מוגבל. שלו הרפואי הידע אם גם המאושפז, של לתחושתו רבה
ג'וינטמכון ערך החולים, התנסות על מידע המדיניות לקובעי לספק כדי וכן השירות את לשפר
בשיתוף ,1995 בסתיו נערך הסקר מאשפוז. ששוחררו אדם בני 5,540 בקרב צרכנים סקר ברוקדייל
 הסקר של השני הגל זהו כלליים. חולים בתי ו14 הכללית קופתחולים מרכז הבריאות, משרד עם
מבית השחרור בנושא עיקריים ממצאים מביאים אנו זה בדוח לכן. קודם שנתיים בוצע הראשון הגל
הפנימית החטיבה במשוחררי התמקדות תוך ,1995  1993 בשנים שחלו השינויים ובנושא החולים

הכירורגית. והחטיבה

פרט כולל, והוא ,1995 של בסקר השחרור פרק הורחב הנושא של וגדלה ההולכת חשיבותו בשל
תופעות על תרופות, נטילת על בשחרור הסברים מתן בנושא שאלות גם השחרור, מועד להערכת
רפואית. וביקורת מעקב על הסברים וכן השחרור שלאחר בתקופה ומנוחה אכילה התנהגות על לוואי,

0.8) בקירוב יום של הקיצור למרות זאת, עם מוקדם. שחרור על דיווחו מהמאושפזים משמעותי אחוז
המאושפזים באחוז מובהקת) (ולא קלה עלייה רק חלה ,19951993 בשנים האשפוז במשך יום)
ששוחררו סברו מהמאושפזים אחוזים ושישה שבעים ל210/0). (מ190/0 הזמן לפני שחרור על שדיווחו

הזמן. אחרי ששוחררו סברו ו30/0 בזמן,

של להתנהגותו הנוגע בכל הסברים ובמתן בהדרכה החשיבות את העלתה האשפוז משך קיצור מגמת
ולאן מתי מלא הסבר שקיבלו ציינו מהמאושפזים אחוזים ותשעה שבעים השחרור. לאחר המטופל
ציינו 520/0 רק אך בתרופות. שימוש על מלא הסבר קיבלו (730/0) דומה ואחוז רפואית לביקורת לפנות
על מלא הסבר קבלת על דיווחו דומה ואחוז תרופות של הלוואי תופעות על מלא הסבר שקיבלו
הסבר קיבלו שלא סברו היתר שחרורם. לאחר ספורט, ופעילות לעבודה חזרה כמו יומיומיות, פעולות
אחוזים שישים בהתאמה. (130/0 ,140/0) בלבד חלקי היה שההסבר או בהתאמה, (340/0 ,350/0) כלל
קיבלו 150/0 לנוח; וכמה לאכול מותר מה בבית, התנהגות על מלא הסבר שקיבלו ציינו מהמאושפזים
מהחטיבה משוחררים בקרב יותר בעייתי ההסברים נושא כלל. הסבר קיבלו לא ו260/0 חלקי הסבר
אלו בקרב לבד, הגרים משוחררים בקרב טוב, כלא בריאותם מצב את המגדירים בקרב הפנימית,

גבוהה. השכלה בעלי ובקרב קריטית או קשה הרפואית בעייתם את שהגדירו

ו120/0 באשפוז, הקשורה רפואית בעיה אצלם התעוררה שחרורם שלאחר ציינו מהמאושפזים כשליש
בממוצע וחצי כחודש מולאו השאלונים כי לציין, יש החולים. בבית שוב אושפזו המאושפזים מכלל

השחרור. מועד לאחר
כשהמאושפז  הכללית הרצון לשביעות הדוק קשר קשורה השחרור שחוויית נמצא רבמשתני בניתוח

יותר. גבוהה הייתה רצונו שביעות בזמן, ששוחרר וכשחש בשחרור מספקים הסברים שקיבל חש



החולה והכנת השחרור תהליכי לשיפור מיוחדת לב תשומת להקדיש מקום יש הממצאים, לאור י

העובדה ולאור תתמיד בדוח שנידונה האשפוז משך קיצור מגמת אם יותר עוד חשוב הדבר לשחרור.
רופף. עדיין החולים בבית הרופאים לבין בקהילה הרופאים בין הקשר שבארץ

לבין בינם השוואה תוך הרלוונטיים הממצאים נשלחו בסקר שהשתתפו החולים מבתי אחד לכל
נפגש המחקר צוות בו). השתתפו (אם הקודם לגל השוואה ותוך האחרים החולים בתי של הממוצע

בעייתיים. בתחומים להן לסייע ניסיון תוך הממצאים, עיקרי להצגת החולים בתי הנהלות עם

בסוגיות ולדון לאתר במטרה חולים בתי ומנהלי הבריאות משרד צמרת בפני הוצגו המחקר ממצאי
הלאומית. ברמה מהדוח, שעלו בעייתיות

v



תודת דברי
ובראשונה בראש להם. נתונה ותודתנו רבים באנשים הסתייענו זה דוח ובהכנת המחקר במהלך
את שמלווה ההיגוי ועדת לחברי גם תודה זה. מחקר במסגרת שרואיינו האנשים לכל להודות ברצוננו
ומיה הנדלסמן מאיר בןנון, גבי = המועילות הערותיהם ועל לדוח תרומתם על ראשיתו מאז המחקר
שליט איתמר הכללית; חולים מקופת רוזנבלוט ומיכאל ילין נאוה הבריאות; ממשרד מוהליבר
געי צדק; שערי רפואי ממרכז הלוי יונתן רמב"ם; רפואי ממרכז רווח משה כרמל; רפואי ממרכז

ברוקדייל. מג'וינטמכון רוזן וברוך ברודסקי

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

לרשותנו. שהעמידו האמצעים

צדק, שערי הרפואי במרכז כללית, חולים בקופת הבריאות, במשרד המחשב ליחידות מודים אנו
במחקר. שהשתתפו החולים בתי בכל הקבלה ולמשרדי קומט, בחברת בילינסון, הרפואי במרכז

הבריאות. ממשרד חקלאי לציונה מיוחדת תודה

זה. דוח של טיוטות שקראו רוזן ולברוך חביב לג'ק מודים אנו

הדוחות: ובכתיבת הממצאים בניתוח ובביצועו, המחקר בארגון רבות שעמל המחקר לצוות תודה
שהקימה אשר לעדינה מיוחדת תודה דובנר. ושרון זלצברג סימה דובני, אביגיל איבנקובסקי, מיכל
שסייעה לוונברג למרים ותודה השדה עבודת התקדמות אחר במעקב לנו שסייעה המחשב תכנית את
ולוו'אצ'סלב נאשף לעומר תודה החולים. לבתי הדוחות ובהכנת הסטטיסטיים בניתוחים לנו
סייעו אשר המכון צוות חברי לכל גם תודה ולרוסית. לערבית השאלון את שתרגמו קונסטנטינוב
שיזגל ולאילנה הדוח את שערכה ברבריאן לענת תודה ולבסוף ובהערות. בעצות העבודה במהלך

