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  תקציר
  

מכון ברוקדייל מבצע מחקר שמטרתו לעקוב -וינט'ג, 1995מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 

מוקד מרכזי במחקר הוא מעקב אחר המידה שבה הושגו המטרות . אחר תפקוד המערכת בעקבות החוק

, ות אוכלוסייה שונותהגברת השוויון בין קבוצ, שיפור באיכות שירותי הבריאות:  העיקריות של החוק

  .החולים-ויציבות כלכלית של מערכת הבריאות תוך ריסון הוצאות והתייעלות קופות

  

  בני ( נערך סקר בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל 2001אוקטובר -בחודשים אוגוסט

ולפיכך מאפשר , סקר זה הינו הרביעי בסדרה. 82%ושיעור ההיענות היה ,  איש1,849רואיינו ). 22+

  .1999- וב1997-ב, 1995-סקרים קודמים נערכו ב. לעקוב אחר שינויים במערכת לאורך זמן

  

ברמת השירות ובנטל , וייבחנו שינויים בשביעות הרצון, בדוח זה יוצגו ממצאים מסקרי האוכלוסייה

שפעת תשלומי ה: 2001יוצגו ממצאים לגבי מספר נושאים נוספים שנבחנו לעומק בסקר , בנוסף. כספי

הערכת רופא המשפחה ופעולות לקידום ; אפשרות הבחירה; ההשתתפות העצמית על נגישות השירותים

, המידע שמועבר כיום לציבור על שירותי הבריאות; רמת הידע של האוכלוסייה לגבי זכויותיהם; בריאות

מידת השוויוניות בין וכן , הערכת מערכת הבריאות באופן כללי; ומידע נוסף שהציבור מעוניין לקבל

  . אוכלוסיות

  

  1999-2001נטל כספי , רמת שירות, שינויים בשביעות רצון
. נבחנו מספר מדדים אשר נכללו גם בסקרים קודמים, על מנת לבחון אילו שינויים התרחשו במערכת

  . לממצאים משנים קודמות מלמדת על מגמות השינוי2001-השוואה בין הממצאים מ

  

 כמעט לא היה שינוי 1999-2000ויים בשביעות הרצון ורמת השירות יש לזכור שבשנים בהערכה של השינ

  ).2001, ויטקובסקי(בסך ההוצאות וההכנסות לנפש מתוקננת 

  

אך , ) מרוצים או מרוצים מאוד86%( עדיין גבוהה 2001-נמצא כי שביעות הרצון הכללית מהקופה ב

הייתה מגמה של שיפור בשביעות הרצון מתחומי , עם זאת). 89% (1999-נמוכה משביעות הרצון הכללית ב

). 26% (1999-היה גבוה בהשוואה ל) 31% (2001-שיעור המדווחים על שיפור ב, בדומה. נגישות השירותים

בתשובה לשאלות מפורטות על ). 18% (1999היה נמוך לעומת ) 9%(שיעור המדווחים על הרעה , במקביל

בעיקר מתחומים הקשורים , נים הייתה עלייה ניכרת בשביעות הרצוןשביעות רצון מתחומי שירות שו

עלייה . ושעות עבודה, קלות קבלת הפניות והתחייבויות, קלות קבלת תרופות, מבחר תרופות: לנגישות

יחס הפקידים , שירותי מעבדה, מקצועיות רופא המשפחה: נמצאה גם בשביעות הרצון מתחומים נוספים

שביעות רצון מהרמה המקצועית של : בתחומים אחרים לא חל שינוי, אתלעומת ז. ורפואה דחופה

נמצאו הבדלים בין הקופות במגמות השינוי . יחס רופא המשפחה ויחס האחיות, רופאים מקצועיים

  .כמו גם ברמת שביעות הרצון בכל תחום, לאורך הזמן
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, 1999- ב18%- דקות ירד מ30 שיעור הממתינים לביקור אצל רופא מעל: נמצא שיפור גם במדדים נוספים

