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 תלונות מטופלים במרכז לשירותי 
 הרפואה של צה"ל: זיהוי מאפיינים של 
חוסר שביעות רצון במפגשים רפואיים

רקע: מחקרים קודמים בנושא תלונות מטופלים בדקו את יחס הצוות, זמינות התורים, 
נגישות המרפאה ומדדים דומים, אך טרם נבחן אם מאפייניהם הדמוגרפיים של המטפל 
והמטופל עשויים להוות גורם סיכון למפגש טעון. כמו כן, גורמי הסיכון לחוסר שביעות 

רצון טרם נבדקו באוכלוסיית חיילי צה"ל. 
מטרה: תיארנו בעבודה זו את התלונות שהוגשו נגד המערכת הרפואית הצבאית, 
וניתחנו את גורמי הסיכון להגשת תלונה בתום המפגש הרפואי, במטרה לסייע בגיבוש 

אסטרטגיית מניעה.
שיטות: נסקרו כלל התלונות והקבילות שהוגשו למרכז לשירותי הרפואה והציוד הרפואי 
)משר"פ( בשנים 2006-2004. נבדקו מאפייני התלונות ותוכנן, ונאספו פרטים דמוגרפיים 
וצבאיים של החייל המתלונן ושל נשוא התלונה. ערכנו מחקר מקרה-ביקורת להערכת 

הסיכון להגשת תלונה ביחס למשתנים הדמוגרפיים והצבאיים.
תוצאות: בשנים 2006-2004 הגישו 1,407 מתלוננים 1,518 תלונות על 1,755 נושאים 
הנוגעים ליחידות המשר"פ. נצפתה לאורך תקופת המחקר מגמת ירידה במספר התלונות 
ובשיעור התלונות ל־10,000 מפגשים רפואיים. נושאי התלונות השכיחים היו טיפול לקוי 
)28%(, ענייני כספים )20%(, שירות לקוי )17%( ויחס לקוי מצד הצוות )12%(. יחסית 
לחיילי החובה, משרתי הקבע התלוננו פחות )יחס צולב P=0.005 ,0.67(, ולידה בארצות 
אסיה־אפריקה וחבר העמים הפחיתה את הסיכוי להגשת תלונה בהשוואה לילידי ישראל 
)יחס צולב 0.27 ו־0.60, בהתאמה, P<0.001(. בנוסף, נמצא יחס מנה־תגובה ישיר בין 
השכלת המטופל והיחס הצולב לתלונה, ויחס מנה־תגובה הפוך עם היקף צריכת שירותי 

הרפואה. 
מסקנות: קיים קשר בין המאפיינים הדמוגרפיים וההתנהגותיים של המטופל ובין הסיכוי 
שהוא יגיש תלונה בתום מפגש רפואי. הבאת תוצאות העבודה הנוכחית לידיעת סגלי 
המרפאות עשויה להעלות את מודעותם ואת ערנותם לנושא התלונות, ולתת בידיהם כלים 

לזהות מראש מפגשים שמצויים בסיכון מוגבר להסתיים בהגשת תלונה.

תלונות מטופלים, שביעות רצון, הרפואה הצבאית
Patient complaints, patient satisfaction, military medicine
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 סא"ל אבי אברג'ל1,
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 1 המרכז לשירותי הרפואה והצר"פ, 
חיל הרפואה, צה"ל

מילות מפתח:

הקדמה

נדבך חשוב במכלול ההיבטים המעידים על איכותו של שירות רפואי 
הינו שביעות הרצון של המטופלים. אחד הביטויים לחוסר שביעות רצון 
של מטופלים הוא הגשת תלונות על אודות השירות הרפואי שניתן להם. 
באופן מסורתי, נמדדה איכות הטיפול והשירות הרפואי על־ידי מדדים 
רפואיים קלאסיים, כגון זמינות תורים, בכירותו ומקצועיותו של המטפל, 
חדשנות המכשור ומדדים נוספים רפואיים במהותם. עם זאת, בשנים 
האחרונות גוברת ההתעניינות בקרב מנהלים רפואיים בחשיבותה של 
 ]1[ הרפואי  השירות  של  ההיבטים  ממכלול  המטופלים  רצון  שביעות 

