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המחקר משרי; א. "*

מפוצלים והם כוללת בצורה הלום עד 7Jnjj לא לקשישים הדנטלית הרפואה שרותי
הרפואה שררתי של משקלם כאשר ציבוריים רפואה ושרותי פרטיים רפואה שריתי בי7
לתת שתפקי77 מינוריות מרפאות הוקמו האחרונות נשנים הדומיננטי. הוא הפרטיים

המתמחות מרפאות הוקמו לכר נוס9 לקשישים. גם וכ7 סעד לנזקקי דנטלי רפואי שרות
כלכ7. הנזקקת הקשישים לאוכלוסית דנטליים רפואיים בשרותים

ידי על הניתן השרות והיק9 צורת על לעמוד נתבקשנו מרפאות מספר של נסיונ7 לאור
;ראה חלוקתו וצורת הנית7 הסובסידיה היקף השרות, עלות על וכ7 הנ"ל המרפאות
יותר מקפת מחקר בתכנית ה'גורל על לעמוד נתבקשנו כ7 כמו .(6.12.76 מיום מכתב

ומימו7 וארגו7 זה שרותים הצע לבי7 דנטליים רפואיים לשרותים ולביקוש לצרכים ניחס
הספקתם.

גב' ממוכנים עיבודים חפץ. ורד וגב' שמאי אהוד ברוך, ניסים ידי על בוצעה העבודה
איצקוביץ. צפורה

העברדה שיטת ב.

סקירה כללה הבדיקה מרפאות. 6_ על שנעשתה הבדיקה נצטמצמה המחקר למטרות בהתאם
כ7 כמו וכד'. מימו7 שיטות אוכלוסיה, תקציב, ארגו7, מבחינת מרפאה כל על מקפת

ועלותם. לאוכלוסיה שניתנו השונים הטיפול סוגי על ומפקדים מדגמים בבדיקה נכללו
חישובים ונעשו אדם וכח ציוד של לסטנדרטים ביחס שונים פונקציונרים רואיינו במקביל
מרפאה לכל ביחס העיקרית האינפורמציה של רכוז הללו. הסטנדרטיות היחידות עלות על

בנספח. מצוי שנסקרה

ס3ציפיות אוכלוסיות ה7 הנדונות במרפאות לטיפול המופיעות האוכלוסיות כי הסתבר
הקשישים. אוכלוסיות כלל על הממצאים של מחלקם מסקנות בהסקת רב קושי קיים ולפיכל

כלהלן: משרתים שהם האוכלוסיה אופי לפי שנבחנו המרפאות את לסווג נית7
המגורים אזורי של אבחנה ללא דתית'), (.בעיקרה ספציפית אוכלוסיה המשרתת מרפאה (א)

מסיבות מסווגת כי אם כללית, אוכלוסיה לשררת מרפאה  כלומר ההכנסה ורמת
בירושלים. חולים עזרת מרפאת  צבוריותפוליטיות

שהיא בכל מאופיינת אל קשיחים כולל הגילים, בכל אוכלוסיה המשרתות מרפאות (ב)
שונה הוא 60+ בגיל הטפול מקבלי משקל וכאשר בעיקר, נזקקת לאוכלוסיה מכוונת *

לשכות באמצעות ההפניה אלה במרפאות ברמלה). ר*69 תלאביב עירית במרפאת 24X)

ברור קשר יש ברמלה). ו;433 תלאביב עירית במרפאת 100\) דומיננטית היא הסעד
מלשכת נמול הפנייה אחוז לבי7 בטפול הקשישים אוכלוסית של הגבוה היחס בי7

קשישים. של יותר גדולה עצמית פניה כלומר הסעד,
סוגי מבחינת יותר נרחב רפואי שרות היא באופיו אל בקשישים ipanan רפואי שררת (ג)
הנמול חהפנייה משקל של התופעה כץ. פרדס מרפאת  לאוכלוסיה הניתנים הטפולים

כא7. גם נכרך 60+ בגילים הסעד מלשכת יחסית

± _ j
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המכריע בריבה אי בלבד קשישה לאוכלוסיה ומוגדר מאוד ספציפי טפול סרגי (ר)
בנתניה. האבות בית ומרפאת בירושלים לקשיש יד מרפאת

הטפולים סוגי סמל יעל מהמרפאות אחת בכל האוכלוסיה של תכיגות על הנתלנים סמך על

עיקריות. קבועות לשתי המרפאות את לחלק גיתץ
טפולים של מגוי7 מקבלים שבמסגרתו שיניים של יותר כוללני שרות  א' איכלוסיה
מרפאות :(60 גיל קשישל>מעל אוכלוסיה קבוצות של בולט ייצוג ויש

כץ. פרדס ת"א; עירונית רמלה; חולים; עזרת
 הקשישה האוכלוסיה לגילי מכריע ומשקל הטפול מבחינת ספציפי שיות  ב' אוכלוסיה

נתניה. אבות בית ומרפאת לקשיש יד מרפאת

בעיקר בהתחשב האוכליסיה בתיל קטנה לא שונות קיימת זו בהקבצה גם כ' להעיר יש
מצד סלקטיביות קיימת חולים עזרת במרפאת  לדוגמא ג1פול. והמשכיות הטפול בסוגי

הסטטיסטים העיבודים הקשישה. לאיכלוסיה ביחס ובמיוחד הטפולים לסוגי ביחס הפונים
האנשים לכלל מתייחסים וב' א' אוכלוסיה של והאחרות הדמוגרפיות לתכונות ביחס
הטפולים ולסוגי לעלויות ביחס הסטטיסטיים שהעיבידיס בעוד במרפאות טפרל שקבלו

אחת. סקר לשנת מתייחסים

עיקריים והמלצות מסקנות ממצאים, ג.
שיניים. למרפאת עלות לקבוע כדי שנסקרו המרפאות נסיו7 על להתבסס אפשרות אי7 .1

טפולים הרכב המטרה, באוכלוסיות שוני השרות, של שונה אי73 י'7. לכך הסיבות
והאדמיניסטרטיבי. הכספי בדווח והסווג הפירוט רמת כ7 כמו שונה.

אופטימליות מרפאתיות עבודה יחידות הרכב של חיחס בי7 חזקה תלות קיימת .2
מרפאת עליה. לבי7 טכניותמעבדתיות עבודה יחידות לבי7 ומסייעים) [רופאים

שיניים.

