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מבוא
ברוקדייל גץינטמכון עלידי שנערך טלפוני סקר על מתבססים להלן המובאים הממצאים
ביטוח לחוק האוכלוסייה התייחסות את לבדוק נועד הסקר .1995 אוגוסטאוקטובר בחודשים
הביטוחים ואת התשלומים ובהיקף השירות ברמת חש שהציבור השינויים את ממלכתי; בריאות
ואינם הסקר ביצוע במועד הציבור תפיסות את משקפים הממצאים הדברים, מטבע המשלימים. :

מאז. שחלו שינויים משקפים

מולאו הכל בסך קבוע. באופן במדינה הגרים 22 גיל מעל התושבים את כללה הסקר אוכלוסיית
בשל ענו לא הנותרים ו>$7 £ל8, היה המסרבים אחוז ל6ל85, הגיע ההיענות אחוז  שאלונים 1,394
להתאימם במטרה ולרוסית, לערבית תורגמו השאלונים אותרו. שלא מכיוון או תקשורת בעיות

עברית.' דוברות שאינן העיקריות לאוכלוסיות

996 ב"מכבי", £ל18 כללית, בקופתחולים מבוטחים המשיבים כלל מבין אחוזים ושלושה שישים
באף מבוטחים אינם שהם ציינו מהמרואיינים בלבד אחד אחוז ב"מאוחדת".2 ו£ל9 ב"לאומית",

מבוטחים. להיות בארץ התושבים כל את מחייב שהחוק למרות וזאת קופתחולים,

החוק כלפי עמדות
אחוזים ותשעה חמישים האוכלוסייה. ממחצית יותר בקרב מהחוק שביעותרצון ק"סת ■

ממלכתי, בריאות ביטוח חוק שנחקק מכך מאוד מרוצים או מרוצים היו מהמרואיינים
בנושא דעה להביע ידעו שלא \י0?יר\ מרוצים, לא או מרוצים כלכך היו שלא 2496 לעומת

.(1 תרשים (ראה

החוק מחקיקת שביעותרצון :1 תרשים

f////y///y/y/////2^^^^^Lסאוד מרוצים 1 2*

\T jcxxxx>A יודעים/ לא 17*

מרוצים בלכר לא r/#\^ ^aXXaaX^/^
מרוצים לא *י2ו

ברוסית. 8 ו96 בערבית 996 בעברית, מולאו מהשאלונים 8396 1

ל31/5/95. לאומי לביטוח המוסד לנתוני מאוד דומה קופותהחולים לפי המבוטחים התפלגות 2

1



מהחוק מרוצים יחסיתשל גבוה אחוז שונות. אוכלוסייה קבוצות בקרב שונה מהחוק שביעותהרצון ■

עלתיכונית השכלה לבעלי בהשוואה ,(£639) מתיכונית פחות השכלה בעלי בקרב נמצא
בעלי בקרב .(£729) מהחוק מרוצים של גבוה אחוז נמצא הערבית באוכלוסייה גם .($54<)
לא הקשישים מבין כשליש .(£549) יחסית נמוכה שביעותרצון ניכרה הגבוהות ההכנסות
מאוד מרוצים או מרוצים היו שהשיבו הקשישים מבין הגדול הרוב אך עמדה, להביע ידעו

החוק. שנחקק מכך

בריאות3 ביסוח חוק החלת מאז השירות ברמת שינו"ם
.1995 ינואר סאז בקופתהחולים הניתן השירות ברמת בשינוי חשו לא (7m,) המבוטחים מרבית ■

לעומת ,1995 ינואר מאז שלהם בקופה כללי בשיפור חשו מהמבוטחים אחוזים שמונהעשר
מגע היה מהמרואיינים לערך של£809 לציין יש .(2 תרשים (ראה בהרעה דווקא שחשו £49

הבריאות שירותי עם מגע היה (לכמחציתם 1995 ינואר מאז הבריאות שירותי עם כלשהו
לריאיון). שקדם בחודש

1995 ינואר מאז הקופות, בשירותי שינויים :2 תרשים

ביטוח שחוק לכך המרואיינים עלידי שדווחו השינויים את לייחס אפשר מידה באיזו ברור לא 3
הבריאות מערכת הושפעה תקופה שבאותה מאחר זאת .1995 בינואר לתוקפו נכנס ממלכתי בריאות
והעלאת כללית, קופתחולים עם שנחתם ההבראה הסכם באשפוז, הרפורמה כגון נוספים מגורמים

הבריאות. מערכת עובדי של השכר
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גבוה אחוז הספציפיים, לנושאים בהתייחסות השונים. השירות מרכיבי בין בשיפור הבדלים ישנם ■

משרדי עובדי ביחס ,.Q%3) הקופה מתקני בתחזוקת בשיפור חשו מהמרואיינים במיוחד
הרעה על דיווחו במיוחד גבוה אחוז זאת, עם יחד .(1296) התרופות ובמבחר ,(1396) הקופה
שבה ב"קלות הרעה שחלה סברו יחסית גבוה אחוז כמוכן, .(896) התרופות מבחר בנושא

.(3 תרשים (ראה (£69) והתחייבויות" הפניות לקבל ניתן

מ1/95 בריאות בשירותי בשימי החשים אחוז :3 תרשים
השירות סוג

המשפחה רופא יחס  j)2) IS 7 1

משפחה רופאי מקצועיות  j (4) JH■ / 8 /

nnmn hdh nvucrpn  I (3>^H J8 |

nrnun orr  * <3) H■ 9 [

Timnn 'raw orv ~ ' (4)HH j 13 I

niannn !run  (a)^HHlf■^ j 12 !

