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  תקציר
  

מכון ברוקדייל את תפקודה -וינט'ג-חוקר מאיירס, 1995מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 

, הנערכים אחת לשנתיים, מחקרי המעקב.  מנקודת מבטם של צרכני השירותיםשל מערכת הבריאות

הגברת ו,  שיפור איכות שירותי הבריאות- עיקריות של החוקהמטרות הבודקים באיזו מידה הושגו 

  . על רקע מגמות כלכליות של ריסון הוצאות והתייעלותהשוויוניות בין קבוצות אוכלוסייה שונות

  

בני ( נערך סקר בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל 2003אוקטובר -בחודשים אוגוסט

ולפיכך , סקר זה הוא החמישי בסדרה. 83% –יה גבוה ושיעור ההיענות ה,  בני אדם1,908רואיינו +). 22

  סקרים קודמים נערכו . הוא מאפשר לעקוב אחר השינויים שהתרחשו במערכת הבריאות לאורך זמן

  .1995- וב1997-ב, 1999-ב, 2001-ב

  

רמת השירות :  וייבחנו השינויים שחלו בתחומים אלו2003-בדוח זה יוצגו ממצאי הסקר שנערך ב

מחסומים של , נגישות השירותים, ביטוחים פרטיים ותשלומים מהכיס, קופות החוליםרצון מושביעות ה

ידע על זכויות  ,מידע לציבור ,מידת השוויוניות בין קבוצות אוכלוסייה, הקופות לשם ריסון הוצאות

  .והערכה כללית של מערכת הבריאות

  

  י כספהנטל בגובה ה, רמת השירותב, רצוןהשביעות רמת שינויים ב

נמצאה , 2003-יש לזכור שב, בבואנו לבחון את השינויים שהתרחשו ברמת שביעות הרצון וברמת השירות

 ירדה ההוצאה 2003-2002בשנים . 1998- שהחלה במערכת הבריאות בעיצומה של תקופת ריסון ההוצאות

 מסך 3.2% (2001-ב₪  מיליון 776- מ-היקף הגירעון צומצם בכל קופות החולים  ו3%-לנפש מתוקננת ב

וקופת חולים מאוחדת ומכבי שירותי בריאות , ∗) מסך ההכנסות1.9% (2003-ב₪  מיליון 446-ל) ההכנסות

  .  בעודף2002אף סיימו את שנת 

  

 89%( נשמרה רמה גבוהה של שביעות רצון מקופות החולים 2003-עולה כי ב 2003- במנתוני הסקר

שביעות הרצון מתפקוד מערכת הבריאות , לעומת זאת. )2001- ב86% לעומת מרוצים או מרוצים מאוד

 עלתה רמת 2003-ב, לעומת שנים קודמות).  מרוצים או מרוצים מאוד59%(בכללותה הייתה נמוכה יותר 

שביעות הרצון הכללית של המבוטחים בשירותי בריאות כללית ונשמרה רמת שביעות הרצון של 

 לא חל שינוי 2003-2001בתקופה של . קופות צומצמוכך שהפערים בין ה; המבוטחים בקופות האחרות

: גם במדדים נוספים לא חל שינוי. ברמת שביעות הרצון מרוב המרכיבים שנבדקו בנגישות השירותים

  משך תור לרופא מקצועי ; ) דקות או פחות15 דיווחו שהם ממתינים 60%(משך ההמתנה במרפאה 

שביצעו בדיקת ממוגרפיה + 50עור הנשים בנות שי; ) מהמבוטחים המתינו שבוע או פחות50%-כ(

הדיווח על ביצוע בדיקות לחץ דם בחצי השנה שלפני עריכת הסקר  ושיעור) 62%(בשנתיים האחרונות 

)44%.(    

                                                   
∗

 בהסדרי ההתחשבנות שבין הסל הבסיסי לביטוח המשלים וכן יצוין כי בשנתיים האחרונות חלו שינויים 
  .שהסדרים אלו אינם אחידים בין הקופות
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) 2001- ב31% לעומת 26% ( בשירותי הקופהירד שיעור הדיווח על שיפור, 2001-לעומת המצב ב, עם זאת

גם שיעור המדווחים שהתקשו לקבל טיפול רפואי ). 2001- ב9% לעומת 13%(וגדל שיעור הדיווח על הרעה 

שיעור הדיווח על קושי עלה במיוחד בקרב חולים . 2003- ב20%- ל2001- ב13%-שנזקקו לו עלה מ

  .קשישים וערבים, כרוניים

  

לל שיעור בעלי הביטוח המשלים עלה בקרב כ. מדדים נוספים נגעו לשירותים שמחוץ למערכת הציבורית

 עלייה שנבעה בעיקר מעלייה במספר בעלי הביטוח -) 2003- ב72%- ל2001- ב64%-מ(האוכלוסייה 

   77%- ל64%-מ(ובקופת חולים מאוחדת ) 2003- ב69%- ל61%-מ(המשלים בשירותי בריאות כללית 

קרב וב) 72%- ל61%-מ(בקרב חולים כרוניים : שיעור הבעלות עלה גם בקרב אוכלוסיות חלשות; )2003-ב

גידול ניכר חל גם בשיעור הבעלות על ביטוח מסחרי ). 54%- ל45%-מ(בעלי הכנסה בחמישון התחתון 

 גם ביטוח -שיעור בעלי שני סוגי הביטוחים ). 2003- ב34%- ל2001- ב26%-מ(בקרב כלל האוכלוסייה 

 פרטית מהכיס  דיווחו על הוצאה30%-כ. 2003- ב27%- ל2001- ב22%- גדל מ-משלים וגם ביטוח מסחרי 

  ).רופא פרטי או הוצאה אחרת(בשלושת החודשים שקדמו לסקר 

  

תשלומים , ביטוח משלים, כולל דמי ביטוח בריאות(המרואיינים נשאלו האם התשלומים לבריאות 

 31%(שיעור הדיווח על הכבדה במידה רבה עלה . מכבידים עליהם ובאיזו מידה) לקופה ולרופא פרטי

 שהתשלומים אינם 20% דיווחו 2003-ב, במקביל). 2001- ב28% לעומת 2003- בדיווחו על הכבדה רבה

) 38%(דיווחו שיעור גבוה של חולים כרוניים רבה על הכבדה . 2001- ב26%מכבידים עליהם כלל לעומת 

  ).26%(לעומת בעלי הכנסה גבוהה יותר ) 36%(ובעלי הכנסה בחמישון התחתון ) 27%(לעומת בריאים 

  

בשיעור המעריכים את משמעותי  לא חל שינוי 2003-נמצא כי ב, הבריאות של האוכלוסייהבאשר למצב 

משמעותי לא חל שינוי , בדומה לכך). 2001- ב70% לעומת 71%(מצב בריאותם כטוב או כטוב מאוד 

מההשוואה בין הקופות עלה כי אין ). 2001- ב30% לעומת 28%(בשיעור המדווחים על מצוקה נפשית 

שיעור גבוה יותר ממבוטחי , לעומת זאת. גרוע/יהן בשיעור הדיווח על מצב בריאות בינוניהבדל בינ

  ).35%(לאומית חשו בשנת עריכת הסקר מצוקה נפשית שהתקשו להתמודד אתה בעצמם 

  

  תשלומי השתתפות עצמית

 כל קופות החולים גובות כיום ממבוטחיהן דמי השתתפות עצמית, 1998לפי הוראות חוק ההסדרים 

במרפאות חוץ , )במכבי גם בגין ביקור אצל רופא ראשוני(בעבור ביקור ראשון ברבעון אצל רופא מקצועי 

וכן ניתנו פטורים , על התשלומים של כל בני המשפחה לביקורים אלה נקבעה תקרה רבעונית. ובמכונים

אין . אומיקצבת נכות ודמי מזונות מהמוסד לביטוח ל, מתשלום למי שמקבלים קצבת הבטחת הכנסה

, מוקדי לילה, כגון ביקור בחדר מיון, תקרה לתשלומי השתתפות עצמית בעבור שירותים רפואיים נוספים

ובעבור שירותים הניתנים , רפואי-טיפול פרה, שירותים לאם ולילד, קניית אבזרים רפואיים, הסעות

בה התשלומים  עודכן גו1998מאז החלתן של הוראות חוק ההסדרים . במסגרת הביטוח המשלים

  .2003העדכון האחרון היה ביוני ; והפטורים

  

זאת על אף הזמן שחלף מאז ; ניתן לראות גם כי חלה עלייה קלה בלבד בשיעור היודעים על קיום תקרות

רק . 2003- בהחלת הוראות חוק ההסדרים ולמרות הפצת חוברות מידע בנושא על ידי משרד הבריאות
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 30%(בקרב חולים כרוניים גם היקף הידע נמוך . ות תקרות לתשלומיםמהמרואיינים ידעו כי קיימ 27%

נציין כי ). 19%(ובקרב בעלי הכנסה בחמישון התחתון ) 5%(ונמוך במיוחד בקרב דוברי ערבית ) יודעים

אף שחלק מהקופות מנהלות רישום , ידע לקוי על קיום תקרה לתשלום עלול למנוע ביקורים אצל הרופא

אדם עלול להימנע מביקור אצל רופא אם הוא אינו , שכן. בות תשלום מעבר לתקרהאוטומטי ואינן גו

  .יודע על קיום התקרה וחושב שהביקור כרוך בתשלום

  

  מדדי נגישות הקשורים לתשלומים

המשכנו לעקוב במחקר אחר מדדים , לאור היקפם הרחב של תשלומים מהכיס במערכת הבריאות

 במצבים שבהם המבוטח נזקק לשירות אך ויתר עליו בגלל מדובר. הקשורים לנגישות השירותים

בני  רק, 2003 נקבע כי החל מיוני "2003 ג"התשס, הישראלי למשק הבראה כניתות"ב .התשלום הנדרש

.  ומעלה שמקבלים גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה יהיו זכאים לפטור מאגרת ביקור60 ומעלה ובנות 65

למקבלי דמי מזונות ולמקבלי , 65בלי גמלת הבטחת הכנסה עד גיל רים שניתנו עד אז למקהפטֹו, לפיכך

 לא ברורה ההשפעה של . בוטלו–הבטחת הכנסה ממשרד הדתות בעבור ביקורים אצל רופאים מומחים 

  .שינוי זה על התשובות בסקר

  

 בגלל )לא כולל תרופות (בקופהרפואי על טיפול " ויתרו בשנה האחרונה"המרואיינים נשאלו האם 

שיעור המוותרים היה גבוה . 2001-בדומה לשיעור ב, שישה אחוזים מהם ענו בחיוב. שלום הנדרשהת

 57%יש לציין כי .  בשאר החמישונים4%לעומת , )10%(בקרב בעלי הכנסה בחמישון התחתון 

כמחצית מהמוותרים ענו כי ויתרו על . מהמוותרים אמרו שהרופא המליץ להם על הטיפול שעליו ויתרו

 על 21%,  ויתרו על בדיקות וטיפולים24%,  אצל רופא מקצועי בשנה האחרונה בגלל התשלוםביקור

 מהמוותרים אמרו כי 16% התייעצו עם רופא לפני הוויתור על הטיפול ורק 15%רק . שירות מחוץ לסל

  .קיבלו טיפול חלופי

  

 לעומת 14%(ר הנדרש  עלה שיעור מי שציינו כי ויתרו על תרופה שהרופא רשם בגלל המחי2003בשנת 

) 24%- ל16%-מ(שיעור המוותרים עלה במיוחד בקרב בעלי הכנסה בחמישון התחתון ). 2001- ב11%

עשר -שישה). 18%(שיעור המוותרים גבוה יחסית גם בקרב חולים כרוניים ). 13%- ל5%-מ(ובקרב ערבים 

 על תרופות 17%-ו, ות נגד כאבים ויתרו על תרופ16%, אחוזים ויתרו על תרופות לטיפול במחלות כרוניות

. כרבע מהמוותרים התייעצו עם רופא או עם רוקח לגבי הוויתור. בעיניים ובמערכת העיכול, לטיפול בעור

, תרופה בעלת יותר תופעות לוואי, תרופה זולה יותר: למשל(כשליש מהמוותרים לקחו תרופה חלופית 

  ). דוגמיות ותרופות מחברים, תרופה לשיכוך כאבים

  

שיעור  ).17%(שיעור ניכר דיווחו כי בשנת עריכת הסקר ויתרו על טיפול רפואי או על תרופה בגלל המחיר 

 )20%(ובקרב חולים כרוניים ) 29%(המוותרים גבוה במיוחד בקרב בעלי הכנסה בחמישון התחתון 

  . המשתמשים הרבה בשירותים

  

  פעולות של הקופות לריסון הוצאות

, ות על תקציב הבריאות ועקב פעולותיהן של קופות החולים לריסון הוצאותיהןלאור המגבלות המתמשכ

. עלתה השאלה באיזו מידה קופות החולים מגבילות את מבוטחיהן או מקשות עליהם לקבל שירותים
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נשאלו המרואיינים על מצבים שבהם לא קיבלו או התקשו לקבל הפניה או התחייבות , כדי לבדוק זאת

  .בגלל מחירה הגבוה,  באחרת-צבים שבהם נדרשו להחליף תרופה שהיו רגילים לקחת וכן על מ, מהקופה

  

שלושה אחוזים מהמרואיינים שביקשו הפניה או התחייבות בשנה האחרונה לא קיבלו הפניה או 

קיבלו הפניה או  15%-ו, לא קיבלו הפניה או התחייבות לנותן השירות שרצונוספים  2%, התחייבות

יותר ) 21%(במכבי שירותי בריאות שיעור הדיווח על קושי לקבל הפניה גבוה .  מאמץלאחר, התחייבות

  .מאשר בקופות האחרות

  

בשנה הקודמת לסקר דיווחו שהקופה אחת תרופה לפחות שלושה עשר אחוזים מהמרואיינים שנטלו 

י בריאות שיעורי הדיווח על כך גבוהים במכבי שירות. דרשה מהם להחליף תרופה בגלל מחירה הגבוה

). 6%(וקופת חולים לאומית ) 9%(לעומת שירותי בריאות כללית ) 20%(ובקופת חולים מאוחדת ) 24%(

דיווחו שהקופה דרשה מהם להחליף ,  בקרב האחרים11%לעומת ,  בקרב החולים הכרוניים16%, כמו כן

  .תרופה בגלל מחירה

  

  הערכת רופא המשפחה ופעולות לקידום בריאות

 מרוצים או מרוצים 91%( מיחסו של רופא המשפחה -נה רמת שביעות רצון גבוהה מהממצאים הסתמ

ממשך הזמן ). 84%(וממידת ההקשבה )  מרוצים או מרוצים מאוד88%(מהמקצועיות שלו , )מאוד

  ).78%(שהרופא מקדיש לחולה רמת שביעות הרצון הייתה נמוכה יותר 

  

נים דיווחו שהרופא שאל אותם או שוחח אתם על שיעור נמוך מאוד מהמרואיי, באשר לקידום בריאות

לכל ,  שליש מהמרואיינים-שיעור השיחה בכל נושא היה נמוך . נושאים הקשורים לקידום בריאות

שיעורי שיחה נמוכים במיוחד היו קשורים .  במשך השנה שקדמה לסקרשוחחו עם הרופא, היותר

כדי לספק , ם של הרופאזּוגביהם נדרש איתור ָי נושאים של-) 3%(ולאלימות בבית ) 13%(למצוקה נפשית 

תזונה : היו בנושאים אלו, אך עדיין נמוכים, שיעורי שיחה גבוהים יותר. טיפול נכון רפואית ויעיל כלכלית

בנושאים ). 23%(צריכת סידן , )22%(עישון , )28%(חיסון נגד שפעת , )33%(פעילות גופנית , )37%(נכונה 

דיווחו שהרופא דיבר אתן על צריכת ) 30%( שיעורים נמוכים מאוד של נשים ,הנוגעים לבריאות נשים

  ).3%(דיווחו שהרופא דיבר אתן על טיפול הורמונלי ועל אלימות בבית ) 9%(ושיעורים נמוכים יותר , סידן

  

, קידום בריאות בניתוח שנעשה לשם אפיון האוכלוסיות שדיווחו על שיחה עם הרופא על נושאים של

 עם צעירים ועם,  עם גברים)מובהק סטטיסטית( במידה רבה יותר  הרופאים דיברו על עישוןנמצא כי

עם חולים כרוניים ועם , רופאים שוחחו על תזונה עם צעירים.  שנוטים יותר מאחרים לעשן-דוברי ערבית 

אולם , יתעם חולים כרוניים ועם דוברי ערב, על אלימות בבית דיברו הרופאים עם צעירים. דוברי ערבית

על חיסון נגד שפעת ועל בדיקות ראייה ושמיעה הרופאים דיברו יותר עם . לא נמצא הבדל מובהק לפי מין

  .עם חולים כרוניים ועם דוברי ערבית ורוסית,  ומעלה65מבוגרים בני 

  

, למשל(שסבר כי קבוצות אלה נתונות בסיכון רב יותר , ייתכן כי חלק מהשיחות נוצרו ביוזמת הרופא

דבר שיכול להסביר ; ייתכן גם כי חלקן נוצרו ביוזמת המבוטחים, אולם, )שפעת או מצוקה נפשית, שוןעי

  .שיעור שיחות גבוה יותר בקרב צעירים
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  ידע על זכויות ומידע לציבור

זכויות  "- הופצה לכל האזרחים חוברת המידע של משרד הבריאות ומועצת הבריאות 2003בראשית שנת 

 על סדרת שאלות שנשאלו 2003בעקבות כך חזרנו בסקר ". ביטוח בריאות ממלכתיהמבוטחים לפי חוק 

חל שיפור קל בידע , 2001לעומת שנת .  לגבי הידע על זכויות ועל מגבלות במערכת הבריאות2001-גם ב

. בפרט לגבי מגבלות בקבלת שירות, אולם עדיין רמת הידע של הציבור הייתה לקויה, בנושאים שונים

, ושה אחוזים בלבד מהמרואיינים ידעו שהקופה אינה חייבת להשתתף במימון אשפוז סיעודיעשרים ושל

 49%-ו, כך שלא ניתן לקבל כל תרופה או כל טיפול רפואי;  בלבד ידעו שקיים סל שירותים מוגבל28%

  .מהמרואיינים ידעו שבמקרים לא דחופים הקופה רשאית לקבוע באילו בתי חולים יהיה האשפוז

  

 מהמרואיינים ידעו שכל תושב זכאי 82%: לגבי זכויות נבדק במספר תחומים ונמצא רחב יותרהידע 

כל מבוטח יכול שנות נציב לתלונות הציבור ו ידעו שכל קופה חייבת לַמ78%, לעבור לכל קופה שירצה

ואנה שיעור נמוך יותר ידעו שאסור לקופה לדחות פונים לביטוח המשלים בת, אולם. לפנות אליו ישירות

  .דבר שעלול למנוע ניסיון הצטרפות לתוכניות; )43%(של מחלות או של גיל 

  

רמת הידע של קשישים בעלי הכנסה בחמישון התחתון ושל קשישים דוברי רוסית הייתה , באופן כללי

  .נמוכה מזו של אחרים

  

רובם . ו לבירוריםלהסברים א,  ענו שהם יודעים לאן לפנות אם יזדקקו למידע לא רפואי84%יש לציין כי 

 18%, פנו לגורם מנהלי בקופה שלהםכמחצית אמרו שִי: ראו בקופת החולים שלהם את הכתובת לפנייה

  .פנו לגורם רפואי בקופה ציינו כי ִי8%, אמרו שייעזרו בשירותי מידע של הקופה

  

  הערכת תפקוד מערכת הבריאות וחששות לגבי העתיד

, טיפול ממושך, כולל שירותי אשפוז(וד מערכת הבריאות המרואיינים נשאלו שאלה כללית על תפק

תשעה אחוזים ענו שהם מרוצים מאוד . ולא רק על שירותי קופות החולים, )רפואת שיניים וכדומה

שביעות הרצון ממערכת הבריאות הייתה גבוהה יותר .  ענו שהם מרוצים50%ממערכת הבריאות ועוד 

עורים אלה נמוכים משיעורי שביעות הרצון הכללית מקופות נציין כי שי. בקרב קשישים ובקרב ערבים

  ).  מרוצים59% מרוצים מאוד ועוד 30%(החולים 

  

באיזו מידה הם חוששים שאם יחלו במחלה קשה לא יקבלו את הטיפול הרפואי נשאלו עוד המרואיינים 

יקבלו טיפול שלא " חוששים מאוד"או " חוששים"חמישים וארבעה אחוזים ענו שהם . המתקדם ביותר

שלא יוכלו לשלם עבור הטיפול הרפואי " חוששים מאוד"או " חוששים" ענו שהם 61%; רפואי מתקדם

אם יזדקקו ) במוסד או בבית( ענו כך לגבי מימון טיפול סיעודי 64%; שיזדקקו לו אם יחלו במחלה קשה

  .לו

  

קדם ומימון טיפול במקרה כדי לאפיין את המדווחים על רמה גבוהה של חששות לגבי קבלת טיפול מת

של בעלי הכנסה , נמצא כי רמת החששות של חולים כרוניים. משתניים-ערכנו סדרת ניתוחים רב, הצורך

   .בחמישון התחתון ושל נשים הייתה גבוהה לעומת אחרים

  



 vi

מה הדבר החשוב ביותר שהממשלה יכולה לעשות כדי לשפר בשאלה פתוחה נשאלו המרואיינים , לבסוף

ארבעים וארבעה אחוזים ענו שעליה להפחית את התשלומים לבריאות .  הבריאות בישראלאת מערכת

 ענו שיש צורך להרחיב את סל השירותים 26%, )פרוגרסיביות בתשלום, הנחות, כולל מס בריאות(

 ציינו שיש לשפר את הנגישות ואת 19%,  ענו שיש לשפר את איכות הצוות הרפואי23%, והתרופות

.  ענו שיש לשפר את נגישות שירותי הקהילה ואת זמינותם16%-ו, רותי בתי החוליםהזמינות של שי

, פחות קופות, יותר תחרות: כגון(שישה עשר אחוזים נוספים ציינו שינויים הקשורים במבנה המערכת 

  ).הביטוח הממלכתי, שכר הרופאים

  

  נגישות השירותיםבמידת השוויוניות בין אוכלוסיות בשביעות הרצון ו
השווינו בין תשובותיהם של חולים כרוניים , 2003-די ללמוד על מידת השוויוניות במערכת בכ

, בין תשובותיהם של בעלי הכנסה נמוכה לתשובותיהם של בעלי הכנסה גבוהה, לתשובותיהם של בריאים

  .ובין תשובותיהם של דוברי ערבית לאלו של דוברי עברית

  

ים כרוניים ולבעלי הכנסה נמוכה היו יותר קשיים במערכת  עולה כי לחול2003מניתוח נתוני סקר 

הם דיווחו יותר כי התשלומים לבריאות מכבידים עליהם במידה רבה ושהם . לעומת אחרים, הבריאות

על טיפול רפואי או על תרופה בגלל  בשנה האחרונה ורבים יותר מקרבם גם ויתרו. אינם סבירים

בקרב החולים הכרוניים דיווחו על שביעות רצון גבוהה מהרמה שיעורים גבוהים , לעומת זאת. התשלום

שיעורים גבוהים בקרב בעלי הכנסה נמוכה . מיחסו כלפיהם ומזמינותו, המקצועית של רופא המשפחה

ושיעורים גבוהים , מקופת החולים באופן כללי וממבחר התרופות בה, היו שבעי רצון ממערכת הבריאות

  .ריאות לעומת השנה שעברהסברו כי חל שיפור במערכת הב

  

 על שביעות רצון גבוהה יותר משירותי הקופות ועל נגישות 2003-דיווחו ב, לעומת האחרים, הערבים

שיעורים גבוהים יותר בקרבם אמרו כי חל שיפור בשירותי הקופה לעומת . השירותים בקופות וזמינותם

ושהם , ות הכבידו עליהם במידה רבהשיעורים נמוכים יותר דיווחו שהתשלומים לבריא. השנה שעברה

