מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי

19

הה

אי-שוויון בבריאות

וההתמודדות עמו

ירושלים ,פברואר 2020
שבט ,תש"ף

אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2019

משרד הבריאות
מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי

אי-שוויון בבריאות
וההתמודדות עמו
2019

שבט ,תש"ף

ירושלים ,פברואר 2020
2

פרק  .1עשור לפעילות לצמצום אי-שוויון בבריאות בישראל

כתיבה ועריכת הדו"ח:
ד"ר אמה אברבוך ,גידי פרץ ,ד"ר שלומית אבני  -מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות

בהכנת הדו"ח השתתפו (לפי סדר א'-ב')
אבידן כהן ,מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות
אורנשטיין ליאת ,מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות
אנג'לה שיטרית ,מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות
אלינור אבני ,מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
אלכסיי בילנסקי ,מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות
ברניס אוברמן ,מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות
גידי פרץ ,מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות
דיאנה נקמולי לוי ,מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות
חבי מורדי ,מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות
לורנס פרידמן ,מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות
ליזה אידלמן ,מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות
מאיר ברוכים ,מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות
מיכל בנדרלי ,מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות
נחמה גולדברג ,אגף המידע ,משרד הבריאות
נעמה רותם ,תחום בריאות ותנועה טבעית ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
עירא יערי ,מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
ענבר צוקר ,המרכז הלאומי לבקרת מחלות ,משרד הבריאות
עפרה קלטר-ליבוביץ ,מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות
פולינה קמפינסקי ,מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות
ציונה חקלאי ,אגף המידע ,משרד הבריאות
רונן פלוס ,מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות
רייצ'ל ברנר-שלם ,מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות
ציפורה שור ,מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות
שולי ברמלי-גרינברג ,מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות
ת.ד 1176 .ירושלים 91010
דואר אלקטרוניemma.averbuch@moh.gov.il ;gidi.peretz@moh.gov.il :

3

אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2019

תוכן עניינים
פרקים

עמוד

פרק  .1עשור לפעילות לצמצום אי-שוויון בבריאות בישראל

5

פרק  .2מגמות עיקריות בתחום אי-שוויון :המשך מעקב

16

פרק  .3מגמות עיקריות בתחום אי-שוויון במדדי בריאות

23

פרק  .4פערים בפריסת תשתיות ,כוח אדם ומיטות אשפוז

45

 4.1כוח אדם מועסק במערכת הבריאות
 4.2הבדלים בפריסת מיטות אשפוז ועמדות
פרק  .5בחינת בעלות על ביטוחי בריאות וולונטריים (שב"ן ומסחרי)
ושימוש בהם לפי הכנסה  -ממצאים מסקר מבוטחים 2018

61

שולי ברמלי-גרינברג ,אלינור אבני ועירא יערי

פרק  .6הוצאות משקי בית על רכישת תרופות :נתונים מתוך מרכז
הידע של משרד הבריאות ומכון גרטנר בנושא אי-שוויון בבריאות

68

ליאת אורנשטיין ,אנג'לה שטרית ,ברניס אוברמן ,מיכל בנדרלי ,עפרה קלטר –
ליבוביץ'

פרק  .7הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי ומצב הבריאות לאורך זמן
מיכל בנדרלי  ,רונן פלוס ,חבי מורד ,אמה אברבוך ,לורנס פרידמן ,עפרה קלטר-
ליבוביץ

89

פרק  .8פעילות להתמודדות עם אי-השוויון בבריאות
107

 8.1פעילות קופות החולים
 8.2פעילות במערכת אשפוז

4

פרק  .1עשור לפעילות לצמצום אי-שוויון בבריאות בישראל

פרק  .1עשור לפעילות לצמצום אי-שוויון
בבריאות בישראל
היסטוריה
ההיסטוריה היא משתנה משמעותי ,המשפיע על אופי חלוקת הכוח ,העושר והמשאבים בחברה,
בכל חברה .לאירועים היסטוריים ואירועים עכשוויים -אלה שיהפכו היסטוריה -השפעה אדירה על
בריאות ופערי בריאות .חשבו על ישראל ואתגריה – אלה שהם "צרת רבים" (להן שותפות מדינות
רבות) ,ואלה הייחודיים והשפעתם על אי השוויון בבריאות.

רגע לפני שנת - 2010
מעט היסטוריה על הפעילות לצמצום אי-שווין בבריאות בישראל :אי אפשר שלא להזכיר את אחד
המחוללים המשמעותיים בצמצום אי-שוויון בשירותי בריאות ,הוא חוק ביטוח בריאות ממלכתי
שנכנס לתוקפו בשנת  .1995אלא ששחקנים רבים עסקו לאורך שנים רבות ,בהיבטים חברתיים של
בריאות ורפואה בכלל ובנושא של אי-שוויון בבריאות בפרט .למשל ,במשרד הבריאות הותוו בשנת
" 1989קווים למדיניות בריאות לאומית לטווח ארוך בישראל" שכללו התייחסות לצורך בצמצום
פערים ,זאת בעקבות הצטרפותה של ישראל לאזור האירופי של ארגון הבריאות העולמי ואימוץ
הגישה של "בריאות לכל בשנת  ."2000בשנת  2007מקים משרד הבריאות את "ועדת אמבון"
שמטרתה "להמליץ על דרכים לצמצום הפערים הקיימים במערכת הבריאות בין המרכז לפריפריה
וסגירתם".
באקדמיה ובמכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות מומנו מחקרים שעסקו בהיבטים שונים של מערכת
הבריאות ושלהם השפעה על נושא השוויון .המכון הלאומי קיים מספר אירועים מרכזיים שעסקו
באי-שוויון בבריאות ,מהם כנס ים המלח הרביעי שכותרתו" -פערים ואי שוויון במערכת הבריאות:
היבטים כלכליים" וכן הרצאות ומושבים בנושא במסגרת הכנסים השנתיים שמקיים ("הכנס השנתי
למדיניות בריאות").
בשנת  2007מפרסמים טוביה חורב וליאון אפשטיין ,במסגרת מכון טאוב  -המרכז לחקר המדיניות
החברתית בישראל ,נייר עמדה בנושא "אי-שוויון בבריאות ובמערכת הבריאות :הצגת הבעיה וקווים
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למדיניות להתמודדות עמה" .שנה לאחר מכן מפרסם טוביה חורב במסגרת מכון טאוב את "צמצום
אי-השוויון בבריאות :הניסיון הבינלאומי ויישומו לישראל".
ההסתדרות הרפואית בישראל (להלן -הר"י) מסמנת בשנת  2007את הנושא של אי-שוויון בבריאות
כנושא חשוב להתייחסות .ביוני  2007יוצאת הר"י בהכרזה על מינוי ועדה לבחינת דרכי ההתמודדות
עם אי -השוויון בישראל .בהמשך ,מפרסמת הר"י ב 30 -לאפריל  ,2008דו"ח בנושא.
החברה האזרחית פעילה גם היא בשנים אלה בתחום אי השוויון בבריאות .לדוגמה" ,אגודת הגליל"-
האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות ,פרסמה דוחות מעקב אחר מצב הבריאות ואחר
מצבה החברתי כלכלי של האוכלוסיי ה הערבית בישראל .במרכז אדוה מתפרסם טקסט בנושא
"שירותי בריאות בישראל -מידע על שוויון" בשנת  .1992רופאים לזכויות אדם מפרסמים מספר
דוחות בשנים אלה על היבטים של אי שוויון ,דוגמת "כסף ,כסף תרדוף -הקשר בין תשלומי
השתתפות ואי שוויון במערכת הבריאות הציבורית" .במקביל ,ארגונים נותני שירות דוגמת יד שרה
ועזר מציון ,עמותת טנא בריאות לבריאות יוצאי אתיופיה ,וארגונים רבים ומגוונים נוספים מסמנים
עבור המערכת קשיים וצרכים של אוכלוסיות מגוונות הסובלות מבריאות טובה פחות.

 2010ואילך-
העשור האחרון הוא ככל הנראה העשור המשמעותי במעבר מזיהוי ותיאור הפערים לפעילות
לצמצומם .נזכיר מספר אבני דרך:
בשירותי בריאות כללית ,בשנים הראשונות של שנות ה ,2000 -בעקבות "כריית נתונים" והיכולת
לזהות מטופלים בסיכון וכן חיזוק מערכי מדידת האיכות בקופה ,מתחזקת היכולת לזיהוי שיטתי של
אי-שוויון בקרב מבוטח ים ובמרפאות שמדדי האיכות שלהם הם הנמוכים ביותר .בשנת 2010
מתפרסמים במספר כתבי עת מדעיים ,מאמרים בנושא מדידת האיכות של שירותי בריאות כללית
והתוכניות האסטרטגיות של הקופה בנושא אי-שוויון בבריאות.
מכבי שירותי בריאות מפרסמת בשנת  2009באמצעות מערך האיכות של הקופה ,דו"ח ארגוני ייעודי
ראשון בנושא המתאר את אי-השוויון בבריאות בקרב מבוטחי הקופה ואת התוכנית האסטרטגית
של הארגון להתמודדות עמו.
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העיתונות הכתובה (שמרבה בשנים מוקדמות לסקר משברים תקציביים במערכת הבריאות,
שביתות ,ניסיונות חקיקה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכדומה) ,מתגברת החל משנות האלפיים,
את הסיקור אודות היבטים של אי-שוויון בבריאות .היא סוקרת את המימון הציבורי שנשחק ,את
המחסור בתשתיות בפריפריה ואת הסיפורים אודות חולים עניים המוותרים על תרופות .זאת לצד
מספר גדל של כתבות שעוסקות בנתונים אודות פערי בריאות בישראל .בשנים אלה ניתן גם למצוא
מאמרי דעה רבים בנושא אי -שוויון בבריאות ,מטעמם של נציגי חברה אזרחית ואנשי בריאות
מארגוני בריאות מגוונים.
בשנת  2010מתפרסם נייר שכותרתו "לצמצם היום את פערי המחר" מטעמם של מרכז אדוה,
רופאים לזכויות אדם ,האגודה לזכויות האזרח ,אגודת הגליל וטנא בריאות .באותה השנה מוקם
"המטה הציבורי לשוויון בבריאות" -קואליציה של  18ארגונים והתארגנויות אזרחיות הפועלות
בנושא.
בסוף שנת  2010מצהיר משרד הבריאות על צמצום אי-שוויון בבריאות כיעד שני מבין שבעה יעדי
המשרד לשנים "( 2010-2014עמודי האש") .בהמשך מוקם תחום יעודי במשרד המטפל באי שוויון,
שהי נו ועודנו התחום הייעודי היחיד בממשלה שעיסוקו הבלעדי צמצום פערים .המשרד גם מקים
שולחן עגול להיוועצות בנושא עם ארגוני חברה אזרחית.
ברטרוספקטיבה ,העשור הראשון של שנות האלפיים והעשור שחלף משקפים מאמץ אינטנסיבי של
שחקנים רבים המבקשים לשים את אי השוויון בבריאות "על השולחן" .זהו מאמץ ששותפים לו
ארגונים רבים ומגוונים ,מאמץ משותף.
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אסטרטגיית שירותי בריאות כללית
בנושא אי-שוויון בבריאות
אסטרטגיית מכבי שירותי בריאות בנושא
אי-שוויון בבריאות

פרסומם של חורב ואפשטיין ,מכון טאוב;

פרסומם של מרכז אדוה ,רופאים לזכויות
אדם ,האגודה לזכויות האזרח ,אגודת
הגליל וטנא בריאות

עמודי האש של משרד הבריאות ועמוד אש מספר  :2צמצום אי השוויון בבריאות
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העשור הפעיל
במטות של כל ארבעת קופות החולים פועלים כיום ממונים על שוויון .כל ארבעת הקופות מזהות,
מנטרות ומקדמות התערבויות במרפאות המדגימות מדדי בריאות נמוכים יותר ,רובן מרפאות
בישובים או בשכונות המדורגים נמוך בדירוג החברתי-כלכלי .לכולן מדריכים בנושא כשירות
תרבותית ושוו יון שעברו הכשרות ייעודיות בנושא וממשיכים להכשיר צוותי בריאות בקופה .בכל
הקופות מענה לתרגום לשוני טלפוני (עצמאי או באמצעות מוקד התרגום של משרד הבריאות).
קופות שונות פועלות עם דגשים שונים -חלקן מדגישות את הנושא של פערים תרבותיים ולשוניים,
חלקן את הגיאוגרפיים  ,חלקם שמות דגש על קבוצות חברתיות שונות הסובלות מאי שוויון דוגמת
החברה הערבית ,יוצאי אתיופיה ,החברה החרדית ועוד (לפירוט בדוחות "אי שוויון בבריאות
וההתמודדות עמו" -שנים שונות ,ראו כאן.)1
נוסחת הקפיטציה שונתה בשנת  2010וכוללת תעדוף לפריפריה גיאוגרפית ולמגדר .מרבית מבחני
התמיכה של משרד הבריאות בקופות החולים כוללים תעדוף לפריפריה חברתית או גיאוגרפית.
בנוסף ,המשרד תיעדף בעשור האחרון את חלוקת מיטות האשפוז ואת הבינוי והשיפוץ של תשתיות
בפריפריה -בבתי החולים ,במוקדי רפואה דחופה וכדומה .כן תמכה הממשלה במענקים ותוספות
שכר לרופאים ,לצורך תמרוץ עבודה בפריפריה.
העשור האחרון כלל מספר רפורמות ושינויים מהותיים באופן אספקת השירותים .בתוך כך :תוגברו
הנחות על שירותים ותרופות (ביטול אגרת טיפת החלב ,הנחות על תרופות לבני  72ומעלה); יצאו
הנחיות רגולטוריות חדשות הנוגעות לפעילות הרפואה הפרטית (בשר"פ ,תקנות צינון במעבר
מרפואה ציבורית לפרטית ,תוכנית לקיצור תורים לניתוחים שתרמו להבטת מימון פרטי לציבורי
ועוד) .לבסוף ,נכנסו לתוקף  3רפורמות משמעותיות שקידמו צמצום פערים בנגישות לשירותים –
הכללת טיפולי שיניים לילדים ,הרפורמה בבריאות הנפש והרפורמה בסיעוד שכללה הכנסת שירותי
בריאות שן מונעים ומשמרים לבני  75ומעלה).

 1תחת לשונית "פרסומים"
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אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2019

למשרד הבריאות תוכנית אסטרטגית רב שנתית לצמצום אי-שוויון (ראו כאן); הוא מנטר ומפרסם
נתונים עתיים על אי-שוויון בבריאות ,במסגרת דוחות שנתיים (ראו כאן) ובמסגרת "הפרופיל
הבריאותי חברתי של הישובים בישראל" (בשיתוף הלמ"ס) ופורטל בריאות אינטרנטי השם דגש על
השוואה בין ישובים (ראו כאן); פותחה תורה להטמעת שוויון בבריאות בכל מדיניות (ראו כאן) ושולבו
היבטים של כשירות תרבותית ושוויון בכלי הבקרה המשרדיים השונים; פורסם חוזר מנכ"ל משרד
הבריאות משנת  2011מחייב הנגשה לשונית ותרבותית של השירותים (ראו כאן) ומופעל מוקד
תרגום רפו אי ארצי שמפעיל המשרד נתן שירות לאלפי שיחות בעשור האחרון בחמש שפות (ראו
כאן).
משרד הבריאות מפעיל מספר תוכניות רוחב הנוגעות לתוצאי הבריאות הנמוכים של קבוצות מיעוט
שונות :תוכנית בשיתוף עם משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים הממוקדת באנשים
החיים בעוני (ראו כאן); תוכנית ממוקדת בנושא בבריאות יוצאי אתיופיה (ראו כאן); תוכנית העוסקת
בגזענות ,אפליה והדרה (ראו כאן); ותוכנית לבריאות בחברה הערבית (הממתינה להחלטת ממשלה
בנושא ולתקצוב ייעודי).
הפעילות לצמצום אי -שוויון הצמיחה גם דרכי עבודה משתפים ובינמגזריים ומיקוד בזירות פעולה
שזכו לפוקוס מחודש .למשל ,המשרד מוביל הליכי קבלת החלטות מדיניות מבוססות מעורבות
ושיתוף ציבור והוקם תחום יעודי האמון על הנושא במשרד (ראו כאן); הצורך בשפעה על תנאי
החיים המשמעותיים ליצור אי שוויון בבריאות הוביל להתמקדות בממשק עם משרד הפנים ובגיבוש
תוכניות בנושא בריאות ברשות המקומית; שנות החיים הראשונות הפכו במשרד לזירה בתעדוף ,בין
היתר בהתבסס על התפיסה של מניעת אי-שוויון בשלבי ההיווצרות שלו (ראו כאן).
על חלק מהפעילות וההישגים של העשור האחרון -במספרים ,ניתן לקרוא בתרשים שלהלן.
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פרק  .1עשור לפעילות לצמצום אי-שוויון בבריאות בישראל

תרשים  - .1.1הפעילות וההישגים בעשור האחרון במספרים

צמצום אי־/שוריוף בבריאות:
ס־יכר□ עשור ()2010-2020
עיגנ'ם
ותעותיות
לקידום
׳"ייייי

י
י
©
■
» י
J

 36ממוני כעוירות
תרבותית מבלל
ארגוני הבריאות
עוהוכע1רו ופועלי□
בנוע1א

ח^יר׳יר nn,-,4
ויד
לי מוד
הטיפול בקהילה
(הרפורמה בסיעוד)

 142מלעו"רז
לתמיכות ייעודיות
לפעילות צמצום
פערים בקופייח

 !4מבחני תמיכה
בקופות החולי□
מתמרצים פריפריה
חברתית ו/א ו ג״ג

י
י

י
1

י

 240מל׳ט"רז

י

ר יחידר י״ודיח

2A'2ה”

ב כז^ רד הבר אות
 4 +כזמוכי ע1וויוי
במטה ייופ"ח
כ  1OOמדריכי
צוותי□ עוהוכעורו
להדרכות מטפלי□
וכ 60-מרצי□
מהאקדמיה

 126מגעזרים במרפאות'
*
1בקהילה לטובת עולי□ 1
י
יוצאי אתיופיה
1
1
 19( 1במימון מע1ותף
י
מע1ה"ב-קופות)
י

 1 + 1פלטפורמה
לע1יתוף ציבור
ו*-..
1
 1ממונה עלשתפים!

,
■

י
■

י
י

י

X

() x/
׳

י

הטמעת התייחסות י
להיבטי עווויון בכלי J
הבקרה ע1ל המע1רד ,
והכע1רת  80בקרים ■

 123אחיות
אקדמאיות ערביות
בדואיות מהדרו□
(ו 159-סטודנטיות)

במטה מע1ה״ב

1

,
■

י בינוי ופיתוח
י

1

ס 53°/מתוספת
י
 1.3מיליארד
י המיטות בין 2010-18
הע1קעות בבינוי
1
התווספו בדרום
וע1יפרץ בבתי החולים י
ברזילי ,גליל ,פוריה י ובצפון (בעויעור גבוה י
י מהגידול באוכלוסייה) י
וזיו בין 2010-9

1

1

י

לעזוויון בבריאות בכל

מדינ,ןת

י
■
,

,
 1 + 1ערכת הדיכיי
סימולטיבית
להכעזרת צוותי□
בכועזא כעזירות
.
תרבותית ו 1 -לומדה

■
■

■
■
י
,

■
י
תוכנית בעזיתוף
מעזרד רוה־־מ בנו^א י
י
בי’אות ייצאי
אתיופיה-בהטמעה י

י

 14נק״ז
 413.3מל׳צו"רז ■
חובה בתוכניות
■
עלות מענקי 972
י ליבה ללימודי כדיעוד
מענקי רופאים
י (חוזר מינהל סיעוד
לתמרוץ עבודה
)156/19
י
בפריפריה ג״ג

 8.5מל׳״"יז
י
ירידה בין 2009 18
תמיכת המשרד
בהע1תתפויות עצמיות י
מ 7.7%-ל} 5.9%-בהקמה/תפעול ע1ל^16
 ,מוקדי רפואה דחופה !
(מתוך סך עלות
י
בפריפריה
,
הסל)

) n

כלים

H

׳

)

 93,135ע1יחות
למוקד תרגום רפואי
טלפוני לאומי הנותן
ע1ירות לארגוני
בריאות
ס 15°/עלייה במסי
המטופח □ המקבי □
ע1ירות במערכת
"
הרנ^4ות

י

י

___
י תמריצים
 X׳J
! ובקרות

י

 1מיליארד ₪

עלות עונתית עזל
י
בעונה ,תוספת
י
י הכנסת טיפולי ערניים
לתועובי הפריפריה
לילדי□ ולקעויע1ים
י במסגרת הקפיטציה י
] לסל (במחירי )2020
(מחירי )2020
J

י  1חוזר מנכ״ל בנוע1א !
,
"התאמה והנגע! ה
י
י
תרבותית במערכת
1
!ו
י"־־"',
■

י

1u1n־-r

הבריאייג

■

■תמיכות ב51-

י מקומיות (מהן 31
'פריפריה חברתית ו/או
גייג
י
 578מהי^” רז

י
J

הבקעות בבינוי
וע1יפוץ בבתי החולים
לבריאות הנפע 1בין

י

2010-9

>x

T־‘*1*1

J 1 1 1

 7מלעו"רו
רע1ויות

ן

,

 MRIפרסומים
1
16מכע1ירי 10
י אודות זמינות ופריע1ת
בפריפריה10 :
ע1ירותים :עוירותי
מכשירי□ במחח צפןך י
י ע1וכים ,הע1וואה בין
וחיפה ו 6 -בדה!□
קופות
י

 1פורטל נתונים-
 9 1עזכים ע1ל דוחות 1
"מפת הבריאות
י לאומיים בנועוא עזווויוך י
_
1
.י-
■
היעזובית" ו־  1מאגר
ו□  3,000איע! ב-
ידע במכון גרטנר
י
 10 ,כנסים עזכתיי□

תוכנית ממעזלתית
י
תוכנית
■
טיפול בגורמים
■ מע1ןתפת עם מע1חך י מעזותפת עם המשרד
החברתיים
עזוויון חב לבריאות
,
שוויון י הרווחה בנו7אלא
המייצרים
 .בחברה הערבית
J7. ......... 1
°
°
_._.רור
י ובריאות-בהטמעה י
ן—> «—»
סיום תכנון
,
,
1 — 1
תוכנית אסטרטגית
י
■1111
 1מעזותפת עם מעזרד
■ תוכנית אסטרטגית
תוכנית למניעה
הפכים להטמעת
י
ולטיפול בגזענות 1 ,רב-עזנתית בכי^א
י בריאות בר/צוויות
׳צ1נות חיים
י
אפליה 1הדתה.
י ראשונות בהטמעה י מקומיות-בהטמעה
בהטמעה
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צמצום אי-שוויון בבריאות :סיכום עשור בקופות
החולים ()2010-2020

;™icoffrns

וג׳ סונר.moem‘1 .

< mxnan *nwuגזפיגגיס 1כי<ו\-1א<י

צמצום הפערים במדדי האיכות
ב 45%-בין המרפאות המצטיינות
למרפאות בהן הציון היה נמוך
בסוכרת ובתחומים נוספים ,בקרב
אוכלוסיות שונות :ערבית ,חרדית,
יוצאי אתיופיה
 10שנים לתכנית השוויון
המטפלת במעל 50%
מאוכלוסיית SES-1
 4תוך תקצוב
ייעודי ושיפור בעשרות
אחחים בביצוע בדיקות
ואתון

הרחבת שיתופי פעולה בין
משרדיים ועם הרשויות המקומיות
לתיאום הטיפול הכוללני בקשיש,
כולל שירותי שיקום אמבולטורי
ואשפח ביתי

הרחבת תשתיות
בפריפריה חברתית
וגאוגרפית בהיקף

מאוחדת
להיות בריא ולהישאר נריא

לאומית^

מוחלשות.
־ ניטור וטיפול
היברידי מרחוק

 75%מהמרפאות
בחברה הערבית ביצעו
תוכניות התערבות
ברפואה מונעת קידום
בריאות

צמצום פערים בקרב קהילת
הלהט"ב -שת״פ בין־מקצועית
להכשרת רפרנטים מתאמי שרות
לקהילה ,התאמת שירותי חינוך
וקידום בריאות כגון :גמילה
מעישון ,סוכרת עדכון חומרי
הדרכה לקהל הרחב

מעל  10,000פניות
למוקד מתורגמנות
טלפונית בשנה

פיתוח
והרחבת שירותים
מקוונים למטפלים
ולמטופלים

פעילויות בתחומי
חיים הנושקים
לבריאות כגון ליווי
אלפי מטופלים
למיצוי זכויות

צמצום פערי בריאות:
 פיתוח ושיקוף 21רשמים קליניים.
 שיפור איכות ב85 -מרפאות 'אדומות'

צוותים רב מקצועיים:
 הצגת כ 70 -עבודותבכנסים.
 זכייה ב 2-אותותלהנגשת זכויות ובפרס
כשירות תרבותית

מדיניות מודעת עוני
ותרבות:
 כ 1,000-פניות בשנהלועדת חריגים
סוציאלית.
 מיקוד ב 6,100קשישים בעוני

הנגשה פיזית:
  47%ממרפאותמאוחדת מונגשות.
 זכייה בפרס מנכ״למשה״ב למצוינות
בלוגיסטיקה

הנגשת שירות:
  2,270שיחותתרגום בשנה
  66%מהעובדים( )4,162עברו
הכשרת נגישות

 80%מחולי סוכרת
יוצאי אתיופיה
השתתפו בתוכניות
התערבות לצמצום
המדדים

 30%מהאוכלוסייה
החרדית ביצעו שתופי
פעולה עם החברה
האזרחית

 78%מהעובדים עברו
סדנאות כשירות
תרבותית בנוסף,
המשכנו ביישום
מדיניות ,מינוי נאמנים,
והטמעת נוהל חוצה
ארגון

מאות מליוני
שקלים

כלים וטכנולוגיה:

 שימוש ב,ML,AI-Big Data
־ מיפוי  GISלאוב'

גיוס מטפלים והטמעת
כשירות תרבותית
בשיח ובפעילות
הארגונית

צמצום פערים בקרב האוכלוסייה
החרדית בתחומי רפואה מונעת
וקידום בריאות

משרד
הבריאות

 34%מהעובדים
קידום הדיגיטל באופן
עברו סדנאות
הסוגר את מעגל
להתמודדות עם
הטיפול במטופל מבלי
תופעת הגזענות.
לצאת מהבית :החל
זאת בהמשך
משירותי רפואה
לכתיבת נוהל מטה
מרחוק ועד לקבלת בנושא גזענות הדרה
התרופות עד הבית
ואפליה ,ולהכשרה
ומינוי נאמנים

עתיד
בשנים האחרונות ניכר שיפור מסוים בפערים בתוצאי בריאות .ראוי להתייחס לשינויים אלה
בזהירות ואף כי הם קטנים ,לציינם בכל זאת .למשל ,הפער בתוחלת חיים בין גברים יהודים לערבים
הצטמצם מ 4.4-שנים ב 2006-ל–  3.7ב ,2018-ובקרב נשים מ 4.5-שנים ב 2006-ל 2.8-שנים ב-
 .2018חלק מצמצום הפער קשור בצמצום מסוים החל בפערים בתמותת תינוקות בין אוכלוסיות
אלה .עם זאת ,נותרו פערים משמעותיים בין קבוצות חברתיות מגוונות ובהתייחס למדדים מגוונים.
אלה מתוארים בדו"ח הנוכחי וכן במקורות רבים אחרים.
איך יראה עתיד הטיפול בצמצום פערים בראי ההישגים שתוארו ,לצד המקומות בהם לא הצלחנו?
מובן שהגורמים החברתיים המשפיעים על בריאות (מעמד חברתי-כלכלי ,תנאי חיים וכדומה)
מהותיים בהשפעתם על פערי בריאות ועל כן נגזרים משינוי בתחולת העוני ,אי-השוויון בהכנסות,
בהשכלה ,בתעסוקה ובתנאי עבודה .לצד זאת ,גם למערכת הבריאות השפעה על פערי הבריאות
ובוודאי על הנגישות והזמינות לשירותי בריאות.
להלן כמה התייחסויות לעתיד הטיפול באי-שוויון בבריאות ,בהתבסס על תובנות מהתהליך
האסטרטגי שקיים המשרד בשנת  2017בנושא (ראו כאן) וכן על תפיסת ארגון הבריאות העולמי
בדו"חות שונים (ראו למשל כאן) .לא מדובר על תחליף לפעילות שכבר נעשתה בהכרח ,אלא על
הסטת מיקודים ,על הרחבות זירות הפעולה ועל העמקה והרחבה של פעילויות אפקטיביות.

אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2019

דגשים לעתיד הטיפול באי-שוויון בבריאות ובשירותי בריאות
דרכי עבודה
משילות
לצמצום
פערים





השפעה על
תנאי החיים
המייצרים
פערי
בריאות








המודלים
הכלכליים









שיתופי
פעולה







העשור שחלף2010-2020 -
מדידה וניטור קבוע ,שנתי ,שקוף
הבריאות
משרד
ע"י
לציבור
והאקדמיה
גיבוש סט מדדים לאומיים לצמצום
אי-שוויון שיהוו מצפן להכוונת פעילות
המערכת
התמקדות בפערים ג"ג
התמקדות בחסמים כלכליים,
בפריפריה חברתית ובעוני
התמקדות בפערים על רקע תרבותי
ולשוני
הרחבת המעורבות של רשויות
מקומיות והאשכולות האזוריים
בבריאות
התמקדות בקבוצות מיעוט :הדרה,
אפליה וגזענות
התמקדות בשנות החיים הראשונות
הרחבת הסל ותחומי השירות
והצמדת המרכיב הדמוגרפי לגידול
האוכלוסייה בפועל
הגדלת התגמול לקופות בגין מבוטח
מהפריפריה הגיאוגרפית בנוסחת
הקפיטציה
הפחתת השתתפויות עצמיות
הידוק הרגולציה על המערכת
הפרטית והסטת מימון פרטי למימון
ציבורי בפעילות ניתוחית.
רב-צוותית
בעבודה
צמיחה
ומולטידיספלינארית במערכת (בדגש
על הקהילה)
הידוק שיתופי פעולה לטובת צמצום
פערים (בדגש על עוני וקבוצות מיעוט
בישראל) בין משרד הבריאות למשרדי
הרווחה ,רוה"מ ,שוויון חברתי
הגדלת מעורבות הציבור והחברה
האזרחית בצמתי קבלת החלטות של
המשרד
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 2020ואילך
פרסום עצמאי של קופות החולים ובתי
החולים את מדדי אי-השוויון שלהם
לציבור
חיוב שחקני בריאות לתוכניות
אסטרטגיות מובנות ,בהתבסס על
המדדים הלאומיים לצמצום אי שוויון
מעורבות גדלה של קופות החולים
ובתי החולים בעבודה עם הרשויות
המקומיות
מעורבות גדלה ,בינמשרדית
ובינתחומית ב 1000 -הימים
הראשונים של הילד/ה
פעילות בתחומי התעסוקה ותנאי
העבודה
פעילות בתחומי ההון החברתי
והקהילתי והאינטגרציה החברתית
פעילות בתחומי סביבה
המשך הרחבת הסל
הרחבת מענים להוצאות נלוות
וחבויות לטיפול ולשמירה על בריאות
(תזונה ,חימום ,נסיעות ,טיפול בבן
משפחה)
הכנסת מרכיבים נוספים לקפיטציה,
כגון מרכיב כלכלי חברתי ,הסטת
משאבים לקשישים ,חיזוק מרכיב
המניעה
המשך הסטת מימון פרטי לציבורי
צמיחה בהיקף העבודה הרב-צוותית
במערכת
העמקת העבודה בשיתופי פעולה
ברמת ממשלה וארגוני הבריאות בין
תחומים ובין מגזרים נוספים (חינוך,
סביבה ,תחבורה)
מעורבות גדלה של הציבור הבריא,
המטופלים ,ארגוני חברה אזרחית
והסקטור הפרטי בקבלת החלטות
וביישום התערבויות

פרק  .1עשור לפעילות לצמצום אי-שוויון בבריאות בישראל

בהמשך לעשור שחלף ,גם העשור הקרוב יהיה מאתגר ,מתסכל ,מעורר השראה ולעיתים מדכא ,אך
בעיקר יהווה הזדמנות "לעשות אחרת ,לעשות יותר ,לעשות טוב יותר" (כדברי ארגון הבריאות
העולמי) ,ביחד.
חזק ואמץ ותודה  -לכל העוסקים ,המחויבים והמשוגעים לדבר  -צמצום אי השוויון
בבריאות ובשירותי בריאות בישראל.

בברכה,
דר' שלומית אבני
מנהלת האגף לתכנון מדיניות
מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות
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השוויון :המשך המעקב
אי-שוויון חברתי-כלכלי :עדכון תמונת מצב
כמדי שנה אנו נקדיש את הפרק הראשון בדוח לתמונת מצב העוני והפערים החברתיים ,כפי שהם
באים לביטוי במדדים המתפרסמים על ידי המוסד לביטוח לאומי במסגרת דוח העוני השנתי.1
ממצאי הדו"ח מבוססים על סקר הוצאות משקי הבית התקופתי שעורכת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
נכון לסוף שנת  ,2019ישראל ממשיכה להתקדם בשורה של מדדים כלכליים וחברתיים ,בין היתר
ביציבות כלכלית ,בשיעור אבטלה נמוך במיוחד ,בעלייה בשכר הריאלי ועוד .השנים האחרונות
התאפיינו גם בגידול בהוצאה הציבורית ,גידול בהקצאה לחינוך וירידה במחירי הדירות .2בנוסף,
קיימת שביעות רצון גבוהה של התושבים מחייהם ,הניכרת בישראל ביחס למדינות מערביות אחרות.
במקביל ,קיימים גם אתגרים ביטחוניים ,חוסר יציבות פוליטית ,פערים משמעותיים בהכנסות,
מתחים פנימיים המפוררים את הלכידות החברתית ועוד .בתוך כך ,תוחלת העוני ואי השוויון
בהכנסות ממשיכים להיות גדולים ,כפי שנפרט להלן.
את רמת החיים בישראל ביחס למדינות אחרות ניתן לבחון באמצעות מדדי איכות החיים ,הנמדדים
בצורה רוחבית בקרב מדינות ה .OECD -על פי הפרסום האחרון של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה 3,האמונה על פרסום מדדי איכות החיים בישראל ,ב 14 -מתוך  27מדדי איכות החיים
שנמדדו ,נמצאת ישראל במצב טוב יותר מהממוצע של מדינות ה .OECD -אלו כוללים מדדי בריאות,
כגון תוחלת חיים גבוהה והערכה עצמית גבוהה של בריאות ומדדים אחרים ,כגון שביעות רצון כללית
מהחיים ,עושר פיננסי של משקי בית וכד' .המדדים בהם ישראל נמוכה מהממוצע האירופאי כוללים
בין היתר את צפיפות הדיור ,עודף משקל בקרב ילדים ,מדד ג'ני לאי-שוויון בהכנסות נפש ,שיעור
המתקשים במתמטיקה ועוד.

נתוני העוני בפרק זה מתארים את מדד העוני היחסי ( ,)relative povertyבשילוב מדדי חומרה ועומק
העוני .המדד העיקרי למדידת העוני הוא המדד היחסי ,אשר מגדיר את האוכלוסייה הענייה
באמצעות קו עוני המוגדר כמחצית מההכנסה החיצונית הפנויה לנפש סטנדרטית .בשיטה זו קו
העוני עולה במקביל לעלייה ברמת החיים .4בישראל ,בשנת  2018עמד קו העוני על  ₪ 2,875לנפש
תקנית.

 1אנדבלד מ' וחב' .2019 .מדדי העוני והפערים החברתיים  , 2018דוח שנתי .המוסד לביטוח לאומי.
 2סטרבצ'ינסקי מ' .2019 .דו"ח בנק ישראל – תמונת המשק .בנק ישראל.
 3לשכה מרכזית לסטטיסטיקה .2019 .מדדי איכות חיים קיימות וחוסן לאומי  .2018המדדים רוכזו וחושבו על בסיס מידע מינהלי
וסקרים שוטפים המבוצעים על ידי הלמ"ס.
 4המוסד לביטוח לאומי מנתח את מצב עוני בישראל באמצעות מספר אינדיקטורים נוספים ,אשר אמורים לאמת את התמונה המתקבלת.
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בשנת  ,2018השנה האחרונה לגביה פורסמו נתוני העוני ,נרשמה ירידה קלה של  0.4%בשיעור
המשפחות העניות ביחס לשנה הקודמת (תרשים  5)2.1ושיעור המשפחות העניות ירד ל.18% -
במספרים אבסולוטיים מדובר ב 469,400 -משפחות שחיות מתחת לקו העוני.

תרשים  :2.1שיעור המשפחות העניות בישראל ,אחוזים

20.6

20.5
19.8 19.9
19.1
18.5 18.4

20.0 19.9 19.9

19.4
18.8

20.3
19.3

18.6
18.1

18.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
מקור :אנדבלד מ' וחב'2018 .
הערה :על פי שיטת מדידה יחסית .בשנת  2012חל שינוי בצורת החישוב בשל שינויים בסקר של למ''ס.

מחברי דוח העוני מציינים ,כי בשנת  2018נצפתה במשק הישראלי עלייה בצמיחה ,גידול בתעסוקה
ובשכר הריאלי ,כאשר כל אלה הביאו לעלייה ברמת החיים וככל הנראה תרמו לצמצום מדדי העוני
במדינה .עם העלייה בהכנסה עלה גם קו העוני הנגזר ממנה ואשר נקבע כאמור על פי הכנסה פנויה
לנפש .עם זאת ,תחולת העוני בקרב נפשות לא השתנה ובקרב ילדים אף עלה באותה התקופה.
בין שנת  2017לשנת  2018נרשמה ירידה במדדי עומק העוני ובחומרתו( 6ירידה של 4.9% -ו4.1%-
בהתאמה) .כך למשל ,בקרב ילדים ,קבוצה שמנתה  841,700נפשות בשנת  ,2018חלה ירידה של
 5%בעומק העוני.
בקרב קשישים נצפתה עלייה בתחולת העוני ,מ 21.8% -בשנת  2017ל 23.4% -בשנת .72018
בתקופה זו עלו המדדים המתייחסים לעומק וחומרת העוני בקרבם ,בכ 4.3% -וכ 3.7% -בהתאמה.
מספר הקשישים העניים הסתכם בשנה זו ב 200,900 -נפש .עם זאת ,ההרעה במדדים היחסיים
מלווה בהטבה במצב הקשישים הנמדד במדדים אבסולוטיים  -ההכנסה הפנויה לנפש בקרב

 5אנדבלד מ' וחב' .2019 .מדדי העוני והפערים החברתיים  , 2018דוח שנתי .המוסד לביטוח לאומי.
 6עומק העוני נמדד כמרחק מהכנסות המשפחה מקו העוני; מדד חומרת העוני ( )FGTנמדד כיחס פער ההכנסות הריבועי .מדד FGT
משלב את השפעת תחולת העוני עם עומק העוני תוך מתן משקל גבוה יותר לעניים יותר.
 7מחברי הדוח מדגישים ,כי רוב השינויים שנרשמו בין השנים  2017ל 2018 -לפי קבוצות דמוגרפיות וחברתיות שונות אינם מובהקים
סטטיסטית ,על כן נדרשת זהירות במתן פרשנות לנתונים המובאים בו.
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קשישים עלתה בשיעור הגבוה מהשיעור בכלל האוכלוסייה ,דבר המצביע על עלייה ריאלית ברמת
החיים של הקשישים ביחס לעלייה ברמת החיים בכלל האוכלוסייה .ניתן ליישב את הסתירה בין
המגמות במדדים על ידי גידול בפערי הכנסה בתוך אוכלוסיית הקשישים .כלומר ,שיפור ברמת החיים
בקרב הקשישים מלווה בגידול בפערי הכנסה בתוך הקבוצה ובעקבות כך בגידול בשיעור העוני,
שנמדד ,כאמור ,בצורה יחסית .נוסף לכך העלייה בתחולת בעוני קשורה גם לעלייה בהכנסות
מעבודה (ממנה הרוויחו גם קשישים עובדים) ,אך פסחה על קשישים שאינם עובדים ,המהווים רוב
באוכלוסייה המבוגרת.8
בקרב משפחות עם ילדים נרשמה ירידה קלה בתחולת העוני בשנת המדידה האחרונה ,מ21.6% -
ל .21.4% -גם בקרב משפחות העולים ,נרשמה ירידה מ 18.4%-ב 2017-ל 16%-ב.2018-
עליה במדד העוני נרשמה בקרב משפחות חד הוריות ,מ 24.4% -בשנת  2017ל 25.1% -בשנת
 .2018העלייה גם נצפתה במדדי העוני הנוספים ,חומרה ועומק העוני ,שעלו בשיעורים חריגים (38%
ו 18%-בהתאמה) .עם זאת ,על פי ההסבר של מחברי דו"ח העוני ,ככל הנראה לא מדובר בהחמרה
ממשית ,שכן הנתון של שנת  2018הושפע בצורה מהותית על ידי גידול במשקל המשפחות החד
הוריות באוכלוסיית מזרח ירושלים ,בהן שיעור גבוה של משפחות עניות .זאת ,על אף שבכלל
אוכלוסיית מזרח ירושלים נרשמה ירידה בתחולת העוני ,כפי שמצוין להלן בהתייחס לחברה
הערבית.
נתונים מהמגזר החרדי מעידים על ירידה בתחולת המשפחות העניות ,מ 43.1% -בשנת  2017ל-
 42.3%בשנת  ,2018גם המדדים לחומרת ועומק העוני ירדו בקרב אוכלוסייה זו ב 5.1%-ו6.7%-
בהתאמה .צמצום ממדי העוני במגזר קשור גם לגידול בקצבאות הילדים וגם לגידול בהכנסה מעבודה
של קבוצה זו .יחד עם זאת ,תחולת העוני של ילדים במשפחות חרדיות עלתה השנה בחמש נקודות
אחוז.
שיעור המשפחות העניות בקרב המשפחות העובדות ירד מ 12.6% -בשנת  2017ל 12.3% -בשנת
 .2018חלקם של משפחות העובדות בכלל האוכלוסייה הענייה נשאר ללא שינוי ביחס לשנה שעברה
והסתכם ב.55.5% -
בחברה הערבית (כולל מזרח ירושלים) נצפתה ירידה בתחולת העוני של משפחות מ 47.1%-בשנת
 2017ל 45.3% -ב .92018-ייתכן והמקור לירידה בתחולת העוני הינה הירידה החדה בתחולת העוני
של ערביי מזרח ירושלים (העומדת על למעלה מ .)20%-ללא מזרח ירושלים נצפתה עליה בתחולת
העוני של משפחות ערביות ,מ –  42.6%ב 2017-ל 44.2%-ב .2018-יחד עם זאת ,המדדים לעומק
העוני ולחומרת העוני ירדו בין שתי השנים באופן ניכר ,בשיעורים של  8%ו 11% -בכלל החברה
הערבית (כולל ולא כולל ערביי מזרח ירושלים ,בהתאמה) .תחולת העוני בקרב הילדים במשפחות
ערביות ירדה גם היא ב ,5%-אך הנתונים ללא מזרח ירושלים מעידים על עלייה של  3%במדד זה.

