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תקציר

במידה פסחו, בריאות על משקיהבית בהוצאות הדרמטית והעלייה הבריאות במערכת הרפורמות
ברמתו נופל המדינה אוכלוסיית של הפה בריאות שמצב למרות השן. בריאות על מסוימת,
אינם אלה שירותים השן. בריאות שירותי במבנה שינוי נעשה לא אחרות, מתועשות ממדינות
פרטיים. שיניים רופאי עלידי ברובם ניתנים והם למבוטחיהן מספקות שקופותהחולים בסל כלולים
של מכיסם כולה כמעט ממומנת זה במגזר שההוצאה לכך הדבר הביא בסל כלולים שאינם מאחר
באיזו ולבחון שיניים רפואת על משקיהבית הוצאות את לאפיין הן הדוח מטרות משקיהבית.
אלה הוצאות השתנו כיצד לבדוק כמוכן, שונות. אוכלוסייה קבוצות בין פערים קיימים מידה
הנוכחי המחקר בריאות. על ההוצאות ביתר למגמות אלה מגמות ולהשוות האחרונות בשנים
בשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עלידי שבוצעו המשפחה הוצאות סקרי על מתבסס

הלאומית. החשבונאות נתוני על וכן ו1992/93, 1986/87

(במחירי למשקבית בממוצע לחודש ש"ח ל75 הגיעה שיניים רפואת על שההוצאה נמצא במחקר
בעלי בין ניכר פער על מצביע הסקר לבריאות. משקיהבית הוצאות מכלל 21 כ^ שהם ,(1992 סוף
משקיהבית באחוז והן חמישה), (פי לנפש בהוצאה הן אמצעים, למיעוטי כלכליים אמצעים
הבריאות שמצב מראים שמחקרים למרות זאת, שיניים. רפואת על כלשהם תשלומים שהוציאו
נזקקים הם ולכן הגבוהות, מהשכבות טוב פחות הנמוכות הסוציוכלכליות השכבות של הדנטלית
בלבד) ממשקיהבית %8d) זעום הוא הדנטלי הביטוח היקף יקר. יותר גם שעלפירוב לטיפול יותר
לעומת התחתון בעשירון אפסי כמעט הוא המבוטחים אחוז המערב. במדינות להיקפו בהשוואה

יותר. גדולים התחתון בעשירון שמשקיהבית למרות התשיעי, בעשירון ל>$20 קרוב

והלאיהודיים, הקטנים ביישובים מאשר הגדולות בערים יותר גבוהות שיניים רפואת על ההוצאות
הלא בישובים כי נמצא ואולם, אלה. ביישובים השירותים נגישות לגבי לחשש הגורמת עובדה

החשש ולכן  יותר גבוה שיניים רפואת על כלשהי הוצאה להם שהיתה משקיהבית אחוז יהודיים
יותר. גדולים בהם שמשקיהבית בכך להתחשב יש זאת, עם פוחת. נמוכה תהיה שנגישותם

עלייה על מצביעה ,1992/931986/87 בשנים שיניים רפואת על משקיהבית בהוצאות המגמות בחינת
על המשלמים היקף מהרחבת בעיקרה שנבעה עלייה שיניים, רפואת על בהוצאות 139S של ריאלית
טיפולי של יחסית המתונה המחירים עליית מחירים. מעליית כתוצאה ופחות אלה, שירותים
מברית שיניים רופאי עליית בשל בעיקר רופאים, של היצע מעודף בחלקה, לפחות נגרמה, השיניים
השיניים טיפולי של היחסיים במחיריהם המתונה העלייה הנסקרת. בתקופה לשעבר המועצות
השירות. על המשלמים למעגל להצטרף החלשות האוכלוסייה קבוצות את הנראה, ככל עודדה,
בשירותי והמחירים השימוש שיעור על מועטת ישירה השפעה היתה השיניים שלביטוחי כנראה

כזה. ביטוח רכשו ממשקיהבית קטן מיעוט שרק מאחר וזאת השן, בריאות

משקי של הכולל ההוצאות בסל משקלן ירד שיניים, רפואת על בהוצאות הריאלית העלייה חרף
בקופותהחולים. החבר דמי של בתשלומים החדה העלייה עקב בעיקר בריאות, על הבית



תודות

ממשרד זוסמן לשלמה עיןכרם, בהדסה לרפואה מביתהספר צדיק ולדן מן ליונתן נתונות תודותינו
המועילות. הערותיהם על בנגב בןגוריון מאוניברסיטת צ'רנירוובסקי ולדב הבריאות,

על אלון לבלהה ובהערות, בעצות העבודה במהלך שסייעו המכון צוות חברי לכל גם מודים אנו
והתרשימים. הדוח בהדפסת הסיוע על בוביס וסו שיזגל ולאילנה העריכה
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לוחות רשימת

רפואת על הוצאות על המדווחים ואחוז לחודש) (ש"רו שיניים רפואת על הוצאות :1 לוח
3 1992/93 סטנדרטית לנפש נטו הכנסה עשירוני לפי שיניים,

עשירוני לפי מבוטחים, ולא מבוטחים שיניים, טיפול על לנפש הוצאה :2 לוח
5 1992/93 סטנדרטית לנפש נטו הכנסה

ו1992/93 1986/87 בריאות על משקיהבית הוצאות :3 לוח
7 (1992/93 במחירי למשקבית, לחודש (ש"ח

8 ל1992/93 1986/87 השנים בין בריאות על משקיהבית בהוצאות שינוי אחוזי :4 לוח

שיניים, רפואת על הוצאות על המדווחים ואחוז שיניים רפואת על הוצאות :5 לוח
9 ו1992/93 1986/87 סטנדרטית לנפש נטו הכנסה עשירוני לפי

תרשימים רשימת

2 1992/93  בריאות על משקיהבית של חודשיות הוצאות :1 תרשים

4 ב1992/93 יישוב גודל לפי שיניים, רפואת על הוצאות 2א: תרשים

4 1992/93 שיניים רפואת על הוצאות להם שהיו משקיהבית אחוז 2ב: תרשים

8 ו1992/93 1986/87 השנים בין משקיבית של הבריאות במרכיבי שינויים :3 תרשים

עשירוני לפי נבחרות, בריאות בהוצאות השינוי אחוז השוואת :4 תרשים
9 ו1992/93 1986/87 השנים בין סטנדרטית, לנפש נטו הכנסה

ו1992/93 1986/87 בשנים מדווח למשקבית לחודש בריאות הוצאות :5 תרשים
10 (1992/93 (במחירי

