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  תקציר
  רקע

מכון ברוקדייל עורך מחקר מקיף על המפגש בין מידע לתהליכי קביעת מדיניות בהקשר של חוק -וינט'ג

, "מחקר רוחב"המחקר החל ב. 1995-1999תהליכים שהתרחשו בשנים , )מ"חבב(ביטוח בריאות ממלכתי 

מבלי , מ"החלטות מרכזיות הקשורות בחבבהבוחן ברמת המקרו את השימוש במידע מגוון בעשר 

מקרה אחד הוא . לאחר מכן נערכה סדרת בדיקות עומק של חקרי מקרה. להעמיק בהחלטה זו או אחרת

לגבי השימוש בנתונים בעת ההחלטה על העברת האחריות על שירותי בריאות הנפש מהממשלה לקופות 

 -דוח ויטקובסקי ) א: (משני מקורות מידעחקרי מקרה נוספים מנתחים את השימוש בנתונים . החולים

בסיס נתונים על הפעילות הכספית של קופות החולים שנבנה במיוחד כדי לספק מידע הדרוש ליישום 

של הלשכה המרכזית ") סקרי שימוש בשירותי בריאות"לשעבר (סקרי הבריאות ) ב(; החוק

 בוצעו 2000 לשנת 1975השנים בין ". סקרי כוח אדם"הנערכים כנספחים ל) ס"הלמ(לסטטיסטיקה 

  .ס" דוח זה מציג את הממצאים מחקר המקרה של סקרי הבריאות של הלמ*.חמישה סקרי בריאות

  

לתכנון , נועד סקר הבריאות לתרום לניטור כללי של ההתפתחויות במערכת הבריאות, תכליתי-כסקר רב

ר מספר נושאים שעמדו על הפרק הוכנסו לכל גל סק, עם זאת. שירותים ולקביעת מדיניות באופן כללי

  . בדיונים שנערכו באותה עת במערכת הבריאות

  

סקר עצמאי : הסקר הישראלי שונה מהמתכונת השכיחה של סקרי בריאות הנערכים בארצות מפותחות

בחלק מהמקרים הוא כולל אף בדיקות (המקיף נושאים רבים ועונה על היקף רחב של מטרות , ושוטף

היקפו מצומצם והנושאים ,  אדםחון שהסקר הישראלי בוצע כנספח לסקר כוכיו). רפואית אחדות

נתוני הסקר יכולים לשמש מקור מידע חשוב למקבלי החלטות , אף על פי כן. הנחקרים בו פחות מפורטים

  .לחוקרים ולמתכנני השירותים, בתחום מדיניות הבריאות

  

  מטרות המחקר
  לתאר את סקר הבריאות ומגבלותיו. 1

  במידע הקיים בסקר) הפוטנציאלי ובפועל(ון את מידת השימוש לבח. 2

  שימוש בנתוני הסקר-לנתח את הגורמים לשימוש או לאי. 3

  או סקר מקיף עצמאי/אילו היה סקר שוטף ו, לבחון את תרומת הסקר לפיתוח המדיניות. 4

 להעלות סוגיות לגבי מתכונת הסקר בעתיד. 5
  

  שיטות המחקר
  הניתוח מבוסס על 

  )מצגות ועוד, ס"פרסומי הסקר של הלמ, כגון שאלוני הסקר( עיון במסמכים מהסקר .1

  ס"ראיונות עם האחראיים לסקר בלמ. 2

   מנהלים במשרד הבריאות ובמשרדי ממשלה אחרים10ראיונות עם . 3

                                                   
  1999-2000, 1996-1997, 1983, 1981, 1977: מועדי הסקרים היו  *
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  ראיונות עם ארבעה מנהלים בקופות החולים. 4

   חוקרים ואנשי אקדמיה20ראיונות עם . 5

  אנגליה, קנדה, ם שנערכו בארצות הבריתעיון בסקרי. 6

  

  תיאור סקר הבריאות ומגבלותיו 
 נכללו 1996-1997-ב, לדוגמה(הסקר בישראל מתבסס על מדגם גדול יחסית של משקי בית ופרטים 

, אוכלוסיות-וגם על תת, ולכן יכול לספק מידע על כלל האוכלוסייה, ) משקי בית8,200- נפשות ב30,000

. חברתיות שונות ועל מגמות בסקרים-ערים בין קבוצות בעלות תכונות דמוגרפיותעל הבדלים ועל פ

הסקר מורכב בעיקר משאלות על השימוש בשירותי בריאות שונים ועל הימצאותן של מחלות כרוניות 

  .נוספות גם שאלות בנושאים מיוחדים, בכל פעם שהסקר מתבצע, בנוסף; שונות

  

 בשנים האחרונות). בשל מגבלות תקציביות במשרד הבריאות(הסקר נערך במרחקי זמן לא קבועים 

בנושאים ספציפיים ) ס" והלממשרד הבריאותביוזמת משתמשים כגון (הוכנסו שיפורים ותוספות 

בעיקר כאלה שיכלו לסייע למעקב אחר השינויים במצב הבריאות של האוכלוסייה ובשימוש , חשובים

  .הפרקבשירותי בריאות וקבלת החלטות שעמדו על 

  

  השימוש בסקר והגורמים להגבלת השימוש בו
שיכול להיות קשר , יכול לתרום במספר מישורים, תכליתי-סקר רב, כאמור, שהוא, סקר הבריאות

  :ביניהם

איתור , ידי אספקת מידע על היקף תופעות מרכזיות-תרומה לניטור כללי של תפקוד המערכת על . 1

  .כול לסייע באיתור בעיות ואפיונןקשרים בין משתנים במערכת ואספקת מידע שי

  .אספקת תשומות להחלטות מדיניות ספציפיות באמצעות אספקת מידע ממוקד בנושא מסוים . 2

ידי אספקת מידע על התהליך והתוצאות לפני ואחרי -מעקב אחר השפעות של שינויים במדיניות על . 3

ות העצמית על ביקור אצל רופא לפני ואחרי החלת ההשתתפ, למשל(התערבות בתחום כלשהו 

  ).ביקורים אלה

  

  . ובייחוד במישור השני, המחקר בדק את תרומת הסקר בשלושת המישורים הללו

  

, מ"יש לזכור שייתכן שהסקר תרם לקביעת מדיניות הבריאות בנושאים נוספים שאינם קשורים לחבב

  .ולכן לא נבחנו במחקר

  

  השימוש בסקר לצורכי ניטור
אשר לגביהם הסקר תרם מידע רקע חשוב ברמה הלאומית על , ושאיםבמחקר זוהו מספר לא קטן של נ

שימש הסקר לחקר ההבדלים במצב בריאות ובדפוסי , במיוחד. היקף הבעיות ואפיונן או להבנת תופעות

עולים , תושבי הנגב: בהן, אוכלוסיות שונות-צריכת שירותי בריאות בין האוכלוסייה הכללית לתת

הסקר שימש גם לבדיקת השכיחות של מחלות שונות . ין קופות החוליםוכן ב, נשים וערבים, חדשים
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ניתוח ההבדלים בשימוש בשירותי בריאות . ולהערכת הקשר בין מאפייני הפרט לשימוש בשירותים

  .ובמצב הבריאות בין קבוצות אוכלוסייה שונות מהווה תשומה חשובה לאומדני נגישות ושוויון

  

  מ"ציפיות הקשורות לחבבהשימוש בסקר כתשומה להחלטות ספ
במחקר נבדק השימוש בנתונים מסקרי הבריאות בעשר החלטות ממשלתיות מרכזיות הקשורות ביישום 

הוספת טכנולוגיות , קביעת עלות הסל ועדכונו, קביעת נוסחת הקפיטציה: חוק ביטוח בריאות ממלכתי

תקרת " (קפ"י שיטת השינו, העברת שירותי התחנות לאם ולילד לקופות החולים, ותרופות לסל

העברת הטיפול בגריאטרייה לקופות , השתתפות עצמית, מגבלות התחרות, ביטוח משלים, )תשלומים

  .והעברת הטיפול של שירותי בריאות הנפש לקופות חולים, חולים

  

, )הקפיטציה(שהסקר היה בין מקורות המידע המרכזיים רק באחת מתוך עשר ההחלטות שבחנו , נמצא

בשבע ההחלטות ). הוספת טכנולוגיות והשתתפות עצמית(ר מידע משני לעוד שתי החלטות וששימש מקו

  . לא נעשה כמעט שימוש בסקר, הנותרות

  

בשל מגבלות פנימיות , בעיקר בשל היותו קצר, הסקר לא תרם למספר גדול יותר של החלטות

נם מאפשרים לקבל פירוט בגלל גודל המדגם ומגבלות הדיווח העצמי שאי, בסקרי מדגם) אינהרנטיות(

הוא לא יועד לספק , תכליתי-בשל העובדה שזהו סקר רב, יתר על כן. שניתן לקבל ממאגרי מידע ִמנהליים

מ וכמעט לא נעשה דבר כדי להתאימו לצורכי המידע באשר "מידע להחלטות מסוימות הקשורות לחבב

  .מ"לחבב

  

  השימוש בסקר למעקב אחר השפעות של שינויי מדיניות 
נערך כיום מחקר הערכה הקשור לביטוח ) השתתפות עצמית(רק לגבי החלטה אחת , כל הידוע לנוכ

בעוד שהסקר תרם להערכת . בריאות ממלכתי שבו נכלל סקר הבריאות בין מקורות המידע המרכזיים

לגבי עוד שלוש . הוא לא היווה מקור מידע עיקרי, )תקרת הכנסות בתי החולים(שינוי מדיניות נוסף 

לצורך . ולכן מוקדם לדעת אם הסקר ישמש כלי למעקב, טרם מומש השינוי במדיניות, חלטות שנבדקוה

מעקב אחר חמש ההחלטות האחרות שבדקנו נדרש מידע ִמנהלי או סקר ממוקד בנושא הספציפי 

תכליתי אינו מתאים לחקירת -משום שסקר רב, בחלקו, )מבחינת השאלון או מבחינת גודל המדגם(

תכליתי כגון סקר הבריאות -גם סקר בריאות רב, בנוסף. טנות באוכלוסייה או מחלות נדירותקבוצות ק

  .המדובר אינו יכול לכלול שאלות על כל התחומים שבהם יושמו שינויי מדיניות

  

  סוגיות לגבי מתכונת הסקר בעתיד
צביעים על כך אולם ממצאי המחקר מ, שדי בתרומות הסקר הנוכחיות להצדיק את קיומו, אמנם, ייתכן

ממצאי המחקר כבר מסייעים למשרד . אילו נערך במתכונת שונה, שהסקר היה יכול לתרום יותר

נבחנות . אורכו ושטחי התמקדותו, ס להכניס שינויים בסקר ולשקול את תדירותו"הבריאות וללמ

נספח כ(ובכללן המשך הפעלת הסקר במתכונת הנוכחית , מתכונות שונות לסקרי הבריאות העתידיים

אפשרויות אלו שונות זו . ביצוע סקר בריאות עצמאי ושילוב הסקר בסקר חברתי כולל, ) אדםחלסקר כו

ובגודל ) פרוקסי(באפשרות לראיין אדם אחר מטעם הנחקר , בתדירותו, בעיקר באורך הסקר, מזו
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-  רבלמרות שטרם הוחלט על אסטרטגיה. מתקיים חליפין בין פרמטרים אלו, בתקציב נתון. המדגם

  .2003במהלך שנת , פעמי-התקבלה החלטה לערוך סקר עצמאי מקיף חד, שנתית

  

מהניתוח שערכנו עולה כי חשיבותם של הפרמטרים הללו תלויה במטרות הסקר ובסוגי השימוש 

בין היתר נראה כי תדירות גבוהה של סקירה חשובה במיוחד למעקב אחר השפעות של . העיקריים בו

תורם ליכולת לקשר בין ) למשל שנה או שנתיים(סקר הנערך במרחקי זמן קצרים שכן , שינויי מדיניות

במיוחד לגבי אותם (לבין שינוי במדיניות ) כגון שימוש בשירותים(שינוי שנמדד במדדי תהליך ותוצאה 

הסקה כזו בעייתית יותר בסקרים הנערכים ). השינויים שצפויות להם השפעות כבר בטווח הקצר

כי בין סקר לסקר חלים בדרך כלל גם שינויים אחרים במדיניות או בתנאים , כיםבמרחקי זמן ארו

כמובן שגם תדירות גבוהה אינה מבטיחה את היכולת להבחין בין שינויים מקריים לבין . הסביבתיים

ידי צירוף -אולם בסקרים תדירים ניתן להתגבר על חלק מהבעיות על. שינויים שהם תוצאה של התערבות

 .כדי להגדיל את מספר המקרים והתקופות, דגמיםשל מספר מ
  

עוד נמצא שאם המטרה המרכזית של הסקר הייתה לשמש תשומה להחלטות מדיניות ספציפיות 

 איש שנבדק בסקר 30,000אזי ייתכן שניתן היה להסתפק במדגם קטן בהרבה מהמדגם של , מרכזיות

   .במתכונתו הנוכחית
  

היא בסיוע למשרד הבריאות וללשכה המרכזית לסטטיסטיקה תרומתו העיקרית של המחקר הנוכחי 

כבר עתה נראה ; לאורך ולמוקד של סקרי הבריאות העתידיים, לפתח אסטרטגיה באשר לתדירות

המחקר יכול לתרום למערכת הבריאות בזיהוי השימושים , בנוסף. שנשקלים שינויים משמעותיים

המתודולוגיה שפותחה , לבסוף.   לכן לא נעשואשר קודם, האפשריים בנתוני סקר הבריאות הנוכחי

הן בישראל והן , תכליתיים-למחקר הנוכחי מתאימה למחקרים אחרים של שימוש בנתונים מסקרים רב

  .ברחבי העולם
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  דברי תודה
  

, מכון ברוקדייל-וינט'מחקר זה נערך במימון קרן קוני וברט רבינוביץ לעידוד מחקר חדשני ויצירתי בג

  .מחקר מהמכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות ושירותי הבריאותובעזרת מענק 

  

אנו מודים מקרב לב לשורה ארוכה של אנשים שתרמו מניסיונם וסייעו לנו בעצות ובהערות מועילות 

  .במהלך המחקר ושהקדישו לנו מזמנם

  

  :תודה לחברי ועדת ההיגוי, ראשית

  בריאותל לכלכלה וביטוח בריאות במשרד ה"סמנכ, גבי בן נון

  מכון ברוקדייל-וינט'מנהל ג, ק חביב'ג

  הדסה עין כרם, לשעבר מנהל בית הספר לבריאות הציבור, ליאון אפשטיין

  אגף התקציבים במשרד האוצר, לשעבר רכז צוות בריאות, גל הרשקוביץ

  ל וראש חטיבת בתי החולים בשירותי בריאות כללית"סמנכ, רמי דיציאן

  הבריאותל משרד "משנה למנכ, בועז לב

  שערי צדק, מנהל מרכז רפואי, יונתן הלוי

  קופת חולים לאומית, ראש אגף תקצוב וכלכלה, אורלי אורי

  מכבי שירותי בריאות, מנהל רפואי, עוזי סלנט

  מכבי שירותי בריאות, סגנית מנהלת האגף הרפואי לתכנון ומינהל, רחל קיי

  מנהלת תחום מידע במשרד הבריאות, ציונה חקלאי

  אוניברסיטת חיפה, החוג למדע המדינה, שוורץראובן 

  מכון ברוקדייל-וינט'ג, ישראל סייקס

  המחלקה לאקולוגיה רפואית האוניברסיטה העברית, דוד חיניץ

  

