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  תמצית המחקר 

משווקות תכניות ביטוח משלים  החולים-קופות, 1995מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 

בקרב הבעלות לאורך השנים חלה עלייה ניכרת בהיקפי ). שירותי בריאות נוספים - ן"שבגם הנקרא (

 2006מאז . חלו שינויים בתוכן הכיסוייםמורכבות התכניות ועלתה , הציבור על הביטוח המשלים

כללית " מציעה למבוטחיה אתלית כלשירותי בריאות  :ן"שב תכניות 8 מציעות החולים- קופות

לאומית "את ו" לאומית כסף" מציעה אתשירותי בריאות לאומית ; "כללית פלטינום"ואת " מושלם

מכבי "את שירותי בריאות ומכבי ; "מאוחדת שיא"ו" מאוחדת עדיף"את מאוחדת  חולים-קופת ;"זהב

  ".מכבי מגן זהב"ו" מגן כסף

ידי מרכז -מכון ברוקדייל על-וינט'ג-ם התבקש מאיירסשוק הביטוח המשליבת יוהתפתחוהלאור 

ואת  ,בישראל החולים-קופותהמידע והמחקר של הכנסת לבחון את תכניות הביטוח המשלים של 

  . לאורך זמן תכניות אלההשינויים שחלו ב

בשנת  החולים-קופותידי ארבע -ניתוח משווה בין התכניות שהוצעו על. 1: המחקר בוצע בשני שלבים

תהליכי רישום , מחיר, תנאים ומגבלות, סוג השירותים המוצעים: נערך לפי מדדים אחידיםש ,2006

ניתוח השירותים העיקריים אשר . 2). 2007, גרינברג ואחרים-להרחבה ראו ברמלי(ומימוש הזכאות 

 שלב זה). החולים במתכונתן החדשה-ידי קופות- אז הוצעו התכניות על( 1996לתכניות משנת התווספו 

  . מתואר בדוח הנוכחי

שירות לסל הבסיסי כל פי הקשר של -השירותים שהתווספו על את לבחון. 1 :הן המחקר מטרות

 ;מקומו על פני רצף הטיפול הרפואי ;)רווחה/רפואי(אופי השירות  ;)מרחיב או משפר, משליםשירות (

להעריך את העדיפות  .2; לפי גיל ומצב בריאות ,)הנהנים העיקריים מהשירות(ואוכלוסיית היעד 

בעזרת זאת עשינו ). כולל עלותם(להכללה בסל של השירותים שהתווספו מהיבטים רפואיים וכלכליים 

שוועדת הסל הממלכתית משתמשת בהם הקריטריונים על בסיס , חברי ועדת הסל והמשקיפים

  .   סלבכלל ילה שירות חדש המועמד )להערכתאו (לתעדוף 

האם , מחד: וא תורם לסוגיות מדיניות העומדות כיום לדיון ציבורי ובהןבכך שההיא  המחקר חשיבות

האם יש , מאידךו ?סל הבסיסיה לאר חלק מהשירותים הכלולים בתכניות יהעבליש מקום לשקול 

 שילהנגכדי האם נדרשת התערבות ממשלתית ו? להגביל את השירותים המתווספים לביטוח המשלים

המחקר מספק מידע לציבור אשר יכול לסייע לו בהחלטה , כן-כמו? ת התכניות לכלל האוכלוסייהא

  .האם להיות בעל ביטוח משלים

  שיטת המחקר
דפי מידע על  ,חוליםה-ותעל התקנונים המפורטים של כל קופהתבסס  2006-ניתוח התכניות ב

הוצעו נערכה השוואה בין השירותים ש, לאחר מכן. מסמכי זכויות וחובות עלו ,הפיצו ןופרסומים שה
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ההשוואה בין ממצאי נציגי הקופות אישרו את . 2006-שהיו זמינים בלבין השירותים  1996-בתכניות ב

   1.התכניות של הקופה שלהם

  : באמצעותניתוח השירותים שהתווספו לתכניות הביטוח המשלים נעשה 

  יון השירותיםפִא . 1

  תםועלו הערכת תרומת השירותים לבריאות ולרווחה של המבוטחים. 2

) ראש אגף טכנולוגיות ומידע במשרד הבריאות(ר אסנת לוקסנבורג "בשני שלבים אלו נעזרנו בד