נמצא כי שיעורים נמוכים יותר בקרבם מחזיקים בבעלותם , עם זאת. ויתרו על טיפול בגלל התשלום

  .ביטוח משלים או ביטוח מסחרי

  

  :בדוח נדונות סוגיות מדיניות העולות מהממצאים

ההיקף הניכר של לאור , זאת.  על השוויוניות בנגישותתשלומים הנדרשים מהתושביםהשפעת ה 

תשלומים מהכיס מצד אחד ולאור שיעור הוויתור הגבוה בקרב בעלי הכנסה נמוכה וחולים כרוניים על 

 . מצד אחר-טיפול רפואי או על תרופות בגלל תשלום 
 )לעומת שביעות הרצון משירותי הקופות (נמוכה יחסית מתפקוד המערכת בכללותההרצון ה שביעות 

  .ות מהעתיד חשששלגבוהה הרמה הוכן 

  .ממלכתימגבלות לפי חוק ביטוח בריאות על לקוי של הציבור על זכויות וה ידעה 
  

,  בפני שר הבריאות והנהלת משרד הבריאות2004ממצאי המחקר הופצו בהרחבה והוצגו כבר בראשית 

ממצאים עיקריים צוטטו גם בוועדות . בפני חברי מועצת הבריאות וחברי ההנהלה של קופות החולים

  .כנסת ובאמצעי התקשורתה
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  דברי תודה
  

, אנו מודות לחברי ועדת ההיגוי למחקר שסייעו להתמקד בנושאי המחקר העיקריים ולבנות את השאלון

  :וכן נתנו הערות מועילות על משמעות הממצאים

ל משרד "משנה למנכ, ר יצחק ברלוביץ"ד; משרד הבריאות, ל לכלכלה ולביטוח בריאות"סמנכ, נון-גבי בן

ל לקופות חולים "סמנכ, ו'בוינג- מיכל עבאדי;ל משרד הבריאות"משנה למנכ, ר בועז לב"ד; בריאותה

, מנהלת תחום סקרים והערכה, ענת שמש; משרד הבריאות, יועץ, ראובן שטיינר; משרד הבריאות, ן"ושב

בי שירותי מכ, כלכלן ראשי, פרנסיס וודר "ד; משרד האוצר, רכז בריאות, רביב סובול; משרד הבריאות

-קופת, מבקר פנימי, דוד סומך; שירותי בריאות כללית, עוזרת ראש חטיבת קהילה, נורית לקס; בריאות

ר מיקי "ד; מכבי שירותי בריאות, רותיםילהערכת שלקה מנהלת מח, נורית פרידמן; חולים מאוחדת

  . ראש אגף תכנון שירותי בריאות כללית, שרף

  

צרכני בריאות (י "ר צב"יו, מידד גיסין; יאות במוסד לביטוח לאומימנהל תחום מחקרי בר, ק בנדלק'ז

  .ר האגודה לזכויות החולה"יו, עדינה מרקס; )ישראל

  

ולהנהלת ,  אבי ישראלי'פרופ, ל משרד הבריאות"וכן למנכ, דני נווה, אנו מודים גם לשר הבריאות

 חולים מאוחדת ולחברי - וקופתאנו מודים לחברי ההנהלה של שירותי בריאות כללית, כמו כן. המשרד

והדיונים שהתקיימו סייעו לנו בהבנת , ממצאים ראשונים של המחקר הוצגו בפניהם. מועצת הבריאות

  .משמעות הממצאים ופירושם

  

ק חביב על הערותיהם המועילות במהלך המחקר וכתיבת 'ללאון אפשטיין ולג, תודה מיוחדת לברוך רוזן

לאביגיל דובני ולדן יובל שהשתתפו בסקרים שנערכו בשנים , נשטייןלמרים גרי, לאיילת ברג; הדוח

ללסלי קליינמן על ההבאה לדפוס ולאילנה פרידמן על הסיוע , לענת ברבריאן על העריכה; הקודמות
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  מבוא. 1
  

   רקע1.1
 מכון ברוקדייל מחקר מעקב-וינט'ג- עורך מאיירס1995מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 

, דרת מדדים קבועיםלשם כך פותחה ס.  מנקודת מבטם של הצרכנים,אחר תפקוד מערכת הבריאות

לפנייה מחוץ למערכת הציבורית , לאיכות השירותים, הנוגעים לשביעות הרצון משירותי קופות החולים

שנתיים והוא מאפשר לעקוב אחר -בסקרים דו, המידע נאסף באופן שוטף. ולנטל הכספי על המבוטחים

  . מגמות לאורך זמן

  

משלב בין ממצאים , החמישי בסדרה, הנוכחיהדוח . עד כה פורסמו במסגרת המחקר ארבעה דוחות

לבין , בין מגמות במדדים שאחריהם נערך מעקב לאורך זמן, 2003מסקר האוכלוסייה שנערך בסוף 

  .התפתחויות ושינויים במערכת הבריאות

  

מדדי , תשלומים מהכיס: 2003בדוח יוצגו גם ממצאים לגבי נושאים נוספים שנבחנו לעומק בסקר 

ידע על זכויות ומידע לציבור , פעולות של קופות החולים לריסון הוצאות,  לתשלוםנגישות הקשורים

  .והערכת תפקוד מערכת הבריאות וחששות לגבי העתיד

  

מאחר שהוא מביא את נקודת מבטם של , המחקר חשוב במיוחד לקובעי המדיניות במערכת הבריאות

ת השירות ואחר איכות הטיפול ממצאיו מאפשרים לעקוב לאורך זמן אחר רמ. הצרכנים במערכת

, הוא מאיר תחומים שבהם רמת התפקוד לקויה, כמו כן. הפועלת בתנאי מחסור, במערכת הבריאות

  . ותורם בכך להעלאת תחומים אלה לדיון ציבורי ולקידום תכנון מענים מתאימים על ידי קובעי המדיניות

  

  מדיניות הבריאות

מתן כיסוי ,  ממלכתי היו ייצוב כלכלי של מערכת הבריאותמטרותיו העיקריות של חוק ביטוח בריאות

חלוקת משאבים לפי צורכי הבריאות של , הבטחת חופש מעבר בין קופות, ביטוחי מלא לאוכלוסייה

וכתוצאה מכך גם שיפור רמת השירות וכן השגת שוויון בין אזורים ובין , המבוטחים בכל קופה

גם בחשש שמא מטרותיו לא יושגו או שיהיו לו תוצאות לוואי לא ה ָויישום החוק לּו, עם זאת. אוכלוסיות

הגבלות חופש הבחירה וחוסר  ,כגון הידרדרות איכות השירות עקב הגבלת התחרות בין הקופות, רצויות

  .שוויון בשירותים בין אזורים בין אוכלוסיות

  

ות שנכללו בחוקי באמצעות יוזמות חקיקה ממשלתי נעשו בחוק שינויים מהותיים 1997החל משנת 

 על פיקוחהאת מגמתה של הממשלה להגביר את , בין היתר ,השינויים ביטאו ).2004, חורב(ההסדרים 

 הוצאות מערכת לרסן את בעיקר כדי, זאת. תהליכי קבלת ההחלטות בקופות החוליםעל הניהול ו

מגמה נוספת . 1997- ב והגיע לשיאו1996 שהחל בשנת , לנוכח הגירעון בתקציבי קופות החולים,הבריאות

הגבלת פעילות ב, שהתבטאה למשל בהגבלת תקציבי הפרסום,  בין הקופותהגבלת התחרותהייתה 

מגמה . לסניפי הדואר  מהקופות עצמן- העברת הליך המעבר בין הקופותבו, הקופות ביישובים קטנים

ל התשלומים  והגדלת חלקם שצמצום ההוצאה הממשלתית לבריאותנוספת בחוקי ההסדרים הייתה 
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 על ידי הטלת תשלומי השתתפות עצמית על ביקור רופא במרפאות חוץ ובמכונים –הפרטיים במערכת 

שינוי מהותי נוסף שנכלל ). 1998חוק ההסדרים (וכן על ידי הגדלת תשלומי ההשתתפות עבור תרופות 

קשר למצבו ללא ,  היה חיוב קופות החולים לקבל כל פונה לביטוח המשלים1998בחוק ההסדרים 

  . הרפואי

  

גם בשנים האחרונות נמשכה מגמת ריסון הוצאותיהן של הקופות מצד אחד והגדלת נטל התשלומים על 

ריסון ההוצאות התבטא בהגבלת המשאבים המוקצים לתמיכה בקופות החולים . האזרחים מצד אחר

לעומת ) שפוז פסיכיאטריבניכוי א(בלבד ₪  מיליון 78 הוקצו לקופות החולים 2002-ב"). רשת ביטחון("

חולקו כספי רשת , 2002על פי הקריטריונים שנקבעו על ידי שר הבריאות לשנת . 2001-ב₪  מיליון 195

  . הביטחון לקופות החולים רק לאחר חתימת תוכניות תלת שנתיות לייצוב כלכלי

  

לות סל הוקטן שיעור השתתפות הממשלה בע:  ננקטו פעולות אלהה הממשלותכדי לרסן את הוצא

; )2002 בשנת 43.6% על ידי השתתפות הממשלה לעומת ההסל מומנעלות  מ48% 1998בשנת (הבריאות 

הוקדש פרק שלם למערכת הבריאות ובו הוחלט על  "2003 ג"התשס, הישראלי למשק הבראה כניתות"ב

אנשי הוחלט על גביית מס בריאות מ, בין היתר.  התשלומים על האזרחיםהיקףמספר צעדים להגדלת 

חוק המדיניות ( שבעבר היו פטורים מתשלום -מעקרות בית וממקבלי פנסייה מוקדמת , צבא קבע

 60אלא אם כן הן בנות (בוטלו הנחות שניתנו למקבלי הבטחת הכנסה  ).2004הכלכלית לשנת הכספים 

 תשלומי ובוטלו לחלוטין פטורים והנחות למקבלי דמי מזונות ולאברכים על, ) ומעלה65ומעלה או בני 

  ).1.2סעיף , להרחבה על המצב הכספי של מערכת הבריאות ראה להלן(השתתפות עצמית שניתנו בעבר 

  

, למשל, בעיקר בתחום האשפוז ובתי החולים, במסגרת תוכנית זו הוחלט על צעדי ריסון נוספים, בנוסף

אישורים להפחית את מספר ה; להקפיא תוכנית אשפוז ולצמצם את מספר המיטות בבתי החולים

כגון , לפתיחת יחידות מקצועיות חדשות בבתי חולים ולהטיל מכסות על מכשירים רפואיים יקרים

בתחום האשפוז לטיפול הממושך הוחלט להעביר בתי חולים ). MRI(מכשיר לדימות תהודה מגנטית 

  .סיעודיים ציבוריים לבעלות פרטית ולהקצות כספים לפיתוח אשפוז בית

  

.  נכללה גם הקצבה לעדכון עלות הסל בגין התפתחויות טכנולוגיות1998דרים מאז בחוקי ההס, עם זאת

, אולם. )1.5% (  התוספת עמדה על2000בשנת ( מגובה עלות הסל 1% ניתנה תוספת של 2002-1998בשנים 

לא אושרה כל תוספת בגין התפתחות , 2003לאור מדיניות צמצום ההוצאה הממשלתית בשנת 

 0.6% עמדה התוספת על 2005-וב,  מגובה עלות הסל0.25% אושרה תוספת של 2004-ב, טכנולוגית

שעליהם , "שוויון ועזרה הדדית, צדק"לאור התפתחויות אלה ולאור העקרונות של . )2004, לוקסמבורג(

גוברת חשיבותו של מעקב כולל הן אחר מדדי התפקוד של מערכת , מושתת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 והן אחר מדדי נגישות הקשורים בתשלום ואחר מידת השוויוניות –כספי ורמת שירות  מצב - הבריאות

  . בין קבוצות אוכלוסייה

  

   המצב הכספי במערכת הבריאות1.2
כרקע לניתוח הממצאים נסקור כמה מדדים המלמדים על מצבה הכספי של מערכת הבריאות בשנים 

  .האחרונות ועל התפתחויות רלוונטיות עיקריות
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  ה הלאומית לבריאות ההוצא
 8.8%- היא עלתה ל1998ג בשנת " מהתמ8.1%-מ: ההוצאה הלאומית לבריאות נמצאה במגמת עלייה

  . בשנה₪  מיליארד 46- בכ2003- והסתכמה ב2002-ג ב"מהתמ

  

השתנה מאוד ) פרטי(ומשקי הבית ) ציבורי( תקציב המדינה -התמהיל בין הגורמים המממנים , בנוסף

  ; 28% מההוצאה הלאומית לבריאות ומשקי הבית מימנו 72% מימנה הממשלה 1998-ב. בשנים אלו

 הנותרים מומנו מגורם 3% (31% מההוצאה הלאומית ומשקי הבית מימנו 66% הממשלה מימנה 2003-ב

בהשוואה . חלקו של המימון הציבורי הולך ויורד ובמקומו עולה חלקו של המימון הפרטי, כלומר). אחר

  .שווייץ והולנד, ב"אחרי ארה, ראל נמצאת במקום הרביעי בשיעור המימון הפרטייש, לאומית-בין

  

. בחישובי ההוצאה הפרטית לא מובאים בחשבון תשלומי דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי

.  מסך כל מקורות המימון של מערכת הבריאות בישראל25%ההכנסות מדמי ביטוח בריאות משקפות 

  ).2003 ,ים המלח, נון-גבי בן( כאחוז מהשכר מקור זה נגבה ברובו

  

  הכנסות והוצאות הקופות לנפש מתוקננת 
 – 1999 הנתונים שיוצגו להלן מתבססים על דוחות של משרד הבריאות ורואה החשבון ויטקובסקי לשנים

סך עלות סל הבריאות לשנת . 2002 ועל דוחות משרד הבריאות ורואה החשבון ראובן שיף לשנת ;2001

בהתאם למדד יוקר , 2001עלות הסל בשנה זו עודכנה לעומת הסל משנת . ₪ מיליון 21,116 הייתה 2002

 360תוספת של  (1.75%גידול באוכלוסייה של ל, )₪ מיליון 137תוספת של  (0.68%-הבריאות שעלה ב

וכן , ₪ן  מיליו150 בלבד שהיא תוספת של 0.7%-תוספת תרופות וטכנולוגיות חדשות של כל, )₪מיליון 

בהתאם להסכם בין שרי הבריאות לבין שרי האוצר לשנים , ₪ מיליון 202תוספת לבסיס עלות הסל של 

2004-2002.  

  

₪  מיליון 280 לעומת(₪  מיליון 200בסך ) רשת הביטחון(סכום זה כולל גם את תוספת התמיכה לקופות 

₪  מיליון 85לעומת (₪  מיליון 122ך ממנה נוכה אשפוז פסיכיאטרי בבתי החולים הכלליים בס) (20011-ב

הכנסות קופות החולים  ).2001-ב₪  מיליון 195לעומת (בלבד ₪  מיליון 78-ולפיכך הסתכמה ב, )2001-ב

  .2001 לעומת 1.3%- ב2002-ירדו ב

  

 לעומת 2002-כתוצאה מהשינויים בהוצאה הממשלתית לבריאות השתנה הרכב ההכנסות של הקופות ב

; וירידה בהכנסות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי") רשת ביטחון("כה הממשלתית ירידה בתמי: 2001

השתתפות (כנסות ממבוטחים ההייתה עלייה בסעיפי ה, במקביל. ₪ מיליון 430ירידה של , בסך הכול

  . ₪ מיליון 39ועלייה בהכנסות מחוץ לסל ובהכנסות בסך של , ₪ מיליון 139בסך של ) עצמיות ותרופות

  

 2002-סך ההכנסות של קופות החולים לנפש מתוקננת ירדו ב. ן לנפשקנּוזו אף מתחזקת לאחר ִתמגמה 

  .3.8%-והכנסות ממבוטחים עלו ב, 4.3%-ההכנסות מהממשלה ירדו ב. 3.5%- ב2001לעומת 

  

                                                   
שיף על פי מדד המחירים - ויטקובסקי ובדוח חבושה- התיאום בהכנסות לשנה קודמת נעשה בדוחות חבושה 1

  .לצרכן
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, לפי קופה, 2001נפש מתוקננת לשנת ללבין ההכנסות  2002קננת בשנת מהשוואה בין ההכנסות לנפש מתּו

 ובכללית ירידה של 3.5%במאוחדת ירידה של , 3.8%ר לראות כי במכבי ובלאומית חלה ירידה של אפש

3.3%.  

  

 פרט לעלייה בשכר 2001.2 לעומת 3%- ירדה ב2002ההוצאה של קופות החולים לנפש מתוקננת בשנת 

  .חלה ירידה בכל סעיפי ההוצאות

  

במאוחדת , 6.8%- לנפש מתוקננת בלאומית ב ירדה ההוצאה2002- ל2001ניתוח לפי קופה מלמד כי בין 

 3,467(ההוצאה לנפש מתוקננת בכללית היא הגבוהה ביותר . 2.2%- ובכללית ב2.3%-במכבי ב, 5.2%-ב

  ). 3,235₪(ומאוחדת )  3,248₪(לאחריהן מכבי , ) 3,463₪( בלאומית מעט נמוכה יותר 3,)₪

  

  היקף הגירעון 

 הייתה 2001-בהשוואה ל.  מסך ההכנסות1.9%והיה , ₪ מיליון 446 הגירעון הנומינלי עמד על 2002בשנת 

  .ירידה הן בהיקף הגירעון הנומינלי והן בשיעורו מסך ההכנסות

  

מכבי שירותי בריאות וקופת . ת של כל הקופותמניתוח לפי קופה עולה כי חל שיפור בתוצאות הפעילּו

לעומת גירעון בשנת ) בהתאמה, ₪ מיליון 29-ו₪  מיליון 32( בעודף 2002חולים מאוחדת סיימו את שנת 

שהוא נמוך משמעותית מהגירעון של , ₪ מיליון 94קופת חולים לאומית סיימה עם גירעון של . 2001

  ).₪ מיליון 413 (2001גם שירותי בריאות כללית סיימה עם גירעון שהיה נמוך יותר מזה של . 2001

  

 המשיכה מגמת היציבות במכבי ובמאוחדת 2003 כי בשנת מנתוני ביניים ומהערכות קופות החולים עולה

ר החיצוני לקופה על ידי משרדי הבריאות ָקלאחר מינוי הַּב(וחל שיפור נוסף במצב הגירעון של לאומית 

 בגירעון גבוה 2003 חלה הרעה והקופה סיימה את שנת שירותי בריאות כלליתב, לעומת זאת). והאוצר

  .2002יותר מזה של 

  

   המחקרשיטת. 2
  

 תוך השוואה ביניהם לבין ממצאים ,2003-בדוח זה מוצגים ממצאים מסקר אוכלוסייה שנערך ב

בפרק זה תוצג שיטת הדגימה ותוצאות , לפיכך. 1995- וב1997-ב, 1999-ב, 2001-מהסקרים שנערכו ב

  . עבודת השדה בכל אחד מהסקרים

                                                   
אות על פי מדד המחירים שכר ויתרת ההוצ, תיאום בהוצאות לעומת שנה קודמת נעשית בהתאם למדדי אשפוז 2

  .לצרכן
לכללית ההוצאה לנפש . פיתוח ומחלות קשות, ההוצאה לנפש מחושבת בנטרול סעיפי ההוצאות בגין מימון 3

  .1997הגבוהה ביותר מבין הקופות לראשונה מאז 
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  אוכלוסיית הסקר והמדגם 2.1
המסגרת .  ומעלה22בני את כל התושבים  כללו 2003- ו2001, 1999, 1997, 1995סקרי האוכלוסייה בשנים 

 ,ובכל דירה נדגם אקראית אחד הדיירים, ה רשימת הטלפונים הממוחשבת של בזקיתלדגימה הי

  .1התוצאות מפורטות בלוח 

  

  2003- ו2001, 1999, 1997, 1995תוצאות עבודת השדה בסקרי האוכלוסייה בשנים : 1לוח 
  2003  2001  1999  1997  1995  רשנת סק

 2,699 2,799 2,531 1,750 1,600  מספר הטלפונים שנדגמו
 2,276 2,260 2,056 1,463 1,300  1מספר הטלפונים השייכים לאוכלוסיית המחקר

 1,908 1,849 1,727 1,205 1,089  כ שאלונים מלאים"סה
  84%  82%  83%  81%  84%  שיעור ההיענות

            
            :יוןסיבות לאי ריא

  6%  10%  8%  10%  8%  סירוב
  10%  7%  9%  9%  8%  )איתור, בעיות רפואיות, קושי מנטלי, שפה(קשיים ביצירת קשר 

. 22מודם וצעירים מתחת לגיל , פקס, תושבים זרים, מוסדות, בתי עסק:  במחקר לא נכללו מספרי טלפון של1
  .ך חודשיים וקו ללא תשובה במשך חודשייםכן לא נכללו מספרי טלפון שבהם הקו לא היה תקין במש-כמו

  

 השווינו בין מאפייני המדגם בשנת עריכת הסקר לבין מאפייניו בשנה שבה נערך הסקר 1997החל משנת 

בין ). 'נספח ג() 2001 לעומת 2003- ו1999 לעומת 2001, 1997 לעומת 1999; 1995 לעומת 1997(הקודם 

 למעט, ם הדמוגרפיים של המרואייניםההקים במאפיינילא נמצאו הבדלים מוב 1997- ל1995השנים 

 לא נמצאו הבדלים מובהקים במאפייניהם הדמוגרפיים 1999- ל1997בין השנים  . בשפת הריאיוןהבדל

למעט הבדל בשיעור המבוטחים ,  לא נמצאו הבדלים מובהקים2001- ל1999בין השנים . של המרואיינים

 נמצא הבדל בשיעור 2003-גם ב. נוי באוכלוסייה הכלליתהבדל שתאם גם את השי; בקופות החולים

כך שמגמת העלייה בשיעור המבוטחים במכבי על חשבון הירידה בשיעור ; המבוטחים בקופות החולים

  . עמדה בעינה– שירותי בריאות כלליתהמבוטחים ב

  

מתוך נתוני מאפייני האוכלוסייה בישראל  לבין 2003-במאפייני המדגם ערכנו השוואה בין , לבסוף

 ביטוח לאומי על התפלגות המבוטחים לפי קופת חוליםמוסד להלשכה המרכזית לסטטיטיקה ונתוני ה

שנת , לאום, אזור מגורים, גיל: נמצא כי מאפייני האוכלוסייה דומים במשתנים הבאים). נספח ד' ר(

; צאו במשתנה השכלההבדלים נמ. ת בקופת חוליםארץ לידה וחברּו, מין, המועצות לשעבר-עלייה מברית

לעומת שיעור בעלי ההשכלה , כך ששיעור המדווחים על השכלה אקדמית גבוה יותר בקרב המרואיינים

  . 2003ס "האקדמית בנתוני הלמ

  

  שיטת הדגימה והשקלול 2.2
ל אדם משקל קיבל כ בשלב הראשון 4:שוקלל המדגם בשני שלבים,  שאומדני המחקר יהיו מדויקיםכדי

לפי , ממנו נדגםשיחס הדגימה נקבע לפי מספר הטלפונים באזור החיוג . דגםירותו לההמבטא את הסתב

 בשלב השני חולקה האוכלוסייה 5.מספר קווי הטלפון בביתלפי  במשק הבית ו22מספר הבוגרים מעל גיל 

                                                   
  .רותי הייעוץ הסטטיסטי של האוניברסיטה העברית בירושליםיש על פי ייעוץ של חישוב המשקלות נעשה 4
  .שכן נתון זה היה חסר בשאלון,  לא נעשתה התאמה לפי מספר קווי הטלפון בבית1997-  וב1995- בסקרים ב 5
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מדגם כל שכבה ב).  ומעל65מתחת גיל (וגיל ) גברים או נשים( מין ,) יהודים אוערבים( לפי דת , שכבות8-ל

  . ס" לפי נתוני הלמ בחשבון את גודלה באוכלוסייההמביאקיבלה משקל 

  

 6נוסחהה לפיחישוב המשקלות לכל נדגם נעשה 
h

h

j
j

s

s
i n

N
T

M
p
P

w *1**=.  