שיעור המדווחים על קושי . 63%- ל58%- דקות עלה מ15שיעור הממתינים עד , במקביל. 2001- ב15%-ל

  .  2001- ב13%- ל1999- ב18%-בקבלת טיפול רפואי כשזקוקים לו  ירד מ

  

ם ממתינים כמחצית מהמבוטחי(לא היה שינוי במשכי תור לרופא מקצועי , 1999-בהשוואה ל, 2001-ב

 שדיווחו שביצעו בדיקת ממוגרפיה בשנתיים 50+לא היה שינוי גם בשיעור הנשים בנות ). שבוע או פחות

דם בחצי השנה -לא היה שינוי גם בשיעור הדיווח על ביצוע בדיקות לחץ).  ביצעו בדיקה60%(האחרונות 

  ). נבדקו50%-כ(האחרונה 

  

נמצאה עלייה . כלולים בחוק ביטוח בריאות ממלכתיסדרה נוספת של מדדים נגעה לשירותים שאינם 

גידול ניכר חל בהיקפי הבעלות בקרב ). 2001- ב64%- ל1999- ב51%-מ(בשיעור בעלי ביטוח משלים 

   41%-מ(חולים כרוניים , )53%- ל35%-מ(ולאומית ) 61%- ל44%-מ(מבוטחים בשירותי בריאות כללית 

ערבים : ין כי גידול חל גם בקרב אוכלוסיות חלשות נוספותיש לצי). 58%- ל32%-מ(וקשישים , )61%-ל

לא חל שינוי מובהק , לעומת זאת). 45%- ל32%-מ(ובעלי הכנסה בחמישון התחתון , )40%- ל32%-מ(

). 1999- ב24%לעומת , 26%- היה ביטוח מסחרי ל2001-ב(סטטיסטית בשיעור הבעלות על ביטוח מסחרי 

   החודשים האחרונים 3-ב) לא כולל רופא שיניים(הפונים לרופא פרטי לא חלו שינויים בשיעור , בדומה

  ). 20%-כ(

  

ביטוח , כולל דמי ביטוח בריאות(המרואיינים נשאלו גם על המידה שבה תשלומי המשפחה לבריאות 

כל -לא חל שינוי בשיעור כלל העונים שסך. מכבידים עליהם) תשלומים לקופה ולרופא פרטי, משלים

).  26%(ובשיעור העונים שאינם מכבידים כלל , )28%(יאות מכבידים עליהם במידה רבה התשלומים לבר

ניכרה עלייה מסוימת בשיעור המדווחים על הכבדה רבה בקרב בעלי הכנסה בחמישון התחתון , עם זאת

בקרב אוכלוסיות אלה עלה גם שיעור , אולם). 36%- ל33%-מ(ובקרב חולים כרוניים , )35%- ל29%-מ(

  .ים שהתשלומים אינם מכבידיםהעונ

  

נמצאה ירידה מובהקת בשיעור המעריכים את מצב , באשר למצב הבריאות הנתפס של האוכלוסייה

ירידה ניכרת במיוחד הייתה בקרב בעלי ). 2001- ב70%-ל, 1999- ב74%-מ(בריאותם כטוב או טוב מאוד 

  , 80%-ירידה מ(ובקרב הערבים , )2001- ב60%-ל, 1999- ב71%-ירידה מ(הכנסה בחמישון התחתון 

  ). 70%-ל

  

שהיה קשה להם " שבשנה האחרונה הם חשו מצוקה נפשית 2001- מהמרואיינים דיווחו ב30%-כ

בדומה ). 13% (1997-שיעור זה גבוה בהרבה משיעור המדווחים כך ב". להתמודד איתה בעצמם

שית בקרב בעלי ההכנסה בחמישון עולה כי חלה עלייה ניכרת במצוקה נפ, לממצאים לגבי מצב הבריאות