  . וצוותה

פיין כל אחד מהשירותים שהתווספו לפי הקשר של השירות לסל ִא בשלב הראשון צוות המחקר 

; )ר להלןכפי שיוגד, רפואי או רווחה(אופי השירות ; )מרחיב או משפר את הניתן בסל, משלים(הבסיסי 

טיפול רפואי אחר ושירות , טיפולאמצעי , אבחון, מניעה(פני רצף הטיפול הרפואי -יון השירות עלפִא 

  ).הנהנים העיקריים מהשירות לפי גיל ומצב בריאות(ואוכלוסיית היעד ; )אחר

על , עלות השירותיםאת ו של המבוטחים תםולרווח םכדי להעריך את תרומת השירותים לבריאות

טכנולוגיה חדשה  )להערכתאו (לתעדוף שוועדת הסל הממלכתית משתמשת בהם ריטריונים בסיס הק

 יםהשירות 127ם של נבנו קריטריונים מובנים להערכת תרומת ,סל הבסיסיבכלל יהמועמדת לה

. תחומי כיסוימרכזיות של עשרה קבוצות -סווגו לשבע שירותים אלו .לביטוח המשלים פושהתווס

החברים  34-ל ןנשלחו לדירוג הערכת תרומת ,בכל קבוצהשנכללו וט השירותים עם פיר, אלהקבוצות 

כל מעריך התבקש לדרג בין ". סל הבסיסישם הכנסתן בטכנולוגיות ללתעדוף ועדה ו"והמשקיפים של ה

קיבלנו בין . הקצאה מקרית על פיהקבוצות חולקו בין המעריכים . שתיים לארבע קבוצות שירותים

  .נמצאה התאמה גבוהה יחסית בין המעריכיםו, לכל קבוצה של שירותים תשלוש לארבע הערכו

קבוצת תחומי לגבי כל  חושב רוגים של חברי ועדת הסל והמשקיפיםיהציון הממוצע שהתקבל מהד

לא קיבלנו כל . נשלחו למעריכים לעיון חוזר ולתגובה הקבוצותשל כל  ההערכהתוצאות . כיסוי

   .וניותפיון הראשהתנגדות לתוצאות הִא 

כוללות  התרופותת ורשימ. המחקר לא כלל ניתוח של התרופות שנוספו לתכניות הביטוחים המשלימים

כל תכנית משתמשת בשמות , כן-כמו .הן דינמיות יותר מאשר רשימות השירותיםו מאות תרופות

ול ידי צוות המחקר וועדת ההיגוי שהניתוח לא יכל- הוחלט על מסיבות אלו. שונים לאותה תרופה

  .ניתוח של התרופות שהתווספו

  השוואה ה ם העיקריים שלממצאיה
שבע תכניות  - 2006ובסוף , הציעו למבוטחיהן חמש תכניות ביטוח משלים החולים-קופות 1996-ב

   2.)ן"שב -שירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים 

                                                   
  .לא נערך ניתוח של הנתונים הכספיים לצורך ההשוואה   1
התכנית הוצעה ". פלטיניום"את תכנית הרובד השני  2007שירותי בריאות כללית החלה לשווק בפברואר    2

דומה בתחומי הכיסוי שלה " פלטיניום"התכנית . ולכן לא נכללה במחקר, ליך ההערכהלציבור לאחר תה
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אשר מהווים  ,)רופותלא כולל ת(שירותים לתכניות הביטוח המשלים  127התווספו  1996מאז , כאמור

. הביטוח המשלים תועל תכני החולים-קופותואת עיקר ההוצאה של  ,מהתכניות כיוםהארי חלק את 

  . רוב השירותים התווספו לכל התכניות

בכל התכניות  1996-חלק מהקבוצות היו חסרות ב. עשרה קבוצות תחומי כיסוי- השירותים סווגו לשבע

חוות , למשל(וחלקן היה חסר רק בחלק מהתכניות  ,)דיקות גנטיותטיפולי שיקום למבוגרים וב, למשל(