 8שם (.)4
 9הדוח מציין בעיות דגימה בסקר למ''ס באוכלוסיית מזרח ירושלים שעשוי להשפיע על אמינות הממצאים.
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לפי נתוני בנק ישראל ,מיצוי פוטנציאל התעסוקה בישראל הגדיל את הכנסות משקי הבית מעבודה
ובכך תרם לירידת תחולת העוני על פי ההכנסות נטו .ובמיוחד במשקי הבית בהם יש עובד אחד
לפחות .10על פי מקור זה ,תעסוקת נשים חרדיות עלתה מעל ליעד שהציבה הממשלה לשנת 2020
ואילו תעסוקה של גברים ערבים ונשים ערביות מתקרבת מאוד אל היעד .עם זאת ,לא חל שינוי
משמעותי בתעסוקת של גברים חרדים (תרשים .)2
תרשים  .2.2שיעור התעסוקה על פי קבוצת אוכלוסייה והיעדים שהממשלה הציבה לשנת
 ,2020בני  25עד  ,64שנים 2001-2018

מקור :סטרבצ'ינסקי מ' .2019 .דו"ח בנק ישראל – תמונת המשק .בנק ישראל

ירידה בממדי העוני נצפתה בקבוצת האוכלוסייה בגילאי  45ועד גיל פנסיה .תחולת העוני בקבוצה
זו ירדה מ 13.3% -בשנת  2017ל 12.5% -בשנת .2018

 10דו"ח בנק ישראל – תמונת המשק2019 ,
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המוסד לביטוח לאומי מציג גם נתונים של תחולת העוני לפי שנות לימוד של ראש משק הבית:
תחולת העוני במשפחות עם ראש משק בית שלמד עד  8שנים היא  ,46.2%זאת לעומת 12.6%
בקרב משפחות עם ראש משק בית שלמד  13שנים ויותר.
בפילוח נתוני העוני לפי מחוז מגורים נמצא כי ברוב המחוזות חלה ירידה בתחולת העוני בתקופת
המדידה .הירידה המשמעותית ביותר היא במחוז ירושלים ,שם ירדו נתוני העוני של משפחות מ-
 34.0%ל .30.9% -עם זאת ,מחוז ירושלים נשאר המחוז העני ביותר עם  30.9%משפחות עניות
בשנת  .2018מאידך ,מחוז המרכז הציג את השיעור הנמוך של משפחות עניות שהסתכם ב9.4% -
באותה השנה.
בחינת מצבה הכלכלי של אוכלוסיית ישראל לפי חמישוני הכנסה מגלה שיפור במצבם של
החמישון העליון והחמישון התחתון ,לעומת הרעת מצבם של החמישונים המייצגים את מעמד
הביניים.
ביחס למדינות אחרות ישראל ,על פי נתונים הזמינים ביותר ,עדיין ממוקמת בראש סולם תחולת
העוני לצד מדינות כמו טורקיה וארצות הברית .דו"ח העוני מציין ,כי הירידה שחלה בתחולת העוני
בישראל בשנים האחרונות ,שנבעה משלל גורמים ובעיקר מהשיפור בשיעורי התעסוקה ,מעלייה
ריאלית בשכר הממוצע ובשכר המינימום ואף מעלייה בקצבאות הזיקנה והילדים ,לא הצליחו להביא
לשיפור משמעותי בדירוג של ישראל בהשוואה בין-לאומית  .זאת בין היתר בשל העובדה ,שהמיקום
היחסי של ישראל מושפע גם מהנעשה במדינות אחרות ,שחלקם מצליחות להוריד את שיעורי העוני
בצורה ניכרת .למשל ,במקסיקו ,אשר בשנים מסוימות ישראל הוצבה מתחתיה ברמת העוני ,חלה
בין  2012לבין  2014ירידה ניכרת בשיעור הנפשות העניות.
לבסוף חשוב להזכיר ,כי הגדרת העוני על פי מדידה זו היא יחסית ואין להסיק על פי ממצא זה על
מצב חומרת העוני הנצפה בפועל במדינות.
תרשים  .2.3שיעור העוני בקרב נפשות ( 50%מחציון ההכנסה) בקרב מדינות ה*OECD -

מקור :אנדבלד מ' וחב' .2019 .מדדי העוני והפערים החברתיים  , 2018דוח שנתי .המוסד לביטוח לאומי.
*שנים שונות ( ,2012-2017ישראל  .)2018הגדרת ה OECD-לפי הכנסה פנויה.
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אי-שוויון בהכנסות  -מדד ג'יני
מדד גי'ני לבחינת התפלגות ההכנסות

11

(מדד ג'יני מקובל למדידת אי-שוויון בחלוקת הכנסות בין

משקי בית) ,המהווה אינדיקטור כלכלי מרכזי למדידת אי-שוויון כלכלי בחברה ,עמד בשנת  2018על
 .0.355העלייה בערך המדד שנצפתה בשנת  ,2018לא בהכרח משקפת את המצב הריאלי :הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,אשר מפרסמת את המדד ,מציינת כי שינוי במדד ג'ני בין  2017ל2018 -
אינו מובהק סטטיסטית .כלומר ,נדרש המשך מעקב אחר ערך המדד ,על מנת להסיק האם מדובר
בשינוי ממשי.

תרשים  .2.4מדד גי'ני למדידת אי-שוויון בהכנסות בישראל,
לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית

0.39

0.389
0.384

0.387
0.384

0.382
0.379

0.378 0.377

0.37 0.37

0.37
0.366
0.363

0.361

0.36

0.359
0.355

0.358
0.353

0.351

מקור :למ"ס ,ממצאים מסקר הוצאות משק הבית  ,2018הודעה לעיתונות 26 ,בנובמבר .2019
**) לא כולל אוכלוסיית מזרח ירושלים
***) החל משנה זו הנתונים מסקר הוצאות משק בית בלבד

מצבה היחסי של ישראל מבחינת התפלגות הכנסות משתפר עם השנים ,אם כי ישראל עדיין
ממוקמת גבוה יותר בערך המדד ביחס לרוב המדינות החברות בארגון ( OECDתרשים .)2.5

 11מדד הג'יני נע בין  0ל ,1 -כאשר  0מעיד על חלוקת הכנסה שוויונית מלאה ,ו 1-לציון א-שוויון מלא .המדד מודד אי-שוויון בין משקי
הבית לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית.
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תרשים  .2.5מדד ג'יני לאי-שוויון בהכנסה הפנויה לנפש תקנית ,מדינות  OECDוישראל,
שנים שונות ( :2015-2017ישראל  )2018הגדרת הOECD-
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פרק  .3מגמות עיקריות בתחום אי-שוויון
במדדי בריאות
 3.1תוחלת חיים
תוחלת חיים ותוחלת חיים בריאה לפי מין
בשנת  2018תוחלת החיים 1הממוצעת בישראל הייתה  80.9בקרב גברים ו 84.8 -בקרב נשים ,עליה
של  0.3בקרב הגברים ו 0.2-בקרב נשים בהשוואה לשנה שעברה.2
בדומה לשנים הקודמות ,ישראל מדורגת גבוה יותר מהממוצע של מדינות ה ,OECD -בשני המינים.3
תוחלת החיים בקרב גברים גבוהה יותר מהממוצע האירופאי ב 2.5 -שנים ,ותוחלת החיים בקרב
נשים גבוהה יותר ב 1.2 -שנים.
תרשימים  3.1.1-3.1.2מציגים תוחלת חיים ושנות חיים בריאים 4בישראל לפי מין בשתי נקודות זמן.
תוחלת החיים של נשים בלידה עולה על תוחלת החיים של גברים ב 4 -שנים ,ללא שינוי בגודל הפער
מאז שנת  .2015בגיל  65הפער בתוחלת החיים הצפויה בין שני המינים מסתכם בשנה וחצי בלבד.
בשנות חיים בריאים ,הפער בין שני המינים כמעט נמחק ,כאשר בשנת  2018עמד הפער על 0.3
שנים לטובת הנשים .מאז שנת  2015חלה עלייה בתוחלת חיים בריאים בשני המינים עם יתרון קל
לנשים.
תרשים  .3.1.1תוחלת חיים בלידה ובגיל  ,65לפי מין ,ב 2015-ו2018-

תוחלת חיים
85.1
נשים

81.2

84.4

80.2

גברים

90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0

19.922.4

19.121.7

2018

2015

30.0
20.0
10.0
0.0
2018

2015

בלידה

בגיל 65

 1תוחלת חיים היא מספר השנים הממוצע שאדם צפוי לחיות מגיל מסוים ,בהנחה ששיעורי התמותה הקיימים בתקופת ההתייחסות
יישארו קבועים לאורך כל חייו.
 2הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .השנתון הסטטיסטי לישראל  ,2019אתר הלמ''ס.
 3ברוכים מ' .2019 .מערכת הבריאות בישראל בראי ה ,OECD -משרד הבריאות (בהכנה לפרסום) .נתוני תוחלת חיים השוואתיים הם
לשנת .2017
 4שנות חיים בריאים ( - )Healthy Life Yearsתוחלת חיים הצפויה לפרט בבריאות טובה או ללא מגבלות.
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תרשים  3.1.2תוחלת שנות חיים בריאים ,בלידה ובגיל  ,65לפי מין ,ב 2015-ו2018-

שנות חיים בריאים
65.9 66.2
נשים

65.1 65.1

70.0
60.0

גברים

50.0
40.0
30.0
11.2 10.6

10.3 9.8

2018

2015

20.0
10.0
0.0
2018

בגיל 65

2015

בלידה

מקור :למ"ס ,תחום בריאות

תוחלת חיים לפי קבוצת אוכלוסייה ודת
בפילוח לפי קבוצות אוכלוסייה ניתן לראות עלייה בתוחלת החיים בקרב נשים יהודיות וערביות,
כאשר קצב העלייה בקרב נשים ערביות עולה מעט על קצב העלייה בקרב נשים יהודיות .גם בקרב
גברים בשני המגזרים נרשמה עלייה ,עם קצב עלייה גבוה מעט בקרב גברים ערבים .תוחלת החיים
של נשים ערביות עלתה בשנת  2018ב 0.4 -והגיעה ל 82.3 -שנים .תוחלת החיים של גברים ערבים
עלתה בשיעור של  0.5והגיעה ל 78 -שנים .בקרב האוכלוסייה היהודית בתקופה המקבילה נרשמה
עלייה של  0.2שנים בקרב נשים ל 85.1-שנים ועליה של  0.3בקרב גברים ל.81.7 -
תרשים  .3.1.3תוחלת חיים בלידה לפי קבוצות אוכלוסייה ומין1975-2018 ,

נשים ערביות

נשים יהודיות

גברים ערבים

גברים יהודים

85.1

85

82.3

83

81.7

81
79

78

77
75
73
71
69
67
1975 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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מקור :למ"ס .שנתון סטטיסטי לישראל 2019

נזכיר ,כי שתי האוכלוסיות ,גם היהודית וגם הערבית אינן הומוגניות ,דבר המשליך על מדדי בריאות,
לרבות תוחלת חיים .לדוגמא ,הפער בתוחלת חיים בין נשים ערביות מוסלמיות לנשים ערביות
נוצריות מגיע לכ 3 -שנים .5גם במגזר היהודי ניכרים פערים בתוחלת חיים לפי מקום מגורים ורמה
חברתית-כלכלית ,את חלקם נציג בהמשך.

תוחלת חיים לפי רמת השכלה
להשכלה תרומה לא מבוטלת לבריאות הפרט .ההשכלה משמשת כגורם מתווך לשיפור ברמת
ההכנסה וברמת החיים בכלל ,שלהם תרומה משמעותית לאיכות החיים ולבריאות .עלייה ברמת
ההשכלה קשורה גם לעלייה במודעות לבריאות ,להפחתת התנהגות מסכנת בריאות כמו גם לשימוש
מושכל בשירותי הבריאות.
בשנת  2017תוחלת החיים בלידה לפי השכלה הגיעה ל 84.5-שנים בקרב גברים בעלי השכלה
אקדמית או על-תיכונית ול 87.9 -בקרב נשים באותה רמת השכלה .בכך הגיע הפער בתוחלת החיים
בין בעלי השכלה גבוהה לבעלי השכלה נמוכה ל 7.8 -שנים בקרב גברים ול 6-שנים בקרב נשים.
תרשים  .3.1.4תוחלת חיים בלידה ,לפי רמת השכלה ומין2017 ,

87.9
85.9
84.5
81.9

81.9

76.6

תיכונית

עד  11שנות לימוד

על-תיכונית או אקדמית

רמת השכלה

נשים

גברים

בתרשים  3.1.4ניתן לצפות בקשר בין רמת ההשכלה לבין תוחלת חיים בגיל  ,30כפי שזו נמדדה
בשנים  2015ו .2017-מהנתונים ניתן ללמוד ,כי בשנת  2017הגברים בני ה 30 -עם רמת השכלה
גבוהה (על-תיכונית או אקדמית) צפויים לחיות  7שנים יותר מאשר בני  30עם רמת השכלה נמוכה

 5ממוצע  .2014-2016מקור :פערים בבריאות וההתמודדות עמם .2018
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(פחות מ 12-שנות לימוד) .הפער הצטמצם ב 0.4-בהשוואה לשנת  .2015ההפרש בתוחלת החיים
בין הנשים עמד על כ 5-שנים גם ב 2017-וגם ב.2015-
תרשים  3.1.5תוחלת חיים בגיל  ,30לפי מין ורמת השכלה 2015 ,ו2017-

גברים

55.2
53.3

47.7

55.1

52.8

48.1

עד  11שנות לימוד

תיכונית
2017

על-תיכונית או אקדמית

2015

נשים
58.2
55.5
52.2

58.7

56.4

53.6

עד  11שנות לימוד

תיכונית
2017

על-תיכונית או אקדמית

2015

מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ניתן לראות כי בקרב גברים בעלי השכלה אקדמית או תיכונית חלה ירידה בשנות חיים בין שתי
נקודות הזמן ,עד כדי חצי שנה אצל בני השכלה תיכונית .ואילו גברים בעלי השכלה נמוכה רשמו
עלייה משמעותית של  1.4שנים.
בקרב נשים נרשמה עלייה בכל רמות השכלה באותה תקופת זמן.
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תוחלת חיים לפי מקום מגורים
בחינת התפלגות תוחלת חיים לפי ממד גיאוגרפי מגלה הבדלים משמעותיים ,חלקם מוסברים
בהרכב האוכלוסייה המתגוררת באזור וחלקם על ידי הבדלים במעמד חברתי-כלכלי.
ברמה הנפתית נרשמו הבדלים בין הנפות ,כאשר הממוצע הגבוה ביותר של תוחלת חיים בקרב
יהודים ואחרים בתקופה זו היה בנפת ירושלים ( )84.4והנמוך ביותר בנפת באר שבע ( .)81.3בקרב
ערבים ,תוחלת החיים הגבוהה ביותר נרשמה בנפת צפת ( ,)82.9והנמוכה בותר בנפת רמלה (.6)77.8
הפער המשמעותי ביותר בתוחלת חיים בין יהודים לערבים נצפה בנפת פתח תקווה ( , )5.6לעומת
זאת בנפת צפת כמעט ולא נמצא הבדל בין שתי קבוצות האוכלוסייה.
בערים הגדולות (מעל  100אלף תושבים) תוחלת החיים הגבוהה ביותר לשנים 2016-2018
נצפתה בכפר סבא ) 84.5שנים( והנמוכה ביותר בבאר שבע ) .(81.1השוואת הנתונים לממוצע
לשנים  2010-2012מלמדת על עלייה משמעותית ביותר בערים בני ברק ( ,)1.6רחובות ( ,)1.4ראשון
לציון ואשקלון ( .)1.3באר שבע היא העיר עם העלייה המועטה ביותר בשנות החיים בין שתי נקודות
זמן (.)0.4
תרשים  .3.1.6תוחלת חיים בלידה בערים הגדולות בישראל ,ממוצע תלת שנתי,
יישובים מעל  100אלף תושבים
באר שבע
בת ים
אשקלון
אשדוד

81.1

2018–2016

2010-2012

81.3
82.1
82.3

נתניה

82.8

חולון

82.8

חיפה

82.9

תל אביב-יפו

83

בית שמש

83

ירושלים

83.1

פתח תקווה

83.4

בני ברק

83.7

ראשון לציון

84

רחובות

84.1

רמת גן

84.5

כפר סבא

84.5

מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,תחום בריאות
הערה :כפר סבא ובית שמש נכנסו למדידת תוחלת חיים עם כניסתם לקבוצת הערים מעל  100אלף תושבים בשנת 2017

 6הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל  .2011-2017הודעה לתקשורת ,דצמבר .2019
ממוצע לשנים .2013-2017
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בחינת תוחלת חיים ביישובים קטנים יותר ,בעלי אוכלוסייה של מעל  50אלף תושבים ,7מגלה פער
של  8.6שנים בין היישוב עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר (מודיעין עלית  )87.6 -לבין היישוב עם
תוחלת החיים הנמוכה ביותר (אום אל-פחם  .)79.0לרוב ניתן למצוא מתאם בין הרמה החברתית
הכלכלית של הישוב לתוחלת החיים בו כפי שניתן לראות בחלק של תמותה על פי ישובים להלן,
עם זאת ,ראוי לשים לב לכך ,ששני יישובי הקצה במדד זה מדורגים נמוך מאוד במדד החברתי-
כלכלי ( - 1מודיעין עילית ו - 2 -אום אל פחם) .ממצא זה מעיד על כך ,שישנם גורמים נוספים ,בעלי
השפעה על איכות ואורח החיים ,שאינם באים לידי ביטוי במסגרת המדד החברתי-כלכלי של
הלמ''ס .נראה כי קיימת חשיבות לבחינת נושא זה במסגרת מחקר ייעודי.
בחינת מגמות בתוחלת חיים לאורך זמן ,בין השנים  2009-2005לבין השנים  ,2017-2013מגלה
הבדלים בקצב ובכיוון המגמה .בערים גבעתיים ,רמלה ,חדרה ונצרת נרשמה עלייה משמעותית
בתוחלת החיים .בערים חולון ,נהרייה ובת ים ,לעומת זאת ,השיפור היה נמוך יחסית .בערים בית
שמש ורעננה באותה התקופה ,חלה ירידה קטנה בתוחלת החיים.

 3.2תמותה
תמותה כללית
שיעורי התמותה הכללית ל 1,000 -תושבים (מתוקננים לגיל) עמדו בשנת  2017על  5.7בקרב גברים
ו 4.0 -בקרב נשים ,8עלייה קלה לגברים וירידה קלה לנשים ביחס לשנה שעברה .בפילוח לפי קבוצת
אוכלוסייה ,נמצא כי בשנה זו שיעור התמותה המתוקנן בקרב גברים יהודים ואחרים עמד על 5.5
(עלייה של  0.2לעומת שנת  )2016ובקרב נשים יהודיות ואחרות על ( 3.9ירידה של  .)0.1בקרב ערבים
באותה השנה שיעור התמותה הסתכם ב 7.1 -בקרב גברים (ירידה של  )0.2וב 4.9 -בקרב נשים
ערביות (ירידה של .)0.4
גם בקרב קבוצות האוכלוסייה ניכרים הבדלים בתמותה לפי מאפייני רקע ,כגון מוצא (ליהודים),
מיקום מגורים או מדד חברתי כלכלי של היישוב .תרשים  3.2.1מציג שיעורי תמותה בתוך
האוכלוסייה היהודית המבוגרת (בני  45ומעלה) לפי יבשת לידה (ממוצע לשנים  .)2015-2017בדומה
לתקופות הקודמות שיעורי תמותה בקרב גברים עולי בריה''מ לשעבר הינם גבוהים יותר ביחס
לקבוצות אחרות.

 7הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל  .2011-2017הודעה לתקשורת ,דצמבר .2019
 8הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .שנתון סטטיסטי לישראל 2019 ,ושנים שונות.
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תרשים  .3.2.1שיעורי תמותה מתוקננים ל 1,000 -תושבים בקרב יהודים ואחרים
בני  45ומעלה לפי מין ויבשת לידה ,ממוצע 2015-2017
נשים
20.4

20
14.4

סה"כ*

גברים

19.2
13.4

18
13.6

13.4

עולי בריה"מ

17.6

אירופה-אמריקה

12.6

אסיה

אפריקה

מקור :למ''ס .שנתון סטטיסטי לישראל .2019
*הסה''כ כולל את ילידי ישראל ,שאינם מופיעים כעמודה נפרדת בגרף ,ויבשת לידה לא ידועה .ילדי אירופה ואמריקה כוללים בתוכם גם
את עולי ברה''מ

תמותה לפי מאפיינים גיאוגרפיים
בפילוח לפי נפות (תרשים  ,)3.2.2נמצא פער של  1.4בשיעור התמותה בין אזור יהודה ושומרון ()3.9
לנפת באר שבע ( .)5.3נפות באר שבע ,עכו וגולן מציגות שיעורים גבוהים יותר של תמותה ביחס
לנפות יהודה ושומרון ,רחובות ,ופתח תקווה .השוואה עם שנת  2010מגלה ירידה בשיעור התמותה
בכל המחוזות למעט נפת כנרת ,בה לא נראה שינוי (שיעור תמותה  5.0בשתי נקודות זמן).
תרשים  .3.2.2שיעורי תמותה כללית ל 1,000-תושבים מתוקננים לפי נפה2010 ,
5.3
5.5
5.2
5.5
5.1
5.5
5
5.6
5
5.7
5
5.3
5
5
4.8
5.3
4.8
5
4.5
5
4.5
4.8
4.4
5
4.4
4.9
4.1
4.8
3.9
4.9

באר שבע
עכו
צפת
יזרעאל
חדרה
חיפה
כנרת
2018

אשקלון

2010

תל אביב
השרון
ירושלים
רמלה
פתח תקווה
רחובות
יהודה והשומרון*
0

1

2

3

4

5

6

מקור :שנתון סטטיסטי לישראל
9

ישובים ישראליים בלבד .מקור :שנתון סטטיסטי לישראל .נפת הגולן לא הוצגה בשל סיכון להטעיה סטטיסטית
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תמותה לפי יישובים
תרשים  3.2.3מציג שיעורי פטירות מתוקננים לגיל ביישובים מעל  10אלף תושבים ,ממוצע לשנים
 .102014-2018התרשים כולל את היישובים בעלי שיעורי התמותה הגבוהים ביותר (מעל  6.0ל-
 1,000תושבים) .הממוצע ארצי של שיעור התמותה המתוקנן הוא  4.9ל 1,000-נפש .ניתן להתרשם,
כי חלק משמעותי מהיישובים עם שיעורי התמותה הגבוהים ביותר הם ישובים ערבים וישובים
יהודים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה ו/או יישובי פריפריה דרומית וצפונית .השוואה עם הממוצע
לשנים  2013-2017מלמדת על ירידה בתמותה ברוב היישובים ,כולל בג'סר א-זרקא ,יישוב בעל
שיעור התמותה הגבוה ביותר.

תרשים  .3.2.3שיעורי תמותה מתוקננים ל 1,000 -תושבים לפי יישובים עם מעל  10אלף תושבים,
ממוצע  – 2014-2018היישובים עם שיעורי התמותה הגבוהים ביותר

ג'סר א-זרקא
לקיה
ג'דיידה-מכר
כפר קאסם
כפר יאסיף
טייבה
ערערה-בנגב
דימונה
אכסאל
תל שבע
פוריידיס
עכו
אופקים
מעלה עירון
באקה אל-גרביה
נצרת עילית
טירת כרמל
קריית מלאכי
מגדל העמק
טירה
שגב-שלום
אור עקיבא
שדרות

8.5
7.3
6.8
6.8
6.7
6.7
6.6
6.6
6.6
6.4
6.3
6.3
6.2
6.2
6.1
6.1
6.1
6.1
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

בחינת הקשר בין שיעורי התמותה לבין המדד החברתי-כלכלי של היישובים מגלה תמונה מורכבת.
ככלל ,התמותה יורדת עם העלייה ברמה החברתית-כלכלית של היישוב .באופן כללי ,ככל שהמדד
החברתי-כלכלי של היישוב גבוה יותר ,כך התמותה ביישוב נמוכה יותר .יחד עם זאת ,קשר בולט
מסוג זה נמצא רק ביישובים יהודיים ומעורבים ,ואילו ביישובים ערביים הקשר שהתגלה הוא חלש.
בדומה לתוחלת חיים ,גם כאן בולטת תופעה של יישובים שנמצאים באותה רמה חברתית-כלכלית
אך מדגימים פער משמעותי בשיעורי התמותה.
 10מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,תחום בריאות.
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תרשים  - 3.2.4קשר בין מדד חברתי-כלכלי ושיעור תמותה מתוקנן ביישובים מעל 10,000
תושבים ויותר ,ממוצע 2016-2012
10

8
7
6
5

R² = 0.3164

4
3

R² = 0.5175

2
1
2.0

1.5

1.0

0.5

-0.5

-

-1.0

-1.5

-2.0

שיעור תמותה מתוקנן ל 1,000-תושבים

9

0
-2.5

מדד חברתי -כלכלי
כל האוכלסייה

יישובים ערבים

ישובים יהודיים

יישובים יהודיים

מקור :למ''ס .פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל ,2017-2011 ,הודעה לתקשורת ,דצמבר 2019

תמותה ממחלות לב וסרטן – ההיבט

הגיאוגרפי11

בדומה לתמותה כללית ,גם תמותה ממחלות אינה מתפלגת באופן שווה בין היישובים השונים
בארץ ,כמו גם בין המגזרים ובין קבוצות חברתיות אחרות.
עיון בנתוני תמותה מסרטן ומחלות לב ,שתי סיבות המוות המובילות בישראל ,מלמד על כך,
שהתמותה ממחלות לב גבוהה יותר בקרב ערבים ,ואילו התמותה מסרטן – בקרב יהודים .לוח 3.2.1
מציג את היישובים עם שיעורי התמותה הגבוהים ביותר המלמדים על עודף תמותה בשתי
האוכלוסיות מסיבה מסוימת.

 11תת פרק זה מבוסס על הודעת למ''ס פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל ,2017-2011 ,הודעה לתקשורת 4 ,דצמבר .2019
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לוח  3.2.1היישובים עם שיעורי התמותה מתוקננים הגבוהים ביותר ,בני  45ומעלה.
יישובים עם יותר מ 10,000-תושבים .ממוצע .2012-2015
תמותה מסרטן

תמותה ממחלות לב
שם היישוב

שיעור תמותה
מתוקנן ל100,000-

שם היישוב

שיעור תמותה
מתוקנן ל100,000-

ממוצע ארצי

247.05

ממוצע ארצי

412.31

ג'דידה מכר

508.5

ג'סר א-זרקא

550.5

אכסאל

470.3

שדרות

530.8

אבו סנאן

434.1

אור עקיבא

516.8

טורעאן

416.2

אופקים

511.3

מג'ד אל כרום

413.4

נצרת עילית

505.1

דאלית אל-כרמל

413.3

ג'דיידה-מכר

501.8

קלנסווה

403.9

בת ים

497.8

ג'סר א-זרקא

403.3

אילת

495.7

כפר כנא

402.1

עכו

494.5

טירה

397.4

בית שאן

491.9

ניתוח הקשר בין תמותה למעמד חברתי כלכלי של היישובים שנערך בלמ''ס ,הביא למסקנה ,כי
שככל שהיישוב ממוקם נמוך יותר במדד החברתי-כלכלי ,כך רמת התמותה שלו ממחלות לב גבוהה
יותר .ואילו הקשר בין המדד החברתי-כלכלי של היישוב לבין תמותה מסרטן ,למרות היותו חלש
מאוד ,הנו בכיוון ההפוך  -ככל שהמדד החברתי-כלכלי גבוה יותר ,כך התמותה מסרטן גבוהה יותר.
היישובים יוצאי הדופן הם ג'סר א-זרקא וג'דיידה–מכר ,שמציגים שיעורי תמותה גבוהים מסרטן
למרות היותם יישובים במעמד חברתי-כלכלי נמוך.

תמותת תינוקות
השיעור הממוצע של תמותת תינוקות לשנים  2014-2018בישראל עמד על  3.1ל 1,000 -לידות חי.
בקרב יהודים ואחרים השיעור הסתכם ב ,2.4 -ובקרב ערבים ב .125.4 -מדובר בירידה של  0.5בקרב
הערבים ועלייה של  0.1בקרב יהודים בהשוואה לממוצע הקודמת של השנים .2015-2017
בהשוואה בין-לאומית ישראל מדורגת במדד זה נמוך משמעותית מהממוצע האירופאי .בשנת 2017
שיעור תמותת התינוקות בישראל היה  3.1ואילו הממוצע של מדינות ה OECD-עמד על  .3.8המדינות
בעלות שיעור תמותת התינוקות הנמוך ביותר הן פינלנד ויפן (.)2.0
תרשים  3.2.5מציג שיעורי תמותת תינוקות בישראל לפי מחוז לאורך זמן.

 12למ''ס .שנתון סטטיסטי לישראל.2018 ,
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ראוי לציין לחיוב את המשך הירידה בשיעור תמותת התינוקות במחוזות חיפה ,צפון ודרום .בדרום
נצפתה הירידה המשמעותית ביותר בין המחוזות בין שתי נקודות הזמן האחרונות (מ 5.4 -ל.)5.0 -
לעומת זאת מדאיג המצב במחוז ירושלים ,המתאפיין בעלייה רציפה בתמותת תינוקות משנת .2012
תרשים  .3.2.5מגמות בשיעורי תמותת תינוקות ממוצע תלת-שנתי ,לפי מחוז

6.5
6
5.5

5

5
4.5
4

3.7
3.4

3.5
3
2.5

2.4
2

2
1.5

20162018

צפון

20152017

20142016

20132015

דרום

חיפה

20122014

20112013

ירושלים

20102012

20092011

תל אביב

20082010

20072009

מרכז

מקור :למ''ס .שנתון סטטיסטי לישראל .2018

לוח  3.2.2מציג שילוב של נתוני תמותת תינוקות לפי מחוז עם נתונים לפי קבוצת אוכלוסייה בשתי
נקודות המדידה האחרונות .כאמור ,שיעור תמותת התינוקות ירד בתקופה זו בקרב האוכלוסייה
הערבית ב ,0.5 -ובקרב באוכלוסייה היהודית התאפיין בעלייה קלה (ב .)0.1-הפער בשיעורי התמותה
בין שתי האוכלוסיות ממשיך להצטמצם לאורך זמן.
המחוז בו נצפתה הירידה המשמעותית ביותר בתמותת תינוקות הוא מחוז הדרום ,בו נצפתה ירידה
של  1.6בקרב אוכלוסייה הערבית .גם במחוז המרכז נרשמה ירידה של  0.6בשיעור תמותה בקרב
ערבים.

מחוז הדרום הינו עדיין המחוז עם שיעורי התמותה הגבוהים ביותר .הנתונים לגבי

האוכלוסייה הערבית במחוז תל אביב מתבססים על מספר מקרים קטן מאד ולכן לא ניתן להסיק
האם אכן התרחשה ירידה בין שתי תקופות הזמן המוצגות.
בקרב האוכלוסייה היהודית שיעור תמותת תינוקות עלה מעט או שנשאר ללא שינוי ברוב המחוזות.
לעומת זאת ,במחוז ירושלים נצפתה עלייה משמעותית :שיעור תמותת התינוקות עלה ב 0.5 -והפך
את מחוז ירושלים לבעל השיעור הגבוה ביותר של תמותת תינוקות באוכלוסייה היהודית.
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לוח  .3.2.2שיעורי תמותת תינוקות לפי מחוז וקבוצת אוכלוסייה ,ממוצע תלת-שנתי
ממוצע
2015-2017

מחוז

שינוי בין שתי התקופות

ממוצע
2016-2018

יהודים
ואחרים

ערבים

יהודים
ואחרים

ערבים

יהודים

ערבים

סה''כ
ירושלים
צפון
חיפה
מרכז
תל אביב

2.3
2.6
3.1
2.0
1.8
2.0

5.9
5.5
4.2
3.9
4.1
()8.0

2.4
3.1
2.9
1.7
1.9
2.0

5.4
5.1
3.8
4.2
3.5
()3.6

0.1
0.5
-0.2
0.1
0.1
0.0

-0.5
-0.4
-0.4
0.3
-0.6
()-4.4

דרום

3.0

11.0

2.9

9.4

-0.1

-1.6

מקורות :למ''ס .שנתון סטטיסטי לישראל ,שנים שונות.
הערה :הנתון בסוגריים מבוסס על מספר קטן של מקרים

תרשים  3.2.6מציג את מאפייני הקשר בין שיעור תמותת תינוקות למדד חברתי כלכלי של
היישובים .13כצפוי ,הקשר בין שני המדדים הוא שלילי – תמותת התינוקות יורדת עם העלייה ברמה
חברתית-כלכלית של הישוב .בקרב יישובים ערבים נמצא קשר חזק יותר מאשר בקרב יישובים
יהודיים .גם בתמותת תינוקות נצפים הבדלים גדולים מאוד – עד פי  8בתמותת תינוקות בין יישובים
באותו מדד חברתי-כלכלי.
תרשים  - 3.2.6הקשר בין המדד החברתי-כלכלי לשיעור תמותת תינוקות
ביישובים שמנו  10,000תושבים ויותר ממוצע 2017-2013
18

R² = 0.5674

14
12
10

R² = 0.5183

8
6

R² = 0.2965

4
2

2.0

1.5

1.0

0.5

-0.5

-

-1.0

-1.5

-2.0

0
-2.5

מדד חברתי-כלכלי
יישובים ערביים

יישובים יהודים

יישובים ערביים

כל האוכלסייה

יישובים יהודים

מקור :פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל ,2017-2011 ,הודעה לתקשורת ,דצמבר  .2019הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 13פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל ,2017-2011 ,הודעה לתקשורת 4 ,דצמבר  .2019הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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 3.3הערכה עצמית של בריאות
תרשים  3.3.1מציג שיעורים מתוקננים של המעריכים את בריאותם הכללית כטובה מאוד ,לפי
מאפייני רקע דמוגרפיים וחברתיים-כלכליים שונים .מקור הנתונים הוא הסקר החברתי של למ''ס
משנת  .2018השוואה לסקרים לשנים קודמות מלמדת על עלייה במדד של שביעות רצון בכלל
הקבוצות החברתיות תוך שמירה על מדרג מסוים במדד בין קבוצות שונות .עולים שהגיעו לישראל
החל משנת  ,1990אלמנים ,גרושים ובעלי הכנסה נמוכה (עד  2,000ש''ח לחודש) מדווחים על
הערכה עצמית נמוכה ביותר של בריאות.
תרשים  .3.3.1אחוז בני  20ומעלה שהעריכו את בריאותם 14כטובה מאוד לפי תכונות נבחרות,
שיעור מתוקנן לגיל2018 ,

גברים
נשים

56
54

יהודים ואחרים
ערבים

56
49

עולי  1990ואילך

42

נשואים
גרושים
אלמנים
רווקים

57
40
40
55

דתיות  -יהודים
חרדים
דתיים
מסורתיים
לא דתיים ,חילוניים
בני דתות אחרות
דתיים מאוד ודתיים
לא כל כך דתיים ולא דתיים

67
57
53
58
48
49

תעודת סיום בי''ס יסודי
תעודת סיום בי''ס תיכון
תעודת בגרות
תעודה על-תיכונית
תעודה אקדמית

50
53
56
53
61

עד 2,000
2,001-4,000
 4,001ומעלה

45
53
61

מקור :שנתון סטטיסטי לישראל .2019

 14מבוסס על השאלה" :מהו מצב בריאותך בדרך כלל?" .מתוך הסקר החברתי של הלמ''ס לשנת .2018
קטגוריות השכלה  -תעודת סיום בי''ס יסודי או חטיבת ביניים ללא תעודה; תעודת סיום בי''ס תיכון (ללא תעודת בגרות).
קטגוריית דתיות – "דתיים מאוד ודתיים ,לא כל כך דתיים ,לא דתיים" – הכוונה היא לבני דתות אחרות ,לא יהודים.
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 3.4הימצאות סוכרת
כדוגמא לפערים בנתוני תחלואה בחרנו להציג את הימצאות מחלת הסוכרת ,לרבות פערים באיזון
המחלה .בהשוואה בין לאומית ,ישראל נמצאת צמוד לממוצע האירופאי :שיעור של  6.7ל 100 -איש
לעומת  6.4במדינות ה OECD-בשנת  .2017השיעור הגבוהה בין המדינות נמצא במקסיקו (,)13.1
והנמוך באירלנד ( .15)3.3בחינת ההבדלים בין איזורי הארץ על סמך ממוצע תלת שנתי לשנים -2014
 2016מגלה פערים גדולים בהימצאות סוכרת ל 1,000-נפש – מנפת הגולן ( )70.5לנפת יזרעאל
( .16)33.1הממוצע הארצי בתקופה זו עמד על .56.3
ביישובים שבהם מתגוררים מעל ל 10 -אלף תושבים נמצאו שיעורים גבוהים ביותר של מקרי
הסוכרת בג'סר א-זרקא ( ,)138.1בקלנסווה ( ,)122.5בתל שבע ( )111.7ובאום אל-פחם (.)110.9
בבדיקת קשר בין המדד החברתי-כלכלי לבין השיעור המתוקנן של מקרי סוכרת ביישובים בהם

מתגוררים  10אלף תושבים ויותר ,לא נמצא קשר ביישובים ערביים ,אלא רק ביישובים יהודיים.
בדומה למדדי תמותה גם בתחלואה נרשמים הבדלים משמעותיים בין ערכי המדד באותה רמה
חברתית-כלכלית.
תרשים  - 3.4.1הקשר בין המדד החברתי-כלכלי ושיעור הסוכרת,
ביישובים שמנו  10,000תושבים ויותר ממוצע 2016-2014
160.0

120.0
R² = 0.5047

100.0

80.0
R² = 0.3533
60.0
40.0
20.0
2.0

1.5

1.0

0.5

-0.5

-

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5

מדד חברתי-כלכלי

כלל האוכלסייה

יישוביים יהודיים

יישובים ערביים

יישובים יהודיים

מקור :פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל ,2017-2011 ,הודעה לתקשורת ,דצמבר  .2019הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 15מתוך :ה ,OECD-עם צאת הדוח החדש  -מבט על הבריאות  :2019ההוצאה לבריאות ב 15-השנים הקרובות צפויה לגדול יותר
מהעלייה בתמ"ג .הודעה לתקשורת .למ''ס נובמבר .2019
 16שיעור מתוקנן לגיל ,מבוסס על נתוני למ''ס ,פרופיל חברתי-בריאותי של היישובים בישראל.
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איזון סוכרת – היבטים גיאוגרפיים וחברתיים
איזון סוכרת הוא אחד מהיעדים החשובים בטיפול בסוכרת מאחר והוא קשור להפחתת הסיכון
לסיבוכים ארוכי טווח באיברי הגוף של החולה .המשמעות של איזון סוכרת היא שמירה על ערכי
סוכר תקינים אצל המטופל ,שמירה המושגת באמצעות ניהול אורך חיים בריא ,בשילוב במידת
הצורך של טיפול תרופתי .המדד המקובל לאיזון סוכרת הוא רמות חלבון  HbA1Cבדם ,כאשר הערך
הרצוי תלוי בנסיבות האישיות ובמצב הרפואי של החולה ,אבל היעד הרצוי הוא במקרים רבים פחות
מ .7% -בכל מקרה ,הערך לא אמור לעלות על .9%
חשיבות איזון המחלה היא במניעת סיבוכיה הרבים והחמורים של המחלה ,כולל בין היתר של
מחלות לב וכלי דם ,עיוורון ,אי-ספיקת כליות וכד' .נזקי הסיבוכים הם אלה שאחראים על פגיעה
חמורה באיכות החיים של החולים ואלה המקצרים את חייהם בצורה משמעותית .מצב של סוכרת
לא מאוזנת נחשב למסוכן בשל ההשלכות הקשות למצבו הרפואי של החולה ומהווה עילה למתן
דרגת נכות ,בהתאם לחומרת המצב ,על ידי המוסד לביטוח לאומי.17
סיכויי ההצלחה בשמירה על איזון סוכרת תלויים במספר גורמים ,חלקם קשורים לאיכות הטיפול
הרפואי וחלקם למאפייני החולה ,אורחות חייו והתנהגותו .ההמלצות למטופלים חולי סוכרת מלוות
בהכרח בהנחיות לשמירת אורח חיים בריא ,לדוגמא ,הקפדה על תפריט תזונתי בריא ,עיסוק
בפעילות גופנית וירידה במשקל .מאחר ומדובר במחלה כרונית ,הנמשכת שנים רבות ,קיימת חשיבות
רבה להיענות המטופל הן לטיפול התרופתי והן להמלצות לניהול אורח חיים בריא.
תחלואה בסוכרת אינה מתפלגת שווה בין קבוצות חברתיות שונות ,כך ,לדוגמא ,הימצאות המחלה
עולה בצורה משמעותית עם ירידה ברמה החברתית-כלכלית של המטופלים .18הדבר נכון גם לאיזון
סוכרת – רמות איזון גבוהות יותר נצפות בבעלי מעמד חברתי כלכלי גבוה יותר.
למרות שנתוני התפלגות הסוכרת לפי יישובים פורסמו לציבור הרחב ,19נתוני האיזון עדיין לא זכו
לכך .כאן אנחנו מפרסמים נתונים לגבי שיעור סוכרת לא מאוזנת (המוגלובין מסוכרר מעל  )9%בבני
 25ומעלה לפי יישובים .הנתונים מחושבים עבור יישובים עם אוכלוסייה של מעל  10אלף תושבים
ומתוקננים לגיל .מקור הנתונים הוא המרכז הלאומי לבקרת מחלות.20
תרשים  3.4.2מציגים יישובים יהודיים וערביים עם שיעורים גבוהים ביותר של חולי סוכרת לא
מאוזנים .שיעור החולים הלא מאוזנים גבוה יותר בישובים הערביים ,כאשר היישובים עין מאהל ,תל
שבע ואבו סנאן מראים ערכים גבוהים במיוחד של חולים לא מאוזנים .היישובים

היהודיים21

עם

הערכים הגבוהים ביותר של חולים לא מאוזנים הם יישובים במעמד חברתי-כלכלי בינוני – בינוני

 17סוכרת לא מאוזנת המטופלת טיפול אינטנסיבי באינסולין (ארבע זריקות ומעלה ביום או שימוש במשאבת
אינסולין) מזכה חולה ב 40% -נכות .תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה),
תשט"ז.1956-
 18ראה חרץ א' ומנור א'" .2017 .פערים לפי מין ומצב חברתי-כלכלי במדיי איכות בקרב בני  65ומעלה :ממצאים מהתכנית הלאומית
למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל" בתוך "אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו  ,"2017משרד הבריאות.
 19ראה מפת הבריאות היישובית ,פורטל אינטרנטי של משרד הבריאות.
 20תודתנו נתונה לד"ר ענבר צוקר ,מנהלת מחלקת רישום מחלות כרוניות במרכז הלאומי לבקרת מחלות על הנתונים.
 21מתוכם שלושה יישובים מעורבים – לוד ,רמלה ועכו.
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נמוך (אשכולות  3-6של המדד החברתי כלכלי של היישובים) וכוללים לרוב יישובי פריפריה דרומית
וצפונית .חלק גדול מהיישובים הללו כולל אוכלוסיית עולים משמעותית ,כגון עולי אתיופיה בקרית
מלאכי או עולי בריה''מ לשעבר בערד.
השיעור הנמוך ביותר של חולי סוכרת לא מאוזנים (עד  10%מכלל החולים ביישוב) נרשם ביישובים
קריית אונו ,בנימינה גבעת עדה ,גבעת שמואל ,תל מונד ,קדימה צורן ,מבשרת ציון ורמת השרון.