בהדפסתו. שסייעה
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המחקר ומטרות מבוא *1

הבריאות במערכת האחרונות בשנים שהתחוללו מהתמורות רבות הושפע החולים מבית השחרור
החולים בבתי החולים קופות של הבקרה הגברת החולים, לבתי התשלום שיטת שינוי כגון: בישראל,
חשיבות יש זה בעניין התקצר. הממוצע האשפוז משך אלו תמורות בעקבות טכנולוגיים. ושיפורים
של התנסויותיהם על ללמוד כדי מוגבל. שלו הרפואי הידע אם גם המאושפז, של לתחושתו רבה
משרד בשיתוף צרכנים, סקר 1995 בסתיו ברוקדייל ג'וינטמכון ערך מבטם, מנקודת החולים
הגל  הסקר של השני הגל זהו כלליים. חולים בתי ו14 הכללית חולים קופת מרכז הבריאות,

.(1995 ואחרים, (יובל כלליים חולים בתי עשרה בהשתתפות 1993 בסתיו נערך הראשון

מטרות: שלוש הוגדרו לסקר

השירות. את לשפר להם ולסייע החולים התנסויות על החולים בתי להנהלות השוואתי מידע לספק ♦

לאתר להם ולסייע בארץ החולים בבתי החולים התנסויות על מידע המדיניות לקובעי לספק ♦

הלאומית. ברמה התייחסות הדורשות סוגיות

בעתיד. לצרכים החולים בתי מערכת של לשימושה ובקרה מחקר כלי לפתח ♦

הכלליים, הממצאים (לגבי החולים מבית השחרור לנושא הקשורים ממצאים מביאים אנו זה בדוח
המחקר שיטת של קצרה סקירה לאחר זה. דוח של הראשון בפרק יוצג הרקע .(1997 וברג, יובל ראה
לשביעות החולים מבית השחרור שבין בקשר ונדון החולים מבית השחרור מאפייני על ממצאים נציג
1993 בין שחלו לשינויים התייחסות עם 1995 משנת הממצאים יוצגו סעיף בכל מהאשפוז. הרצון

ל1995.

רקע .2
של לחשיבותו המודעות המערבי העולם במדינות הבריאות בשירותי גברה מעשור למעלה במשך
השירותים, נותני של יומם סדר על עלו מביתהחולים השחרור תכניות החולים. מבית השחרור
פרוצדורות לפי התשלום לשיטת המעבר בגלל ובעיקר בבתיחולים, האשפוז במשך הקיצור בעקבות
יפגע לא השהייה שקיצור להבטיח הצורך עלה זאת בעקבות .(DRG  Diagnosis Related Groups)

.(Chisholm, 1983; Hall, 1985; Hanson, 1988) במאושפזים

מכלל 120/0 דיווחו (Cleary, 1991) בארה"ב שנערך מאושפזים" בקרב רצון "שביעות בסקר
סקר נערך (Neill and Williams, 1993) בבריטניה שונים באזורים הזמן. לפני ששוחררו המאושפזים
שהם מהקשישים 150/0 דיווחו בליוורפול לקהילה. מבתיהחוליס שהשתחררו קשישים, בקרב

.190/0  ובברייטון 100/0  בוויילס הזמן; לפני החולים מבית שוחררו

1



מבית לשחרור ומודלים תכניות גם ופותחו חדשים מדיניות קווי הותוו בעולם שונות במדינות
מבית השחרור תהליך .(Neill and Williams, 1993) התהליך את ולייעל לשפר כדי לקהילה, החולים
עם פעולה בשיתוף הכרוכים מורכבים תהליכים הם בקהילה וההשתלבות ההחלמה ותהליך החולים
; Feather, 1993) ובקהילה חולים בבתי רופאים פסיכולוגים, סוציאליים, עובדים כמו: שונים, גורמים
לשילוב הודות שכן הטיפול, איכות את שיפרו שפותחו השחרור תכניות מקצת .(Soskolne 1993

יותר יעיל טיפול להעניק אפשר רפואי צוות ושל פסיכולוגים של סוציאליים, עובדים של הביןתחומי
וכלכליות. חברתיות ומבעיות מורכבות רפואיות מבעיות הסובלים ולמאושפזים לקשישים בעיקר
הפכו שהותוו הפעולה וקווי השחרור תכניות החוזרים. האשפוזים היקף את הטיפול הפחית כן כמו
Brown 8c Groves, 1988; Hall, 1985; MorrowHowell) הברית בארצות החולים בתי מהנחיות לחלק

.(et al., 1991

החולים מבית השחרור בזמן הסברים ובקבלת בהדרכה הנחיצות את מדגיש האשפוז משך קיצור
ואף במצבם השליטה את לאבד יכולים למשל, קשישים, ; (Neill and Williams, 1993) לקהילה
הברית בארצות החולים. מבית שחרורם עם הולמת הדרכה העדר בעקבות דכדוך בתחושת ללקות
(שלא וולונטריים עירוניים חולים בבתי מאושפזים בקרב בשחרור הסברים קבלת מידת נבדקה
ניתנו הסברים/לא ניתנו  תשובה קטגוריות שתי היו (לשאלות שאלונים באמצעות רווח), למטרות
הוסבר לא כלליים חולים מבתי מהמשוחררים ל140/0 המאושפזים, דיווחי פי על כי ונמצא הסברים)
מקבלים, שהם התרופות של הלוואי תופעות הוסברו לא ל300/0 בביתם, בתרופות להשתמש כיצד
cieary,) בבית אכילה הרגלי ועל בבית התנהגות על הנחיות קיבלו שלא דיווחו מהמשוחררים ו190/0

.(1991

באמצע .(DRG) מסוימות כירורגיות לפרוצדורות חדשים תשלום הסדרי ב1992 הונהגו בישראל
ושירותי אשפוז שירותי ממכירת הממשלתיים החולים בתי של להכנסותיהם תקרה הוגדרה 1995

תמריץ יש החולים לקופות לתקרה, עד זה, הסדר עלפי .(capping) החולים1 לקופות חוץ מרפאות
שנת סוף לקראת להגדילם. תמריץ יש החולים ולבתי האשפוז ימי מספר את למינימום עד להקטין
לכל השולית העלות (שכן המכסה מולאה שבהם חולים בבתי חולים לאשפז לקופות כדאי התקציב,