אך התווספו אליהן  1996-תכניות בכל החלק מהקבוצות נכללו כבר ב). ל"דעת שנייה של מומחה בחו

אבזרים רפואיים , טיפול במצב רפואי קשה :לקבוצותשירותים חדשים התווספו , למשל(שירותים 

עשרה הקבוצות מפורטת בדוח - הרשימה המלאה של שבע). דנטיהטיפולי שיניים ואורתו, מושתלים

  . המחקר

  פיון השירותים שהתווספו אִ . 1
  .לפי מספר ממדיםאופיינו השירותים שהתווספו , כאמור

  פני רצף הטיפול הרפואי-קטגוריות לאפיון השירות על 1.1

, ראשונית(תי מניעה נמצא כי שליש מהשירותים שהתווספו לתכניות הביטוחים המשלימים הם שירו

 תומך-ציוד רפואי לשימוש כרוניבין שירותי המניעה הבולטים ניתן למצוא ). שניונית או שלישונית

 ;בדיקות תקופתיות ;)חגורת גב, חגורת בטן, נים ותומכיםימג, נעליים אורתופדיות, כגון מדרסים(

הבראה  ;יעות ספורטשיקום פצ ;סדנאות לתחומי אורח חיים בריא ;בדיקות אחרות וחיסונים

, כגון מכשירים למדידת סוכר(ומכשירים לבדיקה עצמית  ;והתעמלות שיקומית לאחר אירוע לב

  ). שעון דופק וכושר, דם-לחץלבדיקת 

ציוד רפואי לשימוש בין האמצעים הבולטים ניתן למנות . שליש מהשירותים הם אמצעי טיפול במחלות

השתלות וטיפולים , טיפול בטחורים ובפיסורה, ל"מומחה מחו חוות דעת שנייה של רופא, טיפולי-כרוני

  . ל למניעת נכות"מצילי חיים או טיפולים בחו

הפריה , טיפולי שיניים ואורתודנטיה, למשל" (טיפול רפואי אחר"עשרה אחוזים מהשירותים אופיינו כ

 כגון(ות לאבחון שמונה אחוזים מהשירותים הם פרוצדור). וטיפולים באמצעות גלי הלם, גופית-חוץ

  ).ובדיקות לנשים בהיריון וליילודים ,אבחון דידקטי ללקויות למידה ואבחון הפרעות קשב וריכוז

, ייעוץ דיאטטי או תזונתי, קורס הכנה ללידה" (שירות אחר"שישה עשר אחוזים מהשירותים אופיינו כ

פולים בהפרעות בתפקוד טי, קבלת אישורים רפואיים, טיפולים רפואיים בבית, בדיקות לספורטאים

שמונה אחוזים מהשירותים הם פרוצדורות לאבחון ). ם ועודטיפולים בבעיות נחירה ואף סתּו, המיני

  ).ובדיקות לנשים בהיריון וליילודים ,כגון אבחון דידקטי ללקויות למידה ואבחון הפרעות קשב וריכוז(

                                                                                                                                                                     

הכללתה במחקר כדי לפגוע - להערכתנו אין באי, ולכן, חולים מאוחדת- של קופת" מאוחדת שיא"לתכנית 
 . ברלוונטיות הממצאים
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  הקשר של השירות לסל הבסיסי 1.2

 -שירות משלים  :שלוש הבחנות על פי, הקשר שלהם לסל הבסיסי ל פיעאפיון השירותים נעשה גם 

, יותר כסף(שירות המרחיב את הניתן בסל הבסיסי  -שירות מרחיב ; שירות שאינו כלול בסל הבסיסי

של השירותים או הכיסוי  הקבלהמשפר את תנאי  -שירות משפר ו; )יותר טיפולים או שירותים

  ).טיפן פרניתן באו(בסל הבסיסי  יםהכלול

סל בין המשלים לשל הביטוח אפיון השירותים לפי הבחנות אלה מלמד על הקשר בין סל השירותים 

האם תמקד בשאלה המשלים יטוח הבשל ההדיון הציבורי על תוכן סל השירותים . השירותים הבסיסי

  . יסימשפרים את הניתן בסל הבסמרחיבים או , המשלימיםלהציע שירותים  החולים-קופותלאפשר ל

