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תקציר

ומגמה ואחרות, טכנולוגיות מבניות, תמורות בישראל הבריאות במערכת התרחשו האחרון בעשור
אלו, בתהליכים קבוע מרכיב הוא הכלכלי שהגורם מאחר הבאות. בשנים גם להתבסס עשויה זו

בכללותה. המערכת על אור לשפוך עשויה ומאפייניהם היקפם התשלומים, מרכיב הבנת

רפואיים^/ לא שירותים ועל רפואיים שירותים על מאושפזים של את/הוצאותיהם בודק זה דוח
או למנתחים תשלומים נכללים הרפואיים בשירותים האחרונות. בשנים בבתיחולים שהתפתחו
וכן יותר אישי יחס לקבלת בתמורה או רפואי טיפול לקבלת בתמורה ולאחיות, אחרים לרופאים
טלוויזיה שכירת טלפון, שכירת כוללים רפואיים הלא והשירותים ותרופות; רפואי לציוד תשלומים

ומזון.

בבתי מאושפזים כ2,700 בקרב ברוקדייל, בג'וינטמכון ,1993 בסתיו שנערך סקר על מבוסס הדוח
הסתכמו המשלמים של והוצאותיהם אשפוזם, בתקופת הוצאות היו מהם ל^30 כלליים. חולים
טיפול או אחות (רופא, רפואיים שירותים על כי מתברר מעמיקה בבחינה בממוצע. ש"ח בכ500
באחוזים מסתכם המשלמים היקף אך גבוהים, סכומים שולמו מכסות) אינן שקופותהחולים
שכירת טלפון, (שכירת לארפואיים שירותים על המשלמים אחוז זאת, לעומת בלבד. ספורים

נמוכים. הסכומים אך יותר, גבוה ומזון) טלוויזיה

חולים בקרב הכירורגית, בחטיבה מאושפזים בקרב יחסית גבוה המשלמים שיעור כי העלה הדוח
נמוכות ורוסית ערבית דוברי של הוצאותיהם גרושים; ובקרב חודשים משלושה יותר המאושפזים
ילידי הם יותר גדול ובהיקף יותר גבוהות הוצאות בעלי העברית דוברי וכי עברית דוברי של מאלו
פחות שאושפזו ומי יולדות ערבית, דוברי בעיקר הם משלמים שאינם מי זאת לעומת אסיהאפריקה;
להשכלתו הכירורגית. בחטיבה היו ביותר הגבוהות ההוצאות כי בסקר נמצא עוד משבוע.

הכספית. ההוצאה גובה עם משמעותי קשר אין המאושפז של ולהכנסתו

מהחולים 1970 החולים; לבית רפואי ציוד או תרופות להביא נדרשו מהמאושפזים אחוזים עשרה
(חלקית) השתתפות ובעבור אמבולנס בעבור בעיקר החזר, קיבלו כלשהו שירות על ששילמו

בטיפולים.

קופתחולים מבוטחי של הוצאותיהם ניכרים: הבדלים מסתמנים הקופות מבוטחי בין בהשוואה
יותר מהקופות מקבלים גם הם אך יותר, גבוהות אמנם לאומית קופתחולים מבוטחי ושל מאוחדת

אלה. בקופות הנהוגים התשלום הסדרי בשל כנראה, זאת, החזרים;

רפורמה. של בעידן האשפוז בזמן הפרט בהוצאות מגמות אחר למעקב חשוב בסיס הם ^הממצאים



תודות

ממשרד מוהליבר ומיה הנדלסמן מאיר בןנון, גבי המחקר: של ההיגוי ועדת לחברי להודות ברצוננו
מג'וינטמכון ברודסקי וג'ני פקטור חיים הכללית; מקופתחולים רוזנבלוט מיכאל הבריאות;

ברוקדייל.

הדוחות: ובכתיבת הממצאים בניתוח ובביצועו, המחקר בארגון רבות שעמל המחקר לצוות תודה
תודה אוטנשטיין. ונעמי איבנקובסקי מיכל ברג, איילת טרגין, מרק אפשטיין, דורית דובני, אביגיל
השדה. עבודת התקדמות אחר למעקב הממוחשבת התכנית את שבנתה אשר, לעדינה מיוחדת
ברבריאן לענת ולבסוף ובהערות, בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון צוות חברי לכל גם תודה

בהדפסה. שסייעה שיזגל ולאילנה העריכה על
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המחקר ומסרות מבוא .1
ומגמה ואחרות, טכנולוגיות מבניות, תמורות בישראל הבריאות במערכת התרחשו האחרון בעשור
השני, כחוט הכלכלי הגורם עובר אלו שבתהליכים מאחר הבאות. בשנים להתבסס עשויה עוד זו