  .באקדמיה ובמכוני המחקר, בקופות החולים, תודה למרואיינים במשרד הבריאות

  

שתרמה , רכזית לסטטיסטיקהמנהלת אגף תשתית וכלכלה בלשכה המ, תודה מיוחדת לפנינה צדקה

, מכון ברוקדייל-וינט'לראובן שוורץ מאוניברסיטת חיפה ולישראל סייקס מג, רבות מניסיונה העשיר

  .על עצותיהם המועילות, שותפינו למחקר

  

תודה מיוחדת לאנשי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על שיתוף הפעולה והפתיחות ועל תרומתם 

, סגן מנהל אגף חברה ורווחה, ארי פלטיאל, ראש גף בריאות, ותםנעמה ר: המקצועית לאורך המחקר

  .ראש אגף חברה ורווחה, רלס קיימן'צ

  

בפני כלל חברי מכון ברוקדייל ובפני הוועדה , ממצאי המחקר הוצגו בפני פורום של צוות בריאות

  .המייעצת של תחום מדיניות בריאות
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  הקדמה
  

  רקע
מכון -וינט'שנערך בג, "מידע וקבלת החלטות בתחום מדיניות בריאות"שנתי בנושא -המחקר הרב

במחקר הרוחב נבחן השימוש במידע בעשר החלטות . רוחב וממחקר עומק מורכב ממחקר -ברוקדייל 

. 1995-1999שהתקבלו בין השנים , )מ"להלן חבב(מרכזיות הקשורות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 

מקומו של המידע בשתי החלטות בתחום של מדיניות בריאות : במחקר העומק נבחנים שני נושאים

והשימוש לצורכי קבלת החלטות בשני , )בריאות הנפש לקופותהשתתפות עצמית והעברת הטיפול ב(

סקרי שימוש בשירותי "לשעבר (סקרי הבריאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה : מאגרי מידע

  . ודוח ויטקובסקי") בריאות

  

וככזה אינו , תכליתי-הוא סקר רב) ס"להלן הלמ(סקר הבריאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

הוא נבחר למחקר העומק כדי . מ"דע ספציפי לצורך קבלת החלטות הקשורות לחבבמיועד לספק מי

אף שלא הובאו בחשבון (ללמוד כיצד סקר מעין זה יכול לתרום בעת קבלת החלטות מדיניות ספציפיות 

דוח ויטקובסקי נבחר למחקר העומק שלנו כי הוא נכתב במיוחד לצורך קבלת החלטות ). מראש

פי מידת השימוש בממצאיו -תרומתו למערכת הבריאות תיבחן בעיקר על, ר זאתלאו. מ"הקשורות לחבב

  .בדיונים על החלטות אלו

  

 בין הנמנים, ס"דוח זה מתמקד בממצאים ממחקר העומק בנושא השימוש בסקרי הבריאות שערכה הלמ

 ההיסטוריה של עריכתו והשאלות, סקר הבריאותבדוח יתואר . הסקרים החשובים בתחום הבריאות

לאחר התיאור יובאו ). בהקשר זה מובא מידע על סקרי בריאות בארצות אחרות בנספח א(שהופיעו בו 

לצורך ניטור כללי של מערכת הבריאות כתשומה לקביעת , ממצאים מניתוח השימוש בסקר בפועל

ניתוח השימוש בפועל ייערך בהשוואה לפוטנציאל . מדיניות ולמעקב על השפעות שינויים במדיניות

ובכללו הבחינה שערכנו לגבי כל אחת , בניתוח יודגש השימוש לקביעת מדיניות. מידע הקיים בסקרה

באשר , ) של פרק הממצאים2ראו רשימת החלטות בסעיף (מעשר ההחלטות בהן עסקנו במחקר הרוחב 

ייסקרו האפשרויות , לבסוף.  כל החלטהילפוטנציאל הסיוע של המידע הקיים בסקרי הבריאות לצורכ

  .גבי עתיד הסקר וייבחנו ההשלכות העתידיות ממצאי המחקר הנוכחיל

  

שהוכנה בידי משה , בניית מערך המחקר הושפעה מסקירת ספרות מעמיקה בנושא מידע וקבלת החלטות

  ).www.jdc.org.il/brookdale/ddm(ניתן לעיין בסקירה באתר האינטרנט של הפרויקט . סיקרון

  

  מטרות המחקר
  מגבלותיועל   הבריאותלתאר את סקר . 1

   מידת השימוש במידע הקיים בסקרלעמוד על . 2

  שימוש בסקר- הגורמים לשימוש או לאיאתלנתח  . 3

   ילו נערך במתכונות שונות א,לשימוש בסקרהפוטנציאלית התרומה את לבחון  . 4

  לגבי מתכונת הסקר בעתיד עלות סוגיותהל . 5
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  ות המחקרשיט
  הניתוח מתבסס על

 )ת ועודומצג, ס"פרסומי הסקר של הלמ, שאלוני הסקר(סקר הנוגעים בעיון במסמכים  . 1
 ס"ם לסקר בלמייונות עם האחראירא . 2
 מנהלים במשרד הבריאות 10 ראיונות עם . 3
 חוליםהמנהלים בקופות  ארבעה ראיונות עם  . 4
  חוקרים ואנשי אקדמיה20 ראיונות עם . 5
  אנגליהובקנדה ב,  בארצות הבריתיון בסקרים שנערכוע . 6

  

  מגבלות המחקר
הקשורים להחלטות , על אף שרואיינו לא מעט אנשי מפתח במשרד הבריאות ובקופות החולים . 1

 .היו מתקבלים ממצאים מעט שונים, ייתכן שאילו רואיינו כולם, הספציפיות
 ישימוש בסקר לצורכולכן הממצאים לגבי , לא רואיינו כל אנשי האקדמיה המשתמשים בנתוני הסקר . 2

 .ניטור והבנת המערכת אינם שלמים
 .אך לא נבחנה מידת השפעתו על ההחלטות, השימוש בסקר בדיונים אמנם נבחן . 3
  .אך לא פותח מדד מסכם שיכמת את מידת השימוש בו, השימושים השונים בסקר אמנם נמנו . 4

  

, מ"ם שאינם קשורים לחבביש לזכור שייתכן שהסקר תרם לקביעת מדיניות הבריאות בנושאים נוספי

  .ולכן לא נבחנו במחקר

  

  1 מדיניות בריאותתעיקבתהליך סקר הבריאות ומקומו ב
  

  ?מהו סקר בריאות
של  ובמימון הבהזמנ, יצג של אוכלוסיית ישראלי שנים על מדגם מכמה מדי  עורכת סקר זהס"הלמ

ימוש בשירותי הבריאות של  על  הששכלל שאלות ,  שאלוןאמצעות בהנתונים נאספים. משרד הבריאות

על , )מעבדות, רותי רנטגןיש, אשפוז, אחות, ל רופאצביקור א: כגון(כל אחד מבני המשפחה הנחקרת 

  .עודת בקופת חולים וחברּוהעל , )לחץ דםויתר סוכרת כגון  (אצל בני המשפחהמחלות כרוניות 

  

                                                   
ומתוך , בנושאס "מצגת שהוכנה בלמו שאלוני הסקר, ס על סקר בריאות" פרסומי הלמפי-על זה נערך סיכום  1

 מידע נוסף התקבל בשיחות. הברית ובקנדהעיון באתרי האינטרנט הנוגעים בסקרי בריאות שנערכו בארצות 
 מנהלת לשעבר(פנינה צדקה ועם ס "המנהלת הנוכחית של הגף לסטטיסטיקה בריאותית בלמנעמה רותם  עם

  .)ס"הגף לסטטיסטיקה בריאותית בלמ
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 מטרות הסקר
 מידע היכול לסייע למקבלי החלטות  איסוף:מטרות הסקר  צוינו1993ס משנת "במסמך של הלמ

קבלת מידע על שהתרחש בעקבות הרפורמה ; קביעת משקלות לבניית נוסחת הקפיטציה: כגון, מדיניות

קבלת מידע על מערכת הבריאות ; לצורך מעקב אחר השפעתן של החלטות מדיניות, במערכת הבריאות

לתכנון שירותי בריאות המותאמים מידע שיסייע ; בנקודת התחלה לפני החלת חוק בריאות ממלכתי

. ובדיקת הבדלים בדפוסי שימוש בשירותים בקרב חלקים שונים באוכלוסייה; לצורכי האוכלוסייה

צוינו מטרות מערך המידע " רשמי בתחום הבריאות-מידע סטטיסטי לאומי "2000ס משנת "למהבתזכיר 

מידע שיסייע לקבלת ; אורך זמןניטור מצב הבריאות של האוכלוסייה ל: "בישראל בתחום הבריאות

עדכון הקצאת , תשומות ותפוקות של מערכת הבריאות, חינוך ותזמון שירותים, החלטות בתחום מדיניות

  ". המשאבים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  

שקבע חלק מנושאי הסקר ואת (ס ציינו כי המניע המרכזי של משרד הבריאות "האחראים על הסקר בלמ

ביוזמת (לכך נוספו נושאים כלליים . זמנת הסקר נבע מצורכי מידע ספציפיים של המשרדלה) עיתויו

 :לדוגמה, מתוך ראייה רחבה של צורכי המערכת) ס"הלמ
מספר ,  עמדו בפני מקבלי ההחלטות בעיות התורים לאשפוז ולניתוחים והיקפם1981- ו1977בשנים  . 1

לאור ההשערה שריבוי (יקף האשפוזים וה) מחוסר מידע בקופת החולים(הביקורים אצל רופא 

כן עמדה על הפרק השאלה האם להוסיף תקנים לתחנות ). הביקורים במרפאה חסך אשפוזים

  .לבריאות המשפחה על רקע התחושה שיש עודף ביקורים

ביטוח , כמו קפיטציה(מ " נערכו לצורכי מידע שונים הקשורים לחבב1996-1997- ו1993הסקרים של  . 2

 ). עצמיתמשלים והשתתפות
 . בביטוח המשלים ובנוסחת הקפיטציהן גבר העניי1999-2000בשנים  . 3
  

  יסטוריה של סקר הבריאות והשימוש בשירותי בריאותהה
 הבית ימשקב הנפשות כל ) דצמבר-אוקטובר(רבע שנה משך  ונחקרו בו ב,1977שנת הסקר הראשון נערך ב

 שהוא סקר מדגמי ,יאות לסקר כוח אדםבכל הסקרים שנערכו צורף שאלון סקר הבר(שנכללו במדגם 

גם  . נערכו במשך מספר שנים ניסויים לעריכת הסקר בשיטות שונות, לפני כן.)שוטף של האוכלוסייה

נערכו במתכונת דומה עם שינויים מסוימים ) 1993מארס -ינואר; 1981יוני -אפריל(הסקרים הבאים 

גם השאלון ו, )1997 סרא עד מ1996מאפריל (ך שנה שלמה הלהסקר הרביעי נערך במ .ותוספות לשאלון

 פנל" -  רבע ממשקי הבית שנחקרו בסקר כוח אדםובכל רבע שנה נחקר(שלו צורף כנספח לסקר כוח אדם 

מאוקטובר (הסקר החמישי נערך במשך שנה שלמה . מספר השאלות הורחב במספר תחומיםאם כי  ."4

  . קטנים של השאלות שנשאלו ובשינוייםמובמתכונת קוד, )2000 עד ספטמבר 1999

  

   עריכת הסקרדירותת
 ולא ,פעמיים- סקרים חדעד כה היו אלה. מוגדרת מראשאינה  ו נערך כסקר שוטף וגם תכיפותינוהסקר א

עריכת ). ראה פירוט בנספח א,  במספר ארצותמתכפי שקיי (מסודרת לעריכתםנקבעה מראש מתכונת 

להשגת ההסכמה של  ון מתאים ונדרש משא ומתן ושכנוע יתה מותנית בהשגת מימיס ה" הלמבידיהסקר 

 הגורמים השונים במשרד הבריאות ובמערכת הבריאותעל אף ש.  בנפרדסקר כל משרד הבריאות למימון



  

4 

לא נכלל תקציב הסקר בתקציבים השנתיים השוטפים של , חשיבות הסקרב וריסקר הכהמשתמשי וכן 

  .מימון לסקרג והדבר היקשה על משרד הבריאות להשי, המשרד

  

שהתחלפו (לי משרד הבריאות "תה תלויה במידה רבה בעמדתם של מנכיההחלטה על מימון הסקר הי

כמה ראשי אגפים במשרד  הבריאות תמכו בעריכתו .  השימוש בסקר מידתוהערכתם את)  כמה שניםמדי

לסייע בקביעת ,  החלים בהיקף השימוש בשירותים השוניםלספק תמונה על השינוייםכסקר שוטף היכול 

נושאים שנמצאו . ביטוח בריאות ממלכתי בייחוד בעקבות חוק ,םינוסחת הקפיטציה ולעקוב אחר שינוי

דיונים על , )לאשפוזיםובעיית התורים הארוכים לניתוחים (על סדר היום הציבורי בתקופה מסוימת 

 דע מוסמך בנושאים אלהמצא מיי השפיעו על קבלת החלטה לביצוע הסקר כדי שינוסחת הקפיטציה ועוד

  .ציבורלידע ספק מ לכדיו

  

המבוססת בעיקרה על (עד היום הסקר אינו מהווה חלק אינטגרלי ממערכת הסטטיסטיקה על הבריאות 

כפי שקיים בכמה ,  סיכום על עריכת הסקר בצורה שוטפת מוסכמת מראשואין) נתונים ִמנהליים

ייערך הסקר הוצע כי , לאחרונה .חינוך ותחבורה, הכנסות והוצאות משקי הבית, עבודה: כמו, תחומים

עוד סוכם לאחרונה על עריכת סקר עצמאי . ין לגיבוי תקציביילא זכתה עדאולם ההצעה , אחת לשנתיים

  .שיקיף סדרה גדולה של נושאים הן בבריאות הגוף והן בבריאות הנפש, פעמי-מקיף חד

  

ופה מהווים סקרי בריאות חלק קבוע באנגליה וברבות מארצות איר, בקנדה, בארצות הברית

  ).נספח א(  גורמים אחרים העוסקים במדיניות בריאותמהסטטיסטיקה על הבריאות ולשימוש

  

  דרך עריכת הסקר
שאלון באמצעות על כל בני משק הבית )  בסקר כוח אדםנהוגכ( אדם אחד בכל משק בית רואייןסקר ב

  .באמצעות שאלון ממוחשב רך הריאיון בטלפוןנעבסקר האחרון . מיוחד שהוא נספח לסקר כוח אדם

  

.  מידע ישירות מכל פרט במשק הביתתקבל לשהשיקול בשיטה הננקטת בסקר קשור בעלות הגבוהה 

לא ,  לא נדרש מדגם מיוחדשכן, עריכת הסקר כנספח לסקר כוח אדם מוזילה במידה ניכרת את ההוצאה

השאלות על התכונות ו, איוןית לרוסכמנדרשות הוצאות מיוחדות לאיתור משק הבית ולקבלת ה

קבלת  לע ההוצאה ,כךו .כלכליות נשאלות כבר במסגרת סקר כוח אדםחברתיות והה, הדמוגרפיות

הוא בהגבלת  שיטה זו חסרון, אולם.  של ריאיון פחות מרבע שעה- המידע ממשקי הבית היא שולית

  . מספר השאלות שניתן לכלול בנספח לסקר כוח אדם

  

 1999-2000- ו1996-1997 בסקרים של :ר הוא יחסית גדול בהשוואה לסקרי משפחות אחריםהמדגם לסק

 ממשקי 90%-בסקר האחרון נחקרו כ . נפשות מכל הגילים30,000-משקי בית ובהם כ 9,000-כנחקרו 