 השירותים המרחיביםאת אפשר למצוא . רוב השירותים שהתווספו מרחיבים את הניתן בסל הבסיסי

 ,תומך-כרונילשימוש  ;לשימוש זמני, טיפולי-לשימוש כרוניציוד רפואי  :הבולטים בתחומי הכיסוי

 ;דיםבדיקות לנשים בהיריון וליילו ;גופית לילד שלישי ומעלה-הפריה חוץ ;אחר כרונילשימוש ו

ובדיקות  ;רפואיים-הבראה ושירותים פרה ;ל"השתלות וטיפולים להצלת חיים או למניעת נכות בחו

  .וחיסונים

נכללים בקטגוריה  1996נמצא כי רק מספר קטן של שירותים שהתווספו מאז  .השירותים המשפרים

התייעצות עם , ל הניתנים לביצוע בישראל"ניתוחים בחו: והבולטים בהם הם, של שירותים משפרים

לידה , חולים פרטי-גופית לשני ילדים ראשונים בבית-הפריה חוץ, ל או הבאתו לארץ"מומחה בכיר בחו

  . פרטית ואחות פרטית

בסל הבסיסי נמצאים בתחומי הרפואה  ניםניתשירותים הל השירותים המשלימיםהבולטים מבין 

ניתוחים , לשימוש כרוני לסוגיופואי ציוד ר, טיפולי שיניים ואורתודנטיה, המונעת ורפואת הספורט

שירותים אלה מהווים רק חלק  .פלסטיים וטיפולים להאטת הזדקנות העור ומכשירים לבדיקה עצמית

  .1996קטן מהשירותים שנוספו מאז 

  רפואי או רווחה: אופי השירות 1.3

ים שהתווספו עולה כי רוב השירות 1996מניתוח השירותים שהתווספו לתכניות הביטוח המשלים מאז 

חוות דעת שנייה , טיפולי שיניים, לשימוש כרוני לסוגיוציוד רפואי כגון (הם שירותים רפואיים ) 80%(

בלבד  12%כשירותי רווחה ניתן לסווג ). טיפול במצב רפואי קשה ועוד, ל"של רופא מומחה בחו

, ות לספורטאיםבדיק, בין שירותי הרווחה נזכיר את קורס הכנה ללידה. מהשירותים שהתווספו

טיפולים בהפרעות , ניתוחים פלסטיים וטיפולים להאטת הזדקנות העור, לידה פרטית, טיפולי הפריה

תלוי  ,שמונה אחוזים יכולים להיחשב כשירותים רפואיים או כרווחה. בתפקוד המיני והבראה ליולדת

ריפוי , ריפוי במוזיקה, לידה בניתוח קיסרי פרטי, טיפולי פסיכותרפיה(בהשקפת עולמו של המעריך 

   ).רכיבה טיפולית וכדומה, טיפולי הידרותרפיה, באומנות



  

v  

  אוכלוסיית היעד  1.4

 בהםסיכוי גבוה להשתמש  ןת היעד שיש להואוכלוסיגיל ומצב הבריאות של לפי אופיינו השירותים 

, כרוניים חולים(חולים , קשישים, משפחות צעירות וילדים, בריאים): הנהנים העיקריים מהשירות(

  . וכלל האוכלוסייה) חולים במחלות קשות וחולים קלים

הם שירותים  1996מהאפיון עלה כי כמחצית השירותים שהתווספו לביטוחים המשלימים מאז 

שירותים הבולטים הבין ). קשים או קלים, חולים כרוניים(שהנהנים העיקריים מהם הם אנשים חולים 

חוות דעת שנייה של רופא , )תומך ואחר, טיפולי(שימוש כרוני לציוד רפואי לאנשים חולים נציין 

הבראה לאחר אירוע לב , להצלת חיים או למניעת נכותל "בחוהשתלות וטיפולים , ל"מומחה מחו

  . מכשירים לבדיקה עצמית ועוד, והתעמלות שיקומית לאחר אירוע לב

, רפואה מונעת ורפואת ספורט :למשפחות צעירות ולילדים, כחמישית מהשירותים מיועדים לבריאים

אבחון , ל"חיסונים למטיילים בחו, בדיקות לנשים בהיריון וליילודים, טיפולי הפריה ולידה פרטית