עשירוני לפי שיניים, רפואת על הוצאות על המדווחים אחוז השוואת :6 תרשים
10 ו1992/93 1986/87 השנים בין סטנדרטית, לנפש נטו הכנסה



הקדמה .1
קרוב כאשר ש"ח וחצי למיליארד בקרוב הסתכמה ב1992 שיניים רפואת על הלאומית ההוצאה
מההוצאה לכ270\ הגיעה שיניים רפואת על ההוצאה משקיהבית. עלידי ממומנים ממנה ל^90
כגון אחרות, מתועשות למדינות בהשוואה גבוה אחוז שהוא ב), 1994 (הלמ"ס בריאות על הלאומית
.Nissenet al.) (S%2) וארצותהברית ,(.WHO1992) (S%5) נורבגיה ,U%4) גרמניה ,(4.1^ בריטניה
שיניים טיפול מקבלים אינם המדינה מתושבי כ^75 המדינה, מבקר לפי .(1992; Heloe et al. 1994
ועדת דוח .(1988 המדינה מבקר (דוח מחירו בשל ואם מודעות היעדר מחמת אם סדיר, משמר
השיניים שטיפול מכך יוצא כפועל באוכלוסייה השן בריאות של הלקוי המצב את מזכיר נתניהו
הטיפול שעלות מיוחד; ביטוח ללא או תשלום ללא קופותהחולים שמספקות בשירותים כלול אינו

.(1990 החקירה ועדת (דוח מונעת שיניים רפואת הרגלי ושאין גבוהה; בשיניים

תמורת ובתוצאותיהן במחלות טיפול על דגש שימת של היא השן בריאות בתחום בישראל התפיסה
עלידי הגדול, ברובו ניתן, השירות זה בתחום שבו מצב התפתח מונעת. רפואה על ולא תשלום,
על מבוטל לא כלכלי נטל מהווים הניתנים והשירותים ,(fee for service (בשיטת פרטיים רופאים
משמרת שיניים לרפואת פרטיות ביטוח תכניות להתפתח החלו השבעים שנות מסוף המשפחות.

המעביד. של חלקי ובמימון העבודה מקומות באמצעות

הבריאות, במערכת רבים שינויים מתרחשים בישראל ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת בעקבות
לא הדבר כה עד מספקות. שהקופות השירותים בסל השן בריאות להכללת האפשרות ונשקלה
התחום להכללת יהיו השלכות אילו להבין חשוב במדינה. הלקוי התחלואה מצב למרות בוצע,

יסייע. הדבר האוכלוסייה של חלקים ולאלו החוק, במסגרת

בין שונות. לאוכלוסיות שיניים רפואת שירותי בהספקת השוויוניות מידת על ידוע מאוד מעט
רפואת ששירותי העובדה ואת זה, בנושא שנעשו המעטים המחקרים את למנות ניתן לכך הסיבות
היא הקיימת התחושה מרכזית. מידע מערכת שאין כך ספקים, של גדול מספר בידי ניתנים שיניים
מטרת "מקופחת". היא אף ושהפריפריה שירותים פחות מקבלים הכלכליים האמצעים שחסרי
על משקיהבית של ההוצאות דפוסי את לאפיין הנושא, על אור מעט לשפוך היא הנוכחי המאמר

האחרונות. בשנים שיניים רפואת על בהוצאות מגמות ולבחון השירותים

שירותי לצריכת חלקי כאינדיקטור שיניים, רפואת על משקיהבית הוצאות את נתאר במאמר
התייחסות ותוך בריאות, על האחרות ההוצאות של רקע על יתוארו בצריכה המגמות שיניים. רפואת
בנוסף, גדולות. ערים לעומת קטנים יישובים ולתושבי ונמוכה, גבוהה הכנסה בעלי בין להבדלים

האחרונות. בשנים שיניים רפואת שירותי בצריכת המגמות את נבחן

(למ"ס ו1986/87 1992/93 בשנים המשפחה הוצאות סקרי נתוני על מסתמך כאן המובא הניתוח
העירוניים משקיהבית את המייצג משקיבית, כ5,000 של מדגם על המתבססים ו1994), 1989

בישראל.

1
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ממצאים .2
ב1992/93 בריאות שירות' על הוצאות 2.1

ש"ח ב360 העירוניים משקיהבית מיליון כ1.3 של בריאות על ההוצאה הסתכמה ב1992/93
מתוך העיקרי החלק את מהוות בריאות ביטוח על ההוצאות .(1 תרשים (ראה לחודש בממוצע
55) אחרים רפואה מצרכי או שירותים על ש"ח 88 הינם האחרים המרכיבים ש"ח. 197  זו הוצאה
אחרים) בריאות שירותי על הוצאות ש"ח ו33 שיקום ומכשירי תרופות כגון בריאות מוצרי על ש"ח
בפרקים שיניים). ביטוח על ש"ח 4 ועוד טיפול על ש"ח 71) ש"ח 75  שיניים רפואת על והוצאות
בקבוצות אותן ונבדוק שיניים, ביטוח על הוצאה לבין שיניים טיפול על ההוצאה בין נבחין הבאים

שונות. אוכלוסייה

1992/93  בריאות עי משקיבית של חודשיות הוצאות :1 תרשים

ש"חאחר 88./ ^^^^^^^^^

//AA/y///y/^^^^^^^^^^^^^Rxm*~™mx*'^ ש"ח 197

שיניים י'13'  ש"ח ^^^^^^^^^^^^₪///////\*י

1994 למ"ס המשפחה, הוצאות סקר מקור:

ב1992/93 שיניים ס'פול על תוצאות 2.2
את המשקף ממצא  למשקבית לחודש ש"ח ל71 הגיעה שיניים טיפולי על הממוצעת ההוצאה
בתקופה כלשהי הוצאה להם היתה שלא כאלה  שונות תתאוכלוסיות שתי של ההוצאה רמת
הוצאה להם שהיתה וכאלה המשפחה) של הריאיון למועד שקדמו החודשים (שלושת הנחקרת
טיפולי על כלל הוצאה היתה לא מהמשפחות ל^69 תקופה. באותה שיניים טיפולי על כלשהי
ש"ח. 231 הממוצעת ההוצאה היתה הנותרות מהמשפחות 3170 בקרב הנחקרת. בתקופה שיניים