ככלי לשיפור הרושם של המטופל מהשירות הרפואי. 
שביעות רצון של מטופלים מ"שירות" שניתן להם במסגרת 
רפואית כלשהי אינה מעידה בהכרח על איכות הטיפול הרפואי, אלא 
היא מושפעת גם ממרכיבים שאינם קשורים לרמת הטיפול הרפואי. 
בספרות הרפואית קיימות עבודות רבות, שבוצעו במטרה לאתר את 
הגורמים המשפיעים ביותר על שביעות הרצון וחוסר שביעות הרצון 
של מטופלים ממפגש רפואי ]2, 3, 4[. מרבית העבודות בדקו את 
מרכיבי המפגש הרפואי )יחס הרופא כלפי המטופל, פירוט ההסבר 
שקיבל המטופל על מצבו הרפואי, משך השהייה בחדר הרופא(, 
התהליכים שקדמו לו )זמינות התורים, יחס הצוות במרפאה( ותנאים 

סביבתיים )מיקום המרפאה ונגישותה( ]1, 5[, אך למיטב ידיעתנו, 
לא יוחד דיון נרחב לשאלה האם מאפיינים מסוימים של המטפל 
והמטופל, כגון מאפיינים דמוגרפיים, עשויים להוות גורם סיכון 

למפגש טעון או בעייתי, גם ללא קשר לנסיבות המפגש עצמו.
לחיילי צה"ל, המהווים אף הם אוכלוסיה של צרכני שירותי רפואה, 
יש ייחודיות במספר היבטים לעומת אוכלוסיות המטופלים במגזר 
האזרחי. ייחודיות זאת משפיעה, בין השאר, גם על שביעות הרצון 
משירותי הרפואה בצה"ל. החיילים אינם זכאים לבחור את ספק 
שירותי הרפואה כרצונם כשאר אזרחי המדינה, אלא מחויבים לקבל 
את שירותי הרפואה מַסָפקים שנקבעו על־ידי חיל הרפואה וצה"ל 
בלבד. חייל צה"ל המקבל שירות רפואי שלא לשביעות רצונו אינו יכול 
להחליף את המסגרת הרפואית שבה הוא מטופל, ובמקרים רבים אף 
אין לו אפשרות להחליף מטפל. בנוסף, אוכלוסיית משרתי צה"ל היא 

אוכלוסיה צעירה ובריאה יותר בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. 
מערכת הבריאות הצבאית שונה אף היא מזו האזרחית. אוכלוסיית 
המטופלים שלה קטנה, מנגנון התקצוב שונה, וקיימת בה הגבלה 
בהיצע ספקי השירותים הרפואיים, בפריסתם הגיאוגרפית ובמידת 

חופש הבחירה של המטופל את הגורם המטפל.
המטופלים בצה"ל אינם נדרשים לתשלום כלשהו בגין השירותים 
הרפואיים הניתנים להם )copayment(, ולפיכך אין מרכיב כספי המגביל 
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את צריכת שירותי הרפואה ]6[. בנוסף, קיימת אפשרות של מציאת 
מפלט משירות בחסות המסגרת הרפואית. שימוש במערכת הרפואה 
בצבא שלא למטרות טיפול רפואי גרידא, אלא לצורך קבלת רווח 
משני, משפיע באופן ניכר על הפרמטרים שיקבעו את מידת שביעות 

רצונם של החיילים מהשירות הרפואי שניתן להם. 
חוסר שביעות רצון מצד מטופלים מוצא לעיתים קרובות את 
ביטויו בהגשת תלונה, בעל־פה או בכתב. בצה"ל בכלל, ובחיל הרפואה 
בפרט, קיימים מנגנונים שונים להגשת תלונות על־ידי חיילים ובאי־
כוחם בנוגע לשירות רפואי. הטיפול בתלונות מתרכז כיום במתן מענה 
נקודתי לחוסר שביעות רצונו של המטופל ובהסקת מסקנות מערכתיות 
לתיקון כשלים, אך אינו בודק את סיבות השורש לתלונות. למיטב 

ידיעתנו, אין התייחסות בספרות המקצועית להשפעה של מאפיינים 
אינטרינזיים של המפגש הרפואי על הסיכון שהמפגש יסתיים בהגשת 
תלונה. בעוד השיטה הנוכחית שואפת לפתור מהר ככל האפשר בעיה 
של חוסר שביעות רצון שכבר נוצרה, איתור גורמי הסיכון למפגשים 
טעונים יכול לסייע בגיבוש תוכנית למניעה ראשונית של תלונות, תוך 

ריכוז מאמץ בניהול המפגש המועד להסתיים בתלונה.
עבודה זו מציגה ניתוח שיטתי של תלונות שהוגשו למערכת 

הרפואה הצבאית, במטרה לסייע בגיבוש אסטרטגיה של מניעה.