מאחר העבודה תשומות יחסי על בעיקר תלויים שיניים במרפאת האופטימליים היחסים .3
ציוד על החרך שהוצאות בעוד עבודה לשני ההוצאה הנו בעלות המכריע והמרכיב

זה. לצורר למדי זניחות הך ומבנה
צפוי. ביקוש בהיקל ומותנה למדי גמיש למרפאה השרות אזור גודל קביעת .4

מסייעים. ושלשה ריפא כסאות, שני על בנויה אופטימלית מרפאתית עבודה יחידת .5
מרפאתיות. עבודה יחידות שתי משרתת מינימלית טכניתמעבדתית עבודה יחידת "

תשרתנה אשי גדולות מעבדתיות יחידות לבנות נית7 כי נראה הנ"ל היחסים סמי על .6
עבודה יחידות של האופטימליים הגדלים מרפאתיות. עבודה יחידות של גדול מספר

של גבוה [יחס בפועל האדם כח שהרכב בכל בהתחשב אולם כסאות. 6 של ה; מיפאתיות
מרפאה של ביניים מגמת לקבוע שסביר הרי מהאופטימלי רחוק ררפ*) לעבודת סיוע

והטכנאית המעבדה שרותי בתוספת כזו למרפאה המשוערת ההוצאה כסאות. 4 על המבוססת
ולרמת למטרות בהתאם להר0יף, יש לכל לשנה. ל"י 920,000 היא זקופות חרך והוצאות

עשויה כזו יחידה הש7. לבריאות ולחנול סוציאלי לשרות הוצאות , הדנטלי השרות
עבודה. ליום טפולים 5565 כ לספק
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ביקוש. לאומדני בסיס לשמש כדי בהם אי7 טפולים מספר על כיוס המגייס הנתינים .7
ההודאות את המחלקים וסיוע ביטוח מימרך, הסדרי והעדר מחד לנזקק הגבוהה העלות

/ הנורמטיבית. הרפואית מהרמה נמוכה ביקוש לרמת גורמים זמ7 פני על שיניים לריפוי
תכסה. כזו שמרפאה הנפשות ומספר האזור גודל את לקבוע נית7 לא לפיכך

תכנו7 לכל חיונית היא שיניים לרפוי והנורמטיבית הנוכחית הביקוש פונקצית אמידת .8
(כ1000 גדולה מספיק דגימה ידי על להשיג נית7 זה אומד7 לקשישים. כולל אזורי,
וסוגי שניים רפוי על משפחה" "הוצאות סקר ועריכת הגילים בכל אוכלוסיה של אישי)

מבקשת. זו שאונלוסיה הטפולים וסוגי וצבוריים) (.פרטיים השרותים
יחסי על רק מתבסס המרפאה של האופטימלי" ה"גודל קביעת וכ7 זה עלות" "מחקר .9
נחשנו7 ייבאו נאשר להשתנות ועשויות נחסר לוקות אלה מסקנות לפיכך התשומות.

שרות. כאזורי שתיקבענה הגאוגרפיות היחידות וגודלי הביקוש גורמי
בהתחשב המרפאות של מאוד נמוכה יעילות על מצביעים שנסקרו מהמרפאות הממצאים .10

יחידות הרכב להוראותיהם. בהשוואה ידם על המבוצעים הטפולים של תקנית" ב"עלות
סהאופטימלי. מאוד רחוק ומעבדתיותטכניות מרפאתיות עבודה יחידות יחסי וכ7 העבודה

הרפואיים השרלתים ממרקם תלישות7 הנה שהוקמו המרפאות לאייעילות הגורמים אחד .11
שבאזור. הדנטלייס

ספציפיות מרפאות שהקמת בהנחה מסויימות לאוכלוסיות לסייע במטרה הוקמו המרפאות .12
המטרה. לאוכלוסיות שיניים ברפוי לסיוע היעילה הדרך ה7 אלה

צבוייות במרפאות שרות קבלת אפשרויות ניצול תוך למטופל ישיר סיוע כי נראה .13
מאשר יותר הרבה יעיל להיות עשוי קיימות ופרטיות ונו') הדסה חולים, (.קופת

אוכלוסיה. במרכזי ובודאי זה לצורך מיוחדות מרפאות הקמת

משוערת תקנית מעלות השתתפות אחוז באמצעות ייעשה לקשישים הנית7 הסיוע כי מרצע .14
הוא זה לטפול המשוערת התקנית (.העלות ניידות, תותבות בשיניים כולל לטיפול
המבטיחים מינימום תנאי לקיים צריכה המרפאה במרפאה. תלוי בלתי כ2,000$)
ו/אי ישיר טכנימעבדתי ושרות ישיר כולל רפואי פוטנציאלי שרות מת7 אפשרות

מרכז7. טכנימעבדתי שרות עם קבועים הסדרים בצורת קנוי
השרות מקבלי השתתפות גובה לקביעת עקניים קריטריונים נמצאו לא שנסקרו במרפאות .15
קריטריונים על מושתתת להיות צריכה סיוע שיטת הפעלת כי נראה השיניים. במרפאות

השרות. מקבל להשתתפות אחידים

לישישים שיניים לריפוי לסיוע. רצרכי עלרת מטררת,  שיניים מרפאות, ד.
אפשרות שאי7 כך על מצביעה לקשישים שיניים ריפוי של שרות הנותנות המרפאית סקירת

לקשישים השרות מתך לישישים". שיניים "מרפאת של מודל לבנות האמפירי, החומר סמך על
צורות; בכמה נעשה הקיימות במרפאות

הקשישים ידי על נעשים מהטפולים חלק כלומר, רגילה מרפאה במסגרת סלקטיביים טפולים (א)
הפרטיים. הרפואה שרותי במסגרת
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נך??י0 לארכלרסיה שררתים הנלתנת מרפאה במסגרת לקשישים כלללים טפרלים (ב)
הגילים. מכל

עצמי שילת מת7 תלך בקשישים רק המתמחה מרפאה במסגרת סלקטיביים טפרלים (ג)
אחרים. מגלפים למעבדה טכנאלת שרלתי של קניה ל/אל

בתשללם. ל/אל התנדברת  לשיניים פראיים רפלאה שרלתי במסגרת שרלת קנית (ר)

ההל'נאלת הדרלשלת, ההשקעלת לעל השלט9 התקציב גרדל על משפיעלת השרלת מטרלת
התשלמלת בהרכב תללי המרפאה גל7ל המרפאה. גל7ל לפי משתנלת לההשקעלת השלטפלת
גם תללי המרפאה גל7ל להטכנילתמעבדתילת. הטרפאתילת העבררה יחידרוז לביחסי

אלכללסית מצר שיניים לטיפרל ה*פלי הביקלש הי?ף ע"י בעיקר הנקבע השרלת באזלר
המטרה.

תלתבלת לבהכנת בחניכיים לטיפלל בעקירלת מתרכזים לקשישים האלפיניים הטפללים
למעבדה טכנאלת שרלתי דלישים אלה טפללים לכך. המתהללים לבציללמים ניידלת

לטפללים כגל7 לקשישים אפייניים שאינם רפלאיים שרלתים לעלמת ילתי אינטנסיביים
מכך כתל'נאה . לכד' כתרים כגל7 קבלעלת לתלתבלת סתיטלת שלרש, טפללי שלטפים,

הקשליים למעבדה טכנאלת שרלתי לבי7 רפלאי לטפלל מרפאה בי7 האפשרילת הקלמבינצילת
טכנאלת שרלתי של להזמינלת הבקלש חיקן* זה במקרה רבלת. תך קנלייס אל למרפאה

כלל בדרך לקשישים. בטפלליס המתמחה מרפאה לגלדל כדאילת יכתיבל קנליים למעבדה
טכנית התמחלת תהא התמחלתל אשר רפלאי אדם כח לרמת גם תביא כזה מסלג התמחלת

עלללה אחילת שיניים למרפאלת יחסית הרפלאידנטלי השרלת איכלת מכך כתלעאה ילתר.
אלכללסית של גבלה בריכלז מלללה היא כאשר כןל, מגמה ילתר. נמלכה להילת בפלטנעיה