  ). להשיב לשאלוןורבימאלה שלא נחקרו סכשלושים אחוזים (הבית שנקבעו במדגם 
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  הנושאים שנחקרו בסקר
מכוני ,  קופות החולים,ס בשיתוף משרד הבריאות" הלמבעיקר בידישאים שנחקרו בסקר נקבעו הנו

מספר . ממצאיובינים בסקר וי שונים המעונכללה נציגי גופיםסקר של היגוי הועדת ה. עודמחקר ו

הוכנסו שינויים בשאלות ו, ) דקות15-שאלון הבריאות הוגבל לבאיון יהזמן לר(הוגבל השאלות בשאלון 

בהתחשב הוספת הנושאים נעשתה . )ובייחוד הגוף המממן(דרישות המשתמשים פי -על סקרבין סקר ל

נעשתה לאחר בדיקת טיב ) proxy(התאמת השאלות למשיב מטעם הנחקר . במגבלות הסקר המצומצם

  .התשובות במבחן מוקדם

  

  : היו1999-2000הנושאים בסקר 

  פגיעות,  מידת ניידות,)ADL(יות מוגבלו,  מחלות כרוניות אחדות- מצב הבריאות 

   הרגלי עישון- נהגים הקשורים לבריאותמ 

   הרגלי עישון-מנהגים הקשורים לבריאות  

ביצוע בדיקות רפואיות שונות , רופאי שיניים,  ביקורים אצל רופא-שימוש בשירותי בריאות  

   בביטוח המשליםההשתתפות העצמית במימון שירותים וכן השימוש; אשפוזים וכדומה, )ממוגרפיה(

  חיסונים נגד שפעת 

  חברות בקופת חולים 

  

  המשתמשים בנתוני הסקר
הן ,  מהסקר או לוחות על המשתמשים בסקר בעיקר מתוך הפניות לקבלת נתוניםלמודס יכולים ל"בלמ

בין .  על שיטות הסקר ותוצאותיוהסברים, שניתן לרכושבצי הפרט ו והן ק)אגרגטיביים(מקובצים נתונים 

קובעי מדיניות והעוסקים  - יחידות שונות של משרד הבריאותים בנתוני הסקר ניתן למנות המשתמש

ית שבגלל משקלה הגדול במערכת כללשירותי בריאות יחוד יבו ,קופות החולים, באספקת מידע וניתוחו

 ,המוסד לביטוח לאומיאת ,  ספקי שירותי בריאות- בתי חולים, יכלה להשתמש במדגם בגודלו הנוכחי

 חוקרים ,אוניברסיטאות, )ICDC,  גרטנר,יליברוקד(מחקר המכוני , יחוד האגף למחקר ותכנוןיבו

עמיד את קובץ נתוני הפרט המאגר הנתונים במדעי החברה של האוניברסיטה העברית ( וסטודנטים

, ל אביבבאוניברסיטת ת, מסקר זה לרשות חוקרים ממחלקות שונות באוניברסיטה העברית

אנשים שאינם  ( גורמים אחרים העוסקים במדיניות בריאות,כןו, )באר שבע ועודאוניברסיטת ב

קובצי הסקר שימשו גם להדרכת סטודנטים בשימוש ). מנהלי מרפאות ועוד, משתייכים לגופים גדולים

  . בבסיסי נתונים

  

  שימושי הסקר
  :יניהםשיכול להיות קשר ב,  יכול לתרום במספר מישורים2תכליתי-סקר בריאות כסקר רב

איתור קשרים בין , ידי אספקת מידע על היקף תופעות מרכזיות- על-ניטור כללי של תפקוד המערכת  .1

  .משתנים במערכת ואספקת מידע שיכול לסייע באיתור בעיות ואפיונן

                                                   
פעמי ושל סקר עצמאי ומקיף לעומת -בהמשך נבחן את היתרונות והחסרונות של סקר תקופתי לעומת סקר חד   2

  .הכוונה באופן כללי  יותר לסקר בריאות בכל מתכונת, כאן.  אדםחמצומצם המובא כנספח לסקר כוסקר 
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 .תשומה להחלטה ספציפית באמצעות אספקת מידע ממוקד בנושא מסוים .2
פקת מידע על התהליך והתוצאות לפני ואחרי ידי אס-מעקב אחר השפעות של שינוי במדיניות על .3

ביקור אצל רופא לפני ואחרי החלת ההשתתפות העצמית על , למשל(התערבות בתחום כלשהו 

  ).ביקורים אלה

  

עיקרי . תוך דגש על המישור השני, המחקר הנוכחי בודק את תרומת סקר בשלושת המישורים הללו

  .הממצאים מוצגים בפרק הבא

  

אף כי המניע למימון הסקר . לא נועד רק למטרה מוגבלתו, תכליתי-רבות הוא סקר הבריא סקר, כאמור

מקדמים לצורך ו היקף התורים לניתוח כגון , בעיקר צרכים מוגדרים במידע בתקופות מסוימותההי

, יתר על כן.  על סדרה ארוכה של נושאים ושימושיםלתת מענההסקר תוכנן ונערך כדי , נוסחת הקפיטציה

כאשר נדרש מידע לצורכי מדיניות בתקופות , מושים בסקר התגלו לאחר עריכת הסקרמהשיחלק 

   .מאוחרות יותר

  

את השימושים הִמנהליים והמחקריים הנעשים , אלא רק בעקיפין, ס"למ יודעים באיןעוד יש לציין ש

ס "בלמלא עסקו ,  כמו כן.רכשונס או מקובצי הפרט ש"מידע מפרסומי הלמבאמצעות עיבוד בסקר 

  .הציבוראלא הסתפקו בהעמדת המידע לרשות , הממצאים של הסקרמעמיק של בניתוח 

  

  היתרונות של הסקר
איסוף הנתונים לסקר זה קטנה במידה  לעההוצאה ובשל כך , נספח לסקר קיים ממילאנערך כהסקר  . 1

 סקר ולא רק הוצאה הלעההוצאה הכללית מימון בו נדרש ש ,ניכרת בהשוואה לעריכת סקר עצמאי

  .הדבר מקל על ההחלטה לממן סקר כזה. שולית בשדה

 ניתן ; כדי לעקוב אחר שינויים, ניתן לשלב סקר זה מדי שנה או כל מספר שנים בסקר הקייםבעיקרון . 2

  . לקבלת נתונים מהימנים יותר) "פנלים"וכן ממספר (לצרף נתונים ממספר סקרים 

   

  3והשימוש בנתוניםגבלות הסקר מ
פשר קבלת נתונים על תופעות פחות שכיחות או על תופעות המתרחשות בקרב  אינו מאגודל המדגם . 1

וכן על שינויים לא גדולים החלים בהתנהגות , קבוצות אוכלוסייה קטנות או באזורים קטנים

כך אין אפשרות לתת מענה מסקר מדגמי כזה לדרישת ). בגלל טעויות דגימה(האוכלוסייה 

 .  מחלה ספציפית או בית חולים מסויםהמשתמשים לנתונים פרטניים כגון מצב
 למשל לגבי הימצאות  , על מהימנות התשובותה משפיע(proxy)צג במשק הבית יקבלת המידע דרך מי . 2

בסקר לא ניתן . ) וכדומהתחושות, עמדות( שאלות סובייקטיביות תכללה תוגם מונע, מחלות או עישון

 .  מי לאלדעת מי מבני משק הבית השיב על השאלון לגבי עצמו ו

                                                   
 בסעיפים ן הוזכרוחלק ( המרואייניםהמשתמשיםשל מבט המנקודת מובאות ההערות על מגבלות הסקר    3

  .)קודמים
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 תגבלה הדבר קשור ב.היותו נספח לסקר כוח אדםמתקבל מידע מוגבל בלבד בשל שאלון הבריאות מ . 3

משתנים ופירוטים שהיו נכללים בסקר עצמאי  (השאלות שניתן לכלול בוהנושאים ומספר ומספר 

על , על לאום, ת הנפשולא נתקבל מידע על השימוש בשירותי בריא: למשל) ונחקרים בארצות אחרות

ולא מידע סובייקטיבי על הערכת ) נפילה וכדומה, תאונת דרכים, בבית, תאונת עבודה(סוג התאונה 

 .נגישות ושביעות רצון, מצב בריאות
הן על מחלות והן על ( מבוססות על דיווח עצמי ןון שהו כי מוטל בספקהתשובותחלק מטיב ומהימנות  . 4

חוקרים ה. ועודשל מסירת מידע לא מדויק , כרוןימהטיות של ז" סובלות"הן ולכן , )שימוש בשירותים

 לפחות באחת :לדוגמה.  על השימוש במידעםהשפעתלבאשר לטיב הנתונים וחלוקים בדעותיהם 

 לגבי מחלות וביקורים מצא כי נתוני הסקר שונים מהנתונים הִמנהליים של הקופהנמקופות החולים 

 .ולא ברורה הסיבה, אצל רופא מקצועי
ומתעכבות  מתקבלות באיחורשל הסקר תוצאות המפורטות ה ם נשמעת הטענה כיבקרב המשתמשי . 5

 הדבר גורם לקשיים בעת דיונים על מדיניות ומכביד על עריכת .יחוד קובצי נתוני הפרטיב, זמן רב

ולא את " היסטורי" נתוניו יכולים לשקף מצב ,ון שהסקר נערך רק אחת לכמה שניםוכי. תחזיות

 היה 1997-1998-המידע הזמין בזמן הדיונים ב: כך למשל (דומהבתקנות וכ, ותהשינויים שחלו בהנחי

ס כסיבה לפיגורים היו הצורך בעריכת בדיקות לוגיות  " בין הגורמים שצוינו בלמ.)1993מסקר 

מפורטות של תוצאות הסקרים ושל שיטות השקלול המתוחכמות שהשתמשו בהן והוספת נתונים של 

 הועברו 1999-2000ס ציינו כי התוצאות העיקריות של סקר "בלמ. אומדניםטעויות דגימה ביחד עם ה

וכן כי ניתנה עדיפות להכנת הקבצים של נתוני סקר זה שהועברו כבר , 2002למעוניינים כבר בתחילת 

 .למשתמשים
ולכן לא יכלו לתת סיכום של מצב , בעונות מסוימות של השנהסקרי הבריאות הראשונים נערכו  . 6

הדבר גם היקשה על ההשוואות בין סקרים . ל השימוש בשירותי בריאות במשך כל השנההבריאות וש

 ).  פני שנה שלמה-הסקרים האחרונים נערכו על(שנערכו בתקופות שונות 
 לא כל כך ברור המקשה על העבודה codebook: המשתמשים העלו בעיות שונות בשימוש בנתוני הסקר . 7

) גיל ומספר ביקורים, למשל(לקובץ במקום הנתונים המפורטים  הכנסת נתונים מקּוּבצים ;עם הקובץ

 שיטות ניפוח מתוחכמות לא אפשרו שימוש במספר תוכנות לניתוח ;על השימוש בקובץהכבידה 

דיווחו מספר חוקרים כי נמנעו , ס לטיפול בנושא"בהיעדר מדיניות ברורה ונוחה של הלמ. סטטיסטי

 סקר כוח אדםב( פני זמן לגבי ההיסטוריה של המבוטח היה מידע על שלאמלערוך מחקרים משום 

בשל שינויים שהוכנסו בשאלות שבשאלון והכבידו על עריכת , )נחקר אותו נדגם במשך מספר רבעונים

ממשתני ההורים לילדים שנכללו בסקר העברת חלק -ועקב בעיות טכניות כמו אי, פני זמן-ניתוחים על

 ).שנת עלייה וארץ מוצא (הבריאות
אלא במועדים שנקבעו בעיקר עקב , )אחת לשנה או שנתיים(הסקר לא נערך כסקר תקופתי וון שכי . 8

לא ניתן היה לעקוב בצורה סדירה אחר שינויים שוטפים במצב הבריאות ובשימוש , מגבלות תקציביות

 . בשירותי הבריאות ואחר השינויים הקשורים בהחלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
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   תכניות לסקר בעתיד
. 2003והוא נערך במהלך שנת ) ולשלב בו סקר על בריאות הנפש(הוחלט לקיים סקר בריאות עצמאי 

האפשרויות השונות לגבי עתידו של הסקר מוצגות ונידונות . אינו ברור, עתידו של הסקר לאחר מכן

  . בקצרה בפרק הרביעי של דוח זה

  

   ממצאים-השימוש בסקר הבריאות 
  

  :וביניהם, יכול לתרום במספר מישורים, ריאותסקר ב, כפי שצוין לעיל

איתור קשרים בין ,  אספקת מידע על היקף תופעות מרכזיות-ניטור כללי של תפקוד המערכת  . 1

  משתנים במערכת ואספקת מידע שיכול לסייע באיתור בעיות ואפיונן

 תשומה להחלטות ספציפיות . 2
  מעקב אחר השפעות של שינוי במדיניות . 3

  

תוך התמקדות , מצאים העיקריים לגבי תרומת הסקר בשלושת המישורים הללופרק זה מסכם את המ

מוצגים הגורמים העיקריים שהגבילו את תרומת הסקר , בנוסף. במידת השימוש לצורך קבלת החלטות

במיוחד השפעתם של אורך הסקר ותדירות ביצועו על (וההשלכות לגבי העתיד של מתכונת עריכת הסקר 

  . ניתן למצוא בנספח בפירוט). מתכונת הסקר

  

  ניטור כללי של תפקוד המערכת
אשר לגביהם הסקר תרם מידע רקע חשוב ברמה הלאומית על היקף , זוהו מספר לא קטן של נושאים

שימש הסקר לחקירת ההבדלים במצב הבריאות ובצריכת שירותי , במיוחד. בעיות או תופעות ואפיונן

נשים , עולים חדשים, תושבי הנגב: כגון, סיות שונותאוכלו-בריאות בין האוכלוסייה הכללית לתת

הסקר גם . שימש הסקר לבחינת ההבדלים בין הקופות בצריכת שירותים ובתחלואה, בנוסף. וערבים

ניתוח . תרם לבדיקת השכיחות של מחלות שונות ולאמידת הקשר בין מאפייני הפרט לשימוש בשירותים

בריאות בין קבוצות אוכלוסייה שונות מהווה תשומה ההבדלים בשימוש בשירותי בריאות ובמצב ה

רשימה מפורטת של עבודות ומחקרים שהסתמכו על סקר בריאות . חשובה לאומדני נגישות ושוויון

 .מובאת בנספח ב
נראה שהסקר תרם גם להעלאת נושאים שונים , מעבר לניטור כללי ולהעמקת ההבנה במערכת הבריאות

ך היא הממצא שלפחות עד לאחרונה היה שיעור הביקורים אצל רופאים דוגמה בולטת לכ. על סדר היום

  .לנפש בישראל מבין הגבוהים בעולם

  

נראה שהסקר יכול היה לתרום יותר לניטור כללי של תפקוד המערכת אילו בוצע בתדירות גבוהה יותר 

וביניהם , ביםהרחבת היקף הסקר יכולה הייתה לאפשר כיסוי של נושאים נוספים ר. ובהיקף רחב יותר

הגברת תדירות הסקר יכולה . התנהגות בריאות והערכות סובייקטיביות של הצרכן את תפקוד המערכת

החשוב במיוחד כאשר מדובר בפרמטר המשתנה , הייתה לאפשר ניטור טוב יותר של מגמות על פני זמן

  .בקצב מהיר יחסית
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  השימוש במידע מהסקר כתשומה לעשר החלטות במדיניות בריאות
ונבדקה תרומת הסקר לעשר , הייתה רוויה בהחלטות מדיניות כבדות) 1995-1999(התקופה הנבדקת 