  

  איסוף הנתונים וכלי המחקר 2.3
כל . מכון ברוקדייל-וינט'נתוני המחקר נאספו בעזרת שאלונים שמולאו בראיונות טלפוניים שהתבצעו בג

.  במיוחד לכךשהוכשרוידי מראיינים - עלהראיונות בוצעו.  דקות בממוצע20 עד 15-כריאיון ארך 

  . להתאימם לאוכלוסיות העיקריות שאינן דוברות עבריתכדי, השאלונים תורגמו לערבית ולרוסית

  

 ,רמת שירותב, שביעות רצוןמגמות לאורך זמן ב:  כלל שאלון המחקר את הנושאים הבאים2003בשנת 

; מדדי נגישות לשירותים; )ביטוחים הוצאות אחרות, השתתפות(תשלומים מהכיס ; נטל כספיב

ידע של הציבור על זכויותיו ; הערכת תפקוד מערכת הבריאות; מחסומים של הקופה לריסון הוצאות

  .ומידע

  

כדי , שנלקחו מהשאלונים מהסקרים בשנים קודמותנכללו שאלות  2003המחקר של שנת בשאלון 

שצוות המחקר וועדת וספו שאלות בנושאים נכן -כמו. בטיח המשכיות המעקב אחר מדדים מרכזייםלה

תורגמו חלק מהשאלות . ההיגוי החליטו כי הם נושאים על סדר היום ויש להתעמק ולחוקרם לעומק

  . שימוש במחקרים דומים בארצות אחרותםשנעשה בהמשאלונים 

  

  שיטות ניתוח הנתונים  2.4
-ניתוח דו). SPSS) Statistical Package for the Social Sciencesנים נעשה באמצעות תוכנת ניתוח הנתו

משתני נעשה -ניתוח רב.  בריבוע לבדיקת קשר בין משתנים לא רציפיםχמשתני נעשה באמצעות מבחני 

 מבטא את Odds Ratio-ברגרסיה זו מדד ה. המשתנה התלוי דיכוטומי; באמצעות רגרסיה לוגיסטית

כאשר המשתנה  7.וצמת ההשפעה העצמאית של כל אחד מהמשתנים הבלתי תלויים הנכללים במודלע

 CATREG מסוגהתלוי הוא בעל יותר משתי קטגוריות אך אינו רציף נעשה שימוש ברגרסיה קטגוריאלית 

                                                   

6 wi=המשקל שקיבל הפרטi;
P
p

s

s
) 'וכו, 02,03,04( הינו היחס בין מספר הטלפונים באוכלוסייה לכל אזור חיוג 

M; )כולל נפל ואפס(כל אזור חיוג במספר הטלפונים במדגם ן ביל jמספר הבוגרים במשק הבית והוא -jT הוא 

היחס . מספר קווי הטלפון במשק הבית
N
n

h

h
) ס"לפי נתוני הלמ( שווה ליחס בין מספר הפרטים באוכלוסייה 

  .h לבין מספר הפרטים במדגם בשכבה hבשכבה 
השפעה עצמאית חיובית של משתנה משמעותה היא שבעלי מאפיין זה נוטים לענות בחיוב על המשתנה התלוי  7

ב על השפעה עצמאית שלילית משמעותה שבעלי מאפיין זה נוטים לענות בחיו. יותר ממי שאין להם מאפיין זה
  .המשתנה התלוי פחות ממי שאין להם מאפיין זה
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)Regression with Optimal Scaling( . ברגרסיה זו הסטטיסטיFמבטא את עוצמת ההשפעה העצמאית של  

  .כל אחד מהמשתנים הבלתי תלויים הנכללים במודל

  .כל הלוחות מוצגים בנספחים לדוח זה

  

  ממצאים. 3
  

  ברמת השירות הנתפסת ובנטל הכספי,  שינויים בשביעות הרצון3.1
רמת , שעל פיהם אנו עוקבים אחר שביעות הרצון, נבנו מדדים, כדי לבחון אילו שינויים התרחשו במערכת

השוואה בין . מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אחר הנטל הכספי הנתפסהשירות הנתפסת ו

 בנוסף לבחינת השינויים לאורך 8. לממצאים משנים קודמות מלמדת על מגמת השינוי2003-הממצאים ב

  .2003לפי ממצאי הסקר לשנת , השנים מצוינים בפרק זה גם הבדלים עיקריים בין הקופות

  

  ופות החולים לאורך השניםשביעות רצון משירות ק. א
- 2001 בשנים  - רמה גבוהה של שביעות רצון מקופות החולים נשמרה גם בתקופה של ריסון תקציבי

2003 .  

  

 המרואיינים נשאלו באיזו מידה הם מרוצים משירותי .שביעות רצון כללית משירותי קופת החולים

 היו מרוצים או 89%: ת הרצון הכללית עלייה קלה בשביעו הייתה2003-בנמצא ש. קופת החולים שלהם

  ). 1תרשים  (2001- ב86%מרוצים מאוד לעומת 

  

 2003, שביעות הרצון מקופת החולים באופן כללי :1תרשים 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0.05<95-97P  
0.01<99-01P  
0.05<01-03P  

                                                   
כל ההבדלים המדווחים . נערכו מבחני מובהקות על הבדלים בין שנים ועל הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה 8

  .p >0.05במסמך זה נמצאו מובהקים סטטיסטית 

22 28 26 27 30

61
63 63 59 59

8108713

4324 3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1995 (83%) 1997(91%) 1999 (89%)  2001 (86%) 2003 (89%)

מרוצה מאוד מרוצה לא כל כך מרוצה לא מרוצה

% 
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שירותי העלייה בשביעות הרצון הכללית נבעה בעיקר מעלייה בשיעור המרוצים מאוד בקרב מבוטחי 

, 2003-ב, בעקבות זאת. 2001בעוד שבשאר הקופות נשמרה רמת שביעות הרצון לעומת , בריאות כללית

כך שלא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין קופות החולים ברמת שביעות , נסגר הפער בין הקופות

  ).2תרשים  (9הרצון הכללית

  

  ) צים ומרוצים מאודמרו(לפי קופה , שביעות הרצון  מקופת החולים: 2תרשים  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בתשובה לשאלות מפורטות על שביעות רצון מתחומי שירות שונים .שביעות רצון לפי תחומי שירות

, עם זאת. רוב תחומי השירות שנבדקוב לא חל שינוי בשביעות הרצון 2003- ל2001נמצא כי בין השנים 

ת שבה ניתן לקבל לּוהַק, מבחר התרופות: ותנמצאה ירידה בשביעות הרצון בתחומים הקשורים לנגיש

חלה עלייה בשביעות הרצון . יות והתחייבויותת שבה ניתן לקבל הפַנלּובקופה תרופות שהרופא רשם והַק

ערכנו , 2003-כדי להשוות בין שביעות הרצון של מבוטחי הקופות השונות ב). 1ח אלו(משירותי המעבדות 

, הכנסה נמוכה, מחלה כרונית, מין,  ומעלה65גיל : ני רקע עיקרייםמשתני שבו פיקחנו על משת-ניתוח רב

  .שפה רוסית, שפה ערבית

  

משירותי , יותת קבלת ההפַנלּומַק, ת קבלת התרופותלּומַק, רמת שביעות הרצון ממבחר התרופות

תקני הקופה ומטיפוחם גבוהה יותר במאוחדת ובמכבי לעומת שביעות הרצון של מניקיון ִמ, המעבדה

רמת שביעות הרצון במכבי מיחס האחיות נמוכה יותר מזו שבקופות ). 2ח אלו(בוטחי כללית ולאומית מ

ובקופת חולים מאוחדת רמת שביעות הרצון מיחס הפקידים גבוהה לעומת זו שבקופות , האחרות

  .אחרותה

  

                                                   
נמצא כי בקופת )  מצב בריאות,לאום, הכנסה, מין, גיל( שבו פיקחנו על מאפייני האוכלוסייה משתני-רבבניתוח  9

חולים מאוחדת ובמכבי שירותי בריאות שביעות הרצון הכללית ושביעות הרצון מתחומי שירות שונים גבוהה 
  .לעומת הקופות האחרות

95
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, שתני רקעלאחר פיקוח על מ, מאוחדת ולאומית מהקופה, רמת שביעות הרצון הכללית של מבוטחי מכבי

שביעות הרצון בקרב דוברי ערבית הייתה גבוהה . גבוהה יותר מזו של מבוטחי שירותי בריאות כללית

ולעומת זאת שביעות הרצון בקרב דוברי רוסית הייתה נמוכה יותר מזו של , יותר מזו של האחרים

  .האחרים

  

 חשו בשיפור 2003- האם ב המרואיינים נשאלו.תפיסת שיפור או הרעה בשירותי הקופה בשנה האחרונה

היה גבוה ) 26%(שיעור הדיווח על שיפור . או בהרעה בשירותי הקופה לעומת השנה שקדמה לסקר

שיעור הדיווח על שיפור היה נמוך יותר , 2001לעומת שנת , עם זאת). 13%(משיעור הדיווח על הרעה 

  ). 2001- ב9% לעומת 13% (ושיעור המדווחים על הרעה היה גבוה יותר, )2001- ב31% לעומת 26%(

 2001- ב10%(בבדיקה לפי קופה נמצא כי בשירותי בריאות כללית לא חל שינוי בשיעור הדיווח על הרעה 

   15%- ל2001- ב8%-מ(במכבי ובלאומית הוכפל שיעור זה , אולם במאוחדת, )2003- ב12%לעומת 

  .הרצון הכלליתוחה לעיל לגבי שביעות מגמה זו תואמת את המגמה שדּו). 2003-ב

  

לעומת הקופות , )15%- ל33%-מ(שיעור הדיווח על שיפור בקופת חולים מאוחדת ירד משמעותית 

 34%- במכבי ו15%,  בכללית31%(שבהן לא חל שינוי בשיעור הדיווח על שיפור בשנה האחרונה , האחרות

  ). בלאומית

  

  רמת השירות הנתפסת בקופות החולים לאורך השנים. ב

בחינת המגמות שחלו במדדים אלה . וכמים הנתונים של מדדי זמינות השירותים ונגישותם מס1 בלוחב

  . מראה כי במרביתם לא חל שינוי2001 לעומת 2003בשנת 

  

לא חל שינוי במשך ההמתנה . משך ההמתנה במרפאת רופא המשפחה ומשך המתנה לתור למומחה

 51%(במשך התור לרופא מקצועי ו)  דקות או פחות15 המתינו 60%(במרפאה לרופא ראשוני 

  ). מהמבוטחים ממתינים שבוע או פחות

  

 38%( בשירותי בריאות כללית ממתינים יותר לרופא מקצועי 2003-מהשוואה בין הקופות עולה כי ב

ממתינים יותר משבועיים מהזמנת התור ועד לקבלת הטיפול אצל רופא מומחה לעומת כרבע בשאר 

  ).הקופות

  

, ) דקות15עד (במאוחדת שיעור המבוטחים הממתינים פחות לרופא המשפחה , תלעומת שאר הקופו

ההבדלים בין הקופות נשארים גם לאחר פיקוח על משתני רקע . גבוה יותר) עד שבוע(ולתור למומחה 

  . עיקריים

  

ל ת שעות העבודה שחּו אין שינוי בתפיסת נֹו2003- ב2001 עולה כי לעומת 1ח בלו מ.נוחות שעות העבודה

ת חּועם זאת שיעור המרוצים מאוד מנֹו. של רופאים מקצועיים ושל עובדי המשרד, רופאים ראשוניים

 לא נמצא 2003-ב. משתני-רבההבדל בין השנים נשמר גם בניתוח . שעות העבודה של המעבדה ירד מעט

  . הבדל בין הקופות בהערכת נוחות שעות העבודה
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: שאלנו. נוסף הוא תפיסת מידת הקושי בקבלת טיפול רפואי מדד נגישות .קושי בקבלת טיפול רפואי

שאלה זו מתייחסת לקושי ". ?באופן כללי עד כמה קשה או קל לך לקבל טיפול רפואי כשאתה זקוק לו"

שיעור . 'תשלום וכד, ביורוקרטיה, שעות, מרחק: שיכולות להיות לו סיבות שונות, כללי בנגישות הטיפול

  ). 1ח בלו (2003- ב20%- ל2001- ב13%-הדיווח על קושי עלה מ

  

 בשיעור 2001- ל2003בחינת מגמת השינוי בין . משתני-השינוי בין השנים נמצא מובהק גם בניתוח רב

הדיווח על קושי לפי קופה מלמדת כי קיימת עלייה מובהקת בשיעור הדיווח על קושי לקבל טיפול 

  .במכבי ובמאוחדת, בכללית

  

נמצא בקרב מבוטחי שירותי ) 22%(הגבוה ביותר על קושי בקבלת טיפול רפואי  שיעור הדיווח 2003בשנת 

  . בריאות כללית

  

- רבערכנו ניתוח , 2003- יותר בקושי בקבלת טיפול רפואי בותחשה, אוכלוסייההכדי לאתר את קבוצות 

 רותחב, הכנסה בחמישון התחתון, מהניתוח עולה כי המשתנים חולה כרוני.  לפי מאפייני רקעמשתני

 מנבאים קושי בקבלת 65להיות דובר ערבית ולהיות צעיר מגיל , להיות אישה, שירותי בריאות כלליתב

  ). 1ח בלו(טיפול רפואי 

  

   מדדים לטיפול רפואי. ג

סדרת מדדים הנוגעת להיבטים של הטיפול הרפואי במבוטחים ולהערכת מצב הבריאות מפורטת בנספח 

  . ג

  

  רפואה מונעת
שדיווחו על ביצוע בדיקת ממוגרפיה + 50 בדקנו את שיעור בנות .יקת ממוגרפיהשיעור ביצוע בד

 חל גידול בשיעורי ביצוע 2003-אולם ב, )62%(השיעור הכללי לא השתנה . בשנתיים האחרונות

כך שאין עוד הבדל בינן לבין קבוצות ; הממוגרפיה בקרב נשים בחמישון התחתון ובקרב נשים ערביות

  ).3 תרשים(ה אחרות יאוכלוסי

  

לעומת .  לא נמצא הבדל מובהק בשיעורי ביצוע ממוגרפיה בין הקופות2003- עולה כי במשתני-רבמניתוח 

  .)2 גלוח (65נמצאה השפעה עצמאית שלילית לגיל מעל , זאת
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  לפי קבוצות אוכלוסייה ,  בשנתיים האחרונות+50בנות בקרב בדיקות ממוגרפיה : 3תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 * *PP0011--0033<<00..0055  

  

לא ) 44%(שיעור הדיווח על בדיקת לחץ דם בחצי השנה האחרונה , 2003- ב.שיעור ביצוע בדיקת לחץ דם

) 3לוח ג( מסוג רגרסיה לוגיסטית משתני-רבבניתוח . מגמת יציבות זו נשמרה בכל הקופות. השתנה

שפעה עצמאית חיובית על  נמצאה ה-מחלה כרונית ודוברי ערבית , להיות אישה, 65 גיל מעל -למשתנים 

  .ביצוע בדיקות לחץ דם בחצי שנה האחרונה

  

  קידום בריאות
חינוך לבריאות ורפואה מונעת הם מבין היעדים החשובים במסגרת שירותי הרפואה , קידום בריאות

סוציאליות בידי -בדקנו הן את פעולות קידום הבריאות והן את אבחון הבעיות הפסיכו. ובריאות הציבור

כל המרואיינים נשאלו האם בשנה האחרונה רופא המשפחה שאל אותם או דיבר אתם  .משפחהרופא ה

חיסון נגד , עישון, צריכת סידן, מצוקה נפשית,  אלימות בבית– על נושאים הקשורים לקידום בריאות

  .בדיקות ראייה ושמיעה, תזונה נכונה, פעילות גופנית, שפעת

  

, על בדיקות ראייה ושמיעה (חה עם הרופא על כל אחד מהנושאים מוצג שיעור הדיווחים על שי4בתרשים 

. שליש מהמרואיינים שוחחו עם הרופא,  לכל היותר-שיעור השיחה בכל נושא היה נמוך . )6תרשים ' ר

) 13%(מצוקה נפשית : סוציאליות שיעורי השיחה היו נמוכים במיוחד-בנושאים הקשורים לבעיות פסיכו

 כדי לספק טיפול נכון רפואית ויעיל ,שאים אלו נדרש איתור יזום מצד הרופאבנו). 3%(ואלימות בבית 

, )33%(פעילות גופנית , )37%(תזונה נכונה : שיעורי שיחה גבוהים יותר נמצאו בנושאים אלו. כלכלית

  ). 23%(צריכת סידן , )22%(עישון , )28%(חיסון שפעת 

  

למעט עלייה .  ולפי קופה2001ינוי לעומת הסקר של בהיקף הפעילות בכל הנושאים לא חל ש, באופן כללי

   28%-מ(שחלה בשיעור הדיווח על שיחה עם הרופא בנושא פעילות גופנית בשירותי בריאות כללית 

  ).33%-ל
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 רופא המשפחה בשנה האחרונה על נושאי קידום בריאות שיחה עם:4תרשים 
*

   2001, 2003שנים , 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .יינים לא נשאלו על שיחה בנושא חיסון נגד שפעת וצריכת סידן המרוא2001בשנת * 

  

יותר שוחחו עם הרופא על   במכבי,האחרותהחולים  נמצא כי לעומת קופות 2003-בהשוואה בין הקופות ב

 - ההבדלים נשמרים גם בניתוח רב). 6, 5מים תרשי(פחות שוחחו על חיסון נגד שפעת , לעומת זאת; עישון

  . משתני

  

 ,חיסון נגד שפעת (האחרונה על נושאי קידום בריאותבשנה רופא המשפחה שיחה עם  :5תרשים 
   2003,  לפי קופה,)עישון, תזונה, פעילות גופנית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 *P03<0.01 

36

30

19

14

3

37
33

28

22 23

13

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

תזונה נכונה פעילות

גופנית

חיסון נגד

שפעת

עישון צריכת סידן מצוקה

נפשית

אלימות

בבית

2001 2003

% 

19

38

33
31

28

33
30

22
19

36
38

30

23

37

30
28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

עישון* תזונה פעילות גופנית חיסון נגד שפעת*

כללית מכבי מאוחדת לאומית

% 



 

 13

 כדי לאפיין את האוכלוסיות שמדווחות יותר על שיחה עם הרופא .קידום בריאות באוכלוסיות יעד

  ).8ג-4לוחות ג' ר(משתני -כנו ניתוח רבער, בנושאי קידום בריאות

  

שנוטים יותר , עם צעירים ועם דוברי ערבית,  עם גבריםעישוןנמצא כי רופאים נוטים יותר לדבר על 

על ; עם חולים כרוניים ועם דוברי ערבית, קשישים עם תזונהם נוטים לשוחח על ירופא. מאחרים לעשן

 עם - אלימות בביתעל ; ועם דוברי עברית וערבית, ייםעם חולים כרונ, קשישים עם - פעילות גופנית

 מצוקה נפשיתעל ; אולם לא נמצא הבדל מובהק לפי מין, עם חולים כרוניים ועם דוברי ערבית, צעירים

עם חולים כרוניים ועם , עם נשים, מדברים יותר עם אנשים שדיווחו על מצוקה נפשית בשנה האחרונה

 65 הרופאים מדברים עם מבוגרים בני יה ושמיעהין שפעת ובדיקות ראחיסועל ; דוברי ערבית או רוסית

עולה כי שיעור השיחות בנושאים אלה הניתוח מ. דוברי ערבית ורוסיתעם חולים כרוניים ועם , ומעלה

חושב שמבוטח השייך הרופא יא שההסיבה לכך ייתכן כי . גבוה יותר בקרב אוכלוסיות יעד ספציפיות

ייתכן גם כי ). שפעת או מצוקה נפשית, למשל לגבי עישון( בסיכון רב יותר לתת קבוצות אלה נתון

גבוה יותר של שיחות בקרב השיעור את ה דבר שיכול להסביר ;השיחות נעשות ביוזמת המבוטחים

  .צעירים

  

בקופת חולים מכבי שיעור גבוה יותר דיווחו על שיחה בנושא עישון ובמאוחדת על שיחה בנושא פעילות 

  .גופנית

  

ראייה , מצוקה נפשית (רופא המשפחה בשנה האחרונה על נושאי קידום בריאותשיחה עם : 6תרשים 
   2003,  לפי קופה+)65חיסון נגד שפעת לבני , ושמיעה
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,  לפי קופה,רופא המשפחה בשנה האחרונה על נושאי קידום בריאותשיחה של נשים עם : 7תרשים 
2003   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 *P03<0.01 
  

על ,  נשים שהשתתפו בסקר נשאלו האם שוחחו עם הרופא שלהן על ממוגרפיה.קידום בריאות נשים

גם . על אלימות בבית ועל אי שליטה על סוגר השתן, על טיפול הורמונלי, צריכה מספקת של סידן

 בנות נשיםית הפחות ממחצ עולה כי 7מתרשים . בנושאים אלה שיעור הדיווח על שיחה היה נמוך יחסית

 בכל הקופות דיווחו שהרופא דיבר אתן על צריכת סידן ושיעורים נמוכים יותר דיווחו שהרופא דיבר +40

בקופות חולים מאוחדת ובשירותי בריאות כללית נמצא . אתן על טיפול הורמונלי ועל אלימות בבית

  . ביצוע בדיקת ממוגרפיה הרופא עלשדיווחו כי שוחחו עם+ 50השיעור הגבוה ביותר של נשים בנות 

  

  הערכת מצב בריאות ומצב בריאות הנפש
   70% לעומת 71%( לא חל שינוי בשיעור המעריכים את מצב בריאותם כטוב או כטוב מאוד 2003-ב

) 1ח גלו (;)2001- ב30% לעומת 28%(ולא חל שינוי בשיעור המדווחים על מצוקה נפשית , )2001-ב

נמצא כי אין הבדל בין הקופות בשיעור הדיווח על הערכת מצב ) 8רשים ת (2003-בהשוואה בין הקופות ב

 יותר ממבוטחי קופת חולים לאומית חוו, לעומת זאת. גרוע ובשיעור החולים הכרוניים/בריאות כבינוני

  ). 35%(שהתקשו להתמודד אתה בעצמם , בשנה האחרונה מצוקה קשה
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 ,לפי קופה, מצוקה נפשיתעל מחלה כרונית ועל , עמצב בריאות גרועל  דיווח המבוטחים: 8תרשים 
2003  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 *P<0.01 
  

עולה , )9לוח ג( מסוג רגרסיה לוגיסטית על הערכת מצב הבריאות כטוב עד טוב מאוד משתני-רבמניתוח 

דוברי ערבית ודוברי , בעלי הכנסה נמוכה, חולים כרוניים, נשים, ) ומעלה65בני (כי הערכתם של מבוגרים 

הערכתם של מבוטחים במכבי טובה ; רוסית את מצב בריאותם פחות טובה לעומת הערכתם של האחרים

 על תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה משתני-רבמניתוח . יותר מזו של מבוטחי הקופות האחרות

על דיווחו יותר מאחרים בעלי הכנסה נמוכה ודוברי ערבית , חולים כרוניים, עולה כי נשים) 10לוח ג(

  . מצוקה נפשית

  

 לפי קופה עולה כי בשיעור המדווחים על מצב בריאות טוב 2003- ל2001מהשוואת מגמת השינוי בין 

ובשיעור המדווחים על מצוקה נפשית בשנה , )2003- ב72%- ל82%-מ(בקרב מבוטחי מאוחדת חלה ירידה 

ן כי ממצאים אלה משקפים ייתכ). 2003- ב35%- ל24%-מ(האחרונה בקרב מבוטחי לאומית חלה עלייה 

את הקשיים הביטחוניים והכלכליים בתקופה שבה נערך הסקר ומבטאים בחלקם גם מאפיינים שונים 

  .)1לוח ג (של גיל ותחלואה של חברי הקופות

  