הפניות  | (e)^^BS | 10 |

מעבדות שירותי ן (3)HF^~ ! 10

1 i 1 ^^^^^^^^^ו^^^^^ו ו

(10) 0 10 20 30
96

|| הרעה §( שיפור

בשירותי כללי בשיפור החשים אחוז שונות. אוכלוסייה קבוצות בין שונה בשיפור החשים שיעור ■

היהודית באוכלוסייה 179S לעומת 3170) הערבית באוכלוסייה גבוה שלהם קופתהחולים
הערבית, האוכלוסייה בקרב השיפור לשעבר). בריתהמועצות עולי בקרב ו296 הוותיקה
משפחות אליהן למשוך מבעבר יותר גדול תמריץ לקופות נתן שהחוק מכך בחלקו, נובע,
השכלה בעלי גםבקרב גבוהה בשכיחות צוין שיפור גבוהות. אינן הכנסותיהן אם גם גדולות,
הרעה, על הצביעו עלתיכונית השכלה מבעלי 696 זאת, לעומת .(1996) פחות או תיכונית
הבדלים נמצאו שלא יצוין בהרעה. שחשו המרואיינים מכלל ל470 בהשוואה וזאת

למבוגרים. צעירים בין משמעותיים

כללית בקופתחולים ניכר ביותר הגבוה השיפור שיעור הקופות. בין שונה בשיפור החשים שיעור ■

הרעה ניכרה וב"מכבי" ב"מכבי") ו796 ב"מאוחדת" 870 ב"לאומית", 1170 לעומת ,2370)

וב"לאומית"). ב"כללית" ו370 ב"מאוחדת" $4 לעומת 13^ ביותר הגבוה בהיקף
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ואחד שבעים המבטחת. הקופה בשירותי בשיפור החשים בקרב יותר גבוהה מהחוק שביעותהרצון ■

רק בהרעה החשים שבקרב בעוד החוק מחקיקת מרוצים היו בשיפור החשים מבין אחוזים
מרוצים. היו >£ל38

שרמת צופים כחמישית זאת, לעומת הבאות. בשנים תעלה השירות שרמת צופים מהציבור כשליש ■

דעה גיבשו טרם כחמישית, והיתר, רמה, באותה תישאר שהיא צופים רבע תרד, השירות
בנושא.

בריאות על הוצאות
גידול  החוק החלת לאחר הבריאות, מסי בגובה השינויים על משפיעים עיקריים גורמים שני רקע:
שמרבית צפוי היה הראשון, הגורם לפי בחוק. שנקבעה כפי התשלום בנוסחת ושינוי ב1995 בשכר
במימון החלשות השכבות של חלקן ירד הנוסחה שינוי בעקבות ואילו יותר, תשלם האוכלוסייה
הנחות הוענקו החוק שבמסגרת לציין יש בנוסף, המבוססות. השכבות של חלקן לעומת המערכת
החוק לפני קיימות שהיו שונות הנחות ובוטלו הפנסיונרים), (כגון מסוימות אוכלוסייה לקבוצות

לסטודנטים). הנחה (כגון
על המדווחים לאחוז שווה בריאות מ0י על בהוצאות עלייה למשפחתם שהיתה שהעריכו המדווחים אחוז ■

צפוי ולפיהן בנושא, תחזיות מספר הוכנו החוק החלת לפני אלה. בהוצאות אישינוי על או .רקה
רוב אצל ויעלו מהכנסותיהם כאחוז ההכנסה מיעוטי מרבית אצל ירדו הבריאות שמסי
הבריאות במסי המוחלט השינוי לגבי בסקר נשאלו המרואיינים הגבוהות. ההכנסות בעלי
אלו. במונחים זו לשאלה להתייחס למרואיינים יותר שקל בהנחה מההכנסות), כאחוז (ולא
בהשוואה גדלו הבריאות מסי על שהוצאותיהם העריכו מהמרואיינים ש4296 נמצא
השתנו, לא שהוצאותיהם העריכו נוספים אחוזים ואחד עשרים .1995 ינואר שלפני לתקופה

.(4 תרשים (ראה השאלה על להשיב ידעו לא 1696 קטנו; ההוצאות 2196 ואצל

בריאות ימם המשפחה בתשיומי השינוי הערכת :4 תרשים
הכנסה לפי ,'95 מינואר

96

20 "■|:S:; f ■ ?;■■:■ ■.?;if

0 I iiliilllll [ ,1,,v,,v,,,l 1 1i!lJ 1 1" > '^ I

2 800 עד 2,8005,000 5,0007,000 *7,000 סה"כ
למשפחה) יחודש (ש"ח הכנסה

[₪ עלו [<ג] השתנו לא ■ ירדו □ ליידוע
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של הבריאות סס' את והוריד העשירים של הבריאות ס0י את העלה אכן החוק המרואיינים, דיווחי לפי ■

ש"ח 2,800 (עד ביותר הנמוכות ההכנסות מבעלי *25בלבד לתחזיות, בהתאם העניים.
ביותר הגבוהות ההכנסות בעלי בקרב £659 לעומת גדלו, משפחתם שהוצאות ציינו בחודש)

.(4 תרשים (ראה יותר ששילמו שדיווחו לחודש), ש"ח 7,000 (מעל

ותשעה ארבעים פחות. חיוביות החוק כלפי העמדות היו גדלו. בריאות ס0י על שההוצאות ככל ■

שהוצאותיהם המדווחים בקרב £809 לעומת עלו, משפחתם שהוצאות אלו בקרב אחוזים
מאלה מחצית שכמעט לכך לב לשים יש הזה, ההבדל למרות מהחוק. מרוצים היו קטנו,

החוק. מחקיקת שבעירצון עלו, שהוצאותיהם

לשנה בהשוואה תרופות, בעבור כסף יותר גובות שהקופות סברו מהמרואיינים כשנישלישים ■

שעברה.