למינימום. עד הפעילות את להפחית מעוניינים הללו החולים בתי זאת ולעומת אפס), היא מאושפז

האשפוזים של חיוניותם על הבקרה מערך את החולים קופות הגבירו האחרונות בשנים זאת מלבד
קוצרה האחרונות בשנתיים החולים. בבית השהייה משך קיצור את זירז זה תהליך וגם במערכת,

ממש. של קיצור החולים2 בבתי השהייה

ריאליים, במונחים החולים, בית שירותי עבור החולים לקופת שהייתה ההוצאה על מסתמכת המכסה קביעת 1

.20/0 עוד בתוספת
של קיצור חל (1996 הבריאות משרד ,1994 הבריאות (משרד ו1995 1993 לשנים הבריאות משרד נתוני פי על 2

של קיצור חל א1) (לוח הסקר נתוני פי על ואילו כירורגיות בחטיבות יום ו0.6 פנימיות בחטיבות יום 0.4
מכך נובע המקורות שני בין ההבדל הכירורגיות. בחטיבות יום ו0.8 הפנימיות בחטיבות יום 0.9
הבריאות משרד נתוני ואילו מיומיים יותר החולים בבית ששהו מאושפזים רק כוללת הסקר שאוכלוסיית

המאושפזים. כל של שהייתם על מבוססים
2



הרופאים בין תיאום העדר בעיית בקהילה. לרופאים החולים בתי רופאי בין הפרדה נהוגה בישראל
בבריטניה רופאים בקרב סלומון שערך במחקר בספרות. מוזכרת בקהילה לרופאים החולים בבית
האופטימלי התיאום את להפיק כדי השחרור, בגיליון להופיע שצריכים החשובים המידע פריטי זוהו
ואותו לקהילה, החולים בית בין טיפולי רצף כלל בדרך יש הברית בארצות .(Solomon, 1995) ביניהם
הוחלט השהייה במשך והקיצור זו הפרדה רקע על בקהילה. וגם החולים בבית גם בחולה מטפל רופא
הסברים למתן מיוחדת לב תשומת ניתנה לכך בהתאם .1995 של בסקר השחרור פרק את להרחיב
השחרור שלאחר בתקופה ומנוחה אכילה התנהגות על לוואי, תופעות על תרופות, נטילת על בשחרור

רפואית. וביקורת מעקב ועל

הבאות: המחקר בשאלות נתמקד זה בדוח

מוקדם? שחרור של התחושה המאושפזים בקרב גברה האשפוז, משך קיצור לאור האם, ♦

מספקים? בשחרור וההדרכה ההסברים המאושפזים לדעת האם ♦

הכללית? הרצון שביעות על וההדרכה וההסברים השחרור מועד תפיסת משפיעים כיצד ♦

בחו"לל מאושפזים לתפיסת דומה בישראל השחרור תהליך את המאושפז תפיסת האם ♦

ומדגם אוכלוסייה שיטה, *3
הבאים: בקריטריונים ושעמדו 1995 בסתיו ששוחררו המאושפזים כל את כללה המחקר אוכלוסיית

ישראל תושבי ♦

ומעלה 18 בני ♦

יותר או לילות לשני אושפזו ♦

והפסיכיאטריות הסיעודיות במחלקות אושפזו לא ♦

הפנימית החטיבות מתוך ויולדות3. כירורגית פנימית, חטיבות: לשלוש קובצו השונות המחלקות
מכל מאושפזים 390 נדגמו הכול בסך חולים. בית בכל חטיבה בכל מאושפזים 135 נדגמו והכירורגית
זה דוח יולדות. כולל במחקר, שהשתתפו החולים בתי עשר בארבעה מאושפזים ו5,540 חולים בית

והכירורגית. הפנימית החטיבה בממצאי מתמקד

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

הבריאות. משרד של המקובלת החלוקה לפי נעשתה לחטיבות ההקבצה 3
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830/0 היה ההיענות שיעור שאלונים. כ4,400 הוחזרו בסךהכול .4(proxy) כוח במיופה המחקר צוות
.(1997 וברג, יובל ראה והרחבה, (לפירוט

מספר לפי שנמדדו (כפי החולים בתי ושל החטיבות של היחסי הגודל לפי שוקללו המשיבים
מתייחסים אנו הסקר, של הראשון לגל הממצאים את משווים אנו כאשר אושפזו. שבהם השחרורים)

הגלים.5 בשני שהשתתפו החולים בתי לתשעת ורק אך

החולים בבתי המאושפזים מאפייני 3.1
מכלל אחוזים וארבעה חמישים במחקר. שהשתתפו המאושפזים של דמוגרפיים נתונים מציג 1 לוח
500/0 הייתה המינים בין החלוקה .59 היה המאושפזים של הממוצע וגילם ,60+ בני היו המאושפזים
וחמישה כשלושים עלתיכונית. השכלה בעלי היו אחוזים ושמונה עשרים נשים. ו500/0 גברים
אחוזים וחמישה שמונים לחודש. ש"ח 3,500 מעל של בית למשק הכנסה על דיווחו אחוזים
שיעור אחרות. דתות ובני דרוזים ו20/0 נוצרים 20/0 מוסלמים, 100/0 יהודים, היו מהמאושפזים
קופה לפי המאושפזים התפלגות .110/0  וברוסית 140/0 היה בערבית שאלון שמילאו המאושפזים
מקופות אחת כל חברי  ו50/0 מכבי קופתחולים חברי 70/0 הכללית; חולים קופת חברי 840/0 הייתה:
לפני הרפואית שבעייתם דיווחו וכ550/0 נותחו, מהמאושפזים 480/0 ומאוחדת. לאומית החולים

מאוד. חמורה או חמורה הייתה האשפוז

המאושפזים. במאפייני בולטים שינויים חלו שלא מראה הקודם לגל הממצאים השוואת

למלא מעשיים, או טכניים מטעמים היה, יכול לא המאושפז שבהם במקרים השאלון על ענה הכוח מיופה 4

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

התשובות. מהימנות את להעריך בידינו
הרפואי המרכז בילינסון; הרפואי המרכז הרופא; אסף רפואי מרכז הסקר: גלי בשני שהשתתפו החולים בתי 5

מאיר; ביתחולים ספיר, רפואי מרכז חיפה; "כרמל" רפואי מרכז ברזילי; ע''ש הרפואי המרכז בניציון;
רמב"ם. רפואי ומרכז קפלן ביתחולים נהריה;  המערבי לגליל האזורי ביה"ח

