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תלמידי רפואה מגלים ממדי הפער 
בהדסה פ"שרבזימון תור למרפאה ציבורית לעומת 

1מאיר ברזיס, 2ניר קידר, 1מתן כהן, 1אקסלרודתֹם 

העברית והאוניברסיטה 2הבריאותומשרד1הדסה 2הבריאותומשרד1הדסה והאוניברסיטה העברית



הקדמה ורקע
בבתי החולים הציבוריים, שירות רפואי פרטי :פ"שר.

ל ל ?ל האם יש לשלב רפואה פרטית בבתי החולים הציבוריים?

1,2.זכות הציבור לבחור והתייעלות המערכת:בעד

1,2.שימור האופי הציבורי ופגיעה בשיוויוניות  :נגד 

מכון ון ליר  , לאה אחדות וגבי בן נון  ,פ"המקרה של השר: בין הציבורי לפרטי במערכת הבריאות בישראל 1
2011אפריל,בירושלים

בבתי חולים ציבוריים באמצעות  ) פ"שר(מיתון הסיכונים המוסריים הכרוכים בהפעלת שירות רפואי פרטי  2
2011מאי , 426' עמ 150כרך , הרפואה  ,רני'צ' נתן י, (accountability ,ואחריותיות ) הסדרה(רגולציה 



מטרותמטרות

מדידת הפערים במועדי   :מטרה מחקרית•
תורים בין מרפאה ציבורית למרפאת ל

.פ"שר

ל חווית תלמידי רפואה את :מטרה חינוכית•
ההיבט זה של מערכת הבריאות מנקודת  

.מבטו של המטופל



שיטה
בבית הספר לרפואה של  ' תלמידי רפואה בשנה ג 170-כ•

מבוא לבריאות "בקורס,האוניברסיטה העברית בירושלים ק
".הציבור

רשות• בהדסה:משימת תורים לזימון למרכז התקשרו התקשרו למרכז לזימון תורים בהדסה :משימת רשות•
בתרחיש   -פ "והזמינו תור למרפאה ציבורית ולמרפאת שר

.זההזהה

קרק מרפאות-לא ניתוחים ולא פרוצדורות•

:בדקנו•
התורים בין הזמנים פערי .פערי הזמנים בין התורים–

?האם ניסו לברר דחיפות הבעיה–
חלופה הוצעה ארוךהאם ההמתנה זמן ?אם ?אם זמן ההמתנה ארוך–האם הוצעה חלופה –

.מידת אדיבות העונה–



ממוצע זמני ההמתנה לתור
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פיזור הנתונים -זמני ההמתנה לתור 
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פ מול ציבורי"שר: ממוצע זמני ההמתנה לתור
הזמנים מחלקותופערי לפי לפי מחלקות,ופערי הזמנים
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פיזור הנתונים– פערי הזמנים לפי מחלקות 
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תוצאות
:בשתי המרפאות

לא היה ניסיון לברר דחיפות הבעיה.
מאוד רחוק היה כשהתור חלופה-גם הוצעה לא לא הוצעה חלופה-גם כשהתור היה רחוק מאוד.
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תגובות התלמידים למשימה

הצפת בעיות אתיות
חשש מפני יצירת עומס על המערכת

התלמיד לרפואה כלקוח סמוי
  (Secret shopper)

ל החולהמחווייתטעימהבקרת איכות

רוב התלמידים ביצעו את המשימה ודיווחו 
.מלמדת וחשובה,על חוויה משמעותית



דיון
ל ל ערך חינוכי לתלמידים

משמעית-פיתוח החשיבה באמצעות שאלות שאין עליהן תשובה חד
מרכיב חוויתי בלמידה

שר למרפאות ציבוריות מרפאות בין פערים בהדסה-פ"קיימים
האם ניתן  ? האם עליו לברר על דחיפות הבעיה: תפקיד המוקדן

לכך חלופה?להכשירו להציע עליו ?האם

בהדסה - פ קיימים פערים בין מרפאות ציבוריות למרפאות שר

?האם עליו להציע חלופה?להכשירו לכך
 מקצר או מאריך תורים למרפאה ציבורית פ"שרהאם?
 בהדסה שונה ממקומות אחרים התור למרפאה ציבוריתהאם?
בהדסה שונים ממקומות אחריםהפעריםהאם? ק

שערי צדק
מכבי לעומת אסותא
לעומת HMCכללית ת לעומת HMCכלל

האם כך אנו רוצים שבתי החולים הציבוריים יראו?



מגבלות

פ"השרחסר ידע על המצב לפני ע ע שס
מדגם קטן

בדקנו :לא בדקנו:לא
 תורים לניתוחים

ל איכות הטיפול
שביעות רצון
השוואה למקומות אחרים



סיכום
שקיפות מסייעת בהתמודדות עם השאלה
היעדר נתונים אינו משרת את פתרון הבעיה

:אנו מציעים
לציבורי הפרטי בין איכות הבדלי על הבקרה להרחיב להרחיב הבקרה על הבדלי איכות בין הפרטי לציבורי

צדק-ח שערי"בי
לחזור על המדידה בהדסה

ל ל ל ל להרחיב שימוש בתלמידים כלקוחות סמויים לשם כך