תרשים  .3.4.2יישובים עם אחוז גבוה ביותר של חולי סוכרת לא
ביישובים מעל  10,000תושבים ,בני  25ומעלה2019 ,

ישובים יהודים

מאוזנים22

ישובים ערבים

קרית מלאכי

25

עכו

24

עין מאהל

41

תל שבע

38

ערד

22

אבו סנאן

דימונה

21

ג'סר א זרקא

מגדל העמק

21

מג'ד אל כרום

28

קרית עקרון

20

שפרעם

27

טירת כרמל

20

אעבלין

26

לוד

20

רהט

26

בית שאן

20

ריינה

26

אור עקיבא

20

חורה

25

טבריה

19

אכסאל

25

נתיבות

19

ערערה

24

שדרות

19

כפר כנא

24

אבן יהודה

18

טמרה

24

רמלה

18

עספיא

24

קרית שמונה

18

יפיע

24

 22מקור :המרכז הלאומי לבקרת מחלות .חוסר איזון מוגדר כHbA1c>9-
38

34
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 3.5ביקורים במחלקות לרפואה דחופה לפי מאפיינים גיאוגרפיים
פרק זה מוקדש לנושא של ביקורים במחלקות לרפואה דחופה של בתי חולים כלליים .הנתונים אודות
הביקורים נאספים ומתפרסים בפרסומים תקופתיים של משרד הבריאות .23במסגרת דו"חות
תקופתיים אלו מוצגות מגמות של שיעור הביקורים במחלקות לרפואה דחופה ,בהתאם למאפיינים
דמוגרפיים ,גיאוגרפיים ובריאותיים של הפונים .מקור המידע הוא דיווחי בתי החולים לאשפוז כללי
הניזונים ממערכות מידע מינהליות של המחלוקת לרפואה דחופה של בית חולים.
יש לציין ,כי השיעור של ביקורים במחלקה לרפואה דחופה מושפע מגורמים רבים ,ביניהם קרבה
לבית חולים ,זמינות שירותי רפואה בקהילה ובפרט זמינות מוקדי רפואה דחופה בקהילה ,או מוקדים
לרפואה דחופה של קופות חולים (מלר''דים) .24מאידך ,תדירות הביקורים תלויה במידה רבה
במאפייני האוכלוסייה המתגוררת סמוך לאיזור השירות .אלו הם מאפיינים בריאותיים ,כגון רמת
התחלואה או מוגבלות ,אך גם מאפיינים כלכליים ,חברתיים ותרבותיים ,אשר כוללים סוגי תעסוקה,
אורח חיים ,רמת לכידות חברתית ,דפוסי פנאי ובילוי וגורמים אחרים שבכוחם להגביר או להקטין
סיכון לאירוע חמור הדורש עזרה רפואית מיידית.
בפרק זה התמקדנו בהבדלים גיאוגרפיים בביקורים במחלקות לרפואה דחופה ,תוך רצון להדגיש
איזורים ויישובים המציגים נתונים גבוהים במיוחד של ביקורים ,לצורך סימון מוקדי התערבויות על
ידי ארגוני בריאות או רשויות מקומיות .הנתונים המוצגים הם ליישובים עם מעל  5,000נפש
ומתוקננים לגיל.
על פי מידע הקיים במחלקות לרפואה דחופה ,שיעור הביקורים המתוקנן

לגיל25

עמד על  350ל-

 1,000נפש בממוצע לשנים  .2015-2017כשני שליש מהביקורים היו עקב מחלה ,חמישית עקב
סיבות חיצוניות וכעשירית עקב לידה .שיעור הביקורים ללא לידות עמד על  300ל 1,000 -נפש.
שיעור הביקורים הגבוה ביותר נמדד בקרב תינוקות ,צעירים בגיל צבא ומבוגרים בגילאי  75ומעלה.
לילדים בגיל  17-5נרשם השיעור הנמוך ביותר.

 23אגף המידע ,משרד הבריאות ,סדרת פרסומים "ביקורים במחלקה לרפואה דחופה".
 24למידע על נגישות מוקדי רפואה דחופה בקהילה ראה פרסום "אי-שוויון בבריאות והתמודדות עמו ,"2015
פרק  ,2עמ' .62
 25לא כולל בתי חולים במזרח ירושלים
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תרשים  3.5.1מציג שיעור ביקורים במחלקות לרפואה דחופה לפי נפות (ללא לידות) בחלוקה לסיבת
הפנייה.
השיעורים הגבוהים ביותר של ביקורים במחלקות לרפואה דחופה נצפו באיזור הצפון ,ובפרט באיזור
יזרעאל ,כנרת וצפת .שיעורי הביקורים הגבוהים ביותר בשל מחלה נרשמו בעמק יזרעאל בפער
משמעותי ביחס לאזורים אחרים .נפות כנרת וצפת מובילות משיעור הביקורים עקב סיבה חיצונית.
השיעורים הנמוכים נצפו בנפת ירושלים וביהודה ושומרון.
תרשים  .3.5.1ביקורים במחלקות לרפואה דחופה לפי נפה וסיבת ביקור,
שיעור מתוקנן ל 1,000 -נפש ,ממוצע 2015-2017
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לוח  3.5.1מציג יחס ביקורים  )RR( Ratio Rateלצד שיעור הביקורים .26יחס ביקורים עקב מחלה
הוא פי  1.5מעל הממוצע הארצי באזור יזרעאל ו 0.62 -באזור יהודה ושומרון .בביקורים מסיבות
חיצוניות יחס ביקורים גבוה ביותר נרשם בנפת כנרת ( )1.55והנמוך ביותר ביהודה ושומרון (.)0.58
לוח  .3.5.1שעור הביקורים במחלקות לרפואה דחופה ,המתוקנן לגיל ל 1,000-נפש,
ממוצע 2015-2017
סיבה חיצונית

מחלה
שיעור
מתוקנן
לגיל

RR
מחוז/סה"כ

שיעור
מתוקנן
לגיל

RR
מחוז/סה"כ

סה"כ

223.8

1.00

74.60

1.00

ירושלים

156

0.68

43.9

0.59

צפת

271.7

1.21

113.9

1.53

כנרת

272.4

1.22

115.3

1.55

יזרעאל

345.2

1.55

111.1

1.51

עכו

236.1

1.06

91.3

1.24

גולן

202.4

0.90

82

1.1

חיפה

227.1

0.99

64.1

0.84

חדרה

244.3

1.09

92.8

1.26

השרון

233.3

1.04

82.9

1.12

פתח תקווה

234.5

1.05

74.7

1.01

רמלה

221.9

0.99

75.3

1.02

רחובות

216

0.96

72.3

0.97

תל אביב

221.8

0.99

73.4

0.99

אשקלון

216.4

0.97

76.9

1.04

באר שבע

243.7

1.09

70.9

0.96

יהודה
ושומרון

148.7

0.62

45.1

0.58

 26יחס ביקורים  - Ratio Rate -מציג יחס בין מספר הנצפה באוכלוסיית האזור (מחוז/נפה/ישוב) לבין המספר הצפוי על פי השיעור
הארצי ,המבוסס על הרכב אוכלוסיית ישראל .ראה פרסום אגף המידע "ביקורים ברפואה דחופה :מאפיינים גיאוגרפיים".2019 ,
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תרשים  3.5.2מציג יישובים מעל  5,000תושבים עם שיעורי הביקורים הגבוהים ביותר במחלוקת
לרפואה דחופה בשל מחלה ,כפי שאלה מוצאים ביטוי ביחס הביקורים ( .)RRהיישובים עם שיעור
הביקורים הגבוה ביותר הם אילת ,חצור גלילית ,עפולה וקריית עקרון במגזר היהודי .משהד ,עילוט,
נצרת וריינה במגזר הערבי ,כולם ממוקמים באזור הצפון.

תרשים  3.5.2יישובים ב עלי שיעורים גבוהים ביותר של ביקורים בשל מחלה (,)Rate Ratio
2015-2017

ישובים יהודים

ישובים ערבים

אילת

2.0

חצור גלילית

משהד

1.7

2.5

עילוט

2.2

עפולה

1.6

נצרת

2.2

קריית עקרון

1.6

ריינה

2.1

בית שאן

1.5

טובא -זנגרייה

2.0

אור עקיבא

1.5

עין מאהל

2.0

טבריה

1.4

יפיע

נצרת עילית

1.4

כעביה-טבאש…-

1.9
1.8

טירת כרמל

1.4

אכסאל

1.8

אור יהודה

1.4

כפר כנא

1.8

שלומי

1.4

שבילי-אום אל-גנם

1.7

צפת

1.4

ג'סר א-זרקא

1.6

אשקלון

1.3

ביר אל-מכסור

1.6

שדרות

1.3

כפר מנדא

1.6

מגדל העמק

1.3

בועיינה נוג'ידאת

1.5

42

אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2019
חמישית מהביקורים במחלקות לרפואה דחופה מתרחש על רקע סיבות חיצוניות .אלו מתחלקות
לפי נסיבות הפגיעה וכוללות פגיעות מכוונות ולא מכוונות ,תאונות ופעולות איבה .כעשירית
מהמבקרים במחלקות לרפואה דחופה על רקע פגיעה חיצונית מתאשפזים .תרשים  3.5.3מציג את
התפלגות אשפוזים מסיבות חיצוניות לפי נסיבות הפגיעה בשתי נקודות זמן .שיעור המתאשפזים
הגבוה ביותר נרשם בקרב אלו שסבלו מפגיעה מכוונת.
תרשים  .3.5.3אחוז האשפוזים מסיבות חיצוניות לפי נסיבות הפגיעה
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סה''כ סיבות
חיצוניות
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בתרשים  3.5.3מרוכזים היישובים בעלי שיעור הביקורים הגבוה ביותר במחלקות לרפואה דחופה
בשל סיבה חיצונית .ישובים יהודיים בעלי יחס הביקורים  RRהגבוה ביותר הינם לרוב יישובי
הפריפריה הצפונית והדרומית .יישובים ערביים בעלי שיעורים גבוהים ביותר גם הם ממוקמים באזור
הצפון וכוללים יישובים בהם מתגוררת אוכלוסייה מגוונת מבחינה דתית (מוסלמית ,דרוזית ,בדואית
ונוצרית -ערבית) .ככלל ,שיעור הביקורים מסיבות חיצוניות ,כמו גם בשל מחלה ,גבוה יותר במגזר
הערבי.
ראוי לשים לב ,כי ישנם יישובים הבולטים בשתי הקטגוריות – ביקורים בשל מחלה או בשל סיבה
חיצונית .אלו הם חצור גלילית ואור יהודה במגזר היהודי ,וטובא-זנגרייה ועילוט במגזר הערבי.
אנו מקווים שהמידע המוצג כאן ימשוך תשומת לב של ראשי ערים ומועצות ,כמו גם של ארגוני
בריאות הפועלים באזור .אנו מאמינים כי גורמים אלה ,המכירים היטב את האוכלוסייה ואת סביבת
החיים באזור יוכלו לזהות מוקדי בעיה ספציפיים ולפעול למציאת פתרונות ברמה המקומית ,תוך
שיתוף פעולה ביניהם.
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יישובים בעלי השיעורים הגבוהים ביותר של ביקורים בשל סיבה חיצונית (,)Rate Ratio
2015-2017
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פרק  .4פערים בפריסת תשתיות ,כוח
אדם ומיטות אשפוז
 4.1כוח אדם המועסק במערכת הבריאות
בפרק זה אנו ממשיכים במעקב אחרי מגמות בפריסת תשתיות ,כוח אדם רפואי ומיטות אשפוז.
מקורות המידע הם פרסומי משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .השנה שינינו את
אופן הצגת הנתונים הנוגעים לכוח אדם לאור עבודה נרחבת שנעשתה במינהל תכנון אסטרטגי
וכלכלי במשרד הבריאות ועתידה להתפרסם בחודש מרץ  .2020מהות השינוי הינו אופן החישוב של
מספר הרופאים ל 1,000-נפש במדינת ישראל.
דרך אחת לחישוב מתבססת על סקר כוח האדם של הלמ"ס .דרך חישוב זו מאפשרת לנו להעריך
את מספר הרופאים גם ברמת המחוזות .הדרך השנייה ,המקובלת במדינות ה ,OECD-הינה
התבססות על נתונים מנהליים הנמצאים במשרד הבריאות.
שיעורי כוח האדם במקצועות הבריאות ,המוצגים בפרק זה ,הינם שיעורים של כוח אדם מועסק,
הנאספים במסגרת סקרי כוח אדם תקופתיים של הלמ''ס וכן מתבססים על נתונים מנהליים
הנמצאים ברשות משרד הבריאות.1

רופאים
בשנת  2019שיעור הרופאים בישראל עמד על  3.14ל 1,000-נפש .שיעור זה מהווה גידול של כ-
 3.9%ביחס לשנת  ,2010אז עמד שיעור הרופאים על  2.3.02הגידול בשיעור הרופאים נובע מהגדלת
כמות הסטודנטים הלומדים רפואה בישראל ,לצד גידול דרמטי בכמות הסטודנטים הישראלים
המוכשרים בחו"ל .שיעור בוגרי חו"ל (כולל עולים) מתוך סך זרם הרופאים החדשים ,עמד בשנת
 2018על  62%מתוך כלל הרופאים החדשים ,עלייה של  29%ביחס לשנת .2008
בעשור האחרון התרחשה עלייה חדה בכמות הרופאים החדשים בכל שנה ,אשר הושפעה ממספר
גורמים .ראשית ,מספר הסטודנטים שהחלו את לימודיהם בארץ הכפיל את עצמו במהלך העשור
האחרון ,כתוצאה מפעולות רבות שנקטו משרד הבריאות ,אגף התקציבים במשרד האוצר ,המועצה
להשכלה גבוהה ואחרים .בין צעדים אלו ניתן למנות את פתיחת הפקולטות החדשות בצפת
ובאריאל ,הכשרת מחלקות בבתי חולים לשמש כמחלקות אקדמיות ועוד.
מקור נוסף לגידול השנתי בכמות הרופאים החדשים הוא מספר הישראלים שלומדים רפואה בחו"ל.
מאז שנת  2010כמות בוגרי חו"ל גדלה בקצב ממוצע של כ 18%-בשנה ,עד שהגיעה בשנת 2018
ל 762-מקבלי רישיונות חדשים .גם מספר הרופאים העולים נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות
 קצב הגידול השנתי הממוצע מאז שנת  2010עומד על כ 5%-בשנה .בצירוף שלוש המגמות שהוצגו,המספר הכולל של הרופאים החדשים בכל שנה גדל בקצב מהיר יותר מאשר קצב גידול האוכלוסייה,

1
2

במצבים בהם היו לרשותנו נתונים מנהליים מהימניים ,העדפנו אותם על פני סקר כוח אדם של הלמ"ס
בהתבסס על נתונים מינהליים של משרד הבריאות
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דבר אשר הוביל לעלייה הדרגתית בשיעור הרופאים ל 1,000-נפש ,מ 3.02-בשנת  ,2010ל3.14-
בשנת .2019
הגידול הדרמטי בכמות הסטודנטים הישראלים המוכשרים בחו"ל נבע מתנאים מקלים יחסית
לקבלת רישיון לעסוק ברפואה בארץ .תנאים אלו הביאו לעלייה משמעותית בכמות הסטודנטים
הלומדים במוסדות שרמתם האקדמית והקלינית נמוכה מאוד . 3לפיכך ,לצד העלייה המבורכת
בכמות הרופאים ,ניתן להצביע על ירידה משמעותית באיכות הממוצעת של בוגרי חו"ל .זוהי תופעה
מדאיגה ,שהמשכה עלול לפגוע באופן חמור באיכות הרפואה בישראל .4בנוסף ,ההסתמכות על כוח
אדם הזורם למדינה ממקורות חיצוניים גרמה לבעיות שונות ,ביניהן לפגיעה ביכולת תכנון כוח אדם
לטווח ארוך ולהבדלים באיכות הרפואה.
בשנת  2019כ 61%-מכלל הרופאים הישראלים בגילאי עבודה היו בוגרי חו''ל ,ברובם עולי בריה''מ
לשעבר וישראלים בוגרי תארים ממדינות מזרח אירופ ה . 5נציין ,כי ניכרים הבדלים בפריסה
הגיאוגרפית של הרופאים בהתאם למקום הכשרתם ,כך ,שיעור הרופאים בקהילה שהנם בוגרי
ישראל גבוה במרכז הארץ ונמוך בפריפריה (תרשימים .)4.1.1-4.1.2
בשנים האחרונות ,עקב פרישתם של רופאים עולי בריה''מ לשעבר ,שרבים מהם הועסקו באיזורים
פריפריאליים ,השתנתה במידה מסוימת התמונה .נכון להיום ,הפערים בין האזורים הצטמצמו ,אך
עדיין נשמרים .בהתאם לכך גם שיעור המומחים גבוה יותר באזורי המרכז הארץ מאשר בפריפריה.
למשל ,יותר מ 56% -מרופאי הילדים במחוז תל אביב היו בוגרי ישראל ,זאת לעומת  18%בלבד
במחוז הדרום (תרשים .)4.1.3
תרשים  .4.1.1הרכב מקבלי רישיון שנים  2009ו 2019-לפי מחוז מגורים
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90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2009 2019

2009 2019
תל אביב
אחר

2009 2019

מרכז
עולים בוגרי חו"ל

ירושלים

2009 2019

2009 2019

צפון

חיפה

ישראלים בוגרי חו"ל

2009 2019
דרום

בוגר הארץ

מקור :משרד הבריאות

 3לפרטים נוספים ניתן לעיין באתר האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות:
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Pages/recognition.aspx
 4בשנת  2019החל אגף הרישוי במשרד הבריאות לנקוט בפעולות להקשחת תנאי קבלת רישיון לרפואה בארץ .פעולות
אלו צפויות להשפיע בעיקר על מוסדות שרמתם נמוכה ("רפורמת יציב").
 5משרד הבריאות .כוח אדם במקצועות הבריאות .2018

46

פרק  .4פערים בפריסת תשתיות ,כוח אדם ומיטות אשפוז

תרשים  .4.1.2שיעור בוגרי ישראל בקהילה לפי מחוז תעסוקה ,שנים שונות (באחוזים)
*2008

**2020

50

48

39

41

38

41
37

33

36

34

37

36

מרכז

חיפה

28

27

23
17
דרום

יהודה
ושומרון

תל אביב

צפון

ירושלים

סה''כ

*מקור :שמש וחב' .2012 .מאפיינים תעסוקתיים של רופאים בישראל .משרד הבריאות .השיעור מחושב לפי מקום עבודה עיקרי
** מקור :עיבודי נתוני כוח אדם רפואי מתוך מאגרי מידע של משרד הבריאות בהתבסס על מידע מאתרי קופות חולים

תרשים  - 4.1.3התפלגות רופאי ילדים בשנת  2019לפי מחוז ולפי ארץ לימודי רפואה

1%

5%

28%
57%

1%
13%

2%

2%

2%

2%

13%
26%

31%

19%

30%

22%
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3%
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10%
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56%

32%

90%

50%

20%

6%

100%

42%

44%

44%

44%

30%
20%
10%

18%

0%
מחוז דרום

מחוז צפון

מדינות מזרח אירופה
אפריקה ומזרח תיכון

ירושלים

מחוז חיפה

מחוז מרכז

מדינות מערביות
מדינות ברה"מ לשעבר

מקור :משרד הבריאות
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מחוז איו"ש

מחוז תל
אביב

בוגרי הארץ
מדינות דרום אמריקה
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סיעוד
באשר למקצוע הסיעוד ,שיעורו בישראל ממשיך להיות נמוך ביחס למדינות מערביות אחרות .בשנת
 2017שיעור האחיות בישראל עמד על  5.1בהשוואה ל ,8.7 -הממוצע במדינות ה .OECD -מדינת
ישראל בולטת בשיעור נמוך של בוגרים ,גם בתחום זה כאשר בשנת  2017שיעור מסיימי הלימודים
בתחום עמד על  24למאה אלף נפש לעומת ממוצע של  44למאה אלף בקרב מדינות ה.6 OECD-
בשנים האחרונות המדינה משקיעה בהרחבת מסגרות הכשרה למקצוע הסיעוד ,על מנת לתת מענה
למחסור הניכר במערכת.

כוח אדם לפי מחוזות
תרשימים  4.1.4-4.1.6מציגים מגמות בהתפלגות כוח אדם מועסק במקצועות בריאות לפי מחוז
תעסוקה בשתי נקודות זמן .התרשימים מציגים ממוצעים תלת שנתיים ומקורם בסקר כוח אדם של
הלמ"ס.7
בחינת מגמות בכוח אדם רפואי לפי מחוזות מגלה עלייה בכלל המחוזות בין שנת  2010ל2017 -
להוציא את מחוז הדרום ,בו נרשמה ירידה .המחוזות הפריפריאליים מציגים שיעורים נמוכים
משמעותית של כוח אדם.
במקצועות הסיעוד המגמות הם יחסית יציבות להוציא את מחוז ירושלים ,בו נרשמה עלייה
משמעותית בשיעור ה אחיות בשנים האחרונות .שיעור האחיות בחיפה הוא גבוה פי שניים משיעור
האחיות במחוז הדרום.
בכוח עזר רפואי 8נכרת עלייה כללית בשיעור המועסקים בכלל המחוזות .ראוי לציין את השיפור
בשיעור כוח אדם באזור הצפון ,מחוז בעל שיעור נמוך ביותר של כוח עזר רפואי בין המחוזות .מחוז
תל אביב ממשיך להוביל בשיעור המועסקים תוך שמירה על הפער בהשוואה למחוזות אחרים.

https://data.oecd.org/healthres/nursing-graduates.htm#indicator-chart 6
 7כוח אדם במקצועות בריאות .2019 ,נזכיר כי יש להתייחס בזהירות לנתוני כוח אדם שמקורם בסקרים (כגון סקר כוח אדם של למ''ס).
עם זאת ,נכון להיום סקרי כוח אדם של למ''ס מהווים מקור מידע עדכני בלבדי אודות בעלי מקצועות בריאות מועסקים בישראל.

 8כוח עזר רפואי כולל מגוון מקצועות עזר כגון אופטומטריסטים ,אופטיקאים ,טכנאי מעבדה רפואית ופתולוגית ,טכנאי
פיזיותרפיה וסייעים ,טכנאי ועוזרי רוקחות ואחרים.
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תרשים  .4.1.4התפלגות הרופאים ל 1,000-נפש לפי מחוז תעסוקה ,ממוצע תלת-שנתי
6
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2011-2013
צפון

2010-2012
ירושלים

מקור :כוח אדם במקצועות הבריאות .שנים שונות .אגף מידע ,משרד הבריאות

תרשים  .4.1.5התפלגות אחיות ל 1,000-נפש לפי מחוז התעסוקה ,ממוצע תלת-שנתי,
8
7.5
7
6.7

6.5

6.2

6
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5.5
5
4.5

4.5
4.5

4
3.5

3.3

3
2015-2017

2014-2016

2013-2015

דרום

תל אביב

מרכז

2012-2014
חיפה

2011-2013
צפון

מקור :כוח אדם במקצועות בריאות .שנים שונות .אגף המידע ,משרד הבריאות.
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תרשים  .4.1.6התפלגות כוח עזר רפואי 9לפי מחוז התעסוקה ,ממוצע תלת-שנתי
7

6.8

6.5
6

5.1

5.5

4.9

5

4.4

4.5

4.3

4

3.5

3.5
3
2.5
2
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דרום
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מרכז

2012-2014
חיפה
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צפון
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ירושלים

מקור :כוח אדם במקצועות בריאות .שנים שונות .אגף המידע ,משרד הבריאות.

תרשים  4.1.7מציג הבדלים בין המחוזות מבחינת מצבת כוח אדם ברפואת שיניים ובמקצועות
הבריאות .הנתונים המוצגים הם ממוצעים לשנים  2015-2017ומקורם בסקר כוח אדם של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.10
ככלל ,מחוז תל אביב בולט בשיעורי גבוה יחסית של רופאי שיניים ופיזיותרפיסטים ,מחוז המרכז
בתחום ריפוי בעיסוק ואילו ירושלים בתחום קלינאות תקשורת .מחוז הדרום מציג שיעורים נמוכים
ביותר של המועסקים ברוב התחומים.

 9כולל אופטומטריסטים ,אופטיקאים ,טכנאי מעבדה רפואית ופתולוגית ,טכנאי פיזיותרפיה וסייעים ,טכנאי ועוזרי רוקחות ,טכנאי
תותבים רפואיים ותותבי רפואת שיניים ,שינניות ,סייעים לרופאי שיניים ,מטפלים סיעודיים ,טכנאי דימות רפואי וציוד טיפולי ,טכנאים
ועוזרים אחרים ,יועצים רפואיים ,עובדי בריאות קהילתית ,פקחים בתחום הבריאות הסביבתית והתעסוקתית ומשלח יד נלווה אחר
בתחום הבריאות.
 10כוח אדם במקצועות הבריאות2019 ,
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תרשים  4.1.7מועסקים ברפואת שיניים ובמקצועות בריאות נוספים לפי מחוז,
ממוצע לשנים  ,2015-2017שיעור ל 1000-נפש

סה"כ ארצי
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מרפאים בעיסוק

מקור הנתונים :כוח אדם במקצועות בריאות .2019 ,אגף מידע ,משרד הבריאות
הערה :הנתונים בסוגריים מבוססים על פחות מ 1,000 -מועסקים .מספר הדיאטניות הדרום נמוך במיוחד ועל כן לא מוצג
נתוני יהודה ושומרון הינם נמוכים ולא ניתנים להצגה ,על כן נכללו בסה''כ ארצי.
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 4.2הבדלים בפריסת מיטות אשפוז ועמדות

11

פרק זה כולל נתונים עדכניים לגבי פריסת מיטות ועמדות אשפוז בין מחוזות ,שהיו זמינים נכון למועד
פרסום הדו"ח.
בסוף שנת  2018היו בישראל  15,963מיטות לאשפוז כללי בתקן

.12

שיעור המיטות ל 1,000 -נפש

עמד על  1.8באותה השנה .השיעור המתוקנן לגיל הוא .1.72
תרשימים  4.2.1-4.2.10מציגים מגמות בשיעורי המיטות באגף הכללי ,לפי סוג המחלקה ,החל
משנת  ,2008שנת תחילת המעקב בדוחות אי-שוויון . 13הנתונים מוצגים לפי מחוז .לצד מספר
המיטות לפי מחוז ,בחרנו להציג גם את מדד התפוסה של המיטות במחלקות בשנת המדידה
האחרונה .נתון זה מעלה תמונה מורכבת על מצב מערכת האשפוז בישראל.
חשוב להזכיר ,כי בימים אלה פועלת מערכת הבריאות להקמת בית חולים שני בנגב ,שעל הקמתו
החליטה ממשלת ישראל בשנת  .2016בית החולים החדש ,שימוקם בבאר שבע ,מתוכנן להכיל
בשלב הראשון  500מיטות אשפוז ובכך לשנות בצורה משמעותית את מאזן שיעור המיטות בין מחוז
הדרום לבין שאר המחוזות .נכון להיום התוכנית להקמת בית החולים נמצאת בשלבי מכרז
מתקדמים .התוכנית להקמת בית חולים חדש בנגב מחזקת את המאמץ להגדלת היצע שירותי אשפוז
בדרום ,שבמסגרתו הוקם בית חולים באשדוד לפי מספר שנים.
עיון במגמות אשפוז לאורך זמן ובפרט בשנת המדידה האחרונה ( )2018מלמדים על המשך מגמת
ירידה במספר מיטות האשפוז ברוב המחוזות .תמונה חיובית יותר נצפית במחוז הדרום ,שמצבו
השתפר משמעותית עם פתיחת בית חולים אסותא באשדוד.
בחלוקה לנפות (תרשים  )4.2.1ניתן להתרשם מהמגמה הכללית של ירידה בשיעור המיטות בין שנת
 2014לשנת  ,2018המאפיינת את כל הנפות מלבד נפת אשקלון .באיזור זה נצפתה מגמה הפוכה
בזכות פתיחת בית החולים באשדוד.

 11הפרק מבוסס על נתוני פרסום מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל ,אגף המידע במשרד הבריאות ,שנים
שונות ועיבוד נתונים מתוך מאגר נתוני אשפוז של המשרד.
 12אשפוז כללי :כולל האגפים – פנימי ,טיפול נמרץ ,ילדים ,כירורגי ,יולדות והמחלקות להשהיה .מיטות בתקן :מספר
מיטות האשפוז המאושר בתעודת הרישום של בית החולים בזמן מוגדר.
 13אברבוך א' ,קידר נ' וחורב ט' .2010 .אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו  .2010אגף לכלכלה וביטוח בריאות ,משרד
הבריאות.
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תרשים  . 4.2.1שיעור המיטות לאשפוז כללי ל 1,000-נפש ,לפי נפות ,מתוקנן לגיל
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רחובות
השרון

3
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0.6
0.58
2018

2014

מגמות במיטות אשפוז לפי אגף
האשפוז הכללי :בתחום זה נצפת יציבות עם ירידה קלה בשיעור המיטות בכלל המחוזות.
מבחינת אחוזי התפוסה ,הערך הגבוה ביותר ,מעל לתקן , 14נצפה במחוז תל אביב .מחוזות תל
אביב וחיפה מובילים מבחינת שיעור המיטות ,אך גם מראים שיעורי תפוסה גבוהים ביותר.
כלומר ,המצבת הקיימת של מיטות אינה נותנת מענה מספק לצרכים של האוכלוסייה.

 14אחוז תפוסת המיטות בתקן מצביע על מספר ימי האשפוז שהיו בפועל בתקופה מוגדרת בהשוואה לימי האשפוז הפוטנציאליים.
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אגף פנימי :נצפה המשך ירידה בשיעור המיטות בכל המחוזות להוציא מחוז ירושלים .מנתוני
התפוסה ניתן ללמוד ,כי בתחום זה ניכרים אחוזי תפוסה גבוהים במחוזות תל אביב וצפון.
התפוסה הגבוהה ביותר נצפתה במחוז ירושלים.
אגף טיפול נמרץ :ניתן לזהות מגמות מעורבות במחוזות השונים – ירידה במחוזות ירושלים,
צפון ותל אביב ,ועלייה בשאר המחוזות .מחוז הדרום ממשיך במגמת עלייה והגיע לרמת השיעור
במחוז תל אביב .חיפה ממשיכה להוביל בתחום זה מעל שאר המחוזות .נתוני התפוסה בכלל
המחוזות עומדים בתקן.
אגף ילדים :הנתונים מצביעים על שיפור משמעותי בשיעור המיטות במחוז הדרום בשנים
אחרונות ויציבות יחסית בשאר המחוזות ,מלבד מחוז ירושלים שממשיך בירידה הדרגתית
לאורך שנים .נתוני התפוסה בכלל המחוזות עומדים בתקן ,כאשר מחוז תל אביב מציג תפוסה
מלאה עם ערך של .99%
אגף כירורגי :מצב המיטות בתחום הינו יציב יחסית .גם בתחום זה ירושלים מראה ירידה קלה
במדד בין שתי נקודות המדידה האחרונות ,זאת בהמשך למגמה כוללת שנצפתה לאורך שנים.
במחוז תל אביב התפוסה היא הגבוהה ביותר בין המחוזות ועולה ל.107% -
אגף יולדות :באגף זה ניכרים פערים משמעותיים בין מחוז ירושלים לבין שאר המחוזות .עם
זאת ,התייחסות למדד התפוסה מלמדת על תפוסה של  ,109%דבר שמלמד על כך ,שהמענה
לאוכלוסייה באזור זה אינו מספק על אף שיעור גבוה של מיטות אשפוז .גם איזורי תל אביב
ומרכז מראים תפוסה מעל התקן ,עם  115%ו 104% -בהתאמה.

תרשים  .4.2.2שיעור המיטות לאשפוז כללי לפי מחוזות ל 1,000-נפש
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לוח  .4.2.1תפוסה בתקן באשפוז כללי2018 ,
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לוח  .4.2.2תפוסה בתקן באגף פנימי2018 ,
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תרשים  .4.2.5שיעור המיטות באגף הילדים לפי מחוזות ל 1,000-ילדים בגיל 0-14
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לוח  .4.2.4תפוסה בתקן באגף הילדים2018 ,
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לוח  4.2.5תפוסה בתקן באגף הכירורגי2018 ,
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מגמות במספר עמדות אשפוז

15

רפואה דחופה :בין שתי נקודות הזמן האחרונות שנמדדו לא נצפו שינויים משמעותיים במצבת
עמדות האשפוז במחוזות .במספר מחוזות נצפו ירידות קלות בשיעור העמדות .בולטת מגמה
לצמצום הפער בין שיעור העמדות בין המחוזות לאורך זמן.
עמדות ניתוח :הפערים בשיעור עמדות הניתוח בין המחוזות הם גדולים ויחסית יציבים ,אם
כי בשנים אחרונות נצפתה עלייה במחוז הדרום .גם במחוז הצפון נצפתה עלייה קלה בשיעור
העמדות.
עמדות התעוררות : 16העלייה המשמעותית במחוז הדרום בעמדות התעוררות לאורך כל
תקופת המדידה אפשרה לצמצם פער ניכר בין מחוז זה לשאר המחוזות .ככלל ,ניכרת התכנסות
בשיעורי העמדות אם כי מחוזות תל אביב וחיפה מציגים ערכים גבוהים ביחס לשאר המחוזות.

תרשים  .4.2.8עמדות לרפואה דחופה לפי מחוז ,שיעור ל 1,000-נפש
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 15עמדות אשפוז – יחידות טיפול המיועדות לצרכים רפואיים שונים (כגון ניתוח ,רפואה דחופה וכד')
 16עמדת התעוררות – יחידת טיפול המיועדת למטופלים שעברו הרדמה במהלך ניתוח
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תרשים  .4.2.9עמדות ניתוח לפי מחוז ,שיעור ל 1,000-נפש
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תרשים  .4.2.10עמדות התעוררות לפי מחוז ,שיעור ל 1,000-נפש
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פרק  .5בחינת בעלות על ביטוחי בריאות
וולונטריים (שב"ן ומסחרי) ושימוש בהם
לפי הכנסה
ממצאים מסקר מבוטחים 2018
שולי ברמלי-גרינברג ,אלינור אבני ועירא יערי
מכון

מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל1

 .1רקע
מדינת ישראל מתמודדת עם עוני המוסיף ומתקיים בה ,לצד השגשוג והצמיחה הכלכלית שלה .על
פי דוח של המוסד לביטוח לאומי לשנת  ,2018בישראל חיות בעוני  469,400משפחות ,שבהן
 1,810,500נפשות .הנתונים מראים שתחולת העוני של כלל האוכלוסייה עומדת על ( 21.2%כלומר,
אחד מכ ל חמישה ישראלים מוגדר עני) ,ששיעור הילדים החיים בעוני גבוה יותר ושווה ל30%-
וששיעור הזקנים החיים בעוני הוא כ .19%-בהשוואה למדינות  OECDאחרות ,ישראל היא בין
המדינות "המובילות" בשיעורי העוני במונחי הכנסה פנויה הכוללת תשלומי העברה ומיסים (רביעית
בשיעורי העוני של האוכלוסייה ושנייה בשיעורי העוני של הילדים) .ההשוואה הבין-לאומית גם
מלמדת שלמדיניות צמצום העוני בישראל הייתה השפעה נמוכה על חילוץ מעוני לעומת במדינות

מפותחות אחרות.2
שיטת חישוב ממדי העוני הנהוגה בישראל ומפורסמת על ידי המוסד לביטוח לאומי דומה לזו של
ה .OECD-היא מגדירה את ההכנסה הכספית הפנויה החציונית כסמן לרמת החיים ומגדירה
באמצעותה את קו העוני .בשנת  2017היה ממוצע ההכנסה הכספית ברוטו לחודש למשק בית
 ,₪ 20,027והיא נעה בין  ₪ 2,937בעשירון התחתון ל ₪ 58,446-בעשירון העליון .3חציון ההכנסה
הפנויה החודשית למשק בית בשנה זו היה ( ₪ 5,750קרי ,קו העוני לנפש היה  .)₪ 2,875יש פערים
בין העשירונים ,גם כאשר בוחנים את ההוצאה החודשית לתצרוכת של משק בית ,פערים אשר באים
לידי ביטוי גם בהוצאה על בריאות .הוצאה זו נעה בין  ₪ 421בחודש בעשירון התחתון ל₪ 1,784-
בעשירון העליון (ממוצע  ;₪ 931לא כולל תשלומי החובה למס בריאות).

 1העבודה מומנה בסיוע משרד הבריאות וארבע קופות החולים
2מקור :המוסד לביטוח לאומי .)2019( .ממדי העוני והפערים החברתיים – דוח שנתי  .2018ירושלים :המחבר.
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2018.pdf
 3מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית לשנת  .2019ירושלים.2018 ,
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/households17_1755/h_print.pdf
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התפלגות ההוצאה החודשית של משקי הבית על בריאות לפי רכיבים מעלה תמונה הקשורה
להוצאת משקי הבית על ביטוחי בריאות וולונטריים (שב"ן ומסחר י .) 4בכל עשירוני ההכנסה,
ההוצאה על ביטוחי הבריאות הוולונטריים היא רכיב משמעותי מסך ההוצאה על בריאות – כשליש
מן ההוצאה הממוצעת על בריאות ( ,)₪ 339כ 25%-מן ההוצאה על בריאות של העשירון התחתון
( ,)₪ 106כשליש מן ההוצאה על בריאות של העשירון השני ( )₪ 131ועד כ 40%-מן ההוצאה על
בריאות של העשירון העליון ( .2)₪ 692אולם ,משפחות בעשירון התחתון מוציאות בממוצע כ4%-
מסך הכנסתן ברוטו על ביטוחי בריאות ,לעומת  1%בלבד שמוציאות משפחות בעשירון העליון.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל עוקב מאז  1995אחר תפקוד מערכת הבריאות מנקודת מבטם של
המבוטחים .ממצאי הסקר האחרון נאספו בשנת  .52018על בסיס נתוני סקר  ,2018נסקור בפרק זה
את ההבדלים בין החיים בעוני לאלו שאינם חיים בעוני 6במצב בריאותם ,בשימוש בשירותי בריאות
ובבעלות על ביטוחי בריאות וולונטריים.

 .2מצב בריאותם של אנשים החיים בעוני לעומת אלו שאינם חיים בעוני
ושימוש בשירותי בריאות.
ממצאי הסקר מראים ,שכפי שידוע גם ממחקרים אחרים ,7מצב בריאותם של אלו החיים בעוני גרוע
יותר מזה של אלו שאינם חיים בעוני (לוח  .)5.1כך למשל שיעור החולים הכרוניים בקרב אנשים
החיים בעוני ( )37%גבוה יותר משיעור זה בקרב האחרים ( .)26%זאת ועוד ,שיעור גבוה יותר של
אנשים החיים בעוני לעומת האחרים דיווחו על תחושת מצוקה נפשית שקשה היה להם להתמודד
איתה ( 26%לעומת  ,19%בהתאמה) ועל מצב בריאות בינוני ומטה ( 35%לעומת  ,17%בהתאמה).
הבדלים אלו נשמרים גם לאחר פיקוח על משתנים כגון מין וגיל .אם לא נאמר אחרת ,כל
ההבדלים המופיעים במסמך זה מובהקים ברמה של .95%

 4המונח "שב"ן" מתייחס לתוכניות שירותי הבריאות הנוספים הנמכרות על ידי קופות החולים (כללית מושלם ופלטינום ,מכבי מגן זהב
ומכבי שלי ,מאוחדת עדיף ומאוחדת שיא ,לאומית כסף וזהב); "ביטוח מסחרי" משמש לתיאור ביטוח המוצע על ידי חברות ביטוח
פרטיות ולמטרות רווח (למשל ,הראל ,מגדל וכלל) וכולל ביטוח פרט וקבוצתי.
 5בסקר רואיינו  3,508איש עם  62%היענות .להרחבה על ממצאי הסקר ר' :ברמלי-גרינברג ,ש ,.ויערי ,ע .)2019( .תמצית ממצאי הסקר
השנים-עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות .ירושלים :מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל .להרחבה ר':
/https://brookdale.jdc.org.il/publication/national-consumer-health-survey-2018
 6אדם עני הוגדר בסקר בדומה להגדרת המוסד לביטוח לאומי וה( OECD-שהוזכרה לעיל) לפי גודל משק הבית שלו והכנסתו .בהתאם
לגודל משק הבית שעליו דיווח ,נשאל המרואיין על הכנסתו ביחס לקו העוני של אותה קטגוריית הכנסה; אם ההכנסה הייתה נמוכה
מקו העוני המרואיין הוגדר עני.
 7ר' לדוגמהPickett, K. E., & Wilkinson, R. G. (2015). Income inequality and health: a causal review. Social science & :
medicine, 128, 316-326.
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לוח  :5.1הבדל בין אנשים החיים בעוני לאלו שאינם חיים בעוני במצב הבריאות
(באחוזים)
אנשים החיים בעוני

אינם חיים בעוני

חולים במחלה כרונית*

37

26

מצב בריאות סובייקטיבי בינוני ומטה*

35

17

חשו מצוקה נפשית*

26

19

* p<0.05
בבחינת ההבדלים בין אנשים החיים בעוני לאחרים בשימוש בשירותים התמונה מורכבת יותר (לוח
 .)5.2כך למשל ,לא נמצא הבדל בין אנשים החיים בעוני ואלו שאינם חיים בעוני בשיעורי המבקרים
אצל רופא משפחה או אצל רופא יועץ ובשיעורי ניתוחי חירום .יחד עם זאת ,כן נמצא כי שיעור גבוה
יותר של אנשים החיים בעוני לעומת האחרים ביקרו בחדר מיון ,עברו ניתוח אלקטיבי והתאשפזו
בבית חולים.
לוח  :5.2הבדלים בין אנשים החיים בעוני לאחרים בשימוש בשירותי בריאות (באחוזים)
אנשים החיים בעוני

אינם חיים בעוני

88

84

59

59

ביקרו בחדר מיון בבית חולים*

21

15

אושפזו בבית חולים בשנתיים האחרונות*

26

16

5

4

15

10

ביקרו אצל רופא משפחה בשנה

האחרונהNS

ביקרו אצל רופא יועץ בחצי השנה

עברו ניתוח חירום בשנתיים

האחרונהNS

האחרונותNS

עברו ניתוח אלקטיבי בשנתיים האחרונות*

 NSההבדל אינו מובהק; * p<0.05

 .3בעלות על ביטוחי בריאות וולונטריים (שב"ן ומסחרי)
שיעורי הבעלות על ביטוחים וולונטריים (שב"ן ומסחרי) בקרב האוכלוסייה הבוגרת (מגיל  22ומעלה)
בישראל נמצאים בעלייה מתמדת .בעשרים השנים האחרונות עלו שיעורים אלה מ51%-
בעלות על שב"ן ו 24%-בעלות על ביטוח מסחרי (בשנת  )1999ל 86%-בעלות על שב"ן ו60%-
בעלות על ביטוח מסחרי (בשנת ( )2018תרשים .)5.1
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תרשים  :5.1שיעורי הבעלות על ביטוחים וולונטריים (שב"ן ומסחרי) בקרב מבוגרים מגיל
 22ומעלה( 2018-1999 ,באחוזים)
86

87
79
51

60

…5
35

32

2018

2016

2014

2009

2012

24

2007

שב"ן

2005

2003

2001

100
90
80
70
60
% 50
40
30
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10
0

1999

ביטוח מסחרי

שיעורי הבעלות על הביטוחים הוולונטריים גבוהים בקרב כל קבוצות האוכלוסייה ,כפי שניתן לראות
בלוח  , 5.3אולם יש הבדלים מובהקים בין קבוצות אוכלוסייה .כך נמצא כי שיעורי הבעלות גבוהים
יותר על שב"ן ,אך נמוכים יותר על ביטוח מסחרי בקרב הנשים לעומת הגברים ,המבוגרים לעומת
הצעירים והחולים לעומת הבריאים; והם גבוהים יותר גם בבעלות על השב"ן וגם על המסחרי בקרב
היהודים לעומת הערבים.
לוח  :5.3בעלות על ביטוחי בריאות לפי קבוצות אוכלוסייה שונות (באחוזים)
מין*
קבוצת גיל*

קבוצת אוכלוסייה*
מצב בריאות*
הכנסה*

שב"ן

ביטוח מסחרי

גברים

82

63

נשים

90

57

44-22

84

60

64-45

87

63

+65

94

56

ערבים

70

53

יהודים

91

62

חולים כרוניים

92

57

בריאים

84

61

חיים בעוני

76

39

לא-חיים בעוני

88

63

86

60

סך האוכלוסייה

* p<0.05

מלוח  5.3עולה כי שיעור הבעלות על שב"ן בקרב החיים בעוני הוא אומנם נמוך יותר משיעור זה
בקרב הלא-חיים בעוני ,אך הוא שיעור לא נמוך ( 76%בקרב החיים בעוני לעומת  88%בקרב הלא-
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חיים בעוני) .בנוגע לביטוח המסחרי המצב הוא שונה .שיעור הבעלות על ביטוח מסחרי הוא הנמוך
ביותר בקרב החיים בעוני ( ,)39%לעומת בקבוצות אוכלוסייה אחרות כגון ,חולים כרוניים ()57%
וערבים (.8)53%
יש לציין כי לא נמצאו הבדלים מובהקים בין החיים בעוני ללא-חיים בעוני בסוג הפוליסה שבבעלותם
(פרט או קבוצתי) ובתחומי הכיסוי של הפוליסה (כגון תרופות וניתוחים) .שיעור גבוה של בעלי ביטוח
(ללא קשר להכנסה) אינם יודעים אילו תחומי כיסוי מכסה הפוליסה שברשותם.