בכללותה. המערכת על אור לשפוך עשויה ומאפייניהם היקפם התשלומים, מרכיב הבנת

שכירת כגון רפואיים, לא ושירותים רשמיים פרטיים רפואה שירותי פותחו מבתיהחולים בחלק
אחרים, לרופאים או למנתחים בלתיחוקיים תשלומים מערכת התפתחה כן כמו וטלוויזיה. טלפון
יותר. אישי יחס למתן בתמורה או רפואי, טיפול לקבלת או לניתוח ההמתנה משך לקיצור בתמורה

קופת ושל הבריאות משרד של בבתיהחולים ראשית, סיבות: כמה בשל ציבורי, עניין עורר הדבר
מהשיטה, סלידתם את הביעו בציבור רבים שנית, חוקיים; אינם אלו תשלומים הכללית חולים
בשכבות עמיתיהם לו שזוכים מזה יותר וטוב זמין בטיפול לזכות אמצעים לבעלי שמאפשרת
או לניתוח ההמתנה משך התשלום, שבעקבות בלבד זו שלא הייתה הרווחת הטענה החלשות.
ועל החיים תוחלת על להשפיע ואף יותר, טובה להיות עשויה הטיפול שאיכות אלא מתקצר, לטיפול
השייכים מבוטחים על גם כבד נטל הם אלו שתשלומים תחושה בציבור שררה כן כמו איכותם.
האחיות בבתיהחולים: הסגל בקרב מתח נוצר זאת שיטה בעקבות לבסוף, הבינוני; למעמד
הם שגם אף "מיוחדות", בהכנסות זוכים הבכירים הרופאים שרק כך על קבלו הזוטרים והרופאים
פרטיות חוק הצעות הגשת באמצעות  המצב לשיפור הניסיונות כל "פרטי". בחולה מטפלים

עתה. עד יפה עלו לא  בכנסת

,(1994 (הלמ"ס לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה עלידי שנערך ,1992/93 המשפחה הוצאות בסקר
סוף (במחירי לחודש ש"ח בכ147 שהסתכמה כלשהי, הוצאה הוציאו הבית ממשקי ש^17 נמצא
בדיקות וכן אמבולנס אחות, פרטי, ניתוח פרטי, רופא הכוללים פרטיים, שירותים על ,(1992
בבתי לאשפוז הקשורות ההוצאות את לבודד אפשר אי עדיין אלה, נתונים פי על אולם, וטיפולים.

הכלליים. החולים

איפעם שילמו המדינה מתושבי שכ^9 הראה ,1995 מאי בחודש שנעשה טלסקר, חברת של סקר
מ6070 שיותר נמצא גם סקר באותו ציבורי. בביתחולים שקיבלו רפואי לטיפול בתמורה לרופא,
ואין ההוצאה, גובה על נשאלו לא המרואיינים זאת, עם שלילית. תופעה שזו סבורים מהאוכלוסייה

התשלום. מועד על מידע

ואת השחורה הרפואה תופעת היקף את 1992 משנת במחקרם בדקו נוי ושלמה לחמן רן ד"ר
בתיהחולים את וכן אותם אפיינו הם הנושא. על חולים ושל רופאים של דעותיהם פי על מאפייניה,
מסוים באזור התמקדו שהם לציין יש נמוכים. או גבוהים התופעה היקפי שבהם המחלקות ואת

חוקיים. לא ובתשלומים

1



באפיון להעמיק שמאפשר מה המאושפזים; באוכלוסיית בהתמקדותו הוא זה דוח של ייחודו
כאחד. הוצאותיהם ובמרכיבי המשלמים

והשיסה המדגם האוכלוסייה, .2
בתיחולים בעשרה ויותר לילות שני שאושפזו חולים, כ2,700 שמילאו שאלונים על מתבסס הניתוח
נכללים לא זו באוכלוסייה .14/11/9317/10/93 בתאריכים ושוחררו רפואיים1 במרכזים או
בדואר נשלחו השאלונים .18 לגיל מתחת וילדים ופסיכיאטריות סיעודיות במחלקות מאושפזים
ביתהחולים, בחירת הבאים: בנושאים שאלות כללו והם מאושפזים, 3,450 של מקרי למדגם
הבריאות במצב שיפור אחראי, רופא כאבים, (צפיפות, האשפוז מאפייני לאשפוז, וקבלה הרשמה
כולל מבט לאשפוז, הקשורות כספיות הוצאות באשפוז, שונים תחומים על החולה הערכות וכד'),
שלושה ל£819. הגיע לסקר ההיענות שיעור למיופהכוח. ונספח דמוגרפיים פרטים האשפוז, על
בעיות בשל השאלונים את מילאו לא 109?< ויתר אותרו, לא £69 להשתתף, סירבו מהנדגמים אחוזים

דמ95234). המכון בפרסום המחקר שיטות (פירוט אחרת מגבלה או שפה מנטליות,

ממצאים .3
הבאות: השאלות לשש הנוגעים הממצאים סוכמו בדוח

מה ג. באשפוז; הקשורות ההוצאות סך התפלגות מהי ב. למאושפזים; יש תוצאות סוגי אילו א.
השונים; ההוצאה לסעיפי הכספי האומדן מהו ד. להוצאות; סוציודמוגרפיים משתנים בין הקשר
החולים מידה באיזו ו. תרופות; או ציוד מביתם להביא או לקנות נדרשים החולים מידה באיזו ה.