ציינו מהמשיבים אחוזים תשעהעשר פרסיים. לרופאים פונים מהמבוטחים מיעוט רק בעבר, כסו ■

בשלושת שיניים) רופא כולל (לא פרטי רופא על הוצאות משפחתם לבני או להם שהיו
בקופותהחולים המבוטחים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא האחרונים." החודשים

השונות.

כבד. כלכלי נסל מהווים ביחד) ופרטיים (ציבוריים בריאות לשירותי המשפחה שתשלומי רווחת תחושה אין ■

במידה מכבידים שהם ציינו 3396 רבה, במידה מכבידים שהם ציינו מהמרואיינים £209 רק
המדווחים שיעור לא. בכלל או מועטה במידה מכבידים שהם ציינו 47 ו6? בינונית,
ההכנסה מיעוטי בקרב נמוך כלכלית מבחינה עליהם מכבידות בריאות על שהוצאותיהם

סטטיסטית. מובהקים אינם ההבדלים אולם הגבוהה, ההכנסה לבעלי בהשוואה

פרסי וביסוח משלים ביסוח
מהמשיבים מ£409 פחות כללית. בקופתחולים בפרט לרוויה, הגיע טרם המשלים הביטוח שוק ■

בקופתחולים כאשר הקופות בין ניכרים הבדלים קיימים משלים. ביטוח להם שיש דיווחו
זאת עשו הקטנות שבקופות בעוד הביטוח את רכשו המבוטחים מחמישית פחות כללית
שבכוונתם ציינו משלים ביטוח רכשו שלא אלו מבין אחוזים ארבעהעשר ממחצית. יותר

הקרובה. בתקופה להצטרף

ארבעים החזקות. מהשכבות פחות אן משלים, ביטוח רוכשים החלשות מהשכבות המבוטחים גם ■

ביטוח שרכשו דיווחו לחודש) ש"ח 7,000 (מעל הגבוהות ההכנסות מבעלי אחוזים וחמישה
כמוכן, ש"ח). 2,800 (עד הנמוכות ההכנסות בעלי מבין בלבד 22 ל£9 בהשוואה משלים,

הקופה, במסגרת משפחה רופא אצל ביקרו שהם תקופה, באותה ציינו המרואיינים מכלל כמחצית 4
מומחה. רופא אצל שביקרו ציינו ו£409
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לבעלי בהשוואה (£429) משלים ביטוח רכישת על יותר דיווחו עלתיכונית השכלה בעלי
.(£289.) פחות או תיכונית השכלה

המשלים. הביטוח על הפיצו שהקופות המידע והיקף סיב לגבי שאלות כמה מעלים הסקר ממצא' ■

לציין נתבקשו כאשר צורכיהם. על ענה שהמידע דיווחו מהמרואיינים בלבד אחוזים שלושים
פחות להשיב ידעו המשלים, הביטוח במסגרת להם שהוצע ביותר החשוב השירות מהו

שהסיבה ציינו משלים, ביטוח רכשו שלא מאלה שכרבע גם נציין מהמרואיינים. מ^30
הביטוח. על מספיק מידע העדר היא לכך העיקרית

מהמבוטחים בלבד אחוזים שני המשלים. בביטוח נוספות בעיות על דיווחו ביותר מעטים מרואיינים ■

כספי), החזר (כולל המשלים הביטוח שמציע לשירות זקוקים שהיו דיווחו משלים בביטוח
להצטרף שניסו דיווחו משלים בביטוח מהלאמבוטחים אחד ואחוז אותו, קיבלו לא אך

ונידחו. המשלים לביטוח

בביטוח המבוטחים מרבית דוסים. הם השונות בקופותהחולים והשיעורים פרטי ביטוח יש לו£ל16 ■

הפרטי הביטוח את שביטלו דיווחו מרואיינים חמישה רק .1995 לפני הצטרפו (£879) פרטי
הביטוח מבעלי £549) שיניים ביטוח הוא ביותר השכיח הפרטי הביטוח .1995 ינואר לאחר

.(25^ פרטיים ורופאים ניתוחים ולאחריו הפרטי)

ודחייה הקופות בין מעבר
עם הסכימו מהמרואיינים אחוזים וחמישה שבעים קופה. לעבור לזכותם מודעים הציבור רוב ■

חיוו £89 תנאי; ללא לקבלו חייבת והיא שלו, הקופה את לבחור יכול תושב שכל הקביעה
עמדה. הביעו לא ו^17 נכונה, אינה זו שקביעה דעה

מהמרואיינים בלבד אחוזים שני החוק. בעקבות הקופות בין מעברים של גל פרץ לא זאת, עם ■

החוק להחלת שקדמו השנים בחמש 5.1995 של הראשונים החודשים בשמונת קופה עברו
לאחרת. אחת מקופתחולים מהמרואיינים £129 עברו

לקבל שיוכלו סבורים מהמרואיינים כ£ל16 הבאות. בשנים נוספים למעברים פוטנציאל קיים ■

אינם המבוטחים זאת שבכל לכך העיקריות הסיבות אחרת. בקופתחולים יותר טוב שירות
שהקופה ו"חשש מגורי" באזור מצויה אינה "הקופה ופסיביות", "עצלנות הן: קופה עוברים

בקבלה". קשיים תערים או אותי תדחה

.(1.7.95) אחד מעבר מועד כללה זו תקופה 5
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פחות (שהם איש חמישה מזעריים. בהיקפים אן קופות, עלידי דחיות על דיווחים קיימים עדיין ■