 .4בעלות על תוכנית שב"ן – סיבה עיקרית והשפעה
מרואיינים שדיווחו שיש להם תוכנית שב"ן כלשהי נשאלו מהי הסיבה העיקרית להחזקתה .סיבות
כגון "לכולם יש"" ,מחזק את תחושת הביטחון"" ,כדי לקבל כיסוי רחב ושירות מהיר" ו"כוח ההרגל"
ניתנו בשיעור דומה על ידי החיים בעוני ועל ידי האחרים .אולם ,שיעור גבוה יותר של החיים בעוני
אמרו שהסיבה העיקרית היא "כדי לקבל הנחות והטבות מהקופה" ( 23%בקרב החיים בעוני בעלי
שב"ן לעומת  15%בקרב הלא-חיים בעוני) ,ו"שכנעו אותי לעשות" ( 8%לעומת  ,5%בהתאמה).
מרואיינים שדיווחו שאין להם תוכנית שב"ן נשאלו איך לדעתם משפיעה העובדה שאין להם שב"ן
על רמת היחס והשירות שהם מקבלים מן הקופה .אומנם רוב המרואיינים ציינו כי לדעתם אין
השפעה ,אך יש הבדלים בין החיים בעוני לאחרים;  17%מן החיים בעוני לעומת  12%מן האחרים
אמרו שהעובדה שאין להם תוכנית שב"ן משפיעה לרעה (תרשים .)5.2
תרשים  :5.2הערכת השפעת העדר הבעלות על תוכנית שב"ן על רמת היחס והשירות של
הקופה (באחוזים)

78

84

5

4

החיים בעוני

אינם חיים בעוני
משפיעה לרעה

לא משפיעה

משפיעה לטובה

 .5שימוש בביטוח בריאות מסחרי
מרואיינים שדיווחו שיש ברשותם ביטוח בריאות מסחרי כלשהו נשאלו האם הם השתמשו בשנתיים
האחרונות בשירותים המכוסים בביטוח שלהם .באופן כללי שיעורי השימוש בביטוח המסחרי הם

 8ממצאים דומים נמצאו גם בניתוח רב משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית .הניתוח הרב משתני מצא כי ללא-עניים סיכוי של פי  2לעומת העניים
להיות בעלי תוכנית שב"ן וסיכוי של פי  2.5להיות בעלי ביטוח מסחרי ,וזאת לאחר פיקוח על משתני הרקע האחרים (גיל ,מין ,מחלה כרונית
וקבוצת אוכלוסייה).
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נמוכים ,כאשר רק אחד מכל ארבעה שיש לו ביטוח מסחרי דיווח שהשתמש בו בשנתיים האחרונות.
אולם המצב בקרב אנשים החיים בעוני הוא חמור אף יותר ,רק  6%מהם דיווחו כי השתמשו בביטוח.

 .6סיכום ודיון
ממצאי הסקר מלמדים כי מצב הבריאות של אנשים החיים בעוני בישראל גרוע יותר מזה של
אוכלוסיית האנשים שאינם חיים בעוני .נוסף לכך ,הם פונים יותר לחדרי מיון ,ושיעור גבוה מהם
עובר ניתוח אלקטיבי ומאושפז בבית חולים .עם זאת ,נמצא כי הם פונים לרופא המשפחה ולרופא
יועץ בקהילה בשיעורים דומים לאלה של האחרים .
בפרק זה התמקדנו בקשר שבין הכנסה ובין ביטוחי בריאות וולונטריים (שב"ן ומסחרי) .מנתוני
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי ההוצאה על ביטוחי הבריאות הוולונטריים היא רכיב
משמעותי מסך ההוצאה על בריאות בכל משקי הבית בישראל .גם בקרב משקי הבית בעשירון
התחתון ובעשירון השני ההוצאה על ביטוחי בריאות מסך ההוצאה על בריאות היא משמעותית
( 25%ו ,30%-בהתאמה).
במקביל ,מנתוני הסקר עולה כי שיעורי הבעלות על הביטוחים הוולונטריים בקרב האוכלוסייה
הבוגרת בישראל נמצאים בעלייה מתמדת והם גבוהים גם בקרב קבוצות אוכלוסייה חלשות ,כגון
חולים כרוניים ,מבוגרים ואלו החיים בעוני .שלושה מכל ארבעה אנשים החיים בעוני דיווחו שיש
להם תוכנית שב"ן וכ 40%-מהם דיווחו שיש להם ביטוח מסחרי .אף על פי ששיעור האנשים החיים
בעוני שיש להם ביטוח מסחרי הוא הנמוך ביותר מבין שיעורי הבעלות בקבוצות האחרות שנבדקו,
עדיין הוא שיעור משמעותי ( .)39%כרבע מן האנשים החיים בעוני שמחזיקים שב"ן אמרו שהסיבה
העיקרית שיש להם שב"ן היא קבלת הנחות והטבות מקופת החולים .כ 17%-מן אלו החיים בעוני
שאין להם שב"ן לעומת  12%מאלו שאינם חיים בעינו ואין להם שב"ן אמרו שלדעתם העובדה שאין
להם שב"ן משפיעה לרעה על רמת היחס והשירות שהם מקבלים מן הקופה.
בעוד רבע מבעלי הביטוח המסחרי שאינם חיים בעוני דיווחו שהשתמשו בביטוח שלהם בשנתיים
האחרונות ,רוב רובם של אלו החיים בעוני שיש להם ביטוח לא השתמשו בו (רק  6%דיווחו על
שימוש בפוליסה) .בשל מאפיינים אחרים של אלו החיים בעוני ,כגון השכלה נמוכה ,העובדה שהם
משתמשים פחות מקבוצת אלו שאינם חיים בעוני בביטוח שלהם כשלעצמה לא מפתיעה ,אך גודל
ההבדל כן.
ניתן להעלות כמה חסמים אפשריים שמובילים לשימוש החסר של החיים בעוני בביטוחים
המסחריים .אולם החסם המרכזי הוא כנראה החסם הכלכלי; ייתכן כי ההשתתפות העצמית
בביטוחים המסחריים שיכולה להגיע אף לאלפי שקלים ,מפחיתה את השימוש בהם בקרב החיים
בעוני .שני חסמים מרכזיים אפשריים נוספים הם :חוסר ידע ונגישות השירות המכוסה בביטוח .ייתכן
כי רמת הידע של מבוטח עני בנוגע לאופן הפעלת הביטוח או לכיסויים שהביטוח מציע נמוכה יותר
מרמת הידע של מבוטח שאינו עני .נוסף לכך ,שיעור גבוה יותר מן העניים מוותרים על שירותים
בגלל המרחק ממקום המגורים למקום קבלת השירות ,מכאן שייתכן שגם המרחק מהווה מחיר צל
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בהשפעתו על השימוש בשירותים רפואיים המכוסים בביטוחי הבריאות ,אשר ניתנים במערכת
הפרטית וממוקמים בעיקר במרכז הארץ.
בסקר לא נבדקה מידת השימוש בשירותי השב"ן ולכן נתון ההשוואה בין אלו החיים בעוני לעומת
האחרים לא מוצג כאן .ניתן לשער ששיעור החיים בעוני המשתמשים בתוכניות השב"ן נמוך יותר
משיעור אלו שאינם חיים בעוני המשתמשים בהן וכי כדאי לבחון האם גם בתוכניות השב"ן
מתקיימים חלק מן החסמים שהוזכרו לעיל.
לסיכום ,אנשים החיים בעוני בעלי ביטוח וולנטרי (שב"ן ומסחרי) בהיקפים נמוכים יותר בהשוואה
לאחרים .בעלות על ביטוח לא בהכרח תורמת להגדלה של תוצאי בריאות ותורמת להכבדה של
ההוצאה על בריאות של משקי בית אלו ,אלא שככל שביטוחים אלה מציעים הרחבה של שירותים
חיוניים (דוגמת הנחה על תקופות או הרחבה של מספר טיפולים המוקנים בסל) ,הרי שעולות
שאלות אודות אי-שוויון .בנוסף ,אנשים החיים בעוני הרוכשים ביטוחים מנצלים אותם במידה נמוכה
יותר ,היבט נוסף של אי שוויון.
כדי לזהות מהן הסיבות לשיעורי הבעלות על ביטוחי בריאות וולונטריים ולשימוש הנמוך בהם בקרב
החיים בעוני ,יש להעמיק ולחקור את ההשפעה של המצב הסוציו-אקונומי על הבעלות ועל השימוש
בביטוחים וולונטריים .מחקר כזה יוכל לזהות ולאפיין את הפערים המגדילים את אי-השוויון
במערכת הבריאות הישראלית.
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פרק  .6הוצאות משקי בית על רכישת
תרופות
נתונים מתוך מרכז הידע של משרד הבריאות ומכון גרטנר בנושא
אי-שוויון בבריאות
גב' ליאת אורנשטיין ,גב' אנג'לה שטרית ,גב' ברניס אוברמן ,ד"ר מיכל בנדרלי ,ד"ר עפרה
קלטר – ליבוביץ1
את הדו"ח המלא – כולל טבלאות נתונים מלאות – ניתן למצוא באתר מכון
גרטנר.2

תקציר
מטרות :לבחון את הוצאות משקי הבית על רכישת תרופות (תרופות עם וללא מרשם ,לא כולל
ויטמינים ללא מרשם) ,ואת הקשר בין הוצאות אלה לבין מאפיינים דמוגרפיים ,כלכליים-
חברתיים וגאוגרפיים .בנוסף ,לבחון את מידת השפעתה של תכנית "עמודי האש" של משרד
הבריאות לצמצום אי-השוויון בבריאות בהקשר של נטל ההוצאה על תרופות ,ולספק מידע הנחוץ
למקבלי ההחלטות בנוגע למדיניות ההשתתפות העצמית.
שיטות :מקור הנתונים הוא סקר הוצאות משק הבית לשנת  ,2014הכולל  8,465משקי בית מ-
 245יישובים עירוניים וכפריים המייצגים  2,371,612משקי בית בכלל האוכלוסייה בישראל.
ניתוח הנתונים נעשה באמצעות פרוצדורות המותאמות לשיטת הדגימה ,בשתי רמות :בראשונה
נבחנו ההבדלים בין משקי בית שהייתה להם הוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות לבין משקי
הבית שלא הייתה להם כלל הוצאה ,ובשנייה נבחנו ההבדלים ברמת ההוצאות בקרב המדווחים
על הוצאה כלשהי .ניתוח רגישות בחן הוצאה על תרופות מרשם בלבד .ניתוח נוסף התמקד
בבחינת הנטל שהתשלומים עבור רכישת תרופות מהווים עבור משקי הבית ,בהתאם
להכנסותיהם.
ממצאים :כ 40%-מכלל משקי הבית בישראל דיווחו על הוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות.
ההוצאה על תרופות מהווה כ 13%-מסך הוצאות משקי הבית על בריאות עבור כלל האוכלוסייה,
וכרבע מסך הוצאות הבריאות עבור המדווחים על הוצאה כלשהי בסעיף זה.
דיווח על הוצאה כלשהי על תרופות שכיח יותר בקרב :משקי בית עם לפחות נפש אחת בגיל 65
ומעלה ,בעלי פחות מ 9-שנות לימוד ,מקבלי קצבת נכות/ניידות ,אלמנים וערבים.

 1מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות ומרכז הידע בנושא אי שוויון
/http://www.gertnerinst.org.il/epidemiology/cardio/Health_disparities 2
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הסתברות גבוהה יותר להוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות נמצאה קשורה באופן מובהק
ובלתי-תלוי עם לאום  -ערבי ,רמת השכלה נמוכה ,קבלת קצבת נכות/ניידות ,הרכב הגילאים
במשק הבית (יותר נפשות בגילאי  45ומעלה) ,וכן מצב משפחתי שאינו רווק .נמצאה
אינטראקציה בין המצב המשפחתי לבין בעלות על ביטוחי בריאות משלימים ,כך שבעלות על
ביטוח בריאות משלים כלשהו מביאה להגדלת הסיכוי להוצאה על תרופות בקרב רווקים
ולהקטנתו בקרב אלמנים.
רמת הוצאות גבוהה על תרופות בקרב מי שדווחו על הוצאה כלשהי נמצאה קשורה עם :לאום –
ערבי ,מגורים בישוב מרכזי מאוד ,הרכב הגילאים במשק הבית (יותר נפשות בגילאי  50ומעלה),
קבלת קצבת נכות/ניידות ובעלות על ביטוחי בריאות משלימים .נמצאה אינטראקציה בין קבלת
קצבת נכות לבין בעלות על ביטוחי בריאות משלימים ,כך שבעלות על ביטוח בריאות משלים
כלשהו מביאה להגדלת ההוצאה על רכישת תרופות בכ 32%-בקרב משקי בית שאינם מקבלים
קצבת נכות ,אך אינה משפיעה על גובה ההוצאה על רכישת תרופות בקרב מקבלי קצבת הנכות.
רמת ההכנסה לא נמצאה קשורה באופן עצמאי עם הסיכוי להוצאה כלשהי או עם גובה ההוצאה
עבור כלל התרופות .בבחינת תרופות מרשם בלבד ,רמת ההכנסה נמצאה קשורה באופן מובהק
ובלתי-תלוי עם הסיכוי להוצאה כלשהי על רכישת תרופות (סיכוי נמוך יותר בקרב בעלי הכנסה
בעשירונים העליונים).
מסקנות :בעלות על ביטוחי בריאות משלימים קשורה עם עלייה בגובה ההוצאה לצורך רכישת
תרופות .מאחר ומדובר במחקר חתך לא ניתן לקבוע סיבתיות .ייתכן ובעלות על ביטוח משלים
מעודדת צריכה מוגברת של תרופות או מאפשרת צריכת תרופות שאינן בסל אך מכוסות ע"י
הביטוח המשלים .מאידך ,ייתכן ואלו שצופים כי יהיה עליהם לרכוש באופן תדיר תרופות יקרות
דואגים לרכוש ביטוח בריאות משלים מלכתחילה .בנוסף ,ההשפעה של הביטוח המשלים על
ההוצאה לצורך רכישת תרופות אינה הומוגנית על-פני כל קבוצות האוכלוסייה ,עם הבדלים על-
פי מצב משפחתי (הגדלת הסיכוי להוצאה על תרופות בקרב רווקים והקטנתו בקרב אלמנים),
ועל -פי קבלת קצבת נכות (הגדלת גובה ההוצאה על תרופות בקרב משקי בית שאינם מקבלים
קצבת נכות ,אך ללא השפעה על גובה ההוצאה בקרב מקבלי קצבת הנכות).
בקרב ערבים נצפו הן סיכוי גבוה יותר להוצאה והן רמת הוצאה גבוהה משמעותית ,ייתכן בשל
שכיחות גבוהה יותר של בריאות לקויה .ייתכן ותורמים לכך גם החדירות הנמוכה של ביטוחי
הבריאות המשלימים וחוסר ידע או חסמים אחרים בשימוש בביטוח המסחרי באוכלוסייה זו.
על פי ממצאי המחקר נראה כי ההנחות הנוספות שניתנו לאוכלוסיית הקשישים במסגרת תכנית
"עמודי האש" של משרד הבריאות לא מספיקות לנוכח העלייה בצרכים הרפואיים בגילאים אילו.
למרות הפיקוח על מחיר התרופות שבסל והפעילויות במסגרת "עמודי האש" ,עדיין ההשתתפות
העצמית על תרופות הינה רגרסיבית ,כך שהנטל היחסי של ההוצאות גדול יותר בקרב בעלי
ההכנסות הנמוכות.
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רקע
בשנת  1998חוק ההסדרים אפשר לקופות החולים להעלות את דמי ההשתתפות העצמית על
תרופות הכלולות בסל הבריאות .מטרת השינוי הייתה להקטין שימוש יתר בתרופות ,להגדיל את
הכנסות הקופות וליצור תחרות על מחיר בין קופות-החולים .מתוך חשש שהמהלך יביא לנטל
כבד על האוכלוסיות החלשות נקבעו בחקיקה וכן לאורך השנים גם מספר פטורים והנחות,
וביניהם תקרת השתתפות בעבור תרופות לחולים כרוניים ,פטור לחולים במחלות קשות והנחה
של  50%לאזרחים ותיקים המקבלים הבטחת הכנסה .עם זאת נטען כי מנגנוני ההגנה הקיימים
 הפטורים וההנחות על תרופות מרשם -אינם יעילים ,וכי תשלומי ההשתתפות העצמית עדייןפוגעים בשוויון ובנגישות לתרופות.4,3
בשנים  ,2011-2014במסגרת תכנית "עמודי האש" של משרד הבריאות לצמצום אי-השוויון,
נקבעו מספר הנחות נוספות שכללו בין היתר :הנחה נוספת בגובה של  10%עבור קשישים מגיל
 ,75הנמכת תקרת ההשתתפות העצמית בעבור תרופות לחולים כרוניים קשישים מקבלי הבטחת
הכנסה והנמכת ההשתתפות העצמית בגין תרופות גנריות .5לאור זאת ,יש מקום להערכה חוזרת
של הוצאות משקי הבית בסעיף זה ,עם דגש על בחינת הנטל על השכבות החלשות באוכלוסייה,
בכדי לספק מידע הנחוץ למקבלי ההחלטות בנוגע למדיניות ההשתתפות העצמית.

שיטות
במחקר זה אפיינו את הוצאות משקי הבית על רכישת תרופות ,כאשר הכוונה גם לתרופות עם
מרשם וגם לתרופות ללא מרשם (לא כולל ויטמינים ללא מרשם) .בנוסף ,בחנו את הקשר בין
הוצאות אלה לבין מאפיינים דמוגרפיים ,כלכליים-חברתיים וגיאוגרפיים.
מקור הנתונים הוא סקר הוצאות משק הבית לשנת ,2014של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
הכולל  8,465משקי בית מ 245 -יישובים עירוניים וכפריים המייצגים  2,371,612משקי בית בכלל
האוכלוסייה בישראל.
ניתוח הנתונים נעשה באמצעות תוכנת  SASגרסה  .9.4המדגם כלל  8,465משקי בית מ245 -
יישובים עירוניים וכפריים המייצגים  2,371,612משקי בית בכלל האוכלוסייה בישראל .בכדי
לקבל אומדנים המתייחסים לכלל האוכלוסייה ,כל משק בית שנכלל במדגם קיבל מקדם ניפוח

 3ברמלי-גרינברג ש ,.רוזן ב ,.וווד פ )2003( .משקי בית ,קופות-החולים והוצאות על תרופות .מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
 4גרוס ר ,.ברמלי-גרינברג ש ,.ורוזן ב )2007( .תשלומי השתתפות עצמית :השלכה על נגישות לשירותים ושוויוניות .משפט ועסקים (כרך ו):
.197-224
 5שמואלי ע ,.פוליצר ע ,.ואבני ש )2016( .הנטל הכלכלי של פערים בבריאות הקשורים לפערים חברתיים-כלכליים בישראל ,דו"ח למכון הלאומי
לחקר מדיניות הבריאות.
6
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Pages/סקר-הוצאות-משקי-בית .aspx
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(משקל) .מקדם הניפוח מבטא את מספר משקי הבית ואת מספר הנפשות בכלל האוכלוסייה
המיוצגים על ידי משק בית זה.
שיטות הדגימה ושאלון הסקר מופיעים בפירוט באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,6אולם
נרחיב מעט לגבי מדד הפריפריאליות .זהו משתנה שחושב ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
המשקלל שני קריטריונים :קרבה לגבול מחוז תל-אביב (ככל שהרשות המקומית קרובה יותר
למחוז תל -אביב כך תקבל ערך גבוה יותר) ,ונגישות פוטנציאלית (משקלל בין קרבת הרשות
המקומית לכל הרשויות המקומיות בארץ לבין גודל האוכלוסייה שלהן).
בשיטה זו מתקבלות  5רמות פריפריאליות :פריפריאלי מאוד (רמה  ,)1כולל בעיקר רשויות
מקומיות מהערבה והנגב הדרומי והמרכזי ,חלק מאזור ים המלח ,רמת הגולן והגליל העליון;
פריפריאלי (רמה  ;)2בינוני (רמה  ;)3מרכזי (רמה ;)4
מרכזי מאוד (רמה  ,)5כולל בעיקר רשויות מקומיות מאזור מטרופולין תל אביב (כולל הטבעת
התיכונה) ואת ירושלים.
קבלת קצבת נכות/ניידות הוגדרה כדיווח על הכנסה כלשהי מסעיף זה בשלושת החודשים
האחרונים (בפועל ,החל מ ₪ 204-לחודש).
משקי הבית התבקשו לדווח ביומן מפורט את כל ההוצאות שהיו להם על רכישת תרופות במשך
שבועיים ,תוך התחשבות גם בהחזרים שקיבלו והצגת קבלות .לבסוף ,סכום ההוצאה הדו-שבועי
של כל משק בית הוכפל פי  2.17לקבלת אומדן ההוצאות החודשי .נתון זה קיים עבור 8,283
( )98%ממשקי הבית שבמדגם.
בניתוח חד-משתני נבדקו הוצאות משקי הבית על רכישת תרופות לפי מאפיינים הקשורים בפערי
בריאות (משתנים דמוגרפיים ,חברתיים ,כלכליים וגיאוגרפיים) .תחילה בחנו את ההבדלים בין
משקי בית שהייתה להם הוצאה כלשהי על רכישת תרופות ,לבין אילו שלא דווחו על הוצאה
בסעיף זה .בנוסף ,בקרב משקי הבית שדווחו על הוצאה כלשהי ,נבדק הקשר בין מאפיינים
דמוגרפיים ,חברתיים-כלכליים וגיאוגרפיים לבין רמת ההוצאה החודשית .הניתוח החד-משתני
בוצע גם בריבוד לפי בעלות על ביטוחי בריאות משלימים ,המעניקים הנחות על תרופות שאינן
כלולות בסל הבריאות.
בהמשך בוצע עיבוד רב-משתני על-ידי מודל דו-שלבי ( .)9,8,7Duan 1983בשלב הראשון אופיינו
משקי הבית שדווחו על הוצאה כלשהי על רכישת תרופות בתקופת הסקר ,לעומת אילו ללא
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הוצאות ,באמצעות רגרסיה לוגיסטית בינארית המותאמת לשיטת הדגימה .בשלב השני ,נעשה
שימוש ברגרסיה לינארית מותאמת לשיטת הדגימה לבחינת ההוצאה החודשית על רכישת
תרופות ,בקרב משקי הבית שהיו להם הוצאות כלשהן בסעיף זה .מאחר והמשתנה התלוי לא
התפלג נורמאלית ,נעשתה טרנספורמציה לוגריתמית על המשתנה התלוי .לבסוף ,בכדי לדווח
על אחוז השינוי ביחידות המקוריות ,נעשתה טרנספורמציה חוזרת באמצעות הנוסחה(eβ- :
 ,1)*100כאשר  βהיא מקדם המתאם של משתנה מסביר.

7

Manning WG, Morris CN, Newhouse JP, Orr LL, Duan N, Keeler EB, Leibowitz A, Marquis KH, Marquis MS, Phelps CE. A twopart model of the demand for medical care: preliminary results from the health insurance study. Health, economics, and
health economics. 1981:103-23.
8
Duan N, Manning WG Jr, Morris CN, and Newhouse JP (1983), A comparison of alternative models for the demand for
medical care (Corr: V2 P413). Journal of Business and Economic Statistics, 1, 115–126.
Min Y, Agresti A. Modeling nonnegative data with clumping at zero: a survey. Journal of the Iranian Statistical Society. 2002
Nov 25;1(1):7-33.

9

למודלים הרב-משתניים הוכנסו כל המשתנים שנמצאו קשורים בקשר מובהק עם הוצאה כלשהי
על תרופות (המשתנה התלוי) בניתוח החד-משתני ,וכן משתנים החשודים כערפלנים על-פי
הספרות .בכדי לתקנן להרכב הגילאים של הנפשות במשק הבית ,נכללו גם  18משתני גיל
המכסים יחד את כל טווח הגילאים ,כאשר כל משתנה מונה את מספר הנפשות במשק הבית
הנכלל בטווח הגילאים המוגדר .משתנים הוצאו מהמודל במידה ונמצא מתאם גבוה בינם לבין
משתנים מסבירים אחרים שקשורים באופן מובהק עם התוצא.
בנוסף ,נבדקה אינטראקציה אפשרית בין בעלות על ביטוח בריאות משלים כלשהו לבין משתנים
מסבירים אחרים בכל אחד מהמודלים.
נעשה גם ניתוח רגישות שבחן את הוצאות משקי הבית על רכישת תרופות מרשם בלבד .ניתוח
זה ,המתמקד בתרופות הנמצאות תחת פיקוח ,נועד לחדד את השפעתה של המדיניות הנוגעת
לדמי ההשתתפות העצמית.
ניתוח נוסף התמקד בבחינת הנטל שהתשלומים לצורך רכישת תרופות מהווים עבור משקי הבית,
בהתאם להכנסותיהם .לשם כך חושבו שני מדדים :שיעור ההוצאה על תרופות מתוך הכנסה
כספית נטו של משק הבית ,לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית; ואחוז ההוצאה הממוצעת
לתרופות מתוך ההכנסה הפנויה הממוצעת ,עבור כל עשירון הכנסה .התוצאות הושוו לממצאים
מהדו"ח של ג'וינט-מכון ברוקדייל מ.32003-
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תוצאות
מנתוני הסקר עולה כי ההוצאה על רכישת תרופות בישראל מהווה  13%מכלל הוצאות משקי
הבית על בריאות (הוצאה משפחתית ממוצעת של כ ₪ 117-לחודש) .בקרב משקי-בית שדיווחו
על הוצאה כלשהי בסעיף זה ,ההוצאה על רכישת תרופות מהווה רבע מכלל הוצאות הבריאות.
בתרשים מס'  1.1ניתן לראות כי ההוצאה על רכישת תרופות מרשם היא הגדולה ביותר ,ומהווה
כ 72% -מכלל ההוצאות על תרופות .ההוצאה על רכישת תרופות ללא מרשם מהווה כ17%-
מסך ההוצאות על תרופות ,בעוד שעבור  11%מההוצאות לא היה ידוע אם התרופות הצריכו
מרשם או לא .מפילוח ההוצאות על תרופות לפי לאום (תרשים  ,)1.2ניכר כי בקרב הערבים
ההוצאה היחסית על תרופות מרשם גבוהה יותר ( 86%מתוך כלל ההוצאות על תרופות ,לעומת
 70%בקרב היהודים) ,ואילו ההוצאה היחסית על תרופות ללא מרשם נמוכה יותר מאשר ביהודים
( ,10%לעומת  18%בקרב היהודים; .)p>0.001

תרשים :1.1-פילוח הוצאות משקי הבית על רכישת תרופות לפי סוג התרופה
(כלל האוכלוסייה)

םשרמ תופורת
72%

11%
עודי אל
17%

םשרמ אלל תופורת
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תרשים :1.2-פילוח הוצאות משקי הבית על רכישת תרופות לפי סוג התרופה ולאום
ב .ערבי

א .יהודי

םשרמ תופורת

70%

םשרמ תופורת
86%

4%
עודי אל

12%

10%
עודי אל
18%

םשרמ אלל תופורת

םשרמ אלל תופורת

כ 40%-מכלל משקי הבית בישראל דיווחו על הוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות ,כאשר
ההוצאה החציונית בקרבם עמדה על  ₪ 173לחודש;  29.3%ממשקי הבית רכשו תרופות מרשם,
כאשר חציון ההוצאה החודשית היה  11.6% ;₪ 172ממשקי הבית דיווחו על הוצאה כלשהי על
רכישת תרופות ללא מרשם ,וחציון ההוצאה החודשית בסעיף זה היה נמוך יותר ( ₪ 104לחודש).
ניתוח חד-משתני של ההוצאה על רכישת תרופות ,והקשר עם מאפיינים דמוגרפיים ,חברתיים
וכלכליים של משקי הבית:
 .1מין :הוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות דווחה בשיעור דומה בבתי אב שהמפרנס העיקרי
שלהם היה גבר ובבתי אב שהמפרנס העיקרי שלהם הייתה אישה ( 39%ו ,41%-בהתאמה).
לא נמצא הבדל מובהק גם בגובה ההוצאה על תרופות.
 .2הרכב הגילאים במשק הבית :הבדלים ניכרים בהוצאות על רכישת תרופות נמצאו לפי
הרכב הגילאים של משק הבית .בתי אב עם לפחות נפש אחת בגיל  0-14מדווחים פחות על
הוצאות לצורך רכישת תרופות ,וגם מדווחים על רמת הוצאה נמוכה יותר בקרב הרוכשים
(חציון  ,₪ 138לעומת  ₪ 209בקרב בתי אב ללא נפש בגיל  .)0-14בבתי אב עם לפחות
נפש אחת בגיל  65ומעלה נצפית מגמה הפוכה :הם מדווחים יותר על הוצאה כלשהי לצורך
רכישת תרופות ,וגם ההוצאה החציונית בקרב המדווחים גבוהה משמעותית ( ,₪ 249לעומת
 ₪ 147בקרב משקי בית ללא נפש בגיל  65ומעלה).
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 .3מצב משפחתי :נמצא קשר מובהק בין המצב המשפחתי להוצאה על רכישת תרופות.
אלמנים דיווחו בשיעורים הגבוהים ביותר על הוצאה כלשהי בסעיף זה ( ,)46.5%ואחריהם
נשואים ( .)41%גרושים ורווקים דיווחו בשיעורים הנמוכים ביותר ( 36%ו ,34%-בהתאמה).
בבחינת גובה ההוצאה ,אלמנים מדווחים על ההוצאה הגבוהה ביותר (חציון  ,)₪ 224כאשר
ההוצאה החציונית בקרב גרושים ,רווקים ונשואים נעה בין  163ל .₪ 186-מריבוד לפי בעלות
על ביטוחי בריאות משלימים ,עולה כי אלמנים מדווחים על ההוצאה הגבוהה ביותר רק
במידה ויש להם ביטוח בריאות משלים כלשהו .ללא בעלות על ביטוח בריאות משלים,
אלמנים מדווחים על חציון הוצאה של  ,₪ 142לעומת  ₪ 136-165בקרב שאר הקטגוריות
של המצב המשפחתי.
 .4קבוצת אוכלוסייה :כ 46%-מבתי האב מהחברה הערבית דיווחו על הוצאה כלשהי על
רכישת תרופות ,שיעור הגבוה בכ 7%-מזה שבאוכלוסייה היהודית .בקרב היהודים ,ילידי
ישראל וכן עולים חדשים מאירופה-אמריקה (אחרי שנת  )2000דיווחו בשיעורים הנמוכים
ביותר על הוצאה כלשהי בסעיף זה ( 35%ו ,37%-בהתאמה) .יוצאי אירופה-אמריקה
הוותיקים יותר וכן יוצאי אסיה -אפריקה דיווחו בשיעורים גבוהים יותר (-44%
46%בהתאמה) על הוצאות על רכישת תרופות.
בקרב בתי אב שדווחו על הוצאה כלשהי על רכישת תרופות ,ערבים מדווחים על הוצאה
חודשית גבוהה מזו של יהודים (חציון של  ₪ 195לעומת  ,₪ 172בהתאמה) .בתוך
האוכלוסייה היהודית ,ילידי אסיה-אפריקה דיווחו על רמת ההוצאה הגבוהה ביותר (חציון
 .)₪ 241בקרב ילידי אירופה-אמריקה נצפה קשר ישר בין רמת ההוצאה לבין הוותק בארץ,
כאשר חציון ההוצאה נע בין  ₪ 130בקרב העולים החדשים ביותר (אחרי שנת  )2000ל-
 ₪ 185בקרב העולים הוותיקים ביותר (לפני  .)1990ילידי ישראל דווחו על הוצאה יחסית
נמוכה ( ₪ 157לחודש).
 .5רמת דתיות :בעוד שלא נמצא קשר מובהק בין רמת הדתיות לבין דיווח על הוצאה כלשהי
על רכישת תרופות ,הבדלים ניכרים נמצאו בבחינת גובה ההוצאה .בקרב המדווחים על
הוצאה כלשהי בסעיף זה ,דתיים מדווחים על העלות החודשית החציונית הגבוהה ביותר
( ,)₪ 204חרדים מדווחים על העלות הנמוכה ביותר ( ,)₪ 130ואילו חילוניים ,מסורתיים
ובעלי אורח חיים מעורב מדווחים על סכומים דומים של הוצאה (.)₪ 168-174
 .6מאפייני מעמד חברתי-כלכלי:
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א .השכלה :נמצא קשר מובהק ולא לינארי בין רמת ההשכלה (הגבוה מבין המפרנס העיקרי
ובן-זוגו) לבין הסיכוי להוצאה כלשהי על רכישת תרופות .שיעור המדווחים על הוצאה כלשהי
בקרב בעלי  0-8שנות לימוד ובמידה פחותה יותר ,בקרב בעלי  16שנות לימוד או יותר ,היה
גבוה משיעורם באוכלוסייה.
בקרב משקי הבית שדיווחו על הוצאה כלשהי בסעיף זה ,נמצא קשר הפוך בין רמת ההשכלה
לגובה ההוצאה ,כאשר חסרי ההשכלה מוציאים יותר מפי  2מבעלי  16שנות לימוד ומעלה.
עוד ראוי לציין ,כי מריבוד לפי בעלות על ביטוחי בריאות משלימים עולה כי ,בכל אחת מרמות
ההשכלה ,כשיש ביטוח משלים כלשהו משקי הבית מוציאים סכומים גבוהים יותר על
תרופות.
ב .משלח יד :לא נמצא קשר מובהק בין משלח היד לבין הסיכוי להוצאה כלשהי או גובה
ההוצאה על רכישת תרופות.
ג .מצב כלכלי :מספר מפרנסים נמצא קשור בקשר מובהק הן עם דיווח על הוצאה כלשהי
לצורך רכישת תרופות והן עם גובה ההוצאה בסעיף זה .משקי בית ללא אף מפרנס ,המהווים
 20%מכלל האוכלוסייה ,מדווחים יותר על הוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות (שיעורם
בקרב המדווחים היה  ,)26%וגם מדווחים על רמת הוצאות גבוהה משמעותית (חציון 233
 ,₪לעומת  ₪ 154ו ₪ 159-בקרב משקי בית עם מפרנס אחד או עם שני מפרנסים ויותר,
בהתאמה) .בעלי דירה דיווחו בשיעורים גבוהים יותר על הוצאה כלשהי על רכישת תרופות,
בהשוואה למשקי בית ללא בעלות על דירה .בנוסף ,רמת ההוצאה בסעיף זה בקרב בעלי
דירה הייתה גבוהה יותר .מספר המכוניות בבעלות משק הבית לא נמצא קשור להוצאות על
תרופות.
לא נמצא קשר מובהק בין עשירוני ההכנסה לבין הסיכוי להוצאה כלשהי על רכישת תרופות.
אולם ,נמצא קשר מובהק בין עשירוני ההכנסה לבין גובה ההוצאה בקרב המדווחים ,כאשר
ההוצאה הנמוכה ביותר נצפתה בקרב שני עשירוני ההכנסה הנמוכים (חציון של ,)₪ 153
ואילו ההוצאה הגבוהה ביותר נצפתה בקרב שני העשירונים העליונים (חציון של ;₪ 191
 .)p>0.001מריבוד לפי בעלות על ביטוחי בריאות משלימים עולה כי הקשר הנ"ל קיים רק
בקרב משקי בית שיש להם ביטוח בריאות משלים כלשהו .בקרב שני העשירונים העליונים,
נצפה הבדל ניכר בגובה ההוצאה בין משקי בית שיש בבעלותם ביטוח משלים לבין אילו
שאין להם (חציון של  ₪ 191לעומת  ,₪ 77בהתאמה).
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בבחינת גובה ההוצאה על רכישת תרופות מרשם בלבד ,ניכר כי חציון ההוצאה בקרב
העשירונים העליונים ירד (מ ₪ 191-עבור כלל התרופות ל ₪ 175-עבור תרופות מרשם
בלבד) ,בעוד שחציון ההוצאה בעשירונים הנמוכים כמעט לא השתנה ( ,₪ 156לעומת 153
 ₪עבור כלל התרופות).
ד .מדד סוציואקונומי :הדירוג הסוציואקונומי של ישוב המגורים נמצא קשור באופן מובהק
עם הדיווח על הוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות .משקי בית המשתייכים ליישובים
הנמצאים במדרג הסוציואקונומי הנמוך יותר ( )1-2מדווחים יותר על הוצאה כלשהי לצורך
רכישת תרופות .מריבוד לפי בעלות על ביטוחי בריאות משלימים עולה כי ממצא זה מאפיין
משקי בית שאין בבעלותם ביטוח בריאות משלים כלשהו .בקרב משקי בית שרוכשים ביטוחי
בריאות משלימים ,הפערים בין משקי בית בישובים המדורגים ברמה סוציואקונומית נמוכה
וביישובים ברמה הגבוהה אינם ניכרים .מבחינת גובה ההוצאה בקרב המדווחים ,חציון
ההוצאה בקרב משקי בית המשתייכים ליישובים ברמה הסוציואקונומית הגבוהה ביותר היה
גבוה משמעותית ( ,₪ 273לעומת  ₪ 170-175בקרב הרמות הסוציואקונומיות הנמוכות
יותר) ,אם כי הבדלים אילו לא הגיעו למובהקות סטטיסטית.
 .7מדד פריפריאליות :בעיבוד החד-משתני לא נמצא קשר בין מדד הפריפריאליות לבין
שכיחות הדיווח על הוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות או גובה ההוצאה בקרב המדווחים.
 .8קבלת קצבת נכות/ניידות :משקי בית בהם לפחות אדם אחד מקבל קצבת נכות/ניידות,
המהווים כ 9.5%-מהאוכלוסייה ,נטו יותר לדווח על הוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות
(שיעורם בקרב המדווחים היה  .)11.7%בקרב המדווחים על הוצאה כלשהי על תרופות,
חציון ההוצאה בקרב בעלי קצבת נכות/ניידות היה גבוה פי  1.33מזה שדווח במשקי בית
שאינם מקבלים קצבה מסוג זה ( ₪ 225לעומת  ,₪ 169בהתאמה;.)P>0.001
 .9בעלות על ביטוחי בריאות משלים כלשהו :לא נמצא קשר בין משתנה זה לבין הסיכוי
להוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות .לעומת זאת ,בקרב משקי-בית שדווחו על הוצאה
כלשהי ,חציון גובה ההוצאה היה גדול יותר בקרב משקי בית שרכשו ביטוח בריאות משלים
כלשהו ( ₪ 176לחודש ,לעומת  ₪ 148בקרב משקי בית ללא בעלות על ביטוחי בריאות
משלימים).
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תרשים  2מציג את קבוצות האוכלוסייה בהן נמצא שיעור יחסית גבוה של מדווחים על
הוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות (מבוסס על תוצאות העיבוד החד-משתני).

תרשים :2-שיעור המדווחים על הוצאה כלשהי על רכישת תרופות ,לפי קבוצת
אוכלוסייה
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תוצאות הניתוח הרב-משתני:
טיב הניבוי של המודל הרב-משתני לבחינת הסיכוי להוצאה כשלהי אינו משביע רצון (c-
 ,)Statistic=0.636, 95%CI: 0.624-0.648כלומר חלק משמעותי מההבדלים בין משקי בית
שדיווחו על הוצאה לצורך רכישת תרופות לבין אילו שלא ,מוסבר ע"י משתנים שלא נכללו בסקר.
גם המודל הרב -משתני לבחינת גובה ההוצאה בקרב המדווחים הצליח להסביר רק כ8%-
מהשונות הנצפית ברמת ההוצאה החודשית על רכישת תרופות (.)Adjusted R-square=0.084
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בניתוח רב -משתני נמצא כי המשתנים הבאים קשורים באופן מובהק ועצמאי עם הסיכוי לדיווח
על הוצאה כלשהי על רכישת תרופות :הרכב גילאי הנפשות במשק הבית ,לאום ,רמת השכלה,
קבלת קצבת נכות ומצב משפחתי .נמצאה אינטראקציה בין המצב המשפחתי לבין בעלות על
ביטוחי בריאות משלימים.
הסיכוי להוצאה כלשהי על רכישת תרופות היה גבוה פי  1.6בקרב משקי בית ערבים ,לעומת
יהודים ופי  1.5בקרב משקי בית שמקבלים קצבת נכות לעומת משקי בית שאינם מקבלים קצבה
מסוג זה .בנוסף ,החל מגיל  45מתחילה עלייה בסיכוי להוצאה כלשהי על רכישת תרופות ,כאשר
מגיל  85ומעלה ישנה התמתנות מסוימת בסיכוי להוצאה בסעיף זה (ראה תרשים.)3-
לעומת בעלי  0-8שנות לימוד ,הסיכוי להוצאה כלשהי בקרב בעלי  9-12ו 13-15-שנות לימוד
היה נמוך בכ 14%-ו ,23%-בהתאמה.
נמצאה אינטראקציה בין המצב המשפחתי לבין בעלות על ביטוחי בריאות משלימים .הסיכוי
המוגבר להוצאה כלשהי בגין תרופות בקרב נשואים ,גרושים ואלמנים (פי  1.7 ,1.6ו,3.7-
בהתאמה ,לעומת רווקים) ,קיים רק בהיעדר ביטוחי בריאות משלימים .בעלות על ביטוח משלים
כלשהו מבטלת את ההשפעה של המצב המשפחתי על הסיכוי להוצאה לצורך רכישת תרופות.
צמצום ההבדלים נובע מכך שבעלות על ביטוח בריאות משלים כלשהו מביאה להגדלת הסיכוי
להוצאה על רכישת תרופות בקרב רווקים (פי  )1.86ולהקטנתו בקרב אלמנים (יחס צולב .)0.44
לבסוף ,בעוד שרמת ההכנסה לא נמצאה קשורה בסיכוי להוצאה כלשהי במודל הראשי ,ניתוח
רגישות שבחן הוצאות על רכישת תרופות מרשם בלבד הראה תמונה שונה .בהשוואה לקטגורית
היחס )השתייכות לשני עשירוני ההכנסה הנמוכים( כל היחסים הצולבים היו קטנים מ ,1-כאשר
הסיכוי הנמוך ביותר להוצאה היה בקרב אילו המשתייכים לשני העשירונים העליונים (נמוך ב-
 ,32%לעומת שני העשירונים התחתונים) .בשאר המשתנים ניתוח הרגישות הראה תוצאות
דומות.
המשתנים שנמצאו בקשר מובהק ועצמאי בניתוח רב-משתני עם גובה ההוצאה על רכישת
תרופות ,בקרב משקי בית שדווחו על הוצאה כלשהי ,היו :הרכב גילאי הנפשות במשק הבית,
לאום ,פריפריאליות ,בעלות על ביטוח בריאות משלים וקבלת קצבת נכות .ניתוח הרגישות שבחן
הוצאות על רכישת תרופות מרשם בלבד מצא תוצאות דומות.
החל מגיל  50ישנה עליה מובהקת ברמת ההוצאות על רכישת תרופות ,המגיעה לשיא בגילאי
( 75-79כל תוספת של נפש אחת בקבוצת הגיל הזו למשק הבית מעלה את ההוצאה החודשית
של משק הבית על תרופות בכ.)53%-
79

פרק  .6הוצאות משקי בית על רכישת תרופות

תרשים :3-השפעת הרכב גילאי הנפשות במשק הבית על הסיכוי להוצאה כלשהי לצורך
רכישת תרופות*

Odds Ratios with 95% Wald Confidence Limits
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* מתוקנן למין ,לאום ,רמת דתיות ,שנות לימוד ,עשירוני הכנסה ,קבלת קצבת נכות ,מדד פריפריה ,בעלות על דירה,
בעלות על מכונית ,מצב משפחתי ובעלות על ביטוחי בריאות משלימים; תרופות עם או ללא מרשם ,לא כולל
ויטמינים ללא מרשם.