4



(באחוזים) חטיבה לפי המאושפזים, של דמוגרפיים מאפיינים :1 לוח
סןהכול כירורגית פנימית

__

18 28 7 40 עד
27 29 26 6040
54 43 67 +60

השכלה*
43 37 49 יסודית
30 33 26 תיכונית
28 30 25 עלתיכונית

לחודש) (ש"ח הכנסה
22 19 25 1,450 עד
*3 42 45 3,5001,451
25 27 22 7,0003,501
11 13 8 7,001 +

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

השאלון שפת
76 75 77 עברית
1* 17 11 ערבית
11 9 13 רוסית

חולים קופת
84 82 85 הכללית
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 במהלך נותחו

.PO05 *

ממצאים A
מוקדם שחרור 4.1

ו30/0 הזמן לפני ששוחררו ציינו 210/0 בזמן, ששוחררו דיווחו מהמאושפזים אחוזים ושישה שבעים
לפני ששוחררו שציינו המאושפזים השהייה, משך עם מתואם זה דיווח .(1 ותרשים 2 (לוח הזמן אחרי
פחות יממה וכמעט בזמן ששוחררו שסברו ממאושפזים פחות יום חצי בממוצע שהו הזמן

5



החטיבות בשתי דומה מוקדם שחרור על הדיווח .(3 (לוח הזמן אחרי שוחררו שלדעתם ממאושפזים,
.(2 (לוח

(באחוזים) חטיבה לפי השחרור, מועד תפיסת :2 לוח
מקסימום מינימום סןהכול כירורגית פנימית

26 14 21 20 23 מדי מוקדם
84 70 76 77 74 בזמן
10 6 3 3 3 מדי מאוחר

(1995) החולים מבית השחרור מועד תפיסת :1 תרשים

מדי מאוחר

^^^mm^mm^m^^^ 30/0

^^^^^^^^^tKH^^^^^^^^^^^k. מדי מוקדם

760/0 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ב1995 בממוצע ימים ל5.7 ב1993 בממוצע ימים מ6.5 האשפוז, במשך המשמעותי הקיצור למרות
לפני שחרור על המדווחים המאושפזים באחוז מובהקת) (ולא קלה עלייה רק חלה ,(1997 וברג, (יובל
 השינוי במידת החולים בתי בין ניכרים הבדלים יש אולם .6(4 לוח ראה  ל210/0 (מ190/0 הזמן
בית (באותו מוקדם שחרור על בדיווח אחוז נקודות 8 של בירידה הסתכם ביותר הגדול השיפור
8 של גידול לעומת ב1993) מלכתחילה מוקדם, שחרור על מדווחים של גבוה אחוז נמצא חולים
של יחסית נמוך אחוז נמצא (ובו ביותר הגדולה ההרעה חלה שבו החולים בבית אחוז נקודות

ב1993). מוקדם שחרור על מדווחים

הזמן. אחרי ששוחררו סברו ו60/0 הזמן לפני  150/0 בזמן, ששוחררו סברו מהיולדות אחוזים ותשעה שבעים 6

ל1995. 1993 בין מובהק באופן שונה אינה זו התפלגות
6



חטיבה ולפי השחרור מועד תפיסת לפי אשפוז, משן :3 לוח
סןהכול כירורגית פנימית השחרור מועד

5^9 63 SJ הכול סן
5.4 5.6 5.3 מדי מוקדם
6.0 6.1 5.8 בזמן
6.3 6.9 5.7 מדי מאוחר

(באחוזים) ו1995 1993 חטיבה לפי השחרור, מועד תפיסת :4 לוח
סךהכול כירורגית פנימית השחרור מועד

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

מצב ותפיסת השפה הרפואית, הבעיה חומרת לפי מוקדם שחרור על בדיווח הבדלים קיימים
המגדירים בקרב אושפז). שבגללה לבעיה ספציפי ולא הכללי (המצב המאושפז של הכוללת הבריאות
הזמן לפני ששוחררו סברו 250/0  קריטית או חמורה לאשפוז הקבלה בעת הרפואית בעייתם את
ומצב שפה לפי גם הבדלים יש בינונית). או כקלה הרפואית בעייתם את המגדירים בקרב 170/0 (לעומת
בקרב ואילו (290/0) יחסית גבוה הזמן לפני ששוחררו המדווחים אחוז רוסית דוברי בקרב = בריאות
לבין הבריאות מצב תפיסת בין קשר גם קיים יותר. נמוך הוא (220/0) וערבית (200/0) עברית דוברי
דיווחו מאוד כרע או כרע בריאותם מצב את המגדירים מהמאושפזים 370/0 מוקדם. שחרור על דיווח
לעומת מאוד. כטוב או כטוב בריאותו מצב את שמגדיר מי בקרב ל140/0 בהשוואה מוקדם שחרור על
נמוכה השכלה בעלי ובין יותר) או 41 בני בקרב ו220/0 40 עד בני אצל (0/ס21 השונים הגילים בין זאת,

.(5 (לוח מובהקים הבדלים נמצאו לא (210/0) וגבוהה (230/0)

כלא הבריאותי מצבם את המגדירים שמאושפזים מתברר אלה. דפוסים מאשש רבמשתני ניתוח
עד ששהו ומאושפזים קריטית או חמורה הרפואית בעייתם שלדעתם מאושפזים רוסית, דוברי טוב,
בדירה לבד למגורים להשכלה, לגיל, ואילו מוקדם, שחרור על לדווח יותר נטו החולים, בבית שבוע

.(6 (לוח מוקדם שחרור על מובהקת השפעה אין אושפז שבה ולחטיבה
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(באחוזים) נבחרים מאפיינים לפי השחרור, מועד תפיסת :5 לוח
השחרור מועד

הכול סן אחרי לפני בזמן
הזמן הזמן

גיל
100 5 21 75 40 עד
100 4 21 76 6040
100 2 22 76 +61

השפלה
100 3 23 74 יסודית
100 4 18 78 תיכונית
100 3 21 77 עלתיכונית

הרפואית* הבעיה חומרת
100 4 17 79 קלה/בינונית
100 3 25 73 חמורה/קריטית

שפה*
100 3 20 77 עברית
100 4 22 75 ערבית
100 1 29 70 רוסית

בריאות* מצב
100 4 14 82 מאוד טוב/טוב
100 3 20 77 בינוני
100 2 37 61 מאוד רע/רע

מגורים
100 3 24 73 לבד גר
100 3 21 76 לפחות אנשים 2 עם גר

.PO05 *

הזמן לפני השחרור ראיית להסבר לוגיסטית רגרסיה מקדמי :6 לוח
בסיס t צולב יחס B

מאוד טוב/טוב 6775 00 047 טוב)* (לא בריאות מצב
קלה/בינונית בעיה 10.8 1.39 0.33 (חמורה)* הרפואית הבעיה חומרת
שבוע מעל שהייה 8.2 1.41 0.35 בבי"ח* (קצרה) שהייה