ארבעה ונדחו. 1995 במהלך כלשהי לקופה להצטרף שניסו ציינו מהמרואיינים) מ0.596
כלשהי. קופתחולים עלידי בעבר איפעם שנדחו ציינו מהמשיבים אחוזים

שוויוניות על החוק השפעת לגבי עמדות
שגיבשו אלו בקרב אן הרחב, הציבור על החוק השפיע כיצד דעה גיבשו סרם מהמרואיינים ניכר חלק ■

הקביעה עם מסכימים הם האם כשנשאלו בחוק. השינויים את ושיקפו חיוביות הדעות רוב היו דעה
4496 שעברה, לשנה בהשוואה כלשהי לקופתחולים להתקבל עכשיו קל יותר שלקשישים
לא כ2996 כמוכן, הסכימו. לא ו1196 הסכימו 4596 דעה, להביע ידעו לא מהמרואיינים
היום מקבלים ועשירים שעניים הרפואי השירות שרמת לקביעה באשר דעה להביע ידעו
איתה. הסכימו לא וכ£ל25 זו קביעה עם הסכימו כ£469 שוויונית, יותר היא מהקופות

לשנה בהשוואה בריאות ס0 פחות משלמים נסוכות הכנסות שבעלי סברו מהמרואיינים למחצית קרוב ■

פחות. משלמים גבוהות הכנסות שבעלי סברו בלבד כ1096 שעברה.

ונג'שותם השירותים זמינות
לרופאים. הגעה/המתנה ומשך קבלה שעות וזמינותם: השירותים נגישות של ממדים שני נבחנו

המרואיינים המשרד. עובדי של הקבלה לשעות בהשוואה בעייתיות הן במעבדות הקבלה שעות ■

6696 רק שונים. שירותים נותני של העבודה שעות להם נוחות מידה באיזו נשאלו
ל^84 בהשוואה נוחות, הן מעבדה בדיקות מוסרים בהן שהשעות ציינו מהמרואיינים
רופא של העבודה ששעות 77שדיווחו 9S נוחות, המשרד עובדי של העבודה ששעות שדיווחו

נוחות. מומחים רופאים של העבודה ששעות שדיווחו ו^71 נוחות המשפחה

מומחה לרופא מההמתנה שביעותהרצון אן משפחה, לרופא מהנגישות שבעתרצון האוכלוסייה רוב ■

של במרפאה המתנה משך סבירים להם נראו מידה באיזו נשאלו המרואיינים יותר. נסוכה
מומחה לרופא התור קביעת ממועד ההמתנה ומשך למרפאתו ההגעה משך המשפחה, רופא
ההגעה ועד הבקשה ממועד המומחים, לרופאים בתור ההמתנה עצמו. התור למועד ועד
הזמן מומחים. רופאים אצל שביקרו מהמרואיינים £669 עלידי רק כסבירה צוינה לביקור,
ואילו מהמרואיינים, 9096 לדעת כסביר דווח המשפחה רופא למרפאת להגיע כדי הנדרש
ש>$86 מתברר ואכן, בלבד. £739 לדעת סביר הינו שלו במרפאה בתור ההמתנה משך
פחות המתינו 5996 המשפחה, רופא למרפאת שעה מרבע פחות תוך הגיעו מהאוכלוסייה
לרופא התור מהזמנת משבוע פחות המתינו ו5696 המשפחה רופא במרפאת שעה מרבע

ומעלה). שבועיים המתינו 2796) התור למועד ועד המומחה
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אחוזים שלושה בסקר. אוששו לא נחוצים אשפוזים לסנוע מובות הקופות לפיהן הטענות ■

אולם התאשפזו, ולא להתאשפז צריכים היו הם האחרונות שבשנתיים ציינו מהמרואיינים
בית או קופתהחולים המקרים ובשאר האשפוז, דחיית את יזמו שהם דיווחו כמחציתם

שלהם שקופתהחולים מבוטחים נמצאו לא 1995 במהלך האשפוז. את מנעו החולים
לאשפזם. סירבה

קופותהחולים מש'רותי שביעותרצון
ששירותי כך הקופות שירותי על דעתם לחוות מבוטחים יכולים שדרכו אפיק לשמש גם נועד הסקר

השירות. את לשפר יוכלו הבריאות
מהמבוטחים אחוזים וארבעה שמונים המבסרות: הקופה משירותי שביעותרצון ניכרת כללי, באופן ■

או מרוצים אחוזים וארבעה תשעים כללי. באופן שלהם מקופתהחולים שבעירצון היו
*87מיחס המשפחה, רופאי מיחס מרוצים 909?< הקופה, מתקני מתחזוקת מאוד מרוצים
8096 המשרד, עובדי מיחס מרוצים U70 המשפחה, רופאי ממקצועיות £839. האחיות,
מרוצים אחוזים ותשעה שבעים הקופה. עם שעובדים המומחים הרופאים ממקצועיות
והפניות. התחייבויות להשיג ניתן שבה מהקלות מרוצים דומה ושיעור המעבדות משירותי

.(5 תרשים (ראה התרופות ממבחר מרוצים היו אחוזים ושלושה שבעים

נבחרים קופ"ח משירותי שביעותרצון :5 תרשים

שירות סוג

המשפחה רופא יחם HHHHHH^^^^^S 19 0

האחיות יחס 1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 87

משפחה רופאי מקצועיות ^^^^^^^^^^^^^^^^^^נ 83

niDEin 'raw on1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^HB . 181

nnsnmapnnpH|^^^lf|lf|^^|^^^B _]79
mannn 1mn ^^^^^^^^^^^^^^^^^H j73

| ! ] , j | | ! [ I

0 20 40 60 80 100

0/o

| מרוצים £j mhd 0'snn
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ושלושה שישים יותר. גבוהה הקופה משירותי ששביעותהרצון ככל עולה מהחוק שב'עותהרצון ■