שיטות

התלונות בצה"ל
הנתונים לעבודה זו נאספו במרכז לשירותי הרפואה והציוד 
הרפואי )משר"פ(. במרפאות המשר"פ נערכים מדי שנה כמיליון 
מפגשים רפואיים, שהם כ־55% מכלל המפגשים הרפואיים בצה"ל 
]7[. המשר"פ מפעיל מערך של מרפאות ראשוניות, מרפאות אזוריות, 
מרכזי רפואה אזוריים, מתקני אשפוז ומערך של יחידות לטיפול 
בחיילים עם בעיות רפואיות מורכבות אשר מצריכות שהייה מחוץ 
ליחידתם )יקרים ]ר"ם 2, לשעבר[ ומרכזים אמבולטוריים למעקב 

וטיפול רפואי ]מאו"רים[(. 
לרשות חייל החש חוסר שביעות רצון משירות רפואי שניתן לו 
באחת ממרפאות המשר"פ עומדות מספר אפשרויות להגשת תלונה. 
האפשרות הפחות פורמלית ומחייבת היא פנייה ישירה לאחד מאנשי 
הסגל של המרפאה. מאחר שהתלונות מטופלות באופן מיידי, בחלק 
ניכר מהמרפאות לא מבוצע תיעוד של התלונות המוגשות, ואין מעקב 
אחר היקף התלונות ופרטיהן. מפקדת קצין הרפואה הראשי מפעילה 
מוקד פניות חיילי, אשר מטפל בתלונות טלפוניות ובפניות בכתב. 
קצינת פניות הציבור )קפ"ץ( ונציב קבילות החיילים )נקח"ל( מהווים 
כתובות חוץ־חייליות להגשת תלונות בכלל נושאי השירות הצבאי, 
לרבות נושאי השירות הרפואי בצה"ל. המשותף לתלונות המוגשות 
בכלל הערוצים הללו, למעט פנייה ישירה לסגל המרפאה, הינו רישום 
מרכזי של פרטי המתלונן, התלונה, נשוא התלונה והצעדים שננקטו 

לתיקון הליקוי במסד נתונים אחוד הקיים במשר"פ.
מדור ייעודי במשר"פ מנהל מערכת לבירור, טיפול ורישום של 
התלונות המוגשות על־ידי חיילים ובני משפחותיהם. הטיפול בתלונות 
כולל קליטה ומיון, בחינת התיקים הרפואיים של המתלוננים, בירור 
נושאי התלונה עם סגלי הרפואה נשואי התלונה ועם המתלונן, 
התייעצות עם גורמים מומחים בתחומי רפואה שונים, ניסוח מכתב 
תשובה לפונה, הסקת מסקנות והפקת לקחים מהתלונות, והצעת 
צעדים לתיקון ולשיפור הן עבור המתלונן ברמת המרפאה נשואת 

התלונה והן ברמה המערכתית הכלל־ארגונית והחיילית. 
מקורות נתונים ואוכלוסיה

לצורך המחקר, נאספו נתונים ממסד נתוני התלונות של המשר"פ, 
הכולל פרטים דמוגרפיים וצבאיים, לרבות מין המתלונן )זכר, נקבה(, סוג 
שירות המתלונן בצה"ל )חובה, מילואים, קבע(, סוג המרפאה נשואת 
התלונה )ראשונית, מומחים, אזורית, יקר, אשפוז, ותלונות ללא שיוך 
יחידתי כגון תלונות בנושאי כוח־אדם, ועדות רפואיות ותלונות הנוגעות 
להנהלה(, מין נשוא התלונה )זכר, נקבה(, תפקיד נשוא התלונה )רופא, 
חובש, אחות, פקיד, אחראי מרפאה( ופרטים דמוגרפיים וצבאיים נוספים. 
כמו כן, נאסף ותועד מידע לגבי תוכן התלונה, לרבות נושא התלונה, 
והאם היא נמצאה מוצדקת בסוף תהליך הבירור. בנוסף, הושלמו פרטים 

