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  רקע
  

לקראת  OECD-כנספח לסקר כוח אדם וענה לדרישות הנערך  ,2009סקר בריאות 

 סקרי הבריאותבסדרת השישי  הואזה סקר  .זה ישראל לארגון ה שלהצטרפות

במשותף עם משרד ) ס"הלמ(המרכזית לסטטיסטיקה שנערכו על ידי הלשכה 

. 2000\1999-הסקר הקודם מסוג זה נערך ב .סקר כוח אדם כסקר נספח ל ,הבריאות

  ).נערך סקר בריאות לאומי בשיטות דגימה ואיסוף נתונים שונים 2004\2003-ב(

נפשות בכל  28,968משקי בית בהם  8,278 נדגמו, 2009בריאות  במסגרת סקר

נאספו לרוב הסקר נתוני . ביתהממשקי  82% הייתה שיעור היענות. הגילאים

הראיונות , לא היה אפשרי הטלפוני כאשר הראיון וצעות ראיונות טלפוניים באמ

מרואיין בוגר אחד השיב עבור שאר  .בביתם של המרואיינים נערכו  פנים אל פנים

   ).PROXYשיטת (בני משק הבית 

גרה שאוכלוסייה את הכוללת  הואינ וסיית הסקר כוללת את תושבי ישראלאוכל

דוברי ערבית . שאלון הסקר תורגם לערבית ולרוסית. ותמחוץ ליישובים או במוסד

   .ברוסית בוצעו רוסית דוברי עם והראיונותרואיינו על ידי פוקדים דוברי ערבית 

  .ס"אינטרנט של הלמהראה אתר  ,לפרטים נוספים לגבי שיטות הסקר

  

כחלק מתוכנית העבודה של משרד הבריאות להקמת מאגר מידע לאומי בנושא 

הממצאים של . בוצעו עיבודים על נתוני הסקר האמור, שוויון בבריאותפערים ואי 

ישמשו את מקבלי ההחלטות במשרד ובמערכת הבריאות , עיבודים אלה

  .בהתמודדות עם אי שוויון בבריאות

  

  :מסמך זה יציג חלק מהתמונה הכוללת בכל אחד מהנושאים הבאים

  התנהגויות בריאות  

 מצב הבריאות  

 מצב התפקוד  

  בשירותי בריאותשימוש  

הנכללים בקובץ  ניתוח הנתונים התמקד בארבעה מדדים של מצב כלכלי חברתי

  .2009הנתונים של סקר בריאות 

 מספר שנות לימוד - רמת ההשכלה   

 יישובי מרכז , יישובי ביניים, יישובי פריפריה -  ותמדד פריפריאלי  

 כלכלי של יישוב המגורים-אשכול חברתי   

  מספר נפשות לחדר – הביתצפיפות דיור של משק   
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) 2000להלן סקר ( 2000\1999לבין סקר  2009נערכו השוואות בין ממצאים מסקר 

  . באותם המדדים שנמדדו בשני הסקרים באותן השיטות והגדרות זהות

    

  ממצאים
  

 
 התנהגויות בריאות  .1
  

 .אם כן צוין אחרת אאל, +20הממצאים על התנהגויות בריאות מתייחסים לבני  
  
פעילות ב העוסקים ושיעור  20.3%-שיעור המעשנים נאמד ב ,2009בריאות פי סקר ל

 חוסנו נגד שפעת + 20מבני  16% .20.4%-נאמד ב ,פעמים בשבוע 3גופנית לפחות 

  .ונתיתע

ל "קבוצות אוכלוסייה וקבוצות גיל בשלוש ההתנהגויות הנ, הבדלים בין המינים

  .1מוצגים בלוח 

  

  עונתיתקיבלו חיסון נגד שפעת , פעילות גופניתבים עוסקה ,אחוז המעשנים. 1לוח 

  +20בני 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

חיסון נגד 

  שפעת

  

פעילות 

  גופנית

 

  עישון

  גברים

  נשים

15.3 

16.5  

21.7  

19.1 

28.4  

12.6  

 ערבים

  'יהודים ואח

  

11.5 

16.8  

  