בלבד ש£469 בעוד מהחוק, שבעירצון גם היו המבטחת מהקופה שבעיהרצון בקרב אחוזים
מהחוק. שבעירצון היו מהקופה, שבעירצון היו שלא המרואיינים מבין

אצל והכנסה. גיל קבוצות בין לא אן לוותיקים, עולים בין מהקופות בשביעותהרצון הבדלים קיימים ■

מהקופה יחסית נמוכה שביעותרצון ניכרת (1989 מאז (שעלו לשעבר בריתהמועצות עולי
(85^ הוותיקה היהודית לאוכלוסייה בהשוואה מאוד) מרוצים או מרוצים היו £669.)

בשביעותהרצון משמעותיים הבדלים נמצאו לא זאת, לעומת .($89.) הערבית והאוכלוסייה
לנמוכות. גבוהות הכנסות בעלי בין או למבוגרת הצעירה האוכלוסייה בין

מחברי אחוזים וארבעה תשעים השירות. ממרכיבי ברולק הקופות בין שונה שביעותהרצון רמת ■

שלהם קופתהחולים משירותי מאוד רבה או רבה במידה שבעירצון מאוחדת קופתחולים
מתמקדים הפערים ב"כללית". ו^80 ב"לאומית" £899 ב"מכבי", £939 לעומת כללי, באופן
מתקני ותחזוקת המעבדות שירותי התרופות, מבחר המומחים, הרופאים במקצועיות
המשפחה, רופאי של ביחס הקופות בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא זאת, ועם הקופה;
לקבל ניתן שבה בקלות וכן המשפחה, רופאי במקצועיות המשרד, ועובדי האחיות של

והתחייבויות. הפניות

הנפש בריאות
ב0י0 משמש הוא וכן הנפש, בריאות בשירותי הצורן היקף את לראשונה, לאמוד, מאפשר הסקר ■

במצוקה חשו מהמרואיינים אחוזים ושבעה עשרים הנפש. בריאות בשירותי שינויים אתר למעקב
לקבלת פנו מהם 389?< רק אולם בעצמם, איתה להתמודד קשה להם שהיה כלשהי נפשית
25פנו 9S לפסיכיאטר, או לפסיכולוג פנו הפונים מבין אחוזים ותשעה שלושים נפשית. עזרה
פסיכיאטרי לביתחולים 470 רווחה, לשירותי או סוציאלי לעובד 79S המשפחה, לרופא
שלא אלו מבין אחוזים וארבעה שבעים אחרים. ולגורמים משפחה לבני לחברים, פנו והיתר
עצמם. בכוחות הנפשית המצוקה על להתגבר שהצליחו בכך זאת נימקו נפשית לעזרה פנו
המחיר. בגלל פנו שלא ציינו 596 ורק לפנות נוח הרגישו לא כי פנו לא אחוזים אחדעשר

את לספק צריכות הקופות בריאות ביטוח חוק פי שעל לכן מודעים היו מהמרואיינים אחוזים שבעים ■

אלו, שירותים לספק צריכות אינן שהקופות חשבו £79 רק למבוטחים. הנפש בריאות שירותי
בנושא. דעה להביע ידעו לא והיתר

העבודה להמשך כיוונים
בצורה נוספות, וסוגיות זה, בלקט שהוזכרו הסוגיות את שיבחנו דוחות סדרת תוכן בהמשך

יותר. מעמיקה
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במתכונת שוב הזה הסקר את לבצע כוונה יש החוק. החלת לאחר משנה פחות נערך הנוכחי הסקר
החוק. בעידן הבריאות במערכת השינויים אחרי ולעקוב להמשיך מנת על 1996 במהלך דומה
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Introduction
The findings presented in this paper are based on a telephone survey conducted by the JDC
Brookdale Institute between August and October 1995. The survey objectives were to
examine the public's perception of the National Health Insurance Law, the changes the public
sensed in the level of service, the extent of health expenditures and the prevalence of
supplemental insurance. Naturally, the findings reflect the perceptions of the public at the
time of the survey, not changes that have since taken place. '

The survey population comprised permanent residents of Israel over age 22. In all, 1,394
questionnaires were completed, for a response rate of 85 96 . Eight percent of those sampled
refused to respond, and 796 did not respond, either because they could not be located, or
could not communicate with the interviewers. The questionnaires were translated into Arabic
and Russian, and thereby adapted to Israel's significant nonHebrewspeaking populations.1

Sixtythree percentof the respondents are registered with Kupat Holim Clalit (KHC, Israel's
largest sick fund), 1896 with the Maccabi Sick Fund, 996 with the Leumit Sick Fund, and
996 with the Meuhedet Sick Fund.2 One percent of the respondents reported that they were
not insured by any sick fund, even though the National Health Insurance Law requires that
all residents of Israel be insured.

Attitudes toward the National Health Insurance Law
■ More than halfof the survey population was satisifed with the law. Fiftynine percent

of the respondents were satisfied or very satisfied that the National Health Insurance
Law had been legislated, 2496 were not so satisfied or dissatisfied, and 1796 had no
opinion (see Figure 1).

■ Satisfaction with the law differed among population groups. A higher percentage of
residents with less than secondary education (6396) were satisfied with the law than
were residents withpost secondary education (549£). A high percentage of
satisfaction with the law was found in the Arab population (7296), while a relatively
low percentage of satisfaction was found among residents with high incomes (5496).
About onethird of the elderly had no opinion; the majority of elderly who did voice
an opinion indicated that they were satisfied or very satisfied that the law had been
passed.