כספי. החזר לקבל לקופות פונים

וסיווגן באשפוז הקשורות הוצאות .3.1
הוצאות ?%13tהיו מתוכם, אשפוזם2. בזמן כספיות הוצאות על >£ל30 דיווחו המאושפזים, כלל מבין
לא שירותים על הוצאות היו ול^18 וכד') תרופות רפואי, ציוד אחות, (רופא, רפואיים שירותים על
£29, רפואיים, שירותים על הוצאות להם שהיו מי מבין מזון. ועל טלוויזיה על טלפון, על  רפואיים
תמורתו את מחזירות אינן שקופותהחולים טיפול, על 396 תרופות3; על 5?0 רפואי, ציוד על שילמו
(מקצתם פרטית לאחות שילמו וכ£?1 רופא, בחירת על שילמו \y0 פלסטיים); ניתוחים (למשל,
אחרים, שירותים על הוצאות להם שהיו מי בקרב אחד). רפואי משירות ליותר תשלום על דיווחו
ההוצאה. סוג לפי מספרם, ואת המדווחים אחוז את מציג 1 לוח טלפון. שכירת על שילמו 6ל13

"כרמל" ביתרוולים ברזילי, עלשם הרפואי המרכז בניציון, הרפואי המרכז הבאים: במוסדות נעשה הסקר 1

ומרכז "קפלן" ביתחולים נהריה,  המערבי לגליל האזורי ביתהחולים ("מאיר"), ספיר רפואי מרכז חיפה,
בארץ. הכלליות האשפוז מיטות מכלל %47d אלה במוסדות רמב"ם. רפואי

באשפוז. הקשורות הוצאות על השאלה על השיבו לא מהמרואיינים 3.4X 2

המביאים בין הקשר בדיקת מתוך תרופות. בעבור תשלום גובים אינם בתיהחולים שונים, גורמים לדברי 3
התרופות עבור כנראה הן תרופות על שההוצאות עלה תרופות על שמוציאים מי לבין מביתם תרופות

מביתם. להביא נתבקשו שהחולים

2



הוצאה סוג לפי מדווחים, :1 לוח
במספרים באחוזים הוצאה סוג

767 29.6 כללי* 0הכ
357 13.3 סה"כ*  רפואיות הוצאות
61 2.4 רפואי ציוד
129 5.0 תרופות
76 2.9 קופ"ח בידי מכוסה לא טיפול
22 0.8 רופא בחירת
8 0.3 תור הקדמת

20 0.8 פרטית אחות
70 2.7 אמבולנס
9 0.4 תחבושות ו

22 0.9 עדשות
23 0.9 אחר

462 17.9 0ה"כ*  לארפואיות הוצאות
335 13.0 טלפון
120 4.7 טלוויזיה
135 5_2 מזון

הוצאה. סוגי כמה על שדיווחו חולים יש (*)

באשפוז הקשורות ההוצאות 0ן התפלגות .3.2
רק אולם האשפוז, בזמן הוצאות להם שהיו ציינו המרואיינים מכלל כ3070 לעיל, כאמור אמנם,
הוצאות היו ל2496 ההוצאות,5 סך על המדווחים מבין ההוצאות*. גובה על דיווחו מהם כ6ל75
1096 של הוצאותיהם ש"ר1; ל500 ש"ח 100 בין היו מהמרואיינים 569?< של הוצאותיהם ש"ח; 100 עד
סך ויותר. ש"ח 1,000 היו מהמרואיינים 996 של והוצאותיהם ש"ח ל1,000 500 בין נעו מהמרואיינים
אשפוז). ליום ש"ח 20 שהם למאושפז, ש"ח 120) למדווח בממוצע ש"ח בכ500 הסתכמו ההוצאות
אשפוזים אלף כ800 שהיו ובהנחה דומה היה ההוצאות היקף אחרים בבתיחולים שגם בהנחה
האשפוז, (מוסדות ש"ח מיליון 100 מעל היא כללי באשפוז החולים של הוצאתם שסך הרי בשנה,

.(1994 הבריאות, משרד

בתי בין שלושה) פי (עד הממוצעת התשלומים ברמת פערים מתגלים בתיהחולים בין מהשוואה
נמוכות. הוצאות בממוצע היו שבהם בתיחולים לבין גבוהות, הוצאות היו שבהם החולים
הגבוהות הן ההוצאות הכירורגית שבחטיבה מתברר השונות החטיבות של ההוצאות בין מהשוואה
הכירורגית, בחטיבה .(2 (לוח ביותר הנמוכה ההוצאה נמצאה שבה היולדות, מחלקת לעומת ביותר,
כמו .296  ובנשים 496  הפנימית בחטיבה ;(796) ביותר הגבוה הוא ש"ח 500 מעל המוציאים אחוז

