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  תמצית מחקר
  

  רקע
חוק ביטוח  אישרה הכנסת לגבות תשלום על ביקור אצל רופא מומחה במסגרת 1998בסוף שנת 

הן כדי להבטיח לקופות החולים הכנסה נוספת והן כדי להקטין את , זאת. בריאות ממלכתי

  .נחוצים-באמצעות הפחתת שיעור הביקורים הלא, הוצאותיהן

  

על חולים , החלת חובת התשלום של אגרת הביקור העלתה חשש שהיא תהווה נטל כלכלי כבד על עניים

כן עלה החשש שהאגרה תרתיע קבוצות אוכלוסייה פגיעות אלה . ניםעל חולים כרוניים ועל זק, קשים

רים למקבלי קצבאות מסוימות מהמוסד בשל החששות הללו ניתנו פטֹו. מלנסות לקבל טיפול נחוץ

לא ניתן פיצוי לקופות החולים בגין הפסד הכנסות . הבטחת הכנסה וקצבת נכות, כגון, לביטוח לאומי

  .)שונה בכל קופה(רה רבעונית  וכן נקבעה תקריםממתן הפטֹו

  

 . שקלו קובעי המדיניות מפעם לפעם לשנות את שיטת התשלומים מהכיס ואת הפטורים1998מאז 

לגבי המידה הן העדר נתונים חיוניים בחינת הנושא נפגמה בשל ו ,2003- בצומצמוהזכאויות לפטורים 

גרת הביקור נגרמו תופעות לוואי לגבי המידה שבה בשל אהן שבה הושגו מטרותיה של אגרת הביקור ו

מחקר זה נערך כדי לספק לקובעי המדיניות את הנתונים העיקריים . שלא היו צפויות מלכתחילה

  . הדרושים להם לשם קבלת ההחלטות בנוגע לאגרת הביקור

  

  מטרות המחקר
ות לבחון כיצד השפיעה אגרת הביקור על הכנסות קופ שנתי הנוכחי היו-מטרותיו של המחקר הרב

 ,על שיעורי הביקור אצל רופאים ועל הוצאות משקי הבית, על ויתור על פנייה לרופאים, החולים

על קשישים ועל אוכלוסיות אחרות המרבות , על מעוטי הכנסהובאופן ממוקד כיצד היא השפיעה 

  .להשתמש בשירותי בריאות
  

  מקורות המידע
  :המחקר מתבסס על מקורות מידע אלה

 ועם מנהלי קופות חולים קובעי מדיניותראיונות עומק עם  .1
 בנוגע לכספי קופות החוליםשיפ -וחבושהנבו -דוחות ויטקובסקי .2
  של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1999סקר הוצאות המשפחה משנת  .3
  על דעת הציבור על מערכת הבריאות2001- ו1999מכון ברוקדייל מהשנים -וינט'ג-סקרי מאיירס .4
  של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2000-ו 1997סקרי הבריאות מהשנים  .5
 2002-1997נתונים מנהליים מקופות החולים לשנים  .6
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  ממצאים
 15- ל₪ 10 הם נעו בין 1998בשנת : לאומיים-תעריפי אגרת הביקור נמוכים יחסית לפי סטנדרטים בין

 רופא  רק מכבי שירותי בריאות גבתה אגרת ביקור אצל1998לפני שנת .  בקופות החולים השונות₪

בראשית תקופת המחקר . ₪ 15- ל₪ 10-מ: השינוי היה קטן יחסית, במקרה של מכבי, לכן; מומחה

הם קיבלו החזרים רק אחרי שהציגו קבלות .  גם כשהגיעו לתקרהאגרת ביקורשילמו המבוטחים 

  .במשך הזמן הוחלה תקרה אוטומטית בכל הקופות, למשרדי הקופה לגבי כל התקופה

  

גם באותו תחום (  רק עבור ביקור ראשון אצל כל רופא מומחהאגרת ביקורם תשלומי בכל רבעון נגבי

כן בכל קופות החולים הונהגה תקרה רבעונית לתשלומי השתתפות עצמית לכל -כמו). מומחיות

 כמעט 1998 כבר בשנת .140₪עד ₪ 100- היא נעה מ:היו הבדלים בגובה התקרה בין הקופות. משפחה

 15%( גדל מספרם לכמעט מיליון 2002גדרו כזכאים לפטור ועד שנת  בני אדם הו800,000

  ).מהאוכלוסייה

  

 מכלל 0.6% על 2001עולה כי תשלומי אגרת הביקור עמדו בשנת שיפ -וחבושהנבו -מדוחות ויטקובסקי

כולל מי שלא ביקרו אצל רופא (למבוטח בממוצע  ₪ 19ועל ) ₪ מיליון 130(הכנסות קופות החולים 

רים והן לאור התעריף טֹוהן לאור היקפם הגדול של הּפ, נתונים אלה נראים הגיוניים). מומחה כלל

משום שהוא סיפק להן , מקור הכנסה זה הוערך מאוד בקופות החולים. הנמוך של אגרת הביקור

חלקם , אמנם, יתרה מזו. אז הכספית תן לאור מצוקחשוב להן במיוחדשהיה תזרים מזומנים שוטף 

אבל יחסית להוצאותיהן על רופאים , ה בסך הכנסותיהן של קופות החולים קטןשל סכומים אל

 בעתיד חשוב יהיה להשוות תעריפים אלה לעלות ביקור אצל .מומחים ולרווח התפעולי שלהן הוא גדול

 העלות הממוצעת לביקור 2005בשלב זה ידוע לנו רק שבמכבי בשנת . מומחה בקופות החולים השונות

 אין . מעלות הביקור15%-האגרה היא כעלות  כך ש; 18₪א והאגרה התעריף  ו₪ 218-כזה היא כ

  . בידינו נתונים השוואתיים מקופות החולים האחרות

  

עולה שבחודש שקדם ) ס" הלמ-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( 1999מסקר הוצאות המשפחה 

) פא מומחה באותו חודשלא ביקרו כלל אצל רובהם כולל משקי בית ש(לסקר הוציא משק בית ממוצע 

 רק .בממוצע ₪ 48 שמונה אחוזים ממשקי הבית ביקרו אצל רופא ושילמו . על אגרת ביקור₪ארבעה 

.  מכלל משקי הבית הסתכמו תשלומי אגרת הביקור ביותר מאחוז אחד מהוצאות משק הבית2%-ב

 ממשקי הבית כי 5%שם דיווחו , אין זה מפתיע שמשקי בית אלה מרוכזים בעשירון ההכנסה התחתון

  .תשלומי ההשתתפות העצמית היוו יותר מאחוז אחד מכלל הוצאות משק הבית

  

 מהמרואיינים שלפחות פעם אחת 3% השיבו 2001מכון ברוקדייל משנת -וינט'ג-בסקר של מאיירס

 בקרב חמישון ההכנסה התחתון. בשנה האחרונה הם ויתרו על ביקור אצל רופא מומחה בגלל האגרה

במחקר .  בקרב השייכים לחמישוני ההכנסה האחרים1%-2%לעומת , 7% המשיבים כך על  שיעורעמד

התגלה גם ששלושה רבעים בקירוב מהאוכלוסייה לא היו מודעים לקיומה של תקרה רבעונית של 

נמצא כי כמחצית ממקבלי ) 2003(בגל הבא של הסקר , יתר על כן. תשלומי השתתפות עצמית

  .כאים לפטורהקצבאות לא ידעו כי הם ז
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ס מראים כי מספר הביקורים לנפש אצל רופאים מומחים גדל בין "נתונים מסקר הבריאות של הלמ

ניתוח נוסף מראה . ושינוי זה היה מובהק מבחינה סטטיסטית, )1.81- ל1.68-מ (2000 לשנת 1997שנת 

ומחיות הפחות שהגידול במספר הביקורים לנפש אצל רופאים מומחים מתרחש רובו ככולו בתחומי המ

מספר הביקורים לנפש נותר קבוע בתחומי , בניגוד לכך). כגון קרדיולוגיה ונירולוגיה(שכיחים 

שבהם הרופאים הראשוניים מהווים , )כגון רפואת עיניים ורפואת עור(המומחיות השכיחים יותר 

).  דעת החולהפי שיקול- והביקור מתבצע בעיקר עלישירהנייה ְּפוכן שלגבי רובם ַה(תחליף חלקי 

כי אכן במהלך תקופה זו הגבירו הקופות את זמינות , חולים עולההקופות ב םמהראיונות עם מנהלי

  ).במיוחד בתחומי המומחיות הפחות שכיחים(הרופאים המומחים בקהילה 

  

 ניתוח מתוחכם וקפדני יותר מזה שיכולנו לבצע ערוךפשרו לנו לנהליים מקופות החולים ִאהנתונים הִמ

מאחר שנתוני קופות החולים מבחינים בין החייבים בתשלום . ס"פי נתוני סקר הבריאות של הלמעל 

 יתרון .יכולנו להתייחס לקבוצת הזכאים לפטור כאל קבוצת ביקורת, אגרת ביקור לבין הזכאים לפטור

מתייחסים לביקורים של אותו אדם נתוני פאנל והם שהם  נוסף וחשוב ביותר של נתונים אלה הוא

, היות שנתוני קופות החולים ניתנו על בסיס רבעוני לתקופה של חמש שנים, בנוסף לכך. לאורך זמן

פעמיים הקשורים בהחלת -בין מגמות לאורך זמן לבין שינויים חד) לפחות באופן חלקי(יכולנו להבחין 

במודלים השתמשנו , וכדי לפקח על השפעות אחרות, כדי להפיק תועלת מהזדמנות מיוחדת זו. האגרה

  .STATA -תוך שימוש בתוכנה הסטטיסטית , Poisson Random Effectsמשתני מסוג -של ניתוח רב

  

 חייבים אוכלוסיית השלשיעור הביקורים  , כצפוי,במכבי שירותי בריאותשתני עלה כי מ-מהניתוח הרב

ממצא זה י מייתכן כ). 4%-ב(אך זה של אוכלוסיית הזכאים לפטור עלה , )4%-ב(  ירדבתשלום אגרה

לעומת . 8%-אפשר ללמוד שההשפעה נטו של אגרת הביקור הסתכמה בהפחתת שיעור הביקורים ב

ההשפעה על תחומי המומחיות : בהשפעתה של אגרת הביקור נמצא הבדל בין תחומי המומחיות, זאת

 בתחומי המומחיות, כלומר+. 3%- ב- ועל תחומי מומחיות שאינם שכיחים -15%-השכיחים נאמדה ב

  .במעט את מספר הביקורים לעומת הזכאים לפטור שאינם שכיחים החייבים בתשלום הגדילו

  

חייבים בתשלום וזכאים , כלומר(בשירותי בריאות כללית ירד מספר הביקורים בשתי הקבוצות 

לעומת , 10%(הירידה הייתה גדולה יותר דווקא בקרב הזכאים לפטור , בניגוד לציפיות, אבל, )לפטור

שההשפעה נטו של אגרת הביקור הסתכמה אפשר ללמוד ממצא זה מ).  החייבים בתשלום מקרב4%

  . והוא יידון בהמשךמפתיעממצא זה . 6%-בהגדלת ממוצע הביקורים ב

  

חייבים בתשלום לעומת ( בשירותי בריאות כללית נאמדת ההשפעה נטו ,בניתוח לפי סוג מומחיות

, כלומר+. 1%- ב-ועל תחומים שאינם שכיחים + 8%-על תחומי המומחיות השכיחים ב) זכאים לפטור

הגדילו החייבים בתשלום אגרה באופן ניכר את מספר הביקורים לעומת , בתחומי המומחיות השכיחים

  .ואילו בתחומי המומחיות שאינם שכיחים לא נמצא הבדל כה ניכר, הזכאים לפטור

  

הן בקבוצת , י במספר הביקורים לנפשגידול משמעות בקופת חולים מאוחדת הראו הנתונים המנהליים

הודות לשיפור בדפוסי , בראש ובראשונה, כנראה(הזכאים לפטור והן בקבוצת החייבים בתשלום 

אך  (בניגוד לציפיות). בשל שיפור בזמינות של מומחים, ושנית, גמול הרופאים בהתאםהדיווח ולִת



 

 iv

 מומחים הייתה גדולה יותר בקרב העלייה בשיעור הביקורים אצל רופאים, )בדומה לנמצא בכללית

מכאן שההשפעה ). 22% לעומת 35%(אוכלוסיית החייבים בתשלום לעומת זו שבקרב הזכאים לפטור 

 רלעומת שיעו,  בשיעור הביקורים של החייבים בתשלום13%נטו של אגרת הביקור הייתה בהגדלה של 

גורם ההיצע היה אחת , ות כלליתכמו בשירותי בריא, ייתכן שגם כאן. הביקורים של הזכאים לפטור

  .הסיבות לממצא זה

  

חייבים בתשלום , כלומר(בניתוח לפי סוג מומחיות בקופת חולים מאוחדת נאמדת ההשפעה נטו 

. +6%-ב -שכיחים שאינם  חומיםת לעו+ 20%-השכיחים בעל תחומי המומחיות ) לעומת זכאים לפטור

ה מהממצאים כי הירידה במספר הביקורים אצל על, כמו בשירותי בריאות כללית, גם כאן, כלומר

רופאים מומחים בקרב חייבים בתשלום לעומת זכאים לפטור הייתה בולטת במיוחד בתחומי 

  .ההתמחות השכיחים יותר

  

  דיון
היא כנראה לא הפחיתה את , למשל. מהדוח עולה כי ייתכן שאגרת הביקור לא השיגה את כל יעדיה

וגם לא בתחומי (ם בשירותי בריאות כללית ובקופת חולים מאוחדת  הביקורים אצל כל המומחימספר

הממצאים האלה לגבי ישראל מנוגדים לרוב הממצאים ). שכיחים במכבי שירותי בריאות-מומחיות לא

  :ובכלל זה, מכמה גורמיםייתכן כי הממצאים הייחודיים לישראל נובעים . ממדינות אחרות

במקרה של האוכלוסייה . לאומיים-לפי סטנדרטים בין, תתעריף אגרת הביקור בישראל נמוך יחסי .1

ייתכן . במעמד הביניים או במעמד הגבוה תשלומים אלה מהווים חלק קטן מהוצאות משק הבית

  .אפוא שאגרה בגובה כזה אינה משפיעה על ההחלטה לפנות לרופא מומחה

צות באוכלוסייה קבו-במיוחד בקרב תת, שיעור הזכאים לפטור מתשלום אגרת ביקור היה גדול .2

  . שמבחינתן תשלומי האגרה היו עשויים למנוע ביקור אצל רופא מומחה

  

וחלק מהעניים אכן ויתרו על ביקורים ,  חלק מהחששות שהועלו עם הנהגת אגרת הביקור התממשו

וייתכן , ר למרות הכנסתם הנמוכהייתכן כי חלקם לא היו זכאים לפטֹו. אצל רופא מומחה בגלל האגרה

  רופאלוותר על ביקור אצליש מי שבחרו שעוד תכן י י.ם היו זכאים לפטור אך לא ידעו זאתכי חלק

אין הם זכאים  ןלגביהשתרופות  ההוצאות הקשורות ל–ובפרט ( לביקורמומחה עקב ההוצאות הנלוות 

 אלה עשויים להסביר מדוע בשירותי בריאות כללית ובקופת חולים מאוחדת גורמיםייתכן כי . )רפטֹול

לעומת המגמה בקרב הזכאים , הגדילה אגרת הביקור את מספר הביקורים של החייבים בתשלום

  .רלפטֹו

  

 סך הביקורים של – הן בשירותי בריאות כללית והן בקופת חולים מאוחדת –שלפיו , מהממצא

אפשר להסיק כי , לעומת המגמה בקרב אוכלוסיית הזכאים לפטור, אוכלוסיית החייבים בתשלום עלה

 ץהיה תמריקופות החולים לייתכן ש. ונותכן שלתשלומי האגרה היו גם תוצאות לא צפויות ולא מכּויית