ייתכן שממצאים אלה ). 47%- ל14%-מ(ובקרב הערבים ) 2001- ב47%-ל, 1997- ב21%-מ(התחתון 

  .משקפים את הקשיים הביטחוניים והכלכליים בתקופה שבה נערך הסקר
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  תשלומי השתתפות עצמית
ביקור רבעוני  עצמית בעבור החולים גובות כיום השתתפות-כל קופות, 1998לפי הוראות חוק ההסדרים 

על ביקורים אלה נקבעה תקרה . מרפאות חוץ ומכונים, )גם אצל רופא ראשונימכבי ב(אצל רופא מקצועי 

כגון מקבלי , וכן ניתנו פטורים מתשלום לאוכלוסיות שונות, רבעונית לתשלומי ההשתתפות של המשפחה

החולים גובות תשלומי השתתפות -פותקו. נכות ומזונות מהביטוח הלאומי, קצבאות הבטחת הכנסה

לא קיימת . ידי חולים כרוניים-עצמית גם בעבור תרופות כאשר קיימת תקרה חודשית לתשלומים על

, הסעות, מוקדי לילה, כגון ביקור בחדר מיון, תקרה לתשלום השתתפות לשירותים רפואיים נוספים

  .ים הניתנים במסגרת הביטוח המשליםובעבור שירות; רפואי-טיפול פרה, שירותי אם וילד, אבזרים

  

  , 1999- ב20%- חלה עלייה קלה בשיעור היודעים על קיום תקרות מ2001-ממצאי הסקר מלמדים כי ב

נציין כי ידע לקוי על קיום תקרה לתשלום . רק כרבע מהציבור יודעים על כך, עדיין, אך, 2001- ב24%-ל

, שכן. ואינן גובות מעבר לתקרה, ות רישום אוטומטילמרות שחלק מהקופות מנהל, עלול למנוע ביקורים

  . אדם עלול להימנע מביקור אצל רופא אם הוא אינו יודע על תקרה וחושב שהביקור כרוך בתשלום

  
,  מהמרואיינים ענו שכן50%-כ, "האם גובה תשלומי ההשתתפות העצמית סבירים"בתשובה לשאלה 

יש לציין כי גם בקרב החולים הכרוניים ובעלי הכנסה ). 42% (1999-שיעור הגבוה מהשיעור שהשיבו כך ב

.  שאז כשליש ענו כך1999וחלה עלייה לעומת , בחמישון התחתון כמחצית ענו שגובה התשלומים סביר

  .2001- ב41%-ל, 1999- ב51%-מ, חלה ירידה בקרב הערבים שחשבו שגובה התשלומים סביר, לעומת זאת

 
  מדדי נגישות הקשורים לתשלומים

 המדדים עוסקים במצבים -במסגרת המחקר המשכנו לעקוב אחר מדדים הקשורים לנגישות השירותים 

  .בהם מבוטח זקוק לשירות אך ויתרו עליו בגלל התשלום הנדרש

  

חמישה אחוזים . המרואיינים נשאלו האם ויתרו בשנה האחרונה על טיפול בקופה בגלל התשלום הנדרש

שיעור המוותרים ). 6% (1999- דומה לשיעור המדווחים על ויתור בשיעור זה. מהמבוטחים ענו בחיוב

 61%יש לציין כי ).  בקרב בעלי הכנסה גבוהה4% לעומת 11%(גבוה בקרב בעלי הכנסה בחמישון התחתון 

  . כשליש מהמוותרים אמרו כי קיבלו טיפול תחליפי. מהמוותרים אמרו שרופא המליץ להם על הטיפול

  .שהוויתור השפיע לרעה על מצבם הרפואי מהמוותרים חשו 40%-כ

  

 מהמרואיינים ענו כי ויתרו בשנה האחרונה על קניית תרופה שהרופא 11%, 1999-בדומה ל, 2001-גם ב