(1 (לוח אמצעים מעוטות למשפחות אמצעים בעלות משפחות של ההוצאה דפוסי בין מהשוואה
העשירון לעומת ש"ח) 95) העליון בעשירון שלושה פי גבוהה שיניים טיפול על שההוצאה מתברר
ש"ח, ו8 ש"ח 41) לנפש ההוצאה את משווים כאשר חמישה פי עד גדל זה פער ש"ח). 32) התחתון
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שאין לב לשים יש בממוצע.' יותר גדולים הם הנמוכים בעשירונים שמשקיהבית מאחר בהתאמה),
גדול פער יש זאת, לעומת כלשהי. הוצאה על שדיווחו משקיהבית באחוז העשירונים בין גדול הבדל

כלשהי. הוצאה להן שהיתה משפחות אותן של ההוצאה ברמת העשירונים בין

לפי שיניים רפואת על הוצאות על המדווחים ואחוז לחודש) (ש"ח שיניים רפואת על הוצאות :1 לוח
י 1992/93 סטנדרטית לנפש נטו הכנסה עשירוני

ששילמה למשפחה הוצאה ממוצעת הוצאה
המדווחים הוצאה70 על לנפש למשקבית לנפש למשקבית עשירונים

0הכ  שיניים רפואת
35 61 212 21 75 סהכ
25 31 128 8 32 1
30 34 143 10 43 2
31 50 196 16 61 3
36 45 168 16 61 4
33 66 224 21 73 5
38 66 231 25 89 6
39 65 214 25 84 7
41 89 293 36 119 8
43 68 212 29 91 9
38 113 260 43 100 10

שינ"ם סיפול
31 66 231 20 71 0הכ
25 31 127 8 32 1

27 35 149 10 41 2
30 51 198 15 59 3
33 47 174 15 57 4
30 69 235 20 69 5
31 78 273 24 83 6
32 74 244 24 78 7
36 97 319 34 113 8
33 80 248 26 82 9
32 130 298 41 95 10

שיניים ביטוח
6 51 4 סהכ

1

3 65 2 2
4 53 2 3
8 52 4 4
7 52 45
11 51 5 6
12 49 6 7
12 50 6 8
18 48 9 9
9 49 5 10

ללא המשפחה, כל של שיניים רפואת על ההוצאות מדווחות המשפחה הוצאות שבסקר לציין ראוי 1

לפיכך, תשלום. היה שבעבורם הטיפולים סוגי או מספר של פירוט וללא ההוצאות, היו מי בעבור פירוט
אחרות. לתכונות או במשפחה, שונים לגילאים אותן לייחס ניתן לא
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ו

בתרשים יישוב. גודל לפי ההוצאה את לבדוק גם חשוב בפריפריה, הזנחה לגבי חשש שהובע מאחר
ש"ח 96 (מהם לחודש בממוצע ש"ח 99 ביותר, הגבוהה היא בירושלים שההוצאה לראות ניתן 2א
ש"ח 71 שיניים), לטיפול ש"ח 79) אביב בתל ש"ח 80 לעומת לביטוח), בלבד ש"ח ו3 שיניים לטיפול
גם שיניים).2 לטיפול ש"ח 49) הלאיהודיים ביישובים ש"ח ו50 שיניים) לטיפול ש"ח 68) בחיפה
למרות סדר אותו נשמר הוצאות, להן שהיו משפחות בקרב רק הוצאה על מסתכלים כאשר
מאחר נמוכה הנגישות הקטנות שבערים מכך להסיק ניתן לא זאת, לעומת משתנים. שהפערים
40ויותר 9S שם: דווקא גבוה שיניים רפואת על כלשהי הוצאה להם שהיתה משקיהבית שאחוז

בירושלים. ו^38 ובחיפה אביב בתל 31?£ לעומת הקטנים, וביישובים הלאיהודיים ביישובים

שינ"ם רפואת ער הוצאות א. :2 תרשים
1992/93 "שוב גודר רפי "."""■■

1   ו 300
263 265
..  .

22 3 £2?'''''  "0
'י,  200

183 "1''. *
126 ^''  150
'י*

88

71 70 77 74 " 71 1^^' " 100so^'0 e s s a
9"* 1 1 1 1 1 1 1 I1 60

יהודים לא 102 2010 5020 10050 200100 חיפה אביב תל יר1שלים

תושבים) (ארפי "שוב גודר
ממוצעת הוצאה ששילמה למשפחה הוצאה

ם  .
הוצאות רהם שהיו משקיהבית אחוז ב.

שינ"ם רפואת ער
1992/93

ן ,א<60

43*,  48*
^"'^**"~~^ ^'^^^י40*'י4 ""***^ ^\ 'יי40^38

^k^~~^_^34% 34% / _ 3SW,^^* ^ /^^31'* $\>y^
*ר^ m

 %30

רי 1 1 1 1 1 1 1 H 25*<
יהודים לא 102 2010 5020 10050 200100 חיפה אביב תל ירושלים

תושבים) (ארפי "שוב גוךר
טיפול). על הוצאות והן ביטוח על הוצאות הי (שכוללות שיניים רפואת על בהוצאות כאן מדובר 2
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ב1992/93 שיניים ביסוח על הוצאות 2.3
בלבד 870 כאשר בלבד לחודש ש"ח 4 היתה שיניים ביטוח על למשפחה הממוצעת ההוצאה
הוצאה על שדיווחו משפחות אותן בקרב שיניים; ביטוח על כלשהי הוצאה על דיווחו מהמשפחות

לחודש. ש"ח ל51 בממוצע הגיעה היא כזו,

(ההוצאה הגבוהים העשירונים בקרב יותר גבוהות להיות נוטות שיניים ביטוח על ההוצאות גם
כאן ההבדל העליון). בעשירון בממוצע ש"ח כ5 לעומת אפסית, היא התחתון בעשירון הממוצעת
לעומת שיניים. ביטוח על הוצאה על דיווחו משקיבית יותר הגבוהים העשירונים שבקרב מכך נובע
למשקבית וההוצאה ביטוח, על הוצאה להם היתה שכן אלו בקרב העשירונים בין דמיון קיים זאת,

לחודש. ש"ח 50 סביב אצלם נעה

תשלומים על המדווחים אחוז הלאיהודיים שביישובים מתברר יישוב, גודל לפי ההבדלים מבדיקת
הערים. ביתר וכ>$11 הגדולות הערים בשלוש £ל£695 לעומת לכ>$4, הגיע הדנטלי לביטוח

שכ£99 מתברר ביניהם הקשר מבדיקת לטיפולים. המשפחה הוצאות על משפיע שיניים ביטוח
(כ>$2 שיניים ביטוח בעבור גם שילמו שיניים, טיפול על הוצאה להם שהיתה ממשקיהבית
לנפש שיניים טיפול על ההוצאה את משווים כאשר התשיעי). בעשירון וכ^22 התחתונים בעשירונים
למבוטחים בהשוואה בממוצע), ש"ח 21) הלאמבוטחים בקרב יותר גבוהה שהיא מתברר ,(2 (לוח
בעשירונים הנמוכים. בעשירונים מאשר הגבוהים בעשירונים יותר גדול זה פער בממוצע). ש"ח 16)

שהיו מבוטחים משקיבית של הגבוה האחוז בגלל הנראה ככל יחסית, קטן הפער והחמישי הרביעי
שיניים ביטוח בעבור הוצאות להם שהיו משקיהבית כי לציין חשוב שיניים. טיפול על הוצאות להם
בממוצע, למשקבית נפשות ו3.4 4.3  הוצאות להם היו שלא למשקיהבית בהשוואה יותר גדולים

בהתאמה.