לריכלז הדנטליים הרפלאייס לשרלתים לביקלשים ביחס לסלקטיבילת מביאה נזקקים,
ללהשקעלת רפלאי לשררת השלטפלת, ההרצארת מקרה, בכל להמעבדה. הטכנאלת בשילתי דללקא
לתת ה'גריכה הפלטנ'גיאלית למרפאה בהשללאה מרפאה של כזה בסלג נמלכלת תהיינה בעילד,

בשטח, חסכלנית תהייה לקשיש ספציפית מרפאה הקמת רפלאידנטלי. שרלת של סלג כל
הטכני השרלת בתחלם יקרה להילת עלללה אר כלללנית, למרפאה יחסית אדם לבכח בצירד
לשררת מרפאה של תקנילת" ל"הלצאלת להגיע נית7 השילת. באיכלת לנמלכה להמעבדתי
אלה, תקנילת" "הלעאלת אללם כזר. מרפאה לשרת הצריכה למעבדה טכנית ליחידה כרלל,
לאי7 שנסקרל המרפאלת של בפלעל מההרצארת לחללטי7 שלנלת הבא7 בסעי9 שיפלרטל כפי
דנטליים לשרלתיס סילע למת7 כבסיס לטפללים עללת של מעבר ביניה7. לגשר אפשרלת

מסלגי אחד בכל ילתר. מלעיל להילת עשלי מרפאלת, תק'גיבי על להתבסס במקלם לקשישים
לאת לקשישים האלפיניים הטפרל סרגי את לאתר ניתך שצריינר, למטרלתיהם המרפאלת

הרכבם.
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בדיקות  טפרלים: סרגי שלשה כל את שקבלל המטרפלים כל ילכזל מרפאלת בארבע
העללת הלשנה מהמטלפנים אח7 לכל ניי7לת. תלתבלת + כירלרגי יפלי + רצלרמים
למטרפל הממרצעת העללת לני בהתאם .(1976 (במחירי ('"717:1,1 (ראה הסטנדרטית

כלהל7. היתה גיל לפי
* 2,497  39 גיל עד
9 1,919  40  59
9 1,802  60  69

$ 1,807 70 +

$ 1,941 ממרצעת תקנלת עללת
לסירע: עקרילת שיטרת שתי קיימלת

אהר למעקב ההשקעלת ,lay outn מטררתיה, על מרפאה לכל ספציפית התיחסרת (h)
לאפק"יבילת מרלבה אדמיניסטרציה  רבים הם זר שיטה של הסילגלתיה המשתמשים.

■ ל צרי לפיהם העקרלגלת מהמרפאה; שתדרשנה מפלרטלת 7ללת רמלת טמלכה; פקלח
השרלת של הכרלל במרקם בעיקר תללי לכ7' העזר שילתי המרפאה,הרכב גרדל להקבע

לקשישים. שיניים רפלי מאשרבקירית שיניים לרפלי

קפ'ניפילת מרפאלת תערדד זר תמיכה ששיטת סכלי שיש בכך הלא היחידי יתר7נ.ה
מרפאלת של ראצירנלי לתכנרך בהתייחס לחסררך להפרך עלרל זה יתרל7 לקשישים.

האלנללסיה. לכלל רנטלירת
של תקנית עללת לפי גיי7לת תלתבלת המקבל 60+ בך לכל שרלתיס לסל תמיכה (ב)

הג.להלים לפי ייקבע ול תקנ.ית מעללת ההשתתפלת אחרז .(1976/77 (במחירי 2,000$
המלא ההשתתפלת סכלם בתקציב. כלללת השתתפלת לאחרז ביהס באש"ל כילם הקיימים
של זה לסרג המלאים רהמעבדתיים הטכניים הרפלאיים, השרלתיס במת7 מלתטה יהיה

אחרים. מגלפים חלקיים שרלתים ק1ית ירי על רביו עצמי בארפך ביר שררת

קלפת של קיימלת, מרפאלת עם הסדרים לנשירת רברת הרפש ררגרת מאפשרת זר שיטה
כץ כמל עבל7ח. שעלת לילתר אלה מרפארת של רניצרלך עייילת, ה7סה, חללים,

תשללם בסיס על אל , התג7בלתי בסיס על פרעיים רפלאה שילתי עם הס7ריס קשירת
הרחבת חללים. קלפת מרפאלת על המבלסס תקנית עללת לפי תשללס פי על אל חלקי
ילתר מהירה זר בדרך להילת עשליה לקשישים שיניים ריפלי של עע;מל השרלת מת7

ילתר. ליעילה ,

כ7אילת קטנים בישלבים אלכללסיה. במרכזי אפקטיבית להילת עשליה בל7אי זל שיטה
התכנל7 בי7 מלא תיאלם לה7לת חייב ללכ7 בספק מלטלת ספעיפילת מיפאלת של הקמת7

חללים. קלפת לעס הבריאלת משר7 שבאחרילת באזלר 7נטליים שילתים של הכללל

בכלל. נזקקים על אלא קשישים על מתמק7 אינל השרלת בירלשליס. לפעלל החל כזה שררת (*
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משרער שנתי לתקציב רמעבדה מרפאה בשררת? עברדה יחידרת ה.
ושלשה ררפא כסארת, 2 היא: המומחים לדעת קולנילס מרפאת של אופטימלית ענודה לחידת
גניה אחיז המהילה הררפא של זמני של מייני ניצרל יש כזו ענודה ניחידת מסייעים.

ההרצאה. של

3הקדם לעברר היא המגמה למסייע, ררפא כסא לכל הך בארץ nibnnpan חעברדה יחידות
הנסלסי ה'נילד כמלת מסייעים. לשני אחד ררפא אחד, כסא לפחרת של עברדה ליחידת

נודדת ענודה ליחידת כלומר למעלה. כסאות 9 לעד כסאלת מ2 משרת למרפאה המינימלי
עברדה (ליחידת המרפאה. נשטח לגלדל קטנים חסרונות גם יש צירד. עלד9 יש מרפאה של

.( מ 160 כסארת ל6 , מ 100  כסארת ל3 מ2; כ40 דרלשים אתת

ההש?עה רכך השינרים טיפלל נעללת ה*ילד שמרכינ נלדאלת לקנוע ניתך זאת עם יתד
ניצרלת לחשינלת ענלדה שכר על נהלעאה נהתחשנ נחשינלתו לתר ני משני גלרס הנם נמננה

8X של ריאלית רנית שעלי לפי דירה ללשכר להל7 לשנה ההלקאה שיניים. נריפלי האדם כח
יחידת עלרת לשנה. 50,000$ על עללה אינל כסארת) לשני (ארפטימלית עברדה ליחידת

המעבדה שררתי את להרסיף יש לכך לשנה. ל250,000>* מגיעה ישיר ארם כח מבחינת עברדה
דירה לשכר להרך השנתית ההרצאה לכך נלסןי דלמיננטי. הלא האדם כח מרכינ בהם שגם
+ ;רופאים ישירה לענלדה לשכר ההל'נאה כלומר לערך. ענלדה יחידלת לשתי מספיקים

כריכים אינם דירה ישכר ה77 לשירותי שההרצאה מכאך לכ5500,000<. מגיעה מסייעים')
עלד קלח זה אחלז ישירים. לעונדים עברדה שכר על הישירה מההרצאה 10* על לעלות

המוערכים ופקוח ניהול חשנלנלת, מזכירלת, לשררתי עברדה לשכר הרצארת נרסיף אס ילתר
לכד") משמרות (שתי השרות למתך זמנים לרה נתכנו7 כגורם לפיכך לשנה. בכ100,000>*

הם השרות אזור וגודל האוכלוסיה ואופי לנלחלת חשינלת אי7 ה*ילד שלעללת מסתנר
הדומיננטיים.