  תפיסת הנטל הכספי של הוצאות המשפחה לבריאות לאורך השנים
ביטוח , כולל מס בריאות( לבריאות המרואיינים נשאלו גם על המידה שבה מכבידים תשלומי המשפחה

מהתשובה לשאלה זו אפשר לקבל אומדן על הנטל הכספי על ). תשלומים לקופה ולרופא פרטי, משלים

כל התשלומים לבריאות - עלה שיעור העונים שסך2003בשנת , 9כפי שמוצג בתרשים . המבוטחים

 אינם מכבידיםהתשלומים העונים שוירד שיעור ) 2001- ב28% לעומת 31%(במידה רבה עליהם מכבידים 

  ). 2003- ב20%- ל2001 בשנת 26%-מ( כלל עליהם

  
  

31
34

30

25

32

24
27

30

23

31 32
35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

הערכת מצב בריאות כבינוני/גרוע מחלה כרונית מצוקה נפשית*

כללית מכבי מאוחדת לאומית

  
%



 

 16

   הכבדת תשלומי המשפחה לבריאות על המבוטחים:9תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

P95-97=0.07  
P97-99<0.01 
P01-03<0.05 
P01-03<0.05  

  

כי בקופות חולים לאומית ) 10תרשים (לפי קופה מראה , ניתוח השינוי בהכבדת התשלומים במידה רבה

 2003-2001ומאוחדת עלה שיעור המדווחים על הכבדת התשלומים לבריאות במידה רבה בין השנים 

  ).משתני-רבנמצא על גבול המובהקות בניתוח (

  

 מלמד כי למשתנים הכנסה בחמישון תחתון ומחלה כרונית יש השפעה 2003 של נתוני משתני-רבניתוח 

 יש השפעה -להיות דובר ערבית ולהיות דובר רוסית , 65 גיל מעל -למשתנים . העצמאית חיובית על הכבד

אוכלוסיות אלו מדווחות יותר על כך שהתשלומים לבריאות אינם מכבידים , כלומר(עצמאית שלילית 

  ).1ח הלו(; )כלל
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   לפי קופה,"במידה רבה"הכבדת התשלומים : 10תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
 *p97-99<0.05 

 =p01-03<0.05 
  

   תשלומים מהכיס 3.2
) 31.5% (ד מיליאר13.6- מסכום זה כ10. ₪ד מיליאר43.3 הייתה ההוצאה הלאומית לבריאות 2002בשנת 

יש לזכור כי המימון הפרטי אינו כולל . 1995- שיעור המימון הפרטי ב25.6%לעומת , מומנו במימון פרטי

 מומנו 2001 לשנת 1997בין שנת ). 54 שנתון מספר 2003ס "למ(את מס הבריאות שגובה הביטוח הלאומי 

, נון-גבי בן( מהגידול בהוצאה הלאומית לבריאות לנפש על ידי גידול במימון התשלומים הפרטיים 92%

2003.(  

  

עוגנו בחקיקה עקרון הזכאות האוניברסלית לסל , 1995-עם החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב

ועקרון הסולידריות בתשלום דמי , )לא מספיק לשוויוניות אופקיתתנאי הכרחי אך (שירותים מוגדר 

- גבי בן(תוך שיפור הפרוגרסיביות שבגביית המס , )שוויוניות אנכית(ביטוח הבריאות על פי רמת הכנסה 

עם צמצום היקף המימון הציבורי של המערכת ועם הרחבת היקפם של התשלומים , אולם). 2003, נון

  . גמה זו פוגעת בקבוצות אוכלוסייה חלשות ומכאן בשוויוניות המערכתמקיים חשש כי הפרטיים 

  

 בחנו לעומק את נושא התשלומים שנדרש הפרט לשלם מכיסו תוך אבחנה בין שלושה סוגים 2003בסקר 

תשלומים באופן ; הכוללים השתתפות עצמית, תשלומים במערכת הציבורית: של תשלומים פרטיים

  . ובעלות על ביטוח בריאות פרטי; ם וסיעודייםפרטי בעבור שירותים רפואיי
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  תשלומי השתתפות עצמית. א

כל קופות החולים גובות כיום ממבוטחיהן השתתפות עצמית בעבור , 1998לפי הוראות חוק ההסדרים 

על . במרפאות חוץ ובמכונים) במכבי גם אצל רופא ראשוני(ביקור ראשון ברבעון אצל רופא מקצועי 

וכן ניתנו פטורים מתשלום ,  בכל רבעוןל המשפחהשעה תקרה לתשלומי ההשתתפות ביקורים אלה נקב

  .ביטוח לאומימוסד לנכות ומזונות מה, למקבלי קצבת הבטחת הכנסה

  

, כגון ביקור בחדר מיון, יש שירותים רפואיים נוספים שעליהם אין תקרה לתשלום השתתפות עצמית

ובעבור שירותים הניתנים , רפואי-טיפול פרה, אם וילדשירותי , קניית אבזרים, הסעות, מוקדי לילה

כאשר , קופות החולים גובות תשלומי השתתפות עצמית גם בעבור תרופות. במסגרת הביטוח המשלים

 חלו עדכונים בגובה 1998מאז הוראות חוק ההסדרים . קיימת תקרה חודשית לתשלומי חולים כרוניים

 ובו צומצמה הגדרת הזכאים לפטור והועלו 2003 ביולי  העדכון האחרון היה.התשלומים והפטורים

  ).2004, גרינברג ואחרים-לפירוט נרחב יותר בנושא ראה ברמלי (סכומי התשלום

  

 מהמבוטחים לא שילמו כלל תשלומי השתתפות עצמית לביקור אצל 16% עולה כי 2003מנתוני סקר 

א ידעו או לא זכרו האם שילמו השתתפות  ל20%,  מהם לא שילמו בגלל קבלת פטור45%  - רופא מקצועי

 2%- בגלל מחלות קשות ו7%,  משום שהם סגל- 9%,  בגלל בעלות על לאומית משלים- 13% :עצמית

  . טענו כי לא שילמו כי הם מתגוררים בקיבוץ

  

  ידע על קיום תקרה
, יודע על כךהרי שאם המבוטח אינו , גם אם בקופה קיים מנגנון אוטומטי למניעת גבייה מעבר לתקרה

 2001מאז סקר , לכן. הוא עלול להימנע מביקור אצל רופא מכיוון שהוא חושב שהביקור כרוך בתשלום

ידע זה יכול להיות . אנחנו בודקים האם המבוטחים יודעים על קיום תקרה לתשלומי השתתפות עצמית

-  ומעמד חברתי מאפיינים אישיים כמו שפה;מידע שהתקבל מקופת החולים: מושפע ממספר גורמים

  . התנסות אישית כנזקק לשירות במערכת;כלכלי

  

עלייה מובהקת ( מלמדים כי שיעור הידע על קיום תקרות עלה מעט בלבד 2003-ממצאי הסקר ב

למרות הזמן שחלף מאז החלת הוראות חוק ההסדרים ולמרות הפצת חוברות מידע בנושא , )סטטיסטית

 כפי שניתן 2001- ב24% ידעו על תקרות לתשלומים לעומת  מהמרואיינים27%(על ידי משרד הבריאות 

מהשוואה בין שיעורי הידע על . בין השניםמובהק משתני לא נמצא שינוי -בניתוח רב). לראות בנספח ו

 לעומת,  עולה שלמבוטחי מכבי שירותי בריאות ידע רב יותר על קיום תקרה2003תקרה לפי קופה בשנת 

  ). 35%(קופות אחרות 

  

שיעור ,  לפי קבוצות אוכלוסייה שונות מראה שבאופן כללי2003ה של הידע על קיום תקרה בשנת השווא

ונמוך במיוחד בקרב דוברי ערבית )  יודעים30%(היודעים על תקרה נמוך יחסית בקרב חולים כרוניים 

סוג משתני מ-ניתוח רב. )1לוח ו(; )19%(בעלי הכנסה בחמישון התחתון בקרב ו) 14(%ורוסית ) 5%(

מבוטחים במאוחדת , מבוטחים במכבי, אישה, )65מעל ( גיל -רגרסיה לוגיסטית מראה כי למשתנים 

ולעומת ;  יש השפעה עצמאית חיובית על ידע על קיום תקרת השתתפות עצמית-ומבוטחים בלאומית 
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ום למשתנים להיות דובר רוסית ולהיות דובר ערבית יש השפעה עצמאית שלילית על ידע על קי, זאת

  .)3לוח ו(הידע שלהם בנוגע לתקרת ההשתתפות נמוך לעומת האחרים ,  כלומר,תקרה

  

   עמדת המבוטחים–השתתפות עצמית 
האם גובה תשלומי השתתפות העצמית הנדרשים בקופה עבור ביקור אצל רופא "המרואיינים נשאלו 

כך -לא כל, ביריםס"רפואה דחופה ושירותים אחרים הם , ביקור במרפאות חוץ, תרופות, מקצועי

שיעורים .  ענו שהתשלום אינו סביר36%-ו, שהתשלום סביר ענו 51%-כ, "?סבירים או בכלל לא סבירים

במכבי שירותי בריאות  2003-עולה כי ב, מניתוח לפי קופה,  כמו כן.)2לוח ו (2001-אלו דומים לשיעורים ב

בוה יותר שהתשלומים סבירים לעומת ציינו שיעור ג, ) בהתאמה51%- ו54%(כללית ובשירותי בריאות 

לעומת זאת שיעור גבוה יותר בקופת חולים לאומית חשבו ).  בכל אחת45%(קופות מאוחדת ולאומית 

, יש לציין כי שיעור העונים שהתשלום סביר. לעומת הקופות האחרות) 40%(שהתשלומים אינם סבירים 

  ).44%(ה בחמישון התחתון ובקרב בעלי הכנס, )46%(נמוך יותר בקרב חולים כרונים 

  

 מסוג רגרסיה משתני-רבכדי לאפיין את המבוטחים שחשבו שגובה התשלומים סביר ערכנו ניתוח 

משתני -בניתוח רב. נמצא כי גברים ומבוטחים בריאים חשבו יותר מאחרים כי התשלום סביר. לוגיסטית

דוברי ערבית ועברית חשבו יותר , םלאפיון החושבים שגובה התשלומים אינו סביר נמצא כי חולים כרוניי

לא נמצאו הבדלים , לאחר פיקוח על משתני הרקע). 4לוח ו(מאחרים שהתשלומים אינם סבירים 

  .מובהקים לפי קופה

  

  הוצאות רפואיות וסיעודיות פרטיות. ב

לא כולל ( מהמרואיינים הייתה הוצאה פרטית בשלושת החודשים שקדמו לסקר 30%-בסך הכול לכ

הוצאות אלה כללו תשלום לרופא פרטי וכן הוצאות רפואיות ). שתתפות עצמית ורפואת שינייםתשלומי ה

 היו בזמן זה הוצאות 15%- החודשים שקדמו לסקר ול3- שילמו לרופא פרטי ב20%(או סיעודיות שונות 

ואי  תרופות וציוד רפ:סוגי ההוצאות הם). לא כולל השתתפות עצמית וביקור אצל רופא, פרטיות אחרות

, )7%(ביקור בית , )18%(רפואי או אלטרנטיבי -טיפול פרה, )24%(רפואי בשעת חירום -טיפול פרה, )34%(

וטיפולים מיוחדים , )4%(מטפלת פרטית בבית , )4%(טיפולי פוריות ובדיקות היריון , )7%(ניתוח 

  ). 4%(במרפאות חוץ 

  

בעלי :  הם5 המוצג בנספח דמשתני-רבוח מאפייני המדווחים על הוצאה פרטית כלשהי כפי שעולה מנית

דוברי רוסית מוציאים ,  לעומת זאת,חולים כרוניים מוציאים יותר מהאחריםוהכנסה בחמישון העליון 

  . פחות

  

  ביטוחי בריאות פרטיים. ג

 64%-מ( עולה כי חלה עלייה ניכרת בשיעור בעלי ביטוח משלים ובשיעור בעלי ביטוח מסחרי 1ח דלומ

). 2003- ב34%- ל2001- בעלי ביטוח מסחרי ב26%- ומ2003- ב72%- ל2001משלים בשנת בעלי ביטוח 

גם ביטוח משלים וגם ביטוח , עלייה גבוהה במיוחד חלה בקרב אלו שמחזיקים בשני סוגי הביטוחים

  ).2001- ב22% לעומת 2003- ב27%(מסחרי 
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 בשירותי ביטוח משליםש עלייה בבעלי  ניתן לראות שי2003-2001בשנים לפי קופה מניתוח מגמת השינוי 

יה גם ייש על). 2003- ב77%- ל64%-מ(ובקופת חולים מאוחדת ) 2003- ב69%- ל61%-מ(בריאות כללית 

ובמכבי שירותי ) 2003- ב33%- ל26%-מ( בקרב מבוטחי שירותי בריאות כללית ביטוח מסחריבבעלות על 

  ).1לוח ד (;)2003- בעלי ביטוח מסחרי ב40%- ל25%-מ(בריאות 

  

  ביטוח משלים
עולה כי חל גידול ) 11תרשים  (2001- לבין בעלי ביטוח משלים ב2003-מהשוואה בין בעלי ביטוח משלים ב

וכן בקרב בעלי ) 2003 בשנת 72%- ל61%-מ(בהיקפי הבעלות על ביטוח משלים בקרב חולים כרוניים 

 לאחר החלת 1998דול שהחלה בשנת זה המשך למגמת הגי). 54%- ל45%-מ(הכנסה בחמישון התחתון 

 שקבעו שקופות החולים חייבות לקבל כל פונה ונאסר עליהן להטיל הגבלות 1998תקנות חוק ההסדרים 

שיעורים נמוכים יותר של בעלי ביטוח משלים נמצאו בקרב מבוגרים . על מבוטחים בגין מצבם הבריאותי

  ). ומעלה65גיל (

  

   לפי קבוצות אוכלוסייה,םבעלות על ביטוח משלי: 11תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
 #P99-01<0.05  
 *P01-03<0.05 
  

הכנסה נמוכה ושפה ערבית ורוסית יש , 65עולה כי למשתנים גיל מעל ) 2לוח ד (2003- במשתני-רבמניתוח 

 למשתנים להיות אישה ולהיות מבוטח במכבי .משליםהשפעה עצמאית שלילית על בעלות על ביטוח 

  .אית חיוביתנמצאה השפעה עצמ

  

 .מהי הסיבה העיקרית שבגללה החליטו לרכוש ביטוח משליםמרואיינים בעלי ביטוח משלים נשאלו 

 לרכישת הביטוח המשלים היא הרצון לקבל שירותים נוספים שלא שכיחה עולה כי הסיבה ה12מתרשים 

ליתר "וח המשלים סיבה שנייה שציינו המרואיינים היא רכישת הביט). 48%(ניתנים במסגרת סל הבסיס 

רק מהממצאים עולה כי . שמא יזדקקו לשירותים הכלולים בו, כלומר להבטיח את עצמם) 21%" (ביטחון

אמצעי כ והרוב רכשו אותו, שפר את היחס והשירות שניתן מהקופהכדי לביטוח משלים בודדים רכשו 

  . להבטחת קבלת שירותים נוספים שלא ניתנים במסגרת סל הבסיסי
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  סיבות עיקריות לרכישת ביטוח משלים : 12תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בסיבות העיקריות לרכישת עולים הבדלים בין הקופות ניתוח הסיבות לרכישת ביטוח משלים לפי קופה מ

 47% במאוחדת לעומת 51%-כללית ושירותי בריאות משלים בביטוח מבעלי חמישים אחוזים . הביטוח

 24% במכבי לעומת 33%; י לקבל שירותים נוספיםדו את הביטוח כציינו כי רכש,  במכבי44%-בלאומית ו

 17%- בלאומית ו20%;  בכללית רכשו את התוכנית ליתר ביטחון17%- בלאומית ו23%, במאוחדת

  . במאוחדת רכשו את התוכנית כי בקופה המליצו7%- במכבי ו7%בכללית לעומת 

  

ירות שאינו נכלל כיום בביטוח המשלים והם האם יש ש, 2003-מרואיינים בעלי ביטוח משלים נשאלו ב

מוכנים לשלם יותר עבור הביטוח היו  בסך הכול כשליש .היו רוצים לקבלו תמורת תשלום חודשי נוסף

 עולה כי השירות השכיח ביותר שרצו לקבל תמורת 13מתרשים . המשלים כדי לקבל שירותים נוספים

 אינם כלולים אךטיפולי שיניים נחשבים ליקרים מאוד ).  מהעונים35%(תשלום נוסף הוא טיפולי שיניים 

דיווחו שהיו מעוניינים ) מבין המוכנים לשלם (46%במאוחדת : נמצאו הבדלים בין הקופות. בסל הבסיסי

  .  בכללית30%- במכבי ו39%,  בלאומית42%לעומת , בטיפולי שיניים

  

ומוכנים לשלם יותר בעבורם בהם ינים ימעונהמבוטחים שירותים בביטוח המשלים ש: 13תרשים 
  ) הביעו עניין בשירות נוסף תמורת תשלום31%(
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, ביטוח או טיפול סיעודי, בחירה רחבה יותר של רופאים: שירותים נוספים שציינו המרואיינים כללו

  .פסיכולוג וטיפולים קוסמטיים, ל"ניתוחים בחו, תרופות מחוץ לסל

  

ה לוגיסטית בדקנו את הקשר בין שביעות הרצון מהקופה לבעלות על  מסוג רגרסימשתני-רבבניתוח 

כאשר , מהניתוח עולה כי לבעלות על ביטוח משלים אין השפעה על שביעות רצון מהקופה. ביטוח משלים

  ). 3נספח ד (11מהקופה" מרוצים מאוד"מכניסים לרגרסיה את 

  

  ביטוח מסחרי
הכנסה , )נשים(מין , ) ומעלה65(גיל : לה כי למשתנים על בעלות על ביטוח מסחרי עומשתני-רבמניתוח 

  ).4נספח ד(רוסית נמצאה השפעה עצמאית שלילית לדובר ערבית ולדובר , נמוכה להיות מבוטח במאוחדת

  

 מתוכם רכשו אותו דרך 14%,  לעשרים וחמישה אחוזים היה ביטוח סיעודי.בעלות על ביטוח סיעודי

ביטוח פרטי וביטוח ( בשניהם וחזיקה מהם 4%- ביטוח פרטית ו רכשו מחברת7%, קופת החולים שלהם

 מראה ששיעור בעלי ביטוח סיעודי )4תרשים (ניתוח בעלות על ביטוח סיעודי לפי קופה ). של הקופה

כמו כן גם שיעור מבוטחי מכבי . לעומת שאר הקופות) 32%(במכבי שירותי בריאות הוא הגבוה ביותר 

 13%,  במאוחדת15% במכבי לעומת 20%(ופה שלהם הוא הגבוה ביותר שרכשו ביטוח סיעודי דרך הק

   ). בלאומית9%-בכללית ו

  

   2003, בעלות על ביטוח סיעודי לפי קופה: 14תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מתוך נתוני דיווחי חברות הביטוח וקופות החולים למפקח על הביטוח עולה כי בביטוח סיעודי הנמכר 

, לעומת זאת.  מכלל תושבי המדינה8% שהם ,מבוטחים כחצי מיליון אישישירות מחברות הביטוח 

  . מהאוכלוסייה56% שהם ,)כולל ילדים( מיליון איש 3.6-בביטוח סיעודי הנמכר דרך הקופה מבוטחים כ

  

                                                   
י ביטוח כאשר מכניסים לרגרסיה את שיעור המרוצים או מרוצים מאוד נמצא שבשירותי בריאות כללית בעל 11

  .בקופות אחרות לא נמצא קשר בין בעלות על ביטוח לשביעות רצון. משלים פחות מרוצים מהקופה באופן כללי
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שיעורים  מלמדת ש) ומעלה22בני (  לנתוני החברות על תושבים בוגריםהשוואת נתוני הדיווח העצמי

 אבל ,) בקרב הבוגרים11%(ת מדווחים על רכישת ביטוח ישירות מחברת ביטוח דומים לנתוני האמ

מדווחים על ביטוח סיעודי )  בנתוני החברות50% בדיווח עצמי לעומת 18%(שיעורים נמוכים בהרבה 

 .הנרכש דרך הקופה
  

בשל רמת המידע , ייתכן שבמציאות מספר בעלי הביטוח המסחרי גבוה מזה המשתקף בנתוני הסקר

בעת ההצטרפות לביטוח . 1: וזאת משתי סיבות, והידע של המבוטחים על סוגי הביטוח שבבעלותם

והם , )המשווק בידי הקופה( למבוטחים להצטרף גם לביטוח הסיעודי של חברת הביטוח וצעהמשלים מ

משלמים ) 65עד גיל (מבוטחים צעירים יחסית . 2; אף שאין הם מודעים לכך שזהו רכיב נפרד, יםמסכימ

  .ולכן אינם זוכרים האם רכשו גם ביטוח סיעודי, סכומים קטנים

  

   מדדי נגישות הקשורים לתשלום3.3
נבדקים במחקר מדדי נגישות הקשורים , לאור ההיקף הרחב של תשלומים מהכיס במערכת הבריאות

או לטיפול אך לא /מדדים אלה עוסקים במצבים שבהם המבוטח זקוק לשירות ו. 1999בתשלום מאז 

  .בגלל התשלום הנדרשקיבל אותו 

  

רק ולכן בפרק זה יוצגו הנתונים , ת בקופת חולים זו או אחרתויתורים בגלל תשלום אינם קשורים לחברּו

וספו שאלות שנועדו לבחון כיצד משפיעות  נ2003בשנת . לפי קבוצות אוכלוסייה חלשות שהן בסיכון

  .הפעולות שהקופות נוקטות לריסון ההוצאות שלהן

  

  ויתור על טיפול רפואי בקופה בגלל התשלום. א
שאלה זו (המרואיינים נשאלו האם ויתרו בשנה האחרונה על קבלת טיפול בקופה בגלל התשלום הנדרש 

שישה אחוזים ענו ). פות עצמית מלבד תרופותהתייחסה לכלל הטיפולים שלגביהם נדרש תשלום השתת

שיעור המוותרים היה גבוה יותר בקרב בעלי הכנסה בחמישון התחתון . 2001-בדומה לשיעור ב, בחיוב

שיעור הוויתור בקרב ).  בקרב גברים5% לעומת 6%(ובקרב נשים .  בשאר החמישונים4%לעומת ) 10%(

).  בקרב דוברי עברית7% לעומת 3%( דוברי עברית דוברי ערבית נמוך לעומת שיעור הוויתור בקרב

 בשיעור הוויתור על טיפול בגלל התשלום 2003- ו2001, 1999 של השינוי שחל בין השנים פורטתהשוואה מ

  .1ח זלוניתן לראות ב, לפי קבוצות אוכלוסייה

  

 אות כלליתשירותי ברינשים ומבוטחים ב,  עולה כי בעלי הכנסה בחמישון התחתוןמשתני-רבמניתוח 

דוברי רוסית ומבוגרים , לעומת זאת דוברי ערבית; ויתרו יותר מאחרים על טיפול רפואי בגלל תשלום

  ).4ח זלו( ומעלה ויתרו פחות מאחרים 65בגיל 

  

. כדי להבין מהי משמעות הוויתור על הטיפול, במסגרת המחקר שאלנו מספר שאלות הבהרה בנושא זה

. ם על טיפול אמרו שרופא המליץ להם על הטיפול שעליו ויתרוחמישים ושבעה אחוזים מהמוותרי

בדיקות , )52%(הטיפולים שעליהם ויתרו בגלל תשלום היו ביקור אצל רופא מקצועי בשנה האחרונה 

התייעצו עם הרופא בנוגע ) 15%(שיעור נמוך ). 21%(ושירות מחוץ לסל ) 24%(וטיפולים מיוחדים 

לקחו תרופה במקום הטיפול ) 8%(מחציתם , ו שקיבלו טיפול חלופיאמר) 16%(שיעור נמוך . לוויתור

  .שעליו ויתרו
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  ויתור על תרופות בגלל המחיר. ב