מאוד מעטים פירטו גובהה, על דיווחו ולא אשפוז על כלשהי הוצאה שהוציאו שציינו המאושפזים מבין 4
מנסים אם הוצאותיהם. פי על מדווחים, הלא את לאפיין איאפשר לפיכך, הספציפיות, הוצאותיהם את
שאושפזו חולים של גבוה מעט אחוז מוצאים חברתייםכלכליים, משתנים לפי הלאמדווחים, את לאפיין

בביתהחולים. שבוע עד

.1993 סוף במחירי מוצגות ההוצאות 5
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במתן גם הנראה, ככל כרוך, ארוך אשפוז ההוצאות. ובין האשפוז משך בין מאוד חזק קשר יש כן,
.(1992 ונוי, (לחמן הנאה וטובות מתנות

להוצאות סוצ'ודמוגרפ"ם משתנים בין iwpn .3.3
משתנים לפי הכספיות, ההוצאות ממוצעי ואת כלשהי הוצאה על המדווחים אחוז את מציג 2 לוח

ואחרים. סוציודמוגרפיים

כי: עולה מהלוח
יתר לעומת יותר, גבוה מקרבם המדווחים אחוז וגם יותר, מוציאים אסיהאפריקה ילידי .

האוכלוסייה; קבוצות
עברית לדוברי בהשוואה ביותר, הנמוכה ההוצאה את הוציאו לשעבר המועצות מברית עולים .

בארץ; הוותיקים היהודים מהוצאות כמחצית  ערבית או
היא 43 עד בגילים יולדות של הוצאתן ביותר; הגבוהה היא (6455) הביניים בגיל ההוצאה .

באמצע;  הקשישים של הוצאתם ואילו ביותר, הנמוכה
קופת ממבוטחי פחות להוציא נטו מכבי קופתחולים ומבוטחי הכללית קופתחולים מבוטחי .
סטטיסטית; מובהקים אינם ההבדלים אך לאומית, קופתחולים וממבוטחי מאוחדת חולים
מאושפזים לעומת בממוצע, פחות מוציאות בלבד, ש"ח ב209 הסתכמה הוצאתן אשר יולדות, .

אחרות; בחטיבות
הכספיות. ההוצאות גובה עם משמעותי קשר אין המאושפז של ולהכנסתו להשכלתו .

לאחוז באשר אוכלוסייה קבוצות בין הבדלים המזהה רבמשתני ניתוח תוצאות מובאות 3 בלוח
יחסית גדול ההוצאות בעלי המאושפזים ואחוז הדדיות) השפעות (בנטרול קבוצה בכל המוציאים
שבועות שלושה מעל היה אשפוזם שמשך מאושפזים הכירורגית, בחטיבה המאושפזים בקרב
שבוע עד אושפזו ושהם יולדות ערבית, דוברי שהם בכך מאופיינים הלאמשלמים לעומתם, וגדושים.
בחטיבה חטיבה. בכל שונים מאפיינים מתקבלים בנפרד חטיבה כל בוחנים כאשר .(3 (לוח
גברים בולטים הפנימית בחטיבה לאומית. וקופתחולים מסוימים בתיחולים בולטים הכירורגית

ההוצאה. קיום על שמשפיע מסוים, משתנה אין נשיםיולדות ובחטיבת גרושים,

להסבר רגרסיות של ניתוח גם נקטנו המאושפזים, תכונות בין ההדדיות ההשפעות את לנטרל כדי
תכונה כל לתרומת כספיים אומדנים המבטאים רגרסיה, מקדמי מוצגים 4 בלוח ההוצאות. סך
השפעה יש הכירורגית בחטיבה לאשפוז רק כי עולה מהלוח באשפוז. הקשורות ההוצאות לסך
רגרסיה של דומה מודל בעזרת מנתחים, אם ש"ח). (ב228 ההוצאות סך הגדלת על מובהקת
כירורגית ובחטיבה פנימית בחטיבה כי מתקבל חטיבה, בכל המשפיעים המשתנים את מרובה,
לאומית ובקופתחולים ב"מאוחדת" (כאשר ההוצאות סך על מובהקת השפעה לקופתהחולים
מבוגרת שהיולדת וככל משפיע, הגיל נשיםיולדות בחטיבת זאת, לעומת יותר), גבוהות ההוצאות

האשפוז. בזמן הוצאתה עולה כן  יותר

4
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נבחרות תכונות לפי המדווחים, ואחוז למדווח כספיות הוצאות ממוצעי :2 לוח
ןיש"ח) תקן סטיית המדווחים אחוז ש^ח

51 30 504 סהכ
לידה 'בשת

169 36 691 אסיהאפריקה
98 29 505 אירופהאמריקה
70 29 429 ישראל

שפה
63 31 546 עברית
109 25 427 ערבית
39 27 241 רוסית

מין
66 27 451 נשים
75 32 574 גברים

אשפוז משך
33 28 358 שבוע עד
94 32 506 שבועיים עד שבוע
683 30 1773 שבועות 3 עד שבועיים
577 46 1527 ויותר שבועות 3