שפה
עברית 5.5 1.43 0.36 * רוסית
עברית 1.2 1.16 0.15 ערבית

לבד גר לא 2.6 1.21 0.19 לבד גר
כירורגית 0.6 1.05 0.05 (פנימית) חטיבה
65 מעל 0.2 1.05 0.05 (צעירים) גיל

תיכונית עד 0.1 0.97 0.03 (עלתיכונית) השכלה
.PO05 *
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והסבלים הדרכה 4.2
הקשורים שונים היבטים על המאושפזים שקיבלו בהדרכה העוסקות שאלות סדרת כלל השאלון
והותאמו בבוסטון פיקר מכון בידי שפותח משאלון השאלות נלקחו כבסיס החולים. מבית בשחרור
לא חלקי, הסבר מלא, הסבר לתשובה: אפשרויות ארבע היו שאלה לכל .(Cleary et al., 1991) לארץ
120/0 בין נע עבורם רלוונטי אינו שהנושא המדווחים טווח רלוונטי. לא והנושא כלל הסבר ניתן
על הממצאים את רק נציג אנו לוואי), תופעות על (בהסברים ל190/0 בבית) התנהגות על (בהסברים

.(7 לוח (ראה לגביהם רלוונטי שהנושא שדיווחו המאושפזים אודות

בתרופות שימוש
חלקי הסבר  130/0 בביתם; בתרופות שימוש על מלא הסבר שקיבלו דיווחו אחוזים ושלושה שבעים

כלל. הסבר קיבלו שלא דיווחו ו140/0

רפואית ביקורת
(המקום) הכתובת ועל השחרור לאחר רפואית לביקורת הפנייה מועד על ההסברים על התמונה

בכלל. הסבר קיבלו לא ו110/0 חלקי הסבר 100/0 מלא, הסבר שקיבלו ציינו 790/0 דומה. לפנייה

תרופות של לוואי תופעות
סימנים על או התרופות של לוואי תופעות בנושא הדרכה נתן הרפואי הצוות האם נשאלו המאושפזים
דיווחו אחוזים ושניים חמישים ובחילה). חולשה עייפות, (חום, החולה במצב בעיות על המעידים

הסבר. קיבלו לא ו350/0 חלקי הסבר קיבלו 130/0 מלא, הסבר שקיבלו

יומיומיות פעולות ביצוע
בית עבודות נהיגה, לעבודה, חזרה כגון יומיומיות, פעולות על הסברים קבלת על נשאלו המאושפזים
חלקי הסבר 140/0 מלא, הסבר שקיבלו דיווחו מהמאושפזים אחוזים ושניים חמישים ספורט. ופעילות

הסברים. קיבלו לא שכלל דיווחו מהמאושפזים משליש ויותר

בבית התנהגות
מראים  לנוח וכמה לאכול מותר מה  השחרור לאחר בבית ההתנהגות על הסברים על הממצאים

כלל. הסבר קיבלו לא ו260/0 חלקי הסבר 150/0 מלא, הסבר קיבלו ש600/0

בחטיבה המאושפזים. של בתשובותיהם החטיבות שתי בין מובהקים הבדלים נמצאו השאלות בכל
מעידים ומקסימום) (מינימום הטווחים על הממצאים כן כמו יותר. גדול הבעיה היקף הפנימית

.7(7 (לוח החולים בתי בין התחומים במרבית ניכרים הבדלים שקיימים

קיבלו שלא דיווחו 0/ק29 השחרור. בעת והדרכה הסברים כלל קיבלו שלא דיווחו יולדות של יחסית גבוה אחוז 7

הסברים קיבלו והיתר מלא הסבר שקיבלו דיווחו מהיולדות 370/0 השחרור, לאחר התנהגות על הסברים
הביקורת ועל בבית בתינוק הטיפול על ההסברים בתחום הבעיה היקף היולדות, דיווחי פי על חלקיים.
בעת והדרכה הסברים קבלת למידת הנוגע בכל החולים בתי בין ניכרים הבדלים יש יותר. קטן הרפואית

השחרור.
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חטיבה לפי עבורם), רלוונטי שההסבר המשיבים (מבין בשחרור והדרכה הסברים קבלת :7 לוח
(באחוזים)

מקסימום מינימום סןהכול כירורגית פנימית על: הסברים
בתרופות* שימוש

79 64 73 76 71 מלא הסבר
18 18 13 10 15 חלקי הסבר
18 9 14 14 14 הסבר ניתן לא

התרופות* של לוואי תופעות
61 40 52 57 47 מלא הסבר
20 10 13 12 15 חלקי הסבר
42 25 35 31 39 הסבר ניתן לא

בבית* והמנוחה האכילה התנהגות
69 47 60 65 54 מלא הסבר
25 12 15 15 15 חלקי הסבר
34 18 26 20 32 הסבר ניתן לא

ונהיגה)* בית עבודות ספורט, לעבודה, חזרה (כמו פעולות ביצוע
62 42 52 58 45 מלא הסבר
15 10 14 14 12 חלקי הסבר
45 24 34 28 43 הסבר ניתן לא

רפואית* לביקורת לפנייה וכתובת מועד
87 72 79 84 73 מלא הסבר
14 6 10 9 12 חלקי הסבר
16 7 11 7 14 הסבר ניתן לא

.PO05 *
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בשחרור חלקיים הסברים קבלת על או בכלל הסכלים איקבלת על המדווחים אחוז :2 תרשים
(1995)

40 ^;■ r [

35 ?

p 25 . 5\| . ף

20 jK JL^ L . *Mi'ef ; ■j■

10 ^^^^H ^^^^H ^^^^H ^^^^H ^j^^■

שימוש תופעות התגהגות ביצוע ביקורת
בתרופות לוואי בבית פעילויות רפואית

חלק1* הסבר ם הוסבר לא |

הדרכה בנושא השאלות מכל כולל מדד בנינו החולה לתכונות הסברים בין הקשר את לנתח כדי
הציון של הממוצע הוא המדד השחרור". בעת והסברים הדרכה קבלת "מידת את המשקף והסברים,
סוגי בכל מלא (הסבר 1 בין נע והוא עבורם כרלוונטיים ציינו שהמרואיינים התחומים לגבי רק
מלאים הסברים שקיבלו דיווחו אחוזים וארבעה ארבעים בכלל). הסברים קבלת (אי ל3 ההסברים)
התקבל 240/0 ואצל ל2 1.1 בין מדד התקבל מהמשיבים 320/0 אצל (מדד=1), מהנושאים אחד בכל