לנפש נטו הכנסה עשירוני לפי מבוטחים, ולא מבוטחים שיניים, טיפול על לנפש הוצאה :2 לוח
1992/93 סטנדרטית

לחודש) (ש"ח לנפש הוצאה
מבוטחים לא מבוטחים עשירונים

21 16 0הכ
8 .. 1

10 .. 2
16 6 3
15 17 4
20 18 5
27 8 6
25 14 7
36 26 8
29 18 9
46 ^2 10
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ב1992/93 שיניים ומשחות שיניים מברשות על הוצאה 2.4
ומשחות שיניים מברשות על הוצאה לבין ההכנסה רמת בין הקשר את לבדוק אפשרו הסקר נתוני
לב לשים יש המונע. ולטיפול הפה בריאות על לשמירה חיוני הוא בהם שהשימוש מוצרים שיניים,
אלא בריאות על המשפחה בהוצאות נכללות אינן אלה מוצרים על ההוצאות הלמ"ס שבפרסומי

קוסמטיקה". ומוצרי אישיים מ"מוצרים חלק הן

העליון בעשירון .(1994 (הלמ"ס בחודש ש"ח לכ6 בממוצע הגיעה אלו מוצרים על שההוצאה מתברר
משחת או שיניים מברשת הקונים אחוז התחתון. לעשירון בהשוואה ארבעה פי גבוהה ההוצאה
זאת, בהתאמה). ו2896, 1696) התחתון בעשירון מאשר שניים פי לכמעט ומגיע הוא אף גבוה שיניים

בממוצע). ,2 לעומת 4) במשקהבית נפשות יותר יש התחתון שבעשירון למרות

1992/93 עד 1986/87 בשנים בריאות על בהוצאות התפתחויות 2.5
.1992/93 בשנת שונות אוכלוסייה קבוצות בין שיניים רפואת על בהוצאות הבדלים נבחנו כה עד
בשש בריאות, על ההוצאות לשאר בהשוואה אלה, בהוצאות שחלו מרכזיות במגמות נדון להלן
עליית בניכוי בכ4896 האחרונות השנים בשש גדלה לבריאות ההוצאה סךכל כן. שלפני השנים
של משילוב נובע זה גידול .(3 לוח (ראה בכ996 רק גדל כולו התצרוכת שסל בעוד הכללי, המדד
הבריאות שירותי בכמות מגידול וכן הכללי),3 המדד מעל 28 (כ96 הבריאות במחירי תלולה עלייה
ל7.196 ב1986/87 מ5.296 בסל בריאות על ההוצאות משקל עלה מכך, כתוצאה (כ1696).4 שנצרכו
על הלאומית בהוצאה שיניים רפואת על ההוצאה של משקלה .(1989 ,1994 (הלמ"ס ב1992/93
ירד המשפחות של הבריאות בסל משקלה ואילו האחרונות, השנים בשש כמעט השתנה לא בריאות
מרכיבי על בהוצאה הגידול רקע על התרחשה זו ירידה ב1992/93. ל2196 ב1986/87 מ2796

להלן. שיוסבר כפי בסל, האחרים הבריאות

ביטוח על בהוצאות מקורה בריאות, על בהוצאות הריאלית העלייה שעיקר גם רואים 3 בלוח
על בהוצאות והעלייה בכ9096 עלו בקופותהחולים חבר לדמי התשלומים בכ9496. שעלו בריאות
שיניים בביטוח ,4996 של עלייה נרשמה בתרופות מ20096. למעלה היתה מסחריות בחברות ביטוח

.2596  שיניים) רפואת (ללא פרטית וברפואה 5996 

שחלק ייתכן קבוע, שירותים סל של התייקרות לשקף אמור הבריאות שירותי מחירי שמדד למרות 3
בשיפור ביטוי לידי (שבא השירותים באיכות מהשיפור גם עצמה, להתייקרות פרט נובע, מהעלייה

השירות. מחיר בתוך הגלום וכד'), קצרים תורים טכנולוגי,

בהוצאה. מהשינויים במחירים השינויים השפעת את שמנכים לאחר כשארית מחושב ב"כמות" השינוי 4
שצוין כפי אך ב"איכותם". שינויים גם שנצרכו, השירותים בכמות לשינויים פרט לכלול אמור הוא לכן,

המחירים. במדד מתבטאים באיכות מהשינויים חלק לפעמים הקודמת, בהערה
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במחירי למשקבית, לחודש (ש"ח ו1992/93 1986/87 בריאות על משקיהבית הוצאות :3 לוח
(1992/93

שינוי אחוז
ריאלי 1992/93 1986/87

9X 5,102 4,674 תצרוכת על הוצאות 0ן
480/0 360 243 0הכ  בריאות

940/{< 197 101 בריאות ביסוח
9\7c 187 98 לקופותחולים אחיד מס

21070 10 3 ביטוח בחברות ביטוח

130/0 75 66 שיניים רפואת
>?ל13 71 63 שיניים טיפולי
£599 4 3 שיניים ביטוח
17"/0 88 76 אחרות שירותים/הוצאות
499?< 28 19 תרופות
£79 14 13 אופטיים שיקום מכשירי

£259 25 20 פרטיים* שירותים
$40< 6 10 רפואה nnin
5970 8 5 סיעוד מוסדות
70ר 7 8 אחר

אשפוז, אלטרנטיבית, רפואה מיוחדים, טיפולים ניתוחים, מעבדה, בדיקות פרטי, רופא על הוצאות כולל *
מיון. וחדר אמבולנס פרטית, אחות

ו1994. 1989 הלמ"ס, מקור:

והכמויות הבריאות מוצרי/שירותי במחירי שינוי של ממכפלה נובעת בריאות על בהוצאות העלייה
מניכוי (המתקבלים בכמות השינויים מוצגים 3 ובתרשים 54 בלוח מוצר/שירות. מכל שנצרכו
המוצרים קבוצות כל של היחסיים במחירים והעליות שלו) המדד בעליית מוצר/שירות לכל ההוצאה
רפואת על בהוצאות העלייה של שמקורה נראה מהלוח הכללי). המדד לעליית (מעבר והשירותים
היה היחסיים במחירים שהשינוי בעוד (10^ שנצרכה השירותים בכמות מעלייה בעיקר נובע שיניים
ובריאות שיניים בביטוחי נמצאת גדולה כמותית עלייה הכללי). המדד מעל בלבד (0ך2 מזערי

מ^50. למעלה של גידול  תרופות ובצריכת ביטוח בחברות

מדד להן לייחס היה שקשה ב1986/87 הוצאות מספר קיימות אחרות" והוצאות "שירותים בסעיף 5
.1992/93 למחירי המקודמות ההוצאות הוצגו לא ולכן מתאים
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ל1992/93 1986/87 השנים בין בריאות על משקיהבית בהוצאות שינוי אחוזי :4 לוח
במחיר שינוי אחוז שינוי אחוז שינוי אחוז
הכללי) המדד (מעל בכמות ריאלי

 9 9 תצרוכת על הוצאות 0ן
28 16 48 0היכ  בריאות

51 29 94 בריאות ב'סוח
58 20 91 לקופותחולים אחיד מס
51 117 210 ביטוח בחברות ביטוח
2 10 13 שיניים רפואת
2 11 13 שיניים טיפולי
2 56 59 שיניים ביטוח
1 18 17 אחרות שירותיםו/הוצאות

מזה:
14 75 49 תרופות
22 42 7 אופטיים שיקום מכשירי
24 0 25 פרטיים* שירותים

אשפוז, אלטרנטיבית, רפואה מיוחדים, טיפולים ניתוחים, מעבדה, בדיקות פרטי, רופא על הוצאות כולל *
מיון. וחדר אמבולנס פרטית, אחות

ו1994. 1989 הלמ"ס, מקור:

משקיבית שי הבריאות במרכיבי שינויים :3 תרשים
ו1992/93 1986/87 השנים בין

■ ו אחוז

94  100

^\  80

$ 83 81 80

1 YAn ■0^rB8 1:1 ^ I "

14

הריאלי השינוי % בכסות השינוי % Tnna 'n'mn %

השינויים סוגי

תרופות 2£ שיניים ריפוי £^/ בריאות ביטוח ^
לבריאות הוצאות סך ^ פרטיים שירותים ||]

1994, 1989 הרמייס המשפחה, הוצאות סקרי מקור:
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יותר התבטא בריאות לביטוח בתשלומים שהגידול להסיק לנו מאפשרים 4 ותרשים 5 לוח
על להוצאות באשר .(£8396796) הגבוהים לעשירונים בהשוואה (£152961279) הנמוכים בעשירונים
.%13nב1,עוד גדלו הן התחתון בעשירון יותר: עוד בולט העשירונים בין ההבדל  שיניים רפואת

בכ£189. ריאלית ירדו אף הן העליונים שבעשירונים

עשירוני לפי שיניים, רפואת על הוצאות על המדווחים ואחוז שיניים רפואת על הוצאות :5 לוח
1992/931 1986/87 סטנדרטית לנפש נטו הכנסה

המדווחים אחוז לחודש) (ש"ח הוצאות
שינוי 70

שינוי 70 1986/87 1992/93 ריאלי 1986/87 1992/93 עשירונים

7^< 28 35 137" 6$ 75 0הכ
1196 14 25 11396 15 32 1

1296 18 30 2770 33 42 2
870 23 31 2770 48 61 3
996 27 36 1570 53 61 4
596 28 33 1296 65 73 5
996 29 38 4870 00 89 6
396 36 39 1570 73 84 7
796 34 41 4970 80 119 8
591, 38 43 £179 110 91 9
59S 33 38 £199 123 100 10

בריאות בהוצאות השינוי אחוז השוואת :4 תרשים
סטנדרטית, תפש נטו הכנסה עשירוני יפי נבחרות,

1992/931 1986/87 השנים בין
השינוי 96

 ן 180

182
<K.  160

1 10 11 1/ 1^3  120
99 101 j<. < .*Z^^^^^^^^ / so
50 4a /  BO

. "x^Vf;;:;.:.?;," ^..$,^m. 1"
ם Q / B ... <■♦ u
h __\i■'' י ' " '^ י 1 1 r1 0

10 987654321

עשירונים

בריאות שירותי שיניים ריפוי בריאות ביטוח
0 + *

9

י



ו/או המוצר את שצרכו משקיהבית בהיקף שינוי לבטא יכולים שנצרכו השירותים בכמות שינויים
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.(5 (תרשים ריאלית ב>£109 פחות שילמו זאת, לעומת ששילמו, המשפחות ל£89). מ^6
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דיון .3
בריאות על שההוצאה עולה ,(1995 למ"ס ;WHO 1992; Block 1993) ובחו"ל בארץ שפורסמו מנתונים
האזרח מממן הזו ההוצאה מרבית את המתועשות. המדינות בין מהגבוהות הינה בישראל השן
בנגישות לאישוויוניות לגרום הדבר עלול האזרח על ישירות נופל הנטל כאשר מכיסו. הישראלי
לאחוז הקשור בכל ההכנסה עשירוני בין הבדלים נמצאו הנוכחי בסקר ואכן, ובצריכתם. השירותים
בקרב יותר גבוה היה כזו הוצאה על המדווחים אחוז שיניים. רפואת על הוצאה על המדווחים
קשר נמצא שם (Kovat et ai. 1988) מארצותהברית ממצאים תואמת זו עובדה הגבוהים. העשירונים
מהנשאלים אחוזים וארבעה שבעים דנטליים. בשירותים השימוש למידת ההכנסה גובה בין
במרפאת האחרונה בשנה אחת פעם לפחות ביקרו ומעלה 35,000$ היתה השנתית שהכנסתם
(1985) Davies et al. גם מ10,000$. נמוכה היתה שהכנסתם האנשים מקרב 419& לעומת שיניים,
אלה בקרב והן מבוטחים בקרב הן דנטליים בשירותים השימוש גובר ההכנסה שעולה שככל מצאו
קיימים בישראל גם כי (1971) שובל מצאה השבעים שנות בתחילת שנערך בסקר מבוטחים. שאינם
ממעמד שלאנשים כך על היאהצביעה דנטליים. בשירותים השימוש בדפוסי העשירונים בין הבדלים
מונעים ביקורים לצורך שיניים למרפאת יותר גבוהה בתדירות להגיע נטייה יש גבוה סוציוכלכלי