יעילה לענלדה חילנייס הם מרפאה לשררתי הצמררים שיניים למענדת הטכנאים שרותי
מינימליים רמעבדה טכנאלת ששרלתי הרי האדם כח מנחלנת המרפאה. ענלדת יחידת של

3 לשרת יכול שטכנאי הם כיום המקונליס היחסים רופאים. של רנ מספר לשרת עשויים
שיניים. רופאי כ5 לשרת יכולה אחת שננית כסאות. 46 ני7 כלומר  שיניים רופאי

ליחידות נתייחס אם הענודה. ניחידת האדם כח של נהרכנ תלוי כסארת, 610 ני7 כלומר,
כסארת 6 לפחרת משרתים אחת ושננית אחד שטכנאי הרי אופטימליות מיפאתיות ענודה

כסאלת. ליותר הסננית עברדת לנצל ניתך ערד כאשר

העיקריות ולענודות למטרות נהתאם לשנוי נית7 שיניים מענדת של הנסיסי ה'ניוד
אפשרות הכוללת משוכללת רמעבדה 15,000$ הוא המינימלי ה'גיוד היק9 המענדה. שמנ'געת
יישור וגשרים; כתרים נזהנ; י'נוקה רעברדה פלסטיות תרתברת לשיניים ענודות ני'גוע
טכנאים למספר מספיק הבסיסי הצירר לכ200,000>*. מגיעה ולסת פה טכניקת שיניים;

הענודה יחידות מספר הנה משוכללת מענדה של נסיסי '{יוד ני'נולת מגנלת כלומר ושננים.
לתפערל הקלנע הגלים , לכ7 המשוכללת. המעבדה נשיותי המשתמשות שיניים מרפאת של

חישלנ נלנד. 5* של ריאלית רנית אחלז לקנלע לסניר מוגזם לכשעצמו זה רנית אחלז (*
דנטלי. רפואק בשיררת ההרך גורם זניחות נדני המסקנות את מחזק זה רנית שער לפי
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עבודה יחידרת למספר רשננים טכנאים של עברדת יחידת שביך היחס להילת ימשיר יעיל
בעלרת. לר שיש המשקל מבחינת 1ניח יחסית הוא וניצולו הצייד גידם מרפאתיות.

לשנה). כ50,000>? על יעלו לא רירה רשכר הרך לשררתי (ההרצאה

טכנאות ויחידות מיפאתילת עבררה ליחידות העקיפים השררתים הגדלת תכלול שילתים העמקת
בעובדה בהתחשב לכך נרסף רפלאי, ופקוח ניהרל סוציאלית, עבודה של נעליה למעבדה

להאחרלת, הכספיות ה7ללח מעלכלת בגלל התקורה הוצאות יגדלו צבוריות מרפאות על שמדובר

אזורית תכנרנית ממערכת התללשלת מיפאלת של שהקמת? י'יא לעיל מהאמלי הנובעת המסקנה
מתבטא היעיללת חלסי יעיללת, לבלתי ילתר יקילת בהכרח הם דנטליים שררתים של כיללת
למעבדה טכנ*רת ליחידלת מלפאתילת עבל7ה יחידות שבי7 ביחס אופטימליים לא ביחסים

ללתקלרה. n'lf'pyn לשררתים ההרצארת של בגלנה רכך

שתשרתנה גדלללת איזליילת רטכנ*רת מעבדה יחידרת לבנרת שיש היי העלית בגלרס בהתחשב
האוכליסיה סיג בקיש, בהי?ף מיתנה המרפאה גלדל מרפאתילת. עבלדה יחידלת של גדלל מספר
י3יאי יפקיח ניי'יל סלעיאלי, שילת מת7 ידי על שרית בהעמקת ב*ייל בהתחשב אילם ובד'.
המלמחים עבלדה, יחידלת של גדלל מספר הכללללת למרפאלת מקלם יש היי התקליה יבהלצאלת
בתחלם מכריעים גלרמים אינם להניידלת הנגישלת המיקלם, בעית כסאלת. 6 לפחלת מעריכים
הני נתי7 באיייר אי בעיי המגביל הגיים לכ7 באופיי. אקו"י שאיני הדנ"לי השרלת של ץה

תמרו7 מרחב קייס הנדונה. הגאוגרפית ביחידה הדנ"ליים לשריתים ה'גפלי הכולל הביקוש
הרנטלי. השרות באופי בהתחשב גדולות גאוגרפיות יחידרת לי'נירת

בתרצארת היטב מתבטא כרלל אזויי מתכנל7 התלושות מרפאות של בהקמת7 היעילות חוסי
שהיתה התקנית העלות ולקשישים. נזקקת לאוכלוסיה השיניים מרפאות מסקר שנתקבלו

מההרצאה 2030X על ערלרת אינ7 במרפאות שניתנו* הטפולים כמות פי על להתקבל עריכה
הנדונות. במרפאות ד>ךר3רת, הרך הרצארת למעט השנתית

ברלטים: מסבירים גורמים מספר יש לכר
אופטימליות לא עבודה יחידות הרכב 

וטכנאות מעבדה ושרותי התקורה בהו'נאות בהתחשב אופטימליות לא עבודה יחידות מספר 
נתל7 טפיל עבור יותר רבה ניקויים בכמות המתבטא באלכלוסיה שלני 

(.כלומר, לטפלל. עבלדה יחידלת מספר שבי7 ביחס המתבטאת דנטלי רפלאי שילת איכות 
רבה 1מ7 השקעת יש דנטלי טיפול כל על שרות של פוטנציאלית איכית עקב כי יתכ7
אחת למרפאה ביחס ביניים. וטפולי ביקורים של יותר גדול במספר המתבטאת יותר

רכפרלים). מילתיים נלספיס טפולים נגרמו עבודה מאיכות שכתוצאה מבוססת ידיעה יש

לטפול. עבודה יחידות מספר על המבוססת לטפול תקנית עללת כפלל טפללים מספר (*
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שררתי + למרפאלת שהלא כל דגם לשמש יכרלרת אינ7 שנסקר שהמיפאלת ברלי מקלם מכל
ש"טחקי נילי גם מכאן נ.תל>.ים. לאזליים ה7רלשים עקיפים שררתים + רמעבדה טכנארת
האזליי טהתכנרך תללשים כשהם נחסי ללקים הם מרפאה טררל בנית של לצרכים עלרת"

שאי7 עיאה הניקלש. למהלקפ' השררת אזרר של הגארגרפית היחידה טגרדל תללשים 7נקהם
נאזלי דנטלי, אזררי שררת נורדל על מחקר במסגרת העלרת" "מחקי את לכלרל מאשי מנלס

היקפי יבטיחר אשר ביטרח, שיטרת כרלל המימרך, הסדרי בכל לדרך יש כך כדי תרר כתרך.
זר במסגרת מרנעים. שררתים של הרפראירת בדרישרת הערמדרת סטנדרטירת ניטלת נקלש

רמס?נרתיר שלפנינר הסקי לקשיש. דנטלי רפראי לשררת לתת שיש הדגשים את לבחרך ניתך
המחקיהיישלמי בתחרם הדרך בחיצררי תרעלת שאיך לכך נרספת אסמכתא לשמש יכרלים
השררתים של האזליי התכנרך בתחרם כרללת מהתמל77לת המתחמקים הדנטליים בשררתים

הרנטליים.