6.0  

23.3 

24.6  

19.4  

  

 20-39גיל  

      40-64  

        65+  

  

4.4 

15.9  

51.2  

  

16.6  

22.8  

25.5 

  

21.3  

23.1  

9.4  
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  עישון

, )12.6%(נשים הלבין ) 28.4%(גברים העישון בין הבשיעורי  יםהבדל יםניכר ,1בלוח 

 ). 19.4%( 1ריםיהודים ואחהלבין ) 24.6%(ערבים הבין 

שיעור המעשנים , עולה דשככל שמספר שנות הלימובמודל רגרסיה רב משתני נמצא 

-ככל שעולים ברמה של אשכול חברתי העישון  ה בשיעורילעומת זאת יש עליי .קטן

בין הרמות  ,מובהקים או במובהקות גבולית קטנים לא נמצאו הבדלים .כלכלי

   .)3לוח ( מדד הפריפריאליותשל דיור או ההשונות של צפיפות 

מצביעה על  2000לבין סקר  2009עישון בין סקר בריאות ההשוואה של שיעורי 

  ).2לוח (בשיעורי עישון בעשור  4%ירידה של כמעט 

  

  עישון ובדיקת ממוגרפיה, חיסון נגד שפעת. 2לוח 

  2000- ו 2009השוואה בין סקרי בריאות 

  אחוזים

  

  
  

  פעילות גופנית

) 6.0%( ערביםתושבים בולט ההבדל בין . גברים פעילים יותר מנשים, 1לפי לוח 

שלוש פעמים   עוסקים בפעילות גופנית שיעור ה ).23.3%( 1יהודים ואחריםתושבים ל

  +. 65מבני  25.5%- גדל עם הגיל והוא מגיע ל, ויותר  בשבוע

שלוש פעמים (גופנית עוסקים בפעילות במודל רגרסיה רב משתני נמצא ששיעור ה

ועולה באופן מתון יותר , מאוד ככל שמספר שנות הלימוד גדל עולה) בשבוע ויותר

לעומת זאת . גבוה יותר, הבאכלכלי אחד לאשכול - מאשכול חברתי כאשר עוברים

מעניין לציין את . דיור עולההגופנית יורד ככל שצפיפות  העוסקים בפעילותשיעור 

                                                 
  .כוללת יהודים ולא יהודים שאינם ערבים" יהודים ואחרים"קבוצת האוכלוסייה  1

  2009  2000  

  +)20בני (מעשנים 
20.3  24.1  

  )כל הגילאים(חוסנו נגד שפעת 
  

12.1  
                    

9.0  

החודשים שקדמו  12-עברו בדיקת ממוגרפיה ב
  +)40נשים (ראיון ל

 יהודיות
 ערביות

  
  

51.4  
50.2  

  
  

32.2  
14.5  

קדמו החודשים ש 24-עברו בדיקת ממוגרפיה ב
  +)50נשים (ראיון ל

 יהודיות
 ערביות

  
  

61.1  
50.9  
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הגרים ביישובי הביניים  ,עוסקים בפעילות גופניתהמגמה של ירידה בשיעור ה

  ). 3לוח (גרים ביישובי הפריפריה אלה שלעומת 

  .2000 בריאות גופנית לא נמדד בסקרהפעילות ההיקף 

  

  עונתית שפעתחיסון נגד 

החודשים  12-בעונתית  חיסון נגד שפעתבנושא קבלת גם  2009 בריאות לפי סקר

). 16.8%(ליהודים ואחרים ) 11.5%(נצפים הבדלים בין ערבים  ,ראיוןקדמו לש

-פחות מו 64-40מבני  16%- לעומת כ, חוסנו נגד שפעת +65למעלה ממחצית מבני 

נגד  מתחסניםבמודל רגרסיה רב משתני נמצא ששיעור ה. )1לוח ( 39-20מבני  5%

עלייה ברמה של אשכול המספר שנות לימוד ועם העלייה ב עולה עםשפעת מחלת ה

חסנים נגד תנצפתה ירידה בשיעור של המ. יםהנסקרגרים יישוב בו בכלכלי - חברתי

שפעת נמוכים יותר חיסון נגד י שיעור .עולה צפיפות הדיורש ככלמחלת השפעת 

ישובי לא נמצאו הבדלים מובהקים בין . בישובי הביניים לעומת יישובי הפריפריה

  ).3לוח (הפריפריה ישובי המרכז לבין 

 12%-ל 2000בסקר בריאות  9%-גדל מ בכל הגילאים עונתיתנגד שפעת שיעור חיסון 

   ).2לוח ( 2009-ב

  