גובה ההוצאה בקרב הערבים גבוה בכ 25%-בהשוואה ליהודים ( .)p=0.007בהסתכלות על
תרופות מרשם בלבד ,הפער אף גדל ומגיע לכ.45%-
נמצאה אינטראקציה בין קבלת קצבת נכות/ניידות לבין בעלות על ביטוחי בריאות משלימים.
בהיעדר ביטוחי בריאות משלימים ,מקבלי הקצבה מוציאים בכ 54%-יותר על רכישת תרופות;
אולם הימצאות של ביטוח משלים כלשהו בבעלות משק הבית מבטלת את ההשפעה של קבלת
קצבת נכות על גובה ההוצאה .צמצום ההבדלים נובע מכך שבעלות על ביטוח בריאות משלים
כלשהו מביאה להגדלת ההוצאה על תרופות בקרב משקי בית שאינם מקבלים קצבת נכות בכ-
 ,32%אך אינה משפיעה על גובה ההוצאה על רכישת תרופות בקרב מקבלי קצבת הנכות.
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להלן תוצאות הניתוח שהתמקד בבחינת נטל התשלומים לצורך רכישת תרופות על משקי הבית,
בהתאם להכנסותיהם:
 .1שיעור ההוצאה על תרופות מתוך הכנסה כספית נטו של משק הבית :רוב משקי הבית
(כ )76%-מוציאים בחודש פחות מ 1%-מהכנסתם הפנויה על רכישת תרופות ,כ17%-
ממשקי הבית מוציאים בין  1%ל ,5%-וכ 7%-ממשקי הבית מוציאים יותר מ 5%-מהכנסתם
הפנויה על רכישת תרופות .בנוסף ,נראה כי קיימים הבדלים ניכרים בשיעורי ההוצאה של
משקי הבית לפי עשירוני הכנסה .למשל ,בעוד שבעשירון התחתון כ 14%-ממשקי הבית
הוציאו יותר מ 5%-מהכנסתם הפנויה על תרופות ,שיעור זה היה נמוך משמעותית בקרב
העשירון העליון ( .)p>0.001 ;1%פערים אילו בין עשירון ההכנסה העליון לתחתון נותרו גם
בבחינת הוצאות על רכישת תרופות מרשם בלבד.
מהשוואת נתוני הסקר הנוכחי לנתונים משנת  ,21999עולה כי בעוד שסה"כ חלה הטבה
כלשהי עבור כלל משקי הבית (שיעור משקי הבית המוציאים פחות מ 1%-מהכנסתם הפנויה
על רכישת תרופות היה  76%ב 2014-לעומת  72%ב ,)1999-המידרג בין העשירון התחתון
לעשירון העליון נותר דומה .למשל ,בשנת  ,1999בעשירון התחתון  17%ממשקי הבית הוציאו
יותר מ 5%-מהכנסתם הפנויה על תרופות ,לעומת  3%ממשקי הבית בעשירון העליון.
 .2אחוז ההוצאה הממוצעת לתרופות מתוך ההכנסה הפנויה הממוצעת לכל עשירון
הכנסה נטו לנפש סטנדרטית :כפי שניתן לראות בתרשים  ,4.1קיים קשר הפוך בין אחוז
ההוצאה הממוצעת לתרופות מתוך ההכנסה הפנויה לבין עשירון ההכנסה ,כאשר העשירון
התחתון מוציא בממוצע  2.1%מהכנסתו הפנויה על רכישת תרופות ,ואילו העשירון העליון
מוציא בממוצע כ .0.4%-פערים אילו בין עשירון ההכנסה העליון לתחתון נותרו גם בבחינת
הוצאות על רכישת תרופות מרשם בלבד (נתונים לא מוצגים).
גם כאן ,מהשוואת נתוני הסקר הנוכחי לנתונים מ( 1999-תרשים  ,)4.2עולה כי בעוד שעבור
כל עשירון הכנסה ממוצע ההוצאה על תרופות מתוך ההכנסה הפנויה ב 2014-היה נמוך
מאשר בשנת  ,1999הרי שהמידרג בין העשירון התחתון לעשירון העליון נותר דומה.
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תרשים :4.1-ההוצאה הממוצעת לתרופות מתוך הכנסה כספית נטו* ,לפי עשירוני הכנסה
נטו לנפש סטנדרטית( 2014 ,באחוזים)

מקור :נתוני סקר הוצאות משקי הבית לשנת .2014
* כולל את סך ההכנסות הכספיות השוטפות של משק הבית ,כגון :הכנסות מעבודה ,מרכוש ,מריבית או מדיבידנדים,
מתמיכות ומקצבאות ,הכנסות מפנסיות וכד' ,לאחר ניכוי תשלומי החובה (מס הכנסה ,ביטוח לאומי וביטוח בריאות).

תרשים :4.2-ההוצאה הממוצעת לתרופות מתוך הכנסה כספית נטו ,לפי עשירוני
הכנסה נטו לנפש סטנדרטית( 1999 ,באחוזים)

מקור" :משקי בית ,קופות-החולים והוצאות על תרופות" (ג'וינט-מכון ברוקדייל ;)2003 ,מבוסס על נתוני סקר
הוצאות משקי הבית לשנת .1999
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סיכום ודיון

בעבודה זו בחנו את דפוס הוצאות משקי הבית בישראל על רכישת תרופות ,לפי מאפיינים
דמוגרפיים ,חברתיים-כלכליים וגאוגרפיים .בכדי לקבל תמונה כוללת של הנושא ,הבחינה
נעשתה בשני מישורים משלימים :במישור האחד בדקנו את ההבדלים בין משקי בית שדיווחו על
הוצאה כלשהי לקניית תרופות בתקופת הסקר לבין משקי הבית ללא הוצאה בסעיף זה ואילו
במישור השני בדקנו את ההבדלים ברמת ההוצאות בקרב המדווחים.
כשתי חמישיות ( )39.5%ממשקי הבית בישראל דיווחו על הוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות,
כאשר שיעור הרוכשים תרופות מרשם היה גבוה פי  2.5משיעור הרוכשים תרופות ללא מרשם.
בהשוואה לנתוני סקר הוצאות משקי הבית מ ,102009-לפני שורת ההנחות על רכישת תרופות
מרשם במסגרת "עמודי האש" של משרד הבריאות ,נראה כי שיעור המדווחים על הוצאה כלשהי
לצורך רכישת תרופות מרשם בסקר הנוכחי נמוך יותר ( ,29%לעומת  35%ב ,)2009-בעוד
ששיעור המדווחים על הוצאה על רכישת תרופות ללא מרשם גבוה יותר ( ,12%לעומת  5%ב-
 .)2009ייתכן ותורמת לכך גם מגמת עלייה שנצפתה בשימוש בתרופות ללא מרשם.12,11
מפילוח ההוצאות לפי לאום ,מצאנו כי בקרב ערבים ההוצאה היחסית על רכישת תרופות מרשם
גבוהה יותר ,ואילו ההוצאה היחסית על רכישת תרופות ללא מרשם נמוכה יותר .ייתכן והבדלים
אילו נובעים מפערים חברתיים-כלכליים או תרבותיים ,שכן מצב סוציו-אקונומי נקשר עם גורמים
רבים שעשויים להשפיע על הנטייה לצרוך תרופות ללא-מרשם ,כגון :ידע ומודעות ,התנהגות
בריאה ושימוש בשירותי בריאות .13לרנר-גבע ושות' ,שבחנו דפוסי שימוש בתרופות עם וללא
מרשם בקרב נשים בגילאי  ,45-64מצאו גם הם שימוש מופחת בתרופות ללא מרשם בקרב
הנשים הערביות ,גם לאחר תקנון למדדי בריאות ומצב סוציו-אקונומי.14

 10צ‘רניחובסקי ,ד ,.ונבון ,ג )2012( .ההוצאה הפרטית לשירותי רפואה ,התפלגות ההכנסות ועוני
בישראל .ירושלים :בנק ישראל ,חטיבת המחקר.
 11רסולי א )2008( .טיפול מרובה-תרופות בקשישים ובחולים כרוניים בקהילה :אפיון הבעיות ותוכניות התערבות בתחום .גרונטולוגיה(49- :)3
.65
12
Midão L, Giardini A, Menditto E, Kardas P, Costa E. Polypharmacy prevalence among older adults based on the survey of
health, ageing and retirement in Europe. Archives of gerontology and geriatrics. 2018 Sep 1;78:213-20.
 13צ‘רניחובסקי ,ד ,.בשאראת ב ,.בוורס ל ,.בריל א ,.ושרוני ח )2017( .בריאות האוכלוסייה הערבית בישראל ,מתוך "דוח מצב המדינה ."2017
מרכז טאוב.
14
Lerner-Geva L, Blumstein T, Boyko V, Farhi A, Benyamini Y. Cultural Disparities in the Use of Prescription and
Nonprescription Medications Among Midlife Women in Israel. International Journal of Health Services. 2017 Jul;47(3):440-59.
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גם בעיבוד הרב-משתני מצאנו קשר חזק של הלאום עם ההוצאות לצורך רכישת תרופות ,כאשר
משקי בית ערבים ,לעומת יהודים ,נמצאו גם כבעלי סיכוי מוגבר לדיווח על הוצאה כלשהי בסעיף
זה (פי  ,)1.6וגם כבעלי רמת הוצאה גבוהה משמעותית (בכ 25%-בבחינת כלל התרופות ,ובכ-
 45%בבחינת תרופות מרשם בלבד) .בנוסף לכך שהאוכלוסייה הערבית בעלת שיעור גבוה יותר
של תחלואה כרונית ,כגון :סוכרת ,מחלות לב וכלי-דם בהשוואה לאוכלוסייה היהודית ,13ייתכן
ותורמת לכך גם התדירות הנמוכה במגזר הערבי של ביטוחי הבריאות המשלימים ,15המעניקים
כיסוי גם לתרופות שאינן בסל .תרופות אונקולוגיות חדשניות שאינן כלולות בסל הבריאות ,למשל,
לא מכוסות ע"י השב"ן (בהיותן תרופות מצילות חיים) אלא רק ע"י ביטוחים מסחריים.

סקר מ 2014-של מאיירס-

ג'וינט-ברוקדייל16

מצא כי ,לא רק שבמגזר הערבי שיעור הרוכשים

ביטוח פרטי מסוג זה נמוך מבשאר האוכלוסייה הישראלית ( ,39%לעומת  56%בקרב שאר
האוכלוסייה) ,אלא שגם השימוש בשירותי הביטוח המסחרי ,בקרב בעלי הביטוח ,היה נמוך יותר,
מה שמצביע על חוסר ידע או חסמים אחרים בשימוש בביטוח הפרטי באוכלוסייה זו.
יש לציין כי ,כמו בכל סקר המתבסס על דיווח עצמי ,ייתכן והטיית דיווח תרמה גם היא לפערים
הנצפים בין יהודים וערבים ,שכן הבדלים תרבותיים עשויים גם להביא לדיווח דיפרנציאלי על
ההוצאות.17

להרכב הגילאים במשק הבית קשר בולט הן עם הסיכוי להוצאה כלשהי על רכישת תרופות והן
עם גובה ההוצאה .החל מגיל  45מתחילה עלייה הדרגתית בסיכוי להוצאה כלשהי על תרופות,
המגיעה לשיא בגילאי  .80-84באופן דומה ,החל מגיל  50מתחילה עלייה הדרגתית בגובה
ההוצאה בקרב המדווחים ,המגיעה לשיא בגילאי  .75-79נראה כי ההנחות שניתנו לקשישים
בחוק ,ואילו שנוספו במסגרת תכנית "עמודי האש" ,לא מספיקות לנוכח העלייה בצרכים
הרפואיים בגילאים אילו .החל מגיל  85-80נצפתה התמתנות בסיכוי ובגובה ההוצאות על
תרופות .מחקרים שבחנו דפוסי שימוש בתרופות בקרב קשישים בקהילה בישראל מצאו כי בעוד
שבקרב הקשישים הצעירים יותר מספר התרופות עולה עם הגיל ,הרי שעבור הקשישים
המבוגרים יותר הגיל כבר אינו מנבא עצמאי למספר התרופות .18,12הסברים אפשריים שהוצעו
היו )1( :קשיי נגישות המביאים לפחות ביקורי רופאים ומכאן גם פחות מרשמים לתרופות; ()2
שיעור גבוה יותר של אלמנים ,עריריים ו/או יותר עניים בקרב הקשישים המבוגרים יותר,
שמוותרים על תרופות בשל קושי כלכלי ברכישה ,קושי בנטילה עצמה או חוסר היענות בהיעדר
בן/ת-זוג; ( )3הבדלים בתפקיד הטיפול התרופתי בקשישים-צעירים ,שעשויים עוד להגיב טוב
לטיפול בבעיות רפואיות חדשות שצצות ,בהשוואה לקשישים המבוגרים יותר שעבורם הטיפול
התרופתי מתייצב ונעשה שמרני יותר .אכן ,התוצאות הדומות שהתקבלו בבחינת תרופות מרשם
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בלבד עשויות לנבוע מכך שבקרב הקשישים הצעירים יותר ,רופאים נוטים יותר להשתמש
בתרופות מרשם חדשניות שאינן כלולות בסל ,שעקב ההתקדמות הטכנולוגית קצב כניסתן לשוק
הולך וגובר .19הסבר אפשרי נוסף הוא שייתכן ובגילאים המבוגרים יותר חלק מהחולים הקשים
כבר מאושפזים במוסדות ,ועל-כן ההוצאה שלהם על תרופות לא נכללת בסקר משקי הבית.
בעלי  0-8שנות לימוד ובמידה פחותה יותר ,גם בעלי  16שנות לימוד או יותר ,נטו יותר לדווח על
הוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות .קשר זה נותר גם בעיבוד הרב-משתני .לעומת זאת ,קשר
הפוך נמצא בין רמת ההשכלה לגובה ההוצאה ,כאשר חסרי ההשכלה מוציאים יותר מפי 2
מבעלי  16שנות לימוד ומעלה .ממצא זה מצביע על ההבדל בין המדד להוצאה כלשהי ,שעשוי
לבטא גם תחלואה וגם מודעות בריאותית ,לבין המדד של גובה ההוצאה ,המעיד כנראה בעיקר
על רמת התחלואה (למשל ,הוצאה גבוהה יותר בשל ריבוי תרופות ו/או תרופות יקרות).
בעוד שהמצב המשפחתי לא נמצא קשור עם גובה ההוצאה על רכישת תרופות בקרב המדווחים,
הרי שהוא נמצא כמנבא עצמאי לסיכוי להוצאה כלשהי בסעיף זה .בנוסף ,נמצאה אינטראקציה
בין המצב המשפחתי לבין בעלות על ביטוחי בריאות משלימים .בהיעדר ביטוח בריאות משלים
כלשהו ,לרווקים הסיכוי הנמוך ביותר להוצאה כלשהי על תרופות ,כאשר סיכויים של אלמנים
לדווח על הוצאה מסוג זה גבוה פי  .2.7אולם ,בעלות על ביטוחי בריאות משלימים מצמצמת את
ההבדלים עד לאיבוד מובהקות .נראה כי בעלות על ביטוח משלים מעלה את הסיכוי להוצאה
כלשהי בקרב הרווקים (פי  ,)1.9בעוד שהיא מורידה בכ 56%-את הסיכוי להוצאה כלשהי בקרב
אלמנים .האינטראקציה הזו נותרה גם בבחינת ההוצאה על רכישת תרופות מרשם בלבד .ייתכן
ואלמנים משתמשים בביטוח המשלים בכדי לכסות תרופות שאינן בסל שבלאו הכי היו רוכשים,
בעוד שאצל הרווקים בעלות על ביטוח משלים מביאה לרכישה מוגברת של תרופות ,אולי בשל
שימוש מוגבר בשירותי הבריאות ויותר מגע עם רופאים המעלים את המודעות ומספקים
מרשמים.

/http://www.gertnerinst.org.il/1101 15
 16ברמלי-גרינברג ש ,.ומדינה-הרטן ת )2015( .דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב 2014-והשוואה ל .2012-מאיירס-
ג'וינט-ברוקדייל.
17
Sgan‐Cohen H, Livny A, Listl S. Dental health among older Israeli adults: is this a reflection of a medical care model
inadequately addressing oral health?. International dental journal. 2015 Feb;65(1):49-56.
18
Blumstein T, Shmotkin D, Eyal N, Shorek A, Lerner-Geva L. A longitudinal evaluation of medication use among the old-old
population in Israel. Research on Aging. 2008 Jan;30(1):55-73.
19
Rosen B, Waitzberg R, Merkur S. Israel: health system review. Health Systems in Transition, 2015; 17(6):1–212.

85

פרק  .6הוצאות משקי בית על רכישת תרופות

בעוד שלא נמצא קשר בין רמת ההכנסה לבין הסיכוי להוצאה כלשהי עבור כלל התרופות ,הרי
שבבחינת תרופות מרשם בלבד נמצא כי משקי בית המשתייכים לשני עשירוני ההכנסה העליונים
הם בעלי סיכוי נמוך ב 32%-להוצאה כלשהי ,לעומת שני העשירונים התחתונים .ממצא זה
מצביע על כך שהשכבות החזקות נוטות לרכוש פחות תרופות מרשם ויותר תרופות ללא מרשם,
מה שייתכן וגם מצביע על הבדלים בתחלואה ,שכן תרופות ללא מרשם אינן כרוניות בדרך כלל.
בבחינת גובה ההוצאה החודשית ,חציון ההוצאה בקרב העשירונים העליונים היה גבוה יותר,
כשממצא זה בולט בקרב אלו שיש בבעלותם ביטוח בריאות משלים כלשהו .ייתכן ובקרב
העשירונים העליונים מוציאים יותר מאחר והביטוח המשלים מגביר את הנגישות לתרופות
ומאפשר רכישת תרופות יקרות ,בעוד שבעשירונים התחתונים נאלצים לוותר כליל על תרופות
יקרות ,גם אם יש ביטוח משלים בבעלותם .עוד ניתן לציין ,שבקרב העשירונים התחתונים ,גובה
ההוצאה על כלל התרופות ועל תרופות מרשם בלבד היה דומה ( ₪ 153ו ,₪ 156-בהתאמה),
מה ששוב מצביע על כך שמיעוטי ההכנסה רוכשים בעיקר תרופות מרשם .לאחר תקנון למשתנים
המסבירים הרבים במודל הרב-משתני ,רמת ההכנסה לא נמצאה קשורה באופן עצמאי עם גובה
ההוצאה ,גם בבחינת תרופות מרשם בלבד .זה מעיד על כך שלמרות הפיקוח על מחיר התרופות
והפטורים וההנחות הקבועים בחוק ,ההשתתפות העצמית על תרופות עודנה רגרסיבית ,שכן
כשהשכבות החזקות והחלשות מוציאות סכומים דומים ,בעוד שהנטל היחסי של ההוצאות הללו
גדול יותר בקרב בעלי ההכנסות הנמוכות .20הרגרסיביות הזו ניכרת גם בהתבוננות על המדדים
של נטל ההוצאה על תרופות מתוך ההכנסה הפנויה של משקי הבית ,שכאמור לא השתנו
מהותית לעומת שנת  2003שקדמה לפעילויות משרד הבריאות לצמצום אי-השוויון על רקע
כלכלי ,במסגרת "עמודי האש" .3אכן ,מנתוני הסקר החברתי לשנת

212013

עולה כי ,למרות

הכיסוי הנרחב של ביטוח הבריאות הציבורי 11% ,לא רכשו תרופת מרשם בשנה הקודמת בשל
קשיים כלכליים.
קבלת קצבת נכות/ניידות נמצאה כמנבא חזק ועצמאי הן לסיכוי מוגבר להוצאות על רכישת
תרופות והן לרמת הוצאות גבוהה ,כאשר נמצאה אינטראקציה בין קבלת קצבת נכות/ניידות
לבין בעלות על ביטוחי בריאות משלימים בהשפעה על גובה ההוצאה .הימצאות של ביטוח
משלים כלשהו בבעלות משק הבית מבטלת את ההשפעה של הימצאות חברי בית נכים על גובה
ההוצאה.

20צ'רניחובסקי ד ,.בלייך ח .ורגב א )2016( .ההוצאה הפרטית על בריאות בישראל ,מתוך "דוח מצב המדינה  ."2016מרכז טאוב
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צמצום ההבדלים נובע מכך שבעלות על ביטוח בריאות משלים כלשהו מביאה להגדלת ההוצאה
על תרופות בקרב משקי בית שאינם מקבלים קצבת נכות בכ ,32%-אך אינה משפיעה על גובה
ההוצאה בגין תרופות בקרב מקבלי קצבת הנכות.
ממצאים אילו נותרים גם במודל הבוחן הוצאה על תרופות מרשם בלבד .מכאן ניתן להסיק
שמקבלי קצבת נכות כנראה מסתמכים בעיקר על תרופות המרשם שבסל .לעומת זאת ,העלייה
בהוצאות בקרב משקי בית ללא נכים הרוכשים ביטוחי בריאות משלימים יכולה לנבוע מרכישה
מוגברת של תרופות יקרות ללא מרשם ותרופות מרשם שאינן בסל .בנוסף ,ייתכן ואילו שצופים
כי יהיה עליהם לרכוש תרופות יקרות שאינן בסל באופן תדיר דואגים לרכוש ביטוח בריאות
משלים מלכתחילה.
יש לציין כי טיב הניבוי של המודל הלוגיסטי הרב-משתני ( )c-Statistic=0.636ואחוז השונות
המוסברת במודל הלינארי (כ )8%-יחסית נמוכים ,קרי חלק משמעותי מההבדלים בין משקי בית
בסיכוי ובגובה ההוצאה על רכישת תרופות מוסבר ע"י משתנים שלא נכללו בסקר.
ייתכן ותרם לכך מבנה הסקר ,בו נתבקשו משקי הבית למלא את היומן עבור תקופה של שבועיים,
ולאחר מכן ההוצאות נופחו לקבלת אומדן חודשי .למרות ששיטה זו מביאה לרמת פירוט ואמינות
גבוהה של הנתונים הנרשמים ביומן היא עלולה להביא להטיות ,שכן משקי בית שלא רכשו
תרופות בשבועיים בהם מילאו את היומן אך כן היו להם הוצאות על תרופות בשבועיים הנותרים,
יקבלו אומדן  0עבור כל החודש ויסווגו כחסרי הוצאה .מצד שני ,רמת ההוצאה הדו-שבועית
מנופחת עבור כל משקי הבית ,גם אם לא רכשו תרופות נוספות בשבועיים הנותרים וגם אם
למשל קנו קנייה מרוכזת שמספיקה למספר חודשים.
מגבלה נוספת של המחקר הנוכחי ,שייתכן ותרמה לטיב הניבוי הנמוך ,הינה היעדר מידע על
המצב הבריאותי של חברי משק הבית ,למשל תחלואה כרונית .הכללת משתנה של קבלת קצבת
נכות/ניידות מספקת לכך מענה חלקי ,שכן פרסום מה ,22Luxembourg Income Study-שבחן
את כלל ההוצאה הפרטית על רפואה מנתוני סקרי הוצאות משקי הבית של  2010עבור  7מדינות,
מצא שאוכלוסייה מוחלשת זו מתמודדת עם רמת הוצאה פרטית גבוהה במיוחד על מוצרי
ושירותי רפואה.

21
Lewin AC, Stier H. The experience of material and emotional hardship in Israel: Do some groups cope better than others?.
Social Indicators Research. 2017 Oct 1;134(1):385-402.
22
Baird KE. The incidence of high medical expenses by health status in seven developed countries. Health Policy. 2016 Jan
1;120(1):26-34.
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לסיכום ,למרות הפיקוח על מחיר התרופות הכלולות בסל הבריאות ,עדיין ההשתתפות העצמית
על תרופות הינה רגרסיבית ,כך שהנטל היחסי של ההוצאות גדול יותר בקרב בעלי ההכנסות
הנמוכות .בנוסף ,נראה כי

ההנחות והפטורים שקידם משרד הבריאות אינן מספיקות

לאוכלוסיית אלה ולאוכלוסיית הקשישים לנוכח העלייה בצרכים הרפואיים שלהם .יש מקום
לבחינה של עלות ההשתתפות העצמית על תרופות בישראל ,ולבחון צעדים להגברת הנגישות
הכלכלית לתרופות בקרב אוכלוסיות מטרה.
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פרק  .7הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי ומצב
הבריאות לאורך זמן
מיכל בנדרלי  , 2 ,1רונן פלוס  ,3חבי מורד  ,3אמה אברבוך  ,4לורנס פרידמן  ,3עפרה קלטר-ליבוביץ

,1

12

תקציר
הקשר בין אי שוויון חברתי-כלכלי לפערים בבריאות הוא דו-כווני .אך בעוד שחשיבותו של מעמד חברתי-
כלכלי כמנבא פערים בבריאות נתמך על ידי שורה של מחקרים ,כולל מחקרים ארוכי טווח ,הקשר בכוון
ההפוך ,דהיינו בין מצב הבריאות למעמד חברתי-כלכלי שנוי במחלוקת .בעבודה זו בחנו מגמות עיתיות בקשר
בין מעמד חברתי כלכלי לבין מצב הבריאות בשני הכוונים ,כבסיס לתכנון מדיניות לצמצום פערי בריאות
באוכלוסייה.
שיטות  :העבודה מבוססת על ארבעת הגלים הראשונים של סקר ארוך טווח של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (בשנים ,)2016 ,2014-2015 ,2013 ,2012 :סקר רב-שנתי העוקב אחר נפשות במדגם קבוע
של משקי בית לאורך זמן .בניתוח הנתונים נכללו  11,461בני  25ומעלה שהשתתפו בסקר וסיפקו הערכה של
מצב הבריאות.
תוצאות :משתתפים עם מאפייני מעמד חברתי-כלכלי נמוך ,כולל הכנסה נמוכה ,משק בית בחובות או
השכלה נמוכה ,דווחו בשכיחות גבוהה יותר על מצב בריאות לא כל כך טוב או בכלל לא טוב (בריאות לקויה)
בסקר הראשון בו השתתפו .לאחר תיקנון לגיל ,מצב הבריאות ההתחלתי ומשתנים נוספים ,הסיכון לדווח על
בריאות לקויה היה גבוה יותר בגברים (בכמעט  ,)40%ערבים (פי  ,)2.4עולים משנות ה 90-ואילך (פי כ)2.5-
וכאלה עם שליטה נמוכה בעברית (פי יותר מ .)2-השכלה על-תיכונית והכנסה גבוהה מ ₪ 8000-לחודש,
לעומת זאת ,היו קשורים לסיכון נמוך ביותר מחצי לבריאות לקויה .כ 38%-מהמשיבים שהשתתפו בשני
סקרים לפחות ,דווחו על שינוי במצב הבריאות במשך המעקב (חציון 3 :שנים) ,עם שיעור דומה של מדווחים
על שיפור או על שינוי לרעה .הקשר בין מאפיינים חברתיים כלכליים ומצב הבריאות בהמשך המעקב נבדק
מעבר להשפעה הצפויה של גיל ,מצב הבריאות ההתחלתי ומשתנים נוספים .בעוד שמשתתפים עם השכלה
ברמה של תעודת בגרות ומעלה היו בסיכון נמוך ב 30%-ויותר להרעה במצב הבריאות במהלך המעקב,
בהשוואה למשתתפים ללא תעודת בגרות ,לאום ערבי (פי יותר מ ,)2-עלייה משנות ה 90-ואילך (פי יותר מ-
 2למחצית הראשונה של שנות ה )90-ושליטה לא טובה בעברית (סיכון גבוה ב )40%נמצאו קשורים לסיכון
גבוה יחסית להרעה במצב הבריאות ובהתאמה לסיכוי נמוך יותר לשיפור במצב הבריאות.
בבחינת הקשר בכוון ההפוך (בין בריאות למצב כלכלי) ,מצאנו בניתוח רב-משתני בו נלקחו בחשבון גם השכר
ההתחלתי ,מאפיינים חברתיים כלכליים ואחרים ,כי שכרם של אלה שהגדירו את מצב בריאותם כלא טוב
כלל ,בסקר הראשון ,נמוך בסקרים חוזרים בכ 15%-בממוצע ,משכרם של אלה שהגדירו את מצב בריאותם
כטוב מאוד .גם שכרם של בעלי מגבלה גופנית נמוך ב 6%-משכרם של אלה ללא מגבלה .הקשר בין בריאות
לקויה לתעסוקה חלקית או אי תעסוקה עשויה להסביר חלק מהקשר שנמצא בין בריאות לשכר.
מסקנות :גורמים חברתיים-כלכליים כולל השכלה נמוכה ,הכנסה נמוכה ,שליטה לא טובה בעברית ,עלייה,
אי שייכות לכוח העבודה והשתייכות לחברה הערבית נמצאו קשורים לבריאות לקויה ושינוי לרעה במצב
הבריאות לאורך זמן .מדיניות התומכת בצמצום העוני ומיצוי פוטנציאל ההשתכרות בשילוב עם הסרת חסמים
לשירותי בריאות הקשורים למאפיינים שזוהו ,צפויים לסייע להשגה ושימור של בריאות טובה באוכלוסייה.

 1 1מרכז הידע בנושא אי שוויון בבריאות .היחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי-דם; מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות מרכז
רפואי שיבא ,רמת גן 2 .החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת ,הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב 3 .היחידה לביו סטטיסטיקה.
מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות מרכז רפואי שיבא ,רמת גן 4 .מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות ,ירושלים
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מבוא
אי שוויון חברתי -כלכלי הוכר במדינות המערב ובישראל כאחד הגורמים לפערים בבריאות .הקשר בין עוני
לפגיעה בבריאות ,המתואר החל מראשית המאה ה ,19-מדורג כך שככל שרמת ההכנסה גבוהה יותר -מצב
הבריאות טוב יותר .בבריטניה ,לדוגמא ,נמצאה עלייה רציפה בתוחלת החיים ושנות חיים ללא מגבלה
( ,)disability free life expectancyככל ששכונת המגורים משויכת לאחוזון הכנסה גבוה יותר ] .[1מעבר
לעוני עצמו ,גם מעמד חברתי ומעמד מקצועי גבוהים נמצאו קשורים לרמת בריאות טובה יותר.
הקשרים בין בריאות להכנסה עשויים להיות דו-כיווניים .בכוון אחד ,ההשפעה של הכנסה על בריאות עתידית
נתמכת על ידי מידע ממחקרים ארוכי טווח ,כמו ה British birth cohort study-ושני מחקרי .[2[ Whitehall
מספר מחקרים מצאו שמעמד חברתי-כלכלי מנבא בריאות ותמותה ,לא רק באופן מידי אלא גם שנים רבות
לאחר מכן .הגורמים המתווכים קשר זה כוללים נגישות נמוכה לשירותי בריאות ,התנהגויות בריאות הכרוכות
בסיכון (כגון :עישון) ,וייתכן גם קשר ישיר [. ]3כמו במדינות אחרות ,גם בישראל נמצאו הבדלים בתוחלת
החיים ובשיעורי התחלואה בין אזורים ,קבוצות אוכלוסייה ,רמות השכלה הכנסה ועוד [ .]4בניתוח נתוני סקר
בריאות לאומי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס)  ,2003/4נמצא מצב בריאות טוב יותר בקרב
תושבי יישובים במעמד חברתי-כלכלי גבוה ,מכפי שנמצא בקרב תושבי ישובים במעמד נמוך ובינוני ].[5
לגבי הקשר בכיוון ההפוך ,הדעות חלוקות .התפיסה הרווחת היא שההשפעה של בריאות לקויה על ההון של
הפרט מוגבלת יחסית ] .[6הדעה בקרב מרבית החוקרים בתחום בריאות הציבור היא שהקשר בין בריאות
לקויה ופגיעה בהכנסה נובע בעיקרו מ"סיבתיות הפוכה" ( ,)reverse causalityהיינו שהמעמד החברתי-
כלכלי הנמוך הוא שאחראי לבריאות הלקויה ולא להיפך .בניגוד לדעה זו ,כלכלנים רבים סוברים כי מדובר
בקשר אמיתי הנובע מפגיעה ממשית של בריאות לקויה בהכנסה לדוגמא ,בעקבות פרישה מוקדמת ].[7
הקשר בין מדדים חברתיים-כלכליים ותמותה ב 10-שנים הוערך בישראל באמצעות השוואה שנערכה על ידי
יפה ומנור בין סקרים שנערכו על מדגמים שונים בנקודות זמן שונות [ .]8הערכה זו אינה מאפשרת ללמוד
באופן ישיר על הקשר בין שינוי במעמד חברתי-כלכלי ושינויים בבריאות לאורך זמן ברמת הפרט וגם אינה
מלמדת על כי וון ההשפעה ,היינו השפעה של המדדים החברתיים כלכליים על מצב הבריאות או השפעה
הפוכה של מצב הבריאות על מדדים חברתיים כלכליים (למשל דרך היקף התעסוקה) .בנוסף ,מדדים
אובייקטיביים מקובלים למצב הבריאות באוכלוסייה ,כגון תוחלת החיים ותחלואה ,מתייחסים לאירועים
קיצוניים ואינם משקפים את מלוא נטל התחלואה לחברה ולפרט וצריכת שירותי הבריאות הכרוכה בו.
סקר ארוך טווח של הלמ"ס ,מאפשר לראשונה ,לעקוב אחר מגמות עיתיות של שינויים במדדים כלליים של
בריאות והקשר שלהם למדדים חברתיים-כלכליים .מטרת המחקר הייתה לנתח את הקשר בין מעמד חברתי-
כלכלי לבין מצב הבריאות לאורך זמן ולאתר קבוצות באוכלוסייה הישראלית הנמצאות בסיכון מוגבר
להתדרדרות במצב הבריאות בעתיד ,כבסיס לתכנון מדיניות שמטרתה לצמצם פערי בריאות הנובעים ממצב
חברתי-כלכלי באוכלוסייה.
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שיטות2

סקר ארוך טווח של הלמ"ס הוא סקר רב-שנתי העוקב ,באמצעות ראיונות חוזרים ,אחר נפשות במדגם קבוע
של משקי בית לאורך השנים .במסגרת הסקר התבקשו המשתתפים בכל סקר להעריך את מצב בריאותם
בדרך כלל ,באחת מ 4-קטגוריות (טוב מאוד ,טוב ,לא כל כך טוב ,ובכלל לא טוב) .בניתוח הנתונים קיבצנו
את התשובות לשתי קבוצות :בריאות טובה (טוב מאוד ,טוב) ובריאות לא טובה או לקויה (לא כל כך טוב,
בכלל לא טוב) .מגבלה תפקודית הוגדרה על סמך שאלות המתייחסות למגבלה בביצוע פעולות יום-יומיות,
אם המשתתף ציין כי יש לו קושי רב בביצוע אחת הפעולות או שאינו יכול לבצע את הפעולה בכלל במהלך
שישה חודשים לפחות .עבור שני הסקרים הראשונים שלא כללו שאלה על לאום ,הגדרת הלאום נעשתה על
פי דת וארץ לידה .מידע חסר על שליטה בעברית הושלם על פי שפת אם ,שפה עיקרית ,ארץ לידה וקבוצת
אוכלוסייה.
מאפייני מעמד חברתי-כלכלי ברמת הפרט כללו :השכלה ,תעסוקה והכנסת הפרט (במחירים קבועים לפי
מדד מחירים לצרכן ממוצע ב ,2012-השנה הראשונה לסקר) .ברמת משק הבית נכללו :צפיפות דיור ,בעלות
על דירה והכנסה למשק הבית .על פי הכנסה שנתית של משק הבית ומספר הנפשות ,חישבנו הכנסה לנפש
סטנדרטית במשק הבית (כפי שנעשה בסקר הוצאות משקי בית) .הנתונים להלן מתבססים על ארבעת הגלים
הראשונים של הסקר (בשנים .)2016 ,2014-2015 ,2013 ,2012 :ניתוח הנתונים מתבסס על שיטות מורכבות
המותאמות למאפייני המדגם והסקר (ראיונות חוזרים ,אותם משקי בית) .יחס צולב ( )odds ratioמבטא את
הסיכון למשתנה המנובא (לדוגמא בריאות לקויה) מול הסיכון בקטגורית היחס.

ממצאים
סה"כ נכללו בסקר ארוך טווח של הלמ"ס  11,511בני  25ומעלה (שהם  76%מכלל משתתפי הסקר) ,מתוכם
 11,461סיפקו הערכה של מצב בריאותם )21%( 2363 .המשתתפים שהגדירו את בריאותם כלקויה (לא טובה
או בכלל לא טובה) בסקר הראשון ,היו מבוגרים ב 18-שנים בממוצע בהשוואה לאלה שהגדירו את בריאותם
כטובה (טבלה  .)7.1כאשר משווים משתתפים בגיל דומה ,מוצאים כי הערכת הבריאות כלקויה מאפיינת יותר
נשים ,לא נשואים ,בעלי השכלה נמוכה ,ממוצא לא יהודי ,עולים ,ובעלי שליטה פחות מטובה מאוד בעברית.
כמפורט בטבלה  ,7.1שיעור גבוה יותר של משתתפים במעמד חברתי-כלכלי נמוך הגדירו את בריאותם כלא
טובה .בין המדווחים על בריאות לקויה ,שיעור נמוך יותר של מועסקים ושיעור גבוה יותר של בעלי הכנסה
נמוכה ,או חברים במשק בית בחובות ( 40%לעומת  17%בקרב בעלי בריאותם טובה) .מאידך ,השכלה ברמת
תעודת בגרות ומעלה והכנסה של  ₪ 2894ומעלה ,קשורים עם סיכון נמוך יותר לבריאות לקויה.
בכל אחת משנות הסקר נמצא מדרג ברור של שיעורים גבוהים יותר של בריאות לקויה ככל שרמת ההכנסה
לנפש סטנדרטית במשק הבית נמוכה יותר (תרשים .)7.1

 2המחקר נערך במימון מכון אהרן למדיניות כלכלית ודוח המחקר המלא פורסם כנייר עמדה באתר מכון אהרון
(.)https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/pages/economics_and_health.aspx
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שיעור משתתפים שהגדירו את בריאותם כלא טובה לפי הכנסה חודשית ממוצעת
( )₪לנפש סטנדרטית במשק הבית

תרשים :7.1

הכנסה חודשית :₪
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טבלה  .7.1מאפייני  11,461משתתפי סקר ארוך טווח בני  25ומעלה לפי מצב הבריאות בסקר
הראשון
מצב הבריאות

גיל ממוצע ()95% CI

בריאות לקויה

בריאות טובה

)N (%

)N (%

)(61.2-62.5

-43.8)2(43. 61.9

יחס סיכונים לבריאות לקויה
)(95% CI
(2.81-2.85) 43.5

OR
2.83

1

מין
גברים

)(46.5

(49.9) 1031

Ref. 4530

נשים

)(53.5

(50.1) 1331

-1.43)9(1.0 4565

1
1.25

מצב משפחתי
נשוי

)(60.0

(71.1) 1408

Ref. 6475

1

גרוש/פרוד

)(16.1

(9.1) 323

(1.41-2.33) 767

1.82

אלמן

)(9.3

(4.8) 461

-3.09)2(1.7 302

2.30

רווק

)(14.6

(14.9) 164

(1.20-2.09) 1537

1.59

מתגורר בגפו

)(13.5

(10.4) 462

-1.73)9(1.0 830

1.37

השכלה
ללא תעודת בגרות

)(57.2

(30.0) 1249

Ref. 2612

1

תעודת בגרות

)(12.7

(17.5) 244

-0.50)1(0.3 1646

0.39

השכלה על תיכונית

)(30.1

(52.5) 760

(0.23-0.33) 4742

0.28

יהודי

)(59.7

(80.6) 1686

לאום
Ref. 7216

1

ערבי

)(32.2

(15.2) 528

-5.63)60(3. 1484

4.50

אחר

)(8.1

(4.2) 146

)50(2.22-4. 395

3.16

מוצא
1

ישראל

)(56.5

(66.2) 949

Ref. 6360

אירופה-אמריקה

)(30.8

(24.5) 925

)2-2.07(1.3 2042

1.66

אסיה

)(4.7

(3.7) 214

-2.50)2(1.2 264

1.75

אפריקה

)(8.0

(5.6) 269

(1.39-2.52) 422

1.87

יליד ישראל

)(56.5

(66.2) 949

Ref. 6360

עלו לפני שנות ה90-

)(17.9

(17.7) 756

)3(0.99-1.5 1249

1.23

עלו בין 1990-1995

)(13.3

(8.3) 372

(2.01-3.38) 754

2.61

עלו מ 1996-ואילך

)(12.3

(7.8) 278

(1.79-3.09) 719

2.35

עליה
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טבלה ( 1המשך)
מצב הבריאות
בריאות לקויה

בריאות טובה

)N (%

)N (%

)(95% CI

OR

שליטה בעברית
טובה מאוד

)(44.2

(74.7) 947

Ref. 6904

טובה

)(17.8

(12.8) 407

)3-2.62(1.7 1106

2.13

בינונית

)(15.2

(6.3) 330

)4-6.64.00( 562

5.15

חלשה

)(13.2

(4.0) 367

)4(5.25-9.4 322

7.04

לא יודע כלל

)(9.6

(2.2) 306

(7.99-15.69) 186

11.20

בעלות על דירה

)(63.9

(69.1) 1601

(0.42-0.62) 6052

1

0.51

הכנסת הפרט (לפי חמישונים של הכנסה חודשית ממוצעת)
1

נמוך מ1,685-

)(30.2

(17.5) 522

Ref. 1661

2,893 - 1,685

)(25.3

(16.7) 690

(0.65-1.06) 1501

0.83

4,750 – 2,894

)(25.3

(19.8) 629

)8-0.84(0.5 1835

0.69

8,027 – 4,751

)(12.6

(22.4) 336

-0.36)1(0.2 2010

0.27

מעל 8,027

)(6.6

(23.6) 186

-0.16)9(0.0 2085

0.12

תעסוקה בשנה האחרונה
מועסק

)(44.7

(74.8) 701

בלתי מועסק

)(3.8

Ref. 7152

1

(2.1) 55

-5.79)9(2.0 208

3.47

לא חלק מכח העבודה )(33.9

(10.4) 575

(6.55-10.13) 1007

8.15

)(17.5

(12.7) 1029

(2.34-3.79) 706

2.98

בגמלאות

מצב כלכלי
חוסכים הרבה

)(0.6

(2.9) 14

Ref. 265

1

חוסכים מעט

)(9.2

(27.8) 242

)2-3.25(0.5 2454

1.33

כיסוי הוצאות

)(39.8

(41.5) 1126

(1.95-11.16) 3606

4.67

שימוש בחסכונות

)(9.9

(10.1) 257

בחובות

)(40.5

(17.6) 661

)30(1.85-11.1 881
-33.49)2(5.7 1660

4.54
13.84

 1יחס צולב לעלייה של  10שנים בגיל
המאפיינים בטבלה (מלבד גיל) מתוקננים לגיל בגישה ישירה עם כלל המדגם כאוכלוסיית היחס –Ref. .קטגורית היחס -OR ,יחס
סיכונים או יחס צולב (הסיכון לבריאות לקויה ביחס לקטגורית היחס) -CI ,רווח סמך.
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הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי בתחילת המעקב למצב הבריאות בסקרים חוזרים
מאחר ולא כל הנסקרים השתתפו בכל הסקרים ,הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי לבין בריאות לא טובה
בסקרים עוקבים נבדק בקרב  6,113נבדקים ,שהשתתפו בשלושה סקרים לפחות.
בהשוואה לכלל בני  25ומעלה ,בני  25ומעלה שהשתתפו בשלושה סקרים לפחות הם מעט מבוגרים יותר
(בני  49בממוצע בהשוואה ל 45 -בכלל המדגם) ,עם שיעור גבוה יותר :של נשים ( 53%בהשוואה ל,)49%-
נשואים ( 73%לעומת  )64%בני החברה הערבית ( 19%מול  16%בכלל המדגם) ,עם השכלה על תיכונית
( 52%בהשוואה ל ,)45%-בעלי דירה ( 70%לעומת  ,)64%ובעלי הכנסה גבוהה יותר ( 43%מהם בשני חמישוני
ההכנסה העליונים בהשוואה ל 37%בכלל המדגם).
לאחר תיקנון לגיל ,למצב בריאות בסקר הראשון בו השתתף הנסקר ולמשתנים נוספים ,גברים נמצאו בסיכון
גבוה בכמעט  40%לבריאות לקויה בסקרים חוזרים בהשוואה לנשים (תרשים  .)7.2בנוסף ,אלמנים ,רווקים,
ערבים ,ועולים נמצאים בסיכון גבוה לבריאות לקויה לעומת עמיתיהם בקטגורית היחס .שליטה לא טובה
בעברית הייתה קשורה עם סיכון של יותר מפי שניים לבריאות לקויה במהלך המעקב ,גם לאחר שמשתנים
אחרים נלקחו בחשבון .לעומת זאת ,בעלי הכנסה גבוהה ואלה עם תעודת בגרות או השכלה גבוהה נמצאים
בסיכון נמוך יותר לבריאות לקויה.
הקשר בין מעמד חברתי כלכלי בסקר הראשון לשינוי במצב הבריאות לאורך שנות הסקר (חציון 3 :שנים)
נבחן בניתוח רב-משתני בקרב משתתפים בשני סקרים לפחות ,בו נלקח בחשבון מצב הבריאות בתחילת
המעקב 1,545 .ממשתתפי הסקר ( )18%הגדירו את מצב בריאותם בסקר האחרון בו השתתפו כטוב יותר
מאשר בסקר הראשון בו השתתפו )19%( 1,653 ,הגדירו את מצב בריאותם בסקר האחרון כפחות טוב ועבור
 )62%( 5,241נותר מצב הבריאות ללא שינוי .עבור  65משתתפים היה המידע חסר .כצפוי ,גיל הוא מנבא
חשוב לשינוי במצב הבריאות .גיל גבוה ב 10-שנים בתחילת המעקב ,נמצא קשור עם סיכוי קטן פי  2לשיפור
וגדול בכמעט פי  2להרעה במצב הבריאות בהמשך (טבלה  .)7.3משתתפים שהשלימו תעודת בגרות או רכשו
השכלה על-תיכונית נמצאו בסיכון נמוך יותר (בשיעור של  )35% - 30%להרעה במצב הבריאות בהשוואה
לאלה שלא השלימו תעודת בגרות ,זאת מעבר להשפעת הגיל ,מצב הבריאות ההתחלתי ומאפיינים אחרים
שנכללו במודל (טבלה  .)7.3בנוסף ,ערבים ,עולים משנות ה 90-ואילך ,משתתפים עם שליטה נמוכה יותר
בעברית ואילו שאינם שייכים לכוח העבודה (שלא בגין פרישה) נמצאו בסיכון גבוה יחסית להרעה במצב
הבריאות.
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תרשים  .7.2הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי בסקר הראשון לבין בריאות לא טובה בסקרים
עוקבים

 – Ref.קטגורית היחס – OR ,יחס צולב או יחס הסיכונים (הסיכון הממוצע לבריאות לא טובה בהערכות חוזרות ביחס לקטגורית
היחס) -CI ,רווח סמך .מלבד המשתנים המפורטים בתרשים ,המודל מתוקן גם למצב הבריאות ההתחלתי על ציר ה X-מוצג יחס
הסיכונים על סקאלה לוגריתמית.