חולים , )16%(שיעור המוותרים גבוה בקרב בעלי הכנסה בחמישון התחתון . רשם בגלל המחיר הנדרש

תרופה עם יותר , תרופה זולה יותר(ופה תחליפית  מהמוותרים אמרו שלקחו תר40%-כ). 15%(כרוניים 

כמחצית המוותרים חשו שהוויתור השפיע לרעה על מצבם ). או תרופה לשיכוך כאבים, תופעות לוואי

  .הרפואי

 
  אפשרות בחירה

המרואיינים נשאלו האם בקופה שלהם כל מבוטח יכול להירשם אצל רופא משפחה מסוים שהוא מעוניין 

  .  ענו בשלילה או שלא ידעו לענות25%, אחוזים מהמרואיינים ענו בחיובשבעים וחמישה . בו
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 דיווחו שבשנה האחרונה היה להם קשה מאוד או קשה לקבל הפניה 13%, באשר למימוש זכות הבחירה

עשר אחוזים דיווחו כך על קבלת -חמישה. או התחייבות לרופא מקצועי מסוים שהם רצו להגיע אליו

, ערבים). חולים ומכון רנטגן-בית, כגון מכון אבחון(ותן שירות מסוים שאינו רופא הפניה או התחייבות לנ

  . ומבוטחי מכבי ולאומית מדווחים על פחות קושי בבחירה65+בני 

  

  הערכת רופא המשפחה ופעולות לקידום בריאות
 מרוצים או 86%(הממצאים מראים כי קיימת שביעות רצון גבוהה מההקשבה של הרופא הראשוני 

שביעות הרצון ).  מרוצים או מרוצים מאוד84%(ומהמידה שבה הוא עונה על שאלות , )מרוצים מאוד

שביעות הרצון נמוכה יותר בקרב ).  מרוצים או מרוצים מאוד79%(נמוכה יותר מהזמן שהרופא מקדיש 

  .המועצות לשעבר ומבוטחים בשירותי בריאות כללית-יוצאי ברית

  

 המחקר מראים כי שיעור נמוך מאוד מהמרואיינים מדווחים כי רופא ממצאי, באשר לקידום בריאות

מתח בבית או , )19%(עישון : שאל אותם או שוחח איתם על סדרה של נושאים הנוגעים לקידום בריאות

שיעור מעט גבוה יותר דיווחו על ). 3%(ואלימות בבית , )14%(מצוקה נפשית או דיכאון , )14%(בעבודה 

 15%, בנושאים הנוגעים לבריאות נשים). 30%(ופעילות גופנית , )36%(ה נכונה שיחות בנושא תזונ

 ומעלה דיווחו כי רופא שוחח על 45 מבנות 22%, מהנשים דיווחו כי רופא שאל על בעיות בשליטה על שתן

  . דיווחו כי רופא דיבר איתן על חשיבות צריכה מספקת של סידן29%-ו, טיפול הורמונלי תחליפי

  

לפי קבוצות אוכלוסייה מתברר כי הרופאים נוטים לעסוק בקידום בריאות בקרב קבוצות בניתוח 

בנושאים רבים . הזקוקות יותר למידע" קבוצות סיכון"אוכלוסייה שככל הנראה נתפסות בעיניהם כ

.  ודוברי ערבית ורוסית, חולים כרוניים,  ומעלה65שיעור השיחות גבוה יחסית בקרב  קשישים בני 

  .שיעור השיחות עם גברים בנושאי עישון ופעילות גופנית גבוה יותר מאשר בקרב נשים, בדומה

  

ובפרט חוסר , הממצאים מלמדים על חוסר פעילות מספקת של רופאים ראשוניים בתחום קידום בריאות

  .שהוא קהל היעד של פעולות קידום בריאות ומניעה, בפעולות המכוונות לציבור הרחב

 
  דע לציבורידע על זכויות ומי

. המרואיינים נשאלו סדרה של שאלות הבודקת את הידע שלהם לגבי זכויותיהם במערכת הבריאות