כעשירית מהשירותים . רפואיים לילדים ועוד-טיפולים פרה, אבחון הפרעות קשב וריכוז, דידקטי

שיקום , וריפוי בעיסוק לקשישיםטיפולי פיזיותרפיה , טיפולים רפואיים בבית: מיועדים לקשישים

שאר השירותים אופיינו כשירותים לכלל . ועוד ,פעילות גופנית מבוקרת לבעלי גורמי סיכון, דיבור

, טיפולי פסיכותרפיה, ניתוחים פלסטיים, ייעוץ דיאטטי, טיפולי שיניים ואורתודנטיה(האוכלוסייה 

  ).בדיקות אונקוגנטיות ועוד, טיפולי הידרותרפיה

  רכת תרומת השירותים שהתווספו לתכניות הביטוח המשלים ועלותםהע. 2
 אתו 1996ות הביטוח המשלים מאז תכניהשירותים שהתווספו לתרומת  בשלב השני הערכנו את

  . הציון הממוצע שהתקבל מהדירוגים על פי הערכהתוצאות סיכום להלן . עלותם

נפשי , לתפקוד כללי, ואה בעתידמניעת תחללתרומת השירותים שהתווספו להארכת חיים ו 2.1
  ולתפקוד פיזי ,וחברתי

מניעת תחלואה ללהארכת חיים וכל קבוצת שירותים  ה שלהמעריכים התבקשו לדרג את תרומת

  . תורם באופן מלא 10לבין  ,כלל לא תורם 1סולם בין  על פי בעתיד

טיפול : 5-צע הגבוה ממספר קבוצות בלטו עם ציון ממו. 4.0הקבוצות היה  17הציון הממוצע של כל 

ורפואה מונעת ) 6.9(בדיקות אונקוגנטיות  ,)7.2(בדיקות תקופתיות וחיסונים , )7.5(במצב רפואי קשה 

 ציוד רפואי, )1(בהן הפריה ולידות פרטיות , נמוך מאודציון קיבלו מספר קבוצות , במקביל). 6.7(

יתר תשע ). 2.3(ל "ה של רופא מומחה בחווחוות דעת שניי) 1.6(לקויות למידה , )1( אחר-כרונילשימוש 

  ).5-ל 3בין (הקבוצות קיבלו ציון בינוני 

את ונפשי וחברתי , לתפקוד כלליהתבקשו המעריכים להעריך את התרומה של כל קבוצה , בנוסף

הציון הממוצע של התרומה ). במידה רבה 10בכלל לא ועד  1-סולם מ על פי( לתפקוד פיזי התרומה

, 3.9-ו 5.7(תרומה לתפקוד פיזי ה לשפשי וחברתי היה גבוה יותר מהציון הממוצע נ, לתפקוד כללי

  ).בהתאמה
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לקויות : נפשי וחברתי, תרומה לתפקוד כללילגבי ה 5-קיבלו ציון גבוה מקבוצות ה 17מתוך  תשע

קשה טיפול במצב רפואי , )7.2( אחר-כרונילשימוש  ציוד רפואי, )7.2(רפואי -הבראה ופרה, )7.4(למידה 

טכנולוגיות , )6.2(רפואה משלימה ומענה לצרכים נתפסים , )6.9(טיפולי -לשימוש כרוני ציוד רפואי, )7(

ציון שתי קבוצות קיבלו ). 5.9(ורפואה מונעת ) 6.1( תומך-כרונילשימוש  ציוד רפואי, )6.1(לשימוש זמני 

  .)2.4(שונים ושירותים  )2.7(ל "חוות דעת שנייה של רופא מומחה בחו :משלושנמוך 

, )6.4(טיפול במצב רפואי קשה : פיזיהתרומה לתפקוד לגבי ה 5-קיבלו ציון גבוה מבלבד ארבע קבוצות 

, לעומת זאת). 5.2(ורפואה מונעת ) 5.4(טיפולי -לשימוש כרוני ציוד רפואי, )5.8(רפואי -הבראה ופרה

חוות דעת שנייה של רופא מומחה  ,)2.6(בדיקות לנשים בהיריון : הן 3- הקבוצות שקיבלו ציון נמוך מ