גיל
201 30 429 24 עד
61 26 349 3425
136 28 458 4434
107 29 494 5445
250 29 900 6455
87 32 456 7465
151 31 557 +75

קופ"ח
50 29 452 כללית
166 28 503 מכבי
382 34 844 מאוחדת
302 33 718 לאומית

משפחתי מצב
65 28 515 נשואים
243 33 640 רווקים
119 42 416 גרושים
101 33 455 אלמנים

חט'בה
72 30 439 פנימית
98 35 659 כירורגית
51 23 282 נשיםיולדות
36 20 209 יולדות מזה:

השכלה
99 31 499 יסודית
263 28 717 ביניים חט'
457 34 773 ישיבה
192 27 568 מקצועי תיכון
91 29 371 עיוני תיכון
127 29 269 עלתיכוני
144 28 605 אוניברסיטה

(שיח) בחודש הכנסה
89 32 466 1,500 עד
112 32 518 3,0001,500
78 27 390 4,500,3,000
123 27 605 +4.500
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(2,677=א) הוצאות קיום להסבר לוגיסטית רגרסיה :3 לוח
הבסיס t b דמי משתני

בי"ח גודל
קטנים חולים בתי 0.418 0.0495 גדולים בתיחולים

שפה
עברית 2.000 0.3916* ערבית
עברית 1.562 0.3842 רוסית

קופיח
כללית 0.730 0.2250 מאוחדת
כללית 0.448 0.0818 מכבי
כללית 0.946 0.2008 לאומית

לחודש) (ש"ח הכנסה
3,0004,500 1.293 0.2164 3,000 עד
3,0004,500 0.482 0.0966 +4,500

חט'בה
נשים/יולדות 2.640 0.6061 * פנימית
נשים/יולדות 4.315 0.9172* כירורגית

ג>
3544 1.437 0.3673 24 עד
3544 0.911 0.2266 3425
3544 0.259 0.0597 5445
3544 0.689 0.1553 6455
3544 0.658 0.1656 +65

מ'ו
נשים 0.973 0.1399 גברים

השכלה
תיכונית מעל 0.431 0.0616 תיכונית עד

משפחתי מצב
נשואים 2.649 0.7658* גרושים
נשואים 0.274 0.0597 אלמנים
נשואים 0.977 0.2873 רווקים

לידה יבשת
ישראל 0.762 0.1534 אסיהאפריקה
ישראל 1.287 0.2403 אירופהאמריקה

596 של ברמה מובהק משתנה *
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(N=2,677) נבחרות תכונות לפי ההוצאות, סך להסבר מרובה רגרסיה :4 לוח
הבסיס T B דמי משתני

בי"ח גודל
קטנים חולים בתי 1.412 49 גדולים בתיחולים

שפה
עברית 1.120 61 ערבית
עברית 1.116 76 רוסית

קופ"ח
כללית 2.207 204 מאוחדת
כללית 1.078 57 מכבי
כללית 2.725 171 לאומית

לחודש) (שיח הכנסה
3,0004,500 1.107 54 3,000 עד
3,0004,500 1.431 83 +4,500

חטיבה
נשים/יולדות 1.505 99 פנימית
נשים/יולדות 3.705 228* כירורגית

גיל
3544 0.045 3 24 עד
3544 0.270 20 3425
3544 0.707 53 5445
3544 0.479 36 6455
3544 0.677 57 +65

סין
נשים 0.640 28 גברים

השכלה
תיכון עד 0.481 20 תיכון מעל

משפחתי מצב
נשואים 0.104 49 גרושים
נשואים 0.320 150 אלמנים
נשואים 0.068 32 רווקים

לידה יבשת
ישראל 0.298 18 אסיהאפריקה
ישראל 0.484 ;27 אירופהאמריקה

570 של ברמה מובהק משתנה *

התוצאה לסעיפי כספיים אומדנים .3.4
נושא על ללמוד אפשר זאת, עם ההוצאה. סוג לפי הוצאותיהם, את לפרט נתבקשו לא המרואיינים
הדיכוטומיים, המשתנים בעזרת הוסברו הכספיות ההוצאות סך מרובה. רגרסיה באמצעות זה

Y = a +Eb;Xi המודל: לפי ,(1 בלוח (כמפורט סוג בכל הוצאה קיום המציינים
קבוע = a כאשר:

i לסעיף הוצאה רמת מקדם = yf
ההוצאות סה"כ = Y

i סעיף על הוצאה אין 01.
i סעיף על הוצאה יש 1 / ~ 1
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בין הסכומים הפרשי על אינדיקציה נותנים המרובה ברגרסיה 5 בלוח המופיעים המקדמים
רופא שירותי על ששילמו מי כלומר, שלא. מי לבין זה בסעיף כלשהי הוצאה שהוציאו מאושפזים
ששילמו מי אלה; מעין שירותים על שילמו שלא ממי יותר ש"ח 2,364 שילמו תור) הקדמת (כולל
הוא במודל שהתקבל ה^ הלאה. וכן ש"ח, כ1,227 שילמו מכסה, לא החולים שקופת טיפול, על