כגון הגדלת מספר המומחים בשירות הקהילתי או הרחבת שעות  (להגדיל את היצע השירותים

. באזורים שבהם שיעור אוכלוסיית החייבים בתשלום אגרת ביקור היה גבוה יחסיתם קָדולַמ) העבודה

הכנסותיהן , רים שהן נדרשות לתתטֹות שקופות החולים אינן מקבלות מהממשלה פיצוי על הּפהיו



 

 v

ייתכן כי קופות החולים , בנוסף לכך. יםאחרלעומת הכנסותיהן באזורים , לנפש באזורים אלה גבוהות

 הן לכל מבוטחיהן באזורים המאופיינים -פשרו לקבוע תור אצל רופא מומחה בקלות רבה יותר ִא

מאחר , הקופות יכולות לעשות זאת(עלי הכנסה גבוהה והן לבעלי הכנסה גבוהה באזורים הרגילים בב

  . שהן מקבלות באופן אוטומטי מהמוסד לביטוח לאומי מידע מעודכן על מצב הפטור של כל מבוטח

  

רים ניתנים באופן אוטומטי כבר הפטֹוהעובדה שאף כי הסבר אפשרי אחר לממצא מפתיע זה הוא 

רבים מהזכאים לפטור מתשלום לא ידעו על זכאותם וחשבו שיידרשו לשלם את אגרת , 2000 משנת

לשלם הייתה עשויה להיות ) לפי תפיסתם(תגובתם לחובתם , בשל הכנסתם המועטה יחסית. הביקור

  . חזקה יותר מתגובתם של החייבים בתשלום

  

   אפשרייםכיווני פעולה
רים בדן הכנסות כתוצאה מפטֹוצוי לקופות החולים על ָאעל קובעי המדיניות לשקול היטב מתן פי 

שירותים לזכאים את מגוון ה זאת כדי להסיר את התמריץ להפחית ;ידי הממשלה- עליםוענקמש

  .רלפטֹו

אם קובעי המדיניות מעוניינים בשימוש באגרת ביקור כדי להפחית את המספר הכולל של ביקורים  

שיכולה , לפתח מערכת של תשלומי אגרהלשקול ליהם ע, )ולא רק כמקור הכנסה(אצל מומחים 

 .להגביל את השימוש בקרב כלל פלחי האוכלוסייה ולא רק בקרב העניים
חשוב גם לבדוק ביתר עומק . דרוש מחקר נוסף על ההשלכות של אגרת הביקור על מצב הבריאות 

. הזכאים לפטוראת גורמי ההיצע ואת גורמי הביקוש המשפיעים על ירידה במספר הביקורים של 

מהם הגורמים ? האם קופות החולים נותנות טיפול מועדף לאוכלוסיית החייבים בתשלום, למשל

 ? לכך שאוכלוסיית הזכאים לפטור מוותרת על ביקור אצל רופא מומחה
  



 

 vi

  תודות
  

 המחקר ונתן את מימוןפשר שִאעל אנו מודים למכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות 

  . להצגת הממצאיםבמה

  

, הרוש-אילה בן, שורוק איסמעיל: מכון ברוקדייל-וינט'ג-נו במאיירסיחובה נעימה לנו להודות לעמית

השתתפו בניתוח הנתונים ותרמו , אשר סייעו בבניית כלי המחקר, מרים גרינשטיין ואברהם וולדה

   .בהערותיהם לדוח זה

  

התראיינו למחקר ותרמו ,  נתנו את ברכתם למחקרהחולים אשר-לנציגי קופותנתונה כמו כן תודתנו 

ר טוביה "איציק גנור ממכבי שירותי בריאות וד, ניר משירותי בריאות כללית-נועז בר: לנו מידיעותיהם

  .חורב מקופת חולים מאוחדת

  

 ;אביב-קובי גלזר מאוניברסיטת תל' לפרופ; נון ולחגי קדם ממשרד הבריאות-תודה מיוחדת לגבי בן

 ;מיר שמואלי ממכון גרטנר והאוניברסיטה העבריתע ל;ור עופר מהאוניברסיטה העבריתג' לפרופ

על השתתפותם בוועדת ההיגוי למחקר ועל , י"ל צב" ולמידד גיסין מנכ;לכרמל שלו ממכון גרטנר

  .הערותיהם המועילות ותמיכתם לאורך כתיבת הדוח

  

הארות וייעוץ ,  לנו הערותן אשר נת,מהמכון האורבני בארצות הבריתק הדלי 'לג' תודה גם לפרופ

  .מתודולוגי לאורך כל תקופת המחקר

  

 תודה לענת .ק חביב ולחברי המכון האחרים אשר סייעו במהלך העבודה בעצות'ג' אנו מודים לפרופ

  .ולאילנה פרידמן על הסיוע בהדפסה, ללסלי קליינמן על ההכנה לדפוס, ברבריאן על העריכה

  



 

 

  תוכן העניינים
  
 1  ערק. 1

   
 1  מטרות המחקר. 2

   
 2  רקע מדעי. 3

   
 5  שיטות מחקר. 4

   
 6  ממצאים. 5

   
 15  דיון. 6

   
 16  כיווני פעולה. 7

   
 18  ביבליוגרפיה

   
 21  מגבלות בהחלת ממצאי מכון ראנד לגבי מערכת הבריאות בישראל: נספח א

   
 22  תסקירת ספרות מקצועית בנושא השתתפות עצמי: נספח ב

  
  



 

 

  רשימת לוחות
  

 6  )ח"בש( ואחריה 1998לפני , ) ח"בש (תשלומי השתתפות עצמית בישראל: 1לוח 
   

 7  )כ בנפשות"סה (2002-1998,  הזכאים לפטוריםיטוח לאומימקבלי גמלאות המוסד לב: 2לוח 
   

 8  2002-הכנסות הקופות מתשלומי אגרת ביקור אצל רופא ב: 3לוח 
   

   לפי קופת חולים, 2000- ל1997 בממוצע הביקורים למומחים בין אבסולוטי ההשינוי: 4לוח 
  )סקר שימוש בשירותי בריאות(            
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  רקע. 1
  

אגרת ( בגין ביקור אצל רופא מומחהעצמית  השתתפות מיד לגבותאישרה הכנסת  1998בסוף שנת 

הכנסות נוספות לקופות החולים הבטיח כדי להן , זאת. יבמסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכת )ביקור

  רביםמחקריםמ. לא נחוציםהביקורים ה את הוצאותיהן באמצעות הפחתת שיעור קטיןכדי לההן ו

  . השתתפות עצמית יכולים להפחית את שיעור הביקורים שתשלומיעלהל "שנעשו בחו

  

עומס כספי יוטל קבות תשלומים אלו בע שמא ותחששה ועוררהת לגבות אגרת ביקוראישור הבעקבות 

 מלפנות לקבל טו לכן להימנעיי אוכלוסיות חלשות אלו שמא ועל קשישים וחולים כרונייםעל , על עניים

 -  מקבלי קצבאות מסוימות מהמוסד לביטוח לאומינקבע כי בשל החששות הללו . טיפולים נחוצים

קצבת זקנה מקבלי ;  הביטוח הלאומי מזונות שלקצבתוכללית  נכות קצבת, הבטחת הכנסהמקבלי 

 שנה ושלושה חודשים המקבלים 18קטינים שטרם מלאו להם ; אשר קיבלו קודם קצבת נכות כללית

זכאים לפטור מלא  - 1אברך והתלויים בו המקבלים הבטחת הכנסה ממשרד הדתות; גמלת ניידות

 מתשלום עבור תרופותטרים ופרים מתשלומי אגרת הביקור אינם טֹו הּפ.מתשלום אגרת ביקור

  .ומתשלומי השתתפות עצמית אחרים

  

, עם זאת. מלבד זאת נקבעה תקרה רבעונית לתשלומי השתתפות עצמית ותקרה מופחתת לקשישים

נושא תשלומי ההשתתפות העצמית לביקור אצל רופא היה וממשיך להיות אחד הנושאים מעוררי 

  .המחלוקת במדיניות הבריאות בישראל בשנים האחרונות

  

.  שקלו קובעי המדיניות מפעם לפעם לשנות את שיטת התשלומים מהכיס ואת הפטורים,1998מאז 

לגבי הן העדר נתונים חיוניים  נעשה במצב של 2003-הצמצום בזכאויות לפטורים בתוכנית הכלכלית ב

לגבי המידה שבה בשל אגרת הביקור נגרמו הן המידה שבה הושגו מטרותיה של אגרת הביקור ו

מחקר זה נערך כדי לספק לקובעי המדיניות את הנתונים . עות לוואי שלא היו צפויות מלכתחילהתופ

  .העיקריים הדרושים להם לשם קבלת ההחלטות בנוגע לאגרת הביקור

  

  מטרות המחקר. 2
  

שנתי הנוכחי היו לבחון כיצד השפיעה אגרת הביקור על הכנסות קופות -מטרותיו של המחקר הרב

? על שיעורי הביקור אצל רופאים ועל הוצאות משקי הבית, ור על פנייה לרופאיםעל וית, החולים

                                                   
ביטוח הלאומי על חברות בקופות חולים מוסד ל בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ומדוחות ה8מתיקון לסעיף  1

ת מתשלומי אגרת ביקור משתמע כי משפחות עם ארבעה ילדים או יותר הרשומים ברשימת הזכאים להנחו
משיחות עם אנשים מהביטוח , כמו כן .באותה הקופה זכאים לפטור או להנחות מתשלומי אגרת ביקור

הלאומי עלה כי דיסק עם פרטי המשפחות מרובות הילדים מועבר לקופות החולים יחד עם רשימות כל 
בתוכניות הגבייה של קופות החולים ובמסמכים של משרד  ,אולם. פטורים בכל רבעוןהזכאים להנחות ול

לא " משפחה מרובת ילדים" )כגון בחוברת זכויות המבוטחים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי(הבריאות 
   .כלולה ברשימת הזכאויות לפטור



 

 2

על קשישים ועל אוכלוסיות אחרות המרבות , ובאופן ממוקד כיצד היא השפיעה על מעוטי הכנסה

 . להשתמש בשירותי בריאות
  

  רקע מדעי. 3
  

  .בלסקירת ספרות מלאה בנושא ראה נספח 

  

   המצב בעולם 3.1
   ודפוסי מתן פטוריתמי ההשתתפות העצשכיחות תשלומ

ר  פטֹו ניתן2תשלומי השתתפות עצמיתשבהן נהוגים ) 13 מתוך 11 (יפו מדינות האיחוד האירכלב

. )Robinson, 2001( ;)מעוטי הכנסה ואנשים עם מוגבלויות(מתשלומים אלה לאוכלוסיות חלשות 

בביטוח רכיב משותף  הם –מחה  כולל השתתפות עצמית לביקור אצל מו–תשלומי השתתפות עצמית 

להבדיל מהמצב . שיעור ההשתתפות העצמית גדל בשנים האחרונות. הנרכש דרך המעסיקרפואי 

אך , לעתים רחוקותמבטחים פרטיים מעניקים פטורים לאוכלוסיות חלשות בארצות הברית , באירופה

שים מעוטי הכנסה רים לאוכלוסיית קשיהמדינות בארצות הברית נדרשות לכסות את עלות הפטֹו

  ).Medicare) (; )Parente and Evans, 1998מדיקרתוכנית במסגרת 

  

 HIE - - Health Insurance( של מכון ראנדניסוי ה ממצאי –השתתפות עצמית ושיעור שימוש 
Experiment ; להלן המחקר של ראנד(  

 בריאות היה ניסוי המחקר הגדול והמקיף ביותר על השפעת ההשתתפות העצמית על שימוש בשירותי

. 1982-1974  בשניםבני אדם 5,800 מדובר במדגם אקראי של. ביטוח בריאות של מכון ראנדב

הם היו  ; שבהן שיעורי ההשתתפות העצמית היו שונים, קופות חולים שונות15-המשתתפים נרשמו ל

תתפות עם העלייה בגובה ההשירד בשירותים במחקר נמצא ששיעור השימוש .  שנים5-3במעקב 

תלוית הכנסה  עם תקרה  השתתפות עצמית25% שלששיעור הראה המחקר של מכון ראנד  .העצמית

תוך , ) את ההוצאות בעבור אשפוז יום24%-וב( את סך ההוצאות של שירותי הבריאות 18%-הקטין ב

  .)Manning et al., 1987; Newhouse et al., 1981 (ם של המבוטחיםבריאות השפעה מזערית על מצב

  

סכום כש ,צפויכש לכלכלת בריאות םבספר מציינים )Zweiffel and Manning ,1998(צווייפל ומנינג 

. ראיות אמפיריות מוצקות מאששות הנחה זו. כמות הביקוריםפוחתת  -ל גֵד הכיס-מן-הוצאותה

 טבעיים על ניסויים הושתתה אשר ,הספרות המקצועיתהציגה  ,לפני המחקר של ראנדעוד לדבריהם 

  לשירותי רפואה)elasticities(ביקוש גמישויות   מגוון רחב של,ועל מחקרי תצפית שבחנו פרטים

  .  פוחת השימוש בו,ולהעכך שככל שמחיר השירות הרפואי , אפשריים

  

  .26' עמ, 'בלהרחבה על ממצאי מחקר ראנד ראה נספח 

                                                   
  .רופא ראשונילביקור אצל גם  נהוגים תשלומי השתתפות עצמית 13בתשע מדינות מתוך  2
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  במחקר של מכון ראנדביקורת ומגבלות 
). מצב בישראלה  ממצאיו לגביהחלת נוגעת לאפשרות הקצתמ(ביקורת  של ראנד עורר המחקר

 בדק חלק קטן בלבד מעבודתם הואו לא נכללו בו נתונים מוצקים לגבי אוכלוסיית הקשישים ,לדוגמה

סביר להניח , )Evans et al., 1995 (לדברי אוואנס ואחרים. ומהכנסתם של הרופאים שנכללו במדגם

 ,בהכנסתםהן במספר הביקורים והן בתגובה לירידה , פאיםהרו, שאם יתרחש שינוי מערכתי גדול

  . האינטנסיביות שלולהגדלתינקטו צעדים להגדלת נפח השירות או 

  

 "...): WHO(; )Saltman and Figueras, 1997(של ארגון הבריאות העולמי  כפי שמצוין בדוח, זאת ועוד

אלא , נים הצרכשל הביקוש נראה שהגורם העיקרי לקביעת עלויות שירותי הבריאות איננו

הרי ,  מאחר שהאינטנסיביות תלויה בעיקר בספק השירותים.האינטנסיביות של השירותים המוצעים

  ).98' עמ, שם" ( עשויה להיות קטנה על רמת ההוצאות הכלליתתשלומי ההשתתפות העצמיתשהשפעת 

  

. לגבי הניסוי של ראנד  נוספתציינו מגבלה משמעותית Zweiffel and Manning ,1998)(צווייפל ומנינג 

 Fee(שירות -עבור-שיטה של תשלום ומתאימים ל) שנים20-15בני  (  ישנים בניסויהאומדנים ,לדבריהם
For Service( ,לעומת ספקי שירותים הפועלים בשיטה  , הוא חברות ביטוח פרטיותשלישיהצד ה השב

מידת , ים לשיטה הקודמתאומדנים מתייחסהמאחר ש). managed care(של תחרות מנוהלת 

לאומית לכלכלת - של האגודה הביןכנסב, אכן .לשיטה הנהוגה היום מוטלת בספקהרלוונטיות שלהם 

 ולבדיקת אפשרות החלתו מושב מיוחד לבחינת המחקר של מכון ראנד נתכנס )iHEA (בריאות

המחקר המפורטים ו ממצאי במושב זה הוצג. מדינות שונותללוחות זמנים שונים ול, מערכות אחרותל

  .)ח א מוצג ניתוח של הרלוונטיות של ממצאי הדוח של ראנד לישראלבנספ( בדוח הנוכחי

  

מרוב ,  למערכות אחרות של המחקר של ראנדהתאמתועל אף ההסתייגויות בנוגע למידת  ,עם זאת