  ). 1.3(וטיפולי הפריה ולידות פרטיות ) 1.8(ל "בחו

  היבטים כלכליים של השירותים שהתווספו   2.2

עלות : לפי שלושה קריטריונים כלכלייםשהתווספו המעריכים התבקשו להעריך את השירותים 

מהכנסת השירות פוי למערכת תועלת הצ-יחס עלות; היקף השימוש בידי המבוטחים; השירות לפרט

  .לסל

קבוצת השירותים בטיפול במצב . כיקרות מאוד למבוטח ידי המעריכים-הוגדרו עלמספר קבוצות 

טיפולי : השירותיםקבוצות . היו היקרות ביותררפואי קשה וקבוצת טיפולי הפריה ולידות פרטיות 

לעומת . ו גם הן יקרות למבוטחהיל "שיניים ואורתודונטיה וחוות דעת שנייה של רופא מומחה בחו

  .הייתה הזולה ביותר "רפואיים-הבראה ושירותים פרה"קבוצת השירותים , זאת

 ,לקויות למידה ובדיקות נשים בהיריוןאבחון , רפואה משלימה, רפואה מונעת :השירותיםקבוצות 

  . היקף שימוש גבוה ותכבעלהוערכו 

כנס לסל נמוך יי למערכת הבריאות אם השירות יתועלת צפו-עם יחס עלותקבוצת השירותים שדורגה 

בין השירותים שהוכללו . אחר-כרונילשימוש הציוד הרפואי קבוצת הייתה ) כדאית ביותר(ביותר 

אה נוכרית לחולה פֵ , משקפי שמש ללבקניים, שברים/בקבוצה זו היו מכשור אורתופדי לייצוב פרקים

בסעיף  נהדוישנ( ם הערכה של התועלת מהשירותיםגשיקף יש לשים לב כי קריטריון זה . אונקולוגי

  . )הקודם

- ציוד רפואי לשימוש כרוני, מכשירים לבדיקה עצמית: הןלמערכת  דורגו ככדאיותשקבוצות נוספות 

  . ובדיקות אונקוגנטיות ,בדיקות תקופתיות וחיסונים, טיפול במצב רפואי קשה, תומך

היא חוות דעת וקיבלה את הציון הגבוה ביותר צות מבין כל הקבוביותר כדאית -הקבוצה שדורגה כלא

  . ל"שנייה של רופא מומחה בחו

  עדיפות להכללה בסל והשוואה לשירותים אחרים  2.3

נמוך מאוד ועד  1-מ(השירותים בסל הבסיסי לתת ציון כללי האם יש להכליל את המעריכים התבקשו 

   . )גבוה מאוד 10



  

vii  

קבוצות השירותים  17הממוצע הכולל של , שייכנסו לסל לפי התעדוף של המעריכים את השירותים

בדיקות נשים , )8.3(טיפול במצב רפואי קשה , למשל. שש קבוצות קיבלו ציון הגבוה מחמש. 5.0 היה

קבוצות קיבלו  8, לעומתן). 7(ובדיקות אונקוגנטיות ) 7(בדיקות תקופתיות וחיסונים , )7.5(בהיריון 

חוות דעת שנייה של רופא מומחה : ביותר היוציון הנמוך יבלו את השקקבוצות ה. ציון הנמוך מחמש

יתר הקבוצות קיבלו  ).3(וטיפולי הפריה ולידות פרטיות ) 2.7(מכשירים לבדיקה עצמית , )2.5(ל "בחו

  . 5את הציון 

, ידי השירותים שהוערכו-לצרכים הנענים עלמה -במידתמענה בסל כדי לבחון האם יש כבר , בנוסף

נמוך מאוד ועד  1-מ(המעריכים לדרג עד כמה שירותים עם מאפיינים דומים נכנסו לסל בעבר התבקשו 

שתי . נכנסו לסל שירותים דומיםאת הקריטריון  3.9המעריכים דירגו בממוצע בציון ). גבוה מאוד 10

ובדיקות לנשים ) 8.5(קבוצת השירותים בטיפול במצב רפואי קשה : הקבוצות שקיבלו ציון גבוה הן