.2 מעל מדד

ניתוח של התוצאות מוצגות 9 ובלוח הסברים וקבלת החולה של רקע מאפייני בין הקשר מוצג 8 בלוח
לבד שגרים מי בקרב משכילים, בקרב יותר בעייתי ההסברים שנושא לראות ניתן 8 מלוח רבמשתני.
אלו. קשרים מאשש הרבמשתני הניתוח מאוד. רע או כרע הבריאותי מצבם את שמגדירים מי ובקרב
בקרב הפנימית, מהחטיבה משוחררים בקרב יותר בעייתית הסברים קבלת שמידת מתקבל מהניתוח
הרפואית שבעייתם אלו בקרב לבד, הגרים משוחררים בקרב כלאטוב, בריאותם מצב את המגדירים
קבלת מידת בין קשר נמצא לא הדומשתני בניתוח גבוהה. השכלה בעלי ובקרב קריטית או קשה
את שלמגדירים נמצא הרבמשתני בניתוח זאת, לעומת הרפואית. הבעיה חומרת והגדרת הסברים
השפעה אין ולשפה לגיל בשחרור. הסברים קבלת של בעיה קיימת כחמורה הרפואית בעייתם

.(9 ולוח 8 (לוח הניתוחים סוגי בשני מובהקת
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אוכלוסיות בקרב במיוחד חריפה ושהיא הסברים קבלת של כללית בעיה על מצביעים אלו ממצאים
אינו גבוהה השכלה בעלי אצל יותר גבוה הסברים קבלת אי על המדווחים ששיעור הממצא פגיעות.
בעלי בקרב יותר גבוהות הסברים לקבלת שהציפיות כך על מעיד שהדבר ייתכן זה. דפוס תואם
הסברי התאמת על להעיד יכול הסברים לקבלת וגיל שפה בין הקשר העדר כן, כמו גבוהה. השכלה

המאושפזים. לצורכי הרפואי הצוות

(באחוזים) נבחרים מאפיינים לפי הסברים, קבלת מידת ;8 לוח
~ הסברים קבלת מדד

הפול סך 2.13 1.12 1

100 25 28 47 40 עד
100 25 33 42 6040
100 23 33 44 61 +

השכלול*
100 23 32 45 פחות או תיכונית
100 28 31 41 עלתיכונית

הרפואית הבעיה חומרת
100 23 33 44 קלה/בינונית
100 25 31 44 חמורה/קריטית

שפה
100 24 33 44 עברית
100 24 32 44 ערבית
100 29 27 43 רוסית

בדירה* הגרים אנשים מספר
100 32 29 39 לבד גר
100 23 33 45 יותר או אנשים 2

בריאות* מצב
100 22 32 47 מאוד בינוני/טוב/טוב
100 35 33 32 מאוד רע/רע

.PO05 *

הסברים איקבלת להסבר לוגיסטית רגרסיה מקדמי ;9 לוח
בסיס T צולב יחס B

כירורגית 29^0 E67 051 (פנימית)* חטיבה
מאוד טוב/טוב 30.0 1.37 0.31 טוב)* (לא בריאות מצב

לבד גר לא 19.4 1.72 0.54 לבד* גר
תיכונית עד 11.2 1.43 0.35 (עלתיכונית)* השכלה

בעיה 9.1 1.33 0.29 (חמורה)* הרפואית הבעיה חומרת
קלה/בינונית

65 מעל 3.2 1.20 0.18 (צעירים) גיל
שפה

עברית 0.8 1.14 0.13 רוסית
עברית 09 1.14 0.13 ערבית

.PO05 *
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השחיוי לאחי יפואיות בעיות 4.3
רפואית בעיה אצלם התעוררה השחרור שלאחר דיווחו מהמאושפזים אחוזים וחמישה שלושים
אינם זה בנושא החולים בתי בין ההבדלים .(370/0  ופנימית 340/0  (כירורגית באשפוז הקשורה
מכלל 120/0) שוב התאשפזו בעיה אצלם שהתעוררה מי מבין אחוזים ושישה שלושים גדולים.
שוב שאושפזו המדווחים שיעור המאושפזים). מכלל 70/0) מיון בחדר רק היו 190/0 המאושפזים),

השונים. בגילים דומה הבעיה בעקבות

החטיבה ממאושפזי אחוזים עשר וחמישה הכירורגית החטיבה ממאושפזי אחוזים עשר אחד
אחת. בכל 70/0  החטיבות בין דומה במיון המטופלים שיעור חוזרים.8 אשפוזים על דיווחו הפנימית
להעריך קשה ולכן אחרות מסיבות ולעתים רפואיות מסיבות לעתים נקבע חוזר שאשפוז לזכור יש

הטיפול. לאיכות מדד הוא מידה באיזו

בהרכב נעוץ החטיבות בין החוזרים האשפוזים בשיעור שההבדל מלמד הרבמשתני הניתוח
הרגרסיה מובהק. איננו החטיבה של הרגרסיה מקדם הרבמשתני שבניתוח כך המאושפזים;
או רע בריאותו מצב את הגדיר שכשהמאושפז מעלה שוב שאושפזו המאושפזים לאפיון הלוגיסטית
יותר. נפוצה שוב, להתאשפז הנטייה הקשישים, ובקרב חמורה הרפואית כשבעייתו מאוד, רע
להשכלה, לחטיבה, עברית. דוברי של מאשר נמוכים וערבית רוסית דוברי של חוזר לאשפוז הסיכויים
האשפוזים על עצמאית השפעה נמצאה לא אשפוזו ולמשך בדירתו האדם של בדידותו לעובדת

.(10 (לוח החוזרים

חוזר אשפוז להסבר לוגיסטית רגרסיה מקדמי :10 לוח
בסיס T צולב יחס B

קלה/בינונית בעיה 161 170 052 (חמורה)* הרפואית הבעיה חומרת
מאוד טוב/טוב 9.1 1.24 0.22 טוב)* (לא בריאות מצב

65 מעל 4.1 0.77 0.26 (צעירים)* גיל
לבד גר לא 2.8 0.75 0.28 לבד גר

1.7 1.19 0.18 שבוע) (מעל שהייה
כירורגית 1.2 0.87 0.13 (פנימית) חטיבה

שפה
עברית 11.3 0.45 0.79 רוסית*
עברית 5.1 0.65 0.43 ערבית*

תיכונית עד 0.1 0.96 0.04 (עלתיכונית) השכלה
.PO05 *

מעל ו300/0 השחרור, לאחר לחודשיים חודש בין השאלון את מילאו מהמאושפזים שלישים שכשני נציין 8