. הקשורות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, 4התמקדנו בהחלטות ממשלתיות. מתוך ההחלטות הללו

  :ההחלטות שנבחנו היו

  קביעת נוסחת הקפיטציה . 1

  קביעת עלות הסל ועדכונו . 2

  לד לקופות החוליםהעברת שירותי התחנות לאם ולי . 3

  שינוי שיטת הקפ . 4

  ביטוח משלים . 5

  הגבלת התחרות בין קופות החולים . 6

  הוספת טכנולוגיות ותרופות לסל . 7

  )תרופות וכדומה, באגרת ביקור אצל רופא (השתתפות עצמית . 8

  העברת הטיפול בגריאטרייה לקופות חולים . 9

  העברת הטיפול של שירותי בריאות הנפש לקופות חולים . 10

  

ר נבדק השימוש הפוטנציאלי והשימוש בפועל במידע מסקר הבריאות בכל אחת בחלק זה של המחק

תחילה נעשה ניתוח המידע שהיה מצוי בסקרי הבריאות ושיכול היה לסייע בדיונים על . מההחלטות הללו

לאחר מכן זוהה המידע שחסר בהם ושניתן היה לכלול בסקר במתכונתו בעת הדיונים או , ההחלטות

נבדק השימוש בפועל בנתוני הסקר בהחלטות באמצעות ראיונות עם , לבסוף.  בעתידלשקול לכלול בסקר

  . עם חוקרים שהשתמשו בנתוני הסקר ועם מתכנני שירותים, העוסקים במדיניות בריאות

  

. נבדקו לגבי כל החלטה הסיבות לכך שלא הייתה לסקר הבריאות תרומה משמעותית בהחלטות, בנוסף

  :ההסברים נחלקים לשלושה

אך מידע זה לא הובא לדיונים משום , היה מידע רלוונטי בסקרי בריאות שבוצעו עד למועד ההחלטה . 1

שהיה מידע עוד יותר רלוונטי וקולע ממקור אחר או שהיה כשל בחיבור בין המידע לתהליך קביעת 

 .המדיניות
המידע רק חסר מידע רלוונטי בסקרי בריאות שבוצעו עד למועד ההחלטה או שניתן היה לקבל את  . 2

 . או בסקר המבוצע לעתים קרובות מספיק, בסקר עצמאי ורחב יותר
אינו הכלי המתאים או ) גם אם היה עצמאי והיה מתבצע לעתים תכופות(סקר בריאות כללי כלשהו  . 3

 .המתאים ביותר לשמש בקבלת ההחלטה
  

                                                   
ם על שימושים שונים למדנו ג,  על אף שמוקד המחקר היה השימוש בסקר לצורכי קבלת החלטות ממשלתיות 4

נמצא שהסקר תרם לתהליכי תכנון בחלק מהקופות . בסקר לצורכי קבלת החלטות פנימיות בקופות החולים
  .הבדלים בין הקופה לקופות האחרות והגורמים המשפיעים על השימוש בשירותים: בנושאים כגון
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  :בהקשר לכך נדון בשתי שאלות מכריעות בקביעת אופי סקר הבריאות בעתיד

ולא (ידה היה הסקר תורם יותר לתהליך קבלת ההחלטה אילו התבצע לעתים קרובות יותר באיזו מ .א

 ?)1996-1997- ו1993, 1981רק בשנים 
באיזו מידה היה הסקר תורם יותר לתהליך קבלת ההחלטה אילו בוצע במתכונת עצמאית וארוכה   .ב

 ?)אדם-ולא כנספח קצר לסקר כוח(
  

ועל ) בפיגור מסוים(קבל מידע מהסקר על המצב הנוכחי גם כאשר מת, יש להזכיר שברוב המקרים

מקבלי ההחלטות זקוקים לתחזיות ולסימולציות נוספות שייערכו על סמך , המגמות בשנים האחרונות

  .נתונים אלה

  

הנתונים על המגמות נתונים לעתים לפרשנות וגופים בעלי אינטרס יכולים להסיק מהם מסקנות , כמו כן

  ).רידה בביקור אצל רופא נובעת משינויים בביקוש או בהיצע השירותיםהאם י: למשל(שונות 

  

 נוסחת הקפיטציה. 1
הנוסחה . נוסחת הקפיטציה קובעת את חלוקת כספי חוק ביטוח בריאות ממלכתי בין קופות החולים

הנוכחית מבססת את התשלומים לקופות בהתאם למספר המבוטחים והרכבם לפי קבוצות גיל 

נוסחת . 5) בהתחשב בנתונים על היקף הצריכה של שירותי בריאות בגילים שוניםהמקדמים נקבעו(

פי העלויות הקשורות באוכלוסיית המטופלים של כל -הקפיטציה נועדה להבטיח תשלום הוגן לקופות על

 . נועדה הנוסחה ליצור תמריצים למניעת הפליית מגזרים מסוימים, בנוסף. קופה
 

  :שתי החלטות עמדו על הפרק

 ?יצד יש לעדכן את המשקלות של קבוצות הגיל השונותכ . 1
 ? אקונומי-ומצב סוציו, אזור, מצב בריאות: כגון, האם יש להוסיף לנוסחה פרמטרים נוספים . 2
 
 רלוונטיות שסקר הבריאות יכול לספק להן מידע אלות ש
, ופאביקור אצל ר( בשימוש בשירותי בריאות בין הקופותמהם המשתנים המסבירים את ההבדלים  . 1

 ? ובהוצאותיהן) אשפוז וכדומה
 ?מהו הקשר בין גיל לשימוש בשירותים שונים . 2
 ?המבוטחות בכל קופה )קבוצות גיל וכדומה(מהו הרכב האוכלוסיות  . 3
נותן פיצוי הוגן לקופות בהתאם להרכב ) לפי הקבוצות שנקבעו(האם השימוש בהרכב הגילים  . 4

 ?רפואיאוכלוסיית המבוטחים שלהן וההוצאות על הטיפול ה
אילו נכללו בנוסחת , כיצד אפשר להשתמש במידע על השפעה אפשרית של משתנים נוספים . 5

 ?הקפיטציה
 ?אילו שינויים יחולו בחלוקת ההקצבות בין הקופות אם תשונה הנוסחה . 6
 ?בקופות" גריפת שמנת"באיזו מידה קיימת בעיה חריפה של  . 7

                                                   
  .מבוטחים בקופת החוליםה, כן קיים פיצוי נוסף בהתחשב במספר החולים הכרוניים בחמש מחלות   5
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 מידע רלוונטי בסקר הבריאות
כגון מספר הביקורים אצל רופא ומספר (פורט על השימוש בשירותי בריאות סקר הבריאות מספק מידע מ

: אלא גם על הרכבם, בסקר יש מידע לא רק על סך המשתמשים בשירותים. לפי קופת חולים) אשפוזים

סקר . ומחלות כרוניות של כל פרט)  לפי מחוזות-מוגבל (פירוט גאוגרפי , רמת השכלה, מוצא, מין, גיל

גופים בעלי (שכן אינו נובע מנתוני הקופות ,  כמקור מידע מהימן ואובייקטיביהבריאות מקובל

  ).אינטרסים

 
  מידע חסר בסקר הבריאות

כגון מצב (בסקר הבריאות חסר פירוט לגבי חלק מהפרמטרים שנשקלה הכנסתם לנוסחת הקפיטציה  . 1

  ).הבריאות

על תפוצת מחלות נדירות ועל אך אינו מסוגל לתת מידע , הסקר מבוסס אמנם על מדגם גדול יחסית . 2

  .השימוש בתרופות שונות

נתונים אלה מתקבלים מסקרי , אין בסקר הבריאות מידע על הוצאות כספיות על שירותי רפואה . 3

  .הוצאות

ולכן לא ניתן היה לעקוב באופן שוטף אחר השינויים החלים , עד עתה נערכו הסקרים מדי מספר שנים . 4

הוא אינו יכול לבחון , כיוון שהסקר לא נבנה  כסקר מעקב, כןכמו . במקדמים של הגורמים השונים

, אפוא, יש קושי). שינויים במצב הבריאותי: למשל(את השינויים החלים אצל הפרט במשך הזמן 

 .לבדוק את השפעת השינויים בקפיטציה על מצב הבריאות
  

  רלוונטי ממקורות אחריםמידע 

 ומעלה 60בסקר בני + 60מוגבלויות של קבוצת בני קיים מידע מפורט יותר על מצב הבריאות ועל  . 1

שכן בני קבוצת גיל זו , הסקר יכול להשלים את המידע על מצב הבריאות של האוכלוסייה. 1997משנת 

וחלק גדול מהמחלות הכרוניות וכן , משתמשים בשירותי הבריאות יותר מכל קבוצה אחרת

 להוות דוגמה לשאלות שניתן לשלב בסקר השאלות בסקר זה יכולות. המוגבלויות נפוצות בִקרבה

  .הבריאות

, ת בקופות החולים מצוי בקבצים הִמנהליים של המוסד לביטוח לאומימידע מפורט על החברּו . 2

על השימוש , על השימוש בתרופות יקרות, ובקבצים של קופות החולים מצוי מידע על מחלות נדירות

ידע זה שהוא מבוסס על דיווח מכלל האוכלוסייה יתרונו של מ. בתרופות שנכנסו לאחרונה לסל ועוד

 .ולא רק ממדגם מצומצם
 

 השימוש בנתוני הסקר-השימוש ואי
כמקור המידע המרכזי לחישוב הקשר בין , הסקר שימש בעת קביעת מקדמי הגיל לנוסחת הקפיטציה . 1

 .גיל לצריכת שירותים בקהילה
שירותי אשפוז כי היה מקור חלופי קולע לא נעשה שימוש בסקר כדי לחשב את הקשר בין גיל לצריכת  . 2

 .מערכת המידע הִמנהלית של מערך בתי החולים הממשלתיים: יותר
קובץ : כי אם במקור קולע יותר, לא נעשה שימוש בסקר לאמידת חלוקת הגילים של הקופות . 3

 .המבוטחים של המוסד לביטוח הלאומי
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בין סדרה של פרמטרים המועמדים הסקר שימש לבדיקה מחקרית של הקשר בין שימוש בשירותים ל . 4

הוא שימש , כמו כן. אקונומי-אזור ומצב סוציו, מצב בריאות: ביניהם, להיכלל בנוסחת הקפיטציה

 .לבדיקות מחקריות לגבי הטכניקה של הוספה אפשרית של פרמטרים אלו לנוסחת הקפיטציה
על ) צב בריאותבעיקר מ(הסקר שימש לבדיקה מחקרית של השפעת הוספה של פרמטרים שונים  . 5

 .חלוקת הכספים בין הקופות
בקופות " גריפת שמנת"לא ברור האם נעשה שימוש בנתוני הסקר כדי לבדוק את היקף תופעת  . 6

 .החולים
 

 :שני גורמים מרכזיים הגבילו את השימוש בסקר הבריאות ואת תרומתו לנושא
שר בין גיל לשימוש בשירותי מקורות מידע אחרים טובים יותר לגבי חלוקת הגילים בקופות ולגבי הק . 1

 אשפוז 
 )במיוחד פירוט בנושא התרופות(חוסר פירוט לגבי מצב הבריאות והשימוש בשירותים  . 2
 

  מבט לעתיד הסקר 

עליו מידע או פרמטר אחר שאין (אם יוחלט להוסיף לנוסחה פרמטר של מצב בריאות : תדירות הסקר . 1

 ,התפלגות מצבי בריאות בין הקופותידע על מולהשתמש בסקר כמקור מרכזי ל) ביטוח לאומימוסד לב

בדומה ,  בעת יישום נוסחת הקפיטציה.ה בתדירות יחסית גבוהייתכן שבעתיד תהיה דרישה למידע זה

 .לשימוש בנתונים העדכניים לגבי גיל
סקר ב ךרו ציןא,  גיל בלבדפי-עלמוסיפים פרמטרים ונשארים עם נוסחת קפיטציה שלא במידה 

 משתנים בקצב ינםא והה לעדכון מקדמי הנוסחה כי הקשרים בין גיל לצריכהבתדירות גבשנערך 

 .ביטוח לאומי על התפלגות גילית של הקופותמוסד לבשוטף נהלי יש מידע ִמו, מהיר
 גריפת"ת י עשוי להיות שימושי לזיהוי בעיהמידע בתדירות גבוה, רה של נוסחה עם גיל בלבדקבמ

 .לא לקביעת חלוקת הכספיםו ,"שמנתה
ולהגדיל , בריאות הידע מפורט יותר על שימוש בשירותים ומצבמ לספקבהחלט הארכת הסקר יכולה  . 2

 .את תרומת הסקר
  עלות הסל ועדכונו. 2

זאת מעבר , יש צורך לקבוע את ההוצאה הדרושה לסל הבריאות, ולעתים אף במרוצת השנה, מדי שנה

ובהתחשב ) ו אף לקבוע נוסחת עדכון אוטומטישביחס אליהם ניס(לעליית המחירים ולגידול האוכלוסייה 

אלא גם את מידת , ההקצבה צריכה להביא בחשבון לא רק את רכיבי הסל. במקדם הטכנולוגיה החדשה

את יעילות המערכת של כל קופה ואת , )ובכלל זה זמני המתנה(את איכות השירות , השימוש בשירותים

כלכליים לגבי המקורות העומדים לרשות -מקרווכן שיקולים , ההוצאה בפועל של הקופות השונות

  .המדינה וסדרי העדיפויות של הממשלה

  

  לספק להן מידע יכול רלוונטיות שסקר הבריאותאלות ש

האשפוזים והביקורים , המגמות במספר הביקורים אצל רופא: כגון, מהם שיעורי השימוש בשירותים . 1

  ?אצל רופא מומחה

 ?)גם אלה שאינן כלולות בסל(גיות חדשות מהו היקף השימוש בתרופות ובטכנולו . 2
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 ?מהי מידת שביעות רצון הצרכנים משירותים שונים שהם מקבלים בקופות . 3
 

  סקר הבריאותמידע רלוונטי ב

ולפי מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים של סקר הבריאות מספק נתונים שונים לפי קופות חולים 

ביקורים אצל ( בריאות ועל המגמות בשימוש מידע גם על שימוש בשירותיהסקר מספק . האוכלוסייה

שירותים פרטיים (ימוש בשירותי רפואה שלא באמצעות קופות החולים על ש, )אשפוזים וכדומה, רופא

מידע על צורכי האוכלוסייה בשירותי ניתן לקבל מן הסקר , כמו כן. מני המתנה לאשפוזועל ז, )שונים

 .בריאות שאינם מקבלים מענה בסל הבריאות
  

  ידע חסר בסקר הבריאותמ

 בסקר הבריאות חסר מידע על השימוש בתרופות לסוגיהן 
  הוצאות הצרכנים על שירותי בריאות ועל תרופות 

  מצב הבריאות והשינויים החלים בו על רקע השינויים בסל הבריאות 

  הוצאות חריגות של קופות החולים על מחלות ספציפיות 

  יםהיקף ההשתייכות לתכניות של הביטוח המשל 

למשל פירוט (וכן המדגם קטן מכדי לענות על שאלות מאוד מפורטות , המידע בסקר אינו מעודכן דיו

  ).גאוגרפי

  

  ממקורות אחרים רלוונטימידע 

מידע חשוב  בנושא מצוי . נתונים על ההוצאות על בריאות ניתן לקבל מסקר הוצאות משקי הבית 