ממקורות התיקיה הרפואית הממוחשבת וממערכת הרישום האישי.
אוכלוסיית המחקר כללה את כלל משרתי צה"ל מכל סוגי השירות 
)חובה, קבע ומילואים(, אשר צרכו שירותי רפואה באחת מיחידות 
המשר"פ בשנים 2006-2004. "מקרה" הוגדר ככל תלונה שהוגשה כנגד 

 תרשים 1:
 התפלגות רבעונית של מספר התלונות במשר"פ )עמודות( ושיעורן ֿל־10,000 

מפגשים בשנים 2006-2004
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 תלונות מוצדקות 
)ב־%(*

 שיעור התלונות 
ל־10,000 מפגשים

1.51)5.8( 30)29.4( 516טיפול רפואי לקוי

1.04)48.3( 171)20.2( 354כספים

0.85)34.7( 101)16.6( 291שירות לקוי

0.59)27( 55)11.5( 203יחס לקוי

0.37)5.5( 7)7.24( 127אי־כשירות לתפקיד

0.30)20.8( 21)5.75( 101אי־אישור טיפול

0.16)8.9( 5)3.2( 56שחרור משירות

0.14)16.3( 8)2.8( 49אי־כיבוד המלצת מומחה

0.08)14.2( 4)1.6( 28תלונות סגל המשר"פ

0.09)3.3( 1)1.71( 30אחר

5.14)23( 403)100( 1755סכום כולל

*אחוז התלונות המוצדקות מחושב מתוך סך התלונות באותו נושא

טבלה 1 :
 התפלגות התלונות, התלונות המוצדקות ושיעורי התלונות 

לפי נושא התלונה, בשנים 2006-2004
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שירותי הרפואה במשר"פ במהלך השנים 2006-2004, בכל אחד מצינורות 
ההגשה שתוארו לעיל. לצורך השוואה, נבחרה קבוצת ביקורת. בקבוצה 
זאת נכללו מפגשים רפואיים אשר נערכו במשר"פ במהלך תקופת המחקר, 
ושהסתיימו ללא הגשת תלונה. קבוצת הביקורת נבחרה באמצעות מדגם 
אקראי מתוך כלל המפגשים הרפואיים המתועדים במערכת התיקיה 
הרפואית הממוחשבת שבשימוש חיל הרפואה. מתוך קבוצת הביקורת 
נופו חיילים אשר נכללו בקבוצת המקרים. נערך ניתוח תיאורי של קבוצת 
המקרים, וכן נערך מחקר מסוג מקרה־ביקורת, שבמסגרתו חושב היחס 
הצולב )odds ratio( לסיום המפגש הרפואי בהגשת תלונה, על־פי מאפייני 
המתלונן, נשוא התלונה והמפגש הרפואי. מגמות בשיעור התלונות לאורך 
 .Mantel trendו־ Cochrane-Armitrage χ2 זמן נבחנו באמצעות מבחני
 .χ2 מובהקות הקשרים במחקר המקרה־ביקורת נמדדה באמצעות מבחן
משתנים אשר עברו את סף המובהקות שנקבעה לניתוח החד־משתני 
)P<0.10( שולבו במודל רב־משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית. P<0.05 נקבע 

כגבול המובהקות הסטטיסטית לכל המודלים הרב־משתניים.

תוצאות

על  תלונות   1,518 מתלוננים   1,407 הגישו   2006-2004 השנים  בין 
1,755 נושאים הנוגעים לאחת או יותר מיחידות המשר"פ. בממוצע, 
הגישו מדי שנה 469 מתלוננים 506 תלונות על מרפאות המשר"פ 

ב־585 נושאים. 
תרשים 1 מתאר את ההתפלגות הרבעונית של מספר התלונות 
במשר"פ ואת שיעורי התלונות ל־10,000 מפגשים לאורך שנות 
המחקר. מספר השיא של התלונות היה ברבעון הראשון של שנת 
2004, והשפל נרשם ברבעון השני של 2006. לאורך תקופת המחקר 
ניתן לראות מגמה ברורה של ירידה, הן במספר התלונות והן בשיעור 
התלונות. אין דפוס ברור של עונתיות במספר התלונות ובשיעוריהן.