.21.270

(N=568) ההוצאה סוג לפי ההוצאות, סך להסבר מרובה רגרסיה מקדמי :5 לוח
T BETA B

7.97 0.304 2,364* רופא
7.91 0.314 1,227* מכסה לא שקופתחולים טיפול
3.28 0.126 942* פרטית אחות
5.46 0.210 895* רפואי ציוד
3.12 0.131 414* מזון
2.62 0.108 366* תרופות
1.96 0.083 339 אמבולנס
1.76 0.073 303 אחר
2.65 0.114 284* טלפון
1.93 0.078 276 טלוויזיה
1.^ !ל!1 קבוע

596 של ברמה מובהק משתנה *

על עדשות, על וכן וטלוויזיה טלפונים תעריפי על ביתהחולים לנתוני שבהשוואה לציין חשוב
שעליהם ההוצאה, לאומדני מאוד טובה התאמה נמצאה פרטית, אחות תעריפי ועל אמבולנס

זה. בסקר המאושפזים דיווחו

בחטיבה ובסכומים. ההוצאה בסוגי הבדלים מתקבלים בנפרד חטיבה לכל ההוצאות בניתוח
כ1,600 ולתרופות, רפואי לציוד ש"ח כ1,800 לכ4,000ש"ר1; הגיע לרופא ההוצאה מקדם הכירורגית
של מקדמים התקבלו וטלפון, אוכל על  זאת ולעומת מכסה, לא שקופתחולים לטיפול, ש"ח
טיפול, על הם הגבוהים הרגרסיה מקדמי הפנימית בחטיבה בהתאמה. ש"ח, ו500 ש"ח כ900
ההוצאות נשיםיולדות אצל פרטית. לאחות ש"ח וכ1,400 ש"ח כ1,600 מכסה; לא שקופתהחולים
לא שקופתהחולים לטיפול, וכ400 רפואי; לציוד ש"ח 500 ש"ח, כ1,600  לרופא הן הגבוהות

מכסה.

מהבית הבאתם או תרופות או ציוד קניית .3.5
בבית לשימוש מביתם, תרופות או רפואי ציוד להביא נדרשו כי דיווחו מהמאושפזים אחוזים עשרה
המביאים באחוז בתיהחולים בין ההבדלים את אולםכשבוחנים תרופות. הביאו מרביתם החולים,

ל2096. >£ל8 בין  מאוד גדולים פערים מוצאים ציוד, או תרופות מביתם

8



מקופותהרוול'ם הוצאות החזר .3.6
החולים) מכלל כ£59 שהם מאושפזים, 132) הוצאות להם שהיו מהחולים אחוזים עשר תשעה
קיבלו החזר, ושביקשו הוצאות להם שהיו מי שמבין עולה 6 מלוח מקופתהחולים. החזר ביקשו
על חלקי החזר קיבלו החזר מהמבקשים 429S שהם חולים, 65) כלשהו החזר כמחציתם
דומה ההתפלגות ש"ח 500 שמעל ההוצאות בעלי בקרב מלא). החזר קיבלו 89J ועוד הוצאותיהם,

מלא. או חלקי החזר קיבלו המבקשים מבין 52^0 

הערכה, כך על לקבל אפשר אולם החזרים, מקבלים הוצאות אילו על לדעת אפשר אי מהנתונים
לראות אפשר זו, בהסתייגות בהתחשב מקופתחולים. החזר שקיבלו מי של הוצאותיהם סוג לפי
אותן מכסה אינה שקופתהחולים לטיפול הוצאות על החזרים יותר מקבלים כלל שבדרך ,6 בלוח
רק רפואי, ציוד על הוצאות להם שהיו מי מבין רפואי. ציוד ועל תרופות על ופחות אמבולנס ועל
על המוציאים מבין מלא). או (חלקי כלשהו החזר קיבלו החזר) מהמבקשים £399 (שהם 1296

שהוציאו מי מבין זאת, לעומת החזר. קיבלו החזר) מהמבקשים ממחצית יותר (שהם £149. תרופות,
כלשהו החזר קיבלו החזר) מהמבקשים £599) 2670 קופתהחולים בידי מכוסה שלא טיפול, על
36X) £229. אמבולנס, על שהוציאו מי מבין אחרות). הוצאות בגין הנראה (ככל מקופתהחולים