קנן רב משתני מתו מודל רגרסיה -גופנית ועישוןפעילות , חיסון נגד שפעת. 3לוח 

  מין וקבוצת אוכלוסייה, לגיל

  משתנה

  קטגוריות

יחס 

 צולב

רווח  95%

  בר סמך

יחס 

  צולב

רווח  95%

  בר סמך

יחס 

  צולב

רווח  95%

  בר סמך

  עישון  פעילות גופנית  חיסון  

  0.52-0.60  0.56  1.60-1.87  1.73  1.05-1.24  1.14  רמת השכלה

  1.01-1.07  1.04  1.03-1.08  1.06  1.03-1.09  1.06  אשכול 

  0.96-1.00  0.98  0.80-0.85  0.83  0.83-0.89  0.86  צפיפות דיור

  מדד פריפריאליות

 פריפריה

 ביניים

 מרכז

  

1.00  

0.79  

0.95  

  

  

0.68-0.91  

0.83-1.10  

  

1.00  

0.83  

0.90  

  

  

0.72-0.94  

0.80-1.00  

  

1.00  

1.03  

0.90  

  

  

0.92-1.17  

0.80-1.00  

  

בשלושת הנושאים של  , החולים קופות 4נבדקו ההבדלים בין , ל רגרסיה נוסףבמוד

נמצא ). 4לוח ( עונתיתנגד שפעת  חיסון, פעילות גופנית, עישון –התנהגויות בריאות 

שלוש הקופות שעישון שכיח יותר בקרב מבוטחי שירותי בריאות לאומית לעומת 

ים שעוסקים מבוטח וה יותר של מכבי שירותי בריאות בולטת בשיעור הגב. האחרות



7 
 

שפעת מחלת השחוסנו נגד  הבשיעורים גבוהים של מבוטחיכן גופנית ו בפעילות

חוסנו בשיעורים נמוכים בהרבה לעומת , שירותי בריאותחברי לאומית . עונתיתה

  .החולים שאר קופות

  

  השוואה בין הקופות-עישון, פעילות גופנית, חיסון נגד שפעת. 4לוח 

  תקנון לפי מין וגיל –יה רב משתני מודל רגרס

יחס   קופה

 צולב

רווח  95%

  בר סמך

יחס 

 צולב

רווח  95%

  בר סמך

יחס 

 צולב

רווח  95%

  בר סמך

  עישון  פעילות גופנית  חיסון  

    1.00    1.00    1.00  כללית

  0.92-1.17  1.04  0.97-1.23  1.09  0.99-1.32  1.15  מאוחדת

  1.03-1.36  1.19  0.85-1.13  0.98  0.53-0.78  0.64  לאומית

  0.90-1.10  1.00  1.24-1.48  1.35  1.19-1.47  1.32  מכבי

  

החודשים  12הממוגרפיה במהלך בדיקת שביצעו את  +40שיעורים עבור בנות ה

עם  2009את השיעור מסקר בריאות  חושבו על מנת להשוות, ראיוןלשקדמו 

 שביצעו את+ 40בנות  נמצא ששיעור הנשיםלפיכך . 2000 מסקר בריאות הממצאים 

בקרב הן , 2009- ו 2000השנים גדל בין , חודשים שקדמו לראיון 12- ב הבדיקה

-ב). 50.2%-ל 14.5%-מ(ערביות והן בקרב ) 51.4%- ל 32.2%- מ(יהודיות ואחרות 

  ).2לוח (הושגו שיעורים דומים מאוד בשתי קבוצות האוכלוסייה  2009

  