נמוכות. סוציוכלכליות שכבות עם הנמנים לאנשים בהשוואה (checkup visits)

שיניים. טיפול על המדווחת ההוצאה בגובה גם העשירונים בין יחסית גדול הבדל נמצא הנוכחי בסקר
ההבדלים התחתון. בעשירון מאשר העליון העשירון בקרב חמישה פי גבוהה היתה לנפש ההוצאה
בארצות שנערכו שסקרים מכיוון המדיניות קובעי את להדאיג אמורים העשירונים בין שנמצאו
בקרב שדווקא הראו ,(WHO 1985) אחרות במדינות גם כמו ,(US Dept. of Health 1987) הברית
בקרב מאשר יותר גבוהים הדנטליים והצרכים התחלואה רמת נמוכות סוציוכלכליות שכבות
על גם מעידים השונים העשירונים בין ההוצאה בגובה ההבדלים גבוהות. סוציוכלכליות שכבות
עזרה שירותי יותר צורכים התחתונים שהעשירונים כנראה  נצרכים שירותים של שונה הרכב
טיפולים גם לצרוך לעצמם" "מרשים העליונים שהעשירונים בעוד יקרים, טיפולים ופחות ראשונה
בעשר שנערך השוואתי במחקר לדוגמה, כך, פרותטי. ושיקום השתלות כמו יחסית גבוהה שעלותם
האחרון הביקור שסיבת כך על המדווחים שאחוז נמצא ,(WHO 1985) שונות ממדינות ערים
חברתי ממעמד נשאלים בקרב יותר גבוה היה אחר, סימפטום או כאב היתה לא השיניים במרפאת
יותר פונים הנמוכות החברתיות מהשכבות אנשים שאכן היא זה ממצא משמעות יותר. גבוה

דחופה. ראשונה עזרה טיפולי לצורך רק שיניים למרפאת

שיניים מברשות על ההוצאה ולגובה המדווחים לאחוז הקשור בכל העשירונים, בין הפער את
סוציו שכבות בקרב אוראלית להיגיינה יותר נמוכה במודעות להסביר אפשר שיניים, ומשחות

מקרב נשאלים של יותר גבוה שאחוז נמצא ,(WHO 1985) השוואתי מחקר באותו נמוכות. כלכליות
עמיתיהם לעומת הבדיקה, ביום שיניהם צחצחו כי דיווחו גבוה חברתי ממעמד (4435) מבוגרים
באונטריו, 1413 בגיל ילדים בקרב גם מחקר אותו מצא דומה מצב יותר. נמוך חברתי ממעמד
לפחות שיניים מצחצחים שהם דיווחו נמוך חברתי ממעמד מהילדים אחוזים ואחד חמישים קנדה.
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הערים עשר בכל נמצא זה מצב גבוה. חברתי ממעמד ילדים *70מקרב לעומת ביום פעמיים
שנבדקו.

מבוטחים בקרב דומה היה שיניים טיפולי על הוצאה על המדווחים ששיעור גם נמצא הנוכחי בסקר
המבוטחים בקרב יותר נמוך היה לנפש ההוצאה גובה (6ל30). ולאמבוטחים 0270) דנטלי בביטוח
ממצאים תואמים ההכנסה, עשירוני במרבית שהתקבלו אלה, ממצאים ש"ח). 21 לעומת ש"ח 16)

$70.) דנטליים בשירותים יותר להשתמש נוטים מבוטחים שם (Kovat et al. 1988) מארצותהברית
הלא 50%מקרב לעומת האחרונה בשנה דנטליים בשירותים שימוש על דיווחו המבוטחים מקרב
2.6) יותר גבוהה בתדירות הינו המבוטחים בקרב אלה בשירותים שהשימוש גם נמצא מבוטחים).
דיווחו מבוטחים של יותר גבוה אחוז זאת, עם הלאמבוטחים). אצל 1.7 לעומת לשנה לנפש פעמים
,(checkup visit) בלבד שגרתית ביקורת לצורך היתה שיניים במרפאת שלהם האחרון הביקור שמטרת
השירותים סל שעלות כנראה טיפוליים. לצרכים יותר שבאים מבוטחים שאינם אלה לעומת
שיניים רפואת על הנמוכה ההוצאה את להסביר שיכול דבר יותר, נמוכה המבוטחים שצורכים

המבוטחים. בקרב

הפה בריאות בתחום הוצאות להם שהיו הלאיהודיים וביישובים הקטנים ביישובים משקיבית
זו, תופעה הגדולים. העירוניים ביישובים הגרים ממשקיבית יחסית נמוכה הוצאה על דיווחו
שיניים רפואת על כלשהי הוצאה על המדווחים לאחוז בהקשר שנצפתה ההפוכה לנטייה במקביל
שביישובים בכך מוסברת להיות יכולה בגדולים), ונמוך הקטנים ביישובים גבוה מדווחים (אחוז

יותר. גבוהים הנראה, ככל התעריפים, הגדולים העירוניים

הם השירות ספקי שבו תעריפים, הכתבת ללא חופשי, שוק על מושתתת בישראל השיניים רפואת
שהתעריפים היא שלנו ההתרשמות אולם כך, על רשמיים נתונים אין התגמול. גובה את שקובעים
מעודדים נמוכים טיפול תעריפי קטנים. יישוב במקומות מאשר כלל, בדרך גבוהים, הגדולות בערים
Damiano et al. 1992;) הדנטליים לשירותים יותר טובה נגישות ומאפשרים לשירותים ביקוש
השימוש את הן להסביר שיכול דבר ,(Donabedian 1980; Manning et al. 1985; McDermott 1986

דורשת זו שהשערה מובן בפריפריה. שיניים רפואת על יחסית הנמוכה ההוצאה את והן המוגבר
יותר. מעמיק מחקר

