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תקציר

מימון בדרכי מהותיים שינויים כולל והוא ,1995 בינואר לתוקפו נכנס ממלכתי בריאות ביטוח חוק
יכולות בארץ הבריאות במערכת התמורות החולים. קופות ידי על ואספקתם הבריאות שירותי
הקשישים. של המיוחדים מאפייניהם בשל והן מהותן בשל הן הקשישים, אוכלוסיית על להשפיע

ולמעקב החוק של יישומו תהליך לליווי מקיפה מחקרים סדרת כיום עורך ברוקדייל ג'וינטמכון
ועל שלהם הרצון שביעות על למבוטחים, השירותים על החולים, קופות על השפעתו אחר
ביטוח חוק השפעת נבחנה החוק החלת לאחר שנה שנערך בסקר בריאות. לשירותי הוצאותיהם
זה דוח .22 גיל מעל תושבים 1,394 רואיינו בסקר בארץ. הבוגרת האוכלוסייה על ממלכתי בריאות
בזמינותם מגמות אחר לעקוב הן ומטרותיו ,(65+) הקשישים בקרב הסקר ממצאי את מציג
התשלומים היקף על לעמוד השירותים; איכות את לבדוק עבורם; הבריאות שירותי של ובנגישותם
קשישים בין הבדלים לבחון החוק; כלפי הקשישים תגובת את לבחון הקשישים; בקרב לבריאות

יותר. הצעירה האוכלוסייה לבין

ברמת שיפור חל כללי שבאופן חשו מהקשישים אחוזים ששישהעשר עולה הסקר מממצאי
חשו לא (807") השאר בהרעה. חשו ו496 ,1995 ינואר מאז להם מספקת שלהם שהקופה השירותים
בתחומים: חל במיוחד גדול שיפור .1995 לינואר שקדמה התקופה לעומת הקופה בשירותי שינוי כל
נמצאו לא הקופה. מתקני של התחזוקה ורמת תרופות מבחר המשרד, עובדי יחס האחיות, יחס

בקופות. לשינויים הכללי ביחסם לצעירים הקשישים בין הבדלים

בשלושה מבוטחים. הם שבה מהקופה מאוד מרוצים או מרוצים מהקשישים אחוזים ושישה שמונים
המקצועיים הרופאים של המקצועית רמתם התרופות, מבחר יחסית: נמוכה הרצון שביעות תחומים
בקרב יותר נמוכה הייתה מהקופות הרצון שביעות המשרד. עובדי של ויחסם הקופה עם שעובדים
מצב את שהעריכו הקשישים בקרב הערבים, ולעומת בארץ הוותיקים היהודים לעומת חדשים עולים
מצוקה על שדיווחו קשישים ובקרב כרוניות, במחלות חולים בקרב רע, או טוב כלכך כלא בריאותם

,. נפשית.

שלפני התקופה לעומת ירדו בריאות למס שהוצאותיהם העריכו מהקשישים אחוזים ושניים שלושים
ידעו). לא 2570) גדלו שהוצאותיהם  17^0 השתנו לא שהוצאותיהם העריכו 26?£ ,1995 ינואר
ולרופא לקופה ותשלומים בריאות (מס לבריאות שההוצאות אמרו מהקשישים אחוזים ארבעים
שדיווחו הצעירים שיעור בינונית. או רבה במידה כלכלית מבחינה עליהם מכבידות פרטי)
כך. שדיווחו הקשישים משיעור יותר גדול היה יותר רבה הכבדה חשים שהם או גדלו שהוצאותיהם

{5170) מהם ממחצית למעלה הקשישים, לרוב נוחות הקופות שירותי ניתנים שבהן העבודה שעות
רוב שבוע. בתוך מקצועי לרופא תור קיבלו (4696) מחציתם וכמעט שעה, רבע עד לרופא המתינו
סבירים. בתור ההמתנה זמן ומשך מקצועי לרופא הגעתם שאורכת הזמן שמשך אמרו הקשישים
זמן ממשכי מרוצים פחות היו הם ולתור, לרופא מהקשישים זמן פחות המתינו שהצעירים למרות

ההמתנה.



האחרון. בחודש מהם ממחצית למעלה תקופתית, דם לחץ בדיקת עברו הקשישים של המכריע רובם
מעולם 81 \0ך השד, לסרטן סריקה בבדיקות נבדקו לא מעולם הקשישות מהנשים ממחצית למעלה
גבוה היה אלה בבדיקות שנבדקו 6455 בנות הנשים שיעור הרחם. צוואר סרטן לגילוי נבדקו לא

מובהק. באופן לא אך יותר,

ושיעור החלתו, שלפני לזה דומה הקופות בין המעבר שיעור היה החוק להחלת הראשונה בשנה
נמוך. היה אחרת לקופה שעברו הקשישים

כשליש אך ממלכתי, בריאות ביטוח חוק שנחקק מכך מרוצים מהקשישים אחוזים ושבעה חמישים
פרטי את מכירים לא הם הנראה ככל ולפיכך החוק לגבי ספציפיות לשאלות להשיב ידעו לא מהם

החוק. מחקיקת מרוצים היו שלא יותר גבוה שיעור היה הצעירים בקרב החוק.

ש1696 עולה מהממצאים החוק. החלת שלאחר הראשונה התקופה את משקפים הסקר ממצאי
לבריאות. שלהם בהוצאות ירידה שהיתה חשים וכשליש בקופות, כללי שיפור שיש חשים מהקשישים
בהם הטיפול איכות ואחר לקשישים הבריאות שירותי אספקת דפוסי אחר ולעקוב להמשיך חשוב
בעתיד, שיתפתחו ובשירותים הבריאות, בסל הכלולים בשירותים במיוחד אמורים הדברים בעתיד.
את ולבחון להמשיך חשוב יהיה בסקר שנבדקו התחומים בשאר גם בסל. ייכללו אם ברור ושלא
הבריאות. בשוק הקשישים של הצריכה דפוסי ואת הקשישים כלפי הקופות של התנהגותן דפוסי

מלבד ולמוגבלים. כרוניות מחלות ובעלי לקשישים הניתנים השירותים את לבחון במיוחד חשוב
האם לבחון אפשר היה לא הקטנות, בקופות המבוטחים הקשישים של הקטן מספרם בשל זאת,
להרחיב יהיה חשוב בעתיד אלה שאלות לבחון כדי לקשישים. הקופות של ביחסן הבדלים יש

הקטנות. בקופות המבוטחים הקשישים מדגם את בסקרים

הקופות. עלידי בקשישים הטיפול סוגיית של יותר טובה להבנה לשמש יכולים זה מסקר הממצאים
זה, במשרד המדיניות קובעי הבריאות. במשרד לגריאטריה האגף להנהלת הועברו הממצאים
שימוש לעשות יוכלו לקשישים שירותים והספקת מדיניות עיצוב על שאחראים אחרים וגורמים
לקראת בעיקר זאת בישראל. בקשישים הטיפול של יותר ויעיל מיודע לתכנון כבסיס אלה בנתונים

החולים. קופות אל הבריאות משרד מידי המוסדי הטיפול של המעבר



תודה דברי

זה. דוח בכתיבת בידינו שסייעו מי לכל נתונה תודתנו

הבריאות, ממשרד נון בן לגבי מראשיתו: המחקר את שמלווה ההיגוי ועדת חברי לכל גם מודים אנו
מהמוסד מורגנשטרן ברנדה כללית, חולים מקופת מאור צבי מכבי, חולים מקופת ווד פרנסיס
עוזר דוד מאוחדת, חולים מקופת סומך דוד לאומית, חולים מקופת מידן אברהם לאומי, לביטוח

לאומי. לביטוח מהמוסד שטיינר וראובן האוצר ממשרד

ההערכה תכנית מיוזמי ואחד במכון בריאות מדיניות תחום ראש רוזן, לברוך מיוחדת תודה
המחקר, כלי ובהכנת המחקר בגיבוש הרבה תרומתו על ממלכתי, בריאות ביטוח חוק של המקיפה
ובאיסוף השדה בעבודת שסייעה דובני לאביגיל תודה זה. לדוח והמועילות המלמדות הערותיו ועל

הנתונים.