  ).כולל על תרופות, ם רפואיים שוניםהוצאות קופות החולים על שירותי(בדוח ויטקובסקי 

  .מידע על ההוצאה הכוללת ומרכיביה לפי אומדני החשבונאות הלאומית 

, מחלות  וסוגי שירותים, מספר ביקורים: כגון, במאגרי המידע של הקופות קיים מידע ִמנהלי חשוב 

 על מסירת אם כי האינטרסים של גופים אלה יכולים להשפיע, היכול לסייע לדיונים בהחלטה זו

 .מידע ִמנהלי קיים גם במשרד הבריאות). חלקים מהמידע
  

  שימוש בנתוני הסקר-שימוש ואי

  .נעשה שימוש שולי בלבד בנתוני סקר הבריאות בעת קבלת ההחלטות, בפועל

  

  מבט לעתיד הסקר

סקר . חשוב שסקר הבריאות ייערך כסקר שנתי שוטף ומעודכן כדי שיוכל לסייע להחלטות  השנתיות 

 ). 2000הסקר האחרון נערך בשנת  (2002כזה לא נערך בשנת 
לנושא זה כמו (עדיף סקר בריאות עצמאי שיכלול שאלות רבות יוכל לתת מענה לצרכים רבים במידע  

 ).לנושאים אחרים
 .בריאות שאלות על שימוש בתרופותיש להוסיף לסקר ה 
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  העברת שירותי התחנות לבריאות המשפחה לאחריות קופות החולים. 3
אלא , נקבע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי שמשרד הבריאות לא יספק יותר שירותי בריאות 1994שנת ב

יב את  חיןיישום העיקרו. מתכנן ומבקר את אספקת שירותי הבריאות, יהפוך לגוף הקובע מדיניות

, ובכלל זה את המערך הניהולי שלהן, חנות לאם ולילד שהופעלו בידי משרד הבריאותהתהעברת 

הנושא חזר שוב לסדר היום בשנת . בחוק נקבע שהדבר ייעשה תוך שלוש שנים. לאחריות קופות החולים

  .ואיך, והיה צורך להחליט בשנית האם לבצע את ההעברה,  בעקבות התנגדויות שעלו1998

 
  לספק להן מידע יכול סקר הבריאותשרלוונטיות לות שא

, )כגון חיסונים ובדיקות מעקב(עברת התחנות לקופות החולים תפגע באיכות הטיפול המניעתי האם ה . 1

והאם כתוצאה מכך אוכלוסיות ? בגלל הנטייה שהדחוף ידחה את החשוב ובגלל הצורך להתייעל

  ?חלשות ייפגעו יותר באופן יחסי

  ?אדם- להפעלת השירות מבחינת תשתית וכוחךהחולים מסוגלות להיערכל קופות האם  . 2

מדוע , אם כן. פי מדדי איכות שונים-איכות אספקת השירות נחשבה המובילה בתחומה בעולם על . 3

 ?לשנות
  

  סקר הבריאותהרלוונטי בהמידע 

ירותים בחינת עלות לעומת איכות ומיפוי השהמידע הדרוש כדי להשיב לשאלות שהוצגו לעיל מחייב 

 אשר בשילוב עם מידע ממקורות ,סקר הבריאות יכול לספק מידע בסיסי. הקיימים ואפיונם לצורך חיזוי

  .נדרשיםהניתוחים החלק מאחרים יכול לאפשר עריכת 

  

נבדק רק ( התחנות ומאפייני השירות בתחנה מידע  על היקף השימוש בשירותיקיים בסקר הבריאות 

קיימים נתונים על ביקורים אצל רופא ילדים , כן). 1995תמש בו לאחר ולכן קשה היה להש, 1981בסקר 

יתרונו המרכזי של סקר הבריאות בנושא זה הוא בכך שהוא מאפשר ניתוח השימוש . ורופא נשים

לפי הרמה  -בשילוב עם סקר הכנסות ו, רמת השכלה לפי( שכבות אוכלוסייה שונות בקרבבשירותים אלה 

 לפי קופות ו)התעסוקה של המבוגרים ועודלפי , בחלוקה גאוגרפית מוגבלת, הכלכלית של משקי הבית

באיתור אוכלוסיית המשתמשים בשירות לעומת  נתונים אלה יכולים לסייע .החולים או ספקי השירות

 הסקר גם יאפשר לבדוק האם השכבות החזקות .אלה שאינם משתמשים או שמבקרים פחות בתחנות

את מידת הקשר בין שימוש חסר בשירותי התחנות ,  ובאופן כללי יותר,משתמשות בשירותים חלופיים

משרד (או במסגרות אחרות שבהן ניתן השירות ) כמו רופא ילדים פרטי(לבין שימוש בשירות חלופי 

  ). עיריות, קופת חולים, הבריאות

  

  מידע חסר בסקר הבריאות

 על פני זמן של השימוש בשירותי תשלומי אגרת הביקור בתחנות וחסר מידע עקביאין כל מידע על  

  .לא נאסף מידע על מטרת הביקור בתחנה. התחנות

תשלומי השפעת כמו שביעות רצון מהשירות ו ,מבוטחל) שלא נשאלו עד כה(" סובייקטיביות"שאלות  

 ,) ועודעל ביקור אצל רופא, על חיסונים, בדיקות מעקבויתור על ( על השימוש בשירותים האגרה

  . נתוניםהבנת ה ממד נוסף ליכולות להוסיף
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 והפירוט על תינוקות עד גיל ילמשל הפירוט הגאוגרפ, גודל המדגם מגביל את הפירוט שניתן לקבל 

 . שנה
  .האם השינוי יעלה או יוריד את ההוצאה הכוללת על מניעה 

  

  רלוונטי ממקורות אחריםמידע 

לגבי ) לא ממוחשבת על פי רובבצורה (או במשרד הבריאות /נהלי הקיים בתחנות ושימוש במידע ִמ

הן כבסיס להשוואה , מספר ביקורים ומאפייני הטיפול יכול לסייע בתיאור המצב הקיים, תשלומי אגרה

  . בעתיד והן כבסיס לבחינת חלופות להקמת התשתית בקופות החולים

  

  שימוש בנתוני הסקר-שימוש ואי

  .נושאבפועל לא נעשה שימוש בנתוני סקר הבריאות בעת הדיונים ב

  

  מבט לעתיד הסקר

כמו אחיות (בעיקר בגלל התנגדות חזקה מספקי השירות ,  העברת התחנות ירד מסדר היום הציבורינושא

אם בעתיד , לכן. אך ייתכן שבעתיד תעלה סוגיה זאת שוב על הפרק, ומפוליטיקאים מסוימים) בתחנות

אפיון השימוש בשירות .  התחנותשא מסקר הבריאות בנו שוטףמידעיהיה שכדאי , הנושא יהיה רלוונטי

גם אם באופן מוגבל ( יוכלו לשמש תופריסתו הגאוגרפי) בעיקר חלשות(בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות 

כלי חשוב בגיבוש השיקולים בעד ונגד הכנסת שינויים במערך שירותי הבריאות ) בגלל גודל המדגם

  .לבדיקת השפעת השינויהסקר יכול לתרום , אם יחול שינוי בשירות. המניעתיים

  

  שינוי שיטת הקפ. 4
בעבור שירותי , בהתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים) קפ(הונהגה שיטת התקרות  1995שנת ב

לפי . השיטה נועדה לפצות את הקופות בעבור הוצאותיהן על המבוטחים. האשפוז ומרפאות החוץ

ילדים (בוצות שההוצאות עליהן גבוהות יותר הקופות יפוצו בסכומים גבוהים יותר בעבור ק, השיטה

מטרותיה העיקריות היו ריסון עלויות והגינות רבה יותר בהתחשבנות שבין נותני השירות ). וקשישים

במטרה לייעל אותה ולעשותה , לאחר כשנתיים עלה הצורך להכניס שינויים בשיטה. למשלמים בעבורו

בשנת , על כן. ירותים מעבר למכסה ולא שילמו בעבורםקופות החולים השתמשו בש, שכן, יותר" הוגנת"

 מעלות 50%-כך שהקופות ישתתפו ב, במטרה להגדיל את הכנסות בתי החולים,  שונתה שיטת הקפ1997

תוך בדיקה האם , השיטה נבחנת מחדש מעת לעת. השירותים שסופקו להן מעבר למכסה שנקבעה

  . ם כדאי לשנותה בדרכים שונותוהא" הוגנת"השיטה הנוכחית אכן מרסנת עלויות ו

 
   מידערלוונטיות שסקר הבריאות יכול לספק להןשאלות 

 ?ובמיוחד האם שיטת הקפ הביאה לריסון העלייה בצריכת שירותי אשפוז, האם מטרות הקפ הושגו . 1
  ?שינוי בשיטה ועד כמההכתוצאה מ) בתי החולים והמבוטחים, קופות החולים (עמי יכול להיפג . 2

 ? טה יפגע בשירות האשפוזהאם שינוי השי . 3
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  סקר הבריאותהרלוונטי בהמידע 

עריכת סימולציות וניתוחים נוספים לבדיקת המידע הדרוש כדי להשיב לשאלות שהוצגו לעיל מחייב 

  . בית החולים והמבוטחים,  קופת החולים-השפעת השיטות השונות על כל אחד מהמעורבים 

  

על אורך האשפוזים ועל , פני זמן על שיעורי אשפוז- עלסקר הבריאות מיוחד בכך שהוא מספק נתונים

קיים גם מידע לגבי , בנוסף. לפי חתכי אוכלוסייה שונים ולפי קופת חולים, שיעורי ביקור במרפאות חוץ

נתונים אלה יכולים לסייע בבדיקת הקשר בין השינויים שנעשו בשיטת . משך ההמתנה לקבלת טיפול

באמצעות בחינת מגמות בשיעורי האשפוז ובמשכי האשפוז בזמן , )חרילפני וא(הקפ לשימוש בשירותים 

ולאחר מכן הוספת פרוצדורות וכן בזמן , )תשלום לבתי החולים לפי פרוצדורות שביצעו (DRG-הפעלת ה

ניתן יהיה ללמוד כיצד מושפעות קבוצות אוכלוסייה שונות וקופות החולים , בנוסף. הפעלת שיטת הקפ

   .ות השונותמהפעלת השיטהשונות 

  

. כדי לבנות מודלים לחיזוי התנהגויות בעתיד, נתוני העבר מהסקר יכולים לשמש למעקב ולסימולציות

מודלים אלה יסייעו ללימוד השינויים בשימוש בשירותים כתגובה לשינוי בשיטה ולשינויים אחרים 

להסתגל ) החוליםקופת החולים ובית (כמה זמן לוקח לגופים המעורבים : שהתרחשו בעבר לדוגמה

  ?מהם דפוסי השינוי בכל שיטת תשלום? לשיטת תשלום חדשה

  

  מידע חסר בסקר הבריאות 

  :יכול היה לסייעכנראה לא  מסקר הבריאותמידע , רלוונטיות להחלטהשאלות לגבי שתי 

 ?כסף על חשבון בתי החולים, ידי כך-על, באיזו מידה חרגו קופות החולים מהמכסות שנקבעו וחסכו . 1
 ?זו מידה חלה פגיעה באיכות שירות האישפוזבאי . 2
  

  רלוונטי ממקורות אחריםמידע 

נהלי לגבי עלויות יכול לסייע בתרגום השינוי בשיטה למונחים כספיים של הכנסות שימוש במידע ִמ

  . והוצאות בקופות החולים ובבתי החולים

  

  שימוש בנתוני הסקר-שימוש ואי

  .סקר בעת ההחלטה על שינוי שיטת הקפנעשה שימוש מועט מאד בנתוני ה, בפועל

  

  מבט לעתיד הסקר 

חשוב להמשיך לאסוף מידע לגבי אשפוזים וביקורים במרפאות החוץ למקרה ששוב יעלה הצורך בשיפור 

מומלץ להוסיף לסקר הבריאות שאלות על בית . שיטת ההתחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים

כאמצעי ללימוד שינויי ההתנהגות ) הבעיה הרפואית( האשפוז החולים שבו אושפז המרואיין ועל סיבת

  .בבתי החולים ובקופות החולים

  

  ביטוח משלים. 5
נקבע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי שהביטוח המשלים יסופק בידי חברת ביטוח ולא בידי  1994שנת ב

יטוח בידי הקופה נשמעה הטענה כי אספקת הב, מנגד. מאחר שיש כאן ניגוד אינטרסים, קופות החולים
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תתרום להמשכיות הטיפול ולאספקת שירות בידי גוף המתמחה באספקת שירותי בריאות ואשר אינו 

עלתה שוב סוגיית הביטוח המשלים בדיונים סביב קביעת , בהמשך. מונע בעיקר ממניעים כלכליים

לספק ביטוח  לגבי הגופים הרשאים 1998בחוק ההסדרים ) ן"שב(התקנות לשירותי בריאות נוספים 

  .משלים והשירותים היכולים להיכלל בו

 
  לספק להן מידע יכול סקר הבריאותשרלוונטיות  ותשאל

האם קופות החולים מפלות לטובה את בעלי הביטוח המשלים גם בעת מתן שירותים הנכללים בסל  . 1

 ? הבסיסי
  ?מהו היקף השימוש בשירותים הניתנים למבוטחי הקופות באמצעות הביטוח המשלים . 2

  

  סקר הבריאותב הרלוונטיהמידע 

בחינת עלויות הנגרמות לקופות החולים בגין המידע הדרוש כדי להשיב לשאלות שהוצגו לעיל מחייב 

סקר הבריאות . הביטוחים המשלימים לעומת איכות השירותים שהן מספקות בעידן הביטוח המשלים

לפי קופת חולים ולפי קבוצות , חלקי לגבי השירותים המכוסים בביטוח בפועליכול לספק מידע 

נדרשים לבדיקת ההוצאות הניתוחים הניתן לערוך חלק מבשילוב עם מידע ממקורות ו, אוכלוסייה

  .וההכנסות של הביטוחים המשלימים

  

ת לפי חברּו, כיסוי הוצאות בעבור שירותים שונים בידי הביטוח המשליםמידע על קיים בסקר הבריאות 

  . אוכלוסייהבקופת חולים ולפי קבוצות 

  

  מידע חסר בסקר הבריאות

  .היקף רכישת הביטוח המשליםאין כל מידע על  

מהביטוח המשלים והסיבות המבוטח כמו שביעות רצון  ,"סובייקטיביות"שאלות לא נשאלו עד כה  

  .רכישת ביטוח משלים-לאי

  

  :יע לסיכנראה יכול היה מסקר הבריאות לאמידע , רלוונטיות להחלטהשאלות לגבי מספר 

   ?עברת הביטוח המשלים לחברת ביטוח תפגע במבוטחים בגלל שיקולים כלכלייםהאם ה . 1

 ?מהו אחוז המבוטחים בביטוח המשלים בכל קופה ובכל קבוצות אוכלוסייה . 2
 ?כיצד יושפעו מאזני הקופות כתוצאה מאספקת הביטוח המשלים . 3
 הכוללת של קופות האם הביטוח המשלים יעלה או יוריד את ההוצאה הכוללת או את ההכנסה . 4

 ?החולים
האם קופות החולים מרכזות את פעולות השיווק למצטרפים חדשים בקרב קבוצות האוכלוסייה  . 5

 ?הנוטות גם לרכוש ביטוח משלים
ובכך הוא נגיש לחלק גדול יותר , מהביטוח המסחרי" עממי"האם הביטוח המשלים הוא יותר  . 6

 ?מהאוכלוסייה
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  הרלוונטי ממקורות אחריםמידע ה

על היקף התביעות , נהלי הקיים בקופות החולים ובחברות הביטוח על הוצאות והכנסותימוש במידע ִמש