' Eightythree percentof the questionnaires were completed in Hebrew, 996 in Arabic and 896
in Russian.

2 Data on the distribution of members among sick funds were very similar to thoseof the Central
Bureau of Statistics for 31 May 1995.
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Figure 1 : Satisfaction with Legislation of National Heatlh Insurance

Satisfied 47?6^^^yy///^>>.

^l!:|lli^i^llll!^AXxxx>O^ /No opinion 1 7X
Not very satisfied 1 1 yo^'V^^y^xxxxx^j^^

Dissatisfied 12?0

Changes in the Level of Services since Implementation of the Law3
■ Most (7870) sickfund members had noticed no change in the levelofservice provision

since the law was enacted in January 1995. Eighteen percent of sick fund members
felt there had been a general improvement in their sick fund since January 1995,
although 49?> actually sensed a decline in service (see Figure 2). It should be noted
that these assessments are based on the experience of about 80??> of the respondents,
who had had some contact with health services since January 1995 (about half of
whom had contact with health services duirng the month preceding the survey).

Figure 2: Changes in Sick Fund Services since January 1995

3 It is not clear to what extent the changes reported by respondents may be attributed to the
law's having become effective in January 1995, as the health system was also influenced at that
time by other factors, such as the reform ofhospitalization, the financial restructuring agreement
with KHC, and the increase in wages of health system employees.
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■ Some dimensionsof care improved more than others. An especially high percentage
of respondents noticed an improvement in the maintenance of sick fund facilities
(23 9£), in the attitude of sick fund office staff (1396), and in the selection of
medications available (1290). At the same time, a relatively high percentage (896) of
respondents reported a decline in the selection of medications available. Similarly,
a relatively high percentage (6%) of respondents believed there had been a decrease
in the ease with which it was possible to receive referrals and guarantees of
reimbursement (see Figure 3).

Figure 3: Percentage of those Sensing a Change
in Health Services since January 1995

Type of Service
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Selection of medications  )8(BmB__ . 12 !
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m^l Deteiroration /<■ ,J**/ Improvement

■ The proportion of those sensing an improvement in their sick fund varied by
population group. The percentage of those sensing a general improvement in their
sick fund was high among the Arab population: 32$>, compared to 179& among the
veteran Jewish population and 1 9£ among immigrants from the former Soviet Union.
The improvement perceived by the Arab population may be a result, in part, of the
law5s having provided sick funds a greater incentive than in the past to attract large
families, regardless of their income level. Improvement was cited frequently (19^1)
by those with secondary school education or less. A relatively high percentage (6?£)
of those with higher education cited sensing a decline in service. It is noteworthy that
no significant differences were found between older and younger respondents.

■ The percentage of those sensing an improvement in service differed according to sick
fund. The highest percentage of respondents sensing an improvement in their sick
fund were members of KHC  2396, compared to 1196 of the members of Leumit,
8% of the members of Meuhedet and 7% of the members of Maccabi. The highest
percentage of those sensing a decline in service was among members of Maccabi 
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1395, comparedto 490 among members of Meuhedet and 396 each among 8ז10וז61וח
of Leumit and KHC.

■ Satisfaction with the law was greater among those sensing an improvement in their
sick fund, Seventyone percent of those who felt there had been an improvement in
their sick fund were satisfied with the law's implementation, while 3896 of those who
felt there had been a decline in their sick fund were satisfied with the law.

■ About onethirdof the population expect the levelofservice to improve in the coming
years. In contrast, about oneiffth expect the level of service to decline, onequarter
expect the level of service to remain the same, and the remainder  about oneiffth 
 have not yet formed an opinion on the subject.

Expenditure on Health
Background: Two main factors have inlfuenced changes in the rate of the health tax since
enactment of the law: the increase in wages in 1995 and the change in the payment rates
under the law. Based on the ifrst factor, it was anticipated that most of the population would
pay more in health taxes; however, because of the second factor, the share of weaker
segments of the population in financing the health system declined, relative to the share of
wealthier segments of the population. It should be noted that the law granted discounts to
some population groups that had not previously received them (e.g., retirees), and eliminated
others for groups that had previously received them (e.g., students).

■ The percentage of respondents reporting that their household expenditures for health
had increased was equal tothe percentage reponing thattheir household expenditures
for health had decreased or not changed. Prior to implementation of the law, several
forecasts were prepared, according to which health taxes as a percentage of income
were expected to decrease for most of those with low incomes and increase for most
of those with high incomes. Survey respondents were asked about the absolute
change in health taxes (and not the change in health taxes as a percentage of income),
as it was felt they would ifnd it easier to address the issue in these terms. Fortytwo
percent of the respondents noted that their expenditures on the health tax had
increased, relative to the period preceding January 1995. An additional 2196 noted
that their expenditures on the health tax had not changed, and 21 96 reported that their
expenditures had decreased; 1696 did not answer the question (see Figure 4).

■ According to the reports of respondents, the law increased the health tax on the
wealthy, and decreased that on the poor. As expected, only 2596 of those with the
lowest incomes (up to NIS 2,800 per household per month) reported that their
expenditures on health had grown, compared to 6596 of those with the highest
incomes (more than NIS 7,000 per household per month) (see Figure 4).
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Figure 4: Assessment of Changes In Household Expenditures
for Health since January 1995, by Income

0 upto 2,800 2,8005.000 5,0007,000 7.000+ TO**.