בשנה האחרונה האם קרה לך שבגלל המחיר הנדרש לא קנית תרופות שהרופא : " שאלנו2003גם בשנת 

ל קניית תרופה נמצא שחלה עלייה בשיעור הוויתור בשנה האחרונה ע". ?רשם לך או לבני משפחתך

עלייה זו לא נמצאה מובהקת ). 2001- ב11% לעומת 2003- ב14%(שהרופא רשם בגלל המחיר הנדרש 

 נמצא בקרב בעלי הכנסה בחמישון 2003שיעור ויתור גבוה במיוחד על תרופה בשנת . משתני-רבבניתוח 

, 1999פה בין השנים בהשוואה בשיעור הוויתור על תרו). 18%(ובקרב חולים כרוניים ) 24%(התחתון 

   2001- ב16%-מ( נמצאה עלייה בשיעור הוויתור בקרב בעלי הכנסה בחמישון התחתון 2003- ו2001

  .)2ח זלו(; )2003- ב13%- ל2001- ב5%-מ(ובקרב דוברי ערבית ) 2003- ב24%-ל

  

ה המשתנים בעלי השפע. מחזקים נתונים אלו, 5זח לוכפי שמוצגים ב, משתני-ממצאי הניתוח הרב

להיות אישה , מחלה כרונית: עצמאית חיובית על ויתור על תרופה שהרופא רשם בשנה שקדמה לסקר הם

המוותרים (המשתנים שנמצאו כבעלי השפעה עצמאית שלילית , לעומת זאת. והכנסה בחמישון התחתון

  .65להיות דובר רוסית ומבוגרים מעל גיל , הוא להיות דובר ערבית) פחות

  

ברורה יותר שאלנו על איזו תרופה המרואיין ויתר וסיווגנו בעזרתו של רופא את כדי לקבל תמונה 

-  ויתרו על תרופות אנטי16%, עשר אחוזים ויתרו על תרופות לטיפול במחלות כרוניות-שישה. התרופות

כרבע . בעיניים ובמערכת העיכול,  ויתרו על תרופות לטיפול בעור17%-ו, דלקתיות נגד כאבים

תרופה זולה יותר : כשליש לקחו תרופה חלופית. ייעצו עם רופא או רוקח לגבי הוויתורמהמוותרים הת

 תרופה שקיבלו, )8%(תרופה בעלת תופעות לוואי , )10%(משכך כאבים , )10%(תרופה טבעית , )65%(

  ).7%(רים או דוגמיות ָּכמַמ

  

  ויתור על טיפול או על תרופות בשנה שחלפה בגלל התשלום הנדרש. ג
אחד מכל שישה  (17% 2003-ב. עלייה בשיעור הוויתור על טיפול רפואי או על תרופה בגלל המחירחלה 

עלייה . 2001- ב14%לעומת , ענו שוויתרו על טיפול רפואי או על תרופות או על שניהם בגלל התשלום) איש

ון התחתון שיעור המוותרים גבוה במיוחד בקרב בעלי הכנסה בחמיש. משתני-זו נמצאה גם בניתוח רב

ייתכן כי ממצא זה קשור בין השאר למצב הכלכלי הקשה יותר ). 20%(ובקרב חולים כרוניים ) 29%(

  ).3לוח ז(במשק לעומת השנים שעברו 

  

המשתנים שנמצאו בעלי השפעה עצמאית חיובית על ויתור על טיפול רפואי או על , משתני-רבבניתוח 

השפעה . חולים במחלה כרונית ונשים,  בחמישון התחתוןבעלי הכנסה: הם אלו) מוותרים יותר(תרופה 

  ).6לוח ז (65נמצאה למשתנה דובר ערבית ומבוגרים מעל גיל ) מוותרים פחות(עצמאית שלילית 

  

  פעולות של הקופות לריסון הוצאות. ד
, לאור המגבלות המתמשכות על תקציב הבריאות ועקב פעולותיהן של קופות החולים לריסון ההוצאות

כדי . קבל שירותיםלה השאלה באיזו מידה הקופות מגבילות את המבוטחים או מקשות עליהם עלת

לבדוק זאת נשאלו המרואיינים על מצבים שבהם לא קיבלו או התקשו לקבל הפניה או התחייבות 

  .בגלל מחירה הגבוה,  באחרת-וכן על מצבים שבהם נדרשו להחליף תרופה שהיו רגילים לקחת , מהקופה
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   קבלת הפניה או התחייבות מהקופה תהליך
 לא קיבלו 2%, שלושה אחוזים מהמרואיינים שביקשו הפניה או התחייבות בשנה האחרונה לא קיבלו

.  קיבלו הפניה או התחייבות לאחר מאמץ או בקושי רב15%-ו, הפניה או התחייבות לנותן השירות שרצו

 לעומת הקופות) 21%(קבל הפניה גבוהים במכבי  שיעורי הדיווח על קושי ל15כפי שניתן לראות בתרשים 

  ).  במאוחדת15%- בלאומית ו14%, כללית  בשירותי בריאות13%(האחרות 

  

  לפי קופה,  קבלת הפניה או התחייבות מהקופה:15תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 *0.001<P  
  

 ומבוטחי מכבי יהמשתני נמצא שדוברי רוסית דיווחו פחות מאחרים על קושי בקבלת הפַנ-בניתוח רב

  ).7לוח ז(יה דיווחו יותר על קושי בקבלת הפַנ

  

  דרישה של הקופה להחליף תרופה בגלל המחיר 
דיווחו שהקופה דרשה שיחליפו ) 47%(שלושה עשר אחוזים מהמרואיינים שלקחו תרופה בשנה האחרונה 

 מאלו 24%(ריאות שיעורי הדיווח על כך גבוהים במיוחד במכבי שירותי ב. אותה בגלל מחירה הגבוה

 מאלו שדיווחו כי לקחו 20%(וקופת חולים מאוחדת ) שדיווחו כי לקחו תרופה במכבי בשנה האחרונה

 מאלו שדיווחו כי לקחו תרופה 9%(לעומת שירותי בריאות כללית ) תרופה במאוחדת בשנה האחרונה

ה האחרונה  מתוך אלה שלקחו תרופה בשנ6%(וקופת חולים לאומית ) בכללית בשנה האחרונה

  ). 16תרשים (; )מלאומית

  

87

7 6

79

15

6

85

11
4

86

8 7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

בקלות אחרי מאמץ מסויים בקושי

כללית מכבי מאוחדת לאומית

% 



 

 26

מתוך אלו שלקחו  (2003דרישה של הקופה להחליף תרופה בגלל המחיר לפי קופה ומחלה : 16תרשים 
  ) 52% - תרופה 

  
 בקרב האחרים דיווחו כי נדרשו על ידי הקופה להחליף 11% בקרב חולים כרוניים לעומת 16%, כמו כן

  .  בגלל המחירתרופה

  

 נמצא כי השפעה עצמאית חיובית על דרישה להחלפת תרופה בגלל המחיר יש משתני-רבבניתוח 

יש ) פחות דרישה(ביטוח במכבי ו ובמאוחדת ואילו השפעה עצמאית שלילית , למשתנים מחלה כרונית

  ).8לוח ז(לרוסית 

  

אות ניהול יעיל של משאבים תוך מבטשל הקופות בהמשך יש מקום לבחון באיזו מידה ההגבלות האלה 

  .או שיש בכך פגיעה באיכות הטיפול, מתן טיפול הולם

  

  ידע על זכויות ומידע לציבור 3.4
  ידע על זכויות לפי חוק. א

הוא עלול ליצור , עם זאת. חוסר ידע עלול ליצור מחסום בקבלת שירותים וביכולת למצות את הזכויות

  .יש לו זכויות מסוימות שלמעשה אין לויתר בקרב הציבור אשר חושב ש-ציפיות

  

, כדי להעלות את רמת הידע של הציבור בנוגע לזכויותיו במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי הופצה

זכויות "לכל האזרחים חוברת מידע של משרד הבריאות ומועצת הבריאות , 2003בראשית שנת 
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 על סדרת שאלות שנשאלו 2003ו בסקר בעקבות כך חזרנ". המבוטחים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  .  לגבי הידע על זכויות ומגבלות במערכת הבריאות2001-גם ב

לגבי בפרט , אולם עדיין רמת הידע של הציבור לקויה, חל שיפור בידע בנושאים שונים, 2001לעומת 

דעו  י28%,  ידעו שהקופה אינה חייבת להשתתף במימון אשפוז סיעודי23% :מגבלות בקבלת שירות

 49%-ו, שקיים סל שירותים מוגבל כך שלא ניתן לקבל כל תרופה או טיפול שעשויים לשפר מצב רפואי

תרשים (מהמרואיינים ידעו שבמקרים לא דחופים הקופה רשאית לקבוע באלו בתי חולים יהיה האשפוז 

17.(  

  

  לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, המבוטחיםידע על זכויות : 17תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 *P01-03<0.05 
  

 מהמרואיינים ידעו שכל תושב זכאי 82%:  נבדק במספר תחומים ונמצא רחב יותרהידע לגבי זכויות

 ידעו שכל קופה חייבת למנות נציב לתלונות הציבור שכל מבוטח יכול 78%, לעבור לאיזו קופה שירצה

לדחות פונים לביטוח המשלים בגלל שיעור נמוך יותר ידעו שאסור לקופה , אולם . לפנות אליו ישירות

 5כשליש מהמרואיינים ענו נכון על . דבר שעלול למנוע ניסיון הצטרפות לתוכניות, )43%(מחלות או גיל 

  .  שאלות2-0וכשליש ענו נכון רק על , ) שאלות הידע בשאלון6מתוך ( שאלות 6או 

  

ענו מספר נמוך יותר של (דעים פחות  מסוג רגרסיה לינארית שנועד לאפיין את אלו שיומשתני-רבניתוח 

דוברי רוסית ודוברי , בעלי הכנסה בחמישון התחתון, מלמד כי רמת הידע של קשישים) תשובות נכונות

  )1לוח ח. (לא נמצאו הבדלים מובהקים לפי שייכות לקופה. ערבית נמוכה לעומת אחרים

  

  עניין בקבלת מידע. ב

האם יש מידע "השאלה הראשונה הייתה . יבור בקבלת מידעשאלנו שתי שאלות הקשורות לעניין שיש לצ

" ?ואם כן פרט איזה מידע היית רוצה לקבל? שהיית רוצה לקבל מהקופה על ביטוח משלים ולא קיבלת
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האם יש מידע שהיית רוצה לקבל מהקופה שלך על השתתפות עצמית ולא "השאלה השנייה הייתה 

  "?ואם כן פרט איזה מידע? קיבלת

  

 17%רק , ת הידע הנמוכה בכלל ובנושא הביטוח המשלים ותשלומי ההשתתפות העצמית בפרטלמרות רמ

 - מחצית רצו מידע על השירותים שכלולים בתוכנית . ביטוח משליםענו שהם מעוניינים במידע נוסף על 

,  במידע השוואתי על התוכניות של הקופות או בין התוכניות של אותה קופהם מהם היו מעונייני16%

התאמת , חוברת יותר ידידותית( רצו שיפור באופן הצגת המידע 7%- רצו מידע על תנאי הזכאות ו15%

  . )2לוח ח(; )אמינות, השפה

  

 היו מעוניינים 17% שירותי בריאות כלליתב: היו הבדלים בין הקופות בתחומי העניין, כפי שעולה מהלוח

 במכבי רצו מידע על 15% ;ותים הכלולים בו מהם רצו מידע על השיר51% - במידע על הביטוח המשלים

,  רצו מידע על הביטוח המשלים19% במאוחדת ; על השירותים שכלולים בו53% מתוכם -ביטוח משלים 

 רצו מידע על הביטוח 19%ובלאומית ;  מהם היו מעוניינים במידע על השירותים שכלולים בו36%

  .  מחציתם על השירותים הכלולים בו-המשלים 

  

 ענו שהם מעוניינים במידע 13% רק השתתפות עצמיתה הנוגעת לקבלת מידע מהקופה על תשלומי בשאל

, שלושים ושניים אחוזים רצו לדעת מי קובע את התעריפים. )2לוח ח( נוסף על תשלומי השתתפות עצמית

, זרים רצו מידע על הח26%, תרופה וציוד רפואי,  מעוניינים לדעת את רשימת המחירים לכל שירות26%

 בשירותי בריאות כללית רצו מידע על 13%.  רצו מידע כללי ולא ציינו פירוט16%-על פטורים ועל תקרה ו

 רצו 12%במכבי שירותי בריאות .  רצו לדעת מי קובע את התעריפים34%מתוכם , השתתפות עצמית

חולים בקופת .  רצו לדעת מי קובע את התעריפים41%מתוכם , לקבל מידע על השתתפות עצמית

 20% רצו לקבל מידע על מחירים ועוד 20%מתוכם ;  רצו לקבל מידע על השתתפות עצמית14%מאוחדת 

 רצו לקבל מידע על השתתפות 13%ובקופת חולים לאומית . רצו מידע על הזכויות להחזרים ועל תקרה

על פטורים ,  רצו לקבל מידע על החזרים32%- מתוכם רצו לדעת מי קובע את התעריפים ו32%; עצמית

  .ועל תקרה

  

  נגישות למידע. ג

לבירורים או , פנו כאשר יזדקקו להסבריםשאלנו אותם לאן ִי, כדי לבחון את נגישות המבוטחים למידע

נמצא כי אף שנראה כי הציבור אינו מעוניין לקבל מידע ספציפי . למידע לא רפואי על שירותי הבריאות

להסברים או , ות במקרה שיזדקקו למידע לא רפואי ענו שהם יודעים לאן לפנ84%, באופן מידי

 18%, נהלי בקופה שלהםפנו לגורם ִמכמחצית ִי: רובם ראו בקופת החולים שלהם את הכתובת. לבירורים

  ). 2לוח ח(פנו לגורם רפואי בקופה  ִי8%, ייעזרו בשירותי מידע של הקופה

  

 ציינו שיפנו לגורם לא רפואי כאשר יתשירותי בריאות כללחמישים אחוזים מהמרואיינים המבוטחים ב

 ציינו שיפנו לגורם לא 57%בשירותי בריאות מכבי . יזדקקו לקבל מידע לא רפואי על שירותי הבריאות

שיעור דומה נמצא גם בקופות חולים מאוחדת ולאומית , רפואי שיזדקקו למידע על שירותי הבריאות

  ). 2לוח ח(
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  שות לגבי העתיד הערכת תפקוד מערכת הבריאות וחש3.5
  הערכת תפקוד מערכת הבריאות. א

לא כל כך מרוצה או לא מרוצה , מרוצה, האם אתה מרוצה מאוד, באופן כללי"המרואיינים נשאלו 

, כולל שירותי אשפוז(שאלה זו מתייחסת למערכת הבריאות באופן רחב " ?ממערכת הבריאות בישראל

הרוב ענו כי הם מרוצים . שירותי קופות החוליםולא רק ל, )רפואת שיניים וכדומה, טיפול ממושך

). 1לוח טכפי שניתן לראות ב,  ענו שהם מרוצים50% ענו שהם מרוצים מאוד ועוד 9%(ממערכת הבריאות 

כאשר משווים בין ממצאים אלה לממצאים שעלו מתשובותיהם של המרואיינים על שביעות רצונם 

 30%(ים משביעות הרצון הכללית מקופות החולים מקופת החולים שלהם עולה כי שיעורים אלה נמוכ

 שבו שיעור המעריכים את 2001ממצא זה גם עלה בסקר משנת ).  מרוצים59%מרוצים מאוד ועוד 

היה נמוך לעומת שיעור המרוצים ומרוצים מאוד מהשירות בקופות החולים ) 40%(המערכת כטובה 

   ).1לוח ט(; )86%(

  

וגיסטית עולה כי שביעות הרצון ממערכת הבריאות גבוהה יותר בקרב  מסוג רגרסיה למשתני-רבמניתוח 

  ). 2לוח ט(נשים פחות מרוצות מגברים . ובקרב דוברי ערבית)  ומעלה65בני (קשישים 

  

  חששות לגבי העתיד. ב

 Commonwealth Fund) Commonwealth Fund. 2002-בסקר הנוכחי נכללו שלוש שאלות מהסקרים של ה
"Five-nation Survey: US Adults Least Satisfied with Health System." Commonwealth Fund Quarterly 

המרואיינים נשאלו באיזו מידה . כדי ללמוד עוד על תפיסות הציבור על מערכת הבריאות בכללותה, ).(1)8

ה חמישים וארבע. הם חוששים שאם יחלו במחלה קשה לא יקבלו את הטיפול הרפואי המתקדם ביותר

 ענו שהם 61%, בדומה. אחוזים ענו שהם חוששים או חוששים מאוד שלא יקבלו טיפול רפואי מתקדם

. חוששים או חוששים מאוד שלא יוכלו לשלם עבור הטיפול הרפואי שיזדקקו לו אם יחלו במחלה קשה

ם שהתקבלו כאשר משווים בין הנתוני). במוסד או בבית(שישים וארבעה ענו כך לגבי מימון טיפול סיעודי 

חוששים "או ה" חוששים"יעור הש, 3ח טלוכפי שעולה מ, מהמחקר שלנו לבין נתונים ממדינות אחרות

גם . ב" כשיזדקקו לו גבוה יותר בישראל מאשר באנגליה ובארהשלא יקבלו טיפול רפואי מתקדם" מאוד

 בישראל מאשר  גבוה יותרלא יוכלו לממן טיפול רפואיכי " חוששים מאוד"או ה" חוששים"שיעור ה

מאחר שהנוסח , קריטריון זה קשה יותר להשוואה, תשלום עבור טיפול סיעודילגבי . באנגליה ובקנדה

שם נשאלו על מימון להורים ולבני זוג ואילו אצלנו לגבי מימון (בישראל ובמדינות אחרות אינו זהה 

חוששים "וה" יםחושש"אך התמונה המצטיירת מהמחקר היא שבישראל שיעור ה). הטיפול לעצמם

  ).35%(ב "אך נמוך מזה שבארה, גבוה מזה שבאנגליה ובקנדה) 31%" (מאוד

  

לשם אפיונם של מי שדיווחו על רמה גבוהה של חששות לגבי קבלת טיפול מתקדם ומימון טיפול במקרה 

  ). 4טלוח (משתניים -ערכנו סדרת ניתוחים רב, הצורך

  

  .  ושל נשים הייתה גבוהה משל אחריםרמת החשש של חולים כרונייםכי מהלוח עולה 
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דוברי רוסית דיווחו על רמה נמוכה . דוברי ערבית דיווחו על רמה נמוכה יותר של חששות לעומת אחרים

  .יותר של חששות מאי קבלת טיפול מתקדם

  

מבוטחי . בעלי הכנסה בחמישון התחתון חששו יותר מאי יכולתם לממן טיפול רפואי וטיפול סיעודי

  .יותר מאחרים,  חששו מאי קבלת טיפול רפואי מתקדםבריאות כלליתשירותי 

  

דיווח על קושי ", "ויתור על טיפול או על תרופה בגלל המחיר"כדי לבחון את הקשר שבין המשתנים 

לבין משתני החששות בחרנו ניתוח סטטיסטי המתחשב באופיים המיוחד של " בקבלת טיפול רפואי

  ). 2sls מסוג משתני-רבניתוח  (12משתנים אלו

  

בשלב הראשון בדקנו את מאפייניהם של מי שוויתרו על טיפול : הניתוח הסטטיסטי נעשה בשני שלבים

משלב זה חישבנו את ההסתברות שמרואיין יוותר על טיפול או על תרופה . או על תרופה בגלל המחיר

גבוהה של חששות לגבי  לאפיונם של המדווחים על רמה משתני-רבבניתוח ה, בשלב השני; בגלל המחיר

הסתברות לוותר על טיפול "קבלת טיפול מתקדם ומימון טיפול במקרה הצורך הוספנו גם את המשתנה 

  ".או על תרופה בגלל המחיר

 מסכם את 5טלוח ". דיווח על קושי בקבלת טיפול רפואי"את שני השלבים ביצענו גם עבור המשתנה 

  .2sls- מניתוח ה2הממצאים של שלב 

  

  מאי קבלת טיפול רפואי מתקדם גבוהה יותרחששותת דיווחו על רמשמרואיינים העולה כי  5טמלוח 

ההסתברות שיוותרו על טיפול או על היו אלו שלגביהם מאי יכולתם לממן טיפול רפואי בעת הצורך ו

לא .  גבוהה יותר הייתהשידווחו על קושי בקבלת טיפול רפואיאו תרופה בגלל מחירה בשנה האחרונה 

  .מצא קשר מובהק בין משתנים אלו לבין החשש מאי היכולת לממון טיפול סיעודינ

  

  ?במה דרוש השינוי במערכת הבריאות. ג

 שאלנו את המרואיינים מה הדבר החשוב ביותר שהממשלה יכולה לעשות כדי לשפר את 2003בסקר 

כולל מס (ריאות ענו שעליה להפחית את התשלומים לב) 44%( כמחציתם 13.מערכת הבריאות בישראל

 23%, ענו שיש להגדיל את סל השירותים והתרופות) 26%(כרבע , )פרוגרסיביות בתשלום, הנחות, בריאות

 ציינו שיש לשפר את נגישותם 19%, ענו שיש לשפר את איכות הצוות הרפואי ואת יחסו כלפי החולים

 ענו 16%, )קיצור תור,  כוח אדםיותר, יותר מיטות, יותר בתי חולים(וזמינותם של שירותי בתי החולים 

יותר רופאים , שעות קבלת הפניות, תורים(שיש לשפר את זמינותם ונגישותם של שירותי הקהילה 

: כגון( נוספים ציינו שינויים הקשורים במבנה המערכת 16%). קלות קבלת תרופות, יותר בחירה, ואחיות

  . ציינו שלא דרוש כלל שינוי5%). יהביטוח הממלכת, שכר הרופאים, פחות קופות, יותר תחרות

  

  . ציינו שדרוש שיפור הקשור לתוספת שירותים או להגדלת נגישותם60%ניתן לראות שבסך הכול 

  

                                                   
" דיווח על קושי בקבלת טיפול רפואי"והמשתנה " ויתור על טיפול או על תרופה בגלל המחיר"שני המשתנים  12

  .ים התלויים בהחלטת הפרטיהם משתנים אנדוגנ
  .100%-לפיכך התפלגות העונים גבוהה מ, המרואיינים לתת יותר מתשובה אחתבשאלה זו יכלו  13
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  שירותיםהנגישות במידת השוויוניות בין אוכלוסיות בשביעות רצון ו. 4
  

ות בין אחת ממטרותיו המוצהרות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי הייתה להגביר את השוויוני

הוכנסו בו , לאחר החלתו של החוק. ובעקבות כך ברמת הבריאות, האוכלוסיות בקבלת שירותי בריאות

לנוכח , ריסון הוצאותיה של מערכת הבריאות לשם, ככל הנראה, זאת. שינויים באמצעות חוקי ההסדרים

ובהן עקרון ,  ריסון תקציבי עלול לפגוע בחלק ממטרות החוקאולם יש לזכור כי. הגירעון המתמשך

  ).1999, גרוס ואחרים(השוויוניות בין אוכלוסיות בנוגע לנגישות שירותי הבריאות 

  

של בעלי הכנסה נמוכה ושל דוברי , בחנו את מצבם של חולים כרוניים, כדי לבחון את מידת השוויוניות

  ).'נספח י(לפי מדדיו העיקריים של המחקר , 2003-ערבית ב

  

מדובר .  יש יותר קשיים במערכת הבריאות מאשר לאחריםלחולים כרונייםי  עולה כ2003מממצאי סקר 

בקושי לקבל טיפול ; )ויתור על טיפול או תרופה בגלל התשלום, סבירות, הכבדת הנטל(בעיקר בתשלומים 

יותר , לעומת האחרים, כצפוי .רפואי ובחשש מאי יכולת לממן טיפול רפואי או טיפול סיעודי בעת הצורך

  .וניים דיווחו כי מצב בריאותם פחות טוב והם חשו מצוקה נפשית בשנה האחרונהחולים כר

  