לשירותים של רופא מומחה מקטינים את  המחקרים החדשים עולה שתשלומי השתתפות עצמית

-עבור- של תשלוםקודמתה ערכות שפעלו בשיטהמומחקרים אלו לא בדקו רק את ה,  השימוששיעור

רוב מחקרים אלה נעשו ,  מכל מקום.)Zwieffel and Manning, 2000; Cherkin et al., 1989 (שירות

 ממחקרים .משמעיות-תוצאותיהם של מחקרים שנעשו במקומות אחרים אינן חד. בארצות הברית

הסתמנה השפעה ) Cockx and Brasseur, 2001(ובבלגיה ) Chiappori et al., 1998(צרפת חדשים שנעשו ב

או שלא נמצאה , מעטה של תשלומי השתתפות עצמית על שיעור השימוש בשירותי רפואה ראשונית

 שיעור הביקור אצל להסתמנה השפעה גדולה יותר עשנערך בבלגיה  כי מהמחקר ,מעניין לציין. כלל

, לעומת זאת .ל שיעור הביקור אצל רופא מומחהע לעומת ההשפעה ,)4%הפחתה של  (רופא ראשוני

ממחקרים שנעשו ביפן ובקניה כן הסתמנה השפעה משמעותית של תשלומי השתתפות עצמית על 

  ).Winkelman, 2004; Kupor et al., 1995; Mwabu, 1995(שיעור השימוש 

  

   ואוכלוסייה חלשההשתתפות עצמיתתשלומי 
רים רבים הראו כי השפעתם של תשלומי השתתפות עצמית על אוכלוסיות חלשות גדולה יותר מחק

מאחר , אין זה מפתיע. )Beck, 1973; Saltman and Figueras, 1997(האוכלוסייה הכללית מאשר על 

 ולפיכך העומס ,שבדרך כלל רמתם של תשלומי ההשתתפות העצמית אחידה לכל קבוצות האוכלוסייה

  .גדול יותר  אוכלוסיות חלשותהמוטל על
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   וספקי השירות השתתפות עצמיתתשלומי 

רוב הספרות האמפירית בנושא השפעתם של תשלומי השתתפות עצמית התמקדה בהתנהגותו של צרכן 

באשר להשפעתם של תשלומי השתתפות ).  צד הביקוש ההשתתפות העצמית עלהשפעת(השירותים 

יש חילוקי  - קופות חולים וגופים אחרים,  רופאים–ירותים כלומר ספקי הש, עצמית על הצד השני

 שייתכן שתשלומי השתתפות סוברים) Evans et al., 1995; Saltman and Figueras, 1997(אחדים . דעות

שיעור הביקוש של צרכני בעקבות הפחתת ייתכן כי  משום ש,עצמית לא יפחיתו את שיעור השימוש

 חוקרים, מלבד זאת. כדי לשמור על רמת הכנסותיהם, עור ההיצעיגבירו הרופאים את שי, השירות

ממשלות אינן הו ,אחדים הראו שכאשר אוכלוסיות חלשות מקבלות פטור מתשלומי השתתפות עצמית

ם נוטים להעדיף את המבוטחים שמשלמים על פני רופאיה, מפצות את ספקי השירות על פטורים אלה

   .)World Bank, 2005 (האחרים

  

לא מצאנו ,  מחקרים אחדים העוסקים בתגובת ספקי השירותים לירידה בביקושלעומתיין כי יש לצ

הספקים להגדיל את  מחקרים העוסקים באפשרות שתשלומי השתתפות עצמית ישפיעו ישירות על

ם אלה מגדילים את הכנסתם השולית מביקורים אצל מאחר שתשלומי, שיעור השימוש בשירותים

לכך היא שבמערכות בריאות רבות הנהגת השתתפות עצמית לא שינתה את ייתכן שהסיבה . רופא

המצב בישראל שונה . היא רק שינתה את מקור ההכנסה, הכנסתם השולית של הספקים מביקורים

לא הייתה לקופות הכנסה ישירה מאחר שלפני הנהגת תשלומי ההשתתפות העצמית , מבחינה זו

   .)הכנסה שולית אפס(מהביקורים 

  

  חקרים בישראלמ 3.2
 הנהיגה מכבי שירותי 1983 בשנת 3.אגרת ביקור לרופאבישראל פורסם מחקר אחד על השפעת תשלומי 

בשנה הראשונה . אגרת ביקור, כלומר,  מומחהבריאות תשלומי השתתפות עצמית לביקור אצל רופא

 הירידה . רק במעטקטןבשנים שלאחר מכן שיעור הירידה . 13%-ירד שיעור הביקור אצל רופא ב

תחומים של כירורגייה  ב- הגדולה ביותר הייתה בשיעורי הביקור אצל רופא ראשוני ואצל רופא מומחה

מאחר , יתרה מזאת. אין לנו נתונים על הבדלים לפי גיל או רמת הכנסה,  מכל מקום.גרון-אוזן-ואף

אים ומהמעמד ברי, מבוטחים צעיריםשל ריכוז ה , במיוחד בתקופה ההיא,שבמכבי שירותי בריאות

 ניתנים  בתקופה שבה נערך המחקרקופה זולא ברור לחלוטין האם הממצאים לגבי , הבינוני היה גבוה

  .באותה עת,  על כלל האוכלוסייה בישראללהכללה

  

                                                   
  ראובני ואחרים.שני מחקרים אחרים בדקו את ההשפעה של השתתפות עצמית על שימוש בשירותים 3

)Reuveni et al., 2001( בדקו את ההשפעה של השתתפות עצמית על רכישת תרופות בעבור ילדים בקהילה עם 
ל רמת השימוש בשירותי טיפת בחנו את השפעת מדיניות משרד הבריאות ע) 2002(שרף ואחרים ; זיהום חריף

  .חלב שבמחוז אשקלון
 הבולטים שבהם הם של רחל קיי ממכבי שירותי .פרט למחקרים שצוינו לעיל נכתבו מספר ניירות עמדה

גם הוועדה הציבורית לבחינת ). 1998(אפי ארבל מאגף התקציבים משרד האוצר ושל ) 2003, קיי(בריאות 
 .התייחסה לנושא ההשתתפות העצמית) 2002 –ראי וועדת אמו(מעמדו של הרופא בישראל 
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  שיטות מחקר. 4
  

  :המחקר התבסס על מקורות אלה

 סיפק מידע על  מקור זה. בקופות החוליםםמנהלי ועם  הממשלהראיונות עומק עם קובעי מדיניות .1

 .הסדרים מנהליים שנעשו לקראת החלת חובת תשלום אגרת ביקור
 מקופות  משרד הבריאות דורש.על מימון קופות החוליםשיפ -וחבושה נבו-קובסקיט ויותדוח .2

. החולים להכין דוחות כספיים שנתיים בפורמט אחיד ולפי אותן הגדרות ואותן שיטות חישוב

השתמשנו . ה מקל את ההשוואה בין קופות החולים לאורך זמןז. המשרד משלב אותם לדוח אחד

בדוחות אלה כמקור לנתונים הקשורים להכנסות קופות החולים מתשלומי השתתפות עצמית 

 .בהכנסותיהן הכוללות של כל קופות החוליםשל התשלומים תפקידם  למידע עוכמקור 
 5,000-הסקר כלל יותר מ .ה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיק1999סקר הוצאות של משקי בית  .3

ודש חבמסגרת סקר זה ניהלו משקי הבית שבסקר רישום מפורט של הוצאותיהם במשך  .משקי בית

 4.אגרת ביקורמקור מידע על הוצאותיהם של משקי בית בגין תשלומי בהשתמשנו בסקר זה כ. אחד
ר על מערכת  על דעת הציבו1999 ומשנת 2001משנת  מכון ברוקדייל-וינט'ג-מחקרי מאיירס .4

שיעור ;  ומעלה22 מבוגרים בני 1,800-מדובר בסקרים טלפוניים ובמדגם של כ .שירותי הבריאות

 אגרת ביקורמקור זה סיפק מידע על השפעת תשלומי ). מדובר בשני המועדים (80%ההיענות היה 

 .על נגישות השירותים
סקר הבריאות של  .2000, 1997קה משנת הבריאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטי סקרי .5

הסקר .  שנה נבחר מדגם עצמאיימד. איש 30,000- כמכסה בערךהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

וכמו כן גם מידע על שיעור השימוש  דמוגרפיים ועל נושאי בריאות-אוסף נתונים על מאפיינים סוציו

 מאגר מנתוני נוצר, לחישוב שיעורי הביקורים בכל שנה בסקרבנוסף . בשירותי הבריאות העיקריים

משתניים לשינויים בשיעור הביקורים -כדי לאפשר ניתוחים רב, 2000-1999  ומנתוני1997-1996

למערכת נתונים זו יש יתרון לעומת . דמוגרפיים- על משתנים סוציובקרה תוך ,אצל רופא מומחה

 :הלןואר לתמערכת הנתונים של הקופות שת
  .ים זהה וכך גם ההגדרותמאחר שמקור הנתונ,  השוואותךקל יותר לערו 
 ביקורים אצל –נתונים על חלופות כולל נים על ביקורים אצל רופא מומחה הסקר ומלבד נת 

 ואשפוז בבית חוליםרופא ראשוני 
שאינם בנמצא דוחות , תעסוקה וחינוך, למשל, כלכליים-הסקר כולל מידע על מדדים חברתיים 

 .של הקופות

                                                   
, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיווחה במשך כמה עשורים על הוצאותיהם של משקי בית על שירותי רופא 4

במסגרת קופות החולים , היא לא הבחינה בין תשלומי השתתפות עצמית לשירותי רופא, אבל עד לאחרונה
 התאפשר לערוך הבחנה זו ולפיכך 1999בסקר . ת קופות החוליםלבין תשלום לשירותי רופא שלא במסגר

 .אגרת ביקורהתמקדנו בתשלומי 
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  2002-1997נים דוחות מנהליים של קופות החולים לש .6

מכבי , שירותי בריאות כללית(מבין ארבע קופות חולים קיבלנו בסיסי נתונים מנהליים משלוש קופות 

כל קופה סיפקה לנו דוחות רבעוניים על ביקורים אצל ). שירותי בריאות וקופת חולים מאוחדת

 ו מידע על מאפייניםהנתונים כלל.  מבוטחים50,000לגבי מדגם אקראי של , 2002-1997רופאים בשנים 

  ).בשירותי בריאות כללית(זכאות לפטורים ומחלות כרוניות , אזור מגורים, מין,  גיל:אלו

  

   :שתואר לעיל ואלו הםס "של הלמיתרונות על פני סקר הבריאות שני למערכת נתונים זאת יש 

החייבים ור של  כך אפשר להשוות בין שינויים בשיעור הביק.נתונים על קבלת פטור לגבי כל מבוטח 

 ).שוואהקבוצת ה (הזכאים לפטורלבין שינויים בשיעורי הביקור של ) קבוצת הניסוי (בתשלום
.  מאפשר להקטין את טעויות הדגימה ולקבל אומדנים מדויקים יותרמעקב אחר אותם מבוטחים 

  .נפרדיםמדגמים שכלל נתונים שנתקבלו משני , ס"בניגוד לסקר הבריאות של הלמ, זאת
  

זאת מאחר שייתכן שבשתי . לנתונים של קופות החולים יש מגבלה משמעותית ,אף יתרונות אלועל 

מעבר לתחום , שינוייםבתקופה הרלוונטית  התרחשו – קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת –הקבוצות 

הירות גדולה יותר על מנרכשו בן "שבהתוכניות , למשל. אגרת ביקורגביית תשלומי  -לנו  שההתעניינות

לכך , כפי שיוצג להלן, זאת הסיבה.  מאשר על ידי מעוטי הכנסהידי אוכלוסיות בעלות הכנסה גבוהה

ת ממצאים בולטים בנוגע לשינויים בשיעור השימוש רק לתשלומי בוודאו לייחס שאנחנו לא יכולים

  .השתתפות עצמית

  

  ממצאים. 5
  

  )תקרות ופטורים, תעריפים(נגנון ההשתתפות העצמית מ 5.1
 ₪ 15-ל ₪ 10 הם נעו בין 1998בשנת . לאומיים- לפי סטנדרטים בין, היו נמוכיםפי אגרת הביקורתערי

לביקורים אצל רופא  םתשלו רק מכבי שירותי בריאות גבתה 1998לפני שנת . בקופות החולים השונות

  .)1לוח  ( 15₪-ל ₪ 10- מ–לכן השינוי בקופה זו היה קטן . מומחה

  

כן בכל קופות החולים -כמו.  רק עבור ביקור ראשון אצל כל רופא מומחהיקוראגרת בבכל רבעון נגבים 

. היו הבדלים בגובה התקרה בין הקופות.  לכל משפחהאגרת ביקורהונהגה תקרה רבעונית לתשלומי 

אגרת מבוטחים דמי השתתפות עצמית שילמו הית תקופת המחקר שברא. 140₪ עד ₪ 100- מהיא נעה

  .רבעוןלמשרדי הקופה לגבי כל  קיבלו החזרים רק אחרי שהציגו קבלותם ה . כשהגיעו לתקרהביקור

  
   ואחריה1998לפני , ) ח"בש (תשלומי השתתפות עצמית בישראל: 1וח ל

  רופאים ראשוניים    מרפאות חוץ ומכונים   מומחים בקהילה  
  1998לפני   1998    1998לפני   1998   1998לפני   1998  קופת חולים

  0  0    0  23   0  12  כללית
                 

  0  0    0  23   0  18  מאוחדת
                 

  0  0    0  23   0  18  לאומית
                 

  5  8    0  23   10  18  מכבי
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מידע על הטווח ועל הפטורים נאסף מהראיונות עם מנהלים במוסד לביטוח לאומי ומדוחות של 

ו זכאים לפטור  בני אדם נמצא800,000 כמעט 1998-מהם עלה כי כבר ב. המוסד לביטוח לאומי

. )2לוח (; ) מכלל האוכלוסייה15%(מיליון יותר מם על  מספרעמד 20025 ובשנת ,מתשלום אגרת ביקור

 אי והביטוח הלאומיהמוסד למלקצבאות  במספר הזכאים גידול לייחס לנראה שאת רוב העלייה אפשר

  .  משינוי הקריטריונים לפטורת נובעהאינ

  

  )כ בנפשות"סה (2002-1998,  הזכאים לפטוריםטוח לאומיימקבלי גמלאות המוסד לב: 2לוח 
  ובני משפחותיהם הזכאים לפטור מתשלומי השתתפות עצמית מקבלי גימלה

  
  סוג הגמלה

  
1998  

  
1999  

  
2000  

  
2001  

  
2002  

קנה ושאירים המקבלים השלמת ז
  הכנסה

      
262,474  

  
321,768  

  
326,238  

  327,192  311,495  294,985      נכות
  355,607  325,986  299,583      הכנסההבטחת 

  59,494  51,741  49,560      גמלת מזונות
  בטחת הכנסה ממשרד ה
  הדתות   

      
65,284  

  
76,894  

  
79,093  

  4,666  0  291      אחר
  1,152,290  1,087,884  972,177  842,177  783,302  כ זכאים"הס

  2003-1998לאומי ביטוח מוסד ל סקרי ה,"חברות בקופת חולים. "ק'ז, בנדלק: מקור
  

  

 נבו על מימון קופות החולים-ממצאים מדוחות ויטקובסקי 5.2
 מכלל הכנסות 0.6%-בתשלומי אגרת ביקור  הסתכמו 2001שנת  בנבו עולה כי-ויטקובסקימדוחות 

. )3לוח  (7 גם מי שלא ביקר אצל רופא מומחה כלל כולל6,למבוטח ₪ 19-וב) ₪ מיליון 130(הקופות 

. אגרת הביקור ונים אלה לאור היקפם הגדול של הפטורים ולאור התעריף הנמוך שלנתאפשר להבין 

