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85.5%83.4%84.0%82.3%85.9%90.9%82.7%86.5%90.3%88.8%ציון מסכם חווית המטופל

80.9%75.1%78.0%74.8%80.9%90.8%78.9%85.0%90.1%88.3%שביעות רצון כללית מהביקור במרפאה  (שיעור מדרגים 8-10)

89.4%86.9%90.4%84.7%88.7%94.8%88.1%90.3%94.5%93.0%הרגשת במהלך הביקור שאתה מטופל בידיים טובות?

83.9%80.8%80.7%79.7%83.0%91.1%80.6%87.1%93.1%87.6%נכונות להמליץ על בית חולים בעת הצורך (שיעור מדרגים 8-10)

90.7%90.4%90.8%88.6%92.4%94.7%83.6%88.3%92.1%93.7%מדד יחס וכבוד למטופל

90.7%88.2%89.4%88.7%91.5%96.2%89.8%93.3%94.7%91.3%יחס באדיבות ובכבוד במזכירות של משרד הקבלה

יחס באדיבות ובכבוד של צוות שביצע את הבדיקה (בקרב מי 
שדיווח שביצע בדיקה כלשהי במהלך הביקור)

95.6%95.0%96.8%94.7%96.7%97.9%92.6%95.6%96.6%96.6%

95.1%95.2%95.6%93.0%95.2%97.2%96.3%96.2%הרופא התייחס באדיבות ובכבוד

93.3%93.6%93.5%89.5%93.9%96.4%96.0%95.1%הרופא הקשיב והתייחס לשאלות

94.7%93.5%95.2%93.8%94.9%97.2%האחות התייחסה באדיבות ובכבוד

94.7%93.8%94.8%94.6%94.0%96.7%האחות הקשיבה והתייחסה לשאלות

הצוות שמר על הפרטיות שלך בזמן ביצוע בדיקות או כאשר דיברו 
על מצבך

95.6%94.3%94.9%94.8%96.2%97.6%95.9%97.2%98.3%95.2%

71.3%68.8%73.2%67.7%80.1%80.0%52.7%65.6%72.2%84.3%אנשי הצוות במרפאה / במכון הציגו את עצמם בשם ובתפקיד

88.5%88.2%88.9%85.1%91.0%91.0%81.3%89.5%87.2%93.8%מדד מתן מידע והסברים

קבלת הסבר על אופן ביצוע הבדיקה לפני או במהלך הבדיקה  
(בקרב מי שדיווח שביצע בדיקה כלשהי במהלך הביקור)

85.9%85.5%90.3%83.4%92.9%84.7%76.9%88.9%79.1%94.7%

93.0%93.5%92.4%90.7%93.0%95.7%94.5%94.2%ההסברים שקיבלת מהרופא במרפאה היו ברורים ומובנים לך

92.9%91.5%94.4%92.1%94.1%95.2%ההסברים שקיבלת מאחות במרפאה היו ברורים ומובנים לך
83.0%82.9%83.9%79.9%87.2%85.9%שיתפו באפשרויות הטיפוליות, במידה בה היה מעוניין

88.7%87.6%88.5%84.1%91.2%93.9%85.5%90.0%91.7%91.8%קבלת מענה לשאלותיך ללא צורך להתאמץ

91.9%90.7%91.5%92.2%92.8%92.6%91.5%92.8%93.5%92.4%מדד רצף שירותי

קבלת מידע מלא וברור לקראת הביקור במרפאה (הסבר על 
הכנות נדרשות, מסמכים שיש להביא, דרכי הגעה למרפאה)

93.0%93.5%90.2%91.7%93.8%95.6%91.6%92.7%94.5%94.3%

95.9%96.7%94.4%94.9%97.2%97.5%96.1%94.8%95.5%96.3%האם טופס ההתחייבות (טופס 17) היה תקין

90.5%86.0%90.2%90.6%93.8%הוסבר תוך כמה זמן תקבל את פענוח הבדיקות

88.7%85.3%90.5%92.7%88.8%87.7%89.4%האם קיבלת מכתב המסכם את הביקור

89.4%88.0%90.9%89.7%91.7%90.2%88.5%ההסברים וההוראות להמשך טיפול  היו ברורים ומובנים

79.8%73.6%76.9%76.9%80.3%90.5%77.1%83.3%88.3%84.9%מדד ניהול תור במרפאה

תפיסת זמן ההמתנה כקצר או סביר  עד המפגש הראשון עם גורם 
מטפל במרפאה

74.3%64.7%71.4%69.6%75.2%87.9%74.9%79.7%85.0%81.0%

במהלך ההמתנה במרפאה, באיזו מידה הרגשת שהתור נוהל 
באופן מסודר (כלומר ידעת את מיקומך בתור)

85.6%82.7%82.6%84.4%85.7%93.3%79.4%87.0%91.6%89.0%

88.6%88.4%87.3%86.7%90.0%91.9%89.9%85.4%92.4%87.6%מדד תהליך קביעת תור

זמינות טלפונית של המרפאה- באיזו מידה היה קל או קשה 
להשיג טלפונית את בית החולים

84.3%81.3%82.9%82.1%85.8%87.3%84.3%90.2%88.6%80.7%



האם בהתקשרות הראשונה לבית החולים הצלחת לקבוע את 
התור (רק בקרב מי שפנה טלפונית)

82.7%84.4%81.9%85.3%87.6%92.1%83.0%64.1%92.1%71.7%

92.9%91.9%92.0%89.4%93.4%93.5%96.8%94.8%94.6%95.0%האם היו שינויים ביוזמת בית החולים במועד התור שנקבע

75.7%76.3%71.4%71.9%73.9%81.1%73.6%77.0%81.5%77.6%מדד תנאים פיסיים

באיזו מידה היה קל למצוא חניה בקרבת בית החולים (בקרב מי 
שלא הגיע בתחבורה ציבורית)

39.2%38.1%28.9%30.7%36.4%40.8%43.9%55.1%43.4%44.3%

80.6%83.0%75.1%79.1%78.7%85.9%81.9%77.0%87.5%78.9%באיזו מידה היה קל להתמצא בבית החולים

85.1%83.4%82.9%82.2%83.9%93.0%79.1%82.7%93.4%88.9%תנאי ההמתנה במרפאה היה נוחים

89.0%89.1%87.8%86.3%88.5%94.0%83.9%88.4%93.5%90.9%במרפאה שומרים על ניקיון

60.1%52.3%50.7%53.3%66.1%65.7%64.2%73.2%66.4%58.4%נציג מבית החולים התקשר ותיאם את התור בשיחה טלפונית

תפיסת הזמן כקצר או סביר מרגע הפנייה ועד הביקור במרפאה 
(בקרב מטופלים שזה ביקורם הראשון)

74.3%76.6%70.8%74.8%75.0%70.4%76.0%75.2%80.7%68.9%

קבלת פענוח תוצאות הבדיקה בזמן שהובטח (בקרב המטופלים 
שקיבלו הסבר על לוחות זמנים)

80.4%74.2%77.4%89.0%81.4%