 ידעו שכל 73%, שמונים ושניים אחוזים מהמרואיינים ידעו שכל תושב זכאי לעבור לאיזו קופה שירצה

ר נמוך יותר ידעו  שיעו. קופה חייבת למנות נציב לתלונות הציבור שכל מבוטח יכול לפנות אליו ישירות

 48%: הידע על הגבלות נמוך). 31%(שאסור לקופה לדחות פונים לביטוח המשלים בגלל מחלות או גיל 

 בלבד 24%, חולים יהיה האשפוז-מהמרואיינים ידעו שבמקרה לא דחוף הקופה רשאית לקבוע באלו בתי

רפואי שעשויים לשפר מצב ידעו שקיים סל שירותים מוגבל כך שלא ניתן לקבל כל תרופה או טיפול 

  . בלבד ידעו שהקופה אינה חייבת להשתתף במימון אשפוז סיעודי18%-ו, רפואי

  

 מהמרואיינים ענו שחשוב להם לקבל באופן 63%: המרואיינים נשאלו על מידע שהיו מעוניינים לקבל

ושאים העיקריים הנ. נשאלו איזה מידע היו רוצים לקבל, אלו שענו כך. שוטף מידע השוואתי על הקופות
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מיקום , )טכנולוגיות ותרופות(מידע על חידושים , שירותים ותרופות שניתנים בכל קופה: שעלו כללו

  מעטים בלבד . זכויות המבוטחים והבדלים בהטבות, התשלומים הנדרשים, וזמינות נותני השירות

  .הביעו עניין בקבלת מידע על איכות הטיפול) 5%-כ(

  

החולים מידע כללי על -ינים ענו שהיו רוצים לקבל ממשרד הבריאות ומקופותשבעים אחוזים מהמרואי

;  מידע על השירותים ועדכון שוטף על המערכת: הנושאים העיקריים שהועלו כללו. מערכת הבריאות

מידע ; מידע על הזכויות המגיעות להם לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולפי חוק זכויות החולה

תרופות , תזונה נכונה, התמודדות עם מחלות קשות, בריאות הגוף,  במחלות כרוניותכגון טיפול, בריאותי

יש לציין כי הסקר נערך לפני שהופצה חוברת (וכן חידושים ברפואה ; וטיפולים שונים שניתנים במערכת

  ).מידע של משרד הבריאות

 
  הערכת תפקוד מערכת הבריאות

שאלה זו מתייחסת למערכת הבריאות . ת הבריאותהמרואיינים נשאלו שאלה כללית על תפקוד מערכ

-ולא רק לשירותי קופות, )רפואת שיניים וכדומה, טיפול ממושך, כולל שירותי אשפוז(באופן רחב 

המרואיינים התבקשו לבחור משפט המתאר בצורה המדויקת ביותר את דעתם על מערכת . החולים

ונדרשים רק שינויים קלים , כת פועלת די טובהכל המער-בסך) א:  אפשרויות3מתוך , הבריאות בישראל

יש כמה דברים טובים במערכת הבריאות שלנו אבל נדרש שינוי יסודי כדי לשפר ) ב; כדי לשפר אותה

  .כך בעייתית שצריך לבנות אותה לגמרי מחדש-מערכת הבריאות שלנו כל) ג; אותה

  

ם חשבו שמערכת הבריאות פועלת בישראל שיעורים גבוהים יחסית מהמבוטחי, לעומת מדינות אחרות

היקף הירידה בהערכת תפקוד . 1999 יש ראייה פחות חיובית של המערכת לעומת 2001-ב, אולם. היטב

ארבעים אחוזים ענו . החולים-המערכת תואם את היקף הירידה בשביעות הרצון הכללית מקופות