החזר. קיבלו החזר) מהמבקשים

החזר המבקשים אחוז כי מראה ו7), 6 (לוחות המבטחת קופתהחולים לפי ההוצאות, החזר ניתוח
במיוחד וגבוה מכבי ובקופתחולים הכללית בקופתחולים נמוך הוא הוצאות להם שהיו מי מבין
47 % (שהם כ296 מכבי, וקופתחולים הכללית קופתחולים מבוטחי מבין מאוחדת. בקופתחולים
בקופתחולים החזר, קיבלו מכבי) בקופתחולים 54X0 הכללית בקופתחולים החזר מהמבקשים
לאומית ובקופתחולים החזר) מהמבקשים £549) £79  ביותר הגבוה הוא ההחזר שיעור מאוחדת

מקופתהחולים). החזר מהמבקשים 6296) 496

(באחוזים) הקופה ולפי הוצאה(*) סוג לפי מקופתהחולים, הוצאות החזר מקבלי :6 לוח
החזר קיבלו החזר קיבלו ביקשו

החזר) (מהמבקשים הוצאות) להם שהיו איו (מתוך החזר
מלא חלקי מלא חלקי

8 42 1 7 19 0היכ
ההוצאה 0וג

6 33 2 10 31 רפואי ציוד
 55  14 26 תרופות
3 56 1 24 44 מכסה לא שקופ"ח טיפול
2 33 2 21 63 אמבולנס

קופ"רו
6 42 1 7 17 כללית

23 31 4 5 17 מכבי
15 39 7 16 41 מאוחדת
15 46 4 11 23 לאומית

המצוינים. ההוצאה סוגי על החזר קיבלו המקרים בכל לא (*)
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הקופה לפי המאושפזים, כלל מבין מקופתהחולים הוצאות החזר מקבלי :7 לוח
החזר קיבלו החזר ביקשו
מלא חלקי
0.4 2.0 4.8 0הכ

0.2 1.8 4.3 כללית
1.0 1.4 4.1 מכבי
2.0 49 9.8 מאוחדת
1^1 32 6^ לאומית

וסיכום דיון .4
כאחד. ובעולם בארץ  הבריאות מערכת את מעסיק בריאות לשירותי והתשלומים התגמול נושא
שירותים מעניקה אינה הממוסדת שהמערכת להעיד עשוי בביתחולים רפואה לשירותי והתשלום 7f
לאחות או תור, להקדמת למנתח, לשלם נזקק שהוא כך החולה; של המלאה רצונו לשביעות

פרטית.\

אינם לשלם המאושפזים שנאלצו הסכומים קטן, זה,6 מסקר שעולה כפי התופעה, שהיקף אף
לרופא המשלמים הכירורגית, בחטיבה במאושפזים מדובר כאשר בייחוד, ועיקר; כלל מבוטלים
כי שטוענים ונוי, לחמן של מסקנותיהם עם מתיישבות זה סקר מסקנות פרטית. לאחות או מנתח
משמעותי קשר אין וכי המחלקות, ביתר מאשר יותר גבוה לרופא התשלום הכירורגיות במחלקות
מ£79 יותר  רפואי ולציוד לתרופות באשר .(1992 ונוי, (לחמן החולים בית לגודל התופעה היקף בין
אלה חולים כל שכמעט בחשבון יובא אם מבוטל. לא אחוז זהו עבורם. שילמו מהמאושפזים

כלשהי. בקופתחולים מבוטחים

שהוצאותיהם מראה הסקר חברתית, מבט מנקודת באשפוז הכרוכות ההוצאות את בוחנים כאשר
ילידי העברית, דוברי מבין עברית. דוברי של הוצאותיהם לעומת נמוכות ורוסית ערבית דוברי של
שאין לציין יש זאת, עם יותר. גבוה המשלמים והיקף יותר, גבוהות הוצאות מוציאים אסיהאפריקה
האמצעים לבעלי שאמנם ייתכן למשפחה. ההכנסה רמת לפי או השכלה לפי משמעותיים, הבדלים
עקב לשלם, צריכים אינם אפילו הם המקרים במקצת אך בכירים, לרופאים יותר נוחה גישה יש
מה לשלם מוכנים אנשים בבריאות שכשמדובר הוא, לתופעה נוסף הסבר האישיים. קשריהם
יותר משכילים וכן אמצעים, וחסרי אמצעים בעלי בין הבדל ללא  טוב טיפול לקבל כדי שדרוש,

פחות. ומשכילים

התקבלו זה בסקר ציבורי. חולים בבית לרופא איפעם שילמו %9v התקבל טלסקר חברת שערכה בסקר 6
האחרון, אשפוזם על רק נשאלו שהאחרונים משום בניהשוואהל אינם הנתונים אך ששילמו, בודדים, אחוזים

חייהם. מהלך כל על ולא
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מאוחדת קופתחולים מבוטחי ושל לאומית קופתחולים מבוטחי של שהוצאותיהם עלה גם בסקר
הבדלים מקצת מכבי. קופתחולים מבוטחי ושל הכללית קופתחולים מבוטחי של מאלו גבוהות
המאושפזים אחוז למבוטחיהן. הקופות בין וההחזרים התשלום מהסדרי הנראה, ככל נובעים, אלה
מקבלי מאחוז שלושה פי גבוה מאוחדת מקופתחולים ותרופות רפואי ציוד עבור החזר שמקבלים
בקופתחולים ההחזרים מקבלי ואחוז הכללית, ובקופתחולים מכבי בקופתחולים ההחזרים