  ). 6.5(בהיריון 

  סיכום
שירותים את המרחיבים שירותים הרובם  ,מהמחקר עולה כי התווספו שירותים רבים ומגוונים

כרוניים או החולים של רובם היא ה ואוכלוסיית היעד ;רפואייםשירותים  ;הניתנים בסל הבסיסי

ש ובראשונה החולים הוסיפו ברא-קופותלפיה מפריכים את הטענה  ממצאים אלו. קשיםהחולים ה

  . שירותים שהיו אטרקטיביים במיוחד לצעירים ולבריאים

בשלב הקודם נבחנו , אולם. בשלב זה של המחקר לא נבדקה האטרקטיביות של השירותים לפי הכנסה

להיות יותר  שם למדנו שייתכן שהתכניות עשויות. התנאים הקשורים לתשלומי ההשתתפות העצמית

אשר יכולים להרשות לעצמם להשתמש בשירותים המכוסים  ,אטרקטיביות לבעלי הכנסה גבוהה

מחקר עתידי על שיעורי השימוש בתכניות לפי קבוצות אוכלוסייה יכול לשפוך אור על סוגיה . בתכניות

  .זו

בסל הבריאות הבסיסי את השירותים שהתווספו לתכניות  להכלילהאם יש מקום בבחינת השאלה 

גם דורגו וקיבלו ציונים גבוהים גם בתעדוף להכללה בסל תים שיש קבוצות שירוכי  נומצא 1996מאז 

בדיקות , טיפול במצב רפואי קשה :הקבוצות הן). תועלת-במונחים של יחס עלות(ככדאיות למערכת 

 . תקופתיות וחיסונים ובדיקות אונקוגנטיות

  .  מאז ביצוע המחקרבסל  וחלק מהשירותים בקבוצות אלו אכן הוכלל

הקשר : בהם, ל בתכניות הביטוח המשליםופות ישנם שיקולים רבים בהחלטה מה לכליש לזכור כי לקו

, שיפור שירות הקופה באופן כללי, סל הבסיסיהבין משלים לביטוח הבין הכיסויים בשנידון לעיל 

המחקר לא בדק האם בעלי הביטוח . הגדלת רווחי הקופה מהביטוח המשלים וכלי שיווקי של הקופה

יחס טוב יותר , קלות קבלת טיפול רפואי, קיצור תורים(ירות מועדף בסל הבסיסי המשלים זוכים לש

   .או שקיימת התניית שירות של הסל הבסיסי בקיום ביטוח משלים ,)של נותני השירות

ר יהעבלהאם יש מקום לשקול , מחד: על סוגיות מדיניות ובהןאור ממצאי המחקר יכולים להשליך 

האם יש להגביל את השירותים , מאידךו ?סל הבסיסיה לאניות חלק מהשירותים הכלולים בתכ
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ת התכניות לכלל א שילהנגכדי האם נדרשת התערבות ממשלתית ו? המתווספים לביטוח המשלים

  ? ידי סבסוד התכניות לאוכלוסיות חלשות-על, למשל ,האוכלוסייה

תוך שימוש בממצאי  בהמשך יהיה חשוב לבחון את היתרונות והחסרונות של כל אחת מסוגיות אלו

  . המחקר הזה ומקורות מידע אחרים

  .האם להיות בעל ביטוח משליםחליט הלהמחקר מספק מידע לציבור אשר יכול לסייע לו , כן-כמו

ן היתרונות מה, בין היתר. שאלות למחקר עתידי ועולות בו, זהו מחקר ראשוני בסוגיה חשובה זו

מצד אחד בחירה לפי יאפשרו תכניות אשר ה לשים רבדים נוספ יבחנווהחסרונות של אפשרויות ש

רפואה לעשירים  כיוון שלבועשויים להוביל עקרון השוויוניות ישחקו את אחר הצד הומ ,העדפה אישית

  . ורפואה לעניים

והסיכון  שאלה אחרת הדורשת מחקר מקיף היא שאלת הוגנות מחיר התכניות לעומת הכיסויים

  . עצמית והנחות כולל תשלומי השתתפות, האקטוארי

השינוי . סל שירותי הביטוח המשלים נשאר יציב יחסית ,)2010-2006( מחקר הנוכחישלאחר התקופה ב