כלהלך: שיניים מרפארת של התיאררטית העלרת את לסכם ניתך

מרפאתי לשררת ארפטימלית ענל7ה רךןררת 
כסארת 2

רלפא 1

סייערת 3

ביניים) ל^רמבינצירת להגיע (ניתך
יש לכך .3040 ני7 יהיה ענל7ה לילם "פלליס למספר ל250,000ל< יגיע העברדה שכר

ה"פלל. לאלפי כפרף ל^20.>5, מסביב שתנרע שרנרת רהרצארת רחמרים הרצאה להרסיף
במסרצע. 10* על לעלי" ^נייי אינל החמרים אחלז הגלכח"ם לממצאים נהתאם

*

( ב150,000>? של משרערת (עלרת בסיסי: צירר
כסארת 3 משרת יבש חרם סטרילידטרר

?טך אלטלקלנ
5 " ג7לל

" 2 * אמלגם מערבל
2 " רגיל מדחס
6 " תעשייתי גררל מדחס

מלגנל נלתי מרכזי ללקלם
כסארת 8 משרת רנטגך מכרנת

לחרדש) 91,000  משרער רירה (שכר מ2. 80  100  נדרש שטח

משרד מצר הך תשרברת בהעדר חצירד עלרת מרכיבי את כה עד לברר היה ניתך לא לצערנר (*

כללית. חללים קלפת מצר רהך הבריארת
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שיניים ומעבדי; לטכנאות עבודה יחידת 
שיניים') ריפא7 (שלשה כסאות לכ6 שררתים

שיניים טכנאי 1

שנניח 1 

לשנה. ל"י לכ150,000 יגיע ענודה שכר
ליום. 23 היא לספק כזו יחידה שלנילי. ניידות תותבות שיניים מספר

ל"י') 200,000  משרכללת מעבדה של משוערת ;עלות בסיסי ?ייד
מודלטרימי "כני מנוע
פרלמימטר 'JJ1? ידית7 (דלת)
חיל מיסס לטוש מנוע

לנקויי אולטיסוניק התנה הלחמה מסגי
'^7י'י' ""י קומפרסור

רציחה ענטריפוגת מכבש

מנעי ויברטור
אחרים עקיפים שרותים

מלא^ סוציאליים תנאים כולל *150,000 עבודה ;שכר כסאות ל6 כרופא העובד מרפאה מנהל
(*<50,000) כסאות ל5 קבלה 3קיד
(^50,000) כסא7ת ל10  מזכירות

לחדש 1,500$ וחשבונות ופקוח ניהול
rnJE'!< 980,000; ;טקיי^  סועיאלית עבודה
לשנה) *80,000) ;משיי0  הש7 לבריאות הנול

(1977 שנת עמהייי >'i'77nj כסאות 4 של למרפאה משוער שנתי תץציב
'3 500,000 ומסייעים') (.רופאים ישירים לשרותים עבודה שכר

רפצריים) פנסיה סוציאליים, תנאים ;כולל
9 150,000 עבודה שכר  ועכנאות מעבדה שררתי

הטפולים מטרות לפי להשתנות ;עשיי שונות כולל חמרים
9 70,000 לסנה) *100,000 עד הטפולים ודומיננטיות
* 100,000 חשבונות וניהול ומזכירות ניהול הודאות
*< 50,000 מרפאה  דירה ושכר זקופות הי7 הו'גאות
V3> 50,000 מעבדה  דירה ושכר זקופות הרך הו'גאות

בהקשר ההודאה ימת השך. לבריאות יחניל סוציאלית עבודה להוסיף נית7 זה לתקציב
בתחום. השרות העמקת ימת על בהכרעה תלויה זה

מצד חך תשובות בהעדר הציוד עלות מרכיבי את כה עד לביר היה נית7 לא לצערנו (*
כללית. חולים קופת מצד וה7 הבריאות משרד



נספח

<
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הגדילה א.
טפרל ארכלרסירת הגדרת .1

שנסקרל: המרפאלת *

ירלשלים עממית חולים עזרת .1
לקשישים ירם מרכז יד על  רמלה .2

כררניים לחרלים ני'ק יד על  כץ פרדס .3
עיררנית מרפאה  תלאביב .4

ירישלים לקשיש יד .5
אברת בבית  נתניה .6

ת"א עירלנית מרפאה כץ, 3ר7ס רמלה, חללים, עזית המרפאלת: את א7כל7סיה_א^_נלללל;
במרפאלת, שגעשיס ה317ללים נאל3י 7מיל7 יש בהך

דמירך יש כך גם בהך נתניה, אבלת נילג לקשיש, י7 ■'^!^3SiPJlJl^JPAl^JAJlVil^Al^
קשישים. רלבם  המתרפאים לנגיל במרפאלת שנעשים הג31לל7ס באלפי

המעיפלים מס' בשל ר1976 1975 לשנים מתייחסת המפלפלים אלכללסית  נתניה. אנלת נית
אחת. נשנה הטלעט

.60+ כבני נלקחל בחשלניס  קשישים רלבם י7לע לא שגילם המפלפלים 

הסקי בתקלפת שהיר מטרפלים של רסירס התחלה חדשי + 31.12.76  1.1.76  הסקר 7)31yrt .2
לאחריל. הסקר לפני חרדשים 23 כללל ג1פלל באמ^נ

עלרירת הגדרת .3

תרספת + מ5.1976 קלפ'ח של התעריפים לפי הטפרליס עלרת  סטנדרטית טפרלים עלרת
.10*0 של

הסקר בתקלפת מרפאה באלתה נהלגיס שהיל המחירים לפי חלשבה  מרפאה של 1פלליס עללת
השנה. חלקי במשך שנעשל המחירים עלילת בחשבל7 נלקחל .1976 בשנת דהיינל;

העררת י
( ?רפ..ח של התעריפים 3י . חימיים כרללת  תרתברת >>לרת

'' חרמרים כרללת לא  רכתרים גשרים עלרת

המלגמרלת התלתבלת מחיר את רק כלל ירלשליס בעירית הרשלם  ירלשליס לקשיש יד במרפאה
העקירלת של המ7ליק המספר לעל שנעשל ה'גללמים של המדליק מס' על ל7עת אפשרלת ללא

ג77לה להילת צריכה ב' באלכללסיה להעקלילת הצלרמים עללת לכ7 התלתבלת התקנת ל^לרר *

ילתר.