עם . שיעור גבוה יותר של חולים כרוניים לעומת אחרים דיווחו על הרעה ברמת השירות בשנה האחרונה

עדיין חולים כרוניים היו מרוצים יותר מרמתו המקצועית של רופא המשפחה , לעומת האחרים, זאת

  . משעות העבודה של רופאי המשפחה ומזמן ההמתנה לרופא המשפחה, חס האחיותמי, ומיחסו

  

לאחרים מלמדת כי גם לבעלי ההכנסה הנמוכה היו ) בחמישון התחתון (בעלי הכנסה נמוכההשוואה בין 

וויתור על טיפול או תרופה בגלל , סבירות התשלומים, הכבדה(קשיים בנושאים הקשורים לתשלומים 

שיעורים נמוכים יותר . כן שיעורים נמוכים יותר בקרבם ידעו על תקרת השתתפות עצמיתכמו ). התשלום

בקרב המשתייכים לחמישון התחתון היו בעלי ביטוח משלים או ביטוח מסחרי ורבים יותר חששו כי לא 

שיעורים נמוכים יותר בקרבם העריכו את מצב בריאותם , בנוסף. יוכלו לממן טיפול סיעודי בעת הצורך

  .טוב ושיעורים גבוהים חשו מצוקה נפשית בשנה האחרונהכ

  

שיעורים גבוהים יותר מהם סבורים כי , בעלי הכנסה נמוכה יותר שבעי רצון ממערכת הבריאות, עם זאת

הם מרוצים יותר מקופת החולים באופן כללי , חל שיפור במערכת הבריאות לעומת השנה שעברה

  .וממבחר התרופות בקופה

  

 מלמדת כי באופן כללי דוברי ערבית מרוצים יותר 2003 לאחרים בשנת דוברי ערביתהשוואה בין 

מקלות , הם מדווחים על שביעות רצון גבוהה יותר ממבחר התרופות בקופה, מאחרים משירותי הקופה

מטיפוח וניקיון מתקני הקופה ובאופן כללי מרוצים יותר מקופת , מקלות קבלת הפניות, קבלת תרופות

שביעות רצונם גבוהה יותר גם ממדדי זמינות . להם וממערכת הבריאות באופן כלליהחולים ש

. מרוצים יותר משעות העבודה של רופאי המשפחה ומשעות העבודה של עובדי המשרד: השירותים

  .שיעורים גבוהים יותר סבורים כי חל שיפור בשירותי הקופה לעומת השנה שעברה
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 דיווחו שחשו מצוקה נפשית בשנה  הערבים לעומת האחריםבקרבשיעורים גבוהים יותר , עם זאת

   . מסחריהאחרונה ושיעורים נמוכים יותר מחזיקים בבעלותם ביטוח משלים או ביטוח

  

  דיון בממצאים. 5
  

מנקודת מבטם של ,  לעומת שנים קודמות2003בדוח זה נבחנו מדדים לתפקוד מערכת הבריאות בשנת 

 . צרכני שירותי הבריאות
  

מכון ברוקדייל מאז חקיקת חוק -וינט'ג-ים התבססו על סקרים תקופתיים שנערכים במאיירסהממצא

  .1995-ביטוח בריאות ממלכתי ב

  

 המחקר מספק. המחקר בוחן את דעת צרכני השירותים ומאפשר להתחשב בה בתהליכי קביעת מדיניות

 של כדי לבחון השפעות, כתמידע שיסייע להם לעקוב אחר תפקוד המער; מידע עדכני לקובעי המדיניות

וכן כדי לאתר תוצאות לוואי לא רצויות המחייבות ,  לזהות מגמות רצויות שיש לחזקן,שינויי מדיניות

בצד  .להלן נדון בממצאים המרכזיים של המחקר ובהשלכותיהם לקביעת מדיניות .התערבות מיוחדת

י המחקר העלו שלושה נושאים ממצא, משירותי קופות החוליםגבוהה שביעות רצון שמירה על רמת 

  :עיקריים שעליהם חשוב לתת את הדעת

 :  על השוויוניות בנגישותתשלומים הנדרשים מהתושביםהשפעת ה .1
  מהכיס ניכר של תשלומים היקף .1.1
 הכנסה נמוכה בעליבפרט בקרב (תרופות בגלל התשלום על  על טיפול רפואי וויתרו ניכר שיעור .1.2

 ).יםיוחולים כרונ
לעומת  ( חששות מהעתידשלמוכה יחסית מתפקוד המערכת בכללותה וכן רמה גבוהה  רצון נשביעות .2

  .)שביעות רצון משירותי הקופות

   .ממלכתימגבלות לפי חוק ביטוח בריאות על  לקוי של הציבור על זכויות וידע .3

  

  תשלומים מהכיס ובעיות נגישות הקשורות לתשלומים. א

כשליש מההוצאה הלאומית (₪  מיליארד 13.6-כ הייתה ההוצאה הפרטית לבריאות 2002בשנת 

 ועד היום היה במימון התשלומים 1997רוב הגידול בהוצאה הלאומית לבריאות לנפש מאז ). לבריאות

  . הפרטיים של הציבור

  

לשם  .בשלוש השנים האחרונות מדיניות הבריאות הייתה לצמצם את הוצאות מערכת הבריאות, במקביל

בתחום הטיפול הממושך וגם בהפחתה משמעותית , משל בתחום האשפוזל, כך ננקטו צעדי ריסון

  . בהקצאת כספים לעדכון סל שירותי הבריאות

  

ממצאי המחקר מלמדים על השפעותיה של המגמה הנוכחית של צמצום היקף המימון הציבורי של 

   .המערכת והרחבת היקפם של התשלומים הפרטיים
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אולם פחות , על ביקור אצל רופא מקצועיי השתתפות עצמית  דמהרוב המוחלט של המרואיינים שילמו

נמוך בקרב האוכלוסיות היה שיעור הידע על תקרה . משליש מהם ידעו על קיום תקרות לתשלומים

לכשליש מהמרואיינים הייתה הוצאה ). דוברי ערבית ודוברי רוסית, עניים, חולים כרוניים(החלשות 

לא כולל תשלומי השתתפות עצמית ורפואת (ריכת הסקר בשלושת החודשים לפני עמהכיס נוספת 

מגמה זו מעידה על ; בעלי הכנסה בחמישון העליון דיווחו יותר מאחרים על הוצאה כזאת ).שיניים

לשירותים רבה יותר מאחר שלבעלי הכנסות גבוהות יש גישה , התרחבות הפער בתחום הבריאות

 מגמה המלמדת על נטל -ייתה גדולה מזו של אחרים  ה , הוצאתם הפרטית של חולים כרוניים14.נוספים

מגמה זו מעוררת חשש  .התשלום על מי שזקוקים לטיפול כאשר חל צמצום בהיקף המימון הציבורי

  . לפגיעה באוכלוסיות חלשות שאין בידיהן האמצעים לתשלומים פרטיים

  

הכנסה בחמישון התחתון שיעורים ניכרים בקרב בעלי , בעקבות התשלומים הנדרשים במערכת הבריאות

ויתרו במשך השנה שקדמה לסקר על טיפול רפואי או על תרופה  ,)20%-כ(והחולים הכרוניים ) 30%-כ(

היקף רחב כזה של בעיות . למרות מנגנון הפטורים הקיים במערכת, זאת. שהרופא רשם בגלל התשלום

יתרה  .קות תופעת אי השוויוןנגישות הקשורות לתשלום בקרב אוכלוסיות חלשות מלמד גם כן על התחז

אליו הופנו על ידי (ממצאי המחקר מלמדים כי חלק ניכר מהמוותרים ויתרו על טיפול רפואי הכרחי , מכך

קיים חשש , לפיכך). תרופות למחלות כרוניות(וכן על תרופות שהכרחי לקחתן באופן מסודר ) רופא

יש לזכור כי קבוצות אלו . מרחיקות לכתשלוויתור על קבלת טיפול יהיו בהמשך השלכות בריאותיות 

שכן החולים הכרוניים צורכים שירותים רבים , פגיעות יותר להשפעות התשלומים במערכת הבריאות

  .והעניים מתקשים לשלם תשלומים נוספים

  

  המחקרממצאי, אולם. תשלומי השתתפות עצמית מהווים מקור הכנסה וכלי לריסון ביקושים מיותרים

כדי לצמצם את , חשיבות של בחינה מחדש של מדיניות התשלומים במערכת הבריאותמדגישים את ה

ניתן לשקול הפצה יעילה יותר של המידע על פטורים ועל , למשל. הפגיעה בשכבות החלשות במערכת

; הרחבת הגדרת האוכלוסיות הזכאיות להקלות בתשלומים לשירותים ותרופות; התקרות הקיימות

קביעת תשלומי השתתפות הדרגתיים יותר ; ת החזרים על תשלומים לתרופותהקלת תהליך מימוש קבל

כמו כן ניתן לשקול . במיוחד התקרות לתרופות לחולים כרוניים, ובחינת אפשרות להורדת גובה התקרות

כלומר הגדלת , החלפת חלק מתשלומי ההשתתפות העצמית שהם רגרסיביים בתשלומים פרוגרסיביים

  .מס הבריאות

  

   חששות מהעתידשל רצון נמוכה יחסית מתפקוד המערכת בכללותה וכן רמה גבוהה ותשביע. ב

מהשירות בקופות  לעומת שביעות הרצון  נמצאה נמוכהתפקוד המערכת בכללותהשביעות הרצון מ

: בתשובה לשאלה).  המרוצים מאוד מקופת החולים30% מרוצים מאוד מהמערכת לעומת 9%(החולים 

ענו כמחצית שעליה , "? שהממשלה יכולה לעשות כדי לשפר את המערכתמה הדבר החשוב ביותר"

נראה  .וכרבע ענו שיש צורך להרחיב את סל השירותים והתרופות, להפחית את התשלומים לבריאות

אפוא כי שביעות הרצון הנמוכה יחסית מתפקוד המערכת קשורה בנושאי מדיניות כלליים שאינם בתחום 

                                                   
מסחרי הנהנים מנגישות לשירותים / יש שיעור גבוה יותר של בעלי ביטוח משליםיש לציין כי בקבוצה זו גם 14

  .נוספים מעבר לניתן בסל הבסיסי
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במחקר נמצא עוד כי רוב המבוטחים חוששים שמא לא יוכלו לקבל טיפול . השפעתן של קופות החולים

חששות אלה קשורים . אם יחלו במחלה קשה, מתקדם ושלא יוכלו לממן את הטיפול הרפואי או הסיעודי

קשר חיובי מובהק בין החשש מאי קבלת טיפול  נמצא ,ואכן. לתשלומים הנדרשים ולהיקף סל הבריאות

ויתור בפועל על טיפול או על תרופה   מאי יכולת לממן את הטיפול הרפואי וביןרפואי מתקדם לבין חשש

כך שמי שמרגישים יותר קושי לקבל טיפול במערכת ואלו ; בגלל המחיר וחוויית קושי לקבל טיפול רפואי

  .שכבר ויתרו בגלל המחיר על טיפול רפואי או תרופה הם גם החוששים יותר לעתיד

  

 לשפר את שביעות רצון הציבור מתפקוד מערכת הבריאות ולהגביר את האמון נראה כי כדי, לאור זאת

תשלומים (אופן מימון המערכת :  של מדיניות הבריאותשני מרכיביםיש מקום לבחון מחדש , במערכת

מאחר שלסוגיות אלו יש  ).היקף ועדכון הסל(וקביעת תוכן סל השירותים ) פרטיים למול מימון ציבורי

 עם כל הזהירות .הכרחי לבחון אותן בהקשר הרחב יותר של סדר העדיפויות הלאומי, תהשלכות תקציביו

כדי לקדם את עקרון , לחלק מהשירותים שבסללפי הכנסה ניתן לשקול זכאות סלקטיבית המתחייבת 

  .השוויון במצב של משאבים מוגבלים לעומת ההתקדמות הטכנולוגית והצרכים הרפואיים

  

   ממלכתי על זכויות ומגבלות לפי חוק ביטוח בריאות  לקוי של הציבורידע. ג

למרות .  הופצה לציבור חוברת מידע לגבי זכויות וחובות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי2003במהלך 

במיוחד מדאיג הממצא שאוכלוסיות . ממצאי המחקר מלמדים כי הידע עדיין לקוי בתחומים רבים, זאת

רק , למשל .יודעים פחות מאחרים על המגיע להם,  דוברי עבריתעניים ושאינם, כגון קשישים, חלשות

חוסר ידע .  בקרב בעלי הכנסה בחמישון התחתון ידעו על תקרה רבעונית לתשלומי השתתפות עצמית19%

ולמנוע מהם , להגביר את הרגשת הקושי של המבוטחים, על זכויות עלול ליצור מחסום בקבלת שירותים

    .למצות את זכויותיהם

  

כך שלא , כרבע ידעו שקיים סל שירותים מוגבל, למשל. ם הידע לגבי מגבלות בקבלת שירות נמצא לקויג

פחות ממחצית ידעו שקופת חולים יכולה . ניתן לקבל כל תרופה או טיפול שעשויים לשפר מצב רפואי

שאת אצל  ביתר רהרגשת חוסר סיפוק ושביעות רצון יכולה להיווצ. לקבוע באיזה בית חולים יאושפזו

   .אדם אשר רק בשעת צרה מגלה שהוא אינו זכאי להטבה שחשב שמגיעה לו

  

לאור ממצאים אלו נראה כי על קופות החולים ומשרד הבריאות לעשות מאמץ מיוחד כדי להעביר מידע 

מידע הוא מרכיב הכרחי לפעולה תקינה של . על חובות ועל נושאים נוספים, עדכני לציבור על זכויות

  .וכן מהווה גורם עיקרי ביכולת הפרט למצות את זכויותיו, רותיתמערכת תח

  

הבעיה המרכזית של . נראה ששלושת הנושאים העיקריים העולים מהממצאים קשורים זה לזה, לסיכום

התשלומים במערכת משליכה על שביעות רצון נמוכה מהמערכת ומעלה את רמת החששות לגבי העתיד 

המידע יכול להיות כלי טוב לציבור כדי שיוכל לעמוד על .  הציבוריתמתוך חוסר אמון בטיפול במערכת

, מידע עדכני של הציבור על מנגנון הפטורים, למשל. זכויותיו ולנצל את שירותי הבריאות באופן מושכל

מידע עדכני לגבי , לעומת זאת; התקרות וההנחות יכול לפתור חלק מבעיית התשלומים מהכיס במערכת

  .  יכול לעזור בתיאום ציפיות ולהשפיע על רמת שביעות רצוןתוכן הסל הבסיסי
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מאחר , בעיית התשלומים הפרטיים משליכה גם על הנושא של שוויון ועזרה הדדית במערכת הבריאות

  . שהתשלומים הנדרשים הם רגרסיביים ומגבילים בעיקר את גישתן של השכבות החלשות

  

 .ות שונים להסרת מחסומים כספיים לקבלת טיפול רפואיכדי לקדם את השוויון אפשר לשקול כלי מדיני

החלפת מימון רגרסיבי בפרוגרסיבי וקביעת , בהם הקצאת מקורות להרחבה ולעדכון הסל הציבורי

 כך ניתן יהיה .תשלומי השתתפות הדרגתיים יותר לשירותים שבהם תימשך ההשתתפות העצמית

ביטוח "ד מחוקקי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לקדם את יישום עקרונות היסוד שעמדו לנגו להמשיך

חוק ביטוח בריאות ממלכתי " (בריאות ממלכתי שיהא מושתת על עקרונות של צדק שוויון ועזרה הדדית

  ). 1סעיף , 1994
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, 1995דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות בשנים . 2001. 'ש, גרינברג-ברמלי'; ר, גרוס
  .ירושלים. 362-01- דמ, מכון ברוקדייל-וינט' ג.1999, 1997

  
, 2001דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות בשנת . 2003. 'ש, גרינברג-ברמלי'; ר, גרוס

  .ירושלים. 03-421-דמ, מכון ברוקדייל- וינט'ג. והשוואה לשנים קודמות
  

. מערכת הבריאות בישראל בעקבות החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 1999. 'א, שירום'; ב, רוזן'; ר, גרוס
  .11-34: ' עמ54' מס, ביטחון סוציאלי

  
  . 54שנתון סטטיסטי מספר . 2003, לשכה המרכזית לסטטיסטיקהה
  

  .ירושלים, משרד הבריאות, 1997דוח על פעילות קופות החולים לשנת . 1998. 'י, נבו'; י, ויטקובסקי
  

  .ירושלים, משרד הבריאות, 1998על פעילות קופות החולים לשנת דוח . 1999. 'י, נבו'; י, ויטקובסקי
  

  .ירושלים, משרד הבריאות, 1999דוח על פעילות קופות החולים לשנת . 2000. י, בונ'; י, ויטקובסקי
  

  .ירושלים, משרד הבריאות, 2001דוח על פעילות קופות החולים לשנת . 2002. 'י, ויטקובסקי
  

  .ירושלים, משרד הבריאות, 2002דוח השוואתי על פעילות קופות החולים לשנת . 2003. 'ר, שיף'; צ, חבושה
  
 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית .השתקפותה של מדיניות בריאות בראי החקיקה. 2004. 'ט, רבחו

  .ירושלים, בישראל
  

- תל, מכון גרטנר, המרכז הלאומי לבקרת מחלות. 1997מצב הבריאות בישראל  .1997. משרד הבריאות
  .השומר

  
  . משרד הבריאותהצעה למועצת הבריאות. עדכון סל השרותים. 2004. 'א, לוקסמבורג
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  שביעות רצון משירותים שונים: נספח א
  

  )באחוזים (2001-1995בשנים , חולים-לפי קופת, שביעות רצון משירותים שונים: 1לוח א
 לאומית מאוחדת מכבי כללית כ"סה 

 95 97 99 01 03 95 97 99 01 03 95 97 99 01 03 95 97 99 01 0395 97 99 01 03 
     *           =    *     * מקצועיות רופא המשפחה

 29 31 30 34  3734 42 39 26 35 39 38 36 38 38  36 37 33 35  30 36 37 34 35  32  מרוצה מאוד
  52 58  54 56  44 52  49 53  65 51  50 53  58  52  47  53  48  53  51  50  52  50  55  53  49  מרוצה
  19 11  16 10  22 11  9  8  9 14  12  9  6  10  16  11  14  14  14  20  12  13  11  12  19  כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל

                                                    
                         * היחס של רופא המשפחה

 37 42 43 57  4947 50 55 49 45 45 44 49 52 52  47 48 49 48  44 46 47 49 49  46  מרוצה מאוד
  52 49  48 36  41 44  42 40  49 50  46 49  47  42  42  44  43  42  42  44  46  45  44  43  43  מרוצה
  11  9  9  7  12  7  8  5  2  5  9  7  4  6  6  9  9  9  10  12  9  8  7  8  11  כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל

                                                    
        #   =         *     * היחס של האחיות

 36 30 46 46  3736 36 40 37 24 27 35 35 30 42  39 38 38 36  32 35 37 38 36  33  מרוצה מאוד
  56 58  44 44  56 54  55 57  55 70  65 59  59  62  50  52  50  50  53  52  56  53  52  54  53  מרוצה
  8 12  10 10  8  9  9  3  8  6  8  6  6  8  8  9  12  12  11  16  9  10  10  10  14  כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל

                                                    
ים מקצועיות הרופא

 המקצועיים
*     *               *    = 

 19 28 34 35  3033 35 32 31 41 28 31 36 37 39  27 27 26 28  20 27 29 29 31  27  מרוצה מאוד
  56 52  46 53  47 54  53 60  60 43  58 56  55  52  51  51  55  58  58  54  55  55  57  56  52  מרוצה
  15 20  20 12  20 16  12  8  9 16  14 13  9  11  10  22  18  16  15  26  19  16  14  13  21  כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל

                                                    
            =    #      =              #        =  #    *  מבחר התרופות
 18 17 18 32  2423 31 16 21 25 18 18 24 24 35  17 21 8 18  15 18 21 14 21  20  מרוצה מאוד

  62 60  57 52  61 52  55 60  58 57  56 64  61  62  46  58  54  60  55  52  57  57  60  56  53  מרוצה
  20 23  25 16  16 24  14 24  21 18  26 18  15  14  19  25  25  32  27  33  25  22  26  23  27  כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל

                                                    
הקלות שבה ניתן לקבל הפניות 

  והתחייבויות
          

=  
          

=  
          

=  
      

#  
              

 27 24 28 42  3827 35 25 41 21 31 32 33 32 41  30 30 15 24  25 31 31 21 29  28  מרוצה מאוד
  51 61  60 44  57 47  56 62  42 66  52 62  54  53  38  48  53  62  52  52  49  56  60  51  52  מרוצה
  22 15  12 14  16 15  9 13  17 13  17  6  13  15  21  22  17  23  24  23  20  13  19  20  20  כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל
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 ) באחוזים (2001-1995בשנים , חולים-לפי קופת, שביעות רצון משירותים שונים): המשך (1לוח א 
 לאומית מאוחדת מכבי כללית כ"סה 

 95 97 99 01 03 95 97 99 01 03 95 97 99 01 03 95 97 99 01 0395 97 99 01 03 
            =                    =    *        =        שירותי מעבדה
 25 21 24 28  3417 28 28 29 24 30 30 29 37 35  26 23 14 17  17 28 25 20 24  21  מרוצה מאוד

  62 70  54 52  55 60  59 62  56 65  59 60  62  54  52  59  58  65  61  57  59  60  63  58  57  מרוצה
  13  9  22 20  28  6  13 10  15 11  11 10  9  9  13  15  19  21  22  26  13  15  17  18  22  כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל

                                                    
            =          =    #          #    *      #      היחס של הפקידים במשרד

 32 28 31 34  3432 23 25 25 23 24 29 30 23 25  29 28 21 29  23 29 28 24 28  24  מרוצה מאוד
  54 56  56 48  52 56  60 64  55 62  58 59  58  56  56  56  57  63  57  58  56  57  61  56  57  מרוצה
  14 16  13 18  16 10  17 11  20 15  19 12  12  21  19  16  15  16  14  19  15  15  15  16  19  כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל

                                                    
הקלות שבה ניתן לקבל בקופה 

  תרופות שהרופא רשם
  
--  

  
--  

    
**  

  
=  

  
--  

  
--  

  
*  

  
**  

    
--  

  
--  

      
=  

  
--  

  
--  

    
**  

  
=  

  
--  

  
--  

      

  20 21  23     32  37 22      29 29  27      25  25  12      26  27  18      מרוצה מאוד
  58 63  66     50  56 60      55 66  66      52  54  55      53  57  59      מרוצה
  23 16  7     18  7 17      16  5  7      23  21  33      21  16  23      כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל

                                                    
הנקיון והטיפוח של מתקני 

  הקופה
    

*  
                                      

*  
    

#  
    

  40  -  59 47  31 43  - 41  47 34  44  -  50  53  58  38  -  44  42  33  40  -  46  45  38  מרוצה מאוד
  52  -  34 50  53 52  - 53  51 61  53  -  49  46  40  56  -  53  53  60  55  -  50  51  55  מרוצה
  8  -   7  3  16  5  -  6  2  5  3  -  1  1  2  6  -  3  5  7  5  -  4  4  7  כך מרוצה או לא מרוצה-לא כל

 #p97-99<0.05   
 *p95-97<0.05   

 **p99-01<0.05   
 =p01-03<0.05   
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  2003, וגיסטיתמשתני מסוג רגרסיה ל- ניתוח רב–קופת חולים לפי  לפי שירות ו,שביעות הרצון: 2לוח א
  :שביעות רצון מ       
   האחיותיחס    יחס הרופא המשפחה    מקצועיות של הרופא המשפחה    כלליבאופןקופת החולים   
    

B 
Odds 
Ratio  

   
B 

Odds 
Ratio  

    
B 

Odds 
Ratio  

    
B 

Odds 
Ratio  

  0.68  *-0.38    1.07  0.06    1.11  0.11   1.58  *0.45  חברות במכבי
  1.08  0.07    1.30  0.26#    1.18  0.17   1.72  *0.54  חברות במאוחדת
  0.97  -0.02    0.74  #-0.29    0.70  #-0.35   1.14  0.13  חברות בלאומית