שסייע ברוקדייל מכון מנהל חביב לג'ק ובמיוחד המחקר במהלך לנו שסייעו המכון לחברי תודות
בהדפסתו. שסייעה שיזגל ולאילנה הדוח את שערכה ברבריאן לענת תודה ובהערות. בעצות לנו
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המחקר ומטרות הרקע .1

בשינויים כרוך והוא ,1995 בינואר לתוקפו נכנס (1994 החוקים, (ספר ממלכתי בריאות ביטוח חוק
ביטוח למשל, החולים: קופות עלידי אספקתם ובדרכי הבריאות שירותי מימון בשיטת מהותיים
נוסחה לפי וחישובו, הלאומי לביטוח המוסד בידי בריאות מס גביית התושבים; לכל חובה בריאות
ומקבלי קשישים כמו מיוחדות לקבוצות קבוע סכום של ותשלום התושבים לכל בחוק שנקבעה
הקפיטציה) (נוסחת כללית הקצאה נוסחת בסיס על לקופות הכסף הקצאת הכנסה. השלמת
של והעברתה פונה, כל לקבל הקופות מחויבות ובגילם; בקופה המבוטחים במספר שמתחשבת
החולים. קופות לידי הממשלה מידי והפסיכיאטריים הגריאטריים השירותים לאספקת האחריות

לדאוג הביטוחי; הכיסוי היקף את להעלות מטרות: כמה להשיג נועד ממלכתי בריאות ביטוח חוק
את להגדיל מוגדר; שירותים לסל הזכאות את לבסס הבריאות; מערכת של כלכלית ליציבות
הקופות; בין הבחירה חופש את להגדיל בארץ; שונים אזורים ובין שונות אוכלוסיות בין השוויון
שירותים מאספקת הבריאות משרד את לשחרר ראשונית; ברפואה הטיפול איכות את לשפר
החוק להחלת זאת, עם הבריאות. בתחום ההחלטות קבלת על הציבורי הפיקוח את ולהגביר
את ימלא ולא מטרותיו את ישיג לא החוק שמא ראשית, הציבור; על מהשפעתו חשש מתלווה
חדשות בעיות שייצור או רצויות לא לוואי תוצאות לו שתהיינה ושנית, נחקק; הוא שבגללם הצרכים
אוכלוסיית למשל, כמו, ספציפיות, אוכלוסייה קבוצות בקרב במיוחד לכן; קודם קיימות היו שלא

הקשישים.

הקשישים, אוכלוסיית על להשפיע עשויים ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת שבעקבות השינויים
הן בהתמדה, גדלה הקשישים אוכלוסיית הקשישים. של מאפייניהם בשל והן מהותם בשל הן
520 ישראל במדינת היו 1994 שנת בסוף מוחלט. באופן והן האוכלוסייה כלל בקרב חלקה מבחינת
בשנת .(1995 לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה התושבים מכלל $9.5< שהיו (65+ (בני קשישים אלף
בישראל. האוכלוסייה כל מסך \Q70 יהיו והם בארץ, הקשישים במספר ,£ל25 של גידול צפוי 2005

"קשישים של זה מאשר ארבעה פי יהיה (75+ (בני הישישים של הגידול ששיעור צפוי זאת מלבד
.(1996 (באר, בהתאמה) ו0?11 4570  7465 (בני צעירים"

ג'וינטמכון של אומדנים לפי בקרבם. הגבוהים המוגבלות שיעורי הוא הקשישים של נוסף מאפיין
שזקוקים קשישים כלומר פיזית, מבחינה מוגבלים קשישים אלף 68 בישראל ב1994 היו ברוקדייל
מכלל $13< היו אלה קשישים .(ADL) יום היום חיי פעילויות מבין לפחות אחת בפעילות לעזרה
רבעים ושלושה נפש) (כ16,500 ממושך לטיפול במוסדות שהו מהמוגבלים כרבע בארץ, הקשישים
צפוי 20051994 שבין בתקופה ברוקדייל במכון שנערכו תחזיות פי על בקהילה. גרו (51,600) מהם
 בריאות שירותי של מסיביים צרכנים הם הקשישים המוגבלים. הקשישים בשיעור 489?< של גידול
עמד כללי רופא אצל לרבעון לנפש הממוצע הביקורים מספר למשל, כך, כאחד. ובקהילה באשפוז
אף .(1994 לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה 6445 בני בקרב 2.7 לעומת קשישים בקרב 3.8 על
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£15.19 על עמד שנה חצי במהלך שהתאשפזו הקשישים ששיעור ויצוין גדול, חלקם הכללי באשפוז
גריאטריים, חולים בבתי גם מאושפזים הקשישים לכך בנוסף .6445 בני מקרב £9.29. לעומת

וסיעודיים. שיקומיים

קופות על החוק השפעת אחר לעקוב כדי מקיפה מחקרים סדרת כיום עורך ברוקדייל ג'וינטמכון
ועל שלהם הרצון שביעות על ספציפיות, מבוטחים ולקבוצות למבוטחים השירותים על החולים,
באמצעות ונתונים מידע ייאספו ובמסגרתו שנים, כשלוש יימשך הכולל המחקר לבריאות. ההוצאות
המרכיבים מכלול של מקיפה הבנה יאפשר המחקר מידע. מקורות ומספר מחקר כלי מספר
הכרוכות הבעיות באיתור התושבים, ועל הבריאות מערכת על בהשפעתו החוק, ביישום הכרוכים
הנוכחי הדוח הקשישים. כמו מיוחדים מאפיינים בעלות אוכלוסייה קבוצות ובקרב הכולל ביישומו
מחקרים נערכו הסקר במסגרת זו. מחקרים סדרת במסגרת שנערך כולל מבוטחים מסקר חלק הוא
(פרפל הערבית האוכלוסייה על ,(1996 ואחרים, (ברג האוכלוסייה כלל על החוק השפעת על

.(1996 וברמלי, (גרוס המשלים בביטוח המתמקד ודוח (1996 ואחרים,

חשוב בישראל, הבריאות במערכת התמורות ולאור הקשישים של המיוחדים מאפייניהם לאור
לבחינת משמשים זה בדוח והנתונים המידע עליהם. החדש החוק של ההשפעות אחר לעקוב
אפשרית, מוקדיםלבעייתיות לאיתור להחלתו; הראשונה בתקופה הקשישים על החוק של השפעותיו
הבאים, בסקרים שייאספו ממצאים עם להשוואה וכבסיס אחריהם; ולעקוב להמשיך שחשוב
התבקשו מהנושאים בחלק בישראל. הציבור על החוק השפעת של המתמשכת ההערכה במסגרת
נאספו מהנושאים ובחלק לתוקפו, החוק כניסת שלפני השנה לעומת שינויים על לדווח הקשישים
המחקר של הבא בשלב בעתיד. בסקרים שייאספו נתונים עם להשוואה בסיס שישמשו נתונים
ונכים, מוגבלים למשל, כמו, נוספות, בקבוצות גם נתמקד וכן בשנית, הקשישים אוכלוסיית תיבחן

עליהן. החוק של השפעתו את לבחון כדי וכד', נמוכות הכנסות בעלי

הן: הדוח של הספציפיות מטרותיו
התשלומים ובהיקף השירות באיכות בריאות, שירותי ובנגישות בזמינות מגמות אחר לעקוב .1

הקשישים. בקרב לבריאות
שנים). 6422 (בני יותר הצעירה האוכלוסייה לבין הקשישים בין הבדלים לבחון .2

ציפיותיהם. ואת עמדותיהם את החוק, כלפי הקשישים תגובת את לבחון .3

בין הבדלים לבחון ובעיקר הקשישים, של שונים מאפיינים לפי החוק בהשפעת הבדלים לבחון .4

(ישישים). יותר או 75 בני לבין 7465 בני קשישים

כמתבקש הקופות, לידי המוסדיים השירותים של ולאספקה למימון האחריות העברת לקראת
זה מעבר של השונים ההיבטים את לבחון מטרתם נוספים. מחקרים לביצוע המכון נערך מהחוק,
הצפויים. השינויים לקראת להיערך החולים ובקופות הבריאות במשרד המדיניות לקובעי ולסייע
מתהליך כחלק כיום מפתחות החולים שקופות חדשים שירותים בפיתוח לסייע כדי זאת, מלבד
אשפוזבית שירותי פיתוח אחר מעקב למחקר המכון נערך החוק מהחלת נובעים ואשר התייעלותן,

בקהילה.
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והאוכלוסייה המחקר שיכ1ות .2
השיסות 2.1