מאחר שהוא סיפק להן תזרים ,  קופות החולים העריכו מאוד את מקור ההכנסה הזה,מכל מקום

 חלקם של סכומים ,יתרה מזו. לאור מצוקתן הכספית אז, שהיה חיוני להן במיוחד, מזומנים שוטף

   . הוא גדול- להוצאה התפעוליתיחסית אבל , קטןאמנם ל קופות החולים אלה מסך הכנסותיהן ש

  

  

                                                   
אך זה אירע לאחר תקופת ,  עם התוכנית הכלכלית בוטלה הזכאות לפטור לחלק מהקבוצות2003בשנת  5

 .המחקר שלנו
 .3 כמפורט בלוח יש לציין כי בין קופות החולים הייתה שונות משמעותית  6
 מסך 5%- שהסתכמו ב,  קטנה לעומת ההכנסות מהשתתפות עצמית בתרופות ובציוד רפואיכנסההזו  7

יש לציין כי לא ניתנו . ₪והוסיפו לקופות החולים הכנסות של יותר ממיליארד ) למבוטח ₪ 159(ההכנסות 
דמי השתתפות עצמית בקניית תרופות וכי גם אם נוסיף את ההכנסות מהשתתפות עצמית מפטורים 

הסתכמו ההכנסות מדמי , )אבחונים וביקור באשפוז יום, ביקור בחדר מיון, דהיינו(רותים אחרים בשי
 ).למבוטח ₪ 28- מכלל הכנסות קופות החולים ו1.5%(₪  מיליון 320-השתתפות עצמית ב
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  2002-הכנסות הקופות מתשלומי אגרת ביקור אצל רופא ב: 3לוח 
  לאומית  מאוחדת  מכבי  כללית  כ"סה  

  הכנסות מהאגרה
  )₪ליוני ימ(

129,902  
  
  

35,630  51,749  21,764  20,759  

  19  )ח"בש( הכנסה לנפש מהאגרה
  

9  37  35  33  

  1.0  1.1  1.1  0.3  0.6   (%)ההכנסה מהאגרה כאחוז מסך ההכנסות
  
  

   על הוצאות משקי הבית ס"ממצאים מסקר משקי בית של הלמ 5.3
 בגין אגרת הביקור

  אגרת הביקורבגין 8הסתכמו הוצאותיו של משק בית ממוצעמהסקר עולה כי בחודש שקדם לסקר 

כלומר מדובר בפחות מעשירית האחוז  .₪ 4-ב 9)ופה זוכולל משקי בית שלא שילמו אגרת ביקור בתק(

השתתפות  ממשקי הבית ה2%רק בקרב ,  יתרה מזאת10.של משק בית ממוצעהחודשית מההוצאה 

אין זה .  מהוצאותיו של משק בית1%-עצמית בגין ביקור אצל רופא מומחה מסתכמת ביותר מה

שתתפות העצמית שבו תשלומי הה, ותרעשירון ההכנסה הנמוך ביבים מרוכזמפתיע שמשקי בית אלה 

 תשלומי השתתפות עצמית כאחוז מהמחקר עוד עולה כי. היוו אחוז אחד מהוצאותיו של משק הבית

  .מההכנסה היו גבוהים משמעותית יותר בקרב הקשישים מאשר בקרב קבוצות אוכלוסייה אחרות

  

  ל  על ויתור על טיפומכון ברוקדייל-וינט'ג-ממצאים מסקר מאיירס 5.4
  בגלל התשלום
לפחות פעם אחת בשנה ויתרו מהמרואיינים  3%מכון ברוקדייל עלה כי -וינט'ג-מהסקר של מאיירס

 7% בחמישון התחתון ויתרו 12.אגרת ביקור על ביקור אצל רופא מומחה בגלל תשלומי 11שלפני הסקר

כלוסייה לא רבעים מהאועוד עולה מהמחקר כי כשלושה . 1%-2% –בשאר החמישונים , ולעומת זאת

כמעט כמחצית ממקבלי קצבת , זאת ועוד. על קיומה של תקרה רבעונית לתשלום אגרת ביקורידעו 

זה נובע גם  ייתכן כי נתוןאם כי ( לא ידעו על זכאותם לפטור 2003-נכות של המוסד לביטוח לאומי ב

  ).13מכך שמרואיינים לא הבינו את שאלות הסקר

                                                   
 נבו המובאים-לעומת נתוני דוח ויטקובסקי, יש לציין כי נתונים אלה חלים על משקי בית במשך חודש אחד 8

  .לעיל המתייחסים לנתונים מסוימים במשך שנה שלמה
ההוצאה הממוצעת . בחודש שקדם לסקר מהמרואיינים ציינו כי משקי הבית שלהם שילמו אגרת ביקור 8% 9

 . 48₪בקבוצה זו הייתה לנפש 
 יש לציין כי מהשוואה עם נתונים מהדוחות הכספיים של קופות החולים עולה כי בסקר הוצאות משקי בית 10

   .ס אומדן הוצאות משקי הבית על תשלומי השתתפות עצמית היה מעט נמוך מההוצאה בפועל"של הלמ
 . פעמים אצל רופא מומחה1.8 ביקרו תושבי ישראל 2000בשנת , בממוצע 11
 מהמרואיינים אמרו כי לפחות פעם אחת בשנה שלפני הסקר הם ויתרו על קניית תרופה 11%, לעומת זאת 12

בהם התדירות הגבוהה ,  להבדל הבולט בין שני הממצאים עשויים להיות כמה הסברים.שהרופא רשם להם
העדר פטורים מתשלומי השתפות עצמית על , ) תרופות בשנה10-מעל ל(יותר לנפש של שימוש בתרופות 

  .רכישת תרופות והבדלים ברמות ההשתתפות העצמית
על טיפול רפואי אצל רופא מומחה בגלל אגרת  כי ויתרו 8%ב מקבלי קצבאות הביטוח הלאומי דיווחו ור 13

האם אתה :"כפי שמשתקף מתשובתם החיובים לשאלה, לא היו מודעים לזכאותם) 8%(נראה שכולם . ביוקר
 "?משלם אגרת ביקור על ביקור אצל רופא מומחה
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 על ביקורים אצל רופאים ס"יאות של הלמהברשימוש בשירותי ממצאי סקר  5.5
 מומחים

 באופן גדל 2000 לשנת 1997שבתקופה שבין שנת מהסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה 

אוששו  ממצאים אלו .) לאדם בשנה1.8- ל1.68-מ( 14ביקורים אצל רופא מומחההשיעור  מובהק

, מבחינת גיל( האוכלוסייה מאפייני של  על השפעתםפיקוח תוך , על פני הזמןמשתניים-בניתוחים רב

  ).מוגבלות והימצאות מחלות כרוניות, חברות בקופת חולים מצב תעסוקה, לאומיות, מין

  

ם כול בתחומים דה קויתמומחה הירופא אצל העלייה בשיעור הביקורים ה כי הראניתוח נוסף 

שיעורי הביקורים אצל רופאים נותרו יציבים ,  לעומת זאת;)קרדיולוגיה ונירולוגיה(השכיחים פחות 

ם ישבהם רופאים ראשוני, )רפואת עיניים ורפואת עור, למשל( שכיחים יותר  התמחותמומחים בתחומי

בביקורים לרופאים אלו יש מקום ולכן (גבוה יותר אליהם יה העצמית ינושיעור הּפהם תחליף חלקי 

  ). הצרכןשיקול דעת שלליותר 

  

בתחומים שיעור הביקורים אצל רופאים מומחים ). 4לוח (ופות החולים ת מעניינת בין קנּונמצאה שֹו

ומגמה דומה אך לא מובהקת (ירד בקופת חולים לאומית , שצפוי להיות מושפע מאגרת ביקור, שכיחים

כן כי תיי.  ובשירותי בריאות כלליתאך לא במכבי שירותי בריאות, )בקופת חולים מאוחדתנמצאה 

 משום שאגרת הביקור אצל רופא מומחה הונהגה קודם ,שינוי היה קטןבמכבי ההסיבה לכך היא ש

לעומת .  ובשירותי בריאות כללית יש מספר גדול של מבוטחים פטורים מתשלום אגרת הביקור,לכן

ים עלה עלייה חדה בקופת חולים לא שכיחשיעור הביקורים אצל רופאים מומחים בתחומים , זאת

  .מאוחדת

  

   לפי קופת חולים, 2000-ל 1997טי בממוצע הביקורים למומחים בין השינוי האבסולו: 4לוח 
  )סקר שימוש בשירותי בריאות(          

  1997-  ל2000השינוי האבסולוטי בממוצע הביקורים למומחים בין   
  ביקורים לרופאים   

  עם מומחיות שכיחה
  ביקורים לרופאים 

  עם מומחיות שאינה שכיחה
  0.17  0.03  כ"סה

  #0.13   0.07  כללית
  #0.20   0.09  מכבי

  #0.37   -0.16  מאוחדת
  0.05  -0.29*   לאומית

 #p(rare)<0.05 
 *p(common)<0.05 
  

שירותיהם של  ראיונות עם מנהלי קופות החולים העלו כי במשך תקופה זו הם הגדילו את זמינות

ופת חולים  במיוחד בק- )בעיקר בתחומי ההתמחות הפחות שכיחים( רופאים מומחים בקהילה

 הוהן לעליי ייתכן כי זה ההסבר הן לעלייה בשיעור הביקורים אצל רופאים מומחים בכלל. מאוחדת

  .  במאוחדת בפרטההחד

                                                   
  .נתונים אלה כוללים הן מומחים בקהילה והן בבתי חולים 14
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 שעליהם לא – ובבתי חולים וביקורים  ביקורים אצל רופאים ראשוניים בדקס"למבריאות של הסקר 

 אם אגרת הביקור .פאים מומחיםושיכלו להיות תחליף לביקור אצל רו, אגרת ביקורתשלום הוטל 

הרי שעלינו להניח , שירותי אשפוזבשירותי הרפואה הראשונית ורפואת מומחים בהובילה להמרת 

מי ו המהווים חלופה לרופאים מומחים בתח-שיהיה גידול הן בביקורים אצל רופאים ראשוניים 

 ויתרו על טיפול נחוץ אצל משום שהיו מבוטחים שבשל אגרת הביקור,  והן באשפוז–מומחיות שכיחים 

כפי שעולה , מכל מקום). קצר, מן הסתם(וכתוצאה מכך נזקקו לאשפוז , רופא מומחה בקהילה

   .ושיעור האשפוז אף ירד, שיעור הביקורים אצל רופאים ראשוניים נותר יציב, 1מתרשים 

  

  )1998 לעומת שנת 2000שנת (מספר ביקורים ממוצע אצל רופאים מומחים : 1תרשים 

  

1.63 1.81

1.22 1.23

0.41 0.58

5.19 5.27

0.14 0.11

0

1

2

3

4

5

6

סך כל
ההתמחויות

התמחויות
שכיחות

התמחויות לא
שכיחות

רופאים
ראשוניים

אשפוז בבתי
חולים

1997
2000

  
  

על מגמות בביקורים אצל  ממצאים מהנתונים המנהליים של קופות החולים 5.6
 מומחים

ע צהנתונים המנהליים מקופות החולים אפשרו לנו לבצע ניתוח מתוחכם וקפדני יותר מזה שיכולנו לב

מבחינים בין החייבים בתשלום נתוני קופות החולים מאחר ש. ס"על פי נתוני סקר הבריאות של הלמ

 ת ביקורתקבוצאל נו להתייחס לקבוצת הזכאים לפטור כיכול 15,זכאים לפטוראגרת ביקור לבין ה

בנתוני קופות החולים היה , מלבד זאת.  כמו כן יכולנו לעקוב אחר מבוטחים לאורך תקופה.להשוואה

פשר והוא ִא, במשך חמש שניםבסיס רבעוני על , ביקורים ועל מאפיינים של הפרטמידע זמין על 

  .הקשורים לגביית אגרת ביקורפעמיים -חד לבין שינויים מגמות לאורך זמןלהבחין בין 

  

                                                   
נתוני שירותי בריאות כללית . ת מספקים מידע על מצב הפטור בכל ביקורומאוחדשירותי בריאות נתוני מכבי  15

  .סקר ובסופההמספקים מידע על מצב הפטור בראשית תקופת 

 ביקורים' מס
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הבאנו בבחירת המודל הרב משתני . STATAהסטטיסטית את הניתוח הסטטיסטי ביצענו בתוכנה 

פר הביקורים מס(בדיד משתנה הוא  – המשתנה התלוי .1 :שני מאפיינים של קובץ הנתוניםבחשבון 

 מבנה הקובץ הוא מבנה של פאנל עם .2 ;16בעל התפלגות עם מסה באפס וזנב לימין) לרופא ברבעון

  .  רבעונים לכל אדם בקובץ20מדידות חוזרות לאורך 

  

 Poisson – random effect: ארבעה מודלים אקונומטריים שונים והםאמדנו  אלו ני מאפייניםלאור ש
model; ;Poisson- population averaged model; ;Negative binomial - random effect model; ;Negative 

binomial - population averaged model .  

  

משום בחרנו בהם . Poisson – random effectמבוססות על המודלים של  התוצאות המוצגות להלן

 את ההמודל ונתנעקיבה עם הנחות הייתה ירות הביקורים ההתפלגות הסטטיסטית של תדש

  ).Winkelman, 2004(האומדנים הטובים ביותר 

  

והמשתנה  של אדם ברבעון תצפית היא  שבהם כל על בסיס נתוניםנערכוהרגרסיות המובאות להלן 

ומשתנה אזור , מין, המשתנים הבלתי תלויים כללו גיל.  ברבעוןלאדם-ביקורים-התלוי היה מספר

,  האם הרבעון היה לפני החלת אגרת ביקור או לאחריהראההדמה ש-משתנה, לנטרול מגמת זמן

בשירותי בריאות כללית . דמה תקופתיים למצב פטור-משתנידמה ששיקפו את מצב הפטור ו-משתני

  .מחלה כרונית נתונים עלנכללו גם 

  

. )robustness (לבדיקת חוזקו של הניתוח שלנו ערכנו תהליך מלבד המודלים שממצאיהם יוצגו להלן

נו כי יגיל, ה בדקנו גם השפעה בטווח הקצר של ההשתתפות העצמית והשפעה בטווח הארוךז בתהליך

כמו כן בדקנו מודלים שונים של . תה שווה להשפעה הכללית של ההשתתפות העצמיתיההשפעה הי

הביקורים "מספר  בדקנו גם מודלים שבהם המשתנה התלוי היה,  לכךבנוסף. ניכוי זמן ועונתיות

 שממצאיהם מוצגים הממצאים היו דומים לאלו שבמודלים העיקריים, ככלל. בעוןבר" הראשונים

  .להלן

  

.  מה שאכן לעתים קרה–יש לציין כי זכאותם של מבוטחים לפטור יכלה להשתנות במהלך התקופה 

אלו שהיו בניתוח שלנו התמקדנו בהשוואה בין הזכאים לפטור מתשלום אגרה במשך כל התקופה לבין 

 שנושאם הוא שיעור השימוש מובאים 10-5בלוחות , מכל מקום.  כל התקופהום זהחייבים בתשל

  . נתונים גם לגבי מי שקיבלו פטור מתשלום האגרה רק לגבי פרק זמן מסוים מהתקופה כולה

  

כל קופת חולים את הנתונים הגולמיים על שיעור ביקורים לאורך זמן לגבי  אלה אנו מציגים בלוחות

לאחר מכן אנו מציגים את התוצאות העיקריות של ניתוחי הרגרסיות עבור . שוניםעבור סוגי הפטור ה

  .אותה קופת חולים

  

                                                   
  . מאפיין זה של המשתנה התלוי פוסל את מודל האמידה הלינארי 16
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 של  אצל רופאים מומחים שיעור הביקורים17,במכבי שירותי בריאותשתני עלה כי מ-מהניתוח הרב

אך זה של אוכלוסיית הפטורים , )4%-ב(  באופן מובהק ירדבתשלום אגרה חייביםאוכלוסיית ה