טפרלים הגדררת .4

כללל; רצלרמים א.ב7יקלת

התייע'גלת בדיקת
טכנית התייעצרת

צלרמיס
כאב שכרך
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כולל; שמרגל רפויי ב.

זמנית סתימה
רגילה

פלסטי מח7מר
אךפטיק " "

פי7 עם
רסטרדנט

לסתימות נליג עם נאמלגם השך בניך אמלגם כרתרת

שורש טפרל ג.

השך מלל נדלקת טפרל
בשך אחת תעלה מליל

לייתר תעלרת שתי מליי

גנגרנה 17פלל

מלללל כללל אחת נתעלה
מיליל כללל נלספת תעלה כל

כללל; כירלרגי רפלי ,7

עקירה
כירלרגית עקירה

כללאה בשך נעצרת שך
עצם החלקת

שלרש כריתת
מלרסה פתיחת

גידללים אל שלפלחית נתלח

כללל; חניכיים רפלי ה.

חניכיים טפרל כללל אחת בלסת אבך הררדת
חניכיים טפלל כללל לסתלת בשתי

שלמה לסת  פרילדלנטלי ניתלח
לסת ח^י 

פרירררנטלי טפרל

כללל; ניידי 7לא תלתנלת ר.

תקלניס + לגשרים כתרים
מלאה י?נלקה כ7תרת

ליניר " י
רי'ג'מלנד יתד, שך

י^לקה כפה י^לקה, סתימה
לכתר מננה
משר9 כלתרת

אינדינידלאלית חזיתית
משר9 זמנית כלתרת

חרלשתית
ם גי ל הס מכל לים ל ל

מהול נפרדת יצוקה משענת
גשרלת

דמנע אע'
לבסיס שריל7

חרסינה כרתרת
מתכת על

A
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כרלל: תי^רנים

ישעי' הדל; י כ הזב^ת
והב מחיר להרסיף  כרתרת תלקלץ

אחת כרתרת הררדת
גשר הרררת

י'י*"י" חלקיי" "7^" כילל  "יייי n .r
נ7>ל: בשי9 ו;ק7נ.יס ^■

בתרתבת שני 7 תק7
חתרתברת באחת שן תרספת

רפ77ים

ר*ל*רת חלחירת תרתברת כרלל  ?רבלט כררם ענ777^ ח.

כרלל: שיניים 7יש7י § ט

העלירנה השפה רצרעת גתרח
שיניים יישרר

טבערת עם ?ברע במכשיר
טישרר אר טבערת מכשיר בעזרת אחת שך הזזת

סטטירת הפרערת של במ?ריס המנשר הרמת
היצרנית nap
הרשה פלטה

ך ר ת?

'S< יימ7י"ק" י '"' ""* "י" '" '.ייי <*"  ^"^^^ .,
ככ.ל1סלק.. הרשלם
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t

נבחררת צבררירת שיניים מרפארת מסקר ממצאים נ.

המרפות על כלליים נתרנים א.

יה *ג J לקשי'. יד ^אנינ TT^TbT ר^ל^ חרלים עזרל; המרפאול;
אנלת בכיי; 'יילים מר*אה עלידני'ח מרכז י7 על ם ל; עממי שכסקרו

עיי7נית לחללים לקשישים לוס
 כררניים

משרד לקשיש יד תא עירית הבריארת משיד לקשיש >:אמ>.יל; עלתימעיל; אגידה נעליי;
הבריארת אגודה

ע7תימנ.י7;

1953 1974 1970 1975 1975 1974 פתיחה שנת

1)השתייכרת אנשים ייכרת השת 1)השתייכרת 1)אנשים ?ררטרירנים
אכול; לבית המוגבלים לחולים למוסד יים למרכז המיגנללם לקבלה

בהכנסרתיהם כררניים לישישים כולל; בהכנסרת
סער, ארכלרסית

_ג2ל?שישים קשישים _ג_יל קשישים 2)_גיל חרשים, ערלים
60+ נשים 60+ נשים 60+ נשים נברם,
65+ גברים 65+ גברים 65+ גברים
+ארכלרסית

סע7 אזור 3)אזרר
כץ פרדס + רמלה

. נרק בני פריפריה
ניתאנל" ירושלים כל ומרכז *פו7 כץ פרדס ופריפריה רמלה ירושלים כל אןוייי; ^י^הגדרה אביב תל ברק ל"' השררת של

4
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המרפאות על כלליים נתרנים המשך

נתניה לקשיש יד תלאביב נץ פרדס רמלה חולים עןלת
אבות בבית ירושלים מי3אה נליח 7ך ע^ מיכיז י7 על ים ממית עירוניתי לחללים לקשישים ירם

_ נרלנ.יים
313,861 . . (1)75,651 כ40,000 (1)313,861 ג77ל

(הערכה) ארכלרםית
ה*_דרר__

(1) n , גידל
23,853 . . כ8,000 ]כ4,500 '23,853 ארכלרסיית

(הערכה) (הערבה) הקשישים
■ באזרר

מספר
146 128 515 84 105 1530 הטפרל מקבלי

 ____^_ הסקר j)31pn2

י ג1פ7לים מספר
בת^רפת לחרדש

££_ 129_ 48 57 543 הקקר

אברת בית הסעד לשכת הסעד לשכת הסעד לשכת הסער לשכת הסעד לשכת מקורית
פרטי פרטי_ פרטי הפניה

בריאות אחות קליטה מחלקת
הציבור הסרכנרת של ;

  ■ . 7 " ל י א
שרותים הרכב

שיותיס
רפואיים

* * * * * * דגעלייס
טכנארת שרותי

* * * * * שיניים
מעבדת (?נריי)שרותי (?נריי) (?נריי) ^(הל^יים) (?נריי) * _ שיניים

 11  15  50 (3) הספ?
מעבדה אי7 לחדש תותבות מעבדה אי7 לחדש תותבות מעבדה אי7 תותבות עצמית מעבדה

לחרדש

1972 האוכ.לוסי7 מפקד לפי (1)
ל'גורן הבקירים מספר את לדעת אפשרות היתה שלא משום מדוייק מספר על להצביע ניתר לא (2)

בתיתבות. מדידות
מדידות. ל'גורל הבקדרים בלקחו לא יותר.בחשובים גדול ההספק העובדים דווחי לפי (3)



במרפאלת הטפיל מקבלי של לאפילנים נתונים ג.