   43%לעומת , 2001- ב45%, בדומה. 1999- שענו כך ב44%לעומת , 2001-שהמערכת פועלת די טוב ב

 ענו שצריך לבנות את המערכת 1999- ב13%לעומת , 2001- ב15%-ו; ענו שנדרש שינוי יסודי, 1999-ב

  . לגמרי מחדש

  

התחום העיקרי שהוזכר היה הגדלת נגישות וזמינות . דרוש השינוי, לדעתם, המרואיינים נשאלו עוד במה

קיצור , הרחבת שעות העבודה, הוספת רופאים: מלכתיהשירותים בקהילה שבמסגרת סל השירותים המ

הרחבת שירותים , קיצור תהליכי קבלת תוצאות מעבדה, הקלת תהליכי קבלת התחייבויות, תורים

הרחבת סל השירותים , הפחתת התשלומים במערכת: תחומים נוספים שהוזכרו כללו. בקהילה וכדומה

שיפור  , )וכדומה, טיפול סיעודי בחינם, רפואה מונעת, ביקורי בית, טיפול שיניים בחינם, יותר תרופות(

  . החולים והשירות בהם-וכן שיפור נגישות בתי, שוויון בתשלום ובשירות, יחס נותני השירות

  

  מידת השוויוניות בין אוכלוסיות בשביעות רצון ונגישות השירותים 
, שובות של חולים כרוניים לאחרים השווינו בין הת2001-על מנת ללמוד על מידת השוויוניות במערכת ב

  .ובין דוברי ערבית לדוברי עברית, בין בעלי הכנסה נמוכה לגבוהה
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החולים .  יותר בעיות בנגישות שירותים2001-יש ב, לעומת אוכלוסיות אחרות, לחולים כרוניים ולעניים

, ים יותר מאחריםפגיע, והעניים המתקשים לשלם תשלומים נוספים, הכרוניים הצורכים שירותים רבים

מעניין לציין כי למרות בעיות הנגישות נמצאה מגמה של שיפור . ולכן חשוב לעקוב לאורך זמן אחר מצבם

  . 1999-בהשוואה ל, בשביעות הרצון משירותי הקופות בקרב אוכלוסיות אלה

  

ל פחות וע,  על שביעות רצון גבוהה יותר משירותי הקופות2001-מדווחים ב, לעומת האחרים, הערבים

נמצאה עלייה ניכרת בדיווח על נטל כספי של , 1999-בהשוואה ל, עם זאת. בעיות בנגישות שירותים

נמצאה , במקביל. וכן עלייה ניכרת בשיעור העונים כי גובה התשלומים אינו סביר, התשלומים לבריאות

 ייתכן כי ממצא זה . בהערכה של אוכלוסייה זו את תפקוד מערכת הבריאות1999גם ירידה ניכרת לעומת 

  . קשור לתחושת הכבדת הנטל הכספי של תשלומי הבריאות

  

  דיון
  . בדוח נדונים הממצאים המרכזיים של המחקר והשלכותיהם לקביעת מדיניות

  

מלמדים שהתמריצים שקיימים כיום , החולים ומצבן הכספי-הממצאים לגבי רמת השירות בקופות

ח בריאות ממלכתי ותקנות נוספות בחוקי ההסדרים במערכת הבריאות בעקבות החלת חוק ביטו

  .  לעודד תחרות ושיפור שירותים בקופות  תוך ריסון בהוצאות, כנראה, מצליחים

  

 -ממצאי המחקר מעלים חששות לגבי השגת מטרה מרכזית נוספת של החוק , לצד מגמה חיובית זאת

דלים בשביעות רצון ובנגישות בקרב מבחינת רמת השירות של הקופות לא נמצאו כמעט הב. השוויוניות

ובתחומים מסוימים אף נמצאו , לעומת האחרים, )חולים כרוניים, מיעוטי הכנסה(אוכלוסיות חלשות 