הן כבסיס , ועל השירותים הניתנים במסגרת הביטוחים המשלימים יכול לסייע בתיאור המצב הקיים

  . להשוואה בעתיד והן כבסיס לקביעת התקנות ומעקב אחר עמידתן בתקנות

  

  שימוש בנתוני הסקר

  .בפועל לא נעשה כמעט כל שימוש בנתוני סקר הבריאות בדיונים לגבי הביטוח המשלים

  

  מבט לעתיד הסקר

ונראה שהעניין לא ירד במהרה ,  הביטוחים המשלימים נמשכים מזה תקופה ארוכההדיונים בנושא

יש , לכן. בעיקר בגלל הצורך לקבוע נהלים ותקנות לשמירה על זכויות המבוטחים, מסדר היום הציבורי

פריסתם : לאפיון רוכשי הביטוחמסקר הבריאות שוטף מידע חשיבות לתדירות הסקר לצורך אספקת 

שביעות הרצון מהשירותים , באילו שירותים משתמשים, השתייכותם לקבוצות אוכלוסייה, הגאוגרפית

  .המידע יוכל לשמש כלי עזר בגיבוש התקנות. והיקף התביעות מהביטוח המשלים

  

  התחרות בין קופות החוליםהגבלת . 6
 :בקשר להגבלת התחרות בין קופות החולים, שתי החלטות עמדו על הפרק

הוצאות לפרסום והטעיה (בתחום הפרסום ) קופות חולים(באיזו מידה להגביל את ספקי השירות  . 1

  ;)בפרסום

מצי המתרבים כחלק ממא, קטנים) או באזורים(באיזו מידה להגביל את מספר הסניפים ביישובים  . 2

בעקבות התחרות הגוברת בין קופות החולים בתקופה שקדמה לחוק . השיווק של קופות החולים

והרחיבו את מספר הסניפים ביישובים , הבריאות השקיעו קופות החולים סכומי כסף גדולים בפרסום

הדבר גרם לכפילויות ). כמו קשישים(או באזורים שהאוכלוסייה בהם הייתה אטרקטיבית בעבורן 

 .ומשרד הבריאות נדרש לפעול לבלימת מגמת הבזבוז, זבוז משאבים במערכת הבריאותולב
  

  ידע חסר בסקר הבריאותמ

  :לגבי שלוש שאלות רלוונטיות סקר הבריאות לא יכול היה לסייע

 ?מהו היקף הוצאות קופות החולים על פרסום ומהי אפקטיביות של הפרסום . 1
בגלל הקטנת , שירותים שקופות החולים מספקותהאם הגדלת ההוצאות לפרסום פוגעת באיכות ה . 2

  ?נתח התקציב לשירותים

מהו גודל האוכלוסייה האופטימלי המצדיק פתיחת סניף ומהו היקף הבזבוז כתוצאה מפתיחת  . 3

  ?"מיותרים"סניפים 

עלויות לעומת תועלת בפרסום ובפתיחת סניפים ביישובים או  אלו יש לבחוןשאלות  לעכדי להשיב 

  . םבאזורים קטני

  

חסר בסקר . שיכול לתרום בצורה משמעותית לתהליך קבלת החלטות אלהמידע אין כל בסקר הבריאות 

מידע כזה יכול לסייע במידת מה . הבריאות מידע לאורך זמן על השתייכות המבוטחים לקופות החולים
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ם משירותי מעבר של מבוטחים שאינם מרוצי-להבנת נושא המעברים בין קופות החולים לגבי סיבות לאי

  .  קופת החולים הנוכחית או שמסיבות אחרות היו מעוניינים לעבור לקופה אחרת ולא עברו

  

   רלוונטי ממקורות אחריםמידע

נהלי הקיים בקופות החולים ובמשרד הבריאות לגבי הוצאות ִמצריך להיות מתוך מידע שימוש עיקר ה

  . הפרסום ולגבי פתיחת סניפים

  

  מבט לעתיד הסקר

קופות החולים מעבירות אליו באופן שוטף , אחר שמשרד הבריאות קבע תקנות בנושא הפרסוםל, כיום

ולכן יש להמשיך לפקח על ,  עדיין נמשכיםמסעות הפרסום). כמו תקציבי פרסום(את המידע הנדרש 

הסקר לא יוכל לספק מידע , באופן כללי. לגבי פתיחת סניפים כבר עוגנו המגבלות במסגרת החוק. הנושא

  .ימושי בתחומים הללוש

  

  הוספת תרופות וטכנולוגיות לסל. 7
נדרשים קובעי המדיניות להחליט לגבי הכנסת תרופות חדשות לסל או הוספת טכנולוגיות , מפעם לפעם

  .וטיפולים יקרים אחרים לסל

 
  רלוונטיות להחלטה שסקר הבריאות יכול לספק להן מידעשאלות 

 : הבריאות לסייעלגבי שתי שאלות יכול היה מידע מסקר
 ?ו השימוש העתידי בחלק מהטכנולוגיות החדשותהמ . 1
 ?)תרופה חלופית או ציוד דומה באזור(האם ישנה טכנולוגיה חלופית  . 2
  

  סקר הבריאותב הרלוונטיהמידע 

בחינת עלויות לעומת תועלת מהוספת התרופה או הדרוש כדי להשיב לשאלות שהוצגו לעיל מחייב המידע 

  .תהטיפול לסל הבריאו

  

מסקר הבריאות על מחלות ספציפיות יכול לסייע באופן חלקי מאוד לאמידת אוכלוסיית היעד המידע 

יש לזכור שלא כל החולים במחלה מסוימת מועמדים , אם כי; הפוטנציאלית שתשתמש בתרופה

  .להשתמש בתרופה ספציפית

  

ר לגבי משכי המתנה מידע הרלוונטי לשאלת הצורך בהוספת ציוד יקר יכול להתקבל מהמידע בסק

הסקר גם מאפשר בדיקת הפיזור הגאוגרפי של האוכלוסייה הפוטנציאלית . לקבלת שירות מאותו ציוד

  . פי נתוני תחלואה אזוריים-על, הנזקקת לטכנולוגיות

  

  מידע חסר בסקר הבריאות

  :לסייעכנראה  יכול היה לא, מסקר הבריאותמידע , אלהשאלות לגבי 

 שיש להן תחליף, ת מהסלהחיסכון בהורדת תרופו . 1
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תרומתן של חלק מהטכנולוגיות החדשות לבריאות וסוגי הטכנולוגיות והתרופות המצויים כבר  . 2

  בשימוש

 מספר החולים במחלות נדירות שהתרופה החדשה יכולה לשמש . 3
  ההמתנה לקבלת טיפול בטכנולוגיה ספציפית חדשה . 4

  

  מקורות אחריםמידע מ

) של קופות החולים(לגבי מחירי תרופות ולגבי שיעורי השימוש ) ולכן בעייתי(החלקי שימוש במידע 

בתרופות או בציוד לפני ואחרי הכנסת טכנולוגיה חדשה יכול לסייע בהבנה חלקית של המצב הקיים 

על יעילותן , ל על הכנסת טכנולוגיות חדשות"ניתן להסתייע גם במידע מחו. וכבסיס לחיזוי חלופות שונות

  ).ואה לתרופות וטכנולוגיות קודמותבהשו(ועל השימוש בהן 

  

  מבט לעתיד הסקר 

, ולכן חשוב להיות מודעים לנתוני סקר הבריאות, לגבי הוספת טכנולוגיות מתנהלים כל הזמןהדיונים 

לפחות לגבי משכי המתנה ומספר החולים במחלות שייתכן שישתמשו בעתיד בטכנולוגיות ותרופות 

הסקר הוא מקור מוגבל באשר לחיזוי השימוש בטכנולוגיה , םכיו). שהן אולי בפיתוח היום(חדשות 

 באשר להשפעתה על התחלואה -למעקב אחרי השימוש בתרופה או בטכנולוגיה שכבר הוכנסה לסל 

/ שמות תרופות(בשל הקושי לקבל מידע מפורט , הקשורה לאותה טכנולוגיה או למידת השימוש בה

  .ו הנוכחיתבאמצעות הסקר במתכונת) טכנולוגיות ומינון

  השתתפות עצמית. 8
ביקור על   בתשלוםעל השתתפות של המבוטח" חוק ההסדרים" התקבלה ההחלטה במסגרת 1998שנת ב

נתן " חוק ההסדרים" .תרופות לעהגדלת התשלום הוחלט על  וכן ,בדיקות שונות לועאצל רופא מומחה 

, פות העצמית נמצא על סדר היוםנושא ההשתת. ווגובה  התשלוםהסדרילכל קופה חופש מסוים בקביעת 

  .שנות במידת מה את אופן הגבייהימות הצעות שונות לבטלו או ליוק

  

  ת רלוונטיות שסקר הבריאות יכול לספק להן מידעשאלו

 ?סכון בהוצאות הקופותי חכך שיהיהעליהם חלים תשלומים שהשימוש בשירותים ם מצטהאם יצ . 1
 בעיות בריאות מיוחדות או בעליריאות מבוטחים  לגרום לפגיעה בבהחלת התשלומים עלולהאם ה . 2

  ? בתרופות אובשירותים" מיותר"יביא בעיקר להקטנת שימוש שהדבר 

ובעיקר מהו הנטל הדיפרנציאלי על , מהו הנטל הכספי על המבוטחים בגלל ההשתתפות העצמית . 3

  ?)קשישיםומעוטי יכולת : למשל(שכבות שונות באוכלוסייה 

  ?ה זוית מגבילקופויהיו הכנסות אילו  . 4

  ? קופות החוליםתהינה לכך עלהשפעות אילו  . 5

, גובה תשלומים,  תשלומיםתתקר(באיזו מידה שיטות אלטרנטיביות של גביית ההשתתפות העצמית  . 6

על הנטל על קבוצות , יכולות להשפיע על הכנסות הקופות)  ועוד לפי מנות כגוןעבור תרופותבחיוב 

  ? י בריאותעל השימוש בשירותואוכלוסייה שונות 
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  סקר הבריאותב הרלוונטיהמידע 

. תחזיות וניתוחים מתאימים, המידע הדרוש כדי להשיב לשאלות שהוצגו לעיל מחייב עריכת סימולציות

סקר הבריאות יכול לספק מידע בסיסי אשר בעזרתו ובשילוב עם מידע ממקורות אחרים יכול לאפשר 

  .עריכת הניתוחים האלה

  

 אצל יםביקורכגון (ע מפורט על היקף השימוש בשירותים רפואיים אחדים מידמספק סקר הבריאות 

יתרונו . שירותהיתה השתתפות עצמית בקבלת י וכן האם ה,)אשפוזיםורופא מקצועי ואצל רופא משפחה 

בקרב המרכזי של סקר הבריאות בנושא זה הוא בכך שהוא מאפשר ניתוח השימוש בשירותים אלה 

לפי הרמה הכלכלית של  -בשילוב עם סקר הכנסות ו, רמת השכלה, מין, לפי גיל(שכבות אוכלוסייה שונות 

הנתונים . לפי קופותו על פני זמן, ) המבוגרים ועודתתעסוקלפי , בחלוקה גאוגרפית מוגבלת, משקי הבית

 דוקלבו, דומה וכןרמת השכלת, ןקבוצות אוכלוסייה הדומות מבחינת בריאותמאפשרים השוואה בין 

  .הבדלים במספר הביקוריםהאם ישנם 

  

בין סקר שנערך לפני קבלת ההחלטה על ההשתתפות העצמית לפי ה-על השימוש בשירותים אה ביןהשוו

אחר הנהגת תשלומים אלה יכולה ללמד משהו על ההשפעה שלהם על פי הסקר שנערך ל-השימוש על

אחת המחלות מ בליםהסוכך ניתן לקבל מידע על ההשפעות על מבוטחים . השימוש בשירותים שונים

  ).דם-יתר לחץוכרת וסכגון ( יש מידע בסקר יהןהכרוניות שעל

  

 השוואות בין ,קודם לכןביקור אצל רופא משפחה עוד על  תשלום  שירותי בריאות הונהגון שבמכביוכי

אחרי ולהשוות , לפני (קופות החולים יכולות ללמד על השפעות תשלומים אלה על השימוש בשירותים

  .)יקורתלקבוצת ב

  

, ידי חוקר אקדמי שינתח את המידע הגולמי בסקר-דרוש ניתוח מתאים של הנתונים על, כאמור לעיל

  . יבנה סימולציות מתאימות שמסקנותיהן יובאו לידיעת קובעי ההחלטותו

  

  מידע חסר בסקר הבריאות 

 השימוש ).לםפרק שבחקירת נושא כזה היה מחייב סדרת שאלות (אין כל מידע על השימוש בתרופות 

מן המבוטח על השפעת " סובייקטיביות" שאלות. פרטית מוזכר בעקיפין בלבד וברפואה פ"בשר

יכולות להוסיף ) על ביקור אצל רופאאו ויתור על תרופה (ההשתתפות העצמית על השימוש בשירותים 

  . ממד נוסף לנתונים

  

  אחריםרלוונטי ממקורות מידע 

מידע כזה מצוי . השתתפות עצמית לעה הכספית של המבוטחים בסקר הבריאות אין מידע על ההוצא

 לעיש בו מידע על ההוצאה הכספית  (מדי שנה לאחרונה ס עורכת" שהלמ"סקר הוצאות משקי הבית"ב

 "1997,  ומעלה60סקר בני "נזכיר כי ב). בדיקות שונות, ביקור אצל רופאים, תרופות: שירותים שונים

  .מוגבלויות והשימוש בשירותי הבריאות של הקשישים,  הבריאות יש מידע מפורט על מצב)ס"למ(
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  מבט לעתיד הסקר

 חשוב שמידע מסקר הבריאות ,משכוייגם  וכנראה ,כיוון שהדיונים בנושאי ההשתתפות העצמית נמשכים

שהחוקרים ינצלו את  חשוב עוד. פעמי- ולא חד)רצוי כל שנה(בנושאים שהוזכרו יתקבל באופן שוטף 

  .הרלוונטיות לשאלות השיבר לניתוחים מעמיקים כדי לנסות לנתוני הסק

  

  העברת הטיפול בגריאטרייה לקופות חולים. 9
באשר . מ הומלץ להעביר את הטיפול במוסדות הגריאטריים לקופות החולים בתוך שלוש שנים"בחבב

פול בנושא מונתה ועדה לטי, קוימו דיונים בין משרד הבריאות לקופות החולים ולמשרד האוצר, לכך

אולם לא נתקבלה כל החלטה על ההעברה והמצב נשאר , שאף הגישה דוח והמלצות) 2000, ועדת שטסמן(

  ).בעיקר משיקולים הקשורים בגידול עלויות ופגיעה אפשרית באיכות השירות(ללא שינוי 

  

   מידע ת רלוונטיות שסקר הבריאות יכול לספק להןאלוש

רים וגופים "מלכ, קופות החולים, משרד הבריאות( שונים מהו היקף השירותים שמספקים גופים . 1

  ?)פרטיים

מה הצפי לגידול ? מהו משך ההמתנה לכניסה למוסד? מהו היקף הביקוש לשירותים אלה שלא סופק . 2

 ?ביקוש אם השירות יועבר לקופות
המוסד לביטוח , משרד הבריאות(מי מממן את השירותים כיום ומהו חלקו של כל אחד מהמממנים  . 3

 ?)הוצאות משקי בית, אומיל
  

  סקר הבריאותב רלוונטימידע 

מידע כזה יכול לשמש בסיס . ועל מחלות כרוניות) מצב תפקודי(סקר הבריאות מספק מידע על מוגבלויות 