Income (NIS per household per month)
HJ Increas. E3NoChang. ■I Dcdln. □No opinion

■ The greater the increase in expenditures on the health tax, the less positive the
opinionof the new law. Fortynine pecrent of those whose household expenditures
on the health tax had increased were satisfied with the law, compared to80%of those
who reported that their expenditures on the health tax had decreased. It should be
noted that nearly half of those whose expenditures increased were satisfied with the
law.

■ About twothirds of the respondents believed that thesickfunds were charging more
money for medications than they had piror to 1995.

■ As in the past, only a minoirtyofsickfund members paidfor the services ofa private
physician. Nineteen percent of the respondents reported that they or a member of
their family had had an expenditure for a pirvate physician (not including dentists)
duirng the past three months.4 No significant differences were found among
members of the different sick funds.

■ There was no general sense that household expenditures on (public and pirvate) health
services constituted aheavy ifnancial burden. Only 20* of the respondents stated
that these expenditures constituted a heavy burden; 33* stated that they constituted
a moderate burden, and 47* stated that they constituted little or no burden. The
proportion of those reporting that their expenditures for health constitute a financial
burden was lower among those with low incomes than among those with high
incomes; however, the difference between the two groups was not statistically
significant.

* About half of all the respondents repotred visiting their afmily physician, and 40* repotred
consulting a specialist.

5



*■■ * י
Supplemental and Commercial Insurance
■ The supplemental insurance market has yet to become saturated, particularly in KHC.

Less than 4096 of the respondents had supplemental insurance, although there were
significant differences among the sick funds. Less than oneiffth of KHC's members
had purchased supplemental insurance, compared to more than half of the members
of the smaller sick funds. Of those who had not yet purchased supplemental
insurance, 1496 expressed an intention to do so in the near future.

■ Even people with low incomes had purchased supplemental insurance, if to a lesser
extent than people with high incomes. Fortyifve percent of those with high incomes
)NIS 7,000 or more per month) had purchased supplemental insurance, compared
with only 2296 of those with low incomes (less than NIS 2,800 per month). In
addition, more people (4296) with postsecondary education had purchased
supplemental insurance than had those with a secondary school education or less
)2870).

■ The survey findings raise several questions about the amount and quality of
information disseminated about supplemental insurance. Only 30 96 of the respondents
reported that the information available met their needs. Fewer than30% of the
respondents could specify which was the most important service offered to them in
the framework of supplemental insurance as described in the pamphlets disseminated.
It should also be noted that about onequarter of those who had not purchased
supplemental insurance stated that the main reason for this was a lack of sufficient
information about this insurance.

■A small number ofrespondents reported having additional problems with supplemental
insurance. Only 2% of those with supplemental insurance reported that they had
needed services offered under supplemental insurance, but had not received them or
were not reimbursed for them, and 196 of those who did not have supplemental
insurance reported having applied for it but been rejected.

■ About 1670 of the respondents had commercial insurance; the percentages were
similar among the sick funds. Most (8796) of those with commercial insurance
reported purchasing it before 1995. Only five respondents reported that they had
cancelled their commercial insurance since January 1995. The most prevalent type
of commercial insurance was dental insurance (5495 of those with commercial
insurance), followed by insurance for operations and private physicians (2596 of those
with commercial insurance).

Transfer among Sick Funds
■ Mostof the survey population was awareof their right to transfer amongsick funds.

Seventyifve percent of the respondents agreed with the statement, "every resident
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may choose a sick fund, which must accept him unconditionally for membership" ;8 70

believed this statement was incorrect, and 1790 did not know whether or not it was
correct.

■ Nevertheless, the law didnot inducea waveof transfers amongsick funds. Only 2 90
of the respondents had transferred to another sick fund during the first eight months
of 1995.5 During the ifve years preceding the law^ implementation, 1290 of the
respondents had changed sick funds.

■ There is the potential for further transfers in the future. About 1696 of the
respondents believed they would receive better service from another sick fund. The
main reasons these respondents had nevertheless not transferred to their preferred sick
fund were: "laziness and passivity"; "the sick fund has no branches where I live";
and "fear that the sick fund will reject me or make it difficult for me to join".

■ There are still reports that sick funds reject applicants, although their number is
negligible. Five people (who constitute less than 0.570of the respondents) stated that
they had tired to join a sick fund duirng 1995, but were rejected. Four percent of
them stated that they had been rejected by one or another sick fund at some time in
the past.

Attitudes toward the Law's Inlfuence on Equality
■ A significant portionof the respondents had yettoform an opinion about how the law

would affect the public. Most of the prevailing opinions, however, were positive,
reflecting changes brought about by the law. For example, when asked whether they
believed the elderly would find it easier to join a given sick fund now than they had
in the past, 4490 had no opinion, but 4590 agreed with the statement and only 1192>

disagreed. Similarly, when asked whether they believed that the poor and the wealthy
were currently receiving more equal levels of medical service than they had in the
past, about 2990 had no opinion, about 4690 agreed with the statement and about 25 90

disagreed.

■ Nearly halfofthe respondents believed that those with lower incomes were paying less
health tax than in the past, while only about 1096 believed that those with higher
incomes were paying less.

5 This period included one oppotrunity for transfer (July 1, 1995).
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Availability and Accessibility of Services
Two measures of availability and accessibility were examined: reception hours, and the
arrival/waiting time to see a physician.

■ The reception hours of the laboratories were more problematic than were general
oiffce hours. Respondents were asked the degree to which the reception hours of
various services were convenient for them. Only66% of the respondents said that
the hours during which it was possible to undergo a laboratory test were convenient,
while 8496 said that general office hours were convenient, 1X70 that the family
physician's reception hours were convenient, and 1X70 that the specialists' reception
hours were convenient.