 שההשפעה נטו של אגרת  לרמוזעשויממצא זה . )7- ו6לוחות (; )4%-ב ( באופן מובהקלום עלהמתש

, ממצא זה עקיב עם ממצאי המחקר של מכון ראנד. 8%-הביקור אצל רופא מומחה הסתכמה ב

  . למרות שהשפעה זו קטנה יחסית18,מבחינת מגמת ההשפעה

  

 חים בקהילה לפי סטטוס הפטור לכל שנהממוצע הביקורים למומ -מכבי שירותי בריאות : 5לוח 
  )גולמי(

    סטטוס הפטור  
    

לא פטור כל 
  התקופה

בדרך כלל לא 
עד שליש (פטור 
  )מהזמן

בין (לעתים פטור
שליש לשני 

  )שלישים מהזמן

יותר (בדרך כלל פטור 
משני שלישים מהזמן 

  )ועד כל התקופה

  
  

  כ"סה
  0.81  0.79  0.93  0.78  0.95  ממוצע כללי

1997  0.86  0.72  0.83  0.75  0.76  
1998  0.94  0.75  0.87  0.79  0.80  
1999  0.95  0.75  0.90  0.79  0.80  
2000  0.98  0.84  0.93  0.80  0.82  
2001  0.98  0.81  0.98  0.80  0.82  
2002  0.99  0.79  1.06  0.81  0.83  

  

ב ממצאי הניתוח הר,  סיכום השפעת החלת ההשתתפות העצמית–שירותי בריאות מכבי : 6לוח 
  )מין ואזור מגורים, גיל, פיקוח על סטטוס פטור(משתני 

  
שינוי כללי לפני ואחרי השתתפות עצמית 

  1998-ב

ביקורים 
לרופאים 
  מומחים

ביקורים לרופאים 
עם מומחיות 

  שכיחה

ביקורים לרופאים 
עם מומחיות 
  שאינה שכיחה

ביקורים 
לרופאים 
  ראשוניים

  *0.01  *0.01  0.00  0.01  כל האוכלוסייה
  *-0.09  0.02  *-0.07  *-0.04  ייבים בתשלוםח

  *0.08  *0.04  *0.10  *0.07  בדרך כלל חייבים בתשלום
  *0.04  0.01  *0.07  *0.05  לעתים זכאים לפטור

  *0.13  *-0.01  *0.08  *0.04  פטורזכאים לבדרך כלל 
  חייבם על ) הבדל בשינוי(השפעה 

  DID  - זכאים לפטור לעומת הבתשלום   
  

0.08-  
  

0.15-  
  

0.03  
  

0.21-  

 *p<0.05 אחרי השתתפות לעומת לפני השתתפות מעבר להשפעה הכללית על כל האוכלוסייה 
  

 לגבי הביקורים אצל דומים הממצאיםכאשר מפרידים את הניתוח לפי מומחיות הרופאים נראה כי 

-difference-in(ההפרש -של-מד ההפרש אֹו.רופאים מומחים שתחומי המומחיות שלהם שכיחים יותר
difference,להלן , DID ( ה אומד, לעומת זאת. 15%היה-DID בתחומי המומחיות השכיחים פחות היה 

                                                   
 נשים בכלל 51% נשים לעומת 60%(יש ייצוג יתר של נשים , בבסיס הנתונים שקיבלנו ממכבי שירותי בריאות 17

). לחץ דם ועוד, סוכרת(חסרות קטגוריות מסוימות של רופאים במומחיות שאינן שכיחות , כמו כן; )במכבי
 מכבי של בקובץ חסרה שהיתה מומחיות עם לרופאים הביקורים מאוחדתבקובץ הנתונים של ל ובסך הכ

 .הביקורים מסך 11.4% היוו הם בכללית, מהביקורים 5% היוו
   ₪ 10-קטנה יחסית במכבי עשויה להיות קשורה לעובדה שתעריף אגרת הביקור רק עלה מההשפעה ה 18

 . 15₪-ל
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את שיעור  עבור סך האוכלוסייה אגרת הביקור הגדילהלמעשה , מה שאומר שבניגוד לציפיות; 3%+

  .גם אם אך במעט, אלו ים אצל רופאהביקורים

  

 ,אך בניגוד לציפיות,  באופן מובהקבקרב שתי הקבוצות ירד שיעור הביקורים בשירותי בריאות כללית

; )4% לעומת 10%(הירידה בקרב הזכאים לפטור הייתה גדולה יותר מהירידה בקרב החייבים בתשלום 

ממוצע לרמוז שההשפעה נטו של אגרת הביקור הסתכמה בהגדלת עשוי ממצא זה ). 8- ו7לוחות (

בחשבון רק את השפעת אגרת הביקור על התנהגות אם מביאים , מפתיעממצא זה . 6%-בהביקורים 

אגרת הביקור עשויה הייתה להשפיע גם על התנהגות קופות החולים או , אולם). צד הביקוש(הצרכן 

  .כפי שעוד נפרט בהמשך, בהגדלת תמריצים להספקת שירותים) צד ההיצע(הרופאים 

  

 לה לפי סטטוס הפטור לכל שנהממוצע הביקורים למומחים בקהי -שירותי בריאות כללית : 7לוח 
  )גולמי(

  סטטוס הפטור  
לא פטור כל   

  התקופה
  

 פטור חלק מהזמן
  

  פטור כל התקופה
  

  כ"סה
  0.46  0.44  0.53  0.44  ממוצע כללי

1997  0.44  0.52  0.45  0.45  
1998  0.44  0.53  0.46  0.46  
1999  0.43  0.53  0.42  0.45  
2000  0.43  0.53  0.43  0.45  
2001  0.45  0.55  0.45  0.47  

  

ממצאי הניתוח הרב ,  סיכום השפעת החלת ההשתתפות העצמית– שירותי בריאות כללית: 8לוח 
  )ואזור מגוריםמחלה כרונית , מין, גיל, פיקוח על סטטוס פטור(משתני 

  
החלת אגרת שינוי כללי לפני 

   ואחריה1998-  בביקור

ביקורים 
לרופאים 
  מומחים

ביקורים לרופאים 
עם מומחיות 

  שכיחה

ביקורים לרופאים 
עם מומחיות 
  שאינה שכיחה

ביקורים 
לרופאים 
  ראשוניים

  +*0.04  *-0.05  *-0.04  *-0.04  כל האוכלוסייה
  +*0.11  -0.06  -0.03  -0.04  קבוצת הלא פטורים

  *-0.01  -0.03  -0.05  -0.03  קבוצת הפטורים חלקית
  *-0.11  -0.07  *-0.11  *-0.10  קבוצת הפטורים כל התקופה

על הלא ) הבדל בשינוי(השפעה 
  הפטורים לעומת הפטורים

  
0.06+  

  
0.08+  

  
0.01+  

  
0.22+  

 *p<0.05 מעבר להשפעה הכללית על כל האוכלוסייה,אחרי השתתפות לעומת לפני השתתפות  
  

  אומד  :ם יותרתחומי מומחיות שכיחים בשירותי בריאות כללית היו דומים ואף חזקילגבי הממצאים 

נראה כי אגרת הביקור השפיעה רק מעט אם בכלל על ביקורים אצל , לעומת זאת. 8%+ היה DID-ה

   .)לא מובהק ( בלבד1% +היה DID :שאינם שכיחיםרופא מומחה בתחומי התמחות 

  

הירידה במספר הביקורים של הזכאים לפטור . הרגרסיות עבור כל ההתמחויות נאמדו גם לפי אזור

ממצא זה קשור לכך שייתכן  .באזורי הצפון והדרום מאשר במרכז,  גדולה יותר בירושליםהייתה

  .כלכלי של תושבי אזורים אלה נמוך יותר ואחוז הזכאים לפטור בקרבם גבוה יותר-שמעמדם החברתי
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 אצל ים עולה כי שיעור הביקורקופת חולים מאוחדתב מהתמונה המצטיירת מהנתונים המנהליים

בעיקר בעקבות , כנראה( זכאים לפטור וחייבים בתשלום -  עלה בקרב שתי הקבוצותרופא מומחה

, תה ובמידה פחּו19תגמול הרופאים על רישום ביקוריםומחשוב המערכת שיפור רב של , שיפור הדיווח

העלייה בשיעור הביקור הייתה , בניגוד לציפיות). הודות לזמינות גדולה יותר של רופאים מומחים

; )22% לעומת 35% (הזכאים לפטור לעומת זו שבקרב החייבים בתשלום בקרב אוכלוסיית גדולה יותר

של החייבים הביקורים שיעור ההשפעה נטו של אגרת הביקור הייתה בהגדלת מכאן ש). 10- ו9לוחות (

כמו בשירותי , ייתכן שגם כאן. )מובהק (13%-ב - הזכאים לפטורשיעור הביקורים של בתשלום לעומת 

  .צע היה אחת הסיבות לממצא זהיגורם הה, ת כלליתבריאו

  

 לפי סטטוס הפטור לכל שנהלמומחים בקהילה ממוצע הביקורים  -קופת חולים מאוחדת : 9לוח 
  )גולמי(

    סטטוס הפטור  
    

לא פטור כל 
  התקופה

בדרך כלל לא 
עד שליש (פטור 
  )מהזמן

בין (לעתים פטור 
שליש לשני 

  )שלישים מהזמן

יותר  (בדרך כלל פטור
משני שלישים מהזמן 

  )ועד כל התקופה

  
  

  כ"סה
  0.83  1.38  0.77  1.33  0.68  ממוצע כללי

1997  0.37  0.68  0.79  0.91  0.46  
1998  0.65  1.17  0.73  1.31  0.78  
1999  0.79  1.5  0.83  1.51  0.95  
2000  0.77  1.6  0.86  1.56  0.96  
2001  0.80  1.66  0.95  1.61  0.99  

  

ממצאי הניתוח הרב ,  סיכום השפעת החלת ההשתתפות העצמית- ם מאוחדתקופת חולי: 10לוח 
  )מיןו, גיל, פיקוח על סטטוס פטור(משתני 

  
שינוי כללי לפני ואחרי השתתפות 

  1998-עצמית ב

ביקורים 
לרופאים 
  מומחים

ביקורים לרופאים 
עם מומחיות 

  שכיחה

ביקורים לרופאים 
עם מומחיות 
  שאינה שכיחה

ביקורים 
לרופאים 
  ראשוניים

  *0.24  *0.33  *0.36  *0.35  כל האוכלוסייה
  *0.22  *0.30  *0.39  0.35  קבוצת הלא פטורים
  *0.32  *0.46  *0.43  *0.44  בדרך כלל לא פטורים

  0.24  *0.27  *0.21  *0.25  לעתים פטורים
  *0.18  *0.24  *0.19  *0.22  בדרך כלל פטורים

על הלא ) בשינוי הבדל(השפעה 
  וריםהפטורים לעומת הפט

  
0.13+  

  
0.20+  

  
0.06+  

  
0.04+  

 *p<0.05 אחרי השתתפות לעומת לפני השתתפות מעבר להשפעה הכללית על כל האוכלוסייה 
  

  אומד : אך חזקה יותר, מגמת הממצאים במאוחדת הייתה דומה, לגבי ההתמחויות השכיחות יותר

ים פחות אגרת הביקור נראה שבתחומי המומחיות השכיח, לעומת זאת. )מובהק (20%+היה  DID-ה

כמו בכללית שירותי , כך גם כאן. 6%יה רק  הDID-אומד ה –  אך עדיין באופן מובהק,השפיעה פחות

היה חזק לעומת החייבים בתשלום הזכאים לפטור  הממצא ששיעור הביקורים ירד בקרב, בריאות

  .במיוחד לגבי ההתמחויות השכיחות יותר

                                                   
  אין לנו סיבה להניח כי הדיווח המשופר השפיע באופן שונה על שתי האוכלוסיות 19
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לבין ) 1999-1998(ן השפעות אגרת הביקור לטווח הקצר בשתי קופות החולים לא היה הבדל בי

   .)2001-2000(השפעותיה לטווח הבינוני 

  

  דיון. 6
  

על פי הנתונים המנהליים של , במיוחד. מהדוח עולה כי ייתכן שאגרת הביקור לא השיגה את כל יעדיה

גרה את מספר לומי האלא הפחיתו תש, כללית ומאוחדתחולים הקופות החולים עולה שבשתי קופות 

בעוד , יתרה מזו.  ובמכבי בתחומי המומחיות שאינם שכיחיםהביקורים בכל תחומי המומחיות

 10%- מכלל הכנסותיהן ו1%הם היו רק , שתשלומי אגרת הביקור הגדילו את הכנסות קופות החולים

  . מתשלומי השתתפות עצמיתיהןמהכנסות

  

 –גם במכבי (מאוחדת ובשירותי בריאות כללית על ביקור אצל רופא מומחה בקופת חולים  הממצאים

ייתכן כי הממצאים . מנוגדים לרוב הממצאים ממדינות אחרות) שכיחות-לגבי התמחויות לא

  :ובכלל זה, מכמה גורמיםהייחודיים לישראל נובעים 

  

תשלומי אגרת הביקור , לפיכך. תעריף אגרת הביקור בישראל נמוך מהנהוג במדינות אחרות בעולם .1

וייתכן שמשום , ם חלק קטן מכלל הוצאות משקי הבית של בעלי הכנסות בינוניות או גבוהותמהווי

 . מוגבלת-כך השפעתה של אגרת הביקור על החלטתם לפנות לרופא מומחה 
קבוצות באוכלוסייה -במיוחד בקרב תת, שיעור הזכאים לפטור מתשלום אגרת ביקור היה גדול .2

  . נוע ביקור אצל רופא מומחהשעבורן תשלומי האגרה היו עשויים למ

  

וחלק מהעניים אכן ויתרו על , חלק מהחששות שהועלו עם הנהגת אגרת הביקור התממשו, בה בעת

ייתכן כי חלקם לא היו זכאים לפטור למרות הכנסתם . ביקורים אצל רופא מומחה בגלל האגרה

לוותר על יש מי שבחרו ש עודתכן י י20.וייתכן כי חלקם היו זכאים לפטור אך לא ידעו זאת, הנמוכה

בגלל ההוצאות הנלוות עקב קור כזה יוצר ובפרט י מומחה עקב ההוצאות הנלוות שב רופאביקור אצל

  . רפטֹואין הם זכאים ל ןלגביהשתרופות 

  

לעומת , עלהבתשלום שלפיו סך הביקורים של אוכלוסיית החייבים , ממצאבאופן חלקי זה ההסבר ל

אפשר להסיק כי יכול להיות שמממצא זה  .לוסיית הזכאים לפטורבקרב אוכהחזקה פחות המגמה 

יכול להיות שקופות החולים התמקדו . לתשלומי האגרה היו גם תוצאות לא צפויות ולא מתוכננות

) שעות העבודההיקף כגון הגדלת מספר המומחים בשירות הקהילתי או הרחבת (בפיתוח שירותים 

 היות שקופות 21.ים בתשלום אגרת ביקור גבוה יחסיתבאזורים שבהם שיעור אוכלוסיית החייב

                                                   
ייה עם הפִנ, במשך הזמן הונהגה בכל קופות החולים מערכת מידע שאפשרה מתן פטורים באופן אוטומטי 20

  . על זכאותםלומדיםבמשך הזמן מספר גדול יותר של זכאים לפטור , ו כןכמלרופא 
הירידה הגדולה ביותר במספר ביקורים אצל רופא מומחה , ייתכן כי זה מסביר מדוע בשירותי בריאות כללית 21

 .הייתה באזורים המאופיינים בבעלי הכנסה נמוכה ובריכוז גבוה של זכאים לפטור
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הכנסותיהן לנפש באזורים , רים שהן נדרשות לתתטֹוהחולים אינן מקבלות מהממשלה פיצוי על הּפ

פשרו לקבוע ייתכן כי קופות החולים ִא,  בנוסף לכך22.יםאחרלעומת הכנסותיהן באזורים , אלה גבוהות