  .להערכה על הביקוש הפוטנציאלי למוסדות גריאטריים

  

 מידע חסר בסקר הבריאות
  .הםאין מידע בסקר על דיירי המוסדות לקשישים לסוגי

  

  מידע רלוונטי ממקורות אחרים

אורך תור , מספר דיירי המוסדות לטיפול ממושך, תקציבים: רוב המידע הנדרש נובע ממקורות ִמנהליים

  .1995נתונים על היקף המיסוד ותכונות המאושפזים מצוי בנתוני ִמפקד האוכלוסין . הממתינים ועוד

  

  מבט לעתיד הסקר

אלות בנושא ויהווה בסיס להחלטה על העברת הטיפול הגריאטרי אם רוצים שהסקר יספק תשובות לש

, אם במסגרתו הרגילה, רצוי שהסקר יכלול גם את אוכלוסיית המוסדות לטיפול ממושך, לקופות החולים

, מוגבלויות, מצב הבריאות, כדאי להוסיף שאלות על המתנה לאשפוז, במקביל. או בסקר מקביל נפרד

  .  והגופים המממניםהוצאות לתשלום מוסד, תפקוד
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 העברת הטיפול בבריאות הנפש לקופות חולים. 10
חוק ביטוח בריאות ממלכתי קבע שהשירותים בשלושה תחומים שהיו מסופקים בעיקר בידי משרד 

 לא ייכללו בשלב ראשון בסל קופות החולים לפי –בריאות הציבור וגריאטרייה ,  בריאות הנפש-הבריאות 

הן מצד , בתחום בריאות הנפש נעשו מאמצים רציניים מאוד. הן תוך שלוש שניםאלא יועברו אלי, החוק

בעקבות חוסר הסכמה , אולם. לבצע את ההעברה, משרדי הבריאות והאוצר והן מצד קופות החולים

  .לא התבצעה ההעברה, בשלבים השונים

  

  שאלות רלוונטיות שסקר הבריאות יכול היה לספק להן מידע

בעקבות מעבר עתידי של שירותי ? לשירותי בריאות הנפש בעקבות המעבר לקופותכיצד תשתנה ההוצאה 

הייתה ציפייה שהביקוש , והכללתם במסגרת לא סטיגמטית בקהילה, בריאות הנפש לקופות החולים

היה חשוב לכולם . ויגרור אחריו עלייה בעלות השירותים, יגבר, במיוחד האמבולטורים, לשירותים

  . אבל לא היו נתונים בישראל שעליהם היה אפשר להתבסס, יה הזולאמוד את היקף העלי

  

 מידע חסר בסקר הבריאות
? מעבירים לקופות החולים) סמים ואלכוהול, שיקום, טיפול אמבולטורי, למשל אשפוז(אילו שירותים  . 1

 ?אילו שירותים ימשיך משרד הבריאות לממן ואילו צריכים להעביר למשרדים אחרים
 ?ר יסכן ביותר וכיצד לפעול להגנתהמי הקבוצה שהמעב . 2
מהו גובה התקציב שיש להוסיף לקופות כדי לאפשר להן לקבל אחריות על הנושא מבלי להיכנס  . 3

 ?לגירעונות יתר
 )?מהי נוסחת הקפיטציה(? איך לחלק את התקציב בין הקופות . 4
  ?איך לתמחר את השירותים . 5

  

ולבדוק עד כמה תשפיע , בעת מצוקות נפשיותבסקר הבריאות ניתן היה לשאול על הנטייה לפנות לעזרה 

  ?על הסיכוי לפנייה) אם זה היה ניתן במסגרת הקופות(מסגרת הטיפול 

  

  מידע רלוונטי ממקורות אחרים

ומידע , קיים מידע די מקיף על פניות לטיפול אמבולטורי בתחנות לבריאות הנפש של משרד הבריאות

ים גם מחקרים בארצות אחרות על שכיחות ההפרעות קיימ. חלקי על פניות לטיפול בקופות החולים

  .ונטיות לפנות לטיפול, הפסיכיאטריות

  

  מבט לעתיד הסקר

, שכיחותן, המצביע על התופעות השונות, אין כיום מידע אפידימיולוגי בתחום בריאות הנפש בישראל

השלים את הפער יכול ל, אם הסקר יתמקד בחלקו בתחום בריאות הנפש. ופריסתן באזורים שונים בארץ

  .הזה וליצור בסיס נתונים חשוב לתכנון שירותים בעתיד
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  סיכום. 11
בחלק זה בחנו באופן תיאורטי כיצד ניתן היה להסתייע בנתוני סקר הבריאות במתכונתו , לסיכום

איזה מידע יכול היה לתרום , הנוכחית בעשר החלטות מרכזיות במערכת הבריאות בשנים האחרונות

ובאילו דרכים ניתן לנצל את הסקר ) במתכונתו הנוכחית(אילו היה נאסף במסגרת הסקר להחלטות אלה 

יכול לסייע ) במתכונתו הנוכחית(הממצאים מראים שמידע מהסקר . תוך שילוב במקורות מידע אחרים

 .בתהליכי קבלת החלטות הקשורות למדיניות
  

הוא שימש מקור .  הקפיטציה-ו הסקר שימש מקור מידע מרכזי רק לאחת מתוך עשר ההחלטות שבחנ

לא , בשבע ההחלטות הנותרות. הוספת טכנולוגיות והשתתפות עצמית: מידע משני לעוד שתי החלטות

  . נעשה כמעט שימוש בסקר

  

האם משום שלא נוצלו נתונים ? מדוע לא שימשו נתוני הסקר בדיונים על מרבית ההחלטות שבחנו

ולכן בעת קבלת החלטות לא , קר לא בוצע בתדירות מספקתהאם נבע הדבר מכך שהס? רלוונטיים בסקר

בהיותו נספח לסקר כוח אדם ולא (האם העובדה שאורך הסקר הוגבל מאוד ? היו נתונים מעודכנים דיים

או שמא מדובר בסוגי החלטות שלגביהן אין לצפות שסקר , פגע בתרומתו להחלטות אלו) סקר עצמאי

האם ידעו המתדיינים על קיום ? יהיה מקור מידע חשוב)  ועצמאיאפילו היה שנתי(תכליתי -בריאות רב

  ?)ייתכן אף שבמודע החליטו לא להסתמך על נתוני הסקר בהחלטות מסוימות(נתוני הסקר ועל תוכנם 

  

הבנת הסיבות לכך שהסקר לא תרם במידה ניכרת לרוב ההחלטות שבחנו עשויה לתרום רבות בתכנון 

, תדירותם, ת פרמטרים של עצם הכדאיות של ביצוע סקרים כאלהובבחינ, סקרי בריאות עתידיים

 . אופיים וגודל המדגם שלהם, אורכם
  

מגבלות הקשורות לאורך ) א: (שתי הסיבות העיקריות לכך שהסקר לא תרם רבות להחלטות שבחנו היו

ע לגבי חלק מהנושאים היה למאגרי מיד(מגבלות הקשורות לאופיים של סקרים בכלל ) ב(-הסקר ו

כל אחד משני ההסברים . תכליתיים בפרט-וסקרים רב) ִמנהליים יתרון טבעי וברור על מידע מסקרים

לא מצאנו אף החלטה שלגביה היה מידע חיוני בסקר שלא . הללו היה רלוונטי לשלוש או ארבע ההחלטות

ומת הסקר הגורם המרכזי שהגביל את תר, )עלות הסל(לגבי החלטה אחת . נוצל בתהליך קבלת ההחלטות

הגברת תדירות הסקר עשויה לתרום רבות למעקב אחר , כפי שיפורט להלן, ואכן; היה תדירות ביצועו

  .השפעת חלק משמעותי מההחלטות שבחנו

  

יש לזכור שייתכן שהסקר תרם לקביעת מדיניות הבריאות בנושאים נוספים שלא קשורים לחוק ביטוח 

  .ולכן לא נבחנו במחקר, בריאות ממלכתי

  

  ימוש בסקר למעקב אחר השפעות של שינוי במדיניותהש
, פני זמן עשויה לתרום רבות לבחינת השפעת תכניות התערבות ושינויי מדיניות שונים-בחינת המגמות על

בחינה זו יכולה . ובמיוחד לקבלת החלטות על תיקוני ביניים במדיניות ועל המשך או ביטול המדיניות

  .ות דומה באזורים נוספים ולגבי סוגיות נוספות במערכת הבריאותלסייע להחלטה האם להפעיל מדיני
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מתקיים כיום מחקר הערכה הקשור לחוק ) השתתפות עצמית(רק לגבי החלטה אחת , ככל הידוע לנו

) הקפ(בנושא אחד . ביטוח בריאות ממלכתי שאחד ממקורות המידע המרכזיים שלו הוא סקר הבריאות

 משנית כי לגבי נושא זה היו גם מאגרי מידע ִמנהליים התו הייתאך תרומ, הסקר תרם אמנם למעקב

. וחלקם בגלל אופי המשתנים שכללו, חלקם מפני שכיסו את כל התקופה ללא פסקי זמן, מתאימים יותר

 לא בוצע שינוי -גריאטריה ובריאות הנפש ,  התחנות לבריאות המשפחה-לגבי עוד שלושה נושאים 

בתנאי שהוא יהיה , אלו סקר בריאות עשוי להיות כלי חשוב להערכת השינויאך במקרים . מדיניות עד כה

-סקר בריאות רב, לגבי יתר ההחלטות. ויתבצע לעתים קרובות יותר) בנושאים שיחקרו(רחב יותר 

שכן מדובר בנושאים שהמעקב אחריהם , תכליתי מטבעו אינו הכלי המתאים למעקב אחר שינויי מדיניות

  .מבחינת השאלון או מבחינת המדגם, ו סקר ממוקד בנושא הספציפידורש מידע ִמנהלי א

  

, אולם. עדיין מוקדם מדי לאמוד את תרומת הסקר למעקב אחר ההשפעה של עשר ההחלטות, לאור זאת

  .יש חשיבות מכרעת לתדירות הסקר, ניתן לומר שלצורך הערכת השינויים, באופן כללי

  

   עתיד סקר הבריאות
עתידו של ). בשילוב החקירה של בריאות הנפש(לט לקיים סקר בריאות עצמאי הוח, 2003לגבי שנת 

  :ובאשר לכך נידונות כמה אפשרויות, אינו ברור, הסקר לאחר מכן

מבלי להחליט , כלומר צירוף נספח מעת לעת לסקר כוח אדם, 2003המשך המצב שהיה קיים עד  

  מראש על התדירות

  )למשל פעם בשנתיים( בתדירות שתיקבע מראש הפעלת סקר בריאות כנספח לסקר כוח אדם 

 ביצוע סקר בריאות עצמאי תקופתי 
  סקר בריאות עצמאי מקיף כל חמש שנים וסקר שנתי מצומצם כנספח לסקר כוח אדם 

  שילוב הסקר בסקר חברתי כולל קיים  

  

וונטיות אך נתייחס לשלוש הסוגיות הרל, בדוח זה לא ננקוט עמדה לגבי הבחירה בין האסטרטגיות הללו

מספר הנושאים הנחקרים ובו ומידת (דהיינו להשפעה של אורך הסקר , ביותר לקביעת האסטרטגיה

 כמובן שבבחירת .על השימוש בו ועל תרומתו, של תדירותו ושל גודל המדגם, )העומק של חקירתם

ן לכ. האסטרטגיה יש להביא בחשבון גם את ההשפעות שלהן על עלויות ביצוע העסקה שטרם נבחנו

  .אך יש לקוות שהוא יוכל לתרום לדיון, הניתוח המוצג להלן לא יכול כשלעצמו להביא להחלטות מדיניות

  

  הגדלת מספר השאלות בסקר הייתה מאפשרת

  העמקה בנושאים הקיימים 

  הוספת נושאים חדשים כגון התנהגות בריאותית ובריאות הנפש 

 )בדומה לסקר בארצות הברית(שיפור רב בניטור כללי  
  

ה רב ה עשר לפחות הייתהחלטות מתוךחמש  תרומתו ל, שאילו הסקר היה עצמאיהניתוח שלנו עולהמ

  . משמעותיאופןיותר ב

  

  עריכת הסקר בתדירות גבוהה יותר הייתה יכולה לתרום
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  לזיהוי טוב יותר של השפעתם של שינויים במדיניות וניטור טוב יותר 

  "מידע מיושן"להקטנת הבעיה של  

  )במיוחד אם מדובר בסקר שוטף(נית ותקציבית להמשכיות ארגו 

 להבטחת תקציב שוטף וקיום מערך קבוע לביצוע הסקר 
  

עשר ההחלטות של מתוך  עולה בשלוש ההייתתרומתו , שנתי-סקר דומהניתוח שלנו עולה שאילו היה זה 

  .קביעת מדיניות ובשש מתוך עשר ההערכות של השפעת שינויי מדיניות

  

הדבר , כמו כן). אם כי לא באותו יחס של הקטנת המדגם(ייתה חוסכת בהוצאות בחצי המדגם הקטנת ה

  .אוכלוסיות- בין תתההשוואמלבד אולי ב,  ההחלטות שבדקנועשר להלא היה פוגע בתרומכמעט ש

  

כגון ( באומדנים למשתנים מרכזיים תפגע הקטנת המדגםבכמה יותר לעומק בדוק בהמשך יהיה חשוב ל

   .   ברמה הלאומיתגם) שיעורי ביקורים

  

  דיון
  

". סקר כוח אדם"ס נערכו כנספח ל"של הלמ") סקרי שימוש בשירותי בריאות"לשעבר (סקרי הבריאות 

הסקר נועד לתרום לניטור כללי , תכליתי-כסקר רב.  נערכו חמישה סקרים כאלה1975-2000בין השנים 

הסקר אינו . דיניות באופן כלליוכן לתכנון שירותים ולקביעת מ, של התפתחויות במערכת הבריאות

  . מתמקד בנושא או בהחלטת מדיניות ספציפית

  

מממצאי המחקר עולה שבתקופה הנבדקת תרם הסקר תרומה משמעותית לניטור הכללי של תפקוד 

. אוכלוסיות שונות-במיוחד לגבי ההבדלים בצריכת שירותי בריאות ובמצב הבריאות בין תת, המערכת

ניכרת תרומתו בדיונים לקביעת המדיניות ובמעקב אחר , טות מדיניות מרכזיותלגבי מספר קטן של החל

הסקר לא היה גורם מרכזי הן בקביעת המדיניות והן במעקב , ברוב ההחלטות. השפעת שינויים במדיניות

תכליתי -הדבר נובע ממגבלות הקשורות לעצם טבעו של סקר בריאות רב, בחלקו. אחר השפעת ההחלטות

אילו היה , ניתן היה לבסס יותר את ההחלטות, לגבי חלק משמעותי מההחלטות שנבחנו, אולם. כלשהו

לגבי חלק משמעותי מההחלטות אפשר היה , בנוסף. בידי המעורבים בקבלתן סקר עצמאי וארוך יותר

כפי שמקובל במדינות , להגביר את השימוש בסקר בתהליך קבלתן אילו התבצע בתדירות גבוהה יותר

אולם ממצאי המחקר מצביעים על , ייתכן שדי בתרומות הסקר הנוכחיות להצדיק את קיומו. המפותחות

  .אילו נערך במתכונת שונה, כך שהסקר יכול היה לתרום יותר

  

, סקר עצמאי: הסקר הישראלי שונה מהמתכונת השכיחה של סקרי בריאות הנערכים בארצות מפותחות

בחלק מהמקרים הסקר כולל אף בדיקות רפואית (ם בו שוטף מקיף במטרותיו ובמספר הנושאים הנחקרי