ערביות או יהודיות ואחרות , רויות השנ 50נשים בנות , 2009לפי סקר בריאות 

 61%-ו 51%מהוות , ראיוןקדמו לש החודשים 24- ממוגרפיה ב תבדיק שביצעו

על פי מודל  .מכלל הנשים באותה קבוצת גיל וקבוצת אוכלוסייה )2לוח ( בהתאמה

לא נמצאו הבדלים  ,מתוקנן לגיללפי קופות  רגרסיה של שיעור בדיקות ממוגרפיה

מבוטחות . כללית שירותי בריאותושירותי בריאות מכבי  ,מאוחדתקופת חולים בין 

קדמו צעו בדיקת ממוגרפיה בשנתיים שיב ,+50בנות שירותי בריאות לאומית של 

  .)5לוח ( לעומת שאר הקופות) 0.54=יחס צולב( 46%- בשיעור נמוך בראיון ל

  



8 
 

  ראיוןקדמו להחודשים ש 24-ב+ 50בדיקות ממוגרפיה של בנות . 5לוח 

  תיקנון לפי מין וגיל –השוואה בין הקופות מודל רגרסיה רב משתני           

  רווח בר סמך 95%  יחס צולב  קופה

    1.00  כללית

  0.75-1.21  0.96  מאוחדת

  0.42-0.69  0.54  לאומית

  0.93-1.32  1.11  מכבי

  

 יותר השכלה גבוההה ככל שרמתשכיחה יותר  ,+50בנות  בקרב בדיקת ממוגרפיה 

שיעור  .יותר גבוהכלכלי של יישוב מגוריהן -חברתיהג האשכול וככל שדירו

לא נמצאו הבדלים מובהקים . המבצעות ממוגרפיה יורד עם עלייה בצפיפות הדיור

  ).6לוח ( ביניים והמרכזישובי ה, בין יישובי הפריפריה

  

  שביצעו בדיקת ממוגרפיה בשנתיים האחרונות+ 50בנות . 6לוח 

  ודל רגרסיה רב משתני מ

 רווח בר סמך 95% יחס צולב  שתנה מ

  0.78-0.85  0.81  גיל

  'קבוצת אוכלוסייה          יהודיות ואח

  ערביות                                              

1.00  

0.73  

  

0.52-1.01  

  שנות לימוד' מס
1.62 1.40-1.88 

  1.06-1.18 1.11 כלכלי-אשכול חברתי

 0.72-0.80 0.76 צפיפות דיור

  יישובי פריפריה   מדד פריפריאליות  

  ביניים                                                  

 מרכז                                                    

1.00  

0.84  

0.80 

  

0.64-1.11  

0.61-1.03 

  

 

 מצב הבריאות .2

  

מחלות של מדד הימצאותן מתואר כאן באמצעות  באוכלוסייה מצב הבריאות

בתשובה , המדד מבוסס על דיווח המרואיין לגבי עצמו ולגבי בני משק ביתו. תוכרוני

  ...".האם רופא איבחן אי פעם מחלה"לשאלה 

, סרטן, התקף לב, סוכרת, יתר לחץ דם: המדד כולל חמישה מצבים כרוניים

וכן המשתנה ל "להלן מוצג שיעור הימצאות של כל אחת מהמחלות הנ .ואסטמה
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כפי , )למעלה שצוינו מתוך חמש המחלות" (לפחות מחלה כרונית אחת"המורכב 

  .ס"שחושב בלמ

 עלייה בתחלואה כרונית המרא ,2000 בריאות לסקר 2009 בריאות  השוואה בין סקר

בולט הגידול בשיעור מחלת הסוכרת  ).7לוח (בכל אחת מהמחלות שנמנו  המדווחת

כתוצאה מכך שיעור ). 8פי (והן בקרב הערבים ) 4פי ( רב היהודיםקהמדווחת הן ב

התושבים הערבים הפך להיות גבוה מהשיעור בקרב התושבים המחלה בקרב 

בשתי  לבהאך מתונה יותר נצפית בשיעורי התקפי , תמונה דומה. היהודים

  .האוכלוסיות

  

  נפש  100-לשל מחלות כרוניות הימצאות  שיעור .7לוח 

  2000לעומת  2009

  