■ Mostof the respondents were satisifed with the accessibility totheir family physician,
but satisfaction with the waiting times to see a specialist were relatively low.
Respondents were asked to state whether the following seemed to them to be
reasonable: the waiting time in the family physician's clinic; the time it took to
arrive at the clinic; and the time elapsed between making an appointment to see a
specialist and the actual appointment. Of those who had consulted a specialist, only
66^1 thought the time between making an appointment to see a specialist and the
actual appointment was reasonable. The time it took to get to the family physician's
clinic was reported as being reasonable by 9096 of the respondents, while only 1370
of the respondents felt the time spent waiting in the clinic to see the family physician
was reasonable. These opinions can be understood in the context of the following:
It took86 9£ of the respondents less than a quarter of an hour to get to their family
physician's clinic; 5970 waited less than a quarter of an hour to see their family
physician; and 5696 waited less than a week between making an appointment to see
a specialist and the actual appointment (2170 waited more than two weeks).

■ Claims that thesick funds otfen prevent necessary hospitalization were not conifrmed
by the survey. Three percent of the respondents stated that they had needed to be
hospitalized but were not hospitalized; however about half of them reported that they
had deferred hospitalization. In the remainder of cases, the sick fund or hospital had
prevented hospitalization. In 1995, no cases were found of people who were refused
hospitalization by their sick fund.

Satisfaction with Sick Fund Services
The survey was intended to serve as a channel through which sick fund members could
express their opinion of services, and the sick funds use this information to improve services.

■ In general, respondents expressed satisfaction with thesickfunds. Eightyfour percent
were satisfied with their sick fund overall. Ninetyfour percent of the respondents
were satisfied or very satisfied with the maintenance of sick fund facilities,90 % were
satisfied with the demeanor of their family physician,87 % with the demeanor of the
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nurses, 8396 with the familyphysician's professionalism, 81 90 with the attitudeof the
office staff, and 8096 with the professionalism of specialists afifliated with the sick
fund. Seventynine percent were satisfied with laboratory services, and a similar
percentage with the ease of obtaining a promissory for coverage. Seventythree
percent were satisfied with the selection of medications.

Figure 5: Satisfaction with Aspects of Sick Fund Services

Type of Service
■■■■!■M1nBIBMII1nffIIMIIB^Wll^W^l"l;'l''TS^ _.

Maintenanceof facilities ^^₪BS^ggfggg/^^g//^gg₪gggg^^₪ggggff .#
Family physician's attitude ^^^^^^^^HH^IIHHhHHBHHHHHeI 90

Nurses attitude ^H^Qm|^m^^m^g^2_ __j5HHHBb87
Family physician's professionalism J^^EBBBhHh^^^^^BBHH^EBIHB 83

c^ce staffs attitude ^^^^omm^m^mmlfm^ip*1
Specialist's professionalism ^^lfJB^HIi^^HH^1^9HsHHHiiH 80

Laboratory services ^^^^^^^^^^^^^^^^^^K|^^Blj]9ifBj|2^^■^*
Referrals^^^^^iffH^Q^^|^m^gfggm|||^£gjg |?*

Selection of medications ^BB^BBI^^^HH^WBw"'^^^^™"*'''73 :
IiIiI'I ■ 1 1

0 20 40 60 80 100

| Satisifed Very satisfied

■ Satisfaction with the law increased according to satisfaction with thesickfund. Sixty
three percent of the respondents who were satisfied with their sick fund were also
satisfied with the law, while of those who were dissatisfied with their sick fund, only
4690 were satisfied with the law.

■ The satisfaction of veteran Israelis and immigrants differed, but there were no
differences in satisfaction by age group or income level. Immigrants from the former
Soviet Union (who had arrived in Israel since 1989) expressed relatively little
satisfaction with their sick fund (6690 were satisfied or very satisfied), compared to
veteran Jewish Israelis (8596) and Arab Israelis (8996). There were no significant
differences in the satisfaction of younger and older Israelis, or of those with lower
or higher incomes.
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■ The level of satisfaction with several aspects of service differed by sick fund.
Differences were greatest concerning satisfaction with the professionalism of
specialists, the selection of medications available, laboratory services and the
maintenance of sick fund facilities. No significant differences were found regarding
the attitude of family physicians, nurses and office staff, or the ease with which it was
possible to receive referrals or reimbursement. Ninetyfour percent of the members
of Meuhedet were satisfied or very satisfied with their sick fund's services overall,
compared to93 % of the members of Maccabi,89 9£ of the members of Leumit, and
8096 of the members of KHC.

Mental Health
■ For the first time, this survey makes it possible to estimate the extent of need for

mental health services; it thereby provides a basis for monitoring changes in the
provisionofmental health services. Twentyseven percent of the respondents reported
that they had at some time felt overwhelming mental distress; however, only 3896 of
them had sought help. Thirtynine percent of those who had sought help had turned
to a psychologist or psychiatrist, 25V0 to their family physician, 7% to a social
worker or the welfare services, 496 to a psychiatric hospital, and the remainder to a
friend, relative, or someone else. Seventyfour percent of those who had not sought
emotional help explained that they had ultimately managed to overcome their distress
alone.

■ Seventy percent of the respondents were aware that, under the law, the sick funds
were obligated to provide mental health services to their members. Only 170 thought
the sick funds were not obligated to provide these services, and the remainder had no
opinion.

Steps toward Further Work
A series of reports are planned which will examine in depth these and other issues.

The present survey was conducted less than a year after implementation of the law. In order
to continue monitoring the effect of the law on changes in the health system, the JDC
Brookdale Institute intends to again conduct this survey, in a similar format, in 1996.
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