 הן לכל מבוטחיהן באזורים המאופיינים בבעלי הכנסה -תור אצל רופא מומחה בקלות רבה יותר 

מאחר שהן מקבלות , הקופות יכולות לעשות זאת(גבוהה והן לבעלי הכנסה גבוהה באזורים הרגילים 

מבוטח מספק להם את כל מידע מעודכן על מצב הפטור של באופן אוטומטי מהמוסד לביטוח לאומי 

סברה זו ניתן למצוא במאמרים בעיתונים ובקובלנות חיזוק ל). המידע על פטורים לגבי כל מבוטח

  .שהוגשו למשרד הבריאות בחודשים אלו

  

רים לא היו הגורמים היחידים טֹויש לציין כי הנהגת אגרת ביקור והעדר פיצוי על הּפ, מכל מקום

כמו כן  .מתן שירותים לבעלי הכנסה גבוהה) ואולי אף להגדיל(שעודדו את קופות החולים להעדיף 

שירותי ביטוח נוספים מעבר לסל (שר לציין גם את שיעורי הרכישה הגבוהים של הביטוח המשלים אפ

התחזקו הם אך ,  אלו היו קיימים גם לפני החלת חובת תשלום אגרת ביקורגורמיםאמנם . )השירותים

  . במהלך תקופת המחקר

  

יאות כללית ואת קופת חולים פיין את שירותי ברר ִאת לזכאות לפטֹויש לציין כי נושא העדר המודעּו

מאחר שבתקופת המחקר בקופת חולים מכבי פעלה מערכת מחשוב שאפשרה להודיע , מאוחדת

ייתכן כי זה מסביר את העובדה . אגרת ביקור למבוטחים בזמן אמת על זכאותם לפטור מתשלום

העובדה  למרות ,שהממצאים לגבי קופת חולים מכבי דומים יותר לממצאי המחקר של מכון ראנד

 העלייה בסך תשלומי ההשתתפות העצמית של מבוטחי קופה זו ,שלעומת קופות החולים האחרות

  .הייתה הקטנה ביותר
  

  כיווני פעולה. 7
  

רים בדן הכנסות כתוצאה מהפטֹועל קובעי המדיניות לשקול היטב מתן פיצוי לקופות החולים על ָא

 את התמריץ שנוצר על ידי מערכת תשלומי )יפחיתאו לכל הפחות ( זה יבטל .ידי הממשלה-שהוענקו על

 מערכת פיצוי . של שירותים באזורים המתאפיינים בבעלי הכנסה גבוההלהעדפת פיתוחאגרת ביקור 

  .)World Bank, 2005(מעין זאת מומלצת במדינות ברחבי העולם 

  

 אצל מומחים  הכולל של ביקוריםם מספרתלהפחתאמצעי  באגרת ביקור רואיםאם קובעי המדיניות 

את השימוש בקרב באמת גביל תש, עליהם לפתח מערכת של תשלומי אגרה, )ולא רק כמקור הכנסה(

היא לקבוע את גובה אגרת , אחת הדרכים לעשות זאת בלי לפגוע בשוויוניות .כלל פלחי האוכלוסייה

י צעד זה יביא ייתכן כ.  בעלי הכנסה גבוהה ישלמו יותר–לפי הכנסת המשפחה באופן מדורג , הביקור

ה זו גישאם .  ואולי אף גבוהה- נחוצים בקרב בעלי הכנסה בינונית-להפחתת סך הביקורים הלא

                                                   
יש סבירות גדולה ,  המוזכר לעיל נמצא כי לעומת האחרים2003- מכון ברוקדייל מ-וינט'ג-בסקר של מאיירס 22

  .יותר שמקבלי קצבאות יחכו יותר משבועיים לקביעת ביקור אצל רופא
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כולל תקרה מופחתת (הן נותנות למבוטחיהן ש לפצות את קופות החולים על הפטורים חשוב, תקבלת

   .כפי שצוין לעיל, )לקשישים

  

  : אלהסוגיותת בחינלשם דרוש מחקר נוסף לבסוף 

הביקורים שעליהם ויתרו המבוטחים בעקבות אגרת ייתה מידת נחיצותם הרפואית של מה ה 

  ?םהביקור ומהי מידת השפעת הוויתור על מצב בריאות

את  חשוב לבדוק, אם כן? האם קופות החולים נותנות טיפול מועדף לאוכלוסיית החייבים בתשלום 

 .הן מפעילות לשם כךשמנגנונים ה



 

 18

  ביבליוגרפיה
  

,  אגף התקציבים. תיאור וניתוח סוגיות נבחרות-מערכת הבריאות בארבע מדינות . 1998. אפי, ארבל
  .ירושלים, משרד האוצר

  
  .2003-1998 ,חברות בקופת חולים מסקרי הביטוח הלאומי. 2003. ק'ז, בנדלק

  
   .2003אוגוסט . 58-45: 64 ביטחון סוציאלי". השתתפות עצמית בשירותי בריאות. "2003. רחל, קיי

  
, "ח מכבי"מסקנות מנסיונה של קופ? היש להנהיג היטל ביקור רופא בישראל ".1996 .מירת, רוטר

  .146-168' עמ, )1 (43 רבעון לכלכלה
  

השפעת מדיניות משרד הבריאות על השימוש בשירותי . 2001. יעל, ארבלי; רונית, פלד; שמעון, שרף
הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות דוח למכון . התחנות לבריאות המשפחה במחוז אשקלון

  .השומר-תל. בריאות
 
Altenstetter, C. 2003. "Insights from Health Care in Germany". American Journal of Public Health 
93:38-44. 
 
Beck, R.G. 1973. "The Effects of Co-payment on the Poor". Journal of Human Resources 9:129-
142. 
 
Beck, R.G.; Horne, J.M. 1980. "Utilization of Publicly Insured Health Services in Saskatchewan - 
Before, During and after Co-payment". Medical Care 18:787-806. 
 
Busse, R.; Riesberg, A. 2000. Health Care Systems in Transition: Germany. London: European 
Observatory on Health Care Systems. 
 
Cherkin, D.C.; Grothaus, L.; Wagner, E.H. 1989. "The Effect of Office Visit Co-payments on 
Utilization in a Health Maintenance Organization". Medical Care 27: 1036-45. 
 
Chiappori, P.A.; Durand, F.; Geoffard, P.Y. 1998. "Moral Hazard and the Demand for Physician 
Services: First Lessons from a French Natural Experiment". European Economic Review 42:499-
511. 
 
Cockx, B.; Brasseur, C. 2001. The Demand for Physician Services. Evidence from a Natural 
Experiment. Belgium: Universite catholique de Louvain. 
 
Duffey, R. 1983. "User Fees: The Experience of One Large Hospital with a Market Disincentive". 
Health Management Forum 4:25-34. 
 
Evans, R.G.; Barer, M.L.; Stoddart, G.L. 1995. "User Fees for Health Care: Why a Bad Idea Keeps 
Coming Back (Or, what's health got to do with it?)" Canadian Journal on Aging 14:360-90. 
 
Hoffman E.D.; Klees B.S.; Curtis C.A. 2001. "Overview of the Medicare and Medicaid Programs". 
Health Care Financing Review Statistical Supplement 1-376. 
 



 

 19

Kamke, K. 1998. "The German Health Care System and Health Care Reform". Health Policy 43:171-
94. 
 
Kupor, S.A.; Liu, Y.C.; Lee, J.; Yoshikawa, A. 1995. "The Effect of Co-payments and Income on the 
Utilization of Medical Care by Subscribers to Japan's National Health Insurance System". 
International Journal of Health Services 25:295-312. 
 
Kutzin, J. 1998. "The Appropriate Role for Patient Cost Sharing". In: Critical Challenges for Health 
Care Reform in Europe. Saltman, RB; Figueras, J & Sakellarides, C. (eds). UK: Open University 
Press. pp. 88-111. 
 
Manning W.G.; Newhouse J.P.; Duan N.; Keeler E.B.; Leibowitz A.; Marquis M.S. 1987. "Health 
Insurance and the Demand for Medical Care: Evidence from a Randomized Experiment". American 
Economic Review 77:251-77.  
 
Mwabu, G.; Mwanzia, J.; Liambila, W. 1995. "User Charges in Government Health Facilities in 
Kenya: Effect on Attendance and Revenue". Health Policy and Planning 10:164-70. 
 
Newhouse, J.P. 1992. "Medical Care Costs: How Much Welfare Loss?" Journal of Economic 
Perspectives 6:3-21. 
 
Ono, K.; Sugimachi, K. 2002. "The Medical Care System in Japan". Surgery 131: S341-2. 
 
Parente, S.T.; Evans, W.N. "Low Income Elderly Insurance Copayment Subsidies' Effect on Medical 
Care Use and Cost: The Case of Qualified Medicare Beneficiarie". Health Care Financing 
Administration 
 
Remler, D.K.; Atherly, AJ. 2003. "Health Status and Heterogeneity of Cost-Sharing Responsiveness". 
Health Economics 12:269-80. 
 
Rice, T.; Morrison, K.R. 1994. "Patient Cost Sharing for Medical Services: A Review of the 
Literature and Implications for Health Care Reform". Medical Care Review 51:235-87. 
 
Robinson, R. 2001. "User Charges for Health Care". In: Funding Health Care: Options for Europe. 
Mossialos, E; Dixon, A; Figueras, J & Kutzin, J. (eds) London: Open University Press. pp. 161-182. 
 
Robinson, R.; Dixon, A. 1999. Health Care Systems in Transition: United Kingdom. London: 
European Observatory on Health Care Systems. 
 
Roemer, M.I.; Hopkins, C.E.; Carr, L.; Gartside, F. 1975. "Co-payments for Ambulatory Care: 
Penny-wise and Pound-foolish". Medical Care 13:457-66. 
 
Saltman, R.; Figueras, J. 1997. European Health Care Reform - Analysis of Current Strategies 
(WHO Regional Publications, European Series, no. 72). World Health Organization. Copenhagen. 
 
Scheffler, R.M. 1984. "United Mine Workers' Health Plan: An Analysis of the Cost-sharing 
Program". Medical Care 22:247-54. 
 



 

 20

Scitovsky, A.A.; Snyder, N.M. 1972. "Effect of Coinsurance on the Use of Physician Services". 
Social Security Bulletin 35:3-19. 
 
Selby, J.V.; Fireman, B.H.; Swain, BE. 1996. "Effect of a Co-payment on Use of the Emergency 
Department in a Health Maintenance Organization". New England Journal of Medicine 334:635-41. 
 
Stoddart, G.L.; Barer, M.L.; Evans, R.G. 1994. User Charges, Snares and Delusions: Another Look 
at the Literature. Ontario: The Premier's Council on Health, Well-being and Justice. 
 
van de Ven, W. 1983. "Effects of Cost-Sharing in Health Care". Effective Health Care 1:47-56. 
 
Winkelmann, R. "Co-payments for Prescription Drugs and the Demand for Doctor Visits - Evidence 
from a Natural Experiment". Health Economics 2004 Nov: 13(11):1081-9. 
 
World Bank. 2005. "Fee Waivers for Health Services"  
http://www.worldbank.org/sp/safetynets/Fee%20Waivers.asp 
 
Zweifel, P.; Manning, W.G. 2000. "Moral Hazard and Consumer Incentives in Health Care". In: 
Handbook of Health Economics. Culyer, A.J. & Newhouse, J.P. (eds.) Amsterdam: North Holland 
Elsevier. pp. 409-459. 
 
Reuveni, H.; Sheizaf, B.; Elhayani, A.; Sherf, M.; Limoni, Y.; Scharff, S.; and Peled, R. 2001. “The 
Effect of Co-payment Policy on the Purchase of Prescription Medication for Children in the 
Community with Acute Infections”. Health Policy 62(1):1-14. 

  

  



 

 21

לגבי מערכת הבריאות ממצאי מכון ראנד בהחלת מגבלות  :נספח א
  שראלבי

  

נקטו קובעי  ,אוכלוסיות חלשותה ופגעעצמית ייהתשלומי ההשתתפות עקב שמא בשל החשש 

ממצאי המחקר של ליחסית , של תשלומים אלה ם שייתכן כי הם הפחיתו את השפעת,המדיניות צעדים

  :מדובר בצעדים אלה. מצאי מחקרים אמריקניים קלאסיים אחריםמ ומראנדמכון 

 .הטלת חובת תשלום אגרת ביקור רק על ביקור ראשון אצל רופא מומחה בכל רבעון .1
 .5%-ו) 4%-כ(יחסית נמוך קביעת תעריף  .2
) 31$- ל20$שנעה בין (שלום אגרת ביקור למשפחה בכל רבעון תקרה לת .הנחותקביעת מערכת  .3

 . לקשישים50%והנחה של 
  . מהמוסד לביטוח לאומילמקבלי קצבת הבטחת הכנסה וקצבת נכות .מתן פטורים .4

תנאים המצב בישראל בבחינת השפעתם של תשלומי השתתפות עצמית מציע  ,האמור לעילמלבד 

, קלאסיים רבים העוסקים בתשלומי השתתפות עצמית במערכת הבריאות מחקריםלעומת  שונים

 היכולים להוביל להפחתת השפעתה של אגרת הביקור לרופא על סך כדוגמת המחקר של מכון ראנד

   : למשל.הביקורים

  

 .במחקר של ראנד חלו על כל השירותים תשלומי ההשתתפות העצמית 
  

 -ההשתתפות העצמית במערכת בריאות פרטית המחקר של מכון ראנד בדק את השפעת תשלומי  

 .ולעומת זאת המערכת בישראל היא מערכת ציבורית, שירות-תמורת-תשלום
  

פרקטיקות של רוב מה חלק קטןתשלומי ההשתתפות העצמית במחקר של ראנד חלו רק לגבי  

חובת תשלום אגרת ביקור חלה על רוב , בישראל לעומת זאת; הרופאים שנכללו במחקר

 .ירידה בהכנסותיהםהנוכח יגיבו הרופאים גבוהה שסבירות יש   ולפיכך,סייההאוכלו
  

 בישראל; השתתפות העצמית של אנשים עובדים הבמחקר של מכון ראנד מדובר בעיקר בתשלומי  

   .כולל קשישים ועניים שאינם מועסקים, ב הרבה יותרחמדובר בפלח אוכלוסייה ר
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   עצמיתהשתתפותבנושא סקירת ספרות : 'בנספח 
  

  רחל גולדווג סיכמה

  

  מבוא. 1
השתתפות עצמית על ביקורים אצל חובת מערכת הבריאות בישראל לראשונה  הנהיגה 1998בשנת 

ההשתתפות העצמית אמנם אינה תופעה נדירה במערכות בריאות . ")אגרת ביקור ("רופאים מומחים

מכיס הצרכן לתשלום  ריפיםעהת, ראשית. ה של ישראל ייחודית מכמה היבטיםתישגאולם , בעולם

 ם בביקוראגרת ביקורהמשתמשים בשירות משלמים , כלומר. נמוכים יחסית ונגבים על בסיס רבעוני

ויתר הביקורים לאותו מומחה באותו רבעון אינם כרוכים בתשלום ,  אצל רופא מומחההראשון ברבעון

קשישים ,  חולים כרונייםבהן, קבוצות חלשות מסוימות זכאיות לפטורים ולהנחות, שנית. נוסף

כנית להבראת כלכלת וחוק הת"יצוין כי . והמקבלים גמלת הבטחת הכנסה מן המוסד לביטוח לאומי

כולל סעיף המבטל את הפטור מהשתתפות עצמית למקבלי הבטחת , 2003שאושר ביוני , "ישראל

  .תקנה זו טרם הופעלה. הכנסה

  

, רקע תאורטי: סעיפים-תת מחולק לשלושה ואה. נושאב קצועיתסכם את הספרות הממציג ומפרק זה 

  . מחקרים אמפיריים על השפעת ההשתתפות העצמית וגבייה ממשתמשים בשירותי בריאות בעולם

  