הכולל  1 מציגה את ההתפלגות של מספר התלונות  טבלה 
)N=1755(, מספר התלונות המוצדקות ושיעורי התלונות הסגוליים 
ל־10,000 מפגשים, לפי נושא התלונה. נושאי התלונות השכיחים 

טבלה 2:
מאפייני קבוצת המקרים וקבוצת הביקורת

Pביקורתמקריםמשתנה

1506 )43.1%(628 )41.4%(2004שנת המחקר

2005)35%( 532)32.9%( 1149

2006)23.6%( 358)24%( 8400.315

2146 )61.4%(989 )65.2%(זכרמין המטופל

13490.012 )38.6%(529 )34.8%(נקבה

3111 )89%(1290 )85.9%(חובהסוג שירות המטופל

49 )1.4%(58 )3.9%(מילואים

0.001<335 )9.6%(153 )10.2%(קבע

93 )2.7%(34 )2.9%(אירופה, אמריקהמקום לידת המטופל

85 )2.4%(8 )0.7%(אסיה, אפריקה

550 )15.8%(119 )10.3%(מדינות חבר העמים

0.001<2762 )79.1%(999 )86.1%(ישראל

237 )6.8%(53 )4.6%(פחות מ־12 שנות לימודהשכלת המטופל

2895 )83.3%(981 )85%(תיכונית

3450.025 )9.9%(120 )10.4%(על־תיכונית ואקדמית

1318 )37.7%(592 )50.8%(3-0מספר מפגשי המטופל עם רופא ברבעון הנבדק

+4)49.2%( 573)62.3%( 2177>0.001

1240 )35.5%(683 )58.6%(1-0מספר מפגשי המטופל עם חובש ברבעון הנבדק

+2)41.4%( 482)64.5%( 2255>0.001

761 )21.8%(487 )41.8%(מועטהצריכת שירותי רפואה )ביקורי רופא וחובש(

1036 )29.6%(301 )25.8%(בינונית

0.001<1698 )48.6%(377 )32.4%(רבה

170 )6.7%(23 )19.3%(אירופה, אמריקהמקום לידת המטפל

26 )1%(1 )0.8%(אסיה, אפריקה

1044 )41.1%(59 )49.6%(מדינות חבר העמים

0.001<1303 )51.2%(36 )30.3%(ישראל

1378 )39.4%(38 )31.4%(מעט )100-0(מספר מפגשים שביצע המטפל ברבעון שנבדק

464 )13.3%(32 )26.4%(בינוני )500-101(

0.001<1653 )47.3%(51 )42.1%(הרבה )500>(
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ביותר היו טיפול לקוי )28%(, כספים )20%(, שירות לקוי )17%( 
ויחס לקוי )12%(. ארבעה נושאים אלה היוו יחד 77.7% מכלל נושאי 
התלונות. 23% מסך כל התלונות נמצאו מוצדקות, בעוד כמחצית 
מהתלונות בנושא כספים )48.3%( נמצאו מוצדקות. שיעורים גבוהים 
של תלונות מוצדקות נמצאו גם בנושאי שירות לקוי )34.7%(, יחס 

לקוי )27%( ואי־אישור טיפול )20.8%(. 
העדר מחשוב ביחידות היקרים ומתקני האשפוז לא איפשר 
להשלים נתונים על אודות המתלוננים והמטפלים במפגשים נשואי 
התלונות. על כן, קבוצת המקרים הוגבלה ל־1,165 תלונות לצורך 

מרכיב המקרה־ביקורת.
טבלה 2 מתארת את מאפייני קבוצת המקרים וקבוצת הביקורת. 
לקבוצת המקרים הותאמה קבוצת ביקורת ביחס של 3:1, ולפיכך 
מנתה קבוצת הביקורת 3,495 מפגשים רפואיים. בקבוצת המקרים היו 
יותר חיילים ממין זכר בהשוואה לקבוצת הביקורת )65.2% לעומת 
61.4%(, ואילו בקבוצת הביקורת היו יותר חיילות לעומת המקרים 

 .)P=0.012 ,34.8% 38.6% לעומת(
במשתנה סוג שירות המטופל - שכיחותם של חיילים בשירות מילואים 
הייתה גבוהה כמעט פי 3 בקבוצת המקרים )3.9%( לעומת שכיחותם 
בקבוצת הביקורת )1.4%(. שכיחותם של ילידי אסיה ואפריקה הייתה 
גבוהה פי 3.5 בקבוצת הביקורות )2.4%( לעומת קבוצת המקרים )0.7%(. 