  1.28  0.25    1.39  0.33    1.21  0.19   1.32  0.27  +65  -גיל 
  1.14  0.13    0.97  -0.02    1.06  0.05   0.97  -0.02   אישה-מין 

  1.48  *0.39    1.35  *0.30    1.43  0.35   0.95  -0.05  מחלה כרונית
  0.92  -0.07    0.84  -0.17    0.98  -0.01   1.13  0.13  חמישון תחתון
  1.46  -0.38    1.22  0.20    0.96  -0.03   1.62  *0.48  דובר ערבית
  0.47  *-0.73    0.36  *-1.01    0.43  *-0.82   0.24  *-1.39  דובר רוסית

 #0.1 <p   
 *0.05<p  
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  2003, משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית- ניתוח רב–ת וקופת חולים  לפי שירו,שביעות הרצון): המשך (2א לוח
  :שביעות רצון מ  

טיפוח וניקיון   
  מתקני הקופה

ת של ומקצועי
  הרופאים המומחים

  
  יחס הפקידים

  
  מבחר התרופות

קלות קבלת תרופות 
  שהרופא רשם

קלות קבלת הפניות 
  והתחייבויות

  
 שירותי המעבדה

    
B 

Odds 
ratio  

  
B 

Odds 
ratio  

  
B 

Odds 
ratio  

  
B 

Odds 
ratio  

  
B 

Odds 
ratio  

  
B 

Odds 
ratio  

  
B 

Odds 
ratio  

  1.34  *0.29  1.32  *0.28  1.44  *0.36  1.45  *0.37  0.87  -0.13  1.18  0.17  1.51  *0.41  מבוטח במכבי
                              

  1.65  *0.50  1.75  *0.56  1.68  *0.52  2.12  *0.75  1.47  *0.38  1.32  0.27  1.40  *0.33  מבוטח במאוחדת
                              

  1.009  0.009  0.93  -0.06  0.79  -0.22  1.16  0.14  1.26  0.23  0.68  #-0.38  1.28  0.25  מבוטח בלאומית
                              

  0.94  -0.05  1.56  0.44#  1.28  0.24  1.47  0.38  1.00  0.007  1.07  0.06  1.00  0.00  +65גיל 
                              

  0.98  -0.02  1.07  0.07  1.20  0.18#  1.10  0.09  1.10  0.10  1.27  *0.24  0.85  -0.16  מין אישה
                              

  1.22  0.20  1.10  0.09  1.04  0.04  1.17  0.16  1.28  *0.25  0.97  -0.02  1.34  *0.29  חולה כרוני
                              

  0.83  -0.17  1.05  0.05  1.10  0.10  1.12  0.12  1.20  0.18  0.93  -0.06  1.10  0.09  תחתון חמישון
                              

  1.37  *0.31  1.95  *0.66  1.40  *0.34  2.25  *0.81  1.20  0.18  1.41  *0.34  1.56  *0.44  דובר ערבית
                              

  0.53  *-0.63  0.64  *-0.44  0.61  *-0.49  0.38  *-0.94  0.52 *-0.64  0.52  *-0.64  0.47  *-0.75  דובר רוסית
 #0.1 <p  
 *0.05<p  
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   די זמינות השירותים ונגישותמד: נספח ב
  

  )אחוזים( לפי קופה ,2003- ו2001 , 1999, 1997, 1995שינויים בשנים , מדדי זמינות השירותים ונגישות: 1לוח ב
 החולים-קופת      

 לאומית מאוחדת מכבי כללית לוהכ-סך 
 95 97 99 01 03  95 97 99 01 03  95 97 99 01 03  95 97 99 01 03  95 97 99 01 03  

המתנה במרפאה אצל 
 רופא המשפחה

#  *  **      #  *            **    =                    =  

  62  60  59  69  52  72  73  66  80  75  61  68  60  69  70  59  60  56  66  56  60  63  58  68  59  ' דק15עד 
  18  29  25  17  23  16  18  19  13  17  21  23  26  20  22  22  22  24  21  26  21  22  24  20  25  עד חצי שעה

                                                      20  11  16  15  11  12  9  15  7  8  18  10  14  11  7  19  18  21  13  19  19  15  18  12  16  היותר מחצי שע
הזמן מהזמנת התור ועד 

 רופא -קבלת הטיפול 
  מומחה

*  *          *    **      *                            

  59  60  66  69  68  64  61  57  74  51  60  63  62  80  76  45  48  41  58  49  51  53  50  66  56  שבוע
  16  21  12  14  11  11  19  23  16  33  17  13  18  8  13  17  16  21  15  17  15  16  20  13  18  שבועיים-שבוע

                                                      25  19  22  17  21  23  20  20  9  16  24  24  20  12  11  38  36  38  27  33  34  31  30  21  26  יותר משבועיים
שעות העבודה של רופא 

  המשפחה
      **          **                                  

                                                      20  21  17  27  19  20  27  32  22  20  19  22  22  20  24  21  20  15  17  17  21  21  18  19  19  מרוצה מאוד
שעות העבודה של 
  רופאים מקצועיים

  *    **      *    **                                  

                                                      15  14  9  21  18  12  18  14  15  13  10  13  15  13  8  14  12  5  13  12  13  13  9  14  12  מרוצה מאוד
שעות העבודה של עובדי 

  המשרד
#  *    **    #  *    **                *                  

                                                      21  18  21  30  18  20  20  15  21  13  16  17  20  23  25  20  17  10  19  13  19  17  14  21  15  מרוצה מאוד
    **    *  #            =  **  *  #      **    *  #    =  **  *  #  שעות המעבדה
                                                      17  21  8  28  12  15  17  14  14  10  16  22  16  26  21  16  18  8  16  9  17  19  11  19  12  מרוצה מאוד

            =          =          =          =          קושי לקבל טיפול רפואי
  16  10  16      16  4  14      16  10  11      22  17  23      20  13  18      קשה מאד/קשה

 #p97-99<0.05   
 *p95-97<0.05   

 **p99-01<0.05   
 =p01-03<0.05    
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  2003,  מסוג רגרסיה לוגיסטיתמשתני-רבניתוח , דיווח על קושי וקושי רב בקבלת טיפול רפואי: 2לוח ב
 B Odds ratio 
 0.74   -0.29 +65: גיל
 1.16 0.15  אישה: מין

 1.63  *0.49 תמחלה כרוני
 1.19  0.17 חמישון תחתון

 0.67  *-0.39  ות במכביחבר
 0.62  *- 0.46  חברות במאוחדת
 0.64  *- 0.43  חברות בלאומית

 0.85  - 0.15  דובר ערבית
  1.31  0.27  דובר רוסית

 *0.05 < p 
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  מדדים לטיפול רפואי ולהערכת מצב הבריאות: נספח ג
  

  )אחוזים (2003- ו2001, 1999 , 1997 , 1995בשנים , לפי קופה, מדדים לטיפול רפואי ולהערכת מצב הבריאות: 1לוח ג
 לאומית מאוחדת מכבי כללית כ"סה 

 95 97 99 01 03 95 97 99 01 0395 97 99 01 03 95 97 99 01 0395 97 99 01 03 
שביצעו בדיקת + 50נשים בנות 

  ממוגרפיה בשנתיים האחרונות
*  #          #        *            #        *          

 61 57 44 50  7122 64 52 27 50 54 59 55 47 44 64 60 62 47  36 62 60 60 44  34  כן
  39 43  56 50  78 29  36 48  73 50  46 41  45 53  56 36  40 38  53  64  38  40  40  56  66  לא
                                                    

שנה הבדיקת לחץ דם בחצי 
  אחרונהה

*          *            #                            

 47 46 43 44  3941 40 44 39 36 43 45 44 39 35 46 47 46 51  43 44 45 45 47  40  כן
  53 54  57 56  59 61  60 56  61 64  57 55  56 61  65 54  53 54  49  57  56  55  55  53  60  לא
                                                    

                        **                    **      *  הערכת מצב בריאות
  70 71  72 72  67 72  82 81  87 80  75 74  82 84  82 69  66 70  70  63  71  70  75  75  69  מאוד טוב עד טוב

  20 22  20 25  27 23  14 12  9 17  19 22  15 15  14 22  26 22  23  28  21  23  19  20  24  כך טוב-לא כל
  10  7  8  3  6  5  4  7  4  3  6  4  3  1  4  9  8  8  7  9  8  7  3  2  7  לא טוב עד גרוע

                                                    
 מצוקה נפשית בשנה תחושת

  האחרונה
- - -    - - -      - - -    - -      - -     - -       - -   - -      - -     - -    =  

  35 24       23  25        24 28       30  33        28  30    14    יש
  65 76       77  75        76 72       70  67        72  70    86    אין

 #p97-99<0.05   
 *p95-97<0.05   

 **p99-01<0.05   
 =p01-03<0.05   
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  2003,  מסוג רגרסיה לוגיסטיתמשתני-רבניתוח , +50 תבדיקות ממוגרפיה בקרב בנו: 2לוח ג
 B Odds ratio 
 0.31   *-1.16 +65: גיל

 1.53 0.43 מחלה כרונית
 0.87 -0.13 חמישון תחתון
 0.55 -0.59  חברות במכבי

 0.94 -0.06  חברות במאוחדת
 0.99 -0.007  חברות בלאומית

 1.06 0.06  דובר ערבית
 1.00 0.000  דובר רוסית

 *0.05< p 
  
  
  
  2003,   מסוג רגרסיה לוגיסטיתמשתני-רבניתוח , שנה האחרונההביצוע בדיקת לחץ דם בחצי : 3ח גלו
  B  Odds ratio 
  4.14   *1.42  +65: גיל
  1.37  *0.31  אישה: מין

  3.35   *1.21  מחלה כרונית
  0.88  -0.11  חמישון תחתון
  1.05  0.05  חברות במכבי

  0.94  -0.06  חברות במאוחדת
  1.19  0.18  חברות בלאומית

  1.78   *0.58  דובר ערבית
  0.97   *-0.02  דובר רוסית

 *0.05< p  
 
  

 מסוג רגרסיה משתני-רבניתוח , ל תזונה נכונה ערופא המשפחה בשנה האחרונהשיחה עם : 4לוח ג
  2003, לוגיסטית

 B Odds ratio 
 1.44  *0.37 +65: גיל
 1.09 0.09  אישה: מין

 2.00  *0.69 יתמחלה כרונ
 1.30 0.26 חמישון תחתון
 0.90 -0.10  חברות במכבי

 1.07 0.06  חברות במאוחדת
 0.96 -0.03  חברות בלאומית

 1.49  *0.40  דובר ערבית
 1.32 0.28  דובר רוסית

 *0.05< p  
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  מסוגמשתני-רבניתוח , רופא המשפחה בשנה האחרונה על החשיבות של התעמלותשיחה עם : 5לוח ג
  2003, רגרסיה לוגיסטית

 B Odds ratio 
 1.35   *0.30 +65: גיל
 0.84 -0.16  אישה: מין

 2.08  *0.73 מחלה כרוני
 1.25 0.22 חמישון תחתון
 1.03 0.03  חברות  במכבי

 1.52  *0.42  חברות במאוחדת
 1.00 0.004  חברות בלאומית

 1.26 0.23  דובר ערבית
 0.56  *-0.57  דובר רוסית

 *0.05< p  
  
 

 מסוג רגרסיה משתני-רבניתוח , רופא המשפחה בשנה האחרונה על מצוקה נפשיתשיחה עם : 6לוח ג
  2003, לוגיסטית

 B Odds ratio 
 1.18  0.17 +65: גיל
 1.63  *0.49  אישה: מין

 1.92  *0.65 מחלה כרוני
 1.53  *0.42 חמישון תחתון
 0.94 -0.06  חברות במכבי

 1.09 0.08  חברות במאוחדת
 0.77 -0.25  חברות בלאומית

 2.41  *0.88  דובר ערבית
 1.94  *0.66  דובר רוסית

  2.09   *0.73  תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה
 *0.05< p 
  

 מסוג משתני-רבניתוח , רופא המשפחה בשנה האחרונה להתחסן נגד שפעתהמלצה של : 7לוח ג
  2003, רגרסיה לוגיסטית

 B Odds ratio 
 4.30   *1.45 +65: ילג

 1.06 0.06  אישה: מין
 2.30  *0.83 מחלה כרוני

 1.26 0.23 חמישון תחתון
 0.72  *-0.32  חברות במכבי

 1.36 0.31  חברות במאוחדת
 0.89 -0.11  חברות בלאומית

 2.19  *0.78  דובר ערבית
 1.54  *0.43  דובר רוסית

 *0.05< p 
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 משתני-רבניתוח , או שמיעה בשנה האחרונה/יה ויור בדיקות רארופא המשפחה לעבהמלצת : 8לוח ג
  2003, מסוג רגרסיה לוגיסטית

 B Odds ratio 
 3.37   *1.21 +65 :גיל
 0.84 -0.16  אישה: מין

 1.94  *0.66 מחלה כרוני
 1.44  *0.36 חמישון תחתון
 0.88 -0.12  חברות במכבי

 1.39 0.33  חברות במאוחדת
 0.71 -0.33  חברות בלאומית

 3.73  *1.31  דובר ערבית
 1.51  *0.41  דובר רוסית

 *0.05< p 
  
  

  2003,  מסוג רגרסיה לוגיסטיתמשתני-רבניתוח , הערכת מצב בריאות כטוב או טוב מאוד: 9לוח ג
 B Odds ratio 
 0.35   *-1.02 +65: גיל
 0.57  *-0.54  אישה: מין

 0.12  *-2.09 מחלה כרוני
 0.56  *-0.57 חמישון תחתון
 1.44  *0.36  חברות במכבי

 1.31 0.27  חברות במאוחדת
 1.31 0.27  חברות בלאומית

 0.61  *-0.48  דובר ערבית
 0.17  *-1.77  דובר רוסית

 *0.05< p 
  
  

  2003,  מסוג רגרסיה לוגיסטיתמשתני-רבניתוח ,  מצוקה נפשית בשנה האחרונהתחושת: 10לוח ג
 B Odds ratio 
 1.10  0.09 +65 :גיל
 1.48  *0.39  אישה: מין

 2.40  *0.87 מחלה כרוני
 1.81  *0.59 חמישון תחתון
 0.88 -0.12  חברות במכבי

 0.82 -0.18  חברות במאוחדת
 1.01 0.01  חברות בלאומית

 1.90  *0.64  דובר ערבית
 1.07 0.07  דובר רוסית

 *0.05< p 
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  פנייה מחוץ למערכת הציבורית: נספח ד
  
  )אחוזים (2003- ו2001 ,1999 , 1997 , 1995לפי קופה בשנים , פנייה מחוץ למערכת הציבורית: 1וח דל

 לאומית מאוחדת מכבי כללית כ"סה 
 95 97 99 01 03 95 97 99 01 0395 97 99 01 03 95 97 99 01 0395 97 99 01 03 

 תפנייה לרופא פרטי בשלוש
  אחרוניםהחודשים ה

*  #        *  #        *  #          #                  

 13 19 15 10  2218 20 24 12 15 20 20 19 11 19 21 20 17 8  21 20 20 18 9  20  כן
  87 81  85 90  82 78  80 76  88 85  80 80  81 89  81 79  80 83  92  79  80  80  82  91  80  לא
                                                    

    **      *  =            **        =  **    #  *  =  **    #    בעלות על ביטוח משלים
 62 53 35 33  7751 64 63 59 61 80 78 72 74 79 69 61 44 22  15 72 64 51 37  35  כן
  38 47  65 67  49 23  36 37  41 39  20 22  28 26  21 31  39 56  78  85  28  36  49  63  65  לא
                                                    

        #          #    =      #    =      #    =      #    בעלות על ביטוח מסחרי
  30 26  25 14  15 32  26 24  18 16  40 25  23 18  15 33  26 23  16  16  34  26  24  16  16  כן

  70 74  75 86  85 68  74 76  82 84  60 75  77 82  85 67  74 77  84  84  66  74  76  84  84  לא 
 #p97-99<0.05   
 *p95-97<0.05   

 **p99-01<0.05   
 =p01-03<0.05   
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  2003,  מסוג רגרסיה לוגיסטיתימשתנ-רבניתוח , בעלות על ביטוח משלים: 2לוח ד
 B Odds ratio 
 0.65   *- 0.42 +65 :גיל
 1.24  *0.22 אישה: מין
 1.18  0.17 תחלה כרונימ

 0.53  *- 0.63 חמישון תחתון
 1.93  *0.66  במכביחברות 
 1.19 0.17   במאוחדתחברות
 0.89 - 0.11   בלאומיתחברות

 0.23  *- 1.45  דובר ערבית
 0.20  *- 1.57  דובר רוסית

 *0.05< p 
  
  
  

 מסוג רגרסיה משתני-רבניתוח , שביעות רצון גבוהה מאוד מקופת החולים באופן כללי: 3לוח ד
  2003, לוגיסטית

 B Odds ratio 
 1.58   *0.45 +65 :גיל
 1.00 0.004 אישה: מין
 0.93 -0.06 תחלה כרונימ

 1.21 0.19 חמישון תחתון
 1.56  *0.44   במכביחברות
 1.71  *0.54   במאוחדתחברות
 0.99 -0.003   בלאומיתחברות

 1.72  *0.54  דובר ערבית
 0.33  *-1.08  דובר רוסית

  1.24  0.22  יש ביטוח משלים
 *0.05< p 
  
  
  

  2003,  מסוג רגרסיה לוגיסטיתמשתני-רבניתוח , בעלות על ביטוח מסחרי: 4לוח ד
 B Odds ratio 
 0.34   *- 1.06 +65 :גיל
 0.70  *-0.35 אישה: מין

 0.86 -0.15 ת כרונימחלה
 0.42  *-0.85 חמישון תחתון

 1.01 0.017   במכביחברות
 0.77  *-0.25   במאוחדתחברות
 0.93 -0.07   בלאומיתחברות

 0.59  *-0.52  דובר ערבית
 0.73  *-0.31  דובר רוסית

 *0.05< p 
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 מסוג משתני-רבניתוח , שת החודשים האחרוניםבשלו) לרופא או אחרת(הוצאה פרטית : 5לוח ד
  2003, רגרסיה לוגיסטית

 B Odds ratio 
 1.61   *0.47 חמישון עליון

 1.33  *0.28 תחלה כרונימ
 0.93 -0.07  אישה:מין
 0.90 -0.09 +65: גיל

 0.77 -0.25  דובר ערבית
 0.33  *-1.09  דובר רוסית

 0.99 -0.006   בכלליתחברות
 *0.05< p 
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  מידת ההכבדה של תשלומי המשפחה על בריאות: נספח ה
  

 מסוג רגרסיה משתני-רבניתוח , של תשלומי המשפחה על בריאותבמידה רבה מידת ההכבדה : 1 הלוח
   2003, לוגיסטית

 B Odds ratio 
 0.62 *-0.46 +65 :גיל
 1.11 0.10 אישה: מין
 1.84 *0.61 תחלה כרונימ

 1.72 *0.54 חמישון תחתון
 0.99 -0.01  בכלליתחברות

 0.41 *-0.89 דובר ערבית
 0.35 *-1.03 דובר רוסית

 *0.05< p   
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  ידע על קיום תקרת השתתפות עצמית: נספח ו
  

  )אחוזים (2003- ו2001קבוצות אוכלוסייה בשנים קופה ולפי לפי   ידע על קיום תקרת השתתפות עצמית:1לוח ו

  לאומית  מאוחדת  מכבי  כללית  כ"סה 
חולים 
  כרונים

דוברי 
  ערבית

דוברי 
  רוסית

בעלי 
הכנסה 
בחמשון 
  נשים  התחתון

ביקרו אצל 
  מומחה

חולים 
כרונים 
שביקרו 
  מומחים

 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01  03 01 03 01 0301 03 01 03 
ידע על קיום תקרת 
  השתתפות עצמית

  *            *  *  *          

 30  27 30 2828 26 19 22 14  24 5 14 30 23  28 30 30 21  35 32 22 20 27  24  כן
  70  73  70  72 72  74  81  78 86  76  95  86  70  77  72  70  70  79  65  68  78  80  73  76  לא
 *0.05< p03-01  
  
  

  )אחוזים (2003- ו2001קבוצות אוכלוסייה בשנים קופה ולפי לפי , סבירות גובה תשלומי השתתפות עצמית: 2לוח ו

  לאומית  מאוחדת  מכבי  כללית  כ"סה  
  חולים
  כרוניים

  דוברי
  ערבית

  בעלי
  הכנסה
  בחמשון
  נשים  התחתון

  דוברי
  רוסית

  01  03  01  03  01  03  01  03  01  03  01  03  01  03  01  03  01  03  01  03  
  סבירות גובה תשלומי השתתפות עצמית 

  הנדרשים בקופה
      *    *    *    *    *  *      *    *  *    

  57  60  47  49  44  46  45  40  46  46  45  51  45  53  54  54  51  47  51  50  סביר
  17  21  16  17  16  17  16  16  14  19  11  20  17  16  15  18  11  17  13  17  לא כל כך סביר

  26  19  37  34  40  37  39  43  39  35  40  29  37  31  31  28  38  36  36  33  לא סביר
 *0.05< p03-01  
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   2003,  מסוג רגרסיה לוגיסטיתמשתני-רבוח נית, ידע על קיום תקרת השתתפות עצמית: 3לוח ו
 B Odds ratio 
 1.47  0.39 +65 :גיל
 1.11 0.11 אישה: מין
 1.27 0.24 תחלה כרונימ

 1.005 0.005 חמישון תחתון
 2.16 *0.77  במכביחברות
 1.65  *0.50   במאוחדתחברות
 2.03  *0.71   בלאומיתחברות

 0.12 *-2.09 דובר ערבית
 0.23 *-1.44 דובר רוסית

 *0.05< p   
  
  
  

   2003,  מסוג רגרסיה לוגיסטיתמשתני-רבניתוח , תשלומי השתתפות עצמית סבירים: 4לוח ו
 B Odds ratio 
 0.97 -0.02 +65 :גיל
 0.81  *-0.20 אישה: מין
 0.77  *-0.25 תחלה כרונימ

 0.78 -0.23 חמישון תחתון
 1.19 0.17  במכביחברות
 0.78  -0.23   במאוחדתחברות
 0.78  -0.24   בלאומיתחברות

 0.91 -0.09 דובר ערבית
 1.27 0.24 דובר רוסית

 *0.05< p   
  
  

   2003,  מסוג רגרסיה לוגיסטיתמשתני-רבניתוח , תשלומי השתתפות עצמית אינם סבירים: 5לוח ו
 B Odds ratio 
 0.63 -0.46 +65 :גיל
 0.97 -0.02 אישה: מין
 1.45  *0.37 תחלה כרונימ

 1.14 0.13 חמישון תחתון
 0.87 -0.13  במכביחברות
 0.93  -0.07   במאוחדתחברות
 0.93  -0.07   בלאומיתחברות

 1.34  *0.29 דובר ערבית
 0.53  *-0.62 דובר רוסית

 *0.05< p   
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  ויתור על טיפול בקופה בגלל תשלום בשנה שקדמה לסקר: נספח ז
  

  )אחוזים (2003, 2001, 1999בשנים , לל תשלום בשנה שקדמה לסקרויתור על טיפול בקופה בג: 1לוח ז
 קשישים דוברי ערבית נשים חמישון תחתון יםיחולים כרונ כ"סה 

 99 01 03 99 01 03 99 01 03 99 01 0399 01 03 99  01  03  
ויתור על טיפול בקופה בגלל 
  תשלום בשנה שקדמה לסקר

        **                  **      **    

  4  2  4 3 5 2 6 7 8 10 11 11  6 6 9 6 5 6  כן
  96  98  96  97 95  98 94  93 92  90  89  89  94  94  91  94  95  94  לא
 **0.05<p99-01  

  
  