  רקע תאורטי. 2
   הביקוש לשירותי בריאות2.1

  ניוהאוז.בעשורים האחרונים חל גידול דרמטי בעלויות הטיפול הרפואי ובביקוש לשירותי בריאות

)Newhouse, 1992( התרחבות הביטוח , הזדקנות האוכלוסייה: לגידול בביקושאחדות  מציין סיבות

שכן ,  הביקוש לשירותי בריאותהגדילה אתייתכן שהזדקנות האוכלוסייה . הרפואי והגידול בהכנסות

התרחבות הביטוח הביאה לירידה מתמדת .  יותריםהקשישים צורכים יותר שירותים מאשר צעיר

 יכולה  של משקי הביתהכנסה גדולה יותר.  וגרמה לגידול בביקוש לשירותי בריאותבמחיר לצרכן

". טובה"מכיוון שתוספת של טיפול רפואי נחשבת , לשירותים רפואייםשל הפרט להגביר את הביקוש 

ביקוש שנגרם על ידי הספק : מציין שני שינויים נוספים המשפיעים על היצע השירותים) שם (ניוהאוז

וייתכן , לרופאים יש שיקול דעת נרחב למדי בהחלטה במי לטפל, כלומר. יפרנציאלי בפריוןוגידול ד

המקובל אם רווחיותם של שירותי הבריאות פחותה מ, באשר לפריון. שבדרך זו הם הגדילו את הביקוש

 גם ההוצאה על ךוכ, זמןה במשךמחיריהם היחסיים של שירותי הרפואה יעלו הרי ש, שאר המשקב

  .בריאות

  

מכאן עולה שעל שירותי הבריאות למצוא דרכים להגביל את הצורך ואת השימוש בשירותים 

 תומכים מכון ראנדנתונים מתוך הניסוי של . לרסן את ההוצאה על שירותי בריאותכדי , ספציפיים

,  כולל הסבירות של קבלת טיפול–השימוש בשירותים רפואיים ; )Manning et al., 1987(בנקודה זו 

  .  שהצרכן משלםמחיר משתנה בהתאם לשינוי ב–ורי הביקורים והקבלות וההוצאה הכוללת שיע
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  ? מהי גבייה מהמשתמש2.2

שירות הרפואי בעת צרכן ה תשלום ישיר מכיסו של מציין) cost sharing(גבייה מהמשתמש המונח 

 על ) באחוזיםבין אם בתעריף קבוע ובין אם(עצמית נקבע מראש ההשתתפות תעריף ה. קבלת השירות

 הוא תשלום קבוע שהמשתמש משלם על )Deductible payment( ניכוי-ברתשלום . כל שירות שמקבלים

כניות הביטוח מבוססות על ות, לעתים קרובות. הוצאות טיפול רפואי לפני שהביטוח מכסה את העלות

להלן אגרת ( רופא  ביקורים אצלבגיןזה מתמקד בגבייה מהמשתמש תעריף .  בני ניכוישנתייםסכומים 

  .ועל ההשפעה שיש לכך על השימוש בשירותי בריאות, )ביקור

  

  של מערכות הבריאות הכלכלייםהן משאביתהגדל: שתי מטרותבמערכות בריאות לגבייה מהמשתמש 

  .)Moral Hazard( סיכון מוסרי המכונה גם, ן שימוש לא הולם בשירותיםוסיור

  

גבייה .  המחסור במשאבים כלכליים במערכות בריאותגבייה מהמשתמש הואהקשור לנושא אחד 

ובכך מגייסת כסף שניתן לייעדו לאספקת , יותר כסף למערכות הבריאותמזרימה מהמשתמש 

 בגיןאפקט שולי של גיוס כספים הוא העברת נטל התשלום . שירותים ולתשלום לספקי שירותים

למשתמשים בטיפול הרפואי  -יות פרמהאו ממשלמי  מהמעסיקים, הטיפול הרפואי ממשלמי המסים

)Evans et al., 1995; van de Ven, 1983; Kutzin, 1998 .(אנשים ,  במערב אירופה ובישראל,בדרך כלל

 למצב בריאותם או תבריאות יחסיהמשלמים מסים באופן יחסי להכנסותיהם ומשתמשים בשירותי 

כאשר , מכאן). Stoddart et al., 1994 (קשורות ביחס הפוך להכנסה המחלה ועלותה. לפי הצורך בטיפול

בעלי הכנסות גבוהות משלמים חלק גדול יותר מהעלות , הטיפול הרפואי משולם באמצעות מסים

 דרך רגרסיבית -החולים משלמים חלק גדול יותר , ידי המשתמש-וכאשר הוא משולם על; הכוללת

בעוד , ל על בעלי הכנסות גבוהותמופחת הנט, כאשר מגדילים את הגבייה מהמשתמש. להגדלת הכנסות

טוענים ) Stoddart et al., 1994(סטודארט ואחרים . שהנטל על אלה שצורכים יותר שירותים גובר

 wealth(  חלוקת ההכנסותמעוותת את, שההשתתפות העצמית חושפת את החולים לסיכון כלכלי
transfers(  מקדת תש מוגבלת ומ על הביקוהשפעתה. אם בכלל,  מועטהעל היעילותוהשפעתה

  .תוך סיכוי לפגיעה בבריאות, כותמובמשתמשים בעלי הכנסות נ

  

. גבייה מהמשתמש הוא התנהגות הבריאות של הצרכנים וצריכת שירותי בריאותהקשור לעניין נוסף 

.  משפיע על ההחלטה לפנות לטיפול רפואיוהוא, גבייה מהמשתמש קובעת את מחיר הטיפול הרפואי

א התמריץ של ושה - )Moral Hazard( "סיכון המוסרי" מהטיפול רפואי מושפעתההחלטה לפנות ל

 ,.Zweifel and Manning, 2000; Kutzin, 1998; Manning et al (המבוטח להשתמש בביטוח ללא צורך
עם  החלופיות של המבוטח יווכן את הכנסות, הביטוח גם קובע את עלות הטיפול הרפואי). 1987

כאשר היא מעודדת שימוש , תן לראות את הגבייה מהמשתמש בצורה חיוביתני. מחלהה היארעות

הן גבייה מצרכנים יכולה לרסן ,  לכךבנוסף. תועלת-בשירותי בריאות תוך התחשבות בשיקולי עלות

יש , אולם. אם בכלל, שתועלתם לבריאות נמוכהשירותים הן בו" לא הולם"שימוש בשירות רפואי 

 צווייפל ,למעשה. ולה לגרום לוויתור על שירותים נחוצים בשל העלויותלציין שהגבייה מהמשתמש יכ

  . תרד צריכת שירותי בריאות,  הסיקו שעם העלאת הגבייה מהצרכניםומנינג
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  עולםוב ארץשירותי בריאות בבגבייה ממשתמשים . 3
   ברחבי העולםמשתמשים גבייה מ3.1

בגרמניה וביפן ואת מערכות ביטוח , טניהחלק זה סוקר את מערכות הבריאות והגבייה מצרכנים בברי

 מדינות אלה נבחרו .)Medicare(ומדיקר ) Medicade(ייד אמדיק -בריאות הציבוריות בארצות הברית ה

שיטות הפרק מסכם בקצרה את , כמו כן. לסקירה משום שהן מייצגות סוגים שונים של מנגנוני גבייה

  .הגבייה מהצרכנים במדינות אירופה אחרות

  

המספקת שירותי בריאות , ת הבריאות הממלכתית של בריטניה היא מערכת ביטוח אוניברסליתמערכ

על אף ,  המבוססים על הכנסה,ממומנת בחלקה ממסי ביטוח ממלכתיהיא . לכל תושבי בריטניה

 באמצעות תשלומי תיתרת מימון המערכת מגויס. שהזכות לקבל שירותי בריאות אינה תלויה בתשלום

 לטיפולי תשלומי השתתפות עצמיתובאמצעות ) ט"שש ליש - 1999(ת על תרופות השתתפות עצמי

פטורים ניתנים . ולטיפולי עיניים) 1999-נכון ל, ט" ליש325 -תקרה ,  מעלות הטיפול80%(שיניים 

לחולים לבעלי הכנסות נמוכות ו,  לנשים בהיריון ולנשים מיניקות,לקשישים, לסטודנטים, לילדים

 לא ביקור אצל רופאים כלליים או אצל רופאים מומחים או על אשפוזעל . ות מסוימות כרוניבמחלות

  .)Robinson and Dixon, 1999( נגבית אגרת ביקור

  

 מהאזרחים מבוטחים בקופות חולים 92%:  מספקת כיסוי אוניברסליהגרמניבמערכת הבריאות 

מערכת הבריאות . אופן פרטיוהאחרים יכולים לבטח את עצמם ב, באמצעות ביטוח בריאות ממלכתי

לפרטים . הן מהעובדים והן מהמעסיקים, ידי מסים קבועים על בסיס השכר-ממומנת בחלקה על

גמלאים משלמים ). Busse & Riesberg, 2000(רק המעסיקים משלמים ,  נמוכה מרף מסויםםשהכנסת

ולים מצדן מממנות וקופות הח,  האחרותיהםיה ומתוך הכנסותילקופת החולים מס קבוע מתוך הפנס

 אין גובים  רופאים כלליים ורופאים מומחיםעל ביקור אצל). Kamke, 1998" (חלק המעסיק"את 

ועל )  ימים14מקסימום , תשעה אירו ליום(אבל יש השתתפות עצמית על אשפוז יום , תשלום נוסף

לא כולל , יים טיפולי שינבעלות השתתפות עצמית 35%-50%כמו גם , )ירואחמישה -ארבעה(תרופות 

, לעובדים, פטורים מלאים והנחות ניתנים לילדים). Altenstetter, 2003(טיפול בסיסי וטיפולי מניעה 

  .(Robinson, 2002)לסטודנטים המקבלים מלגות ולחולים כרוניים , למקבלי הבטחת הכנסה

  

וח בריאות לעובדים ביט -יש שני סוגי ביטוח .  לכל האזרחיםחובהמערכת הבריאות ביפן כוללת ביטוח 

קופות החולים . חקלאיםלעצמאיים ול, מובטליםלוביטוח קהילתי )  מהאוכלוסייה63%(שכירים 

ביטוח הבריאות לעובדים ממומן . מאורגנות בקפידה ומתפקדות כארגונים שלא למטרות רווח

. יבלורפואיים שקהטיפולים ה מעלות 20%השתתפות עצמית בסך באמצעות פרמיות על בסיס הכנסה ו

 נתמכי העובדים נדרשים לשלם. והיא מחושבת באמצעות נוסחההשתתפות עצמית יש תקרה לתשלומי 

 פרמיה גובותקופות החולים הקהילתיות . 30% -  ועל אשפוז כללימעלות הטיפול 20% על אשפוז יום

. כלליאשפוז עבור אשפוז יום ועבור רפואי הטיפול ה מעלות 30% נדרשים לשלם מבוטחיםוה, שנתית

תגמולים רפואיים מחולקים . גובה התשלום הישיר מהכיס נשמר ונקבע בתעריפים ממשלתיים נמוכים

אף חולה אינו מופלה לרעה , כתוצאה מכך. באופן שווה בין חולים בעלי סוגים שונים של ביטוח רפואי

  .(Ono & Sugimachi, 2002)ולכל חולה יש גישה לבית חולים ולטיפול רפואי בכל רחבי המדינה 
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ביטוח . ולמוגבלים)  ומעלה65בני (כנית המדיקר בארצות הברית מספקת ביטוח רפואי לקשישים ות

 812(פעמי -והמשתמשים משלמים סכום חד,  לפרטים הזכאים ללא תשלום פרמיותתןינאשפוז 

.  הימים הראשונים של האשפוז60המכסה את , בתחילתה של כל תקופת זכאות) 2000דולרים בשנת 

ניתן לקבל .  נוספים השתתפות עצמיתתשלומילנדרשים המבוטחים , ם יש צורך בטיפולי המשךא

. כנית וולונטריתותשלומי פרמיות וזו תתמורת ) רופאים ושירותי בריאות אחרים(שירותים משלימים 

 דולרים בשנת 100 (ניכוי-ברהמשתמש משלם פרמיה חודשית ותשלום שנתי , לשירותים משלימים

מרחיבה את האפשרויות העומדות , +"תכנית בחירה מדיקר"המכונה , אפשרות נוספת במדיקר). 2000

 ניכוי-ברבפני הזכאים לבטח את עצמם בקופות חולים פרטיות והמשתמש משלם תשלום קבוע ו

  .)Hoffman et al., 2001 (לקופת חולים מסוימת

  

 מסוימים ולמשפחות עם הכנסות ייד בארצות הברית מספקת ביטוח בריאות לפרטיםאכנית המדיקות

ויכולה לקבוע תקופות אכשרה , כל מדינה קובעת את הקריטריונים לזכאות. נמוכות ודלות משאבים

אין . יידאבמדיק על קבלת שירותים מסוימים) אחוזית או בתעריף אחיד(השתתפות עצמית , סמליות

  .)Hoffman et al., 2001(השתתפות עצמית על שירותי חירום ועל שירותים לתכנון המשפחה 

  

על ביקורים אצל רופא נהוגים תשלומי השתתפות עצמית ) 13 מתוך 11(רוב מדינות האיחוד האירופי ב

, שמונה מדינות גובות תשלומים על אשפוז יום. על התייעצות עם רופא כללי -תשע מדינות בו, המומח

 גוןכ, כל המדינות מציעות פטורים. ם מדינות האיחוד האירופי גובות תשלום על טיפולי שיניי13וכל 

 ;Kutzin, 1998 (לזקנים ולחולים כרוניים או מוגבלים, לבעלי הכנסות נמוכות, 18לילדים עד גיל 
Robinson, 2002.(  

  

ובברית המועצות לשעבר ובמערבה במספר מדינות במרכז אירופה במהלך שנות התשעים נקבעו 

תשלומים על שירותי . ות ביטוח בריאות חדשותכחלק מהקמת מערכ, תשלומי השתתפות עצמית

אך תשלומים על שירותי מומחים ועל אשפוז יום , ובכלל זה ביקורי בית נפוצים, רפואה ראשונית

  .חלשותרוב המדינות נותנות פטורים מתשלום לקבוצות . )Robinson, 2002(פחות נפוצים 

  

   מערכת הבריאות בישראל וגבייה מצרכנים3.2

.  הבריאות הממלכתי בישראל מספקת ביטוח בריאות אוניברסלי לכל תושבי המדינהמערכת ביטוח

היתרה . ממומנת בחלקה באמצעות מסי בריאות על בסיס השכר ומתקציבים ממשלתיים כללייםהיא 

  22₪- 17₪( שירותי מעבדה והדמיה אגרת ביקור ותשלומי השתתפות עצמית בגין באמצעות תקבלתמ

.  ולחולים במחלות כרוניות מסוימותלבעלי הכנסה נמוכה, ורים ניתנים לזקניםפט. ותרופות) לרבעון

כולל ביטול של פטור מהשתתפות עצמית , 2003מיוני , "כנית להבראת כלכלת ישראלוחוק הת"

  .רכיב זה עדיין לא יושם. למקבלי הבטחת הכנסה
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  השוואה בין גבייה מצרכנים בישראל לבין מדינות אחרות: 1בלוח 

  
 ינהמד

  
 אשפוז

  
 רופא משפחה

  
 מומחה

  
 תרופות

טיפול 
 שיניים

  
 תקרה

  
 פטורים

תעריף -ע"ה לא לא ישראל
 אחיד

תעריף -ע "ה
  אחיד

 כן כן לא כולל
                

תעריף -ע "ה  לא  לא  לא  בריטניה
  אחיד 

ע "ה
  אחוזית

  כן  כן

                
תעריף -ע "ה  גרמניה

  אחיד
תעריף -ע "ה  לא  לא

  אחיד 
ע "ה

  אחוזית
  ןכ  כן

                
תעריף -ע "ה  ע אחוזית"ה  ע אחוזית"ה ע אחוזית"ה  יפן

  אחיד 
ע "ה

  אחוזית
    כן

                
מדיקר או 

יידאמדיק
 ארצות -

  הברית

ע אחוזית "ה
או תעריף 

 ניכוי-בר אחיד

ע אחוזית "ה
או תעריף 

  ניכוי-בר אחיד

ע אחוזית "ה
או תעריף 

-בר אחיד
  ניכוי

ע אחוזית או "ה
-בר תעריף אחיד

  יניכו

      לא כלול

  