כאשר המשתנה התלוי הינו , 2009מנתוני סקר בריאות  במודל רגרסיה רב משתני

כרוניות שכיחות יותר  ותמחלשנמצא , +40 בני בקרב" לפחות מחלה כרונית אחת"

יהודים התושבים הערבים לעומת קרב התושבים  הוב נשיםהגברים לעומת הבקרב 

   ).8לוח ( קשר הפוך עם הימצאות של מחלות כרוניותה צפיפות דיור קשור .ואחרים

  

  

  

 קבוצת גיל מחלה
  

  ערבים יהודים ואחרים  כ"סה

  

  שנת הסקר

  

2009 

  

2000 

  

2009  

  

2000  

  

2009 

  

2000  

  3.3  14.2  10.2  20.2  8.9 19.4  +25בני  יתר לחץ דם

  3.1  23.5  3.5  13.8  3.4 14.9  +45בני  סוכרת

  1.4  8.2  2.5  7.0  2.3 7.2  +45בני  התקף לב

  )2(  2.2  1.3  5.2  1.1 4.8  +45בני  סרטן

  1.5  2.5  4.1  4.0  3.6 3.7  כל הגילאים אסטמה
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  מודל רגרסיה רב משתני .+)40בני ( דיווחו על מחלה כרונית אחת לפחות. 8לוח 

 רווח בר סמך 95% יחס צולב  משתנה 
  מין                                              נשים

  גברים                                                  

1.00  

1.19  

  

1.09-1.31  

  1.41-1.48  1.44  גיל

  ערבים         קבוצת אוכלוסייה                 

  'יהודים ואח                                               

1.00  

0.74  

  

0.62-0.88  

  0.89-1.00  0.95  שנות לימוד' מס

  0.97-1.04  1.01 כלכלי-אשכול חברתי

  0.91-0.97  0.94 צפיפות דיור

 יישובי פריפריה             מדד פריפריאליות  

 ביניים                                                 

 מרכז                                                              

1.00  

1.11  

1.02  

  

0.96-1.28  

0.89-1.17  

  

  

 תפקוד .3

- נאמד ב ,מחוץ לבית הליכה וא\ו ADLקשיים בפעילויות  שלהם, +20בני שיעור 

מראה , בדיקה במודל של רגרסיה לוגיסטית מתוקנן לפי גיל ומין. 5.5%

אוכלוסייה ב מהשיעור 50%- ב כמעט נמוך שלאוכלוסייה היהודית שיעור מוגבלות

לות אחת קטן שיעור האנשים שלהם מוגב, ככל שעולה מספר שנות לימוד. הערבית

  . )9לוח ( לפחות
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  .או בהליכה/אחת ו ADLמוגבלות בלפחות פעולה  להם 20+בני  .9לוח 

  מודל רגרסיה רב משתני

 רווח בר סמך 95% יחס צולב  משתנה 
 נשים            מין                                             

 גברים                                                             

1.00  

0.92  

  

0.80-1.06  

  1.38-1.47  1.42  גיל

  ערבים         קבוצת אוכלוסייה                 

  'יהודים ואח                                              

1.00  

0.54  

  

0.43-0.69  

  0.74-0.81  0.78  שנות לימוד' מס

  0.99-1.00  1.00 כלכלי-אשכול חברתי

  
 פות דיור צפי

  

0.86  

  

0.81-0.90  

 יישובי פריפריה             מדד פריפריאליות  

 ביניים                                                 

 מרכז                                                              

1.00  

1.01  

0.92  

  

0.88-1.37  

0.74-1.14  

  

מאוחדת ובמכבי ח "קופנמצא שב, מתוקנן לפי מין וגיל, במודל רגרסיה לפי קופות

 שתי הקופות האחרותהסיכוי למוגבלות נמוך באופן מובהק לעומת , שירותי בריאות

קשור לתמהיל שונה של מבוטחים בהיבטים כגון השכלה  ממצא זהיתכן ש ).10לוח (

  .וקבוצות אוכלוסייה

  