יותר גבוה אחוז וחיפה). אביב (תל האחרות הגדולות בערים מהמצב במקצת שונה בירושלים המצב
במספרם זו תופעה להסביר ניתן שיניים. רפואת על הוצאה על דיווחו בירושלים משקיבית של
גדולות ערים לעומת תושבים), 744 לכל אחד שיניים (רופא בירושלים השיניים רופאי של הגבוה
עשויה זו תופעה .(Kelman <ef Zusman 1991)0:1,157) חיפה או (1:1308) אביב תל כמו אחרות
דנטליים שירותים של יחסית גבוהה צריכה על supplier inducement של מנגנון באמצעות להשפיע
המדווחים). (בין שיניים לרפואת ביותר הגבוהה ההוצאה גם נמצאה בירושלים לכאורה, בירושלים.
3.6  למשקבית נפשות של יחסית גבוה מספר קיים שבירושלים הינו זו לתופעה אפשרי הסבר
את נחשב אם .(1994 (למ"ס בחיפה ו2.8 אביב בתל 2.5 לעומת בירושלים בממוצע למשפחה נפשות

12

י^



גבוהה לשנה) לנפש ש"ח 27.1) בירושלים שההוצאה נראה אלה בערים לנפש הממוצעת ההוצאה
שההוצאה עולה זה מחישוב ש"ח). 31.5) אביב מבתל נמוכה אך ש"ח) 25.4) מברויפה יותר אמנם

אחרות. לערים יחסית חריגה אינה בירושלים

בשירותי שימוש סקר ממצאי פי על הלאיהודיים ביישובים הנמוכה ההוצאה את להסביר אפשר
ביקורים 655) יהודים של השן בריאות בשירותי השימוש בדפוסי הבדלים נמצאו בו ,1993 בריאות

.(468) הלאיהודים לעומת לרבעון) נפשות לאלף

ביסוח 3.1
זה אחוז שיניים. ביטוח על כלשהי הוצאה על דיווחו מהמשפחות £ל8 שרק נמצא הנוכחי בסקר
%57vy (US Dept. of Health 1987) ב1985/86 שנערך בסקר נמצא שם לארצותהברית, יחסית נמוך
מכיוון רלוונטית אינה אירופה למדינות השוואה פרטי. דנטלי בביטוח מבוטחים מהמועסקים

ממשלתי. דנטלי ביטוח קיים שבמרביתן

של הכלכלי למצב במקביל עולה דנטלי ביטוח על הוצאה על המדווחים שאחוז גם הראה הסקר
אנשים שבקרב (Bader 1985) נמצא שם מארצותהברית, לממצאים דמיון קיים כאן גם משקהבית.
דנטלי. בביטוח מבוטחים של יותר גבוה אחוז קיים הגבוהות הסוציוכלכליות השכבות על הנמנים
שיעור ולכן (Short et al. 1989) העבודה מקומות דרך בעיקר נעשה בארצותהברית הדנטלי הביטוח
דנטלי לביטוח ההצטרפות מתבצעת בישראל גם שכירים. עובדים בקרב יותר גבוה שם המבוטחים
והתעשייה הקבע צבא הגדולים, הבנקים כגון ומסודרים, גדולים עבודה מקומות באמצעות
יכול זה דבר התחתונים. העשירונים על פחות נמנים אלה במקומות שמועסקים להניח יש האווירית.

הנמוכים.6 העשירונים בקרב שנמצא הנמוך המדווחים שיעור את להסביר

זמן לאורך מגמות 3.2
שיניים, רפואת שירותי במחיר שנצפתה יחסית המתונה והעלייה מחד, השירותים, בכמות הגידול

השנים שיניים). (רופאי השירות ספקי של בהיצע שחל בגידול הנראה, ככל נעוצים, מאידך,
לארץ עלו שנים שלוש בתוך לשעבר. בריתהמועצות ממדינות המונית בעלייה התאפיינו 19891992

.(Keiman 81 Zusman 1991) אז עד לשנה רופאים כ50 של עלייה קצב לעומת שיניים, רופאי כ1,000
הגיע (Kelman n.d.) 1:1,100 על ועמד יחסית גבוה היה ב1985 שגם לאוכלוסייה שיניים רופאי יחס
Mann) העלייה היקף מלוא את עדיין כלל ולא 1991 בתחילת שבוצע סקר ל1:860. 1991/92 בשנים
under) במטופלים מחסור של מצב על שנסקרו מהרופאים 9070 דיווחו אז שכבר תראר, ,(et al. 1993
מעין תופעה .supplier inducement של תופעה שקיימת להניח סביר שכזה, במצב .(supply of patients
רופאי שיעור של כפונקציה הממוצע הדנטלי הטיפול עלות את שבדק (1988) Birch למשל, תיאר, זו

הגבוה הגיל הבאות; מהסיבות לנבוע יכולה העליון בעשירון דווקא שנצפתה המבוטחים בשיעור הירידה 6
יחסית הנמוך השכירים אחוז יותר), נמוכים דנטליים צרכים גם מכך (וכתוצאה זה עשירון בני של יחסית
טיפולים על שההוצאה חשים אינם זה עשירון שבני ומכך ,(5870 לעומת 33^ זה עשירון בקרב שנמצאו

זו. הוצאה מפני עצמם לבטח צורך רואים אינם ולכן בעתיד בהכנסתם לפגוע עלולה דנטליים
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ערכים .(0.25 של בערכים היתה שמצא (הגמישות ביניהם שלילי קשר ומצא באוכלוסייה השיניים
המתונה העלייה את הן להסביר יכולה זו תופעה בנורבגיה. (1990) Grytten et al. גם מצאו דומים
כנראה, השפיע, זה דבר שסופקו. השירותים בכמות הגידול את והן שיניים טיפולי במחירי יחסית
הגידול הנוכחי, הסקר נתוני פי שעל מכיוון העליונים, על מאשר התחתונים העשירונים על יותר
העשירונים בקרב הגידול על עלה התחתונים העשירונים מקרב דנטלית הוצאה על המדווחים בשיעור

העליונים.