אלכלוסיה אוכלוסיה לקשיש יד נתניה תלאביב כץ פרדס רמלה חללים עורת סה"כ 7iuftO כל סך
נ' א' ירושלים אכלת בבית מרפאה ח בי' ל7 על מרכז י7 על ים עממית הטפיל

עירלנית לחללים לקשישים ילם
3רלגייס

(n=276) (n=2J29) (T\=131))T\ =145 ))n =575 ) (n=108) (0=116) (n=1530) (11 =2605.)
11.0 89.0 6.0 5.0 22.0 4.0 4.0 590 ל<00ן; באחלזים;

(.אחוזים) מי7 לפי
100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 :!00.0 00,0ג 00,0נ סה"כ (4,)

39.0 43.0 34.0 43.0 40.0 31.0 36.0 45.0 זכר
61.0 57.0 66.0 57.0 60.0 69.0 64.0 55,0 n2pj

גיל;אחלןיסי) לפי
(6) (4)

(5) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 :200.0 .200.0 :200.0 סיו"כ
0.5 45.0 1.0  43.0  14.0 51.0 039
10.0 23.0 14.0 7.0 32.0 12.0 27.0 20.5 4059
8.0 9.0 13,0 3.0 11.0 40.5 43.0 3.0 6069 ^
81.5 23.0 72.0 90.0 14,0 47.5 16.0 25.5 70+ ^

הפניה מקלרלת לפי
(באחרז>ם)(4)(5)(6)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .200.0 :200.0 .200.0 סה"כ
100.0 38.0 100,0 100,0 98.5 63.5 43.0 12.S סל'ניאלית לשכה

56.0   22.0 51,0 80,0 ע*מי
 4.0   1.5 12.5 2.5 4.5 חרזר טפרל

2.0    2.0 3.5 3.0 אחי

ואחריה לפניה הסקר בתקיפת הטפול מקבלי כל סך (4)
אבית בית מתלך מלפנית נתניה אבלת בבית השיניים במרפאת האיכללסיה (5)

ידועים לא ן"יליס כולל לא (6)



אלנללסיה אלנללסיה לקשיש י7 נתניה תלאביב כץ פרדס רמלה חללים עזרת כ " ה ס הפניה מקלרלת
ב' א' ירלשלים א*:.ל7 בנית מרפאה ח בי' י7 על מרנז י7 על יס עממית לגילגבאחלןיס)

עירלנית. לחללים לקשישים לום (4)(5)(6)
כרלניים

(n=130)  (n=554) (n=69) (n=50) (11=192) (n=995) סו^יאלילנ לשכה

(5) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 3"nD

1.0 37.0 1.0 43.5  32.0 31.0 039
14.0 33.0 14.0 33.0 U.O 38.0 38,0 4059
13.0 13.0 13.0 10.0 41.0 24.0 9.0 6069
720 17.0 72.0 13.5 48.0 6.0 22.0 70+

)5)~  (23) (59) (1218) (71=1300) 7yyV

100■0 100.0100. e 100.0 סה"נ
 י 52■0  ~ 55.0 039

17' 0   4.0 22.0 17.0 4059 '

 5.0    44.0 59.0 1.5 6069 ^
26 0   52.0 19.0 26.5 70+ 1

 (5)   (13) (3) (48) (n=64) חלזר biav
100■0    100.0 100.0 100.0 D"nD

28■0   37.5 039
41■0   15.5  50.0 4059
8'0    38■5 ~ ~ 6069
23'0   46.0 100.0 12.5 +70

 (5)  ~ (2) (4) (42) (n=48) אחי
1000    100.0 100.0 100.0 סה"ג:
12.0  ,.14.0 039
17.0    100.0  14.0 4059
290     50.0 29.0 6069
42'0     50.0 43.0 70+

לאחריה לפניה הסקר בתץרפת הטפרל מקבלי כל סל (4)
אנלת בית מתלג מלפנית נתניה אבלי; נביל; השיניים במרפאל; האלכללסיה (5)

י7לעים לא גילים נ'ולל לא י (6ר)



טפרלים רעלרת טפרליס .7
אלכללסיה אלכללסיה לקשיש יד נתניה תלאביב כץ פר7ס ה ל מ י D^7n air, (4) הטפרלים כל סי

כ א' יררשלים אברת בבית מרפאה ח ני 7' על מרכז י7 על 7ס ענ{מ.ת 10
עיררנית לחללים לקשישים ללם

 כררניים

""4z"r04z >"""< """<< >"""< >^"< >w<> <**.,., 100.0ה^>~5™; 100.0 100.0 100.0 100.0100. 0 10qQ 
10.0 24 0  145 13.0 31.0 5.5 290 ל,*," 7י;ל"
0.2 5 28.0  0.5 16.0 6.0 22.0 35.0

*0   2.5 4.0 12.0 9.0 רגנגרנח שרר* טפרל
18 0 29.0 26.0 57.0 32.0 44.0 0י19 כררגי רפריי
0.25 0י4 . ''I "יי י*'* 25 *.* ו'^"ס 10.0י.ל" 5.5 0י4 ?ברערת+ת?רניס תרתברת

™ .0 3.0 J00>0 3ייררת+הל?ירת+ תרתברת
0 5 1* "י "י8 0.5 תקלגיס

(4) 6.0 0\5 r7; _ ^  2.0 0.5 0.5 ?רבלט כררם עברררת

?1'0 56'0 4■0 ?Z^£^_^^_?zT2VifO_"f2Q'5"
קנ7'ג7ל7_טפ7ל לפי הרכב

100. q 100.0 100.0(10)100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 . ^""יזי^
2.0 240  15.0 16.0 46.0 5.0 26.0 רצלר*י0 בדיי?רת ~

10.0   4.0 4.5 17.0 190 שמרני לפליל
.   4.0 6.0 5 0י רגנגרנה שלרש טפרל

1_5.0 47.0  26.0 60.0 31.0 54.0 43 .0 כררגי רפריי
1 0 3 0   9.0 1.0 2.0 2.0 חניכיים .xרפריי 0 3.0   R Or n

6 ." 5.0  ?בר?רת+ת?רניס תרתברת
79 n ניידרת+תל?ירת+ 0.*'תרתברת 7.0 100.0 49.0 11.0 6.0 1Q .0 _~05  OJJ 7 pit3.0 o.s :   0.5 1.0  קיבל" כררס עברדרת

2 u  0י2 נזרגדר Kb bisv

7אחייה. לפגיה הסקר נתק37ל7 הטפ7ל מקבלי כל סל (4)
י,"י^," רפ7*ים. של שלנים סרגים כלל בדרך כרלל נתניה אברת בבית כמרפאה מ7ג7ר לא טפרל (7)
ה"פ7לים. מכלל הקשישים טפרלי של לחל?ם ?ינסרבטיבי **י1 טי'ייי י'אחיי 7לג:7 י77עים לא גילים של טפרליס כרלל הכל סר (8)

נלב7. הסקר כל7ק7פל; (9)
.60+ לגילאי הלספי נחש7נים 7לנ7 קשישים יינם בנתניה ידרעים הלא (10)ר!גילים



טפרלים רעלרת טפרלים המשל

אלכללסיה איכלוסיה לקשיש י7 נתניה תלאביב כץ פרדס רמלה חללים עזרת
ב' א' יילשלים אבלת בבית מרפאה ח בי' י7 על מרכז י7 על ים עממיו;

עירלגית לחללים לקש?שים ילס
(לגייס כ.