  )אחוזים (2003, 2001, 1999בשנים , ויתור על תרופות שהרופא רשם בגלל המחיר בשנה שקדמה לסקר: 2לוח ז
 יםקשיש דוברי ערבית נשים חמישון תחתון יםיחולים כרונ כ"סה 

 99 01 03 99 01 0399 01 03 99 01 0399 01 03 99  01  03  
ויתור על תרופות שהרופא רשם 

  המחיר בשנה שקדמה לסקר בגלל
    =          **  =    **        =        

  11  7  7 13 5 157 13 10 24 16 21 18 15 15 14 11 11  כן
  89  93  93  87 95  93 85  87 90  76 84  79 82  85  85  86  89  89  לא
 **0.05<p99-01   
 =p01-03<0.05   
  
  

  )אחוזים (2003 , 2001, 1999בשנים , ויתור על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרשם בשנה שקדמה לסקר: 3לוח ז
 קשישים דוברי ערבית נשים חמישון תחתון יםיחולים כרונ כ"סה 

 99 01 03 99 01 0399 01 03 99 01 0399 01 03 99  01  03  
יפול רפואי בקופה או ויתור על ט

  על תרופות מרשם בשנה האחרונה
    =          **  =    **        =      =  

  14  8  9 13 7 188 17 15 29 20 25 20 18 19 17 14 14  כן
  86  92  91  87 93  92 82  83 85  71 80  75 80  82  81  83  86  86  לא
 **0.05<p99-01   
 =p01-03<0.05   
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 מסוג רגרסיה משתני-רבניתוח , ום בשנה שקדמה לסקרויתור על טיפול בקופה בגלל תשל: 4לוח ז
   2003, לוגיסטית

 B Odds ratio 
 0.65 -0.42 +65 :גיל
 1.33 0.28 אישה: מין
 1.17 0.16 תחלה כרונימ

 2.80 *1.03 חמישון תחתון
 0.48 *-0.72 מכבי בחברות

  0.61  -0.48  חברות במאוחדת
  0.43  -0.83  חברות בלאומית

 0.25 *-1.37 דובר ערבית
 0.45 -0.78 דובר רוסית

 *0.05< p   
  
  
  

 מסוג משתני-רבניתוח , ויתור על תרופות שהרופא רשם בגלל המחיר בשנה שקדמה לסקר: 5לוח ז
   2003, רגרסיה לוגיסטית

 B Odds ratio 
 0.57  -0.56 +65 :גיל
 1.11 0.10 אישה: מין
 1.75 *0.56 תחלה כרונימ

 2.68 *0.98 חמישון תחתון
 1.22 0.20 מכבי בחברות

  0.80  -0.21  חברות במאוחדת
  1.37  0.31  חברות בלאומית

 0.60 *-0.50 דובר ערבית
 0.84 -0.16 דובר רוסית

 *0.05< p   
  
  
  

 משתני-רבניתוח , ויתור על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרשם בשנה שקדמה לסקר: 6לוח ז
   2003, מסוג רגרסיה לוגיסטית

 B Odds ratio 
 0.63  -0.44 +65 :גיל
 1.19 0.17 אישה: מין
 1.48 *0.39 תחלה כרונימ

 2.90 *1.06 חמישון תחתון
 0.98 -0.01 מכבי בחברות

  0.72  -0.31  חברות במאוחדת
  1.13  0.12  חברות בלאומית

 0.44 *-0.80 דובר ערבית
 0.86 -0.14 דובר רוסית

 *0.05< p   
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 מסוג משתני-רבניתוח , ה או התחייבות מהקופה לאחר מאמץ מסוים או בקושיקבלת הפני: 7לוח ז
   2003, רגרסיה לוגיסטית

 B Odds ratio 
 0.61  -0.49 +65 :גיל
 0.99 -0.004 אישה: מין
 1.26 0.23 תחלה כרונימ

 1.36 0.31 חמישון תחתון
 1.81  *0.59  במכביחברות
 1.20 0.18   במאוחדתחברות
 1.07 0.06  מית בלאוחברות

 0.53 -0.61 דובר ערבית
 0.41  *-0.88 דובר רוסית

 *0.05< p   
  
  
  

 מסוג משתני-רבניתוח , דרישה של הקופה מהחולה להחליף תרופה בגלל מחירה הגבוה: 8לוח ז
   2003, רגרסיה לוגיסטית

 B Odds ratio 
 1.11  0.10 +65 :גיל
 0.78 -0.24 אישה: מין
 1.60  *0.47 תחלה כרונימ

 0.84 -0.16 חמישון תחתון
 3.53  *1.26  במכביחברות
 2.81  *1.03   במאוחדתחברות
 0.71 -0.33   בלאומיתחברות

 0.61 -0.48 דובר ערבית
 0.48  *-0.72 דובר רוסית

 *0.05< p   
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  בעלי ידע על זכויות : נספח ח
  

   2003,  רגרסיה לינארית מסוגמשתני-רבניתוח , בעלי ידע על זכויות לפי חוק: 1לוח ח
 B T-test 
 -6.42  *-0.48 +65 :גיל
 -1.64 -0.08 אישה: מין
 -1.86 -0.11 תחלה כרונימ

 -3.71  *-0.27 חמישון תחתון
 1.31 0.08  במכביחברות
 1.46 0.13   במאוחדתחברות
 0.74 0.07   בלאומיתחברות

 3.43  *0.28 דובר ערבית
 -2.02  *-0.15 דובר רוסית

 *0.05< p   
 
  
  

ה לגורם יפניעל על תשלומי השתתפות עצמית ו, ל ביטוח משליםע נוסף מעוניינים במידע: 2לוח ח
  )אחוזים( 2003,  לפי קופה, לקבל מידע לא רפואי על שירותי הבריאותכדיכלשהו 

 לאומית מאוחדת מכבי כללית כ"סה 
            צורך במידע נוסף מהקופה על ביטוח משלים

 19 19 15 17 17  :שאים זקוקים למידעבאיזה נו
  מידע השוואתי על התוכניות של הקופות או בין התוכניות של 

  אותה קופה   
  

16  
  

13  
  

19  
  

26  
  
9  

  50  36  53  51  49  מידע על השירותים שכלולים במשלים
  12  9  9  19  15  מידע על תנאי הזכאות

  , שפההתאמת , חוברת יותר ידידותית(שיפור באופן הצגת המידע 
  )אמינות   

  
7  

  
6  

  
8  

  
11  

  
12  

  17  18  11  11  13  )ללא פירוט(מידע כללי 
            

            צורך במידע נוסף מהקופה על תשלומי השתתפות עצמית
  13  14  12  13  13  :באיזה נושאים זקוקים למידע

  32  12  41  34  32  מי קובע את התעריפים
  26  20  25  27  26  תרופה וציוד רפואי, רשימת המחירים לכל שירות

  32  20  24  26  26  פטורים ותקרה, מידע על החזרים
  10  48  10  13  16  )ללא פירוט(מידע כללי 

            
בירורים או מידע , פנייה לגורם כלשהו בזמן הזדקקות להסברים

  לא רפואי על שירותי הבריאות
  *        

  57  55  57  50  52  )גורם מנהלי(יה לגורם שאינו רפואי בקופה יפנ
  13  19  18  18  18  רות המידע של הקופהשי

  8  4  5  10  8  גורם רפואי בקופה
  1  7  2  5  4  חברים או מכרים, בני משפחה

  1  5  2  1  2  נציב קבילות של משרד הבריאות
  20  10  16  16  16  לא ידוע לאן לפנות
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  שביעות רצון ממערכת הבריאות ומקופת החולים: נספח ט
  

  )אחוזים (2003, בריאות ומקופת החולים באופן כללי לפי קופהשביעות רצון ממערכת ה: 1לוח ט
לאומיתמאוחדת מכבי כללית כ"סה 

            שביעות הרצון ממערכת הבריאות באופן כללי
 7 4 10 10 9  מרוצה מאוד

  51  48  49  51  50  מרוצה
  30  34  27  27  28  כך מרוצה-לא כל

  12  14  14  12  13  לא מרוצה
            *ופן כללי שביעות רצון מהקופה בא

  35  25  33  28  30  מרוצה מאוד
  56  60  57  60  59  מרוצה
  7  7  7  9  8  כך מרוצה-לא כל

  2  8  3  3  3  לא מרוצה
 *0.05<p 
  
  

 מסוג רגרסיה משתני-רבניתוח , שביעות רצון גבוהה מאוד מתפקוד מערכת הבריאות: 2לוח ט
   2003, לוגיסטית

 B Odds ratio 
 1.23 0.21 חמישון תחתון

 0.67 -0.39 חולה כרוני
 0.75 -0.27 אישה: מין
 3.00  *1.09 65מעל : גיל

 3.38  *1.21 דובר ערבית
 0.91 -0.09  דובר רוסית

 0.99 -0.001  מבוטח בכללית
 *0.05< p   
  
  

חושש או חושש ( בהשוואה למדינות אחרות ,מימון טיפולמאי יכולת  קבלת טיפול ומאיחשש : 3לוח ט
   )זיםאחו(; )מאוד

 ב"ארה קנדה אנגליה ישראל חשש
   טיפול רפואי מתקדםמאי קבלת

 
54  

]28[ 
46  

]15[ 
58  

]23[  
50  

]22[  
   לשלם עבור טיפול רפואימאי היכולת

 
61  

]32[ 
36  

]15[ 
50  

]20[  
54  

]29[  
  במדינות אחרות נשאלו ( לשלם עבור טיפול סיעודי מאי היכולת

 )סבים או בן זוג, לגבי מימון הורים
64  

]31[ 
46  

]23[ 
55  

]26[  
61  

]35[  
  "חושש מאוד "- סוגריים מרובעיםהנתונים ב

  



 

 60

  ) על המשתנה חושש מאודמשתני-רבתוצאות ניתוח  (2003, הערכת תפקוד המערכת: 4טלוח 
 מאי יכולת  חשש  

  לממן טיפול סיעודי
 מאי יכולת  חשש  

  לממן טיפול רפואי
 מאי קבלת  חשש  

 טיפול רפואי מתקדם
   

B 
Odds 
Ratio  

   
B  

Odds 
Ratio  

   
B  

Odds 
Ratio  

 1.04  0.04    1.18  0.16     1.92   *0.65   חמישון תחתון
  1.47   *0.38     1.54   *0.43     1.99   *0.69   מחלה כרונית

  1.22   0.20#     1.34  *0.29     1.80   *0.59   אישה
  0.40   *-0.90    0.56  *-0.57    0.76 -0.27   ומעלה65גיל 

  0.82  -0.18    0.74   #-0.29    0.57   *-0.54  ערבית
  0.64   *-0.44    1.02  0.02    1.06  0.06  רוסית

  1.21   0.19#     1.12  0.11    1.08  0.08  חברות בכללית
 *0.05<p # ;0.1<p 
  

  

הסתברות לוותר על טיפול או על תרופה "השפעת המשתנים  - 2003 - הערכת תפקוד המערכת :5טלוח 
 משתני-רבתוצאות ניתוח " ( על קושי בקבלת טיפול רפואיהסתברות לדווח"ו" בגלל המחיר

  )על המשתנה חושש מאוד
חשש מאי יכולת   

  לממן טיפול סיעודי
חשש מאי יכולת   

  לממן טיפול רפואי
חשש מאי קבלת   

 טיפול רפואי מתקדם
   

B  
Odds 
Ratio  

   
B  

Odds 
Ratio  

   
B  

Odds 
Ratio  

  תרופה /הסתברות לוותר על טיפול
  חיר   בגלל המ

  
0.07-  

  
0.93  

    
0.33*  

  
1.4  

    
0.28*  

  
1.33 

  הסתברות לדווח על קושי בקבלת 
     טיפול רפואי

  
0.27  

  
1.3  

    
0.27*  

  
1.3  

    
0.78*  

  
2.2  

 *p<0.05  
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  השוואה בין קבוצות בחברה הישראלית: נספח י
  

  )חוזיםא (2003, השוואה בין קבוצות חלשות בחברה הישראלית לבין קבוצות אחרות: 1לוח י
  

 מדדים
חולים 
 יםיכרונ

  
 בריאים

  
 ערבים

  יהודים
ללא (

 )עולים

חמישון 
 תחתון

חמישונים 
 תחתונים

  קשישים
מעל גיל (

65( 

  
 צעירים

  
 נשים

  
 גברים

                      נגישות ותשלום
 30 32 32  *26 29  *36 36  *22 27  *38  תשלומים מכבידים במידה רבה

  25  26  26   *32  28   *19  34   *5  25   *30  ידע על תקרה
  54   *47  51  51  52   *44  51   *45  53   *46  תשלומים סבירים

  36  37  37  34  35  40  38  39  35  39  תשלומים לא סבירים
  5  7  6  4  4   *10  7   *3  5  6  ויתור על טיפול בגלל תשלום

  13  15  15  11  12   *24  14  13  12   *18  ויתור על תרופה בגלל התשלום
  15   *19  17  14  14   *29  18  13  15   *20  ולויתור על תרופה או טיפ

                      שביעות רצון ורמת השירות: קופה
  36  37  36  40  37  35  39   36  34  *41  מרוצה מאוד מהרמה המקצועית של רופא המשפחה

  47  45  45   *52  47  44  49   50  44   *50  מרוצה מאוד מהיחס של רופא המשפחה
  35  36  35   *42  36  37  37  43  33   *41  מרוצה מאוד מיחס האחיות

  24   *29  27  28  27  27  28  32  27  26  מרוצה מאוד מהרמה המקצועית של המומחים
  28  30  28  32  28  32  30  34  28  31  מרוצה מאוד יחס הפקידים

  18  19  18  21  17   *23  17   *28  18  18  מרוצה מאוד מבחר התרופות
  25  28  26  28  26  29  27   *32  26  26  מרוצה מאוד קלות קבלת תרופות
  30  31  30  35  30  34  30   *42  31  30  מרוצה מאוד מקלות קבלת הפניות
  28  28  28  29  28  27  29  31  28  28  מרוצה מאוד משירותי המעבדה

  53  47  40  39  39  44  41  *50  39  43  מרוצה מאוד מניקיון וטיפוח מתקני הקופה
  30  30  30  31  29  *34  31   *40  31  28  מרוצה מאוד מקופת החולים באופן כללי

  14  13  14  9  13  11  15   *8  11   *16  חלה הרעה בשירותי הקופה בהשוואה לשנה שעברה
  28  27  27   *20  24   *33  23   *46  28   *22  חל שיפור בשירותי הקופה בהשוואה לשנה שעברה
  19  22  20   *26  20  22  20   *31  19   *24  מרוצה מאוד משעות העבודה של רופאי המשפחה

  10   *15  12  15  13  14  14   16  13  13  וד משעות העבודה של הרופאים המקצועייםמרוצה מא
  18  20  19  24  19  19  20   *26  19  20  מרוצה מאוד משעות העבודה של עובדי המשרד

מרוצה מאוד מהשעות שבהן לוקחים ומוסרים בדיקות 
  מעבדה

19  15  17  19  15  17  21*   16  17  15  

  64   *59  61  56  61  57  60  66  62   *56  קות ד15זמן המתנה לרופא משפחה עד 
זמן המתנה מרגע הזמנת התור אצל רופא מקצועי ועד 

  הגעה לטיפול אצלו יותר משבועיים
39*   31  16*   36  37  34  45*   31  31  33  

  18  21  20  18  19  21  20  18  17   *24  )קשה וקשה מאוד(קושי בקבלת טיפול רפואי 
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  )שךמה (;)אחוזים (2003, קבוצות חלשות בחברה הישראלית לבין קבוצות אחרותהשוואה בין : 1לוח י
  

 מדדים
חולים 
 יםיכרונ

  
 בריאים

  
 ערבים

  יהודים
ללא (

 )עולים

חמישון 
 תחתון

חמישונים 
 תחתונים

  קשישים
מעל גיל (

65( 

  
 צעירים

  
 נשים

  
 גברים

שביצעו בדיקת ממוגרפיה בשנתיים + 50נשים בנות 
  האחרונות

65  59  61  65  60  63  53*   70  26  -----  

  39  *44  39   *72  45  43  43  48  35   *65  בוצעה בדיקת לחץ דם בחצי שנה אחרונה
  77   *73  77   *43  72   *66  77  72  85   *42  הערכת מצב בריאות טוב עד טוב מאוד

  24   *31  27   *37  26   *41  25   *40  23   *40  חש מצוקה נפשית בשנה האחרונה
לרופא פרטי בשלושת החודשים הוציאו הוצאות 

  האחרונים
20  20  23  22  21  20  16  21  19*   23  

  70  74  74   *60  75   *54  83   *42  71  72  יש ביטוח משלים
  39   *32  37   *18  37   *20  37   *25  36   *30  יש ביטוח מסחרי

                      הערכת תפקוד מערכת הבריאות וחששות לגבי העתיד
י המתקדם ביותר בעת חשש מאי קבלת הטיפול הרפוא

  הצורך
31  27  27  30  30  28  17*   30  33*   26  

  28   *37  33   *26  32  34  33  28  30   *37  חשש מאי יכולת מימון טיפול רפואי בעת הצורך
  24   *37   31  32  29   *42  31  25  26   *41  חשש מאי יכולת מימון טיפול סיעודי בעת הצורך

  10  8  8   *15  8  *14  7  *21  10  8  תשביעות רצון גבוהה מאוד ממערכת הבריאו
 **0.05<p03 
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   מדדים מרכזיים סיכום רגרסיות לוגיסטיות- 2003אוכלוסיות חלשות : 2לוח י
   

רגרסיה על 
שביעות 

רצון גבוהה 
מרמה 

מקצועית 
של רופא 

 המשפחה

 ר"ש
גבוהה 

יחס 
רופא 

 המשפחה

  
 ר"ש

גבוהה 
מיחס 

 האחיות

 ר"ש
מרמה 

מקצועית 
של 

 מומחים

  
  
 ר"ש

מיחס 
 הפקידים

  
  
 ר"ש

ממבחר 
 התרופות

  
 ר"ש

מקלות 
קבלת 
  תרופות

  
 ר"ש

מקלות 
קבלת 
  הפניות

  
  
 ר"ש

משירותי 
  המעבדה

  
  
 ר"ש

מניקיון 
  וטיפוח

  
 ר"ש

מהקופה 
באופן 
  כללי

  
חלה 

הרעה 
בשירותי 
  הקופה

  
  

חל 
שיפור 

בשירותי 
  הקופה

חולה כרוני 
 )בריא(

 מ"ל + מ"ל + מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל + מ"ל + + +

                            
קשיש 

מתחת (
 )65לגיל 

 מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל לא מובהק

                            
נשים 

 )גברים(
 מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל + מ"ל מ"ל מ"ל

                            
חמישון 
תחתון 

 )אחרים(

 מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל

                            
ערבים 

 )יהודים(
 + - + + + + + + מ"ל + + מ"ל מ"ל

                            
דוברי 
  רוסית

  )אחרים(

 מ"ל - - - - - - - - - - - -

 *0.05< p   
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  )המשך ( מדדים מרכזיים סיכום רגרסיות לוגיסטיות- 2003אוכלוסיות חלשות : 2לוח י
 ר"ש 

גבוהה 
משעות 

העבודה 
של 

רופאי 
 ההמשפח

  
  
 גבוהה ר"ש

משעות 
העבודה של 

רופאים 
 מקצועיים

  
  
  
 ר"ש

גבוהה 
משעות 
 המשרד

  
  
  
 ר"ש

גבוהה 
משעות 
 המעבדה

  
זמן 

המתנה 
לרופא 

משפחה 
 15עד 
 דקות

  
  

זמן המתנה 
אצל רופא 

מומחה 
יותר 

  משבועיים

קושי 
בקבלת 

טיפול 
רפואי 

קשה (
וקשה 
  )מאוד

נשים 
+ 50בנות 

שביצעו 
בדיקת 

ממוגרפיה 
בשנתיים 

 אחרונותה

  
  

נבדק 
לחץ דם 

בחצי 
שנה 

  אחרונה

  
הערכת 

מצב 
בריאות 

טוב עד 
טוב 
  מאוד

  
  
  

חש מצוקה 
נפשית 
בשנה 

  האחרונה

  
  

הוצאות 
לרופא פרטי 

בשלושת 
החודשים 
  האחרונים

  
  
  
  

יש 
ביטוח 
  משלים

  
  
  
  

יש 
ביטוח 
  מסחרי

חולה 
כרוני 

 )בריא(

 מ"ל מ"ל מ"ל + - + מ"ל + מ"ל מ"ל + מ"ל מ"ל +

                              
קשיש 

מתחת (
 )65לגיל 

 - - מ"ל מ"ל - + - מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל

                              
נשים 

 )גברים(
 - + + + - + //////// מ"ל מ"ל - מ"ל מ"ל + מ"ל

                              
חמישון 
תחתון 

 )אחרים(

 - - מ"ל + - מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל - מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל

                              
 ערבים

 )יהודים(
 - - מ"ל + - + מ"ל מ"ל - + מ"ל + מ"ל +

                              
דוברי 
  רוסית

  )אחרים(

 מ"ל - + מ"ל - מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל - - - -

 *0.05< p   
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  )המשך ( מדדים מרכזיים סיכום רגרסיות לוגיסטיות- 2003אוכלוסיות חלשות : 2לוח י
   

  
  
  
  

  ידע על תקרה

  
  

תשלומי 
השתתפות 

 לא עצמית
  סבירים

  
  
  
  

ויתור על 
טיפול בגלל 

  תשלום

  
  
  

ויתור על 
תרופה בגלל 

  התשלום

  
  

ויתור על 
תרופה או על 
תשלום בגלל 

  התשלום

חשש מאי 
קבלת 

הטיפול 
הרפואי 

המתקדם 
ביותר בעת 

 הצורך

  
  
  

חשש מאי יכולת 
מימון של טיפול 

רפואי בעת 
 הצורך

  
חשש מאי 

יכולת מימון 
של טיפול 

סיעודי בעת 
 הצורך

  
  

שביעות רצון 
גבוהה מאוד 

ממערכת 
 הבריאות

חולה כרוני 
 )בריא(

 מ"ל + + + + + מ"ל + מ"ל

                    
מתחת (קשיש 

 )65לגיל 
 + מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל

                    
 - + + + מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל מ"ל )גברים(נשים 

                    
חמישון 
תחתון 

 )אחרים(

 מ"ל + + מ"ל + + + מ"ל מ"ל

                    
ערבים 

 )יהודים(
- + - - - - - - + 

                    
  דוברי רוסית

  )אחרים(
 מ"ל מ"ל מ"ל - מ"ל מ"ל מ"ל - -

 *0.05 < p   
  
  

   מה שנמצא מחוץ לרגרסיה-בסוגריים
  השפעה עצמאית חיובית מובהקת+
  

  השפעה עצמאית שלילית מובהקת
  


	שער
	פרסומים נוספים של מאיירס - ג ' וינט - מכון ברוקדייל בנושא זה
	תקציר
	דברי תודה
	תוכן העניינים
	רשימת לוחות
	רשימת תרשימים
	נספחים
	.1 מבוא
	.2 שיטת המחקר
	.3 ממצאים
	.4 מידת השוויוניות בין אוכלוסיות בשביעות רצון ובנגישות השירותים
	.5 דיון בממצאים
	רשימת מקורות
	נספח א : שביעות רצון משירותים שונים
	נספח ב : מדדי זמינות השירותים ונגישות
	נספח ג : מדדים לטיפול רפואי ולהערכת מצב הבריאות
	נספח ד : פנייה מחוץ למערכת הציבורית
	נספח ה : מידת ההכבדה של תשלומי המשפחה על בריאות
	נספח ו : ידע על קיום תקרת השתתפות עצמית
	נספח ז : ויתור על טיפול בקופה בגלל תשלום בשנה שקדמה לסקר
	נספח ח : בעלי ידע על זכויות
	נספח ט : שביעות רצון ממערכת הבריאות ומקופת החולים
	נספח י : השוואה בין קבוצות בחברה הישראלית