הייתה לדגימה המסגרת בקביעות. בארץ הגרים ויותר 22 בני תושבים כללה לסקר היעד אוכלוסיית
אקראית נדגם דירה, בכל מכן, לאחר בזק.1 של הטלפון ספר של הממוחשבת הארצית הרשימה
1,116 מולאו ובסיומם ,1995 אוגוסטאוקטובר החודשים במהלך נערכו הראיונות הדיירים. אחד
סירבו £89 שנדגמו; מהתושבים ל£859 הגיע ההיענות שיעור הכללית. האוכלוסייה בקרב שאלונים
ליצור קושי שהיה המרואיינים רוב אותרו. לא £29 ועוד קשר, ביצירת קשיים היו £59 עם להתראיין;
יכולת ומחוסר מנטליות מבעיות הריאיון, שפות ידיעת מחוסר נבע וזה קשישים, היו קשר עמם
£0.59) הנדגם לגבי שירואיין קרוב אדם לאתר ניסיון נעשה מהמקרים קטן בחלק לשאלון. להשיב

כך). מולאו מהשאלונים

סטטיסטיים,2 ניתוחים לצורכי הקטנות, החולים קופות ומבוטחי הקשישים דגימת את להגדיל כדי
דומה באופן הדגימה נערכה התגבור במדגם שאלונים. 278 מולאו ובסיומו שני, דגימה סבב נערך
לאוכלוסייה השייכים דיירים יש האם לברר שנועדו סינון, שאלות לאחר אך הראשון; לשלב
סירבו £99 ל£719, הגיע התגבור במדגם ההיענות אחוז בריאיון. להמשיך האם הוחלט המתוגברת,
בעברית שלהם שליטה חוסר בגלל הן בתקשורת, מגבלות בשל לראיין קושי היה £139 להתראיין,
התגבור שבמדגם מכך הנראה, ככל נבע, לראיין הקושי אותרו. לא ו£69 מנטליות; בעיות בגלל והן
היה שאפשר הנדגמים שיעור ולכן הכללית, לאוכלוסייה יחסית גדול הקשישים של חלקם היה
מתוכם 375 איש, 1,394 רואיינו הכול בסך הראשון. המדגם לעומת יחסית נמוך היה לראיין
הסקר, אוכלוסיית מכלל £189 הם שקלול ולאחר המרואיינים, מכלל £279 היו אשר קשישים,

.(22+ (בני הבוגרת באוכלוסייה לשיעורם בדומה

הקשישים מאפייני 2.2
שיעור (ישישים). יותר או 75 בני ו£369 7465 בני היו בסקר מהקשישים אחוזים וארבעה שישים
לכך הנראה ככל קשור וזה ,(£39.59 על 1994 בשנת עמד (אשר בארץ משיעורם נמוך בסקר הישישים
ארבעים שבהם. מאוד הזקנים עם בעיקר בטלפון, לשוחח קושי היה הקשישים מהנדגמים חלק שעם
הכנסותיהם נמוכה. הכנסה בעלי מהם ורבים נשואים, £549 גברים, היו מהקשישים אחוזים ושניים
הגבוהה משפחתית הכנסה על דיווחו £159 ורק לחודש, למשפחה ש"ח 1,450 על עולות אינן £269 של
מאפייני .(1 (לוח עולים הם שרואיינו מהקשישים אחוזים עשר שבעה לחודש. ש"ח מ5,000
הקשישים של הכללית האוכלוסייה של למאפייניה דומים הגיל, התפלגות מלבד הקשישים,

.(1995 לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה

טלפון היה הערבית באוכלוסייה ולכ£759 היהודית באוכלוסייה הבית ממשקי לכ0י959 1992 בסוף 1

בבעלותם.

בהתאם. משקלות שתוגברו לאוכלוסיות ניתנו הסטטיסטיים בניתוחים 2
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טוב, כך כל כלא בריאותם מצב את העריכו מהקשישים שלישים שני כמעט בריאות, מצב מבחינת
מבחינת כרונית. מנכות או ממוגבלות ממחלה, סובלים שהם אמרו שלישים ושני גרוע, או טוב לא
בעבודות לעזרה זקוקים שהם אמרו ושליש אדם, עזרת ללא ללכת יכולים שאינם אמרו 15^1 תפקוד,

בית.

בקרב ל.£609 בהשוואה הכללית, חולים בקופת מבוטחים היו מהקשישים אחוזים ואחד שמונים
49^ ורק ולאומית מכבי חולים בקופות מבוטחים £89<$7< רק .6422 בני הצעירים המרואיינים
בקופת מבוטחים היו שלא קשישים של הנמוך מספרם בגלל מאוחדת. חולים בקופת מבוטחים
להשוות אפשר יהיה לא קופה) בכל איש כ15 הקשישים, מכלל £199 הכול (בסך הכללית חולים
שיהיה כדי הקשישים, של המדגם את להרחיב מאמץ ייעשה הסקר של השני בשלב הקופות. בין
הקטנות. בקופות ובעיקר שונות, בקופות שמבוטחים קשישים על החוק השפעת את להשוות אפשר

שיעור (ישישים). 75+ בני לבין 7465 בני קשישים בין מובהקים הבדלים נמצאו מאפיינים במספר
בעלי שיעור בהתאמה), ו^59 £379) יותר גבוה היה הישישים בקרב אלמנים) (בעיקר נשואים הלא
הכנסה בעלי היו בהתאמה ו>£379 189?<) יותר גבוה היה הישישים בקרב הנמוכות ההכנסות
הסובלים בשיעור הבדל נמצא לא ותפקוד, בריאות מבחינת בחודש). ש"ח 1,450 עד משפחתית
יותר מגבילה הבעיה כרונית, ממחלה שסובלים מי בקרב אך לישישים, קשישים בין כרונית ממחלה
היה בית בעבודות לעזרה שזקוקים הישישים שיעור גם בהתאמה). ו£539 $70.) מקשישים ישישים

בהתאמה). ו>$47 319&) יותר גבוה
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(אחוזים) בסקר הקשישים מאפייני :1 לוח
נ>

64 .■:■.■ 7465
36 +75

סין
42 גברים

משפחתי מצב
45 י ■ י אלמנים) (רובם נשואים לא

שפה
79 עברית
4 ערבית
17 רוסית

הכנסה
26 ש"ח 1,450 עד
30 ש"ח 2,800 עד 1,451
29 ש"ח 5,000 עד 2,801
15 ש"ח מ5,001 יותר

בריאות מצב הערכת
10 מאוד טוב
27 טוב
41 טוב כך כל לא
17 יי טוב לא
5 גרוע
65 כרונית מחלה

הכרוניים: החולים מתון
42 כלל מגבילה לא או מגבילה כך כל לא המחלה
36 מגבילה המחלה
22 מאוד מגבילה המחלה

מסרים 400 למרחק הליכה
54 קושי ללא
27 בקושי
5 מכשיר בעזרת
14 כלל יכול לא או אדם בעזרת

בית בעבודות עזרה קבלת
37 כן

חולים קופת
81 הכללית
7 מכבי
8 י לאומית
4 מאוחדת

(207=N)

5



ממצאים .3
החוק החלת מאז מספקות החולים שקופות השירותים ברמת שינויים 3.1
בחוק נקבע כן כמו המדינה. תושבי לכל רפואי שירות המבטיח בסיסי, שירותים סל נקבע בחוק
תשלום לקופות מובטח כך גילו. לפי מבוטח, כל עבור תקבלנה החולים שקופות התשלום גובה
לקשישים להעניק כדי אלה במשאבים די יהיה האם ברור לא אולם, הקשישים, בעבור יותר גבוה
החוק החלת לפני סיפקו הקופות מקצת בנוסף, החוק. לפי וכנדרש נאותה ברמה השירותים את
עוד חייבות אינן ועתה למרותקים, בית טיפול למשל, כמו, בסל, כיום כלולים שאינם שירותים
או יקרים, בשירותים מדובר כאשר במיוחד זאת אותם. לספק יפסיקו פן חשש ויש אותם לספק
הרשמתם על להתחרות תמריץ יהיה ושלא בריאות, שירותי של "כבדים" צרכנים שצורכים כאלו
השירות רמת על החוק ובהשפעת בשינויים עתה כבר חשים הקשישים האם לבחון כדי לקופה.
שינוי שחל חשו הם האם הקשישים נשאלו בעתיד, שינויים עם להשוואה בסיס לשמש וכדי הרפואי,

.1995 ינואר מאז להם מספקות שלהם החולים שקופות בשירותים

שלהם שהקופה השירותים ברמת שיפור חל כללי שבאופן חשו מהקשישים אחוזים עשר שישה
לעומת הקופה בשירותי שינוי כל חשו לא (£809) השאר בהרעה. חשו ו£49 ,1995 ינואר מאז מספקת
ונמצאשברוב ספציפיים; בתחומים בשינוי חשו הם האם נשאלו גם הקשישים .1995 שלפני התקופה
מבחר המשרד, עובדי יחס האחיות, יחס הבאים: בתחומים ובמיוחד שיפור לדעתם, היה, התחומים
הקשישים המרואיינים אחוז את מציג 2 לוח הקופה. מתקני של תחזוקה ורמת תרופות
שחלה שאמרו המרואיינים אחוז ואת הקופה, בשירותי שיפור שחל שאמרו הצעירים והמרואיינים

ל^100). (המשלים שינוי היה שלא שאמרו המרואיינים אחוז מופיע לא בלוח הרעה.