נמצא שמעוטי אמצעים וחולים כרוניים מדווחים יותר מאחרים על , עם זאת. 1999-שיפורים בהשוואה ל

ורים ניכרים בקרב מעוטי האמצעים והחולים שיע, יתרה מכך. הנטל הכספי שיוצרים תשלומי הבריאות

בעיות נגישות . הכרוניים מדווחים על ויתור על טיפול רפואי או על תרופה שהרופא רשם בגלל התשלום

. בקרב החולים הכרוניים ומעוטי ההכנסה קשורות למדיניות תשלומי ההשתתפות הנהוגה במערכת

החולים הכרוניים צורכים שכן ,  הבריאותקבוצות אלו פגיעות יותר להשפעות תשלומים במערכת

נראה שהמדיניות הקיימת לא , לפיכך. והעניים מתקשים לשלם תשלומים נוספים, שירותים רבים

כלים נוספים שיגנו על , ככל הנראה, נדרשים, לשם כך. מספיקה כדי לקדם את היעד של הגברת שוויוניות

; פקטיבית של מידע על פטורים ותקרות קיימיםהפצה אלצורך כך ניתן לשקול . האוכלוסיות החלשות

 ובחינת ;קביעת תשלומי השתתפות הדרגתיים יותר; קלת תהליך מימוש קבלת החזרים על תשלוםה

    .במיוחד התקרות לתרופות לחולים כרוניים, אפשרות להורדת גובה התקרות

  

ממצאי . שהוא מעוניין לקבלנושא נוסף שחשוב לתת עליו את הדעת הינו רמת הידע של הציבור והמידע 

המחקר מצביעים על כך שרמת הידע של הציבור על זכויות ומגבלות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

בפרט , השוויון שכן הוא משפיע על שימוש בשירותים-חוסר הידע לגבי הזכויות מעמיק את אי. מועטה

מסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי חוסר ידע לגבי נושאים שאינם נכללים ב. בקרב אוכלוסיות חלשות

לאור ממצאים אלו נראה כי על . עלול ליצור ציפיות גבוהות בקרב הציבור ולהוביל לחוסר שביעות רצון

החולים ומשרד הבריאות להמשיך במאמץ מיוחד כדי להעביר מידע באופן אפקטיבי לציבור לגבי -קופות
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המידע . כרחי לפעולה תקינה של מערכת תחרותיתמידע הוא מרכיב ה.  חובות ונושאים נוספים, זכויות

  .  מהווה כלי הכרחי לציבור על מנת שיוכל לעמוד על זכויותיו ולנצל את שירותי הבריאות באופן מושכל

  

אחר מדדים לתפקוד מספק מידע עדכני שיסייע לקובעי מדיניות במעקב חשיבות הדוח בכך שהוא 

וכן תוצאות לוואי לא ,  לזהות מגמות רצויות שיש לחזקן,המערכת במטרה לבחון את השפעות השינויים

ומאפשר , המחקר נותן ביטוי לדעת צרכני השירותים, כן-כמו. רצויות המחייבות התערבות מיוחדת

ממצאי המחקר הוצגו בפני שר הבריאות והנהלת משרד . להתחשב בה בתהליכי קביעת מדיניות

  .החולים-הנהלות של קופותובפני חברי מועצת הבריאות וחברי ה, הבריאות

  

מכון -וינט'עבודה זו נכתבה במסגרת תכנית לחקר מדיניות בריאות המשותפת לממשלת ישראל ולג

חולים -קופת, מכבי שירותי בריאות, שירותי בריאות כללית, ומומנה בסיוע משרד הבריאות, ברוקדייל

  .חולים מאוחדת-לאומית וקופת
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 64  )2001(מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה : 1לוח ד
  

 64 )2001(מתוך נתוני הביטוח הלאומי : 2לוח ד
   

 67  )ני מסוג רגרסיה ליניאריתמשת-ניתוח רב(החולים -שביעות רצון מקופת: 1לוח ו
   

 68  משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב, 50+ביצוע בדיקת ממוגרפיה בקרב נשים בנות : 2לוח ו
   