  מחקרים אמפיריים על השפעת ההשתתפות העצמית. 4
היא מורידה את רמת הפרמיה אלא אם , גבייה אינה חיובית בדרך כללה, מנקודת מבטו של המשתמש

,  של המערכתהמנקודת מבט.  יותרגדולה חבילת זכויות קבלתהמשולמת לקופת החולים או מאפשרת 

אוכלוסיות ב ואם היא מתחשבתמוש לא נחוץ בשירותי בריאות שיחיובית אם היא מפחיתה הגבייה 

 הסקירה עוסקת . יישום הגבייה מהמשתמשיםבסעיף זה נסקרת ספרות מקצועית בנושא. פגיעות

  .שינוי שחל בקרב אוכלוסיות פגיעותבשינוי הכולל בשימוש במערכת הבריאות וב

  

   שינויים משמעותיים בשימוש הכולל במערכת הבריאות4.1

השתתפות עצמית אחוזית או (גביית תשלומי השתתפות עצמית מהמבוטחים אחד המניעים ל, מורכא

בדקו את מידת השינוי מספר מחקרים .  בשירותי בריאות הוא להפחית שימוש לא נחוץ)תעריף אחיד

  .שימוש לאחר הנהגת ההשתתפות העצמיתה בדפוסי

  

ת על שימוש בשירותי בריאות היה ניסוי המחקר הגדול והמקיף ביותר על השפעת ההשתתפות העצמי

שנערך , בארצות הבריתבני אדם  5,800 מדובר במדגם אקראי של. מכון ראנדביטוח הבריאות של 

שבהן שיעורי ההשתתפות העצמית  קופות חולים שונות 15-המשתתפים נרשמו ל. 1982-1974בשנים 

 ,0%  גובה ההשתתפות העצמית היה שבהןהיו קופות חולים.  שנים5-3 היו במעקב הם. היו שונים

,  מהכנסת המשפחה15% או 10% ,5%התקרה השנתית הייתה . כל ההוצאותמעלות  95%- ו50% ,25%

. בקופת חולים אחת כל הטיפול ניתן חינם.  דולרים בשנה1,000-ואף משפחה לא שילמה יותר מ

, ומהביטוח הסוציאליות מקבלי קצבאות נכ, זקנים,  העליונים3%-מהמדגם הוצאו בעלי הכנסה מה

השימוש שיעור שנמצא במחקר . חיילים ויוצאי צבא בעלי מוגבלות הקשורה לשירותם הצבאי, אסירים

מי : השפעה גדולה על השימוש בשירותי בריאותלה הייתה .  ההשתתפות העצמיתהתירד ככל שעל

מי  מאשר בשנהותר  י23%-השימוש בשירותי הבריאות גדל ב , השתתפות עצמיתדמי למו כללישלא ש

,  לכךבנוסף). Manning et al., 1987 (95% יותר מאשר אלה עם 46%-ו,  השתתפות עצמית25% ששילמו

פנו הם כאשר , אולם.  היה סיכוי נמוך יותר לפנות לשירותי בריאותמשלמי השתתפות עצמית גבוההל
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 ההפחיתהיא . העצמיתגובה ההשתתפות לא נמצאו הבדלים בצריכה ובעלויות לפי , לטיפול רפואי

  .הוצאות באופן שווה בכל קבוצות ההכנסה ולאנשים בריאים וחולים כרונייםבשימוש בשירותים ו

  

 הייתה עיקריתהשאלה ה. ראנד ממצאי הניסוי של החלתם שלמספר שאלות הועלו ביחס לאפשרות 

 שירותי וגים בהןלגבי אלה שנהבמיוחד , דינות אחרותמ חיל את הממצאים לגביהבאיזו מידה ניתן ל

ובשל  הטווח הגאוגרפי המוגבל והתקופה המוגבלת של הניסוי בשל שאלה זו עולה .בריאות ממלכתיים

כי גרסו שאף  )Evans et al., 1995(אוואנס ואחרים . הקשישים שלא נכללו בה - האוכלוסייה הרכב

זה הוביל להפחתה  לא הראה האם ואה, שאנשים מגיבים לתמריצים כלכלייםראנד מצא מחקר של ה

, למעשה.  הרופאיםשללהיות גם תגובה התנהגותית עשוי השינוי . מערכתית בשימוש ובעלויות-כלל

המבוססת ,  אם ניקח את הדוגמה של מערכת הבריאות בארצות הברית,ייתכן שההפך הוא הנכון

ת נותרו  על גבייה מהמשתמש לצורך בקרת עלויות ואשר המערכת שלה היא היחידה שהעלויוברובה

  .ללא שליטה

  

שיטה ב הן -  ההשתתפות העצמיתתשלומימקנדה ומארצות הברית בחנו את השפעת אחדים מחקרים 

כולל שירותים , על שירותי בריאות שונים -של תעריף קבוע והן בשיטה של אחוזים מעלות הטיפול 

 לבין 25% בין ונע השתתפות העצמית האחוזיתשיעורי ה. אשפוז וביקורים בחדר מיון, אמבולטוריים

  בתעריף אחיד ההשתתפות העצמית.)Scitovsky & Snyder, 1972; Scheffler, 1984( מעלות הטיפול 40%

 דולרים לביקור 40-9-ב ;(Cherkin et al., 1989)אגרת ביקור אצל רופא ל 23שמונה דולריםהסתכמה ב

כל ב). Duffey, 1983; Scheffler, 1984(דולרים לאשפוז  250-24-בו) Duffey, 1983; שם(בחדר מיון 

 ירידה משמעותית בשיעורי השימוש בשירותים לאחר החלת הגבייה המצאנהמחקרים האלה 

  .מהמשתמש

  

 נמצא כי עם (Kupor et al., 1995) שנערך ביפןבמחקר . תופעה זו אינה מוגבלת רק לצפון אמריקה

הרגישות . השירותים הרפואייםחלה ירידה משמעותית בשימוש בכל , העלייה בהשתתפות העצמית

,  לכךבנוסף. הגבוהה ביותר לשיעור ההשתתפות העצמית נמצאה בשימוש בשירותי מרפאות חוץ

החלת תשלומי השתתפות נמצא שבמהלך תקופה של ) Mwabu et al., 1995(  שנערך בקניהבמחקר

שמחקרים אלה הם יש לציין . 50%-צנח מספר הביקורים במרפאות ציבוריות בעצמית על המבוטחים 

  . שניים ממחקרים רבים שנעשו באזורים אלה

  

, 1983 בשנת 24. על ביקורים אצל רופאאגרת הביקורנעשה מחקר אמפירי אחד על השפעת , בישראל

נמצא כי ההשתתפות העצמית הפחיתה את סך . הנהיגה מכבי שירותי בריאות אגרת ביקור אצל רופא

                                                   
  2000מחירים בדולר ארצות הברית לשנת  23
 Reuveni et al., 2001. שני מחקרים אחרים בדקו את ההשפעה של השתתפות עצמית על שימוש בשירותים 24

שרף ; בדקו את ההשפעה של השתתפות עצמית על רכישת תרופות בעבור ילדים בקהילה עם זיהום חריף
בחנו את השפעת מדיניות משרד הבריאות על רמת השימוש בשירותי טיפת חלב שבמחוז ) 2002(ואחרים 
  .אשקלון

קיי ממכבי שירותי פרט למחקרים שצוינו לעיל נכתבו מספר ניירות עמדה הבולטים שבהם הם של רחל 
גם הוועדה הציבורית לבחינת מעמדו של ). 1998(אפי ארבל מאגף התקציבים משרד האוצר ; )2003(בריאות 

 התייחסה לנושא ההשתתפות העצמית) 2002 –וועדת אמוראי (הרופא בישראל 
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 היו גדולות יותר במקרה של רופאים ראשוניים ומומחים ההשפעות. 13%-הביקורים אצל רופאים ב

 ממצאים אלה על כלל חילאין ודאות שניתן לה,  אולם.)1996, רוטר(גרון -אוזן-יה ובאףיבכירורג

- בריאים ובעלי הכנסה בינונית, היות שמכבי שירותי בריאות מאופיינת בחברים צעירים, האוכלוסייה

,  השנים האחרונות20בישראל השתנתה באופן קיצוני במהלך מערכת הבריאות ,  לכךבנוסף. גבוהה

  .החיל את הממצאים לגבי ימינוויש קושי ל

  

   שינוי קל בשימוש הכולל במערכת הבריאות או ללא שינוי4.2

 תשלומי השתתפות וח על שינוי בשימוש בשירותי הבריאות עם הנהגתעל אף שבמרבית המחקרים דּו

 אגרת ה של בחן את השפעת1968מחקר שנערך בקנדה בשנת .  כךיש מחקרים שלא גורסים, עצמית

ביקורים על ביקורי חירום ועל ,  עשרה דולרים על ביקורי ביתבסךל אגרה ששבעה דולרים ובסך ביקור 

אולם הייתה ירידה של , במחקר נמצא שלא חל כל שינוי במספר הביקורים אצל רופא. חוץבמרפאות 

בקרב העניים בסך   והן ירידה של שיעור השימושמשנייםמומחים ים שירותי רופאצריכת בהן  6%-7%

18% )Beck and Home, 1980( . תשלומי  ם שלאת השפעתהחוקרים בחנו , הבלגישנערך בבמחקר

 תשלומי שלאת השפעתם ביקורים אצל רופא משפחה ומעלות ה 30%ל בגובה ש השתתפות עצמית

מהממצאים עולה ששיעור  .המומח אצל רופא מעלות הביקור 40%בגובה של  השתתפות עצמית

 אצל רופא ושיעור הביקורים,  בקרב נשים2%- בקרב גברים וב6%- אצל רופא משפחה ירד בהביקורים

במחקר . (Cockx and Brasseur, 2001)בקרב נשים  השהי פי בקרב גברים ונשאר כ2%- ירד בהמומח

 10% בגובההשתתפות עצמית תשלומי פעת את הש) 1998( ועמיתיו Chiapporiצרפת בחנו שנערך ב

במחקר לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין ביקורים . אצל רופאים בקהילהמעלות הביקור 

  .אמבולטוריים אצל רופא משפחה או אצל רופא מומחה

  

   שינויים בשימוש במערכת הבריאות בקרב קבוצות פגיעות4.3

. חולים כרוניים ובעלי הכנסות נמוכות, שיםכגון קשי, חלשותמחקרים מסוימים בחנו אוכלוסיות 

והן יכולות להיות ,  להיות מושפעות בצורות שונות מגבייה ממשתמשיםעשויותאוכלוסיות אלה 

ייתכן שהגבייה מהמשתמש תמנע במיוחד מאנשים אלה מלהשתמש . רגישות במיוחד לעלויות

שבעה =( דולר 1.5של יף אחיד בתערמצא שאגרת ביקור אצל רופא ) Beck) 1973. בשירותים נחוצים

 - 18%-בשל העניים בשירותי רופאים היקף צריכתם הורידה את ) 2000דולרים ארצות הברית לשנת 

במחקר הוסק שגם גבייה סמלית . אר האוכלוסייהבקרב ש 6%-7% היקף הירידההרבה יותר מאשר 

  . בקרב הענייםוריד את היקף הצריכהמהמשתמש ת

  

כאשר מנהיגים גבייה , כלומר. פיתו היא השפעה חלחלשותרב קבוצות מגמה נוספת שנמצאה בק

חולים יכולים לבחור להשתמש בשירות הניתן חינם , מהמשתמש לשירות אחד אך לא לשירות אחר

 את השפעת הנהגת Medicalמחקר בחן , 1972/3בשנת . במקום בשירות שנדרש בעבורו תשלום

לכל אחד משני ) 2000לשנת , רים ארצות הבריתארבעה דול=(השתתפות עצמית של דולר אחד 

במחקר נמצאה ירידה . יידאהביקורים הראשונים אצל רופא בכל חודש בקרב אוכלוסיית מקבלי מדיק

 ;)שירות חינם( באשפוז 17%ועלייה של , )שירות בתשלום( בשיעורי הביקורים אצל רופא 11%של 

)(Roemer et al., 1975.  
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שלתשלומי ) Remler and Atherly, 2003(ופפת מצאו רמלר ואתרלי במחקר על בעלי בריאות ר

. ההשתתפות העצמית לא הייתה השפעה כה גדולה עליהם כמו על אנשים בעלי בריאות טובה יותר

אנשים בעלי בריאות רופפת יכולים , כלומר: בשל הגמישות המעטה יותר בקרב אוכלוסייה זו, זאת

  .מאשר אנשים עם בריאות טובה יותר, ל רפואיפחות להרשות לעצמם לוותר על טיפו

  

  סיכום ומסקנות. 5
אך היא שונה , מערכת הבריאות בישראל דומה בתחומים מסוימים למערכות הבריאות שתוארו לעיל

כמו , בנוסף. אין גבייה מהמשתמש על אשפוז, כמו בבריטניה,  בישראל,1 גכמוצג בלוח. במספר מובנים

). למעט מכבי שירותי בריאות(גרת ביקור על ביקורים אצל רופא משפחה אין א, בבריטניה ובגרמניה

, ייד בארצות הבריתאשלא כמו המערכות בבריטניה ובגרמניה ובדומה ליפן ולמדיקר ומדיק, אולם

טיפולי שיניים אינם מכוסים בביטוח הבריאות . מונהגת בישראל אגרת ביקור אצל רופא מומחה

רכישת תרופות , כמו במקרה של כל המדינות שנסקרו. יידאר ומדיקבדומה למדיק, הממלכתי בישראל

  .בישראל דורשת השתתפות עצמית וקיימים תקרות ופטורים לגבייה מהמשתמש באופן כללי

  

בשונה מהמחקר של , ראשית. המחקר הנוכחי שונה בכמה מובנים, ביחס למחקרים שנסקרו לעיל

RAND (Manning et al., 1987)כמו עשירים וזקנים, א נבחנו אוכלוסיות מסוימותשבו ל,  ואחרים ,

, יש לכך יתרון מיוחד מנקודת המבט של כלל האוכלוסייה. המחקר הנוכחי נערך על כלל האוכלוסייה

  .שלא תמיד בנמצא

  

 ונגבים 25תשלומי המשתמש בישראל נמוכים יחסית, במונחים של הבדלים בהשתתפות עצמית, שנית

אך לא , משתמשים משלמים השתתפות עצמית על הביקור הראשון ברבעוןה, כלומר. על בסיס רבעוני

במחקרים אחרים שצוטטו . נדרש מהם תשלום נוסף על ביקורים נוספים לאותו רופא באותו רבעון

 ,.Scitovsky & Snyder, 1972; Scheffler, 1984; Cherkin et al; שם(נמצא מחיר גבוה יחסית לכל ביקור 
1989; Duffy, 1983; Kupor et al., 1995 .(במערכת הישראלית קיימים פטורים לבעלי הכנסה , שלישית

שיכולים לסייע במניעת תופעה של ויתור על טיפול רפואי נחוץ בגלל , לזקנים ולחולים כרוניים, נמוכה

אשר מצא ירידה במספר הביקורים בקרב בעלי , )Beck) 1973יש לכך התייחסות במאמרו של . עלויות

התקרה לגבייה מהמשתמש במערכת , לבסוף. נמוכה לאחר הנהגת השתתפות עצמיתהכנסה 

  .וגם היא מסייעת במניעת תופעת הוויתור על טיפול נחוץ, הישראלית היא כאמור נמוכה

  

                                                   
ור  לביקור אמבולטורי אצל מומחה וחמישה דולרים לביק2000שלושה דולרים ארצות הברית לשנת  25

  .לרבעון, במרפאת חוץ
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