יותר הצעירים המרואיינים של דעתם לבין בקופות השינויים על הקשישים של דעתם בין השוואה
בחמישה אבל, כללי. באופן השינוי בתפיסת הקבוצות שתי בין הבדל העלתה לא (6422 (בני
המשפחה; רופאי של המקצועית הרמה הצעירים: מאשר יותר גדול שיפור הקשישים ציינו תחומים
והתחייבויות הפניות לקבל ניתן שבה הקלות המשרד; עובדי של היחס המשפחה; רופאי של היחס

המעבדות. ובשירותי

(בני קשישים בין הבדלים העלתה לא בקופות שינוי תחושת לבין הקשישים תכונות בין הקשר בחינת
קשישים בקרב יותר גדולה הייתה בקופה הכללי השיפור תחושת .(75+ (בני ישישים לבין (7465

בקופות שיפור כל חשו שלא עולים, קשישים לעומת ,(£159.) ערבים וקשישים (£209) בארץ ותיקים
בין קשר נמצא כן כמו בהתאמה). //$7 £229) מנשים יותר בשיפור חשו גברים שלהם. החולים
הייתה אביב ותל חיפה במחוזות כאשר מגורים, מחוז לבין הקופה מתקני בתחזוקת שיפור תחושת
£379) ערבים קשישים בקרב גם בלטה המתקנים בתחזוקת שיפור תחושת יותר. גדולה שיפור תחושת
מנשים יותר גברים שיפור). על דיווחו בלבד £29) עולים קשישים בקרב פחות והרבה שיפור) חשו
בין קשר היה לא התחומים בשאר בהתאמה). ו17$6 318) הקופה במתקני שיפור שחשו אמרו

החולים. בקופות שינוי תחושת לבין הקשישים תכונות
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החולים, בקופות שהחלו השיפור לפעולות קשורה החולים קופות בשירותי השיפור שתחושת נראה
ונמשכו החוק, של החלתו לפני עוד הקשישים, רוב מבוטחים שבה הכללית, חולים בקופת ובמיוחד
חולים קופת השקיעה שבהם הקופה, מתקני תחזוקת כמו בתחומים במיוחד בולט זה כך. אחר גם
ויחסן המשרד עובדי של יחסם בתחום גם אך האחרונות, בשנים רבים ומאמצים משאבים הכללית
שתחושת להיווכח מעניין השירות. את לשפר הקופה השתדלה בו שגם למבוטחים, האחיות של
השיפור תחושת מסוימים. סקטורים ובקרב בארץ מסוימים באזורים בלטה הקופה במתקני השיפור
האוכלוסייה נעשתה החוק, שבעקבות העובדה עם אחד בקנה עולה הערבים הקשישים בקרב
על מבוסס היה לקופות התשלום החוק שלפני בעוד החולים. לקופות יותר אטרקטיבית הערבית
שילמו הערבית, האוכלוסייה בקרב הרווחות גדולות, משפחות ולפיכך המשפחתית, ההכנסה רמת
מקבלות הקופות ולפיכך רשומה; נפש על מבוסס לקופות התשלום שכיום הרי יחסית, נמוך סכום

מבוטח. כל עבור תשלום

(אחוזים) וצעירים1 קשישים בקרב 1995 ינואר מאז החולים קופת בשירותי שינוי תחושת :2 לוח
חולים בקופת שינוי

צעירים קשישים

הרעה שיפור הרעה שיפור השירות תחום
4 10 1 2 ** המשפחה רופא מקצועיות
2 8 3 2 * המשפחה רופא יחס
3 10 1 8 האחיות יחס
3 9 2 4 המומחים הרופאים מקצועיות
5 14 1 10 * המשרד עובדי יחס
9 12 6 12 התרופות מבחר
711 3 8 * והתחייבויות הפניות שבקבלת הקלות
3 12 3 3 * מעבדות שירותי
1 24 0 21 הקופה מתקני תחזוקת
5 [8 4 16 כללי באופן קופ"ח

ל10096) (המשלים בלוח מופיע אינו שינוי היה שלא שאמרו המרואיינים אחוז 1

ק < 0.05 *
p 2:0.01 **

בחנו הכללית, חולים בקופת מבוטחים מהקשישים אחוזים ואחד משמונים למעלה שכאמור למרות
בשאר שמבוטחים הקשישים לבין הכללית חולים קופת מבוטחי בין השינוי בתפיסת הבדל יש האם
החוק. החלת מאז שלהם בקופה שינוי על הצביעו לא כמעט הקופות שאר שמבוטחי נמצא הקופות.
מתקני של התחזוקה בתחום מלבד החוק החלת מאז שינוי חל לא התחומים שברוב טענו הם

נוספים. עיבודים לערוך אפשר אי הקופות שאר מבוטחי של הקטן מספרם בשל הקופה.
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לבריאות ובהוצאות בתשלומים שינויים 3.2
סכום ישלמו הלאומי מהביטוח זקנה קצבת שמקבלים מי שכל נקבע ממלכתי בריאות ביטוח בחוק
שינוי שבעקבות ייתכן הכנסותיהם. בגובה תלוי יהיה לא המס גובה וכי בריאות, כמס ואחיד קבוע
שהם שהמס משום והגבוהות, הבינוניות ההכנסות בעלי הקשישים של הבריאות מס נטל יקטן זה
יותר. גבוה והיה אחרות, הכנסות ועל שלהם הפנסיה על התבסס בעבר החולים לקופות שילמו

שחלק להיות שיכול משום בעייתית, היא ריאיון באמצעות לבריאות והתשלומים ההוצאות בחינת
זאת, מלבד משלמים. שהם המס גובה ומה לבריאות מוציאים הם כמה יודעים אינם מהמרואיינים
מרכיב כי אם לבריאות; בהוצאות עלייה על להשפיע יכולה אשר בשכר, בעלייה גם להתחשב יש
תשלום כללי קבע שהחוק מאחר קשישים. בשביל מאשר עובדים צעירים בשביל יותר משמעותי זה
שחשוב נראה  הצעירים לעומת וגם החוק לפני שהיו אלו לעומת גם  לקשישים ושונים חדשים
ההוצאות בנטל לשינויים כאינדיקציה לבריאות, שלהם ההוצאות על הקשישים של דעתם את לבחון

החוק. בעקבות האזרחים של

הוצאותיהם לעומת ירדו בריאות למס שלהם שההוצאות העריכו מהקשישים ש£329 נמצא בסקר
ידעו). לא (£ל25 גדלו שהוצאותיהם  ו£179 השתנו לא שהוצאותיהם העריכו 2670,1995 ינואר לפני
לבריאות בהוצאות שינוי חוסר על או ירידה על דיווחו מהקשישים ממחצית שלמעלה העובדה
אינו והוא בריאות כמס קבוע סכום משלמים הקשישים כל שלפיו מהחוק, הציפיות את תואמת
ותשלומים הבריאות (מס לבריאות ההוצאות מכלול האם לשאלה בתשובה בהכנסותיהם. מותנה
שההוצאות מהקשישים 40& השיבו כלכלית, מבחינה עליהם מכבידות פרטי) ולרופא לקופה
שהן או כלל עליהם מכבידות אינן שההוצאות אמרו ו^60 בינונית או רבה במידה עליהם מכבידות