פרק  .7הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי ומצב הבריאות לאורך זמן

טבלה  .7.3הקשר בין מצב חברתי-כלכלי בסקר הראשון לבין שינוי במצב הבריאות
בסקרים עוקבים

גיל:

לעליה ב 10-שנים

שינוי במצב הבריאות
שינוי לטובה
שינוי לרעה
OR
(95% CI) OR
)(95% CI
0.54
(0.54-0.55) 1.75
)(1.73-1.76

השכלה:

ללא תעודת בגרות
תעודת בגרות
השכלה על תיכונית

Ref.
)(0.55-0.89
)(0.53-0.79

Ref. 1
(0.64-1.26) 0.70
(0.95-1.64) 0.65

1
0.90
1.25

לאום:

יהודי
ערבי

Ref.
)(1.65-2.86
)(0.85-1.88

Ref. 1
(0.77-1.62) 2.18
(0.51-1.50) 1.26

1
1.12
0.87

עלייה:

יליד הארץ
לפני 1990
1990-1995
 1996ואילך

Ref.
)(0.95-1.55
)(1.61-2.95
)(1.09-2.18

1
1.21
2.18
1.54

Ref.
)(0.71-1.33
)(0.46-1.03
)(0.37-0.95

1
0.97
0.69
0.59

שליטה בעברית:

טובה
לא טובה

Ref.
)(1.09-1.86

Ref. 1
(0.49-0.95) 1.43

1
0.69

תעסוקה:

מועסק
לא מועסק
לא חלק מכח העבודה
בגמלאות

Ref.
)(0.72-2.12
)(1.08-1.81
)(0.79-1.41

Ref.
)(0.55-2.27
)(0.49-0.94
)(0.65-1.35

1
1.12
0.68
0.94

הכנסה חודשית:
₪

פחות מ4,751-

אחר

8,027 – 4,751
מעל ל8,027-
בעלות על דירה:

1
1.24
1.40
1.05
1

Ref.
)(0.65-1.04
)(0.64-1.03

Ref.
(0.91-1.69) 0.82
(0.97-1.91) 0.81

1
1.24
1.36

))0.68-1.01

)0.97-1.65( 0.83

1.27

 – Ref.קטגורית היחס – OR ,יחס צולב (הסיכון הממוצע לשינוי מצב הבריאות ,בהערכות חוזרות ,ביחס לקטגורית היחס) -CI ,רווח
סמך .המודל מתוקן גם למצב הבריאות ההתחלתי.

הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי בתחילת המעקב למגבלה גופנית בסקרים חוזרים
לאחר תיקנון לגיל ,למגבלה גופנית בהתחלה ולמשתנים נוספים בכניסה ,אלמנים נמצאו בסיכון גבוה יחסית
למגבלה גופנית ( ,)OR=1.91, 95% CI: 1.78-3.09בעוד שבעלי השכלה גבוהה (OR=0.49, 95% CI: 0.37-
 ,)0.65מועסקים ( ,)OR=0.45, 95% CI: 0.22-0.94או בעלי הכנסה גבוהה ()OR=0.50, 95% CI: 0.35-0.71
היו בסיכון נמוך יותר לאורך הזמן .מין ,מגזר אוכלוסייה ,או עלייה ,לא נמצאו קשורים למגבלה גופנית לאורך
המעקב.
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הקשר בין מצב הבריאות להכנסת הפרט
בכל אחד מגלי הסקר נמצא מדרג ברור של הכנסה נמוכה יותר ככל שמצב הבריאות טוב פחות (תרשים .)7.3
ב 2012-לדוגמא ,ההכנסה החודשית הממוצעת בקרב אלה שהעריכו את בריאותם כטובה מאוד עמדה על
 ,6,255₪בעוד שההכנסה בקרב אלה שהעריכו את בריאותם כלא טובה כלל עמדה על כמעט מחצית.

תרשים  .7.3הכנסה חודשית ממוצעת לפי מצב הבריאות על פי הערכה עצמית

מצב הבריאות :לא טובה בכלל

לא כל כך טובה

טובה

טובה מאוד
8

7.461
7.116
6.748
6.472 6.357

6.294

6.255
5.893

6
5

4.079

4.226
3.976

3.817
3.494

3.881

4

3.415

3.335

3
2
1

הכנסה חודשית באלפי ש"ח

7

0
2016

2014-15

2013

2012

שנת הסקר
מאחר והן הכנסה והן מצב הבריאות קשורים לגיל ומאפיינים נוספים ,בחנו את הקשר בין מצב הבריאות
בסקר הראשון לבין הכנסה במחירים קבועים בסקרים חוזרים באמצעות ניתוח רב משתני .הניתוח כלל תקנון
להכנסה ההתחלתית ,מין ,גיל ולאינטראקציה בין גיל למספר הסקר .מצאנו כי לרווקים ,ערבים ,וחסרי שליטה
טובה בעברית ,הכנסה נמוכה יותר ,בעוד שהשכלה ברמה של תעודת בגרות ומעלה קשורה באופן מדורג עם
הכנסה גבוהה יותר בהמשך (תרשים  .)7.4באותו מודל ,מגבלה גופנית נמצאה קשורה בהכנסה נמוכה ב6%-
מזו של אנשים שאינם סובלים ממגבלה גופנית .בדומה ,מצאנו קשר מדורג בין מצב הבריאות לבין ההכנסה,
באופן שההכנסה של אלו שהגדירו את מצב בריאותם כלא טוב בכלל ,הייתה נמוכה ב 15%-מזו של אלה
המגדירים את בריאותם כטובה מאוד .בחינה מדוקדקת של האינטראקציה בין הזמן לבין הכנסה בשכבות
גיל ,מראה כי השינויים בהכנסה מוגבלים לעלייה בשכר עם הזמן בקרב צעירים (קבוצת הגיל  .)25-49בשאר
קבוצות הגיל לא נמצא שינוי בהכנסה במהלך זמן המעקב הקצר שנבדק .בקרב בעלי הכנסה ,לא נמצא קשר
בין הערכה עצמית של מצב הבריאות בסקר הראשון לבין שינוי בהכנסה לאורך הזמן.

פרק  .7הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי ומצב הבריאות לאורך זמן

תרשים  .7.4הקשר בין מאפיינים ורמת הכנסה יחסית של הפרט בסקרים חוזרים– ניתוח רב
משתני היררכי

המודל מתוקן גם לגיל ,מין ,ושכר התחלתי וכולל אינטראקציה בין מין וזמן ואינטראקציה בין מצב בריאות התחלתי וזמן.

קשר בין מצב הבריאות לתעסוקה
תעסוקה היא מתווך אפשרי בקשר בין מצב הבריאות להכנסה .לאחר תיקון למצב התעסוקה בסקר הראשון,
גיל ,ומשתנים נוספים (טבלה  ,)7.5בריאות לקויה בסקר הראשון נמצאה קשורה עם סיכון גבוה יותר
לתעסוקה חלקית ( ,(OR=1.73לא להיות מועסק ( )OR=1.71ולא להיות חלק מכוח העבודה ()OR=2.15
במהלך המעקב .לעומת זאת ,מגבלה גופנית הייתה קשורה לאי הכללות בכוח העבודה ( )OR=1.97ולא
לתעסוקה חלקית או העדר תעסוקה .כאשר תיקננו גם להכנסה לנפש סטנדרטית (כביטוי להכנסה העומדת
לרשות הפרט מסך ההכנסות למשק הבית) נמצאו אומדנים דומים.
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טבלה  .7.5הקשר בין מצב הבריאות ומגבלה גופנית להיקף התעסוקה – ניתוח רב משתני היררכי
(95% CI) Ratio
תעסוקה חלקית

מובטל

לא בכח העבודה

מגבלה גופנית

)4(0.87-1.6

(1.32-2.93) 1.20

(0.90-2.46) 1.97

1.49

בריאות לקויה

-2.37)7(1.2

(1.44-3.21) 1.73

-2.88)2(1.0 2.15

1.71

לאום:

מצב משפחתי:

השכלה:

עלייה:

שליטה בעברית:

Ref.

Ref.

1

יהודי
ערבי

)(0.91-1.52

(1.11-2.18) 1.18

(1.41-2.98) 1.55

2.05

אחר

)(0.80-2.01

(0.38-1.94) 1.27

(0.49-2.13) 0.86

1.03

נשוי

Ref.

Ref.

1

Ref.

1

Ref.

1

1

1

פרוד/גרוש

)(0.71-1.26

(0.67-1.71) 0.95

(0.89-2.75)1.07

1.57

אלמן

)(0.65-2.61

(0.63-2.40) 1.30

(0.21-1.68)1.23

0.59

רווק

)(1.00-1.60

(1.13-2.26) 1.27

(1.64-3.38)1.60

2.35

ללא תעודת בגרות
תעודת בגרות

Ref.

Ref.

1

Ref.

1

1

)(0.70-1.13

(0.32-0.64) 0.89

(0.40-0.93) 0.46

0.61

השכלה על תיכונית )(0.60-0.88

(0.20-0.36) 0.73

(0.25-0.48) 0.27

0.35

Ref.

Ref.

1

יליד הארץ
לפני 1990

)(0.91-1.59

(0.72-1.82) 1.21

(0.45-1.55) 1.15

0.84

1990-1995

)(0.62-1.11

(0.48-1.35) 0.83

(0.31-0.94) 0.81

0.54

 1996ואילך

)(0.38-0.80

(0.40-1.10) 0.56

(0.41-1.13) 0.66

0.68

טובה
לא טובה

Ref.
)(0.86-1.58

Ref.
)(2.72-5.72

Ref.
1
)3(1.24-2.8 3.95

1
1.16

Ref.

1

1

1
1.88

המודל מתוקן גם לגיל ,מין , ,מצב תעסוקה התחלתי וכולל אינטראקציה בין היקף תעסוקה התחלתי וזמן.

סיכום ודיון
ממצאי העבודה חושפים קשר בין מאפייני מעמד חברתי-כלכלי נמוך וסיכון לבריאות לקויה ולשינוי לרעה
במצב הבריאות לאורך זמן ,מעבר להשפעת הגיל ,מצב הבריאות ההתחלתי ומאפיינים נוספים .השכלה
נמוכה ,הכנסה נמוכה ,שליטה לא טובה בשפה העברית ,עלייה ,אי שייכות לכוח העבודה והשתייכות לחברה
הערבית ,כפי שתועדו בסקר הראשון היו הגורמים העיקריים הקשורים לסיכון גבוה יותר לבריאות לקויה
לאורך הזמן .בכיוון ההפוך ,מוגבלות גופנית ובריאות פחות טובה היו קשורות ,באופן גבולי ,להכנסה נמוכה
יותר בקרב בעלי הכנסה לאורך זמן ,אך לא לשינוי בהכנסה עם הזמן.
הסיכון הנמוך יותר לבריאות לקויה שנמצא בעבודה זו בקרב בעלי השכלה גבוהה ובעלי הכנסה גבוהה ,עולה
בקנה אחד עם מחקרים מארצות שונות שמצאו קשר בין רמת הכנסה ורמת השכלה ,לבין מחלת לב כלילית
ותמותה [ .]9במחקר הנוכחי מצאנו ,כי השכלה על תיכונית קשורה להשפעה מגנה גם מפני הדרדרות עתידית

פרק  .7הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי ומצב הבריאות לאורך זמן
במצב הבריאות .ממצאים דומים דווחו גם ממעקב של  9שנים בקרב בני  50-59בכניסה ,ביפן ,עבור הערכה
עצמית של מצב הבריאות ,מגבלה תפקודית ומצוקה נפשית [ .]10במחקר היפני נמצא כי ההשפעה מתווכת
על ידי התנהגות בריאות (פעילות גופנית בשעות הפנאי ,עישון ,שתיית אלכוהול ,מעקב רפואי מסודר) ומידת
הפעילות החברתית ,בהיקף של  42%בנשים ו 55%-בגברים ,אך אינה מתווכת על ידי מצב כלכלי (לפי
הוצאות משק בית) .אותם גורמים מתווכים הסבירו בסדר גודל דומה גם את הקשר בין השכלה לבין מגבלה
גופנית ומצוקה נפשית לאורך הזמן .התפקיד של התנהגות בריאות כגורם מתווך חשוב בין מעמד חברתי-
כלכלי לבין מצב הבריאות ותמותה נתמכת על ידי מחקרים נוספים [ .]11גם הון חברתי עשוי למתן את הקשר
בין מעמד חברתי-כלכלי לבין מצב הבריאות .צ'רניחובסקי ושרוני דווחו על מצב בריאות טוב מהצפוי על פי
מעמד חברתי-כלכלי בקרב חרדים ,שהוסבר על ידי הון חברתי גבוה הכולל תמיכה פסיכוסוציאלית ועזרה
קהילתית [.]12
השכלה ,סמן אמין ומתוקף של מצב חברתי-כלכלי ,ושליטה בעברית תורמים לאוריינות בריאות ,היינו היכולת
והמוטיבציה של הפרט להשיג גישה למידע ,להבין אותו ולהשתמש בו ,באופן המקדם בריאות תקינה ומשמר
אותה [ .]13במחקר זה מצאנו כי שליטה לא טובה בעברית ,מעבר לרמת ההשכלה ,קשורה לסיכון למעלה
מפי שתיים להגדרת הבריאות כלא טובה בסקרים חוזרים ,ולאורך הזמן לסיכון גבוה יותר להרעה במצב
הבריאות וסיכוי נמוך יותר לשיפור במצב הבריאות .שליטה פחות מטובה מאוד בעברית מאפיינת בישראל
בעיקר את המבוגרים מבין העולים ובני החברה הערבית ,שני מאפיינים שנמצאו בעבודה זו כקשורים באופן
עצמאי לבריאות לקויה בסקרים חוזרים ובסיכון גדול יותר להידרדרות במצב הבריאות לאורך זמן .אוריינות
בריאות נמוכה קשורה לאורח חיים שאינו מקדם בריאות ,לקושי בניווט במערכת הבריאות ,ולניצול תת
אופטימלי של שירותי רפואה ,כמו גם להיענות נמוכה לטיפול תרופתי ,לאשפוזים ולסיכון מוגבר לתמותה
[ .]14,9בהצהרה מדעית שפורסמה לאחרונה ,הכיר ה American Heart Association-באוריינות בריאות
נמוכה כגורם העשוי לעכב השגת יעדים שהוגדרו בתוכניות ארוכות טווח לשיפור בריאות האוכלוסייה ומניעת
תמותה מוקדמת [.]14
השכלה נמוכה והכנסה נמוכה ,שנמצאו קשורים בעבודה זו הן לסיכון לבריאות לקויה לאורך זמן והן לשינוי
לרעה במצב הבריאות ,קשורות זו בזו דרך רמות השכר והפריון הנמוכות בקרב חסרי השכלה אקדמית [.]15
 Robertsonועמיתיו מצאו באמצעות ניתוח נתונים מחמישה גלי מחקר הפנל West of Scotland Twenty-
 07כי הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי לבין ההשפעה המצטברת של מספר גורמי סיכון קרדיווסקולריים,
מטבוליים וסמני דלקת (צבר שכונה  allostatic loadומנבא תחלואה כרונית) מוסבר במידה רבה באמצעות
גורמים חומריים (בעלות על דירה ,הכנסה) והתנהגות בריאות (בעיקר עישון) [ .]16על רקע יציבות כלכלית
ושיעורי אבטלה נמוכים ,ההכנסה הפנויה לנפש בישראל נמוכה בהשוואה לממוצע מדינות ה]17[ OECD-
וישראל נמצאת במקום שני מבחינת שיעור הפרטים מתחת לקו העוני [ .]15על חשיבות ההכנסה כמנבא
של מצב הבריאות על פי הערכה עצמית ,ניתן ללמוד ממחקר פנל שנערך כבר יותר מ 20-שנה בארה"ב ( the
 ]18[ ,)Panel Study of Income Dynamicsאשר מצא כי קבלת דמי אבטלה קשורה לסיכון נמוך יותר
להגדרה של הבריאות כלקויה בשנה שלאחר אובדן מקום העבודה .זאת ,מעבר להבדלים במצב הבריאות
וההכנסה לפני אובדן מקום העבודה והבדלים הקשורים לזכאות לדמי אבטלה .למרות שההשפעה החיובית
של צמצום השפעת הירידה בהכנסה בעקבות אבדן מקום העבודה עשויה לתמוך באפשרות שהקשר בין
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הכנסה לבין הבריאות הוא סיבתי ,הערכה הסובייקטיבית של מצב הבריאות פותחת פתח לאפשרות כי
ההשפעה עשויה לשקף גורמים פסיכולוגיים ולא בהכרח שינוי אובייקטיבי במצב הבריאות .אלא שממצאים
על קשר בין מעמד כלכלי לבין מצב הבריאות דווחו גם עבור תוצאים אובייקטיביים .סקר פנל בנושא הבריאות,
ההזדקנות והפרישה באירופה ובישראל ( )SHARE ; Survey of Health, Ageing and Retirementבני 50
ומעלה ובני זוגם [ ]19מצא קשר הפוך בין רמת ההכנסה למספר המחלות הכרוניות מהן סובל המשתתף (2.7
בחמישון ההכנסה הנמוך לעומת  1.8בחמישון ההכנסה העליון) [ .]20בנוסף ,מחקר חתך במדגם אוכלוסייה
בארה"ב (משתתפי ה )National Health Interview Survey-מצא קשר הדרגתי בין רמת השכלה ,רמת
הכנסה והעדר תעסוקה לבין ריבוי תחלואה גם בקרב צעירים הנכללים בטווח הגיל .]21[ 30-64
מעמד חברתי-כלכלי קשור גם לקצב ההזדקנות .ניתוח של נתונים מ 37-מחקרי עוקבה ( 109,000משתתפים)
מצא כי מעמד חברתי-כלכלי מנבא ירידה בתפקוד עם הגיל [ .]22מעמד חברתי-כלכלי נמוך נמצא קשור
לאובדן של שש שנות תפקוד מלא עד גיל  ,60מעבר להשפעת גיל ,גובה ,שנתון לידה וגורמי סיכון אחרים.
אובדן שנות תפקוד מלא בגין מעמד חברתי-כלכלי נמוך הוא בסדר גודל לפחות כמו בגין השמנת יתר ,סוכרת,
עישון ,יתר לחץ דם ,והעדר פעילות גופנית [.]22
תוחלת החיים בישראל גבוהה ממוצע ה OECD-ועומדת על  84שנים בנשים ו 80-בגברים [ .]17עם העלייה
בתוחלת החיים עולה גם חלקם של בני הגיל השלישי באוכלוסייה .על פי תחזית הלמ"ס ,בשנת  2040צפויים
בני ה 65-ומעלה להוות  14.3%מהאוכלוסייה ובני ה 85-ומעלה  2.5%בהשוואה ל 11%-ו ,1.4%-בהתאמה
בשנת  .]23[ 2015על פי תחזיות אלה ,הנטל הכללי הכרוך בטיפול בבני הגיל השלישי צפוי להיות משמעותי
יותר ככל שחלקו של המעמד החברתי-כלכלי הנמוך באוכלוסייה ,המעמד בו צפויה ירידה גדולה יותר
בתפקוד ,יהיה גדול יותר.
בכיוון ההפוך ,בריאות לקויה ומגבלה תפקודית עשויות לפגוע בכושר ההשתכרות מצד אחד ,ולהביא לעלייה
בהוצאות בגין מצב הבריאות ,מצד שני .בעבודה זו ,מצאנו קשר בין מצב הבריאות ומגבלה תפקודית לבין
הכנסה בהמשך .מאחר ומצב הבריאות ומגבלה תפקודית הם דינמיים ,השפעתם צפויה להיות תלויה במשך
הזמן בו הם מתקיימים והמצב החברתי-כלכלי ההתחלתי .מסמך רקע לדו"ח בנושא עוני כרוני מתאר את
ההשפעות ההדדיות של מצב הבריאות ועוני כרוני כספירלה כלפי מטה ,בה מצב כלכלי ירוד פוגע בבריאות
הפוגעת ביכולת הכלכלית של הפרט ובני ביתו וחוזר חלילה לאורך חיי הפרט [ .]24הקשר בין מצב הבריאות
ומגבלה פיסית לבין ההכנסה מתווך על ידי היקף התעסוקה .בעבודה זו מצאנו כי בעוד שמצב הבריאות קשור
עם סיכוי נמוך יותר לתעסוקה בהיקף מלא (סיכוי גבוה יותר לתעסוקה בהיקף חלקי ,אי-תעסוקה או אי-
שייכות לכוח העבודה) ומגבלה פיסית קשורה בעיקר לאי שייכות לכוח העבודה .בריאות לקויה ומגבלה פיסית
קשורים ביניהם ,שכן טיפול תת אופטימלי במחלה כרונית מגדיל את הסיכון למגבלה פיסית ובכך את הסיכון
לפגיעה ביכולת ההשתכרות ולעלייה בהוצאות .מעקב ארוך יותר עשוי לחשוף למצוא קשרים משמעותיים
יותר ,בעיקר בקרב השכבות הנמוכות של מעמד חברתי-כלכלי.
רב הספרות בנושא עוסקת במודלים תאורטיים .מעבר למודלים ,מרבית המחקרים התומכים בקשרים בשני
הכיוונים מסתמכים על קשרים אקולוגיים בארצות מתפתחות ולא מפרסומים עדכניים בארצות מערביות
מפותחות .לדעת  ,Marmotלמרות שבריאות לקויה עשויה להוות מחסום להצלחה בחיים ,השפעתה קטנה
יחסית ולכן הקשר הוא בעיקר חד כיווני ,מעמד חברתי-כלכלי אינו נקבע על ידי מצב הבריאות ,אלא משפיע

פרק  .7הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי ומצב הבריאות לאורך זמן
על מצב הבריאות [ .]25גם אם לפי טענה זו ,השפעת מצב הבריאות על מעמד חברתי-כלכלי מוגבלת בכלל
האוכלוסייה ,הנתונים מצביעים על פגיעה בהכנסה בגין בריאות לקויה ומגבלה פיסית ,שהשפעתה בקרב
השכבות החלשות עשויה להיות ניכרת.
ההתבססות על מדגם אוכלוסייה גדול ומייצג תורמים לתוקף המחקר .מעקב אחר שינויים על ציר הזמן
בעבודה זו מאפשרים לראשונה לעמוד על כיוון הקשר ולא רק על קורלציה בין המשתנים .בבחינת הממצאים
יש לזכור כי אופיו התצפיתי של המחקר אינו מאפשר הוכחה של קשר סיבתי בין מעמד חברתי-כלכלי לבין
מצב הבריאות .בנוסף ,זמן מעקב קצר יחסית (חציון 3 :שנים ,מקסימום  4שנים) המגביל את הממצאים
לעתיד קרוב .זמן מעקב ארוך יותר יאפשר לעמוד על המשמעות של הקשר בין מעמד חברתי כלכלי בטווח
הארוך ויאפשר להעריך מחדש את הקשרים בשני הכיוונים.
יש לזכור גם כי תוקף ההערכה העצמית של מצב הבריאות עשוי להיות שונה בקבוצות אוכלוסייה שונות בגין
גורמים תרבותיים .לדוגמא ,בקרב חרדים דווח על מצב בריאות טוב מהצפוי על פי מעמד חברתי כלכלי ,בעיקר
בשל תמיכה פסיכוסוציאלית ועזרה קהילתית [ .]12עם זאת ,למרות טיבה הסובייקטיבי ,הגדרה עצמית של
מצב הבריאות נמצאה מנבאת באופן עקבי תמותה עתידית במחקרים רבים [ .]9בין המגבלות הסקר עליו
מסתמכת עבודה זו ניתן למנות מספר מצומצם של משתני בריאות והיעדר מידע על דתיות.

משמעות הממצאים לגבי המדיניות הכלכלית חברתית בישראל
על פי  Marmotעל מדיניות שמטרתה לצמצם פערים כלכליים-חברתיים לטפל בשורש בעיית פערי הבריאות
באוכלוסייה [ .]1,25אקשטיין ועמיתיו מציעים שני יעדים עיקריים במטרה להביא להגברת הצמיחה וצמצום
העוני :העלאת שיעור התעסוקה והעלאת הפיריון והשכר של החמישון התחתון [ .]15צעדים כאלה עשויים,
לאור ממצאי עבודה זו ,לסייע גם בצמצום אי השוויון בבריאות .תכניות לקידום בריאות המתמקדות
באוכלוסיות בסיכון הם גורם משלים חשוב בהשגת המטרה .המאפיינים שזיהינו במחקר זה כקשורים
לבריאות עתידית (השכלה נמוכה ,שליטה נמוכה בעברית ,עליה ,אי שייכות לכוח העבודה ,לאום ערבי) מהווים
נקודות התייחסות ומיקוד בתכנון המדיניות הנדרשת.
צעדים לצמצום הפערים הנובעים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך צריכים להיעשות בכמה מישורים במקביל,
באמצעות צמצום פערי הכנסה והשכלה במישור הכלכלי-חברתי ובאמצעות טיפול בגורמי סיכון למחלות
כרוניות הנרכשות עם הגיל וחיזוק ההון החברתי שנמצאו כמתווכים בקשר בין מעמד חברתי-כלכלי נמוך
לבריאות לקויה ומגבלה תפקודית .בנוסף ,יש צורך לזהות ולצמצם חסמים חברתיים-כלכליים להשגה ושימור
של בריאות טובה :הנגשה לשונית ותרבותית של שירותים בכל רבדי מערכת הבריאות ,צמצום השתתפות
עצמית לבעלי הכנסה נמוכה ומעוטי יכולת ,עדיפות בקידום אורח חיים בריא בקרב :עולים ,ערבים ,בעלי
הכנסה נמוכה ,והבטחת זמינות אוניברסלית של שירותי רפואה לכלל האוכלוסייה.
התוויית מדיניות המצמצמת את הפגיעה הכלכלית בבעלי מגבלה גופנית או בריאות לקויה ,עשויה לסייע אף
היא לצמצום הפערים .התאמת תנאי העבודה ,גמישות בשעות העבודה ,אפשרות לעבודה מהבית ,לדוגמא,
עשויים לסייע בשימור הכנסה וצמצום פגיעה בגין פגיעה במצב הבריאות .צעדים לעידוד שילוב בשוק העבודה
של בעלי מוגבלות יסייע בשילובם בחברה ושיפור באיכות חייהם ובכך לצמצום הפערים הנובעים מהמגבלה
הגופנית.
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.כלכליים לבין מצב הבריאות לאורך הזמן- המחקר הנוכחי מדגים את הקשר בין גורמים חברתיים,לסיכום
 זיהינו מאפיינים הקשורים עם בריאות לקויה ושינוי לרעה במצב הבריאות בעתיד,למרות זמן המעקב הקצר
, אי שייכות לכוח העבודה, עלייה, שליטה לא טובה בשפה העברית, הכנסה נמוכה, השכלה נמוכה:כולל
 הנובעים מעוני, ממצאים אלה תומכים במדיניות לצמצום העוני במטרה לצמצם פערי בריאות.ולאום ערבי
 לעודד, מטרת הצעדים להנגיש מידע. ללא תלות במצב הבריאות,ולמיצוי הפוטנציאל האישי להשתכרות
, תוך צמצום חסמים הקשורים לשפה,יצירת סביבה התומכת באורח חיים בריא ושיפור זמינות שירותי בריאות
 מחקרי אורך בעלי משך מעקב.תרבות או מצב כלכלי והדרה חברתית בדרך להשגה ושימור של בריאות טובה
.ארוך יותר יאפשרו בעתיד לזהות את הקשרים בטווח הארוך באוכלוסייה בישראל
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פרק  .8פעילות להתמודדות עם אי-השוויו ן
בבריאות
 8.1פעילות קופות החולים
שירותי בריא ות

כללית1

מבוא
כמדי שנה ,גם ב  2019 -כללית המשיכה לפעול לצמצום פערים ,במסגרת האסטרטגיה שלה
לקידום בריאות האוכלוסייה ,שיפור איכות הטיפול והנגשתו לכל .הפעילות כוללת שיתופי
פעולה בכל רחבי הארץ ולאורך כל השנה עם קשת רחבה של משרדים ממשלתיים ,רשויות
מקומיות ,ארגונים ועמותות ללא מטרות רווח ועוד .ראוי לציין ,ששיתופי פעולה מתקיימים גם
בתוך הארגון עצמו בין מוסדותיו השונים ,דוגמת בתי-חולים וקהילה ,לטובת הקהל הרחב ותוך
התמקדות באוכלוסיות מיוחדות על פי צרכיהן ,כגון החברה הערבית ,החרדית ,עולי אתיופיה,
קשישים ,נשים.
בדו"ח זה נציג את ה שיפור בצמצום הפערים בכלל מדדי האיכות הרפואיים ובכמה מדדים
נבחרים ,וכן דוגמאות לשיתופי פעולה של כללית עם מוסדות וארגונים מחוץ לכללית לקידום
הבריאות ולצמצום הפערים בבריאות באוכלוסיות הנזקקות לכך.

צמצום פע רים במדדי איכו ת רפואיים
תוכנית צמצום הפערים מתמקדת ב 50-מרפאות שנבחרו על-פי הקריטריונים לצמצום פערים,
מגמת השיפור בצמצום פערים נמשכת גם השנה .שיעור צמצום הפער במדדי הליבה הגיע
השנה ל 44.4%-במהלך  .2019ניתן לראות את מגמת השיפור במהלך השנים בדיאגרמה
שלהלן:

 1השתתפות בהכנת הדוח (לפי סדר א'-ב') :נורית איתן גוטמן ,שוש גן-נוי ,ד"ר שלומית ירון ,פרופ' דיאן
לוין ,ד"ר גבריאלה סולומון ,דלית ציפל ,כלנית קיי ,ד"ר מינה רותם.
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שיעור צמצום הפער במרפאות הפער לאורך השנים
100%

44.4%

75%

44.4%
34.6%

50%

21%
25%

8.6%

2017

2016

2019

2018

0%

בבדיקת מדדים נבחרים לדוגמא ,בתחומי אסתמה ,היפרליפידמיה וקרדיולוגיה ,בחברה
הערבית ,החרדית והכללית ,ניתן לראות שיפור בין  10/2018ל.10/2019-
שיעורי השיפור באוכלוסיות שונות ,מוצגים בטבלה שלהלן:
מדדים

אחוז

אחוז

אחוז

הפרש

הפרש

הפרש

הפרש

הפרש

הפרש

מגזר

מגזר

מגזר

כללי

מגזר

מגזר

כללי

החרדים

ערבי

חרדי

ערבי

כרוני אסתמה

4.99%

8.02%

3.20%

3.87

6.05

2.89

כרוני

0.68%

0.76%

0.02%

0.61

0.70

0.02

היפרליפידמיה
קרדיולוגיה

1.41%

3.55%

1.39%

1.31

3.28

1.22
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שיעור ההפרש בשיפור האיזון בחולים עם סוכרת בין
אוקטובר  2016לאוקטובר  ,2019כפי שבא לידי ביטוי ב-
HbA1C<9

27.36%

חברה ערבית

14.08%

13.97%

חברה חרדית

כללי

שיתופי פעולה לצמצום פע רים בכללית
הכללית פועלת ברמה לאומית ומקומית בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות,
גופים וארגונים וולונטריים ,דוגמת אשל-ג'וינט ישראל ,האגודה למלחמה בסרטן ,רשת ערים
בריאות" ,טנא בריאות"" ,הקואליציה הלאומית למאבק בעישון"" ,עזר מציון" ועוד.
שיתוף הפעולה של כללית מתבטא בהשתתפות בבניית האסטרטגיה ,תוכנית העבודה ויישום
בשטח של הפעילות המתוכננת עם גופים אלה ,כאשר מושם דגש על האוכלוסיות המיוחדות
הזקוקות להתערבות מוגברת .מטרתן של פעילויות אלו היא התערבות ממושכת בפריסה
ארצית.

מספר דוגמאות לשיתופי פעולה ברמה לאומית:
משרדי ממשלה:
הכללית פועלת בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות לצמצום פערים בבריאות ,תוך מתן דגש
על בריאות בקרב אוכלוסיות מיוחדות – עולים חדשים וותיקים וקשישים בעוני .שיתוף הפעולה
בא לידי ביטוי במיוחד באמצעות מיזם משותף של שילוב מגשרי תרבות במרפאות בהן ריכוז
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גבוה של עולים יוצאי אתיופיה ,פעילות לקידום בריאות בקהילה ,הכשרת צוותים רפואיים ועוד.
כמו-כן ,כללית פעילה במועצות לאומיות רבות של משרד הבריאות ,בהן מקדמים פיתוח ואימוץ
מדיניות לשם צמצום פערים בבריאות בתחומים רבים .משרדים נוספים איתם לכללית שיתוף
פעולה לצמצום פערים בבריאות הם משרד ראש הממשלה ,משרד החינוך ,משרד הקליטה
ועוד.
אשל – ג'וינט ישראל
כללית משתתפת בוועדה לשירותים קהילתיים באשל ,יחד עם נציגים נוספים

ממשרדי

הבריאות והרווחה ,הביטוח הלאומי ,ועמותות נוספות שעוסקות בקשישים.
בוועדה זו מפתחים תוכניות לקשישים בנושאים ,כמו בדידות ,שיקום ,גריאטריה ,טיפול במטפל
העיקרי ,דמנציה .לכל אחד מהתחומים ,נבנו תוכניות משותפות ,כדי לקדם אותם בקופות,
להכשיר צוות ים ,להעלות מודעות ולהפנות מטופלים למסגרות תומכות ,מרכזי יום ,בתים חמים,
קבוצות תמיכה למטפלים ,שיקום גריאטרי ,ועוד.
מיזם חיבו"ק
חיבור ,בריאות ,קהילה – שיתוף פעולה של כללית עם העמותה לזכרה של גב' רות ורובל ז"ל,
שהוקמה במטרה לסייע במתן מענים חברתיים ורגשיים מתאימים לחולים כרוניים ובני
משפחתם .אוכלוסיית היעד היא חולים כרוניים מעל גיל  18ומרביתם אותרו בקרב האוכלוסייה
הקשישה .מטרת המיזם היא לשפר את איכות חייהם של חולים אלו על ידי חיבורם מחדש
לקהילה והנגשה של צרכים אישיים .במסגרת המיזם ,צוות מרפאה מאתר מטופל וצוות של
העמותה מנגיש/מתווך בין הצרכים של המטופל לעמותות המתאימות הנותנות את המענה
לאותו צורך שאותר.
האגודה למלחמה בסרטן
שיתוף הפעולה מתבטא בתחומים שונים ,כמו לדוגמא הנגשת בדיקות ממוגרפיה בפריפריה
ולאוכלוסיות מיוחדות באמצעות ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן .השנה נערכו
 132ימי בדיקות למבוטחות הכללית ביישובי פריפריה ואוכלוסייה ערבית ,דוגמת בית שאן,
עפולה ,קריית שמונה ,מעלות ,שדרות ,אופקים ,ירוחם ,דימונה ,ערד ,בית שמש ,אלעד ,כפר
יסיף ,סחנין ,תמרה ,שפרעם ,אבו-גוש ,רהט ,טירה ,טייבה ,קלנסואה ,זרזיר ,בית ג'אן ועוד .כללית
גם שותפה למבצע להעלאת המודעות והאיבחון המוקדם של סרטן העור ,במסגרתו מושם דגש
על אוכלוסיות בסיכון ולהפעלת מוקדי בדיקה בפריפריה.

אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2019

רשת ערים בריאות בישראל
כללית חברה בוועד הרשת שמטרתה לקיים ולהטמיע מדיניות מקדמת בריאות וקיימות ברשויות
המקומיות להשגת חוסן חברתי ,אישי ,צמצום פערים והשגת בריאות ,שלומות ,קיימות בכל
מעגלי החיים ,באמצעות שיתופי פעולה בין מגזרים בממשל ובחברה וארגוני בריאות .במסגרת
פעילות הרשת נערכות פעילויות שונות בערים וברשויות בתחומי בריאות שונים ,דוגמת "אפשרי
בריא" ,עיר נקייה מעישון ,פעילות גופנית ,בהן משולבות אוכלוסיות מיוחדות .הכללית גם
שותפה פעילה בהכנת תכנית העבודה האסטרטגית של הרשת וכתיבת ההנחיות לקידום
בריאות ברמה עירונית עבור הרשויות המקומיות ,שאחת ממטרותיה היא צמצום פערי בריאות.
טנא בריאות  -עמותה לקידום בריאות עולי אתיופיה
באמצעות שיתוף פעולה עם עמותת "טנא בריאות" ,נערכות פעילויות רבות לקידום בריאותם
של עולי אתיופיה ,במרפאות רבות של כללית בקהילה ,בנושאים :אורח חיים בריא ,טיפול
עצמי במחלות כרוניות (דגש על סוכרת ויתר לחץ דם) ,בריאות השיניים ,ניווט במערכת הבריאות
ועוד .הפעילויות נערכות בשפות אמהרית/טיגרית ומותאמות תרבותית לאוכלוסייה.
הקואליציה הלאומית למאבק בעישון
כללית משתתפת ופעילה בקואליציה של גופי בריאות ,ממשלתיים ,קופות חולים ,אקדמיה
וגופים וולונטריים שונים ,שמטרתם להאבק בעישון על צורותיו השונות ולצמצם את ממדיו .דגש
מיוחד ניתן לאוכלוסייה הערבית ,בה ממדי העישון בקרב גברים גבוה במיוחד ,וכן למניעת עישון
בקרב בני נוער .הפעילויות עוסקות בקידום החקיקה למניעת עישון ,פעילויות הדרכה והסברה,
לקהל הרחב ובקרב אנשי מקצוע ,במערכת החינו ך ,הבריאות וברשויות המקומיות ,כמו גם
במסגרות אקדמיות.

שיתופי פעולה ברמה המקומית/אזורית:
בכל רחבי הארץ עורכת הכללית פעילויות עבור אוכלוסיות הזקוקות לפעילות אינטנסיבית יותר
כמו קשישים ,אוכלוסייה ערבית ,חרדית ,עולים חדשים ונשים ,במגוון נושאי בריאות ,במטרה
לצ מצם פערי בריאות ובשיתוף פעולה עם ארגונים שונים ,בנוסף לפעילות השוטפת במרפאות
ובבתי-חולים.
פעילויות לאורך השנים נערכות בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות ,משרדי ממשלה ועמותות
שונות .הפעילויות נערכות במתנ"סים ,מרכזי יום ,מועדוני קשישים ,מועדוני נשים ,בתי-ספר,
מרכזי קליטה ,ובמסגרות עירוניות שונות ,במגוון ערים ויישובים ,מהצפון עד הדרום ,ולאוכלוסיות
שבמיקוד צמצום פערים.
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מתקיימות הרצאות וסדנאות בנושאי אורח חיים בריא ,תזונה נכונה ,פעילות גופנית ,מניעת
נפילות ובטיחות ,מחלות עונתיות ,מניעת מכות קור ,שימוש נכון בתרופות ,מניעת
אוסטאופורוזיס ,קבוצות תמיכה ,טיפול בסוכרת ,איזון סוכרת בראמדאן ,הפרעות שינה ,מיניות
וזוגיות ועוד .בפעילויות אלו השתתפו גם השנה מאות אנשים.
דוגמאות לשיתופי פעולה:
שיתוף פעולה בין מרפאת כללית תל-חנן בנשר לבין עיריית נשר
הפעילות נערכת עבור עולים מבני מנשה השייכים למרפאת תל-חנן
ומתגוררים בנשר .צוות המרפאה יזם פגישה עם נציגי הקהילה,
בהשתתפות מתורגמן ,ונציג העירייה ,בעקבותיה הגיע צוות מהמרפאה
למרכז הקליטה והדריך את העולים בשימוש נכון בשירותי המרפאה,
מחלות ילדים ושימוש בתמ"ל לתינוקות .כמו-כן ,נערכו חמישה ימים
מרוכזים במרפאה ,במסגרתם הוזמנו קבוצות של  20-30עולים
להיכרות ולבדיקת רופא ומדידות שונות על-ידי אחות .בנוסף,
סטודנטיות לתואר שני בקידום בריאות מאוניברסיטת חיפה ,שהופנו
על-ידי מקדמת הבריאות המחוזית ,ערכו איפיון קהילתי לעולים ,כולל הפעלת קבוצות מיקוד
בקרב העולים ,ממנו עלה שיש צורך במתן מידע בנושאי תזונה והיגיינה אישית .ההתערבות
תימשך גם בשנת  ,2020תבנה תוכנית הרצאות והדרכות בהשתתפות מתורגמן.

שיתוף פעולה בין מרפאות כללית למועדוני קשישים כחלק משיפור חייהם של
הקשישים
בכל מחוזות הכללית נערכות פעילויות והדרכות במועדוני קשישים בנושאים רלוונטיים
לאוכלוסייה זו .לדוגמא ,במחוז שרון-שומרון ,במסגרת תוכנית העבודה ,הוגדרה משימה של
חיזוק הקשר עם מועדוני קשישים בקהילה כחלק משיפור איכות חייהם של הקשישים ,והתקיימו
מפגשים משותפים בין נציגי המועדונים ומרפאות הכללית .בפעילויות שנערכו השתתפו כ-
 1180אנשים.
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גם במסגרת חודש הקשיש ,הנערך מדי שנה ,התקיימו בכל רחבי הארץ עשרות פעילויות למאות
משתתפים ,ובמחוז מרכז ,לדוגמא ,התקיימו ,בשיתוף פעולה עם עיריות ומועצות מקומיות30 ,
פעילויות עם  600משתתפים ,בנושאים של מניעת נפילות ,בטיחות בבית ובדרכים ,פעילות
גופנית ,שימוש נכון בתרופות ,התמודדות עם כאב,
חיסונים ,תזונה ,שינה.
מתקיימת

פעילות

לקשישים

גם

בקרב

האוכלוסייה הבדואית ,ובמחוז דרום נערכו
פעילויות בשיתוף מתנ"סים ומרכזי יום לקשיש
לכ 1,120 -משתתפים.