שיעור המטופלים שצרכו מעט שירותי רפואה היה גבוה בקרב 
קבוצת המקרים יותר מאשר בקבוצת הביקורות, הן עבור מפגשים 

עם חובש והן עבור מפגשים עם רופא.
קבוצות המקרים והביקורות נבדלו גם במאפייני המטפלים. שיעור 
המטפלים ילידי ארצות אירופה ואמריקה גדול פי 3 בקבוצת המקרים 
)19.3%( לעומת קבוצת הביקורת )6.7%(, ואילו מטפלים ילידי ישראל 
היוו שיעור גדול יותר בקבוצת הביקורת )51.2%( לעומת קבוצת 

המקרים )30.3%(.
נתונים על אודות מוצא המטפל והיקף עבודתו היו זמינים רק 
בכ־300 מפגשים רפואיים מתוך 1,518 בקבוצת המקרים )19.7%(, 

ולכן משתנים אלה לא נכללו במודל הרב־משתני.
טבלה 3 מציגה את תוצאות הניתוח הרב־משתני. סוג שירות קבע 
הפחית ב־33% את הסיכוי להגשת תלונה, יחסית לסיכוי בקרב חיילי 
החובה. נמצא עוד, כי גם מקום הלידה השפיע על הסיכוי להגשת תלונה. 
בהשוואה לילידי ישראל, ילידי אסיה־אפריקה ומדינות חבר העמים היו 
בסיכון מופחת להגשת תלונה )יחס צולב 0.27 ו־0.60, בהתאמה(. נמצא 
יחס מנה־תגובה ישיר בין השכלת המטופל והיחס הצולב לתלונה, ויחס 

מנה־תגובה הפוך עם היקף צריכת שירותי הרפואה. 

דיון

בעבודה קודמת שבוצעה בקרב חיילי צה"ל נמצא כי שביעות הרצון 
כאשר  הצבאי,  השירות  בסביבת  תלויה  הרפואי  מהטיפול  הכללית 
מידת שביעות הרצון היא הנמוכה ביותר בקרב חיילים המשרתים 
שניתן  בשירות  הנוכחית התמקדה  העבודה   .]8[ עורפיות  ביחידות 
הגורמים  את  לנתח  כוונה  מתוך  עורפיות  צבאיות  במרפאות 
כפי  רצון  שביעות  חוסר  להסביר  העשויים  במפגש,  האינטרינזיים 

שהוא בא לידי ביטוי בהגשת תלונה.
קודמות הצביעו על שורה של משתנים סביבתיים  עבודות 
שמשפיעים על שביעות הרצון מהמפגש הרפואי הצבאי, לרבות זמן 
ההמתנה במרפאה ]9[, סוג השירות הצבאי ]8[, טיב התקשורת עם 
המטפל ]10[ וציפיות החייל שקדמו למפגש ]11[. בעבודה הנוכחית 

התמקדנו במאפיינים אינטרינזיים העשויים לנבא הגשת תלונה.
תוצאות העבודה מראות שקיים קשר בין מאפיינים דמוגרפיים 
והתנהגותיים של המטופל ובין הסיכוי שהוא יגיש תלונה. חיילים 
הממעטים לבקר במרפאות הצבאיות הם בעלי הסיכון הגבוה ביותר 
להגשת תלונה. ייתכן כי חייל הממעט לבקר במרפאות הצבא חפץ פחות 
ברווח משני והקלות בשירות, ומטרת ביקוריו היא קבלת טיפול רפואי 
גרידא. מכיוון שכך, ייתכן שציפיותיו של חייל כזה מהמערכת הרפואית 
גבוהות במיוחד, בעוד היכרותו עם המערכת מצומצמת יחסית. הסבר 
אפשרי נוסף הוא כי המטופלים המרבים לבקר במרפאות הצבא 
מקבלים מענה לבעיותיהם הרפואיות במסגרת ביקוריהם התכופים, 
ולפיכך מתלוננים פחות מחיילים שמבקרים לעיתים רחוקות, וחשים 