בלבד. מועטה במידה מכבידות

(אחוזים) וצעירים קשישים בקרב לבריאות הוצאות :3 לוח
צעירים קשישים

בריאות* למס המשפחה הוצאות
47 17 גדלו
19 26 השתנו לא
19 32 קטנו
15 25 יודע לא

המשפחה* על לבריאות התשלומים של הכבדה
21 17 רבה במידה
34 23 בינונית במידה
19 20 מועטה במידה
26 40 מכבידים לא
20 15 האחרונים החודשים בשלושת המשפחה מבני לאחד פרטית לרפואה הוצאות היו

p>0.01 *
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מובהקים הבדלים העלתה החוק בעקבות הצעירים לבין הקשישים בין לבריאות ההוצאות השוואת
בהתאמה) ו£179 £479) גדלו שהוצאותיהם דיווחו צעירים שיותר בכך בעיקר התבטאו הם ביניהם.
הצעירים שיעור בהתאמה). ו£589 (£ל38 קטנו או השתנו לא שהוצאותיהם דיווחו צעירים ופחות
גם בהתאמה). ו^25 £159) הקשישים משל יותר נמוך היה השתנו הוצאותיהם האם ידעו שלא
לצעירים. הקשישים בין מובהק סטטיסטי הבדל היה לבריאות, ההוצאות של להכבדה באשר
עליהם מכבידים לבריאות שהתשלומים דיווחו (5570) הצעירים מהמרואיינים ממחצית למעלה

.(3 (לוח מהקשישים ל^40 בהשוואה בינונית, או רבה במידה

שדיווחו קשישים וכן החוק, בעקבות גדלו בריאות למס שהוצאותיהם שדיווחו הקשישים
שלושים תכונות. במספר מאופיינים כלכלית מבחינה עליהם מכבידים לבריאות שהתשלומים
ו>?ל14 מהערבים 670 לעומת גדלו, שהוצאותיהם אמרו העולים מהקשישים אחוזים ושניים
מסוימת, במידה או מאוד עליהם מכבידה לבריאות שההוצאה אמרו מהעולים ו£579 מהוותיקים;
הכבדה עם מובהק קשר היה גרוע או טוב כך כל לא בריאות למצב מהוותיקים. ל0?36 בהשוואה
הכבדה הרגישו וגרוע טוב לא בריאות שבמצב מי מקרב 6096) לבריאות ההוצאות של יותר גדולה
על הקשיש דיווח בין קשר נמצא לא טוב). או טוב די בריאות במצב הקשישים מקרב 359?< לעומת

המשפחתי. והמצב ההכנסה גובה לבין ההוצאות, הכבדת על או לבריאות בהוצאות שינוי

של יותר גדול שיעור מובהק, שבאופן העלתה 75+ בני ישישים לבין 7465 בני קשישים בין השוואה
בני בקרב ו>£349 7465 בני בקרב 2070) השתנו לבריאות הוצאותיהם האם להעריך ידעו לא ישישים
לא מהחוק. הנובעים בשינויים להתמצא מתקשים שישישים הטענה את לחזק עשוי אולי זה .(75+
לבריאות. ההוצאות של ההכבדה לתחושת באשר ישישים לבין 7465 בני קשישים בין הבדל היה

משלים ולביסוח פרסית לרפואה הוצאה 3.3
האזרחים, כל חייבים שבו הבריאות, מס עיקריים: מרכיבים שני נכללים לבריאות בתשלומים כידוע,
שירותים, בעבור ישירות או מסחרי וביטוח משלים ביטוח באמצעות שמשולמים אחרים, ותשלומים
ובמיוחד למבוטחים, תהיינה לבריאות מס שמלבד להיות יכול כלומר, רפואיים. ומכשירים תרופות
השירותים בסל כלולים שאינם שירותים, בעבור אחרות הוצאות ולנכים, כרוניים לחולים לקשישים,
לגידול חשש יש אך החוק, החלת לפני גם נשאו הקשישים אמנם הללו ההוצאות במקצת הבסיסי.
ולהוצאה המשלים לביטוח חדשים, שירותים של והן קיימים שירותים של הן  זוחלת העברה בגלל

לבריאות. הפרטית

לרופא הוצאות משפחתו לבני או למרואיין היו האחרונים החודשים בשלושת האם השאלה על
הגיע הצעירים המבוטחים בקרב בחיוב. מהקשישים £159 השיבו שיניים), רופא כולל (לא פרטי
בשירותי שהשתמשו קשישים מובהקים. אינם לזקנים צעירים בין ההבדלים אך ל£209, השיעור
הנשואים מקרב בארץ. וותיקים גבוהה הכנסה בעלי נשואים, בהיותם מאופיינים פרטית רפואה
ל^30 כן, כמו נשואים. הלא מקרב z/%לעומת מהקשישים, 1970 פרטית רפואה בשירותי השתמשו
19?£ לעומת פרטי לרופא הוצאות היו בחודש ש"ח 5,000 מעל של הכנסה בעלי מהקשישים
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2,800 עד של הכנסה בעלי מהקשישים £179 ולעומת ש"רו, 5,0002,800 של הכנסה בעלי מהקשישים
לרפואה הוצאות היו לחודש ש"ח ל1,450 מגיעות שהכנסותיהם מהקשישים ל£6.59 רק בחודש. ש"ח
£79 לעומת פרטי לרופא הוצאה הייתה בארץ הוותיקים מהקשישים ל£189 מוצא, מבחינת פרטית.

פרטי. לרופא הוצאה על כלל דיווחו לא ערבים קשישים העולים. מקרב

ההוצאות בסך שינויים חלו ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת מאז האם נשאלו לא המרואיינים
הוצאותיהם אחר ולעקוב להמשיך מקום יש וכד'. מכשור תרופות, כולל לבריאות, שלהם הפרטיות
ברפואה להשתמש ירבו מהם ומי משתנה, שיעורם האם לבחון פרטית; רפואה על הקשישים של

בעתיד. פרטית

משלים ביטוח פוליסת גם לקנות אפשר האזרחים, כל חייבים שבתשלומו בריאות, מס מלבד כידוע,
הביטוח את נוסף. חודשי תשלום תמורת הבסיסי, בסל כלולים שאינם נוספים שירותים מכסה אשר
קופת למבוטחי רק יתייחס להלן התוצאות ניתוח אך החולים, קופות כל מציעות אמנם המשלים
זו, קופה לנתוני זהים המשלים לביטוח הנרשמים מספר על הסקר שנתוני משום הכללית, חולים
חולים קופת של המשלים לביטוח ההרשמה שיטת גם מסוימים. פערים היו הקופות שאר ולגבי
לביטוח להתקבל כדי פעילה בהרשמה צורך יש זו בשיטה הקופות. שבשאר מזו שונה הכללית
משלים בביטוח רשומים להיות המבוטחים המשיכו ומאוחדת מכבי חולים שבקופת בעוד משלים,
נמצא הרשמתם. את לבטל ביקשו הם כן אם אלא החלתו, לאחר גם החוק, לפני הצטרפו שאליו
יותר קצת ושיעורם משלים, ביטוח היה הכללית חולים בקופת שמבוטחים מהקשישים 12 של£9
מהם רבעים שלושה .(4 (לוח (£179.) זו בקופה משלים בביטוח המבוטחים הצעירים משיעור נמוך
ונדחו. משלים לביטוח להצטרף שניסו אמרו קשישים שני .1995 לאחר המשלים לביטוח הצטרפו

חולים קופת של המשלים הביטוח לתכנית בעתיד להצטרף מתכוון הקשיש האם השאלה על
המבוטחים מכלל £149 לעומת רשומים, אינם שעדיין הקשישים מכלל £89 בחיוב ענו הכללית,
שלא אמרו הקשישים שבגללן העיקריות, הסיבות מובהקים. ביניהם וההבדלים יותר, הצעירים
המשלים" הביטוח על מספיק יודע "לא ;(£269) שלו" הגבוה "המחיר היו: המשלים לביטוח יצטרפו
שביעות ;(£149) טובה בריאות הרגשת ;(£159) בביטוח שמוצעים לשירותים שקשורות סיבות ;(£209)
הסיבות אחרות. וסיבות ;(£129) נוספים בשירותים צורך תחושת והעדר הקופה משירותי גבוהה רצון
שבהן העיקריות דומות. היו הצעירים המבוטחים בקרב המשלים לביטוח הרשמה לאי העיקריות
נוסף לביטוח צורך והעדר טובה בריאות הרגשת ;(26X) המשלים הביטוח על מספק ידע אי היו