שיתופי פעולה בין צוותי כללית לעמותות וגופים לקידום בריאות הקהילה החרדית
צוותי הכללית משתפים פעולה עם גופים ועמותות
הפעילים בקרב האוכלוסייה החרדית .פעילות לדוגמא
מתקיימת במחוז דן-פ"ת עם עמותת "עזר מציון" ,אשר
פתחה את מתחם "בריותא" למתמודדים עם מחלות נפש
ובני משפחותיהם בקהילה החרדית בבני-ברק .נציגי
כללית היו שותפים בוועדת ההיגוי להקמת המתחם וצוותי
כללית השתתפו בפעילויות השונות במהלך השנה .שיתוף
פעולה מתקיים גם עם עמותת "ציפורה פריד" ,השייכת
ל"עזר מציון"  ,במסגרתה ניתנים שירותים למשפחות של חולי אלצהיימר .שיתוף פעולה נערך
גם עם עיריית בני-ברק ,במסגרתו משתתפת כללית בוועדת ההיגוי העירונית במסגרת תוכנית
 360לקידום בריאותן של משפחות צעירות .גם במחוז
ירושלים מתקיימות פעילויות רבות בשיתופי פעולה עם
רשויות מקומיות ועמותות  .לדוגמא ,נערך מפגש הדרכה  ,עם
עמותת "הצליאק" בישוב ביתר ,בהשתתפות דיאטנית
מהכללית ופסיכולוגית חינוכית ממכון מגן ,מרכז גוף ונפש
בביתר ,לכ 120-איש על ההיבטים הרגשיים והחינוכיים
בנושא; כמו גם ערב בריאות בירושלים שערכה כללית
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בשיתוף ישיבות חרדיות ,בתחום אבחוני קשב וריכוז והטיפול ,בהשתתפות  700חונכי בני
ישיבות.

שיתוף פעולה עם מערכת החינוך
פעילות לדוגמא ,במחוז תל-אביב-יפו ,עם בי"ס "חינוך לפסגות"
ביפו ,החותר לצמצום הפערים החברתיים ע"י יצירת שיוויון
הזדמנויות לילדים ולנוער בעלי פוטנציאל למצוינות ,החיים
בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל .במסגרת
הפעילויות הועברו הדרכות במהלך כל השנה על-ידי צוות רב-
מקצועי של כללית ,בנושאי בריאות הילד ,סדנה פעילה בנושא
תזונה נכונה ,הרצאות בנושאים חשיפה לשמש והעולם
הטכנולוגי והקשר לבריאות שלנו .כמו-כן ,נערכה פעילות בית
ספרית לקראת חג פורים וגם במסגרת יום ספורט ,והתקיימה
פעילות לקראת החופש הגדול.
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לאומית שירותי בריאות
בלאומית אנו פועלים לקדם את השיוויון ולצמצם את הפערים בבריאות.
בהיותנו קופה פריפריאלית ,המאפיינים הדמוגרפיים של מטופלי לאומית שונים מקופות אחרות
בכך ש 18% -ממטופלינו מתגוררים בפריפריה ,נתח הגבוה כמעט פי  2מחלקה של לאומית
באוכלוסייה הכללית .מצב זה מחייב אותנו להעניק למטופלינו רפואה אישית מתקדמת גם על
ידי קידום מחשוב ודיגיטל ,על מנת להנגיש את הרפואה האישית למטופל.
בחוברת זו התמקדנו השנה בהצגת נושאים השייכים לאיכות הרפואה ,קידום בריאות ,שיפור
והנגשת תשתיות של שירותי בריאות ,לרבות קידום פיתוחים טכנולוגיים .כל אלה תורמים
לצמצום פערים בין המרכז לפריפריה הגיאוגרפית והחברתית .אנו מביאים בפניכם את עיקרי
התוכניות שנעשו בשנת  2019בלאומית שרותי בריאות.

"בלאומית אין סבלנות לגזענות!"
הכשרות לטיפול ומניעת גזענות
בהמשך להכשרת נאמני מניעה וטיפול בגזענות בשנה שחלפה ,השנה בוצעו הכשרות לעובדי
לאומית (במרכזים הרפואיים וביחידות המטה) ,על ידי נאמני מניעה וטיפול בגזענות .ההכשרות
התקיימו בדגש על קבוצות הטרוגניות על מנת ליצור שיח עמיתים עשיר ,פורה ומלמד.
ההכשרות כללו את הצגת הנושאים הבאים :גזענות כלפי מטפלים /נותני שירות /מטופלים
ומתן כלים מעשיים להתמודדות עם גזענות ,אפליה והדרה .להלן פילוח ההדרכות שביצעו
הנאמנים וזאת על פי חלוקה חברתית של העובדים:

חברה חרדית

יחידות

25%

מטה
34%

חברה דתית לאומית
8%

חברה ערבית

כללית

18%

15%

115

פרק  .8פעילות להתמודדות עם אי-השוויון בבריאות

נוהל מטה חוצה ארגו ן בנושא מניעה וטיפול באירועי אלימות


בהמשך לנוהל מניעה וטיפול בגזענות שנכתב בשנה שעברה ,השנה גובש והוטמע נוהל
בנושא מניעה וטיפול באירועי אלימות ,המכיל דרכים למניעה והתמודדות עם אירועי
אלימות מילולית.



הנוהל כולל תהליכי עבודה לשיתוף פעולה בין המרכזים הרפואיים לשיטור הקהילתי,
לרבות הצגת אירועים שהתרחשו במרכז הרפואי בפני השיטור הקהילתי ,דרכים
להתמודדות עם אירועי אלימות ,פרטי יצירת קשר ועוד.



כחלק מהתהליך המפורט בנוהל ,נבנה טופס ממוחשב (למילוי העובדים) להתמודדות ודיווח
על אירועי אלימות בחלוקה לסוגים השונים (אלימות מילולית /פיזית) ,הטופס מכיל תרשים
זרימה ממוחשב ,ולאחר מילויו ,הטופס נשלח באופן אוטומטי לטיפול גורמי מקצוע שונים,
וזאת בהתאם לפרטים שמילא העובד (לטיפולם של :נאמני מניעה וטיפול בגזענות /עובד
סוציאלי /ביטחון /אחזקה /יו"ר ועד רופאים ועוד).

מחשוב ודיגיטל
תרופות עד הבית
הושק שירות דיגיטלי ,חדשני ,נוח וידידותי למטופלי לאומית ובני משפחותיהם להזמנת תרופות
מרשם בשליחות עד הבית .השירות מסייע במיוחד לבעלי מוגבלות ולמתגוררים בפריפריה .את
תרופות המרשם ניתן להזמין דרך האתר או האפליקציה לרבות תמיכה למשתמשים דרך מוקד
שירות ייעודי .המשלוח מגיע אל המטופל תוך  48שעות לבית המטופל או לכל כתובת שייבחר.
שי רות תרופות עד הבית סוגר את המעגל הדיגיטלי ללקוח מבלי לצאת מהבית :התכתבות או
שיחת וידיאו עם הרופא ,קבלת מרשם חתום דיגיטלי מהרופא ,צפייה במרשם (של המטופל
וילדיו) ויכולת הזמנה עם שליח עד הבית בממשק נוח וידידותי ,תוך הנגשת המידע החיוני
למטופל.
השי רות נותן מענה על פרטי המרשם והתרופות ,זמינות התרופה במלאי ,יכולת בחירת תרופה
גנרית ,מידע על אופן השימוש ,אזהרות אחסון ,תופעות לוואי ורגישויות ,עדכון מתי נרכשה
התרופה לאחרונה ,קישור לעלון לצרכן ,עלות ,תשאול וייעוץ רוקחי ומידע נוסף.
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רפואה מרחוק בחירום (טלמדיסין)
שירות חדש המצמצם פערים בין איזורי עימות לאזורים שבשגרה .השירות מאפשר גישת
מטופלים לרפואה מרחוק אצל רופאי משפחה ורופאי ילדים .השירות מאפשר לבצע ביקורי
רפואה מרחוק ,בזמן מצב חירום שבו המרכזים הרפואיים ,באיזור עימות סגורים והרופאים
האישיים אינם זמינים.

צמצום פערים על ידי פעילויות התערבו ת מותאמות
מתקיימות פעילויות רבות במרכזים הרפואיים בתוכניות התערבות מכוונות אוכלוסיות ,מגזרים
ואזור מגורים .להלן תיאור מספר תוכניות התערבות נבחרות שיושמו במהלך :2019
שירות פסיכיאטריה נשית ברפואה מרחוק (טלמדיסין)
הפעלנו שירות ייחודי ארצי בהתמחות פסיכיאטריה נשית .הנגשת השירות נבנתה בדגש על
צמצום פערים ואי שוויון בין המרכז לפריפריה על ידי מתן השירות באופן נגיש (רפואה מרחוק).
השירות ניתן בחלוקה ל 2-הקבוצות הבאות:


נשים ללא היסטוריה של בעיות רגשיות או פסיכיאטריות ,שבעקבות מחזוריות
הורמונאלית ו/או התמודדות רגשית עם אירועי מעגל החיים הנשי ,הלכה והתפתחה
אצלן הפרעה נפשית  ,כגון :הפרעות חרדה ,הסתגלות ,הפרעות אפקטיביות ופסיכוזה
בהיריון ,לאחר לידה ,בהתמודדות עם טיפולי פריון וכד'.



נשים המאובחנות כסובלות ממחלות נפשיות שחלה אצלן החמרה סימפטומטית סביב
התמודדויות במעגל החיים.

סוגי הטיפול הניתנים במסגרת זו מכילים:


אבחון והערכה פסיכיאטרית ו/או בעיה מינית.



יעוץ תרופתי בתקופה סב לידתית ובכל מצב נפשי הדורש התערבות תרופתית.



יעוץ והפניה לגורמים רלוונטיים.



יעוץ סביב אינטראקציות תרופתיות עם טיפולים הורמונאליים.



הערכת כשירותה של האישה לעבור תהליך של טיפולי פריון (מכוון יותר לנשים
המאובחנות כסובלות מהפרעה נפשית).
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תוכנית התערבות בחולים פסיכיאטריים ומחלות מטבוליות
התמקדנו השנה בתוכניות לצמצום פערים ואי שיוויון בבריאות בדגש על איזורים גיאוגרפיים
בעלי היענות נמוכה יחסית לטיפול ,לטובת קידום השיוויון והגברת שיעור ההיענות לאוכלוסיית
המטופלים .השירות כולל זימון יזום של מטופלים ,יצירת תוכנית טיפול ייעודית לטיפול וקידום
בריאות (פרטנית /קבוצתית /וירטואלית) ,לרבות ביצוע בדיקות והדרכות שונות למטופל .מטרות
התוכנית:


מניעה ראשונית ושניונית של גורמי סיכון לתסמונת המטבולית ולסוכרת.



מניעת סיבוכי סוכרת.



חינוך לבריאות.



הפנייה לסדנאות לאורח חיים בריא.



שיפור רצף טיפול על ידי רפואה יזומה ושימוש בפלטפורמות דיגיטליות.

במסגרת הפעלת תוכנית זו התבצעו הפעילויות הבאות:


חשיפה של צוותים ראשוניים לאוכלוסייה פסיכיאטרית בתנאים של זמן מוגן (זמן השמור
לפעילות).



היכרות של המטופלים עם הצוות במטרה לשפר את הקשר הטיפולי.



שיפור ההתמדה בטיפול פסיכיאטרי.



שיפור ההתמדה בטיפול בהפרעות הרפואיות הנלוות.

תוצרי התוכנית לשנתה הראשונה:


 30%מכלל אוכלוסיית היעד החלו השנה בתוכנית ההתערבות.



הטמעת מערכות ממוחשבות תומכות פרויקט.



בניית מערכי הדרכה לצוותים.

תוכני ת "לדבר עם הגוף והנפש"
תוכנית שהוקמה על מנת לשפר תוצאות ולצמצם פערים בבריאות .ידוע כי מידת האיזון הפיזי
והנפשי תלויה ברמת הידע והמודעות של המטופלים ,נגישות לטיפול והתאמת שגרת הטיפול
לחייו של המטופל.
לשם כך בנינו תוכנית למטופלים הסובלים ממחלות כרוניות או קשיים גופניים מתמשכים
(מחלות לב ,פרקים ,סכרת ,פיברומיאלגיה ,סרטן ועוד) .התוכנית כוללת מפגשי שיח בהיבטים
רגשיים שעולים לאור המצב הגופני (כגון חרדה ,דכאון ,תסכול ,כעס ועוד).
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נושאי השיח בתוכנית כוללים :חשש מסטיגמה ,קשיים עם הסביבה ,חברים ומשפחה ,בלבול
לגבי המצב הבריאותי ,הסתגלות למצב גופני חדש ,תפיסת הסביבה לגבי מחלת המטופל,
מחשבות ,רגשות וקשיים ,הצורך בקבוצה תומכת ועוד.

צמצום פערים לאבחון דמנציה אצל חולים סוכרתיים מבוגרים לא מאוזנים -
הגברת מוטיבצ יה והדרכה של אחיות לצור ך שיפור הענות לטיפול .
כחלק מפעילויות צמצום פערים ואי שיוויון ומניעת סיכונים בריאותיים בגיל השלישי ,ביצענו
בשיתוף עם עמותת "ג'וינט אשל ,תוכנית לאומית לאיתור דמנציה ומחלת אלצהיימר .התוכנית
כללה:
הכשרה ייעודית לאחיות בנושא אבחון דמנציה ופגיעה קוגניטיבית אצל חולים סוכרתיים
מבוגרים .מטרת ההכשרה היא ללמד כיצד לאתר פגיעה קוגניטיבית אצל חולי סוכרת מבוגרים
בהנגשה תרבותית .האחיות הוכשרו בתחומים הבאים:
 oקוגניציה ותפקודים ניהוליים.
 oהקשר בין הסוכרת לפגיע קוגניטיבית ,דיכאון וחרדה.
 oשימוש בשאלונים שונים לאיתור לפגיעה קוגניטיבית-תפקודית ,דיכאון ,חרדה
והפרעת קשב  ,לרבות שאלונים דיגיטליים.
ביצוע סקר יזום עבור מטופלים שמבוצע על ידי אחיות באמצעות שאלונים מובנים:
 415 oחולי סוכרת מבוגרים עברו סקר קוגניטיבי מלא  .עוד  1,482מטופלים עברו הערכה
חלקית רק אחד או שניים מהאומדנים.
 oעל פי תוצאות הסקר ,נראה שיעור גבוה של פגיעה קוגניטיבית אצל חולי סוכרת
מבוגרים ,אשר לא התלוננו על כך בפני הרופא .בקרב  19.5%מהמטופלים קיימים
סימנים ברורים של דמנציה.
הדרכות ומעורבות מקצועות הבריאות:
לאור תוצאות ביצוע הסקר ומתוך מחשבה כי העומסים על רופאי הקהילה מקשים על מתן
מענה כוללני ומותאם למטופלים עם הפרעה קוגניטיבית ,הוחלט לערב סקטורים מטפלים
נוספים .לצורך כך ,בוצעו הרצאות בנושא בקורס דיאטניות סוכרת ובקורס עובדות סוציאליות.
כמו כן ,ניתנו ימי עיון של מרפאות ראשוניות במחוז מרכז.
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קופת חולים

מאוחדת2

בשנת  2019הופעלו במאוחדת מגוון תכניות בתחומים שונים שמטרתם צמצום פערים באיכות
הטיפול ,בשירות ובסביבה הארגונית .התכניות עסקו ב:
 .1פיתוח רפואה קהילתית מקוונת מרחוק
 .2הנגשת שירותים בקהילה לאוכלוסיות מוחלשות
 .3פיתוח שירותים מותאמי תרבות ועוני

פיתוח רפואה קהילתית מקוונת מרחוק
ביקור היברידי
משלב דיגיטל בשיחת וידאו עם הרופאים והמטפלים האישיים שלכם – שירות מרחוק אך
מקרוב.
רפואה היברידית הינה שירות חדשני ברמה עולמית אשר שם לו למטרה לקדם רפואה שאינה
מסתיימת ביציאה מהמרפאה ואשר בה "הזירה הביתית" הופכת לחלק מזירת הטיפול בקהילה.
רפואה נגישה יותר ,רפואה אשר תצמצם פערים בהתאמה לתושבי הפריפריה הגיאוגרפית
ופריפריה חברתית כמו לבעלי מוגבלויות .באמצעות שילוב טכנולוגיות חדשות של רפואה
דיגיט לית עם רפואת הקהילה החזקה והזמינה של מאוחדת ,מייצרת מאוחדת מודל חדשני
בעולם ,רפואת קהילה אחרת .רפואה אשר תגביר את הקשר של המטופל עם הרופא ,תנגיש
את השירות ללקוחות ,תייצר חווית שירות חדשה הן לרופאים והן ללקוחות.
רפואה היברידית מאפשרת למטופלים לנהל את הקשר עם הרופא המטפל שלהם במגוון
ערוצים ואפשרויות ,בהתאם למצבם הרפואי ,להעדפות ולהרגלים וכמובן למצב הרפואי.
לצד הביקור המסורתי במרפאה ולצד ה"פניה המקוונת לרופא שלי" ו"מאוחדת און-ליין "
באפליקציה או באתר ,שפיתחנו בעבר ,נוסף במהלך  2019רובד חדש וחדשני לקשר עם הרופא

 2משתתפים בהכנת הדו"ח :ישי קום ,ד"ר פביאן הרשקוביץ סיקרון ,חנה שילדר ,ד"ר דודי דביר ,ד"ר יורם
ו ולף ,מלי קושא ,ד"ר שמואל קלנג ,עינת אורון ,ד"ר ערד קודש ,גיל רביב ,רויטל אורדן ,ד"ר סיגל סופר,
ד"ר ריקי טייטלבאום ,ויקטור ברו ,אבישי בר-טל ,בת שבע ספיר ,סיוואר מטה קסיס ,מיכל פליישר ,אלונית
טל ,רויטל תורג'מן ,אסנת קרני ,קרן זמיר ,יעל שחר ,ד"ר שי מושל ,ד"ר לאה אהרוני ,נטלי שפיר ,עידו
רוט ,גילה פישוב בן יוסף ,ענבל קידרון שחר ,רזיאל כהן.
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המטפל – ביקור דיגיטלי בשיחת וידאו עם הרופא המטפל באותם מקרים בהם לא נדרשת
בדיקה פיזיקלית .לצד כל אלו משקיעה מאוחדת בהמשך פתוח של כלים לניטור עצמי ובדיקה
מרחוק המשדרים ישירות לתיק הרפואי ולרופא או למטפל.
המאפיינים הייחודיים של הרפואה ההיברידית:
 השירות מבוצע מול הרופא המטפל ,המכיר את המטופל ולכן גם יכול לזמנו במידת הצורך
בבדיקה פיזיקלית למרפאה.
 השירות פועל בשעות הפעילות השגרתיות של הרופא והמטפל .המטפלים רואים ביומנם
שילוב מלא של ביקורים פיזיים עם ביקורים דיגיטליים.
 הביקור מתבצע מתוך התיק הרפואי של המטופל ,כך שהרופא רואה את כל המידע הרפואי
מבלי להסיר את מבטו מהמטופלים וגם מתעד את מהלך הביקור בתוך התיק הרפואי.
 השימוש במערכת קל ופשוט הן למטופלים והן לרופאים.
הרפואה ההיברידית משנה באופן מהותי את דרך מתן השירות הרפואי בקהילה ,המשדרגת את
איכותו ומנגישה אותו לכלל המטופלים .רפואה היברידית היא תחילתו של עידן חדש ברפואת
הקהילה.
לצד השירות הרפואי ההיברידי הניתן כיום ע"י מאות רופאים  -רופאי משפחה ,ילדים ,נשים
ורופאי עור לאלפי מטופלים ,שולבו כבר מספר מקצועות בריאות – דיאטניות ,פסיכיאטרים
וקלינאיות תקשורת.
מפגש היברידי עם הדיאטנית
הביקור הדיגיטלי אצל הדיאטנית מתנהל בצורה טבעית ו"בזרימה" הרגילה מההיבט הטכני
והמקצועי .מדובר בדיאטנית הנותנת שירות היברידי הפוגשת את המטופל פרונטאלית במרפאה
ו/או דיגיטאלית ,לפי תמהיל שמותאם בעבורו .הביקור כולל מעבר על בדיקות דם והסבר על
מהותם ,מעקב משקל ,ברור התמדה והתמודדות עם התפריט ,הדרכה ע"פ הצרכים המשתנים,
שינויים נדרשים בתפריט והפניה לבדיקות מעקב .התיעוד ברשומה הרפואית של המטופל ,מלא
והתפריט וההפניה לבדיקות ימתינו למטופל באזור האישי שלו באונליין.
הביקור הדיגיטלי ,מגשר על מגבלה גיאוגרפית ומאפשר ביקור אצל כל דיאטנית ובכל
התמקצעות מכל מקום בארץ ובעולם .הטיפול נועד למטופלים מורכבים הזקוקים למענה כשהם
מרותקים לביתם ,או מטופלים שהגעה למרפאה עמוסת חולים מסוכן בעבורם ובמקביל
למטופלים הנמצאים בחו"ל ,עובדים בשעות מקבילות לשעות המרפאה ומכאן זקוקים
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לתקשורת כשהם נמצאים בעבודה .למטופל ה"רגיל" נחסך בדרך זו זמן בהגעה והמתנה
במרפאה.
פסיכיאטריה היברידית
מאחר והטיפול בבריאות הנפש לרוב נושא אופי שיחתי ,האפשרות לקיים מפגש מקוון
(  (on-lineמתבקשת ,ומניתוח נתונים של טיפול פסיכולוגי אונליין ,המתקיים במאוחדת מזה
שלוש שנים ,הקשר הטיפולי שנוצר הוא משמעותי ומטיב לאורך זמן .הפסיכיאטריה ההיברידית
מנגישה את שירותי בריאות הנפש למטופלים שאינם מסוגלים להגיע למרפאה בשל מצבם
הגופני או הנפשי ,המרחק הגאוגרפי מהמרפאה או מסיבות של חיסכון בזמן .כך ,שלדוגמה
מטופל החווה חרדה ומסרב לצאת מביתו ,אישה בהריון או לאחר לידה החווה דיכאון ,אנשים
הגרים ביישוב בפריפריה או אנשים העובדים שעות מרובות ולא גמישות ,ואינם יכולים להגיע
פיזית לפסיכיאטר ,יכולים לקבל את הטיפול גם באופן מקוון.
הנגשת וזמינות השירות באופן מקוון משמעותית מאוד בייחוד בתחום בריאות הנפש ,עבור
מטופלים שנמנעים מקבלת טיפול  -לעיתים בשל תובנה לקויה למצבם הנפשי ,או חשש
מחשיפה בשל הסטיגמה שלצערנו עדיין מקושרת עם התחום .כמו כן ,חשוב לציין כי מיצוב
בריאות הנפש במאוחדת כאחד מתחומי הרפואה המובילים את המהפכה ההיברידית ,יחד עם
רפואת הילדים ,המשפחה ,הנשים והעור מעיד על גישה טיפולית הרואה את המטופל על כל
צרכיו -הגופניים ,הנפשיים והחברתיים ומכיל אמירה חזקה של הטמעת בריאות הנפש כחלק
אינטגרלי ובלתי נפרד מכלל שירותי הבריאות אותם מספקת מאוחדת כחלק מיישם הרפורמה
בבריאות הנפש .כיום כמחצית הפסיכיאטרים במאוחדת בפרישה ארצית כבר מטפלים
היברידית ,ומספר זה צפוי לעלות לכדי  75%מכלל הפסיכיאטריים במהלך .2020

ניטו ר וטיפול מרחוק
טיפולי שפה ודיבור מרחוק ע"י קלינאיות תקשורת
בחודשים האחרונים קלינאיות מאוחדת התחילו להעניק טיפולי דיבור מקוונים להפרעות קול,
היגוי ושפה באמצעות מערכת ייעודית .במודל הטיפול ,המטופל מאובחן פנים אל פנים על ידי
הקלינאית ,נקבעות מטרות הטיפול – ואם המטופל עונה על הקריטריונים המקצועיים וכבר
מלאו לו חמש שנים מוצעת לו האפשרות לטיפול מרחוק .אצל המטופל מותקנת אפליקציה
ייחודית שמאפשרת לא רק שיחה ,אלא גם למידה חוויתית באמצעות משחקים אינטראקטיביים
עם הקלינאי המטפל בילד באופן דומה לטיפול פנים אל פנים .המערכת מותאמת גם לטיפול
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במבוגרים :במקרה שלהם ,התרגול נעשה באמצעות חומרים המותאמים לגילם .בנוסף לטיפול
החד שבועי מוצעת למטופלים אפשרות לתרגול במהלך השבוע על ידי מתרגלים שהודרכו לכך.
הטיפול ניתן מכל מקום בו נמצא המטופל ואינו דורש הגעה למרפאה ,ובכך מאפשר נגישות
לטיפול לאנשים בפריפריה שם השירותים מצומצמים.
מוניטור עוברי בחדרי אחיות הנשען על מוקד פענוח מרחוק ע"י רופאים מומחים
רקע :ביצוע מוניטור לאישה הרה מהווה חלק מטיפול איכותי והכרחי במהלך ההיריון ואף
מהווה בדיקה הכרחית כשמתעורר ספק לגבי בריאות העובר והאישה .כאשר נדרשת בדיקת
ניטור מצב העובר ,האישה מגיעה לאחיות ולצורך הפענוח יש צורך בנוכחות רופא נשים .רופאי
הנשים לא נמצאים בכל יום במרפאה .לצורך הנגשת השירות הרפואי לכל אישה הרה ובכל
אזור גיאוגרפי בארץ ,עלה הצורך של פיענוח מוניטור עוברי מרחוק.
מטרה :מתן שירות מקצועי ואיכותי לנשים הרות בביקור במרפאה ,הכולל פענוח מוניטור עוברי
מרחוק ע"י רופאים מומחים.
תוצאות לשנת :2019


הוקם מוקד פענוח זמין בכל שעות פעילות המרפאות המאויש ע"י רופאים מומחים.



תשובת הפיענוח ניתנת תוך כ 10-דקות ובדיקת המוניטור מאורכבת בתיק הרפואי של
האישה.



התבצע תהליך להתאמת מערכות ומכשירים ב 171 -מרפאות בכל הארץ .



האחיות הוכשרו והופצה לומדה רלוונטית.



התבצעו  11,860בדיקות ניטור עוברי עם פענוח מרחוק.



דווח על שביעות רצון גבוהה של הנשים מהשירות וזמינות הבדיקה.



דווח על שביעות רצון גבוהה של האחיות מהשירות הזמין למטופלות במרפאות.

הנגש ת שירות ים בקהילה לאוכלוסיות מוחלשות
שיקום בקהילה למשוקמים בגילאי עבודה
רקע :התוכנית "בחזרה הביתה" מעניקה מסלול שיקום קהילתי לאנשים בגילאי עבודה שעברו
אירוע של פציעה או מחלה מורכבת וכתוצאה מכך ,אושפזו לתקופה ממושכת ואינטנסיבית
(הכוללת :אשפוז כללי ושיקומי) .המעבר לקהילה ,חושף את המשתקמים לתנודות ושינויים
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רבים המחייבים התארגנות במישורי החיים השונים .המיזם ,מופעל בשיתוף עם הג'וינט ישראל
ומעניק תמיכה והכוונה מקצועית ואנושית .בכך ,נוצר רצף טיפולי מיטבי ומשמעותי.
מטרה :לסייע לאדם במעבר מאשפוז לשיקום בקהילה ,להשיג את מטרותיו במגוון תחומי
החיים ,להגיע לתפקוד מיטבי ולהרגיש תחושת מסוגלות ושליטה על חייו.
מודל ההפעלה :הליווי מתבצע ע"י עובדת סוציאלית שיקומית הדואגת לבניית תוכנית שיקום
אישית לכל מטופל ,מלווה מקצועית ורגשית ומנגישה שירותים וזכויות למטופלים .בנוסף ,גויס
כעובד מאוחדת "עמית מומחה" ,אדם שעבר תהליך שיקומי מוצלח בעבר ומהווה מודל השראה
ותקווה למשתקמים .ה"עמית המומחה" מלווה ביחד עם העו"ס את המשתקמים.
תוצאות לשנת ההפעלה הראשונה :התוכנית מופעלת כפיילוט במחוזות מרכז ודרום .עד
כה טופלו  51משוקמים שזכו לכ 400-התערבויות .התוכנית עוברת הערכה בימים אלה עם
המשתקמים .מהסיכומים הרבעוניים נראה שמודל ההפעלה המשולב מניב תוצאות רצויות.
ייעוץ רוקחי לקשישים חולים כרוניים
ייעוץ רוקחי יזום ה ינו מפגש בין רוקח למטופל שמטרתו לבחון את התאמת הטיפול התרופתי
לצרכיו ומאפייניו של המטופל תוך תיאום עם הרופא המטפל ,ולהדריך את המטופל כיצד
להשתמש בצורה יעילה ,מושכלת ובטוחה בתרופות שנרשמו לו .בפגישת הייעוץ הרוקחי ,הרוקח
מוודא התאמת הטיפול התרופתי למצבו הקליני של המטופל וליכולתו הכלכלית.
הייעוץ הרוקחי במאוחדת ,מיועד למטופלים בני  65ומעלה הנוטלים  6תרופות כרוניות ומעלה
או מטופלים עם קשיי היצמדות לטיפול תרופתי כרוני.
הייעוץ הרוקחי קיים בפריסה ארצית .במאוחדת  80רוקחים מייעצים מ 62 -בתי מרקחת ב32-
יישובים ,מתוכם כ 10-בתי מרקחת של אוכלוסייה חרדית ,ו 4-בתי מרקחת של אוכלוסייה
ערבית .בשנת  393 ,2019מטופלים עברו ייעוץ רוקחי .בתכנון ,להרחיב ולהעמיק את השירות
לאוכלוסיות יעד נוספות.
מרפאה מייעצת לחולי דמנציה ולבני משפחותיהם – מחוז צפון
רקע :לחולי הדמנציה צרכים מגוונים ויש צורך בהערכה ,הכוונה ועזרה במיצוי זכויות בתוך
ומחוץ למערכת הבריאות .חולי דמנציה רבים אינם נמצאים במעקב מומחה לאחר שלב
האבחון ,למרות צרכים רבים שאינם זוכים למענה מספק לאורך שלבי המחלה .דמנציה יוצרת
עומס טיפול ניכר על בני המשפחה המטפלים ,יותר מכל מחלה כרונית אחרת .לפני כשנתיים
נפתחה מרפאה ייעודית לחולי דמנציה בחיפה ,הכוללת רופאה גריאטרית ועובדת סוציאלית.
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תיאור ומטרות השירות


אבחון בזמן של דמנציה ,תוך טיפול בגורמים הפיכים לירידה קוגניטיבית.



הערכה קוגניטיבית ותפקודית והערכת צרכים משפחתיים לצורך גיבוש תכנית טיפול
בתיאום ובהתאמה למשפחה.



איתור וטיפול בבעיות זקנה לא מטופלות.



הפנייה ישירה לצוותי מקצועות הרפואה ושירותים אחרים ככל הנדרש.



הדרכת המשפחה על דרכי התמודדות לא תרופתיות עם הפרעות התנהגות.



עזרה והכוונה במיצוי זכויות.



ליווי ומעקב לאורך המחלה.

סיכום הפעילות:


במהלך  22חודשים נבדקו  186מטופלים ו  220מלווים.



 80%מהנבדקים פנו עקב ירידה מנטאלית 40% .היו מאובחנים טרם ההפניה.



כמחצית מהמטופלים חזרו למעקב רפואי ,לפחות פעם אחת.

מע נה יזום לאוכלוסיות מוחלשות במצבי חירום (ביטחוניים ואירועי טבע)
זיהוי אוכלוסיות :כיום יש במאוחדת כ" 2,800-מאושפזי בית" במצבי תחלואה שונים
המרותקות לביתן .אוכלוסיות אלו מאותרות באופן יזום ומקבלות טיפול רפואי בביתן ,באופן
זמני/קבוע .במצבי חירום ,היחידות לאשפוז בית נערכות לפינוי המטופלים מביתם ,תוך שימת
דגש מיוחד לאוכלוסיית המונשמים.
מודל ההפעלה בחירום


איתור מטופלים  -נעשה ע"י מערכת  BIמבוססת  GISלשליטה ובקרה ברמה גבוהה ,אשר
מאפשרת איתור הצגה והפקת נתונים אודות אוכלוסיות חלשות על גבי טבלאות מרוכזות
ועל גבי מפה .המערכת מאפשרת צפייה מכל מקום ובכל שעה במגוון נתונים לשע"ח ע"י
בעלי תפקידים ניהוליים במאוחדת( .רצ"ב תרשים).



מיפוי מצב רפואי וצרכים  -צוותי היחידות ,יוצרים קשר עם המטופלים ובני המשפחות
מעדכנים במידע הרלוונטי למצב החירום ודואגים למיפוי המצב הרפואי והצרכים.



פינוי אוכלוסייה  -רשימות חולים הזקוקים לפינוי ,מועברות ללשכות הבריאות עם הצגת
הצרכים הרפואיים ,משפחתיים וחברתיים .כל זאת ,תוך ליווי הטיפול בפועל.
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בשנת  2019היו מס' אירועי שריפות שדרשו ממחלקת שעת חירום ,בשיתוף עם היח' לאשפוזי
בית ,לפנות מונשמים מביתם .תהליך העבודה המתואר הופעל כנדרש ,לטובת אוכלוסייה זו.

פיתוח שירותים מותאמי תרבות ועוני
הקמת בית מאזן למניעת אשפוז פסיכיאטרי הפונה לאוכלוסייה הערבית
(מאוחדת בשיתוף עמותת מסאחה)
הבית המאזן למניעת אשפוז פסיכיאטרי המשותף למאוחדת ולעמותת "מסאחה" (מרחב)
ממוקם בסוואעד חמירה ,בצפון הארץ .הבית פונה לציבור הערבי ,מתוך הבנת הצורך במרחב
המאפשר מענה טיפולי תוך התייחסות לצרכים החברתיים ,השפתיים והתרבותיים של
האוכלוסייה הערבית בישראל.
מטרת הבית המאזן היא להפחית את הצורך באשפוז פסיכיאטרי בקרב אנשים המתמודדים עם
משבר נפשי חריף .זאת ,על ידי ליווי ,טיפול ותמיכה באופן מכיל ,המסייע בניהול המשבר ,ומקדם
החלמה וחזרה מהירה לתפקוד במגוון תחומי החיים .התהליך הטיפולי במסגרת זו משלב גישות
רפואיות ,פסיכולוגיות וסוציאליות ,מתוך ראייה כוללת של האדם וצרכיו ,ואמונה ביכולתו
להחלים מהמשבר הנפשי .הבית המאזן מספק שירותי אכסניה מלאים ,במסגרת ביתית בקהילה
ל 10-מטופלים בכל מסגרת זמן .הדבר מאפשר אינטימיות והכרה אישית של הצוות את
המטופל וכן מאפשר למטופל רצף תפקודי ,מעורבות ,בחירה ועשייה יצרנית בניהול סדר יומו.
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הצוות המטפל בבית המאזן כולל אנשי מקצוע מתחומי הפסיכיאטריה ,פסיכולוגיה ,סיעוד
ועבודה סוציאלית ,מנחי סדנאות וצוות מדריכים מיומן המלווה את המטופלים לאורך כל שעות
היממה .שיתוף הפעולה של עמותת "מסאחה" עם מאוחדת יוצר מסגרת טיפול ייחודית
המאפשרת מתן טיפול רפואי בסטנדרט איכותי ,קדימות בשירותי מרפאה ,מעבדה ובתי
המרקחת של מאוחדת ,תיעוד ברשומה הרפואית הקיימת של המטופל ופיקוח ,בקרת איכות
וליווי של הצוות המטפל בבית המאזן.
הבית המאזן "מסאחה מאוחדת" מצטרף לבית המאזן חירם מאוחדת "בית עלמה" הפועל מזה
שנתיים ,בקיבוץ הרדוף ,ובמסגרתו טופלו כ 82 -מטופלים עד כה ,במשך טיפול ממוצע של כ-
 53ימים למטופל .חשוב לציין כי השירות ניתן ללא תשלום על ידי מאוחדת זאת בכפוף למצבו
הרפואי בלבד של המטופל ועל פי בחירתו וללא כל מגבלה או שייכות למגדר ,דת או לאום.

הטמעת מודל עבודה רב מקצועי ובין ארגוני לטיפול יזום בקשישים החיים בעוני
בהמשך לדיווח לשנת  ,2018מאוחדת המשיכה להטמיע את מודל העבודה הרב מקצועי והבין
ארגוני ,לטיפול יזום בקשישים החיים בעוני.
סטטוס עדכני לתוכנית
בין יולי  2017לספטמבר  2019טיפלנו באופן יזום ב 6,096-קשישים המהווים  23%מכלל
הקשישים החיים בעוני כיום .מתוכם הופנו לגורמי קהילה  2,350ועם  1,225קשישים נוצר
קשר משמעותי ,הכולל פנייה – למספר גורמי טיפול ,הסדרת מתנדב ,שיפוץ דירה וכו'.
מתוך כלל הקשישים החיים בעוני:


 8%היו מהחברה הערבית וטופלו (ייצוגם)  30%במסגרת התוכנית



 12%מהאוכלוסייה החרדית וטופלו 23%



 11%חיים בפריפריה גאוגרפית (מדד  )2-1וטופלו  27%במסגרת התוכנית

בקרב הקשישים בתכנית:


 19%טופלו ע"י דיאטניות ו 42% -ע"י פיזיותרפיסטים ,לעומת  7.9%ו 24%-בקרב שאר
הקשישים ,בהתאמה (.)p<0.01



שיעור חולי הסוכרת :באוכלוסיית שהתערבנו בה הוא  40%לעומת  34%מכלל
הקשישים העניים .דמנטיים –  28%לעומת  .16%אונקולוגיים ומחלות קשות
אחרות 66% -לעומת  ,56%ניצולי שואה –  45%לעומת  36%בהתאמה (.)p<0.01
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הנגשת שירותים דרך המוקד הטלפוני הייעודי :מאפריל  ,2019פנו למוקד כ 2,820-איש.
בהתאם לצורך המוקד הפנה להמשך טיפול של עו"ס במרפאות.

סיכום :המודל שהופעל ,איפשר להגיע לאוכלוסיית הקשישים הסובלת ממורכבות רפואית-
נפשית -סוציאלית הגבוהה ביותר .המודל מהווה בסיס להפעלת התערבויות רב-מקצועיות
נוספות במאוחדת.
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מכבי שירותי בריאות
כחלק אינטגרלי מתפיסת האיכות ,חקירת פערי הבריאות בין אוכלוסיות שונות השתכללה
והפכה לכלי חשוב לשיפור איכות הטיפול במכבי.
תכנית השיוויון חוגגת השנה עשור לפעילותה .התכנית כללה ב 31 2019 -מרחבים כשלכל
מרחב נקבעו יעדים פרטניים לעמידה בתחומי איכות .נכון לחודש אוקטובר  ,2019מעל 80%
מהיעדים הושגו או כמעט הושגו .להלן דוגמא מכל מחוז.
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לומד ת כשירות

תרבותית3

במהלך  2019נבנתה לומדת כשירות תרבותית .מטרת הלומדה להקנות הכרה ראשונית עם
פערים תרבותיים נפוצים ,כלים מעשיים לקידום שיח רגיש-תרבות וסימני זיהוי מתי עוברים את
הגבול בין כשירות תרבותית לגזענות  .הלומדה נבנתה בשיתוף גורמים מגוונים ממטה מכבי
וממחוזות מכבי ,מטפלים ,נותני שירות ומנהלים .במהלך  2020הלומדה תוטמע במסגרות
הדרכה לסקטורים השונים.

פעילות פו רום בריאו ת בחברה הערבית
מזה שלוש שנים מתכנס פורום בריאות החברה הערבית ,בו חברים כל מרחבי מכבי הנותנים
שירות לאוכלוסייה הערבית .חברי הפורום העלו את הצורך במניעת סוכרת בחברה הערבית,
ובפעילות לחינוך לאורח חיים בריא וביצירת הזדמנויות לפעילות גופנית ותזונה נכונה בילדים
ובמבוגרים .מתוך כך ,החלו לפעול בשנת  2018תכניות להפחתת סוכרת והשמנה באוכלוסייה
הערבית .תכניות אלה הוצגו בחוברת זו בשנה שעברה וחלקן מוצגות בהמשך .לצד תכניות אלה,
הממשיכות גם בשנת  ,2020פותח במהלך  2019קורס מצולם לרופאים בחברה הערבית שנועד
להגביר את מעורבות הרופאים בהקניית אורח חיים בריא למטופליהם .הצורך בקורס עלה
במסגרת שולחנות עגולים שהתקיימו במפגש הפורום בסוף  .2018הרופא הוא
דמות חשובה ובעלת סמכות בעיני המטופלים ולכן אמירה שלו היא בעלת
השפעה על המטופלים .הקורס המצולם עלה לאוויר בסביבת הלמידה של

 3נכתב על ידי :מגר' טלי קניג ,ממונה על תחום השוויון ,מערך איכות הערכה ומחקר ,ורד זולר ,מחלקת
למידה ופיתוח ארגוני ,סמדר אלינסון ,אנדרה הורביץ מנהלת קידום בריאות מחוזות י-ם והשפלה וצפון
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מכבי והוא כולל  12סרטים בעברית ובערבית בנושאי פעילות גופנית ותזונה לחולי סוכרת
ולילדים וגמילה ומניעת עישון .במהלך  2020יתקיים קמפיין מול הרופאים לצפייה בסרטים ויבנו
תכניות הטמעה מחוזיות להגברת מעורבות הרופאים בנושא .לצפייה בסרטון פרומו לקורס –
לחצו על הקישור או סרקו את הקוד.

טיפ ול בשוויון לאנשי ם עם

מוגבלות4

מכבי שמה לעצמה מטרה להנגיש את השירות לכל אדם .התהליכים תוכננו ועוצבו ע"י ניתוח
של "מסע מטופל" מתוך נקודת מבטו ,בשירות שהוא מקבל במכבי .התאמות לחברים עם
מוגבלות:
התאמה

שת"פ

תהליך

זיהוי החברים הזקוקים פרסום בכל מדיה אפשרית צוותי מערכות מידע ,אגף
לשירות

מותאם

המערכות

לרישום

בכל ואפשרות

עצמאי דיגיטל,

המקוונות במערכת האון ליין

עמותות

שונות,

תקשורת ארצית.

במכבי

התאמות לחברים עם מוגבלות בראיה:
התאמה

תהליך

ליווי אישי בתוך המרכזים הכשרת
הרפואיים

שת"פ
מתנדבים

ובנות קבוצת מגדל אור

ועזרה שירות לאומי

בהליכים פרוצדורליים
אפליקציה

חדשה

של שנתיים של עבודה להנגיש קבוצת מגדל אור

מכבי

לכל המוגבלויות

מדבקה מזהה מודבקת זיהוי החסם ובחירת פתרון

הספריה המרכזית לעיוורים

על כרטיס חבר מכבי –

ולקויי קריאה

בכתב ברייל

 4סנדרה מרון ,ממונת נגישות ,אגף שיווק ושירות
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התאמות לחברים עם מוגבלות בשמיעה:
התאמה

תהליך

סדנאות לגמילה מעישון

הפיכת

שת"פ
נוכחות

בקבוצה מחלקת קידום בריאות

לסדנאות אישיות בכתב וללא
עלות השיחות
שיחה של חברים דוברי הכשרת מוקדנים דוברי ערבית המוקדים במכבי
ערבית עם מוקד זימון לצ'ט בערבית.
תורים

בוחרים

בריא5

בתחום ההשמנה הרגלי האכילה והמודעות לביצוע פעילות גופנית ,קיימים פערי בריאות
משמעותיים בין מרכז לפריפריה ,בין מגזרים שונים וכמובן כתלות בהשכלה ובמצב
סוציואקונומי .במטרה לגשר על פערים אלה ולהעביר מסרים בריאותיים בתחום התזונה
והפעילות הגופנית לקהל הרחב ,נוצר שיתוף פעולה עם העיתון "מקור ראשון" אשר קהל
הקוראים שלו הוא המגזר הדתי לאומי .נבחרו חמש משפחות מרחבי הארץ ,אשר קיבלו ליווי
מקצועי צמוד ע"י דיאטנית ופיזיותרפיסטית ,יועצת פעילות גופנית במשך חצי שנה במטרה
לשפר אורחות חיים ,להגביר פעילות גופנית ולבסס הרגלי אכילה מותאמים .המשפחות שנבחרו
ייצגו אוכלוסיות מגוונות ,כך שהסיקור של ההתערבות כיסה מגוון גדול של נושאים וקבוצות גיל.
התהליך סוקר ע"י העיתון במשך חצי שנה וכלל כתבות תוכן מגוונות ,סרטונים ,מתכונים וטיפים
בריאותיים ,אשר נועדו לקהל הרחב .ההתעניינות במידע מקצועי זה והחשיפה אליו באמצעות
הסיפורים האישיים אשר פורסמו לאורך כל התקופה בעיתון ,יצרו התעניינות רבה ובכך שירתו
את מטרת הגברת המודעות בקרב אוכלוסייה זו ,תוך מתן כלים יישומיים והמלצה להיעזר באנשי
מקצוע במידת הצורך .בנוסף נוצרו מעגלי השפעה סביב המשפחות במקום מגוריהם ,בקרב
החברים והמשפחה הקרובה.

