
כלפי טיפול בחינת הקשר בין קבוצת אוכלוסיה לבין עמדות המטופלים והרופאים הראשוניים 

 פרופ' ליאת איילון  -תרופתי ולא תרופתי בדיכאון וחרדה

 

ים, : חוק הבריאות במדינת ישראל מאפשר לכל ישראלי גישה שווה לשירותים רפואירקע מדעי

נמצא אי שוויון כולל שירותים המיועדים לטיפול בבעיות נפשיות כדיכאון וחרדה. לאחרונה, 

עבור דיכאון וחרדה בקרב מבוטחים של שירותי בריאות כללית. באופן ספציפי, ברכישת תרופות 

נמצא כי ערבים נוטים לרכוש פחות תרופות ואילו עולים חדשים )למעט יוצאי אפריקה ואסיה( 

 -לרכוש יותר תרופות בהשוואה ליהודים ילידי הארץ. זאת, גם לאחר שתחלואה נלווית נוטים

פסיכיאטרית או רפואית ומצב סוציו אקונומי נלקחו בחשבון ולמרות העובדה שהן ערבים והן עולים 

עולה  אחריםממחקרים  חדשים נוטים לדווח על מצוקה נפשית גבוהה יותר מישראלים ילידי הארץ.

, המציעה כי הן ערבים ישראלים והן עולים מברית המועצות לשעבר נוטים בחלקהרק ה תמונה דומ

 ולהגיע לטיפול פורמאלי בריאות נפש הן תרופתיים הן שאינם תרופתיים חות בשירותיפלהשתמש 

 ם.יבעיקר במצבים אקוטי )בתשלום(

תרופתיים ירותים בש: לזהות עמדות ואמונות ביחס לבריאות נפש ולשימוש מטרות המחקרלפיכך, 

רופאים בקרב ו מטופלי קופת החוליםבקרב  ולא תרופתיים )כולל שירותים שאינם בתשלום(

 וערבים ישראלים. ברית המועצות לשעבריהודים ילידי הארץ, עולים מ משלוש קבוצות אוכלוסיה:

עמדות והעדפות בנוגע לבריאות הנפש בקרב קבוצות האוכלוסייה השונות : השערות עבודה

ושונים בקרב שלוש קבוצות  זרזים לשימוש בשרותי בריאות נפש שוניםכאו שמשות כחסמים מ

הרופאים בקבוצות האוכלוסיה השונות אף הם נבדלים זה מזה בנוגע לעמדות כלפי  .האוכלוסיה

 בריאות הנפש ויש הזקוקים להכשרה נוספת וידע בנוגע לאפשרויות הטיפוליות.

: מחקר איכותני המתמקד הן במקבלי השירות והן בנותני יםסוג המחקר ושיטת איסוף הנתונ

מטופלים ממספר קבוצות אוכלוסיה: יהודים ילידי  ערוך קבוצות מיקוד עםהשירות. לצורך המחקר, נ

הארץ, עולים חדשים, וערבים. בנוסף, נראיין רופאים ראשוניים מקרב שלוש קבוצות האוכלוסייה 

על מנת לזהות מכשולים וגורמים המעודדים שימוש פורמאלי הללו. נשתמש בראיונות חצי מובנים 

ניתוח תוכן הכולל השוואות חוזרות   שיטת ניתוח הנתונים:ובלתי פורמאלי בשירותים השונים. 

 וחלוקה לקטגוריות תמתיות. 

ממצאי המחקר המוצע יקדמו את מטרות חוק ביטוח בריאות  : תרומת המחקר למטרות החוק

זרזים הקשורים לשימוש בשרותי בריאות לבסיס מידע בנוגע לחסמים ו ממלכתי בכך שיספקוה

המלצות אפשריות למקבלי החלטות: . בקרב קבוצות האוכלוסייה השונות הנפש ברפואה הראשונית

הניתן לקבוצות אוכלוסייה שונות ובתפיסת הטיפול נתוני המחקר יסייעו לעמוד על הבדלים בטפול 

ות לצמצום פערים בין הקבוצות השונות. באופן זה, יתרום המחקר  ויעזרו בבניית תוכניות התערב



ים אף יעזרו בזיהוי רופאים ראשוניים אשר עשויים אהממצ לקידום השוויון בתחום בריאות הנפש.

 להרוויח מידע נוסף בתחום.

 