.($20<) הגבוה והמחיר ;(£229)

על ענה המשלים הביטוח על פרסמו שהקופות המידע האם המרואיינים נשאלו לכך, בנוסף
כלל. מידע קיבלו שלא אמרו מהם ו£399 בחיוב, השיבו מהקשישים £229 שרק נמצא צורכיהם.
.($12.) צורכיהם על ענה לא הוא אך מידע, שקיבלו או ,(£119) חסר או חלקי מידע קיבלו השאר
וההבדלים המשלים, הביטוח על הפיצו שהקופות מהמידע רצון שבעי יותר היו הצעירים המרואיינים
את מילא שהמידע אמרו צעירים של יותר גדול שיעור כאשר מובהקים, לצעירים קשישים בין

.(4296) מידע כל קיבלו לא בקרבם יותר גדול שיעור גם אך (2670) צורכיהם
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(אחוזים) וצעירים קשישים בקרב מסחרי וביטוח משלים ביטוח :4 לוח

צעירים קשישים
הקופה של משלים ביטוח ■ש

17 12 כן
71 75 לא
12 13 יודע לא

הקרובה* בתקופה משלים לביטוח להצטרף כוונה
משלים) בביטוח מבוטחים שאינם מי (מתון

14 8 כן
52 64 לא
34 28 יודע/מתלבט לא עוד

* צרכיו על ענה הפיצו שהקופות המידע
26 22 כן
42 39 כלל מידע קיבל לא
16 12 חסר) או ברור (לא חלקי מידע קיבל
9 12 צרכיו על ענה לא אך מידע קיבל
7 13 קרא שלא מידע קיבל
2 2

" וכדי) ניתוח שינ"ם, (סיעודי, פרטי ביטוח
18 9 יש
4 1 ביטל כי לא,
78 90 פעם אף היה לא

p ^0.05 *
p>0.01 **

את מאששים בריאות ולמס בריאות לשירותי הקשישים של הוצאותיהם על הממצאים לסיכום,
גדול חלק של התשלומים נטל את בעינו ישאיר לפחות או יקל שהחוק הציפיות) (ואת ההשערה
והוא יחסי, באופן נמוך ואחיד, קבוע סכום כיום משלמים הקשישים שכל משום זאת מהקשישים.
בעלי הצעירים יותר. גבוהים סכומים שילמו שבעבר הגבוהות, ההכנסות בעלי על גם מוטל
למס בעבר מאשר יותר גבוהים סכומים כיום משלמים אכן זאת, לעומת הגבוהות, ההכנסות
כחמישית זאת, עם לצעירים. הקשישים בין משמעותיים הבדלים זה בתחום נמצאו ולפיכך בריאות,
נמוכות בהכנסות מאופיינים אינם והם בריאות, למס יותר כיום משלמים שהם דיווחו מהקשישים

לצפות. אולי היה שניתן כפי יותר, צעיר זוג בן להם שיש או במיוחד

דומה פרטית לרפואה הוצאות להם שהיו שאמרו הקשישים שיעור פרטית, לרפואה להוצאות באשר
גבוהות הכנסות בעלי קשישים בין גדולים הבדלים נמצאו אך אחרים, בסקרים דווח שעליו לזה
מדובר שאין לזכור חשוב כי אם הבריאות, במערכת שוויון אי על לרמז שעשוי ממצא  לנמוכות

הבסיסי. בסל הכלולים בשירותים
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הכללית חולים קופת מבוטחי הקשישים ששיעור להיווכח מעניין המשלים, לביטוח להרשמה באשר
בקרב הנרשמים פוטנציאל שכנראה, אלא הצעירים, של לזה דומה המשלים לביטוח שנרשמו
חמישית שרק לכך הדעת את לתת יש הקשישים. בקרב מאשר יותר גדול בעתיד הצעירים
לא רובם וכי להם, הספיק המשלים הביטוח על מהקופה קיבלו שהם שהמידע אמרו מהקשישים

לצורכיהם. ענה שלא חלקי מידע שקיבלו או מידע כל קיבלו

הבריאות שירותי איכות 3.4
אכן והקופות בריאות, בשירותי הקשישים של הגבוה השימוש בשיעור התחשבה הקפיטציה נוסחת
אלא גבוהה. באיכות שירותים רמת להבטיח כדי בעבורם, יותר גבוה תגמול כיום מקבלות
התגמול אם לקשישים הטיפול באיכות פגיעה תחול שמא חששות גם התעוררו החוק שבעקבות
הרפואי, הטיפול איכות את שמייצגים מדדים כמה בחן הסקר מהוצאותיהן. נמוך יהיה לקופות
רצונם שביעות ומבחינת מניעה, בדיקות ביצוע מבחינת השירותים; של ונגישותם זמינותם מבחינת
אפשר אי עדיין החוק, החלת לאחר משנה פחות נערך שהסקר מאחר מהשירותים. הקשישים של
להשוואה בסיס לשמש נועדה זה בשלב בחינתם אך אלה, במדדים מהותיים לשינויים לצפות
בעתיד. מהשירותים הרצון שביעות ולבחינת השינויים, מהות ואחר שינוי מגמות אחר לעקוב בעתיד,

השירותים ונגישות זמינות 3.4.1
ראשונית רפואה א.

קבוע. באופן בהם שמטפל משפחה רופא להם שיש דיווחו מהקשישים אחוזים ושישה שמונים
בחודש $69<) האחרונים החודשים בשלושת המשפחה רופא אצל ביקרו מהקשישים אחוזים תשעים
האחרונים. החודשים בשלושת חולים קופת דרך מקצועי רופא אצל ביקרו מהם ו^56 האחרון)
רופא אצל ביקרו £ל62 ראשונית: רפואה בשירותי פחות השתמשו הצעירים המרואיינים כצפוי,
צעירים בין וההבדלים מקצועי רופא אצל ביקרו 37 ו96 האחרונים החודשים בשלושת משפחה
קשישים מאשר יותר מקצועי רופא אצל ביקרו בית בעבודות מוגבלים קשישים מובהקים. לקשישים

בהתאמה) 45 ל56 בהשוואה 6170) לעזרה זקוקים שאינם

ראשית, השירותים. נגישות הוא ראשונית ברפואה הטיפול איכות לבחינת המקובלים המדדים אחד
מקצועיים, רופאים משפחה, רופא כמו הקופה, שירותי ניתנים שבהן העבודה שעות נוחות נבחנה
ששעות סברו מהקשישים אחוזים לשמונים שלישים שני בין מעבדה. בדיקות וביצוע משרד שירותי
(השאר נוחות אינן שהשעות אמרו כעשירית ורק התחומים, נוחותבארבעת או מאוד נוחות העבודה
כך כל לא במרפאה העבודה ששעות שאמרו הצעירים שיעור לשירותים). הזדקקו שלא או ידעו לא
לקשישים צעירים בין וההבדלים השירות), סוג לפי 32?£159S) יותר גבוה היה נוחות לא או נוחות
שרוב לכך הנראה, ככל קשור, זה .(5 (לוח מובהקים היו שנסקרו השירותים סוגי ארבעת בכל
הצהריים אחר ובשעות בבוקר פתוחה שהמרפאה העובדה ולפיכך עובדים, אינם הקשישים
הסובלים הקשישים שיעור היום. שעות רוב שעובדים למי מאשר להם נוחה יותר המוקדמות
היו לא מקצועיים רופאים ושל המשפחה רופא של העבודה ששעות כרונית, ממוגבלות או ממחלה
לגבי בהתאמה 6707 1796) מוגבלים הלא הקשישים משיעור יותר גבוה היה להם, נוחות כך כל
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קבוע בליווי שלהם מהצורך נובע שזה ייתכן מקצועי). רופא לגבי ו1196 247" משפחה, רופא
יותר בתכיפות במרפאה משתמשים שהם או למלוויהם, נוחות אינן הפתיחה ששעות ובכך למרפאה

גדול. יותר בעיות ביותר שייתקלו הסיכוי ולכן גדולה

מהם אחוזים ששמונים נמצא הקופה. לשירותי הגעתם שאורכת הזמן משך על גם נשאלו הקשישים
בתוך והשאר שעה, חצי עד שעה רבע בתוך נוספים 147" שעה, רבע בתוך המשפחה לרופא מגיעים
יותר גבוה שעה רבע בתוך המשפחה לרופא שמגיעים הצעירים שיעור יותר. ממושכים זמן פרקי