והורחב תחום  )שנמצאות מחוץ לתחומו של המחקר(קשור לתרופות מרשם  סל זההעיקרי שחל ב

מליץ שהניתוח צוות המחקר מ. הן בתכניות הביטוח המשלים והן בסל הבסיסי ,הכיסוי טיפול שיניים

  .המובא במחקר יעודכן מדי כמה שנים



  

  

  

  עניינים תוכן

  1  ..................................................................................................................................  מבוא. 1
  2  ..........................................................................................................  המחקר ומערך מטרות. 2

  2  ..............................................................................................  המחקר של זה שלב מטרות 2.1
  2  ................................................................................................................  המחקר מערך 2.2
  3  ...............................................................................................................  המחקר שיטות 2.3
  3  ........................................................................................... שהתווספו השירותים אפיון .א
  3  ...................................................................  ועלותם שהתווספו השירותים תרומת הערכת. ב

  4  ..................................................  זמן לאורך המשלים הביטוח בתכניות שחלו שינויים: ממצאים. 3
  5  .............................................................................................  שהתווספו השירותים אפיון 3.1
  5  .......................................................  הרפואי הטיפול רצף פני-על השירות לאפיון קטגוריות. א
  6  ......................................................................................  הבסיסי לסל השירות של הקשר. ב
  7  ........................................................................................  רווחה או רפואי :השירות אופי. ג
  8  ............................................................................................................  היעד אוכלוסיית. ד
  9  ..............................  ועלותם המשלים הביטוח לתכניות שהתווספו השירותים תרומת הערכת 3.2
  9  ..................................  )'ד נספח ראו( שירות כל של התרומה להערכת הקריטריונים רשימת. א
  10  .......................................................................  ועלותם השירותים תרומת הערכת תהליך. ב
 נפשי, כללי לתפקוד, בעתיד ואהתחל ולמניעת חיים להארכת שהתווספו השירותים תרומת. ג

  10  ....................................................................................................  פיזי ולתפקוד, וחברתי
  11  .....................................................................  שהתווספו השירותים של כלכליים היבטים. ד
  12  ............................................................  אחרים לשירותים והשוואה בסל להכללה עדיפות. ה

  15  ..................................................................................................  מהממצאים העולות סוגיות. 4
  15  .................................................................  המשלים שבסל השירותים לגבי הציבורי הדיון 4.1
 הביטוח לתכניות שהתווספו השירותים את סיסיהב הבריאות בסל להכליל מקום היה האם 4.2

  16  ......................................................................................................................?המשלים
 במיוחד אטרקטיביים המשלימים לביטוחים שהתווספו השירותים כי לקבוע ניתן האם 4.3

  17  .......................................................................................................  ?ולבריאים לצעירים
   במיוחד אטרקטיביים המשלימים לביטוחים שהתווספו השירותים כי לקבוע ניתן האם 4.4
  17  ..........................................................................................  ?כלכלית יכולת בעלי לאנשים      

  18  .........................................................................................................................  ודיון סיכום. 5
  21  .......................................................................................................................  מקורות רשימת

  :נספחים

   לשירותי הנוגעות, 1994-ד"התשנ, ממלכתי בריאות ביטוח מחוק כלליות הוראות: 'א נספח
 22 .......................................................................................... הנוספים הבריאות                

 23 .................................................... 2008-2007 בשנים ן"השב בתכניות שחלו שינויים: 'ב נספח

 24 ........................ 1996 מאז הקופות של המשלים חהביטו לתכניות שהתווספו השירותים: 'ג נספח

 32 ............................................................................. להערכה שנשלח דוגמה טופס :'ד נספח



  

  

  

  רשימת לוחות 

 6 הרפואי הטיפול רצף פני על השירות אפיון: 1 לוח

 7 הבסיסי לסל השירות של הקשר: 2 לוח

 8 רווחה או רפואי - השירות אופי: 3 לוח

 9 )מהשירות העיקריים הנהנים( לשירות היעד אוכלוסיית: 4 לוח

 13 הקופות של המשלים הביטוח לתכניות שהתווספו השירותים אפיון תוצאות סיכום: 5 לוח

  

  