כי בביקוריהם הבודדים לא קיבלו מענה הולם.
תלונות על שירות כאמצעי להבעת אי־שביעות רצון ודרישה 
לתיקון או אפילו לקבלת פיצוי הן חלק מתרבות האופיינית כיום יותר 
לאוכלוסיות ממדינות מתועשות, ואופיינית פחות בקרב אוכלוסיות 
ממדינות מתפתחות. ייתכן שבשל הבדלים תרבותיים אלה חיילים 
שנולדו בארצות אסיה ואפריקה נמצאו בסיכון נמוך יחסית להגשת 
תלונות לעומת ילידי ישראל. בנוסף, ייתכן שאי־ידיעת השפה העברית 
במידה מספקת של חיילים שלא נולדו בישראל מקשה עליהם לנסח 
תלונה בכתב, ולפיכך הם מתלוננים פחות מילידי ישראל. סיבה 
אפשרית נוספת היא חוסר היכרות מספקת של חיילים שלא נולדו 
בישראל ובני משפחותיהם עם מערכות הצבא והערכאות הייעודיות 

הקיימות בצבא לטיפול בתלונות בנושא שירותי הרפואה.
ככל שמטופל משכיל יותר - גדל הסיכוי שיש לו הכישורים 
המתאימים לחקור ולבדוק את הפקודות והנהלים המגדירים את 
השירות המגיע לו, ואף לדרוש לקבלם. בהתאם, הוא עשוי להיות 
מודע יותר לזכויותיו, ולכן הוא מצוי בסיכון מוגבר להגשת תלונה 

כאשר הוא חש שלא קיבל שירות הולם.
חלק הארי של התלונות שהוגשו כנגד מרפאות המשר"פ עסקו 
בארבעה נושאים עיקריים: טיפול רפואי לקוי, נושאי כספים, שירות 
לקוי ויחס לקוי. נושאי השירות והיחס של הצוות המטפל מוזכרים 
שוב ושוב בעבודות רבות שחקרו את שביעות הרצון של מטופלים 
14[. בעבודות אלה, יחס הצוות המטפל והשירות   ,13  ,12  ,5  ,3[

 משתנה 
בלתי־תלוי

 יחס צולב )רווח 
ערך Pבר־סמך 95%(

1.00נקבהמין

1.090.25 )0.94-1.26(זכר

1.00חובהסוג שירות המטופל

1.010.97 )0.62-1.65(מילואים

0.670.005 )0.51-0.89(קבע

1.00ישראלמקום לידת המטופל

1.040.86 )0.69-1.56(אירופה, אמריקה

>0.270.001 )0.13-0.56(אסיה, אפריקה

>0.600.001 )0.48-0.75(מדינות חבר העמים

1.00פחות מ־12 שנות לימודהשכלת המטופל

1.420.03 )1.03-1.95(תיכונית

1.570.02 )1.06-2.34(על־תיכונית ואקדמית

צריכת שירותי רפואה 
1.00מועטהעל־ידי המטופל

>0.460.001 )0.38-0.55(בינונית

>0.340.001 )0.29-0.40(רבה

טבלה 3:
תוצאות מודל לוגיסטי רב־משתני

מקום לידת המטופל

השכלת המטופל
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הרפואי )כגון, זמן ההמתנה במרפאה, זימון מהיר של תורים( מצוינים 
כגורמים העיקריים המשפיעים על שביעות הרצון של מטופלים 
ממכלול השירות הרפואי שהוגש להם, אך לא נבדקה השפעתם של 

המשתנים הדמוגרפיים וההתנהגותיים שהוצגו כאן.
לאורך תקופת המחקר הנוכחי נצפתה ירידה עקבית במספר התלונות 
בנושאי כספים, שירות לקוי, אי־אישור טיפול ואי־כיבוד המלצת רופא 
מומחה. ירידה זו נובעת, ככל הנראה, ממספר צעדים שננקטו במשר"פ 
לשיפור השירות הרפואי: ביזור סמכויות בנושאי כספים לרופאי צה"ל 
ולקציני רפואה פעילה; הקמת מרכז אחוד לזימון תורים לכל מרכזי 
הרפואה הצבאיים ולמספר בתי חולים אזרחיים; והרחבת שעות הפעילות 
של מרפאות עמוסות ופתיחתן גם בשעות אחר הצהריים והערב. ייתכן כי 
בהתאם לשינויים שבוצעו - בחלקם, בעקבות תלונות שהוגשו - קטן גם 