.(6 (לוח מובהקים לקשישים הצעירים בין וההבדלים ,(88X)

מהקשישים ממחצית יותר לרופא. להיכנס כדי בתור ממתינים הקשישים החולים, לקופת הגיעם עם
מחצי יותר חיכו והשאר שעה, לחצי שעה רבע בין חיכו מהם £279 ועוד שעה; רבע עד המתינו (5796)
מחציתם שכמעט ונמצא מקצועי, לרופא תור לקבל כדי חיכו זמן כמה נשאלו הם בנוסף, שעה.
משבועיים. יותר בתוך ו3896 שבועיים, עד שבוע בתוך תור קיבלו 169S ,(4696) שבוע בתוך תור קיבלו
לקשישים צעירים בין וההבדלים שבוע), תוך 5896) מהר יותר מקצועי לרופא תור קיבלו הצעירים
זמן חיכו בית) בעבודות עזרה (מקבלים מוגבלות בעלי הקשישים, מאפייני מבחינת מובהקים.
קיבלו בהתאמה ו3796 (6ל44 מוגבלים לא קשישים לעומת מקצועי לרופא תור לקבלת יותר ממושך

משבועיים). למעלה בתוך תור

(אחוזים) וצעירים קשישים בקרב הקופה שירותי של העבודה שעות נוחות התפלגות :5 לוח
צעירים קשישים
לאכ"כ לא לאכ"כ

לא נוחות/ נוחות יודע/ נוחות/ נוחות
יודע/לא לא מאוד/ לא לא מאוד/
נזקקתי נוחות נוחות נזקקתי נוחות נוחות השירותים

20 20 60 12 12 76 * המשפחה רופא
30 22 48 28 14 58 * מקצועיים רופאים
18 15 67 22 7 71 המשרד* עובדי

בדיקות ועושים מוסרים
23 20 47 22 8 70 * מעבדה

p>0.01 *

לרופא ההמתנה וזמן המשפחה לרופא הגעתם שאורכת הזמן שמשך אמרו הקשישים שרוב מעניין
להיכנס כדי מחכים שהם הזמן שמשך שחשבו הצעירים, שיעור בהתאמה). ו8196 8896) סבירים
משך לגבי מובהקים. לקשישים צעירים בין וההבדלים ,(7196) יותר נמוך היה סביר זמן הוא לרופא
היה ולא סביר, זמן שזהו מהקשישים שלישים שני רק סברו מקצועי רופא אצל לקבלה ההמתנה
(בני ישישים לבין (7465 (בני קשישים בין הבדלים נמצאו לא .(7 (לוח לקשישים צעירים בין הבדל

השירותים. נגישות מבחינת יותר), או 75
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(אחוזים) הקופה לשירותי צעירים ושל קשישים של הגעתם זמן משך :6 לוח
צעירים קשישים

* משפחה לרופא ההגעה שאורכת הזמן משן
88 80 שעה רבע עד
9 14 שעה חצי עד רבע
3 6 שעה מחצי יותר

* לרופא שנכנס עד במרפאה שחיכה הזמן משן
60 57 שעה רבע עד
24 27 שעה חצי עד רבע
16 16 שעה מחצי יותר

* מקצועי לרופא לתור שחיכה הזמן משן
58 46 שבוע עד
18 16 שבועיים עד שבוע
24 38 משבועיים יותר

ק 2=0.05 *

(אחוזים) הקופה לשירותי צעירים ושל קשישים של הגעתם זמן סבירות :7 לוח
צעירים קשישים

כ"כ לא כ"כ לא
סביר/לא סביר/לא

סביר סביר סביר סביר זמן
10 90 12 88 משפחה לרופא ההגעה שאורכת הזמן
29 71 19 81 המשפחה* רופא במרפאת ההמתנה זמן
34 66 34 66 מקצועי רופא אצל לטיפול ההמתנה זמן

ק < 0.05 *

דחופה רפואה ב.
המרפאה שבהן בשעות דחוף רפואי לטיפול מהקשישים £ל20 נזקקו הסקר שלפני השנה בחצי
בטיפול צורך על דיווחו מקרבם ש$28 הצעירים, משיעור מובהק באופן נמוך זה שיעור סגורה.
מיון לחדר פנו אדם) בני 14) דחוף רפואי לטיפול זקוקים שהיו מהקשישים משליש יותר דחוף. רפואי
אחרים. לגורמים או (3) פרטי ולרופא (6) למר"מ (8) אדום דוד למגן פנו והשאר חולים, בית של
לא ואף הצעירים, המרואיינים לבין הקשישים בין דחופה לרפואה הפנייה בדפוסי הבדלים היו לא
ממחלות הסובלים קשישים יותר שנים). מ75 יותר (בני ישישים לבין (7465 (בני הקשישים בין
309?<) כרוניות מבעיות סובלים שאינם קשישים לעומת דחופה לרפואה פנו וממוגבלויות כרוניות

בהתאמה). ו>$16
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הנפש בריאות ג.
אתה להתמודד קשה לו שהיה נפשית מצוקה הרגשת בעבר חש המרואיין האם לשאלה בתשובה
2870 רק בחיוב. מהקשישים 317" השיבו למשל), חרדה, או מתח חריג, עצב (דיכאון, בעצמו
פנו מהם שלישים שני נפשית. עזרה לקבלת פנו איש) 18) בחיוב זו לשאלה שהשיבו מהקשישים
שמספר אמרו ורובם פרטי, באופן למטפל או חולים קופת במרפאות לפסיכיאטר או לפסיכולוג
אפשר אי ולפיכך לחברים, או משפחה לבני פנו מהם שליש מספיק. להם נראה להם שהיו הפגישות
לקבל שפנו הקשישים שיעור ולמעשה, הנפש, בריאות משירותי עזרה שקיבלו מי בקרב אותם לכלול
שסבלו הקשישים רוב שציינו העיקרית הסיבה יותר. עוד קטן נפשית מצוקה בעקבות טיפול
לבד, הנפשית הבעיה עם להתמודד הצליחו שהם הייתה, עזרה לקבלת פנו ושלא נפשית ממצוקה

מטפל. לגורם לפנות נוח הרגישו שלא ציינו מיעוטם ורק

;(£269) בחיוב שהשיבו הצעירים שיעור על מעט עלה נפשית ממצוקה שסבלו שציינו הקשישים שיעור
פנייה. לאי ובסיבות פנו שאליהם בגורמים הנפש, בריאות בשירותי השימוש בדפוסי הבדל ללא
כך, יותר. הגבוה גילם בשל נפשית, למצוקה יותר ממושכת בתקופה נחשפו שהקשישים אף זאת,
קשישים בין הנפש בריאות בשירותי השימוש ודפוסי הנפשית המצוקה בשיעורי הבדלים היו לא גם

ישישים. לבין 7465 בני

מונעת רפואה 3.4.2
שירותי הוא הקשישים, מבחינת בעיקר מועטה, לב תשומת לו יוחדה שבעבר הנושאים אחד
אם זה, מצב ישפרו מוגדר שירותים וסל הממלכתי הבריאות ביטוח שחוק ייתכן המונעת. הרפואה
אוכלוסייה לקבוצות גם כמו לקשישים, מניעה לבדיקות הספציפיות הדרישות בתקנות יוגדרו
לפיכך, ייפגעו. אלה ושירותים זווית לקרן הנושא יידחק להבא שגם להיות יכול זאת עם אחרות.
המצב את ולהשוות לחזור כדי החוק, החלת ערב לקשישים שניתנו המניעה שירותי את לבחון חשוב

מבוגר. בגיל וחשובות שגרתיות מניעה בדיקות על שאלות בסקר נכללו כך לשם זמן. לאחר

שקשישים לחשוב נהוג תקופתית. דם לחץ בדיקת היא לקשישים ביותר השגרתיות הבדיקות אחת
ממחצית למעלה של הדם שלחץ נמצא בסקר לשנתיים. אחת לפחות להיבדק צריכים בריאים
זאת, עם הסקר. מועד לפני שנה חצי עד חודש נבדקו ו2670 לסקר, שקדם בחודש נבדק מהקשישים