לחודשיים.
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החולים מבית לשחרור הרצון שביעות בין הקשר 4.4
מועטה עד מאוד (מרבה דרגות חמש בן בסולם הכללית רצונם שביעות את לדרג נתבקשו המאושפזים
סבור שכשהמאושפז נמצא מאוד. רבה או רבה רצון שביעות על דיווחו אחוזים ושמונה שישים מאוד).
שסבורים מי מקרב אחוזים ושבעה שבעים יותר. גבוהה הכללית רצונו שביעות  בזמן שוחרר הוא כי
בקרב בלבד 410/0 לעומת כללי. באופן מהאשפוז מאוד מרוצים או מרוצים היו בזמן ששוחררו

.(11 לוח (ראה הזמן לפני ששוחררו הסבורים

(באחוזים) השחרור מועד לאיית לפי כללית, רצון שביעות :11 לוח
הכול לזד הזמן אחרי הזמן לפני בזמן הרצון* שביעות מידת

68 53 41 77 מאוד רבה או רבה
24 30 39 20  בינונית
8 17 20 4 מאוד מועטה או מועטה

.PO05 *

מי לבין שחרורם בעת מספקים הסברים קיבלו דיווחם פי שעל מי בין גם הרצון בשביעות הבדלים יש
בתרופות, שימוש על מספקים הסברים שקיבלו מי מבין למשל, כלל. הסברים קיבלו לא כי שדיווחו
מרוצים, כלכך לא או מרוצים לא ו40/0 כללי באופן מהאשפוז מאוד מרוצים או מרוצים היו 790/0

כלכך לא או מרוצים לא היו ו0/ס24 מרוצים היו 350/0 רק הסברים קיבלו שלא מי מבין ואילו
מרוצים.

פריטים 41 נכללו בשאלון רבמשתנית. במסגרת נבדק הרצון ושביעות השחרור תהליך בין הקשר
דרגות. חמש בן בסולם אותם לדרג נתבקשו המאושפזים האשפוז. של שונים בהיבטים הקשורים
תהליך הבאים: הנושאים פי על גורמים ניתוח על המבוססים תחומים לתשעה קובצו הפריטים
החנייה האוכל, אירוח, תנאי אספקה, פיזיים, ותנאים מלונאות האחיות, הרופאים, הקבלה,
שביעות להסבר רבמשתני ניתוח מביאים אנו הכללי בדוח .(1997 וברג, (יובל החולים מבית והשחרור
הרצון (שביעות השחרור שלתחום מתברר ובו האשפוז, מתחומי הרצון שביעות בעזרת הכללית הרצון
הכללית הרצון שביעות על מובהקת השפעה שניתנו) ההוראות ומבהירות השחרור תהליך מיעילות
ומידע רופאים התחומים: לפני מדורגת (b הרגרסיה (מקדמי השחרור השפעת עוצמת .(P<0.05)
יותר נמוכה ואספקה חניה אירוח קבלה, אוכל, התחומים של חשיבותם ומלונאות. אחיות רפואי,

.(13 לוח ,1997 וברג יובל (ראה הכללית הרצון שביעות בהסבר

שביעות במקום הכללי, שבדוח מהרגרסיה להבדיל מחדש. הרבמשתני הניתוח את ניתחנו זה בדוח
על המאושפזים לדיווחי המתייחסים השחרור משתני לרגרסיה הוכנסו השחרור מתחום הרצון
של כממוצע שחושב הכולל, (המדד הסברים קבלת ומידת דמי) (כמשתנה השחרור מועד את ראייתם
להסבר הרגרסיה מקדמי מובאים 12 בלוח בשחרור). הסברים קבלת למידת המתייחסות השאלות כל
בשחרור הסברים קבלת שלמידת נמצא האשפוז. מתחומי הרצון שביעות בעזרת הרצון שביעות
צורות שתי המאושפז. של הכללית רצונו שביעות על ומשמעותית מובהקת השפעה המוקדם ולשחרור

השחרור. תהליך חשיבות על מראות הניתוח
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הכללית הרצון שביעות להסבר רגרסיה מקדמי :12 לוח
בסיס דמי: משתנה T B

141 037 רפואי* ומידע רופאים
11.6 0.29 אחיות*
8.6 0.26 מלונאות*
8.1 0.22 הסברים* קבלת מידת

בזמן שחרור 6.8 0.26 מוקדם* שחרור
בזמן שחרור 1.6 0.13 הזמן לאחר שחרור

2.9 0.05 אוכל*
3.3 0.07 קבלה*
0.2 0.00 אירוח
1.7 0.02 חניה
0.2 0.01 אספקה

PO.05 R2=0.56 *

ל1995. 1993 בין בשחרור הקשורים שונים מפריטים הרצון בשביעות השינויים את לבחון גם ניתן
השחרור תהליך ביעילות ההרעה הוא השנים בין הרצון בשביעות הבולט שהשינוי מתברר 13 מלוח

שינויים. נמצאו לא ההוראות בהירות בנושא הפנימית. בחטיבה

מאוד) מרוצים או מרוצים (אחוז חטיבה לפי השחרור, מפריטי רצון שביעות :13 לוח
סךהכול כירורגית פנימית שחרור פריטי

1995 1993 1995 1993 1995 1993

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

ל1995 1993 בין .PO05 של ברמה מובהקים הבדלים מציין *

וסיכום דיון *5
השחרור תהליך של חשיבותו את הגדילו החולים לבתי התשלום שיטת ושינוי האשפוז במשך הקיצור
המאושפז של ראותו מנקודת החולים מבית השחרור על ממצאים הוצגו זה בדוח החולים. מבית
כלליים, חולים בתי מ14 מאושפזים כ5,540 בקרב שנערך סקר על המתבססים הממצאים, בישראל.
אחוז במעט אך עלה האחרונות, השנתיים במהלך האשפוז במשך הניכר הקיצור למרות כי מעידים

מוקדם. שחרור על המדווחים

על המדווחים מאחוז שניים פי כמעט גבוה (210/0) בארץ מוקדם שחרור על המדווחים אחוז זאת עם
במחקר מוקדם שחרור על דיווחו מהמשוחררים 110/0) הברית בארצות חולים מבתי מוקדם שחרור
גם יותר גבוה (220/0) מוקדם שחרור על שדיווחו הקשישים ושיעור ,(1991 Cleary et al.) קלירי של
ניל פי על השונים, באזורים 190/0100/0) מוקדם שחרור על בבריטניה המדווחים הקשישים מאחוז
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האשפוז שמשך בכך בחלקו נעוץ בארץ מוקדם שחרור על דיווח של הגדול שההיקף ייתכן וויליאמס).
.(,OECD1995) האחרות הארצות לרוב יחסית קצר הוא בארץ