שנעשו במחקרים הדנטלי. הביטוח הוא הדנטליים השירותים בצריכת לגידול נוסף אפשרי מקור
ביטוח בין קשר נמצא (Kovat et al. 1988; Manning et al. 1985; Grembowski et al. 1985) בעולם
מעודד הדנטלי גםהביטוח כללי, בריאות לביטוח בדומה דנטליים. בשירותים השימוש להיקף דנטלי
ביטוחי כיסוי קיבלו בה בתכנית שהשתתפו שמבוטחים מצאו (1984) Baiilit et al. לשירותים, דרישה
למבוטחים בהשוואה שיניים במרפאות יותר 1.5 פי ביקרו עצמית), השתתפות (ללא מלא דנטלי
זאת, עם יחד .(Copayment) עצמית השתתפות 9570 וכלל ביותר קטן היה שלהם הביטוחי שהכיסוי
1992 שנת נתוני בין השוואה למדי. צנועה היתה השירותים בצריכת לגידול הביטוח שתרומת כנראה
ההצטרפות קצב בין נשווה אם דנטלי. לביטוח הצטרפות של איטי תהליך על מעידה 1986/87 לנתוני
ששם נראה ,(Damiano et al. 1992) בארצותהברית ההצטרפות קצב לבין בישראל דנטלי לביטוח
.(19841967) שנה 17 של תקופה בתוך דנטלי בביטוח המבוטחים בהיקף עשרים!! פי של גידול היה
של האיטי שהקצב ייתכן כ£ל57. על ועומד קבוע יותר או פחות שם המבוטחים שיעור מאז,
אינה שהממשלה מכך או כדאיים אינם המוצעים שהביטוחים מכך נובע הדנטלי לביטוח הצטרפות
כחלק דנטלי ביטוח לספק המעסיקים את וכד' במיסוי הקלות באמצעות מספיק מעודדת
בקרב זה לנושא מודעות שחוסר ייתכן בארצותהברית. שמקובל כפי העובד, שמקבל מההטבות

הדנטלי. לביטוח נמוכה להיענות מביאה הישראלית בחברה העובדים וועדי העובדים

הדנטליים, השירותים בצריכת ולגידול הדנטלי, הביטוח ובהיקף השירות בספקי לגידול בנוסף
וכן זה, לנושא האוכלוסייה מודעות הגברת כגון הביקוש, את המגדילות נוספות סיבות תיתכנה

.1986/87 מאז שחלפו השנים במהלך שחלה החיים ברמת העלייה

סיכום .4
ירידה חלה זאת, עם יחד שיניים. רפואת על בהוצאה ריאלית עלייה שהיתה מראה הנוכחי הדוח
יותר עברו, לשנים בהשוואה המשפחה. של הבריאות בסל שיניים רפואת על ההוצאה במשקל
מבעבר. פחות ריאלית הוציאו השירותים את שצרכו ואלה שיניים, רפואת שירותי צרכו משפחות
כדי זו בתופעה יש הנמוכים, העשירונים בקרב יותר גדלו ההוצאה וגובה השימוש שהיקף מכיוון
הוא יחד גם התופעות לשתי אפשרי הסבר העשירונים. בין הקיים הפער בסגירת במקצת לסייע
רופאי בשיעור הגידול השפעת בדבר ההשערה אם השיניים. רופאי של בהיצע שחל הדרמטי השינוי
מחירי על ממתנת השפעה היתה לשעבר בריתהמועצות ממדינות שלעלייה נראה נכונה, השיניים
קיימות בנוסף החלשות. השכבות בקרב במיוחד בשירותים, שימוש עודדה ובכך הדנטלי השירות
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הביטוח והרחבת המודעות הגברת האוכלוסייה, של החיים ברמת מהעלייה הנובעות השפעות
הדנטלי.

למשפחות שיניים רפואת שירותי ונגישות העשירונים, בין גדולים פערים קיימים שעדיין להדגיש יש
קצב אך זה נושא לשפר היה יכול דנטלי ביטוח יחסית. נמוכה עדיין הנמוכים העשירונים על הנמנות
הכללת החלשות. השכבות על נמנים אינם המצטרפים ומרבית ביותר איטי הינו לביטוח ההצטרפות
את לצמצם יכולה ממלכתי בריאות ביטוח חוק במסגרת הניתן השירותים בסל השיניים רפואת

השונות. האוכלוסייה שכבות בין הפער

לחקור להמשיך מומלץ הנוכחי, המחקר ממצאי ניתוח במהלך שהועלו השערות לאשר עלמנת
עלות כגון נושאים הדגשת תוך בישראל, הדנטלית הבריאות שירותי שוק את המאפיינים תהליכים
מבקש של סוציוכלכלי מעמד לפי נדרש שירותים סל הרכב גיאוגרפים, אזורים לפי הדנטלי השירות
דנטליים. בשירותים להשתמש הממעטות בישראל האוכלוסיות של מאפיינים וחקירת הטיפול
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Abstract

The reforms in the health system and the dramatic increase in household expenditure on
health have to some extent bypassed dental health. Although the dental health status of the
population of Israel falls below thatof the populations of many other industrialized countries,
the organization of dental health services has not been modified. These services are not
included in the basic basket of services which the sick funds are required to provide to
insurees, and the majority of them are provided by private dentists. For this reason,
household expenditure on dental health is almost entirely outofpocket. The aims of this
report are to characterize household expenditure on dental health; to examine differences in
this expenditure among various population groups; to examine changes in this expenditure
in recent years; and to compare trends in expenditure on dental health with trends in other
health expenditure. The report is based upon the Family Expenditure Surveys conducted by
the Central Bureau of Statistics in 1986/87 and in 1992/93, and upon National Accounting
data.

At the end of 1992, the average monthly household expenditure on dental health was NIS 75,
representing some2^ of total household expenditure on health. The research findings
indicate significant differences in expenditure on dental health between wealthier households
and poorer households, both in expenditure per person (five times as much in the former as
the latter) and in the percentage of households reporting dental health expenditures. This
despite the fact that, according to a number of studies, the dental health status of people in
the lower socioeconomic strata is poorer than that of people in the higher strata, and that
the former for the most part require expensive treatment. The scope of dental insurance in
Israel is extremely small (about $70 of households) compared to that of other Western
countries. In the lowest income decile the percentage of insurees is virtually nil, while in the
highest decile it is nearly 2070, despite the relatively large size of households in the former.

Expenditure on dental health is higher in cities than in small towns ornonJewish localities,
raising questions about the accessibility of dental care in the latter. However, it was found
that the percentage of households which reported spending money on dental health in non
Jewish localities was relatively high  somewhat allaying fears about accessibility  although
it should be remembered that households in these localities are relatively large.

An examination of trends in household expenditure from 1986/87 to 1992/93 reveals a 139£>

increase in expenditure on dental health in real terms. This increase stems mainly from an
increase in the percentage of households spending money on dental health rather than an
increase in the cost of dental health services. The relatively small increase in the cost of
dental health services is probably due, at least in part, to the current surplus of dentists 
primarily a result of the immigration of dentists from the former Soviet Union during the six
year period. The smallness of the increase in the cost of dental health services has apparently
encouraged weak population groups to utilize these services. It is unlikely that dental
insurance has had a significant direct impact on the utilization and cost of dental health
services, as only a small minoirty of households have dental insurance.

Despite the increase in expenditure on dental health in real terms, the importance of the latter
in total household expenditure on health has decreased, mainly because of the sharp increase
in sick fund dues.
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