~" (*) התבנית העלרת טפללראשילתהיכל. קבל^לת >3ל
( 160,987)(592,370$)(108,037$ ) (52,950$) (121,293$) (45$ ,277) (99,091$) (*365,076) (באחלזים^

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 כ " ה ס
1.0 2.5 2.0 4.0 11.0 1.0 12.0 ל'ניללמים ב7יקלת

250   8.0 3.0 9.0 35.0 שמיני רפליי
10.0   3.0 4.0 6.0 13.0 רגנגרנה שלרש טפרל

20 26.0  7.0 37.0 25.0 15.5 22.0 כררגי רפררר
3.5   6.0 1.0 1.0 3.0 חניכיים רפליי
11.0   ■  15,0 19.5 10.0 קבלעלת תרתברת

94^.0 20.0 100.0 81.0 42.0 32.0 46.0 3.0 ניידרת תרתברת
10 " 1.0 ~ 7.o 2,0  vb21p כררם עברדרת

(7) 3.0 1.0  9.0  2.0  2.0 מלגדר לא "פלל
(82,339$)(159,444$)(30,691$) (51,648$) (53,566$) (34,553$) (57,081$) (14,244$) (8) 60+ בגרלרם

60+ לגילאי ת ל העל אחלז
51'0 0י27 0י28 5י97 430 0י76 580 4<0 טפרל1111111111 קיברצרת לפי הרכב
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 T^nnHl) ל; ל ראשי ,

5.0  2.0 3.0 11.5 0.5 10.5 ל^ללמיס נ7יי/7ת
5.0 י  1.0 2.0 6.0 22.5 שטיגי רפליי 00

2'5   3.5 3.0 6.5 רגנגרנה שליש טפרל י

2.0 23.0  7.0 21.0 21.0 20.0 50.0 כילגי ר3ליי
2.0   4.0 2.0 1.0 2.5 חניכיים רפליי

 5י7   14.0 13.0  ^ברערת תרתברת
96.0 50.0 100.0 81.0 71.0 34.0 53.0  ניידרת תרתברת

3.0  1.0  9.0 4.0  ?רבלט כררם עברררת
2.0 1.0  9.0  3.0  8.0 מלגדר לא טפרל

יהלדיס, של שלגים סלגים כלל בדרך כללל גתגיה אבלת בבית במרפאה מלג7י לא טפרל (7)
הקשישים טפללי של לחלקם קלגסרבטיבי אלמ77 מהללה זר^ במקרה (העלרת האחיץ ללכ7 ידלעים לא גילים של עפלליס כללל סה"כ (8)

ה1פלליס, מכלל
בלב7 הסקי פת ל בתק (9)



טפרל^ם רעלרת טפרלים המשך

אלכללסלה איכללסלה לקשיש יל נתניה תלאביב כץ פרדס רמלה חללים עזרת
ב' א ירלקליס אנית בבית מרפאה ביח י7 על מרכז יד על ים עממית

עירללית לחללים לקשישים לוס
כרלנייס

למטרפל ממרצעת תקנית עי!1ת
(9) בל"י

853 257 853  158  605 277 \2^j.
571 279 815 130 189 562 987 244 40_59

825 599 853 733 649 532 991 264 6069
492 481 852 332 338 532 1089 132 70+

593 160 847 383 100 567 765 154 77יע Hb

לםטרפל ממרצע טפרליס מסי
גיל לפי

1.0 4.0 1.0  2.8  7.7 4.9 039
5.0 4.0 1.0 1.7 3.0 10.5 5.4 4.1 4059
1.0 5.0 1.0 2.4 4.0 7.1 6.2 5.0 6069 *
1.0 4.0 1.0 1.4 3.1 5.1 8.5 1.5 +70

1.5 3.0 1.0 2.1 2.3 6.6 1.0 3.1 ל77ע לא

~33* >") "* 27\ 47X (12)  40X 27x 5x (11) החפר* אחלז
מרפאה מחיר לפי ע.ללת ני7

תקנית טפרל עלרת רביך

בלבד הסקר פת ל בתק (9)
לחישרב הבסיס היא התקנית (11)העלרת

.0 ההפרש רלכן הסטנדרט? המחיר הלא בתלאביב המרפאה (12)מ\זיר
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רשטחים צירר אדם, כת הרכב .n

.ו

נתניה לקשיש יד תלאביב כץ 3רדס רמלה חללים עזרת המרפאית
אברת בבית יילשליס מרפאה ח ני' י7 על מרבד 7' על ים עממית שנס?רר

עיררנית לחללים לקשישים ילם
כררניים

משרלו; ל5י 3חא7ם
* 11/4 1 * 5 רלפא
H 1 5/7 * * 5 אסיסטנטים

(13) " * 8/10 מזכיררת
י . ~ 1 טכנאים

1 לטכנאים עלזליס
(13)  1h מרפאה מנהל

עצמאי חשברנרת מנהל
כחא7ס של קיים הרכב

ערברים לפי
1 2 21 5 שיניים רלפא

(.תלשנת 1  3 2 1 _^^ J * 1 5 אס?סעגג1ים
אברת)

* 1 טכנאים
* 1 לטכנאים ערזרים

~  1 מרפאה מנהל
DJ; יח7  1 חשבלנ.לל; הגחלת
'ח ני

 1 אסיסט' גם ^ מזכירלל;

10 .. 40 50 24 45 נמ"ר ש^ח
המתנה (חדר
חדרי 4+
משרדים)

מרפאה צירד
11 2 3 בעתיד) 1+)1 3 כסארת מס

1 2 31 3 לררפא צירד סט

* 1 1 1 1 עלפרת +קיי 1 רנטגך מכשיר
1 1 1 1 לסתימרת מערבל
1 2 1 1 מדחס

 1 רזרבי מדחס
1 31 1 ס;1ריליז1לר

ספסל ספסלים, ספרת כסארת כסארת להמתנה רהרט
שרלחו

השררתים שאר pDonn אברת בית במסגרת מרפאה (13)
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(הנ1שך) יש?1חים צירד אדם, כ.ח הליל ה.

נתניה לקשיש י7 תלאביב כץ פרדס רמלה חילים עזרה ר"יפא7ת "

עיייגית לחילים לקשישים לום
נללניים

מעבדה אי7 .. טעבדה אי7  מעבדה איל 
.* 2 ליטלש מברנת

נ צנטריפרגה
* ג חמ7ס 17 jj7

.2 זהב לנקי7 מנינה
1 דלקים ליצירת מכשיר

1 מודלים חתרך מכרנת
1 לחץ מכרנת
1 גז כיריים

1 שלמרת לתרתברת תנרר

1

1

1
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(1976 מחירי לשנה (נזשרעררת המרפאות והכנסות הרצארת ך

נתניה לקשיש לז תלאביב כץ פרדס רמלה חללים עזית המרפאות
אבלת בבית יררשלים מרפאה ח בי' יד על מרכז יד על יס עממית י שנסי'יי

עירונית לחילים לקשישים י7ס
כרוניים

הודאות

2,550$ .. 538,696$ 156,680$ ^56,915 264,725$ מהרהרת
ברוטו

וציוד חמרים ו

1,500$ 53,000$ 8,518$ 105,257$ למרפאה

כ500$ י 12,000$ 4,577$ 2,490$ ואחזקה תקוניס /

143,000$ 6,936$ שרותיס קנית ,
לפי (הערכה
(75 שנת

29,980$(לא אחרות
( כולל מה ר ו ני

הכנסרת(14)

59,929$ 232,716$ מטופלים

שרותים עבור השתתפויות כוללים והם השונים מהמשרדים ההכנסות על בדווה עקביות כל אי7  (14)
בעל לדווח להגיע אפשרות אי7 ולכ7 שיניים מרפאות עבור גס גלובלי באופ7 ניתנים או אחרים

להוצאות, במקביל אלו מגופים להכנסות ביחס סבירה אמינות

J