מתברר עוד החולים. בבית פחות שוהים מוקדם שחרור על המדווחים כי עולה הממצאים מניתוח
הבריאותי מצבם את הגדירו אשר מאושפזים בקרב גבוה מוקדם שחרור על המדווחים שאחוז
ייתכן רוסית. דוברי ובקרב כחמורה הרפואית בעייתם את שהגדירו מאושפזים בקרב מאוד, כרע/רע
ייתכן אולם יותר, ממושכת אשפוז לתקופת רגילים היו לשעבר בריתהמועצות שעולי משוס שזאת

.(1995 ואחרים, (ניראל בקהילה תומכת סביבה מהעדר נובע שהדבר גם

מלאים הסברים איקבלת על הדיווח הברית, בארצות מאשר יותר קצר בארץ האשפוז שמשך אף
מדווחים מאושפזים של יותר נמוך אחוז שנבדקו, מהתחומים אחד בכל יותר. רווח השחרור בעת
ייתכן .(Cleary et al., 1991) אחוז נקודות 105 לפחות הוא הפער  הסברים קבלת על בישראל
ניתנו (ניתנו/לא בלבד תשובה קטגוריות שתי היו הברית בארצות במחקר שכן יותר, גדול אף שהפער
הסברים איקבלת על הדיווח בהיקף להבדל שהמקור ייתכן שלוש9. היו הנוכחי ובמחקר הסברים)
הסברים. קבלת ברמת פער שיש גם ייתכן אך המאושפזים, של השונות ודרישותיהם ציפיותיהם הוא

המאושפז. של רצונו שביעות על משמעותית השפעה יש השחרור שלתנאי הראינו כן כמו

החולה והכנת השחרור תהליכי לשיפור מיוחדת לב תשומת להקדיש מקום יש הממצאים לאור
שבארץ העובדה ולאור תתמיד עוד האשפוז משך קיצור מגמת אם יותר עוד חשוב הדבר לשחרור.

רופף. עדיין החולים בבית הרופאים לבין בקהילה הרופאים בין הקשר

הסבר". ניתן ו"לא הסבר" "ניתן קטגוריות: שתי בין לבחור אפשרות ניתנה בארה"ב למאושפזים 9

חלקי" הסבר "ניתן מלא", הסבר "ניתן קטגוריות שלוש בין לבחור אפשרת ניתנה בישראל למאושפזים
מאושפזים גם כללה הסבר" ניתן "לא הקטגוריה בארה"ב שבמחקר ייתכן לפיכך, כלל". הסבר ניתן ו"לא
במחקר הסבר איקבלת על שדיווחו המאושפזים אחוז בין שההפרש ומכאן חלקי הסבר קיבלו שהם שחשו

יותר. עוד גדול בישראל
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Abstract

Hospital discharge is an important issue in the hospital system. The matter has been greatly
affected by the changes which have been taking place in recent years in Israel's health system
and which include a new hospital reimbursement method, increased hospital monitoring by
sick funds, and improvements in technology. The subject of hospital discharge is very
important to the perception of patients, even if their medical knowledge is limited. In order
to help hospital management improve their services, and to provide policymakers with
information regarding patient experiences, JDCBrookdale Institute conducted a consumer
surveyof 5,540 discharged patients. The survey was undertaken in fall, 1995, in conjunction
with Israel's Ministry of Health, Kupat Holim Clalit (KHC), the country's largest sick fund,
and 14 general hospitals. This was the second wave of the survey, the first having been
conducted two years previously. In this report we present the major findings on hospital
discharge and on the changes which took place between 1993 and 1995, focussing on
discharged patients from internal medicine and surgical divisions.

Due to its growing importance, hospital discharge was dealt with in greater detail on the
1995 survey and included, aside from questions on the timing of discharge, queries as to
whether instructions and explanations on medication, side effects, food, rest and medical
followup during the postdischarge period were provided at the time of discharge.

A significant percentage of patients reported premature discharge. Nevertheless, despite the
decline in the length of hospital stays by almost a day (0.8 days) between 1993 and 1995,
there was only a slight rise (not significant) in the percentage of respondents reporting
premature discharge (from 1996 to 2196). Seventysix percent of the respondents believed
they were discharged on time, and 396 felt their discharge came late.

The trend toward shortening hospital stays increased the importance of instructions and
explanations concerning patient behavior during the postdischarge period. Seventynine
percent of the respondents said they had received full instructions as to when and where ot
seek medical followup, while a similar percentage (7395) received thorough instructions on
the use of medication. Only 5296 said they were given a full explanation about side effects,
a similar percentage saying they had received complete instructions on daily activities such
as work and participation in sports; the remaining respondents felt they had received only
partial instructions (1496 for side effects, 1396 for daily activities), or none at all (3496 and
3596 respectively). Sixty percent reported having received full instructions on postdischarge
behavior in the home, e.g. what they would be permitted to eat and how much rest they
should have; 1596 received partial instructions and 2696 received none at all. The subject of
instructions was more problematic among patients who were discharged from internal
medicine wards, those who described their health as being poor, those who were living
alone, those who described their medical problem as being serious or critical, and those
having a high level of education.



About a third of the respondents said that following their discharge they experienced a
medical problem connected with their hospitalization; 129& said they were rehospitalized.
Note that the questionnaires were completed an average of a six weeks after discharge.

Following multivariable analysis, it was found that the experience of being discharged is
closely linked with overall satisfaction  if the patient felt he had received proper discharge
preparation and that he had been discharged on time, his satisfaction was greater.

In light of the findings, special attention should be paid to improving the process of hospital
discharge. The issue is even more important if the trend toward shortening hospital stays and
the discharge process is to continue, and considering the fact that in Israel, the ties between
medical staffs in hospitals and the community remain weak.

Each hospital that participated in the survey was provided with the relevant findings as
compared to the average findings for the 13 other hospitals, while those which also
participated in the 1993 survey were provided with comparative findings from the previous
wave. The research team has been meeting with hospital management staffs to present the
basic findings in an attempt to provide help in problematic areas.

The report's findings were presented to senior Ministry of Health and hospital management
ofifcials in order to identify and discuss problematic national issues which it highlighted.

The report was prepared within the framework of the Cooperative Program in Health Policy
Research of the Government of Israel and the JDCBrookdale Institute.
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