  .)20+בני (בעלי מוגבלות . 10לוח 

  תיקנון לפי מין וגיל –הקופות מודל רגרסיה רב משתני השוואה בין 

  רווח בר סמך 95%  יחס צולב  קופה

    1.00  כללית

  0.55-0.90  0.70  מאוחדת

  0.69-1.14  0.89  לאומית

  0.52-0.76  0.63  מכבי
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  והיקף הביקורים שימוש בשירותי בריאות .4

  

דד של נגישות מ המהוו, היקף הביקורים אצל רופאים ומקצועות רפואיים אחרים

נשאלו המרואיינים לגבי ביקורים אצל  2009בסקר בריאות . ושימוש בשירותים

  .)יועצים(רופאים מומחים בתחומים אחרים של הרפואה  כן אצלרופאי משפחה ו

  

נפש אצל קבוצות שונות של  100-מציג שיעור הביקורים הממוצע בשנה ל 1תרשים 

, פיזיותרפיסטים: רפואיים ראצל מטפלים בחמישה מקצועות עזו רופאים

  .מרפאים בעיסוק ודיאטטיקנים, קלינאי תקשורת, פסיכולוגים

, שיעור הביקורים בשנה אצל כל המטפלים ברפואה משלימה כגון רפלקסולוגיה 

, הומיאופתיה, נטורופתיה, אוסטיאופתיה, צמחי מרפא, שיאצו, דיקור

  .נפש 100-ל 37-במד נא, כירופרקטיקה ועוד

  

  

  

��� & 1�!��������\ !#!&"&%!%!-��% ��'
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-נפש ב 100-ל 619-ור הביקורים בשנה בכל הגילאים אצל כל הרופאים נאמד בשיע

נרשמה הן , ירידה מתונה בשיעור הביקורים בעשור. 2000בשנת  710לעומת  2009

  ).11לוח (בקרב היהודים ואחרים והן בקרב הערבים 

  

  מספר ממוצע של ביקורים בשנה אצל רופא משפחה או מומחה כלשהו אחר. 11לוח 

  2000סקר בריאות   2009בריאות  סקר

יהודים   כ''סה

  ואחרים

יהודים   כ''סה  ערבים

  ואחרים

  ערבים

619  645  518  710  739  587  

  

  

בסקר בריאות . ככל שעולה צפיפות הדיור, שיעור הביקורים אצל כל הרופאים קטן

  ).12לוח (נרשמה מגמה דומה  2000

  

   2000לעומת  2009 -דיור לפי צפיפות  מספר ביקורים אצל רופאים. 12לוח 

  2000סקר בריאות   2009סקר בריאות   מספר נפשות לחדר

  958  870  1-פחות מ

1.49-1  550  681  

  522  395  ויותר 1.5

  

מספר . 2מוצג בתרשים , מומחיויות נבחרותעם שיעור הביקורים בשנה אצל רופאים 

השיעור הנמוך . נפש 100-ביקורים ל 43-הביקורים בשנה אצל האורתופדיים נאמד ב

  )נפש 100-ביקורים בשנה ל 5(ביותר נרשם אצל הפסיכיאטרים 
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רופאים לפי מקצוע . 2תרשים 
נפש   100-שיעור ביקורים בשנה ל 

68

43
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, עזר רפואיים- בסקר נשאלו המרואיינים האם קיבלו טיפולים ממטפלים במקצועות

בין . ודיאטטיקה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה, דהיינו פיזיותרפיה

הטיפולים הגדול ביותר בשנה נרשם אצל  מספר, עזר רפואיים- תמקצועו

 ביקוריםה למינימוםהדיאטטיקנים זוכים ). נפש 100- ביקורים ל 75(פיזיותרפיסטים 

    ).3תרשים ( עזר- בין חמשת מקצועות
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מקצועות עזר רפואיים. 3תרשים 
נפש 100-שיעור ביקורים בשנה ל

75
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מטפלים בסקר נשאלו המרואיינים לגבי משך זמן המתנה לניתוח ולכל אחד מה

ריפוי , קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה, פיזיותרפיה(עזר רפואיים -במקצועות