 5בילי כהן ,מנהלת המחלקה לתזונה ,דיצה גוטליב ,מנהלת המחלקה לפיזיותרפיה ,האגף לרפואה
ולמקצועות הבריאות ,דיקלה זילבר ,מנהלת שיווק מגזר דתי ,אגף שירות ושיווק.
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התערבויות לקשישים החיים בעוני לצמצום פערים

בבריאות6

במסגרת מבחני התמיכה לצמצום פערים בבריאות ,פעלו העובדים הסוציאליים והצוותים הרב
מקצועיים להעניק טיפול רפואי ופסיכוסוציאלי לקשישים החיים בעוני מעל גיל  70מקבלי
הבטחת הכנסה .במהלך שנתיים (יולי -2017יוני  ) 2019בוצעו ביקורי בית ונבנו תכניות
התערבות למעל  7000קשישים (כ 6000 -מתוכם הוגשו למבחני התמיכה).
הפרויקט אפשר איתור צרכים רפואיים ופסיכוסוציאליים של מטופלים אלה
ומתן מענה טיפולי מיטבי הן במכבי והן בקהילה .הפעילות ממשיכה גם
בשנת  .2020לצפייה בסרט מסכם של פעילות שנתיים – לחצו על הקישור
או סרקו את הקוד.

מחוז דרום
צמצום פערים בקרב חולים סוכרתיים ברהט ובלקיה 2017-197
שכיחות הסוכרת בסניפי רהט ולקיה גבוהה יותר מאשר ביישובים הסמוכים (עומר ומיתר) (6%
לעומת  4.3%בהתאמה) .מחציתם אינם מאוזנים .שכיחות המחלה גבוהה במיוחד בקרב
צעירים עד גיל  45ועומדת על  57%בהשוואה ל 27%-בקרב היהודים במרחב .במהלך השנים
 2017-19הופעלו תכניות התערבות פרואקטיביות ברהט ובלקיה .התכניות מראות לאחר
שנתיים עבודה ירידה של מדד המוגלובין מסוכרר בקרב  75%מאוכלוסיות היעד ברהט ובלקיה.
יצירת יחסי אמון עם המטופלים ,מעקב שבועי וניהול ממוקד הן שהביאו לשיפור כה משמעותי
באיזון חולי הסוכרת בשני המרכזים.

 6ד"ר ליזה אברבנאל כנעני ,מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית ויחסי חבר ,מגר' טלי קניג ,ממונה על תחום
השוויון ,המחלקה לניהול איכות ,טלי שגב ,ס.מנהלת מחלקה לעבודה סוציאלית ויחסי חבר ,רות וגנר ,עו"ס
מחוזית ,מחוז דרום ,תמר אלוני ,עו"ס מחוזית ,מחוז צפון ,ליאת פוקס-זך ,עו"ס מחוזית ,מחוז ירושלים
והשפלה ,ד"ר ג'וליה גוזמן ,עו"ס מחוזית ,מחוז מרכז ,גבריאלה סליזק ,עו"ס מחוזית ,מחוז שרון.
 7חגית דהן מנהלת מרחב מבואות באר שבע ,עירית גפן מנהלת סיעוד מרחבית  ,דר' מרק מישנה ,מנהל רפואי
מרחבי ,רות וגנר ,עו"ס מחוזית ,אורית אביצור ,עו"ס מרחב מבואות באר שבע ורד רב-הון ,רוקחת מחוזית,
דיאלה אבו סלאח ,דיאטנית ורכזת תזונה במגזר הבדואי ,מרים לוי ,זהבה חמו ,בטי קליין ,מייסון אזברגה
אחיות במרחב מבואות באר שבע
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תכני ת התערבות תזונתית באוכלוסייה הבדואי ת בילדים ובקבוצות

נשים8

באוכלוסייה הבדואית של מחוז דרום בישובים  :לקיה ,ערוער וכסייפה ובעיר רהט ,נבנתה תכנית
התערבות נרחבת הפונה ל 3-סוגי אוכלוסייה :ילדים ,בני נוער ומתבגרים וקבוצת נשים .לכל
אוכלוסייה נבנתה תכנית ייעודית
 .1סיור מודרך בסופר לבני נוער ומתבגרים  -בישוב אחד בלבד (רהט ) יש סופר ,לכן
התקיים סיור אחד .שביעות רצון גבוהה מהסיור .תובנות  :כדי למקסם את הלמידה יש
צורך בהרצאה מקדימה.
 .2קבוצת נשים  -טיפול קבוצתי  -תזונה וספורט .בהדרכת דיאטנית ומאמנת כושר.
בשיתוף פעולה עם חדר כושר ברהט" ,אלהוד" .המשתתפות ירדו בממוצע  5-3קילו,
שיפרו את הכושר ב 60%-ושינו הרגלים ב , 80%-כ 93% -מהמשתתפות הביעו שביעות
רצון מההשתתפות בקבוצה .כ 82% -מהמשתתפות הביעו רצונם להמשיך אימוני כושר
לפחות ל 3 -חודשים לאחר הסדנה.

 8סטלה גלייזר ,מנהלת תחום תזונה מחוזית ,דיאלה אבו סלח ,דיאטנית רכזת מגזר בדואי ,חגית דהן ,דר'
מרק מישנה ,אירה אילין ז"ל ,אריה קליין ,אורלי קשת ,מיכל האוזמן ,דר'איגור איידלברג  -הנהלות מרחבי
מבואות ב"ש ,ערד ונגב מזרחי ,סאפאא עטווא אבו סיאם ,מאמנת כושר ,ג'ודי סטולר ,מנהלת מכון כושר
"אלהוד" רהט ,אימאן אלצאנע דיאטנית סניף רהט ,ורד רב הון ,רוקחת מחוזית .ד"ר יונתן ארבל ,סגן
מנהלת רפואית מחוזית
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 .3עידוד צריכת פירות וירקות בקרב ילדים .מיועדת לילדים בני  8-5שנים .השפעת
התוכנית על הילדים  -על פי השאלונים:

סדנאו ת "מי מאחורי השפופרת" וכשירות

תרבותית9

היענות האוכלוסייה במצב סוציואקונומי נמוך לביצוע בדיקות הינה נמוכה ועל כן נעשות שיחות
יזומות ,פרונטליות וטלפוניות של נותני השירות והמטפלים במחוז על מנת לעודד את המטופלים
לבצע את הבדיקות הרפואיות הנדרשות .כדי להכשיר את העובדים להעלאת מוטיבציית
המטופלים ,כמו גם לתת להם רקע מקצועי להבנת חשיבות הבדיקות ,נבנתה תכנית סדנאות
לעובדים" :מי מאחורי השפופרת" .בסדנאות השתתפו עובדים מכל הסקטורים :עובדות
מנהל ,אחיות ,עובדות מעבדה ,דיאטניות ועוד .הסדנאות כללו הרצאות מקצועיות בנושאי
בדיקות המניעה הנדרשות במסגרת מדדי האיכות הקליניים ,והתנסויות במיומנויות
תקשורת אפקטיבית והגישה המוטיבציונית .במקביל שולבו סדנאות בנושא הכשירות
התרבותית .בנוסף להעמקת הידע ואופן הפניה למטופל ,המשתתפים הבינו כמה תפקידם

 9מגר' ורד רב-הון ,רוקחת מחוזית ,רות וגנר ,עובדת סוציאלית מחוזית ,דר' ליליאן אפללו ,מנהלת מעבדות
מחוזית ,אורית אביצור ,עובדת סוציאלית ,דר' קרן הירש ,מקדמת בריאות מחוזית ,מרטין רוזנטל ,רכז
איכות קליני ,דר' יונתן ארבל ,סגן מנהלת רפואית מחוזית
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חשוב ומשמעותי .הסדנאות תרמו לשיח בהתאמה שפתית ותרבותית טובה יותר עם המטופלים
ולמוטיבציה רבה יותר שלהם בעבודה.

מחוז צפון
מרכז סוכרת

מקוון10

פרויקט מקוון לטיפול בחולי סוכרת בפריפריה שאינם מאוזנים .הפרויקט הוקם בשנת 2018
ופעילותו מורחבת מדי שנה .במסגרת הפרויקט מועסק צוות הדומה לזה של מכוני הסוכרת,
אשר עוסק באימון לבריאות של המטופלים באופן מקוון ,תוך תיעוד התהליך במערכת
ממוחשבת ה משותפת לכל הצוות .המטופלים מקבלים טיפול מיטבי בהתאמה לצרכים של
אוכלוסייה שמתגוררת במחוז פריפריאלי ,ומתאפיינת ברב תרבותיות ורב מגזריות .עד סוף 2019
טופלו  1000מטופלים וישנה ירידה של  11.3 %בסוכר המסוכרר .לאור הצלחת התכנית
מתוכננת הרחבה למחוז נוסף.

תכנית מנטורינג לרופאי

משפחה11

תכנית זו הוכיחה את יעילותה בליווי רופאי משפחה והעצמתם ,בדגש על הפריפריה .במסגרת
פעילות המנטורינג מתקיים מפגש של פרופ' שחאדה עם הרופא במרפאתו ,בנוכחות
המטופלים .עד כה התקיימו מפגשים עם כ 50-רופאים ומעל  400מטופלים .נוצר קשר מקצועי
ואישי עם הרופאים ובסיס להמשך פעילות משותפת.

מרפאו ת אורח חיים

במגזרים12

יישוג והדרכה למטופלי טרום סוכרתיים במרפאות שפרעם ואום אל פאחם .המרפאה בליווי
רופאה שהתמחתה ברפואת אורח חיים .המטופלים נותבו לטיפול פרטני הכולל ייעוץ מצוות רב
מקצועי או קבוצתי .קבוצות גמילה מעישון ,סיור בריא בסופר בהנחיית דיאטנית ,וקבוצות נשים
שלוו ע"י דיאטנית ומאמנת כושר להדרכה לאורח חיים בריא ופעיל .התקיימה קבוצת היוועצות

 10ד"ר גלית קאופמן ,ראש מחוז צפון בשיתוף פעולה עם מכון גרטנר ופרופ' מרדכי שני התכנית בהובלת
פרופ' שחאדה -יו"ר אגודת סוכרת ארצית ,ד"ר ריזאן סחניני -ס .מנהל רפואי במחוז צפון ,אנעאם גנדר-
סגנית אחות מחוזית ,מייסא סאלום -מובילת צוות ,בשיתוף מכון גרטנר.
 11התכנית בהובלת פרופ' שחאדה ,יו"ר אגודת סוכרת ארצית ,ד"ר ריזאן סחניני ,ס .מנהל רפואי במחוז
צפון.
 12ד"ר ריזאן סחניני ,ס .מנהל רפואי מחוזי ,אנדרה הורביץ ,מנהלת קידום בריאות מחוזית .
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עם נשים שסיימו עם הקבוצה שהביעו שביעות רצון גבוהה והמליצו בחום על המשך הפעילות
והרחבתה.

שיתופי פעולה בקהילה
שנת  2019התאפיינה בפעילויות רבות בשיתוף הקהילה בהובלת מקדמות הבריאות ומנהלי
מרחבים במחוז צפון .במהלך השנה התקיימו כ 150-סדנאות והרצאות בקהילה בנושאי קידום
בריאות ,אורח חיים בריא ,תזונה ופעילות גופנית.
הפעילויות המיוחדות:


"אקדמיה לגיל השלישי" -סדרת הרצאות במגוון נושאים לגיל השלישי בשפה הרוסית,
בשיתוף עיריית נשר.



"מועדון אימהות" -סדרת הרצאות לנשים חרדיות בדגש על העשרת ידע בנושאי
התפתחות הילד ,בשיתוף המגזר החרדי בשכונת הר יונה בנוף הגליל ,ובמגדל העמק.



הרצאות בשיתוף מכון פועה בעיר טבריה ,למובילות בריאות בקהילה החרדית.



העלאת מודעות בנושא סרטן השד ,הרצאת אחות בכפר יאסיף ,בשיתוף מובילי דעת
קהל ביישוב.



העלאת מודעות לנושא מניעת סרטן השד בשיתוף עמותת "מריים" בנצרת ,שפרעם,
ובית חולים רמב"ם.



סיור בחדר לידה בבית חולים בני ציון  ,בהנחיית רופא נשים לנשים שהודרכו בקבוצות
הכנה ללידה.



שיתוף פעולה עם המתנ"ס העירוני בקריית שמונה במגוון נושאי קידום בריאות ,וסדנת
בישול בריא למובילי בריאות בעיר.



הרצאות בנושא אורח חיים בריא ומניעת סוכרת בערים שפרעם ואום אל פאחם,
בשיתוף מקדמי הבריאות והעיריות.



פעילות חדשנית וחווייתית בהנחיית דיאטניות קליניות בסופר ,ללמידת קניית סל מזון
בריא .הפעילות בשיתופי פעולה עם הקהילה ,מוסדות מרכזיים בעיר וכד'.
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מחוז מרכז – מרחבי יפו ויד אליהו-שכונת התקווה

13

מרחב יפו
 .1הוקמה מרפאת גמילה מאופייאטים.
 .2התקיימו ימי בריאות בסניף התקומה.
 .3ימי בריאות ייעודיים במרפאות רופאים עם אוכלוסייה מוחלשת.
 .4הרחבת שירותים – גיוס רופאים בדרום יפו (מרפאת נווה עופר).
 .5גיוס מתאמת סוכרת דוברת ערבית.
 .6גיוס אחיות דוברות ערבית.
 .7שתי סדנאות סוכרת למגזר הערבי.
 .8מכון סוכרת מותאם לאוכלוסייה ערבית (רופא  +אחות  +מזכירה-דוברי ערבית).
 .9הדרכה לרופאים
בשנת  2020עתיד להיפתח בית רופאים ברחוב יפת אשר ייתן מענה לאוכלוסייה חלשה במערב
יפו.

מרח ב יד אליהו-שכונת התק וה
 .1מיקוד בימי בריאות.
 .2סיירת ירוקה – מיפוי מטופלים רלוונטיים אשר לא מגיעים לביצוע בדיקות ובדיקה מה
מקור חוסר ההיענות לביצוע הבדיקות .הנגשת שירותי מעבדה ובדיקת אחות למטופלים
אלו אשר מתקשים להגיע לסניף .ביצוע הבדיקות בבית המטופל תוך מתן הדרכה
להמשך טיפול.
 .3סדנת סכרת וסדנת מפות שיח
 .4עבודה עם רוקחת קלינית ממוקדת מטופלים
 .5פעילויות בקהילה – הדרכת יעוץ גופני ,תזונה והדרכות על חשיבות הטיפול בסוכרת
בשבוע הסוכרת ולאורך השנה .הפעילויות בוצעו במרכזי יום לקשיש במרחב.
 .6הרצאת ד"ר רונן הולנד ,המנהל הרפואי לצוותים המקצועיים.
 .7שיתוף העובדות הסוציאליות בכל מקרה של חוסר הענות לצורך ברור והגברת ההיענות.

 13חגי קנטרוביץ ,ילנה פרמן ,ד"ר דניאל קון  -הנהלת מרחב יפו .לימור כץ ,ד"ר רונן הולנד ,עופר גיסינגר -
הנהלת מרחב יד אליהו –שכונת התקווה ,ציפי מימון ,מנהלת קידום בריאות מחוזית ,ד"ר אבי מרקדו ,סגן
מנהל רפואי מחוזי
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מחוז שרון

14

במהלך  2019נעשו מספר פעולות להרחבת היקף שירות הפיזיותרפיה ביישובי הפריפריה:
 .1הוספת פיזיותרפיסטית רצפת אגן במגזר הערבי – טירה
 .2הרחבת שירות במרחב מזרח השרון (טירה) – חתימה עם מכון עצמאי נוסף
 .3טיפולי בית במזרח השרון ע"י חברה חיצונית על מנת לאפשר טיפול ע"י אישה במקרים
נדרשים
 .4חתימת הסכם עם מכון בבקה אלגרביה
 .5פריסת שירות רצפת אגן לפרדס חנה
 .6פתיחת מכון באור עקיבא
 .7פעולות עקביות לסיוע למכון קטן בקרני שומרון ורבבה על מנת לאפשר המשך פעילות
פעילויות נוספות שהתקיימו ב:2019-
 .1פרויקט איזון חולי סוכרת במזרח השרון
 .2ייעוץ רוקחי לרופאי משפחה לצורך איזון וטיפול בחולי סוכרת
 .3כשירות והתאמה תרבותית :ניוזלטרים בחגים יהודיים נוצרים ומוסלמים ובהתאם לחגי
העדות השונות ובתפוצה של כל עובדי מחוז השרון ,במטרה להנגיש את המידע על החג ,
מאפייניו והמנהגים לכלל העובדים.
 .4קידום וחינוך לבריאות בקרב משפחות צעירות ,הורות ולידה בחברה הערבית.
 .5קבוצות הכנה ללידה והכנה לטיפול בתינוק בחברה הערבית ,בערבית ובהנחיית
פיזיותרפיסטית מנחת סדנאות בחברה הערבית.
 .6הרצאות יזומות במסגרת מכבי ושיתופי פעולה עם הקהילה לנשים אחרי לידה
המתמודדות עם שינוי בדפוסים התרבותיים.
 .7ניידות ממוגרפיה באזורי פריפריה ומרכז השרון.

 14ענת גמר ,נגה צפניה בר טוב ,הלה מושהיוף ,מורן רגב – צוות כשירות תרבותית מחוזי ,אמאל גבאלי ,ד"ר
פאחר גנאים ,הנהלת מרחב מזרח השרון ,ד"ר רנא חאג יחיא ,רוקחת קלינית ,פאדיה חג'-יחיא ,נורה אבו-
ראס ,אחיות מרחב מזרח השרון ,שרה ישראל ,תזונאית ,מטילד גז ,אחות ,שולי בלאיש ,מנהלת משרד
נתניה ,סיגל גפני ,פיזיותרפיסטית מחוזית ,אתי שטיינפרד ,רוקחת מחוזית ,אורלי פרנקו ,מנהלת קידום
בריאות מחוזית ,ד"ר אריאלה פרמדר ,סגנית מנהל רפואי מחוזי
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 .8סדנאות סוכרת לקראת הרמדאן.
 .9סדנאות גמילה מעישון כולל מפגשים אישיים.
 .10סדנאות הנקה לנשים אחרי לידה.
 .11חרדים – הרצאות להורים על ידי רופא ילדים בנושאי חיסונים ,גמילה מחיתולים ועוד.
 .12עולים מצרפת  -סיורים בשפה הצרפתית  -סופר בריא.
 .13ליווי אישי תהליך גמילה מעישון לדוברי צרפתית.
 .14קבוצות סוכרת – מפות שיחה והכשרת מנחים דוברי צרפתית.
 .15מוקד רפואי מותאם למגזר החרדי.

מחוז י-ם והשפלה ,מזרח ירושלים :תכנית למניעת השמנה בילדים בחברה
הערבית

15

במסגרת תכנית השוויון נבנתה תכנית טיפול לילדים עם השמנה במזרח ירושלים .מטרת
התכנית :טיפול ממוקד וכוללני בעודף משקל והשמנה בילדים חברי מכבי והוריהם ,במזרח
ירושלים ,להקניית הרגלי אורח חיים בריא ,בהתאמה תרבותית .ובתוך כך :שיפור בהרגלי
התזונה ,אורח החיים הפעיל של הילדים ומשפחותיהם ושיפור בדימוי העצמי של הילד .במהלך
החודשים ספטמבר  - 2018מרץ  46 , 2019משפחות נמצאו בשלבים שונים של התכנית .במועד
זה  24משפחות סיימו שלושה חודשי השתתפות לפחות  14בנות ו  -10בנים בגיל . 8-16
ממצאי התכנית (נכון למרץ :)2019


עבור  54%מהילדים נצפתה ירידה ב .BMI-ממוצע הירידה  1.86יחידות.



במהלך התכנית חלה עליה בצריכת ירקות ופירות וירידה בצריכת שתיה מתוקה,
חטיפים מלוחים ומתוקים ,אוכל מטוגן ,בשר מעובד ומזון מהיר (גרף  1וגרף .)2



נצפתה עליה בפעילות הגופנית היומיומית (עליה במדרגות ,הליכה ברגל) וכן בפעילות
הגופנית היזומה( .משחקי כדור ,דלגית ,ריצה ועוד) (גרף .)3



 80%מהאימהות דיווחו על שיפור משמעותי בפעילות גופנית משפחתית.

 15אורית בן שוהם ,מנהלת תחום תזונה מחוזית ,צליל שדה ,מנהלת מכבי אקטיבי ,סחר לאפי ,מנהלת
המרחב ,ד"ר מוחמד מסארוה ,מנהל רפואי מרחבי ,מונא עווידה ,תזונאית ,אבאא פתחו ,תזונאית ,רואן
עבד אל נאבי ,עו"ס מרחבית ,מונייה אבו-גזאלה ,מנהלת מכון פיזיותרפיה מזרח י-ם ,ליאת פוקס ,עו"ס
מחוזית ,ד"ר עדי חסידוב גפני ,רופאת ילדים מחוזית ,סמדר אלינסון ,מקדמת בריאות מחוזית ,ד"ר טניה
קרדש ,סגנית מנהלת רפואית מחוזית.
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על פי דיווחי האם  62%מהילדים שיפרו מדדים של דימוי עצמי.



 66%מהאימהות הביעו שביעות רצון גבוהה מאורח החיים המשפחתי לאחר התכנית.



 20%בלבד מהאימהות מאמינות שיוכלו לשמור על השינויים לטווח הארוך.

עד סוף  2019הצטרפו לתוכנית  27משפחות נוספות 18 ,מתוכן עדיין בטיפול.
התכנית ממשיכה לפעול גם ב.2020-
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 7.2פעילות במערכת אשפוז
פעילות משרד הבריאות -

חטיבת המרכזים הרפואיים

הממשלתיים
 .1כלכלה ופיתוח  -הקמת תאגיד עבור המרכזים הרפואיים לבריאות הנפש ולגריאטריה.
התאגיד יאפשר להרחיב את הפעילות הרפואית במרכזים ,למקסם את השימוש הנעשה
בתשתיות  ,לשמר כוח אדם ,לשפר שביעות רצון ולקדם מחקר וחדשנות.
 .2משאבי אנוש  -תוכנית התערבות לחיזוק ההון האנושי בגריאטריה .המרכזים הרפואיים
הגריאטריים הממשלתיים מתמודדים עם קושי בניהול המשאב האנושי שבא לידי ביטוי
בתדמית נמוכה ,בקושי בגיוס ושימור עובדים ,ובשדרה ניהולית מצומצמת הן בסגל הבכיר
והן בשכבת הביניים:
א.

תוכנית מסלולי קריירה לקידום עובדים בתפקידי כניסה למערכת ,בשיתוף ג'וינט
ישראל (אגף תב"ת) .נבנו שלושה מסלולים  :מסלול מקצועי – הפיכת העובד לבעל
מקצוע (למשל ,חשמלאי ,מיומן) ,מסלול של למידת מיומנויות לדוגמה ,אוריינות
דיגיטלית ,ומסלול להעצמת התפקיד.

ב.

תוכנית ליצירת עתודה ניהולית לדרגי הביניים מכלל הסקטורים ,הכשרה לאחיות
אחראיות ואיתור צרכים לפיתוח מקצועי של מקצועות הבריאות.

ג.

לשם שימור והעצמה של האחיות במרכזים לבריאות הנפש וגריאטריה -נבנתה
תוכנית ,בשיתוף נציבות שירות המדינה ,למיצוי תפקידי האחיות ויצירת מסלול
קידום ,מנגנון לפרישה מקדמת ,עזרה בהסדרת מגורי צוות והכשרה לכוחות עזר.

 .3מניעת זיהומים:
א.

הקמת פורום מניעת זיהומים במרכזים הרפואיים לבריאות הנפש ,קידום תרבות
והסדרת נהלי זיהומים ,מעקב ועידוד חיסוני צוות ,מעקב אחר חיסון מטופלים
ממושכים

ב.

הקמת יחידות למניעת זיהומים בכלל המרכזים הרפואיים הממשלתיים.

 .4קידום תרבות בטיחות הטיפול במרכזים לבריאות הנפש ולגריאטריה-
ולמידת עמיתים.
 .5מערכות מידע:

הקמה ,ביסוס

אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2019

א.

פריסת מערכת  (Admission, Transfer and Discharge) ATDמתקדמת למרכזים
הרפואיים הממשלתיים הגריאטריים והפסיכיאטריים ,המבוססת על פתרון נמ"ר
(ניהול מרכזים רפואיים) .המטרה היא מעבר לשימוש במודול  ISHשל חברת SAP

לצורך מחשוב תהליכי הליבה בתחום האדמיניסטרציה הרפואית .המערכת מביאה
את קדמת הטכנולוגיה ומציבה אותם בשורה אחת למול המרכזים הרפואיים
הממשלתיים הכלליים.
 .6חדשנות
א.
ב.

הכנסת פרויקטים של יוזמות ופרויקטים חדשניים למרכזים הרפואיים לבריאות
הנפש ולגריאטריה ,כולל חברות הזנק.
טלמדיסין -פתרון זה מאפשר הנגשה של טיפולים ,התייעלות וצמצום פערים בין
פריפריה למרכז.

 .7תכנון ,מדידה ותוכניות עבודה -הקמת מפה אסטרטגית משוקללת ומקוונת ,אשר תאפשר
מדידה והערכה השוואתית שוטפת בין בתי החולים השונים ,תוך קביעת יעדים מוגדרים.
אחת ממטרות הפרויקט היא להביא לצמצום הפערים בין המרכזים השונים ע"י שיקוף
תמונת מצב השוואתית ,הנגשת מידע והצבת יעדים.
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פעילות בתי חולים
המרכז הרפואי בני צי ון
מטרת הפעילות
העלאת מודעות עובדי בית החולים לשונות התרבותית ושיפור היכולת לקבל את האחר/השונה
והשפעתם על תקשורת בין אישית ,היענות לטיפול והתנהגויות בריאות.

תיאור הפעילות
הפעילות לקידום ולהטמעת הנגשה תרבותית ברוח ערך כבוד האדם החלה בתחילת שנת
 .2019נבחר צוות מוביל שינוי תרבותי המורכב מ 11-אחיות ואחים שמייצגים בעצמם שש
תרבויות שונות וכוללים :יהודים דתיים ,דרוזים ,ערבים נוצרים ,ערבים מוסלמים ,עולים
מאתיופיה ,עולים מחבר העמים.
הצוות עבר הכשרה ( 10מפגשים) ,שמטרתה לרכוש כלים להנחיית סדנאות הנגשה תרבותית,
במהלך ההכשרה הועברו תכנים וכלים לחבר בין תפיסה של ערך כבוד האדם בשל היותו אדם
(תפיסה של  ,)Dignityובין פערים בין תרבותיים ,כפי שבאים לידי ביטוי בארגון רפואי היררכי.
כמו כן ,הצוות בנה איפיונים תרבותיים במתכונת של "הידעת?" – המרכז מידע רלוונטי ,לצד
"עשה ואל תעשה" – שמכוון לפעולה לאור המידע ונערך להטמעת ההנגשה התרבותית ביחידות
ביה"ח.
הצוות מעביר סדנאות להנגשה תרבותית לכלל עובדי בית החולים ביחידות השונות ,במהלכן
נוצר דיאלוג ולמידה וניתן לרתום בצורה יעילה את אנשי הארגון לצמיחה ,להפריה הדדית,
להרחבת הדעת והלב.
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ב ית החולים הד סה הר הצופים
הקמת מערך צנתורי לב בהדסה הר הצופים  -צמצום פערים בבריאות
בית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים הינו בית חולים קהילתי המונה כ 340-מיטות
בלמעלה משלושים מחלקות ומרפאות .אוכלוסיית בית החולים מגוונת ,וכוללת את יישובי צפון-
מזרח ירושלים והסביבה .לתושבים אלו מענה מהיר ונגיש במגוון תחומים ,למעט צנתורים
ופעולות רדיולוגיות של כלי דם.
בפברואר  2019נפתחה לראשונה יחידת צנתור בעלת טכנולוגיה ומכשור רפואי מתקדם בהר
הצופים .מדובר ברגע היסטורי בעל משמעות מכרעת לצמצום פערים בבריאות עבור אוכלוסיית
ירושלים וסביבתה.
סך כל מספר הצנתורים הנערכים בבתי החולים בירושלים בשנה נאמד בכ 5,500-מקרים.
התחזית הצפויה שכ 25%-מכלל הצנתורים הנ"ל יופנו להדסה הר הצופים (כ 1,375-בשנה6 ,
צנתורים דחופים ואלקטיביים ביום) .בנוסף ,מידי שנה מועברים כ 220-מטופלים מאושפזים
במערך הפנימי לצנתורים בהדסה עין כרם .השאיפה היא לצמצם העברות אלו.

מטרות:
הקמת שירות צנתור חדש המספק מענה איכותי ובטיחותי לאוכלוסיית ירושלים והסביבה.

ההתערבות כללה:


תכנון וביצוע של תכנית בינוי והצטיידות.



נבנה תרשים זרימה ומפת "מסע מטופל" בכל אחת מהתחנות בבית החולים הכולל
הערכת משך השהייה בהן והתייחסות לתהליכי עבודה לפי סוגי הצנתורים.



מופו ההשלכות של פעילות חדר הצנתור על יחידות וממשקים.



נכתבו הגדרות תפקיד ,תחומי סמכות ונבנתה תכנית הכשרה לצוותים.



המשימות פורטו בשלב הקבלה והכנת המטופל ,בזמן הפרוצדורה ,בהתאוששות ובשחרור,
תוך התייחסות לנהלים ,דרישות איכות ובטיחות ,חוויית מטופל ומדדי איכות לאומיים.



פתיחה שירות מדורגת.

סיכום
במהלך  2019בוצעו  556צנתורים מוצלחים ,דחופים ואלקטיביים .צפויה עלייה במספר
הצנתורים בהתאם לתחזית .חלק גדול מהפרוצדורות נעשו במטופלים מאזור צפון-מזרח
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ירושלים שטרם לכן שירות זה לא היה זמין להם באופן מהיר ומידי .הצוות והמטופלים מביעים
שביעות רצון רבה.

מספר צנתורים ( 2019סה"כ)556 :

85
76
65

66

65

58

55

33
22

26

5

דצמבר נובמבר אוקטוב ספטמב אוגוסט

יולי

יוני

מאי

אפריל

מארס פברואר
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המרכז הרפו אי הלל יפה
פורום משה
במרכז הרפואי הלל יפה אנו מקיימים מפגשים קבועים תחת הכותרת ״פורום מ.ש.ה״,
בהשתתפות נציגי מוסדות לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית מסביבת בית החולים ,בני
משפחה של המטופלים ונציגי בית החולים מדיסציפלינות שונות .הפורום נפגש לפחות אחת
לרבעון לדיונים בנושאי הנגשה וטיוב השירותים שנותן בית החולים לאוכלוסייה זו .לאחרונה
הורחב הפורום והוזמנו גם נציגים מקופת החולים ,משרד הרווחה ועוד.


בעקבות פעילות ״פורום משה״ הוחלט לתת עדיפות בטיפול באוכלוסייה זו ,מתוך הבנה
כי ההמתנה מורכבת במיוחד עבורם .העדיפות ניתנת תוך התחשבות גם בדחיפות
הרפואית ,על מנת שלא יעוכב טיפול דחוף במטופל אחר.



על מנת לאפשר לנציגי המוסדות לתקשר עם בית החולים באמצעות הטלפון ,פורסמו
קודים אשר מאפשרים הזדהות ,כך שהצוות בבית החולים יודע שאכן מדובר בנציג
המוסד ולא במתחזה.



פרויקט לפיתוח אמצעי תקשורת אפקטיביים בין הצוות לבין מטופלים הסובלים
ממוגבלות שכלית התפתחותית ,נמצא בשלבי פיתוח.

פורום מוסדות סיעוד
בדומה ל״פורום משה״ אנו מקיימים מפגשים קבועים עם נציגי מוסדות סיעוד באזורנו לשם
קידום זכויות של האוכלוסייה הגריאטרית  -״פורום מוסדות סיעוד״ .אוכלוסייה זו מגוונת ביותר
בהתייחס למוצא ,שפת דיבור ,מעמד סוציואקונומי ,דת וכו'.


בעקבות פעילות פורום זה חודדה החשיבות של קביעת תורים לפעולות עתידיות לפני
השחרור מאשפוז ,חשיבות השחרור בשעות מוקדמות למטופלים העוברים למוסד,
צמצום אשפוזים חוזרים ע"י מתן מענה להמשך טיפול במסגרות עצמן ועוד.



צוותי בית החולים מבקרים במוסדות ולומדים על היכולות והקשיים ,על מנת לשפר את
התקשורת ולשמור על רצף הטיפול.



גויסה עובדת לתפקיד מתאמת רצף הטיפול שתפקידה לקבל ולהעביר מידע בין
המוסדות לבין בית החולים בקבלה ולפני השחרור  .בקרוב ייקלטו עובדים נוספים
לתפקיד זה.
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פרלמנט מטופלים
הקמנו "פרלמנט מטופלים"  -קבוצת מתנדבים המייצגים את האוכלוסייה שבית החולים
משרת .מטרת הפורום ,הכולל מטופלים כרוניים ובני משפחות מטופלים ,לייצג באופן הולם
ושוויוני את צרכי האוכלוסיות המגוונות לשיפור הטיפול וחוויית המטופל .הפרלמנט מנוהל
עצמאית בליווי הנהלת בית החולים ותוצריו מוצגים להנהלה באופן עיתי.

פעילויות נוספות


השירות הסוציאלי של המרכז הרפואי פועל לטיוב התנאים בסידורים מוסדיים עבור
אוכלוסיות מוחלשות :עולים חדשים ,עריריים ,נטולי הכנסות וכו' על מנת לשמור על
שוויון בקבלת סידור סיעודי.



העלאת מודעות של עובדים חדשים לנושא כשירות תרבותית ולשונית ע"י הרצאה ביום
אוריינטציה.



המרכז הרפואי מינה מתורגמנים רפואיים לצורך הנגשה ותרגום מידע למטופלים במגוון
שפות .נעשתה פעילות מכוונת (הדרכה ותשאול צוותים) להעלאת מודעות הצוותים
לחשיבות של הנגשה לשונית.



פרויקט של השי רות הסוציאלי של המרכז הרפואי בשיתוף המשרד לשוויון חברתי
לאיתור יזום של ניצו לי שואה המאושפזים לשם הנגשה ומיצוי זכויות ייחודים בטרם
שחרורם לקהילה.



פרויקט "יחידת סגולה " למיצוי והנגשת זכויות לאזרחים הוותיקים המאושפזים
והמבקרים.



פרויקט בשיתוף ביטוח לאומי "מחלקה ראשונה" שמטרתו פישוט הליכי הגשת תביעות
לביטוח לאומי למטופלים הסובלים מנכות ולא ממצים את זכויותיהם.



השרות הסוציאלי יזם קבוצת תמיכה למטופלות דוברות ערבית המאושפזות במחלקה
פנימית בנושא "התמודדות עם משבר חולי והשלכותיו".
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ב ית החול ים וולפסון
 oהקמת מרכז למיצוי זכויות—"מחלקה ראשונה" -המאושפזים והמבקרים בבית
החולים מקבלים מידע על ידי צוות מתנדבים המאפשר מיצוי ומימוש זכויות בריאות
לאזרחים וותיקים במגוון תחומים .מתנדבי המרכז עברו הכשרות שונות לרבות יום עיון
בנושא מוגבלות ראיה ועיוורון.
 oבריאות בשנות החיים הראשונות:
 oהרצאות של הצוות הסיעודי בנושא קידום בריאות בבתי ספר ביפו ובחולון.
o

קורס אומניות לחימה להעצמת ילדים חולי סכרת -הועבר בתמיכה וליווי של
ארגון ( KKCקידס קיקנג קנסר) -מעגל גיבורים.

 oהכשרת צוותים רפואיים בתחום הנגשה תרבותית-חברתית -קיום ימי עיון והכשרות
בנושא.
 oקידום בריאות בגיל השלישי -יום עיון בנושא קידום בריאות בגיל השלישי בהשתתפות
האזרחים הוותיקים מהערים הסמוכות ,יום עיון בנושא אוסטאופורוזיס ובריאות העצם
לקהילה ,ימי עיון בנושא מיצוי זכויות בגיל השלישי ,קיום הרצאות במועדוני גמלאים על
ידי הצוות הרפואי.
" oחולים שקופים" -קורס בנושא בריאות והגירה בישראל.
" oנשים בוראות עולם" -קורס בשיתוף קרן בריאה .קורס בנושא פריון ,הורות ומגדר
המיועד לצוותים רפואיים ומטפלים וכולל השמעת קולן של המטופלות.
 oשיתופי פעולה עם הרשויות מקומיות -השתתפות בוועדת היגוי "עיר בריאה" עם עיריית
בת ים ,הרצאות "רפואה על הבר " בעיר בת ים ,יום בריאות שנתי ליוצאי אתיופיה
בשיתוף פעולה עם עיריית בת ים.
 oסדנה להכשרת צוותים מטפלים בנושא אתגרי המפגש של טרנסג'נדרים עם מערכת
הבריאות.
 oיציאה של שש משלחות רפואיות לאפריקה ,בשיתוף עמותת "הצל ליבו של ילד " לביצוע
ניתוחי לב וצנתורים בילדים.
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ב ית החול ים א.מ.מ.ס נצרת
בית חולים נצרת רואה בעצמו שותף לפתרון הבעיות הנובעות מהאי-השיוויון הקיים בין
האוכלוסייה הערבית בפריפריה לכלל תושבי ישראל ופועל בהתאם .החזון שלנו בתחום זה הוא:
בית חולים המספק רפואה דחופה ,מרכז טראומה ,מציל חיים ,מונע נכויות ומונגש תרבותית.

פעולות בית החולים העיקריות בתחום צמצום אי שוויון בשנת :2019
כללי:
-

תוספת  10מיטות למחלקת בריאות הנפש ,יחידה הנותנת מענה מונגש תרבותית ולשונית
לחברה הערבית.

-

העלאת מספר הפסיכולוגים המטפלים במרכז "מענה" בבית החולים.

-

סיום פרויקט יחידת השבץ מוחי ,היחידה באיזור.

-

פעילות להעלאת מודעות בקהילה באמצעות הרצאות ופעילויות קהילתיות שונות בשכונות
לנשים ,משפחות ובבתי ספר .בנוסף להופעות בתקשורת ההמונית והדיגיטלית (כולל סרטוני
הסברה ומתן עצות).

-

חיבור עם האגף לשעת חירום והעלאת המיקום של בית החולים כחלק מהעורף הישראלי.

-

פתיחת כיתה לימודית.

-

פתיחת מחלקות נוספות להתמחות.

-

ארגון והקמת כנסים מקצועיים.

-

הוספת מספר עוזרי רופאים במיון כחלק ממודל תמרוץ.

-

הפחתת מספר העברות לבתי חולים אחרים כתוצאה מסיפוק מענה מקצועי.

פתיחת שירותים חדשים ,שאינם נמצאים באזור בכלל ,ושהינם נגישים גאוגרפית,
תרבותית ולשונית לאוכלוסייה:
-

מרפאה לאבחון וטיפול בהפרעות של מערכת העצבים האוטונומית ,היחידה באזור
הצפון.

-

יחידת תנועתיות רב מקצועית של מערכת העיכול ומחלות פונקציונליות.

-

מרפאה לאורולוגיה למבוגרים ואחת לילדים.

-

מרפאת כירורגית ילדים.
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שירותים חדשים ופעילויות בתחום בריאות האישה ורפואת נשים:
-

פתיחת מרפאת סוכרת הריון.

-

הוספת שירות אורוגיניקולוגיה :ייעוץ וכירורגיה אורוגיניקולוגית וניתוחי רצפת האגן.

-

הפרדת מיון הנשים מהמיון הכללי ליעילות טיפולית ולשיפור חווית המטופלות.

-

הסכם שיתוף פעולה עם אסותא ותחילת בנית מחלקת ההפריה החוץ גופית  ,IVFהיחידה
בחברה הערבית ובאזור.
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ב ית החולים רמב"ם
הנגשה תרבותית:
השנה חגגנו לראשונה את חג הסיגד בשותפות עם העובדים יוצאי אתיופיה.

פעילות במסגרת השירות הפסיכולוגי:


כח אדם -דגש מיוחד השנה על קבלת מתמחים בפסיכולוגיה קלינית ,רפואית ושיקומית
(בית החולים לילדים ,מכון כאב ומרפאה פסיכיאטרית) – ניתנו  3מלגות התמחות ייעודיות
למגזר הערבי ,ובנוסף שני תקנים של פסיכולוגיות מתוך בית החולים.



פסיכוגריאטריה -הרחבת השירות הפסיכולוגי הפרטני והקבוצתי במסגרת תת היחידה
לפסיכוגריאטריה במרפאת החוץ הפסיכיאטרית.



הנגשת שירות לקהילת להט"ב -החל מ 2019-מתקיימת פעילות להגברת המודעות והידע
לטיפול באוכלוסייה דרך הרצאות לאנשי הצוות ותוך מיקוד בהנגשת השירותים במסגרת
המרפאה.



גישור יוצאי אתיופיה -פסיכולוגית קלינית מומחית העובדת במחלקה הפסיכיאטרית
השתתפה בהשתלמות של 'עמותת טנא' הפועלת לטובת גישור בין העדה האתיופית בארץ
למסגרות טיפול שונות .הפסיכולוגית מונתה להיות אשת הקשר עם העמותה בעת פניות
למחלקה של יוצאי אתיופיה במטרה להנגיש את השירות ,היא גם משמשת אשת קשר עבור
השירות הפסיכולוגי כולו .במהלך השנה הקרובה תורחב פעילותה גם לאנשי צוות ומחלקות
נוספות.



טיפול רגיש תרבותית -הוקם צוות לקידום נושא זה בשירות הפסיכולוגי שמטרתו הגברת
המודעות לרגישות תרבותית בישיבות הצוות של הפסיכולוגים הקליניים והרפואיים -
שיקומיים ,וכן קיום פעילות במסגרת ימי עיון והרצאות.

פעילות במסגרת המחלקה לריפוי בעיסוק בחטיבה הפסיכיאטרית:
פרויקט למטופלים שאינם יכולים להשתלב במסגרת שיקומית בקהילה .סדנה ייחודית שנבנתה
ליצירת גישור בין ההליך הטיפולי לבין החלק השיקומי בדגש על ריפוי בעיסוק ,תוך הקניית
מיומנויות שונות לאוכלוסייה ייחודית זו.

פעילות במסגרת הסיעוד :בי״ח לילדים ,המחלקה לכירורגית ילדים:
בנית מסלול לקליטת ילדים עם מוגבלויות קשות (כגון אוטיזם) לניתוח.

אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2019

הייתה התייחסות לבחירת חדר אשפוז ,שליחה מתאימה למרפאת הרדמה תוך בחירת הזמן
הנכון לבדיקה והתאמת הבדיקה למוגבלות .אנו משתדלים שהניתוח יהיה ביום וזמן מתאים
לילד – במגבלות הקיימות ,בכדי לתת לו את התנאים המתאימים.
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