ולכן הוא מצומצם בהיקף ובפירוט הנושאים ,  אדםחהסקר הישראלי נערך כנספח לסקר כו). אחדות

  .הנחקרים בו
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, )1995-1999(אפשרות ההכללה מעבר לתקופה שנבדקה כאן : נתייחס בקצרה לחמש סוגיות, בדיון זה

, תכליתי-המשמעות של היות סקר בריאות סקר רב, אי ותקופתי עד כההסיבות לכך שלא נערך סקר עצמ

  .ומקומו של הסקר במערכת מקורות המידע השונים בתחום הבריאות ותרומתו של מחקר זה

  

   1995-1999אפשרות ההכללה מעבר לתקופה שבין 
הסקר נשאלת השאלה מה ניתן ללמוד ממחקר זה לגבי מתכונת , לאור המסקנות שהתקבלו במחקרנו

האם אפשר להסיק שהגברת תדירות הסקר והגדלת אורכו ישפיעו רבות על מידת השימוש בו . בעתיד

יכול להיות שבחמש השנים הבאות יעמדו על הפרק . לאו דווקא? בעת קביעת מדיניות ומעקב אחריו

ק החלטות שונות לגמרי מאלו שאפיינו את התקופה האינטנסיבית בהחלטות שבדקנו לאחר חקיקת חו

ייתכן שההחלטות המרכזיות יוכלו להתקבל תוך שימוש , בתקופה רגועה יותר. ביטוח בריאות ממלכתי

ייתכן שהתקופה תתאפיין בהחלטות , ולהפך. במידע מסקר קצר המתבצע רק אחת לשלוש או ארבע שנים

לפני שמקישים , לסיכום. גם אם יהיה תדיר וארוך, שאף סקר בריאות לא יוכל לתרום לקבלתן

את אופי !) במידת האפשר(כדאי לנסות לחזות ,  לתקופה שלפנינו1995-1999מהממצאים לגבי השנים 

  6.ההחלטות שיעמדו על הפרק בעתיד

  

  ?מדוע לא בוצע סקר עצמאי ותקופתי
למה עד כה לא הוחלט "וביניהן השאלה , אך גם לגבי העבר, הממצאים מעוררים שאלות לגבי העתיד

אם כי , אין לנו תשובה מלאה לשאלה" ?)במתכונת הנהוגה בארצות מפותחות(לבצע סקר רחב ותקופתי 

אחת הבעיות הייתה שמלבד חקיקה , לגבי סקר תקופתי. ידוע לנו שמדי פעם עלו הצעות בכיוון זה

, לגבי סקר רחב. שנתי למשימה ספציפית-אין דרך במערכת הציבורית בארץ לדאוג לתקצוב רב, ראשית

חלק מהחוקרים באקדמיה טענו שריאיון ). אולי מוטעים(תועלת -יקולי תקציב ועלותבין היתר היו כאן ש

תוספת לעלות הסקר ולמורכבות (אם הוא אינו מלווה גם בבדיקות גופניות , מספק מידע חלקי בלבד

הלחץ של חלק מאנשי האקדמיה לערוך ": תפסת מרובה לא תפסת"ייתכן שהיה כאן מקרה של ). ביצועו

בהמשך יהיה מעניין . ולבסוף לא נערך סקר עצמאי כלל, יקר הבהיל את אנשי המשרדיםסקר מורכב ו

היו מצדדים בסקרים יותר ) קופות חולים וכדומה, משרדי ממשלה(לחקור אילו מבין הגופים המרכזיים 

  .ומאילו טעמים, רחבים ותקופתיים ואילו היו מתנגדים

  

  תכליתי-איך להפיק את מרב התועלת מסקר רב
חשוב לבנות כלי למעקב אחר מגוון , תכליתי-סקר הבריאות ימשיך להיערך במתכונת של סקר רבאם 

אם , תכליתי-שימוש בסקר רב. שמידע עליהם מהסקר יהיה זמין במועד קבלת החלטות, רחב של נושאים

  .אינו צריך למנוע ניסיון להגדיר מראש לפחות חלק מהמטרות והשימושים, כן

  

                                                   
אך ייתכן שניתן לזהות מספר החלטות שקיים סיכוי סביר , אמנם לא נוכל לחזות בוודאות את כל ההחלטות   6

  .שיעמדו על הפרק בשנים הקרובות
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  ִמגוון מקורות מידע בתחום הבריאותסקר הבריאות כחלק מ
הכללת סקר הבריאות בין ִמגוון של מקורות מידע בתחום הבריאות יכולה לשמש לבניית אסטרטגיה 

ובין היתר להחלטה מה יש לכלול בסקר בריאות לאומי ומה יעיל יותר לבדוק , לאומית לאיסוף מידע

סקרים "תכליתי אינו בא במקום -יאות רביש לזכור שסקר בר. במסגרת סקרים או מקורות מידע אחרים

גם לא במקום , הבודקים בפירוט ולעומק שאלות ספציפיות ונושאים בסדר היום הנוכחי" מתמחים

חשוב למפות את , לכן. המספקים מידע מפורט ושוטף) כגון מאגרי מידע ִמנהליים(מאגרי מידע אחרים 

האם ,  ולבחון באיזו מידה ניתן לשלב ביניהםמקורות המידע הציבוריים הקיימים בארץ ברמה הלאומית

  .יש צורכי מידע לא מסופקים והאם ניתן להתגבר על כך

  

תרומת המחקר הנוכחי היא בסיוע למשרד הבריאות וללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפתח אסטרטגיה 

 כבר עתה נראה שנשקלים; לאורך ולשטחי התמקדותם של סקרי הבריאות העתידיים, באשר לתדירות

המחקר יכול לתרום למערכת הבריאות בזיהוי השימושים האפשריים , בנוסף. שינויים משמעותיים

המתודולוגיה שפותחה למחקר הנוכחי , לבסוף.  אשר קודם לכן לא נעשו, בנתוני סקר הבריאות הנוכחי

  .הן בישראל והן ברחבי העולם, תכליתיים-מתאימה למחקרים אחרים של שימוש בנתונים מסקרים רב
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  סקרי בריאות בארצות אחרות: ' אנספח
  

ארצות ב, ות אירופההשימוש בשירותי בריאות נערכים ברבות מארצ ועל סקרים על בריאות האוכלוסייה

 ונערכים ,חלק אינטגרלי של המערכת הסטטיסטית, בדרך כלל, סקרים אלה מהווים. קנדה ועודב, הברית

תכליתיים המשמשים כנתוני רקע כלליים להכרת המצב בתחום הבריאות של -כסקרים רב, באופן שוטף

 בסיס וסיוע לקובעי שמשיםמ בכך הם .ועודאיתור בעיות בתחום ל, האוכלוסייה והשינויים החלים בו

-הם רבש אלא ,רכי משתמש אחדוהם לא נועדו לתת תשובה למטרה ספציפית אחת או לצ. המדיניות

  .שימושיים

  

קף הנושאים הנחקרים בהם ובשיטות יבה,  עריכתםתנבדלים ביניהם בתכיפושונות ההסקרים בארצות 

 . של מדגם של משקי ביתןטלפובאו  פנים אל פניםכמעט כל הסקרים מסתמכים על ריאיון  .עריכתם

באמצעות אישי או באופן  נחקראם מכל ,  מתקבלות תשובות לשאלון על כל פרט במשק הביתבריאיון

, כמו באנגליה ובארצות הברית ,במספר סקרים). proxy( המייצג את הנחקר אחד מבני משק הבית

 לעתים . וקבלת דגימות דםלחץ דםדת מדיכגון  בבדיקות רפואיות רופא או אחותבידי נחקרים נבדקים ה

  .תיק הרפואיבפרטים מרישומים של רופא המשפחה גם מתקבלים 

  

במקרים . שנתיים או בתכיפות לא קבועהובמקרים אחדים מדי , בדרך כלל מדי שנההסקרים נערכים 

  .סקר מעקב אחר השינויים החלים בקבוצות שונות באוכלוסייהלגבי אותן משפחות בודדים נערך 

  

הערכת מצב , מוגבלויות, מחלות כרוניות, מצב הבריאות:  רחב של נושאים נבדק ִמגווןבסקרים

שימוש , חיסונים, ניתוחים, אשפוזים, אחות, ביקור אצל רופא(השימוש בשירותי בריאות , הבריאות

ם לביטוחים שוני(רכי בריאות והוצאות לצ, הערכה סובייקטיבית של מצב הבריאות, )ליבתרופות וכו

שיש להם השלכה על מצב , שאלות על הרגלים של הפרטים; )ם לספקי שירותיםיולתשלומים פרטי

כל ). פעילות גופנית, צריכת סמים, ית אלכוהולישת, עישון: כגון גורמי סיכון (הבריאות של האוכלוסייה

  הביתהחברתיות והכלכליות של הפרטים ומשקי,  בנוסף לשאלות רקע על התכונות הדמוגרפיות,אלה

כדי להקטין את העומס על . )מצב הדיור וכדומה, הכנסה, תעסוקה, מוצא אתני, השכלה, גיל, מין(

אחת נחקרים נושאים מתחלפים המו) שאלון גרעין (קבועות משאלותבחלקו מורכב השאלון , הנשאלים

 .)יאות הנפשבר, מוגבלויות, תאונות, למשל העמקה ופירוט של שאלות הנוגעות למחלות לב (למספר שנים

קשישים ומיעוט , בריאות ילדים ונוער: כגון ( אוכלוסיות מסוימות-מפעם לפעם מעמיקים בחקירת תת

   ).אתני
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  השימוש במידע לניטור מערכת הבריאות: 'נספח ב
  

הסקר , כלומר. השימוש העיקרי בנתוני סקר הבריאות היה לניטור נושאים שונים במערכת הבריאות

, אוכלוסיות-אה ועל שימוש בשירותים או על תופעה אחרת באוכלוסייה כולה ובתתסיפק מידע על תחלו

  .הניטור שימש גם להבנת קשרים בין משתנים במערכת הבריאות. בנקודת זמן מסוימת או לאורך זמן

  : לסקר היו שלושה שימושים עיקריים

 בסיס מידע לקובעי מדיניות . 1
 ולים ובמשרד הבריאותבעיקר בקופות הח,  לתכנון שירותיםבסיס מידע . 2
לאתר קבוצות , בסיס מידע למחקרים שמטרתם לתאר היקף של תופעה מסוימת ברמה הלאומית . 3

בסיכון למחלות שונות ולבחון שימוש בשירותים בקבוצות אוכלוסייה או באזורים שונים לעתים ישנה 

  .חפיפה בין שלושת השימושים

  

  ים שנעשו בסקרשימושדוגמאות ל

לפי אזורים גדולים ולפי קופות , לפי משתנים דמוגרפיים שונים, רותי בריאותניתוח השימוש בשי 

 ;החולים
 ;בסיס מידע לדיונים על קביעת נוסחת הקפיטציה ולבדיקת חלופות שונות 
הן לצורך , בסיס מידע למחקרים ולניתוחים שונים בשאלות של היקף התחלואה במחלות כרוניות 

ידי שכבות שונות והן לבדיקת אוכלוסיות יעד - השירותים עלבחינת ההבדלים בתחלואה ובניצול של

 ;זאת במטרה לבחון את העלות הכרוכה בכך, לטכנולוגיות חדשות המוצעות לסל השירותים
 .השוואה בין נתונים מנהליים לבין נתוני הסקר לצורכי בקרה ותכנון 

  

  עבודות ופרסומים נבחרים שהסתמכו על נתוני סקר הבריאות
בדקו את הבדלים בתחלואה במחלות כרוניות בין עולי חבר העמים לוותיקים ) 2001(תיה ניראל ועמי 

וכן את ההבדלים בין הפריפריה למרכז הארץ בשימוש , 1993ידי שימוש בסקר הבריאות של שנת -על

 ). 2001; 1998, ניראל ועמיתיה(תוך שימוש בסקר הבריאות , בשירותי בריאות
 ICDC ולצורך כך השתמשו בנתונים על , 1999-2000הנשים בישראל בשנים  בדקו את נושא בריאות

 ICDC 1997 ,1999 ,1999-2000(ביקורים אצל רופא משפחה ואצל רופאים מומחים , מחלות כרוניות

 ).וטרם פורסם
נבדקה תרומת המחלות ) 2002, רוזן וגרינשטיין, הדלי(מכון ברוקדייל -וינט'בעבודה שנעשתה בג 

באמצעות מודלים מסובכים של , ינים דמוגרפיים להסבר נוסחת הקפיטציההכרוניות והמאפי

כדי לבחון אילו פרמטרים כדאי להכניס . השכלה ומין, גיל, לפי קופת חולים, רגרסיות ותחזיות

  .  לנוסחת הקפיטציה והאם לכלול בה מחלות כרוניות

יה לטיפול ובין עישון בין כאבים לפני, עבודות שבחנו את הקשרים בין כאבי פרקים לתעסוקה 

  .רופאי משפחה ואף עיתונאים, נערכו בידי מכון לפיזיותרפיה, לביקורים אצל רופא

השוואה בין ארבע קופות החולים לפי : בקופות החולים נעשו עבודות שונות בעיקר לצורכי תכנון 

כי זהו (שונית לפי מאפייני הפונים לרפואה רא, לפי פניות לרופא ראשוני ומקצועי ואשפוזים, מחלות
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משתני להסבר שימוש בשירותים - ניתוח רב;כמו שיעור הפונים לפי גיל לרופא ראשוני, )המקור היחיד

 השוואת מאפייני הפונים לקבלת שירות והחולים ;)אשפוזים עם מאפייני המבוטחים, ביקור רופא(

  ).2002, זמורה ועמיתיה(הכרוניים בין הקופות 

ניסו למצוא מודל או מתודולוגיה " קציית ביקוש לשירותי בריאותאמידת פונ"בעבודה האקדמית  

ההוצאות שהיו למבוטח אילו התקבל לקופת חולים (לאמידת פונקציית הביקוש לשירותי בריאות 

מחלות , השתייכות לקופת חולים, לצורך בניית המודל השתמשו בנתונים דמוגרפיים). מסוימת

השתמשו בנתוני , בנוסף. רופאים או אושפז ומספר הביקוריםכרוניות וסוגי המחלות והאם ביקר אצל 

 ).2001, לוי(מסקר כוח אדם ) מעמד בעבודה וכדומה, פנסיונר, מובטל(תעסוקה 
אחת מהן עוסקת בנושא . שטרם פורסמו, פרופסור סיקרון ערך מספר עבודות במסגרת מכון מחקר 

וכן שיעורי , וממוגרפיה) ת גיל שונותשל נשים בקבוצו(בריאות האישה ובה נבדק ניצול שירותים 

עבודה אחרת עוסקת . החולות המשתמשות בתרופות ושיעורי הפונות לרופא לפי סוג הבעיה הרפואית

וכן ביקורים במיון עקב פציעה כתוצאה , ההיארעות של סוכרת ואסטמה בקרב בני נוער: בבני הנוער

  .מאלימות

ברוקדייל בדקו את הפערים בשימוש בשירותי הבריאות בין מכון -וינט'חוקרות מג) 2002(ברג וגולדווג  

  .1993-1999בשנים , אקונומיות ובין קבוצות גיל בעידן חוק ביטוח בריאות ממלכתי-קבוצות סוציו

  

; 1996, שמואלי ולוי(בשנים האחרונות נערכו מחקרים ונכתבו עבודות נוספות שתוכנן פורסם בהרחבה 

  ).2000, צדקה ואחרים; טרם פורסם, פל וגרינשטייןפר; 1997, רניחובסקי ושירום'צ
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