מציג נתונים  12לוח . לא נשאל על משך זמן המתנה לרופאים. )ודיאטטיקה, בעיסוק

 לניתוח רשומים. 1:  זמן המתנה בשתי קבוצות של נזקקים לשירות רפואימשך על 

לפי לוח . אוכלוסיית ישראל המתין לניתוחאחוז אחד מ .טיפול פיזיותרפיהקיבלו . 2

לעומת יישובי הביניים ) 1.4%(ביישובי הפריפריה תושבים   יותר המתינו לניתוח, 14

 -  )ויותר חודש( רבזמן המתינו , מהממתינים לניתוח 61.5%). 0.8%(והמרכז ) 1.1%(

באשר להמתנה לטיפול ראשון בסדרת . במרכז 55.7%-בפריפריה ו 67.6%

לטיפול הראשון בסדרת הטיפולים  ויותר המתינו שבועיים 31.6%, רפיהפיזיות

יישובי המרכז בהם המתינו זמן השיעור הגבוה ביותר נצפה  ב : הפיזיותרפיים

בישובי נצפה נמוך ביותר שיעור הוה, מהתושבים שהופנו לפיזיותרפיה 30.4%ממושך 

  ). 24.4%( הפריפריה
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  )אחוזים(יה המתנה לניתוח ולפיסיותרפ. 13לוח 

  מדד פריפריאליות  

  מרכז  ביניים  פריפריה

  0.8  1.1  1.4  אחוז הממתינים לניתוח

  55.7  65.2  67.6  ממתינים לניתוח חודש ויותר %

שהמתינו לטיפול ראשון בסדרת  %

  פיזיותרפיה שבועיים ויותר
24.4  27.9  30.4  

  

 

  סיכום  .5

  

והביצועים בבריאות ם מדיניות משרד הבריאות לקידום בריאות וצמצום פערי

קרב חל שיפור ב ,2009-2000בין השנים  :כיוון הנכוןככל הנראה בפועלים , בשטח

, רמת התחלואה המדווחת עלתה. בתחום התנהגויות בריאות ישראלבאוכלוסייה ה

איתור . מחלות כרוניותשל דבר המעיד בין היתר על העלייה במודעות ובאבחון 

מאפשר טיפול מוקדם ויעיל יותר , ים של המחלהמחלות כרוניות בשלבים התחלתי

  .ומונע התדרדרות במצב הבריאות של המחלה

בין דרגות של , קיימים פערים במיוחד בין רמות ההשכלהעדיין , למרות האמור לעיל 

 . יישובי המגורים ובין הקופותבכלכלי  מצב

מצביע על , על פי מספר ממוצע של נפשות לחדר במשק הבית תהנמדד, צפיפות דיור 

דיור קשור המדד צפיפות , ים בעבודה זואלפי הממצ. רמת הרווחה בה חי הנחקר

עוסקים קטן שיעור ה, ככל שצפיפות דיור עולה: בקשר שלילי עם התנהגויות בריאות

העוברות בדיקת ושיעור  עונתיתשיעור המקבלים חיסון נגד שפעת  ,גופנית ותפעילב

 . ממוגרפיה

מיעוט  .קטן ככל שמדד צפיפות הדיור עולה ,פאים בשנהשיעור הביקורים אצל רו 

עשוי להעיד  ,ברמת רווחה נמוכהאוכלוסייה שנמצאת  בקרב יםביקורים אצל רופאה

מחלות כרוניות שאינן הימצאות של לגבי  זו על העדר מודעות של אוכלוסייה

 זה יכול אולי להסביר ממצא ראשוני ממנו עולה. מאובחנות ולכן אינן מטופלות

  .שההסתברות לדווח על תחלואה כרונית קטן ככל שצפיפות דיור עולה



17 
 

מדיניות יחדיו ליישום  יםפועל בכלל ומשרד הבריאות בפרט מערכת הבריאות 

ניתן , לפעילות זאת לאחרונהדוגמא כ. יהיהאוכלוס בריאות לצמצום פערים וקידום

מתן תמריצים , "הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא התוכנית "את  להזכיר

ל משרד הבריאות "מנכפריפריה ויישום חוזר באזורי הלרופאים שיבחרו לעבוד 

 .נגישות לשונית ותרבותיתבנושא 

  

  