אלה. קופות בשתי ההחזרים מקבלי מאחוז שניים פי גבוה לאומית

שכירת על טלפון, שכירת על  הלארפואיות ההוצאות הן באשפוז הקשורות הוצאות של אחר סוג 
למרות המלונאיים. בתנאים שיפור לשם הן וטלוויזיה טלפון שכירת על ההוצאות מזון. ועל טלוויזיה
על התחרות בגלל הסקר, תקופת מאז אלו שירותים התרחבו בתיהחולים, בין שנמצאו ההבדלים
מרמת רצון שביעות אי על להצביע כדי בו יש מזון, על המשלמים אחוז זאת, עם יחד המאושפזים.
המרואיינים שנתנו הנמוכות בהערכות גם מאוד בולט זה ממצא בבתיהחולים. המוגש האוכל,

.(1995 ואחרים, (יובל ביתהחולים מטעם שמוגש לאוכל ביתהחולים חטיבות בכל

אחד, מצד האשפוז. במערכת מהתמורות ההוצאה דפוסי יושפעו כיצד לבדוק מעניין יהיה בעתיד
לדאוג אחריות עליהם ולהטיל לבתיהחולים יותר רבות סמכויות להאציל המגמה מסתמנת
טלפון, (שכירת והמלונאיים הפרטיים השירותים היצע הגדלת את לעודד שעשוי מה להכנסותיהם;
ביטוחים שבעתיד ייתכן זאת, לעומת ביתהחולים. בתוך המזון) איכות ושיפור טלוויזיה שכירת
תרופות, (כגון עצמו המאושפז ידי על מומנו כה שעד מהשירותים, חלק יממנו ופרטיים משלימים

וכו'). רפואי, ציוד מנתח, בחירת

מבוטלים. לא סכומים החולים משלמים בישראל האשפוז במערכת כי אפוא, מצאנו, זה במחקר
או לרופא הם ביותר הגבוהים והתשלומים הכירורגית; בחטיבה הן ביותר הגבוהות ההוצאות
להוציא נוטים וערבית רוסית דוברי  שפה לפי בהוצאות, פער שיש נמצא כן, כמו פרטית. לאחות
בין משמעותיים הבדלים או מגמה נמצאה שלא גם להזכיר חשוב עברית. דוברי לעומת פחות,
וגובהם התשלומים היקף יושפע כיצד לבחון מעניין יהיה בעתיד, הכנסה. או השכלה קבוצות
הבריאות במערכת הגוברת ומהתחרות ובקופותהחולים בבתיהחולים המתרחשות מהתמורות

בכלל.
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Abstract

During the past decade, Israel's health system has undergone structural, technological and other
changes, and this trend is likely to become stronger in coming years. Since economic factors are
a stable componentof change, understanding the extent and characteristicsof expenditures should
shed light on what is happening in the entire health system.

This report examines the medical and nonmedical expenditures of hospital patients, which have
become increasingly prevalent in recent years. Expenditures for medical services include
payments to surgeons, other physicians or nurses in exchange for medical treatment or more
personal attention, and payments for medical equipment and medications; and expenditures for
nonmedical services include renting a telephone or television or purchasing food.

The report is based on a survey of approximately 2,700 patients in acute hospitals, conducted in
the fall of 1993 by the JDCBrookdale Institute. Thirty percent of the patients had expenditures
while they were hospitalized; their average expenditure was NIS 500. Indepth analysis revealed
that high fees were paid for medical services (e.g., a physician, nurse, or treatment not covered
by sick funds), but by a relatively small percentage of patients. In contrast, low fees were paid
for nonmedical services (e.g., a telephone, television or food), but by a higher percentage of
patients.

The report indicates that expenditures are most prevalent among patients in surgical wards,
patients hospitalized for more than three months, and divorced patients. The expenditures of
native speakers of Arabic and Russian were lower than those of native Hebrewspeakers ; the
Hebrewspeakers with the most, and most expensive, expenditures were ofAsianAfrican origin.
Those with no expenditures are most often Arabicspeakers, women who have given birth, and
patients hospitalized for less than a week. The survey also found that the highest expenditures
were in the surgical ward. There was no link between level of payments and respondents'
income and education levels.

Ten percent of the surveyed patients were required to bring medications or medical equipment
to the hospital. Nineteen percent of the patients who paid for some service were reimbursed
totally (mainly for ambulance service), or in part (for treatment).

Comparison of expenditures by sick fund membership brought to light significant differences:
the expenditures of members of the Meuhedet and Leumit sick funds were relatively high, but
these sick funds tended to provide more reimbursement, apparently as determined by their policy
regarding reimbursement.

This study constitutes an important baseline for continued monitoring of trends in outofpocket
spending during hospitalization in an era of health care reform.
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