מספר התלונות בנושאים אלה במהלך תקופת המחקר. 
בעבודה זאת נמצא כי חיילים ילידי אסיה, אפריקה ומדינות חבר 
העמים מצויים בסיכון נמוך להגשת תלונות לעומת חיילים ילידי ישראל. 
ממצא זה עשוי לנבוע ממרכיבים שונים, כגון מרכיב תרבותי, קשיי 
התבטאות בשפה שאינה שפת אם וחוסר היכרות עם מערכת הצבא 
והערכאות הייעודיות הקיימות לטיפול בתלונות. לפיכך, על מפקדת 
המשר"פ לוודא כי גם האוכלוסיות המתקשות בהגשת תלונה בצינורות 

המקובלים יקבלו את מלוא השירותים הרפואיים הדרושים להן.
לעבודה הנוכחית שתי מגבלות עיקריות. מאגרי המידע שנעשה 
בהם שימוש אינם ייעודיים לנושא שביעות הרצון, ונעשה שימוש 
במאגרי מידע שהיו קיימים מכבר בחיל הרפואה ובצה"ל לצרכים 
שונים, כגון רישום שלישותי, מעקב רפואי ובירור תלונות שהופנו 
לטיפול במשר"פ. כך לדוגמה, לא הייתה אפשרות לקבל נתונים 
מלאים על אודות מפגשים שנערכו ביחידות היקרים ומתקני האשפוז, 
מאחר שיחידות אלה לא היו ממוחשבות בתקופת המחקר. כמו כן, 

חסרו נתונים דמוגרפיים על אודות המטפלים נשואי התלונות. 
מהניתוח החד־משתני עולה, כי מוצא המטפל והיקף עבודתו היו 

קשורים לשביעות רצונו של המטופל. גם בעבודה קודמת נמצא כי 
כישורי התקשורת של המטפל השפיעו על שביעות הרצון של החיילים 
מהטיפול הרפואי שניתן להם במסגרת הצבאית ]10[. מגבלת זמינות 
הנתונים על אודות המטפלים מנעה את שילובם של משתנים אלה 
ומשתנים נוספים על המטפל במודל הרב־משתני. יש מקום להמשך 

המחקר בנושא זה בעתיד.
יש יסוד להניח, שהבאת תוצאות העבודה הנוכחית לידיעת סגלי 
המרפאות תעלה את מודעותם ואת ערנותם לנושא התלונות, תבהיר להם 
כי הנהלת הארגון שבו הם משרתים מתעניינת בנושא תלונות המטופלים 
ומייחסת לו חשיבות. בהתאם - הם יפעלו, גם ללא הנחיה ספציפית 
מטעם ההנהלה, להורדת מספר התלונות ]15, 16[. ממצאי העבודה ייתנו 
בידיהם של סגלי המטפלים כלים לזהות, מראש, מפגשים שמצויים בסיכון 
מוגבר להסתיים בהגשת תלונה ויאפשרו להם לנקוט משנה זהירות, כדי 

להימנע מסיום המפגש בהגשת תלונה בפועל על־ידי המטופל. 
יש להמשיך ולחקור את תחום התלונות על השירות הרפואי גם 
עבור משתנים שלא היו זמינים לעבודה הנוכחית, בשל מגבלותיה, כגון 
משתנים נוספים של המטופל ומשתנים של המטפל וסוג המרפאה. 
יש להרחיב את היקף המסגרות הנבדקות ולבחון את נתוני התלונות 
הרפואיות בכלל מרפאות חיל הרפואה. מודל זה ניתן לביצוע, תוך 
התאמת המשתנים, גם במערכת הרפואה האזרחית, על־מנת להביא 
לשיפור שביעות הרצון של המטופלים מהשירות הרפואי, הן במערכות 

הרפואה הציבוריות והן במערכות הרפואה הפרטיות. •
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