  רגרסיה  משתני מסוג-ניתוח רב, ויתור על טיפול בקופה בשנה שחלפה בגלל התשלום הנדרש: 3לוח ו
  לוגיסטית            

  
68 

   
  משתני מסוג -ניתוח רב,  תרופה שהרופא רשם בשנה שחלפה בגלל התשלום הנדרשויתור על: 4לוח ו

  רגרסיה לוגיסטית            
  

69 
   

  משתני -ניתוח רב, בגלל התשלום, ויתור על טיפול או על תרופה שהרופא רשם בשנה שחלפה: 5לוח ו
  מסוג רגרסיה לוגיסטית            

  
69 

   
  משתני מסוג רגרסיה -ניתוח רב, ה או התחייבות לרופא מקצועי מסויםקושי בקבלת הפני: 6לוח ו

  לוגיסטית             
  

70 
   

  משתני מסוג -ברניתוח , )שאינו רופא(קושי בקבלת הפניה או התחיבות לנותן שירות מסוים : 7לוח ו
  רגרסיה לוגיסטית             

  
70 

   
  משתני מסוג -ניתוח רב, ם ועל השתתפות עצמיתקבלת מידע מהקופה על ביטוח משלי: 8לוח ו

  רגרסיה לוגיסטית             
  

71 
   

 79  משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית- ניתוח רב-הערכת הרופא הראשוני : 1לוח ח
   

 80  משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית- ניתוח רב-חינוך לבריאות : 2לוח ח
   

  משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית - ניתוח רב-יאות נשים חינוך לבריאות בנושאי קידום בר: 3לוח ח
  ) ומעלה45נשים בנות              (

  
81 

  



  

  

  רשימת תרשימים
  

 9  לפי קופה, החולים-שביעות רצון מקופת :1תרשים 
  

 10  2001, חולים-שביעות רצון לפי שירות וקופת :2תרשים 
   

 12  שנה שקדמה לסקרלעומת ה, שיפור או הרעה בשירותי הקופה :3תרשים 
   

 12  לפי קופה, לעומת השנה שקדמה לסקר, שיפור או הרעה בשירותי הקופה :4תרשים 
   

 15  2001, הכל ולפי קופה-בסך, מקום קבלת טיפול רופא מקצועי :5תרשים 
   

 20  2001 לעומת 1999, לפי קבוצות אוכלוסייה, הערכת מצב הבריאות כטוב או טוב מאוד :6תרשים 
   

 21  לפי קבוצות אוכלוסייה, מצוקה נפשית בשנה האחרונה :7תרשים 
   

 21  לפי קופה, מחלה כרונית ומצוקה נפשית, הערכת מצב בריאות כגרוע :8תרשים 
   

 28   לפי קבוצות אוכלוסייה,ידע על קיום תקרה :9תרשים 
   

 29  לפי קופה, ידע על קיום תקרה :10תרשים 
   

 31  1999-2001, שקדמה לסקרל טיפול בקופה בגלל תשלום בשנה ויתור ע :11תרשים 
   

 32  1999-2001, בשנה שקדמה לסקר, ויתור על תרופות בגלל המחיר :12תרשים 
   

 35  2001, בחירת רופא משפחה מסוים :13תרשים 
   

 37  קופה לפי, קושי בקבלת הפניה או התחייבות לרופא מקצועי מסוים :14תרשים 
   

 38  לפי קופה, קושי בקבלת הפניה או התחייבות לנותן שירות מסוים :15ם תרשי
   

 43  קבלת מידע מהקופות בשנה שקדמה לסקר :16תרשים 
   

 45  )שיעור העונים תשובה נכונה (ידע על זכויות לפי חוק :17תרשים 
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