פעם. אף נבדק לא שלהם הדם שלחץ אמרו מהקשישים 570

אחרות, גיל קבוצות ובקרב הקשישים אוכלוסיית בקרב הדם לחץ בדיקות של תכיפות בחינת לשם
דם. לחץ ליתר שקשורות למחלות סיכון קבוצת שזו מאחר ,6455 בני קבוצת לבין ביניהן השווינו
ועוד האחרונה, בשנה נבדקו שליש האחרון, בחודש נבדק 6455 מבני כשליש של הדם שלחץ נמצא
בין ההבדלים פעם. אף נבדק לא 6455 מבני 6ל4 של הדם לחץ משנה. יותר לפני נבדקו שליש
יותר אכן דם לחץ שבדיקות נראה זאת, לאור סטטיסטית. מובהקים 6455 בני לבין הקשישים

יותר. צעירות גיל קבוצות בקרב מאשר קשישים בקרב שכיחות
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בדיקות: שלוש עברו האם נשאלו הן נשים, בקרב שכיחות למחלות מניעה בדיקות ביצוע בחינת לשם
של מוקדם לגילוי ובדיקה השד סרטן של מוקדם לגילוי ממוגרפיה ובדיקת רופא של ידנית בדיקה
נבדקו לא ($53.) הקשישות מהנשים ממחצית שלמעלה נמצא (pap smear) הרחם צוואר סרטן
רבע ורק הסקר מועד לפני שנה נבדקו כרבע ידנית, בדיקה באמצעות השד סרטן של מוקדם לגילוי
בדיקה עברו לא (£ל58 ממוגרפיה בדיקת לגבי נמצאו דומים דפוסים הסקר. נעשה שבה בשנה נבדקו

.(8 (לוח הרחם צוואר סרטן לגילוי בדיקה מעולם עברו לא (81X) הקשישות ורוב מעולם),

זאת, .6455 בנות  צעירות לנשים קשישות נשים בקרב הסריקה בדיקות דפוסי את השווינו כאן גם
בדיקת לערוך טעם שאין הטוענים שיש משום והן השד, לסרטן בסיכון נמצאת זו שקבוצה משום הן
להיות עשויים הבדיקה ביצוע שיעורי ולפיכך (מנופאוזה), חדלוןהווסת לפני לנשים ממוגרפיה
חדלוןהווסת, בשלב ברובן נמצאות זאת, לעומת ,6455 בנות נשים הקלינית. מהגישה מושפעים
של מוקדם לגילוי שנבדקו 6455 בנות הנשים ששיעור נמצא אלה. למחלות סיכון לקבוצת ונחשבות
לפני £139 אחרונה, בשנה 36??. ידנית: (בדיקה הקשישות שיעור מאשר יותר גבוה היה השד סרטן
עד שנה לפני \690 האחרונה, בשנה £ל31 ממוגרפיה: בדיקת משנתיים; יותר לפני ו9£7 שנתיים
נבדקו לא שמעולם דיווחו 6455 בנות מהנשים 449?, זאת, עם משנתיים). יותר לפני ו796 שנתיים
שיעור בממוגרפיה. נבדקו לא שמעולם דיווחו ו£ל46 השד, סרטן של מוקדם לגילוי ידנית בדיקה
דיווחו מהקשישות 199S רק יותר, עוד נמוך הרחם צוואר סרטן לגילוי בבדיקות שנבדקו הנשים
בדיקות בשיעורי ההבדלים זאת, עם .(8 (לוח 6455 בנות מהנשים ו2896 פעם אי כזו בדיקה שנבדקו

מובהקים. היו לא 6455 בנות ונשים קשישות נשים בקרב מניעה

רוב נבדקו שבה דם, לחץ בדיקת בין בולט הבדל מעלים מניעה בדיקות על הממצאים לסיכום,
ששיעור נשים, בקרב הרחם וסרטן השד סרטן של מוקדם לאיתור מניעה בדיקות לבין המרואיינים,
מלאה הסכמה קיימת שלגביהן 50+ בנות נשים בחנו כאשר גם בהן. נבדקו לא נשים של גבוה

גבוהים. ביצוע אי שיעורי נמצאו הבדיקות, של לחשיבותן באשר

ולעקוב להמשיך חשוב ולפיכך החוק, לפני ששרר המצב את בעיקר משקפים זה בסקר הממצאים
מיעוט בגלל שכן, שונות. בקופות מבוטחים ובקרב שונות גיל קבוצות בקרב הבדיקות היקף אחר

הקופות. בין הבדלים אבחון היה לא הקטנות החולים בקופות הקשישות

(אחוזים) 6455 ולבנות לקשישות מניעה בדיקות :8 לוח
האחרונה הבדיקה נערכה מתי

לא יותר לפני שנה לפני בשנה
נערכה משנתיים שנתיים עד האחרונה חולים) קופת (במסגרת הבדיקה

(65+) קשישות
53 12 12 23 השד סרטן לגילוי ידנית בדיקה
58 7 9 26 ממוגרפיה בדיקת
81 5 3 11 (PAP) הרחם צוואר סרטן לגילוי בדיקה

6455 /7/22
44 7 13 36 השד סרטן לגילוי ידנית בדיקה
46 7 16 31 ממוגרפיה בדיקת
72 8 9 y (PAP) הרחם צוואר סרטן לגילוי בדיקה
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מבוסחים הם שבה מהקופה הקשישים של רצונם שביעות 3.4.3
היו 8670 מבוטחים: הם שבהן החולים מקופות מרוצים היו הקשישים המרואיינים כללי באופן
השאלה מלבד מרוצים. לא או מרוצים כך כל היו לא ו1496 מהקופה, מאוד מרוצים או מרוצים
ספציפיים. תחומים מסדרת הרצון שביעות גם נבחנה החולים, מקופת הכללית הרצון שביעות על
מבחר התחומים: בשאר מאשר יותר נמוכה הייתה הקשישים של רצונם שביעות תחומים בשלושה
(1670) הקופה עם שעובדים המקצועיים הרופאים של המקצועית הרמה מרוצים), לא (0ךר\ תרופות

.(9 (לוח (£139<) הקופה במשרדי העובדים של והיחס

המרואיינים של זו לבין שלהם החולים מקופות הקשישים של הרצון שביעות בין השווינו כאשר
תחומים בחמישה אך הקבוצות, בשתי דומה הייתה הכללית הרצון שביעות שרמת נמצא הצעירים,
רופאי של המקצועית הרמה מובהק: באופן גבוהה יותר הייתה הקשישים של הרצון שביעות
ובשירותי ההתחייבות שבהשגת הקלות המשרד, עובדי של יחסם התרופות, מבחר המשפחה,
ושביעות ביותר, נמוכה הייתה התרופות ממבחר הקשישים של רצונם ששביעות לציין מעניין מעבדה.
על הצביעו יחסית גבוה ששיעור למרות נמוכה יותר אף הייתה הצעירים המרואיינים של רצונם

בנושא. שיפור

קשישים לעומת מרוצים) לא 36fc) עולים קשישים בקרב יותר נמוכה הייתה הכללית הרצון שביעות
בריאות מצב על שדיווחו קשישים בקרב (>?ל17); ערבים וקשישים מרוצים) לא 9^ ותיקים יהודים
ובקרב מרוצים) לא £189.) כרוניות במחלות חולים בקרב מרוצים); לא 3190) גרוע די או גרוע
שביעות בין הבדלים היו לא מרוצים). לא (>£ל23 נפשית ממצוקה סבלו שבעבר שדיווחו קשישים
בשאר שמבוטחים קשישים של זו לבין הכללית חולים בקופת שמבוטחים הקשישים של הרצון
/01Z  יותר נמוכה הכללית חולים בקופת הרצון שביעות  מעבדות בשירותי מלבד הקופות,
לא הקופות שבשאר בעוד הכללית חולים בקופת המעבדות משירותי מרוצים אינם מהקשישים

זה. בתחום רצון שביעות אי צוינה

(אחוזים) החולים מקופת צעירים ושל קשישים של הרצון שביעות :9 לוח
צעירים קשישים

כ"כ לא כ"כ לא
מרוצה/ מרוצה/

לא מרוצה לא מרוצה
מרוצה מרוצה מאד מרוצה מרוצה מאוד השירות תחום

19 50 31 9 53 38 ** המשפחה רופא מקצועיות
11 44 45 7 44 49 המשפחה רופא יחס
14 52 34 10 55 35 האחיות יחס
21 53 26 16 51 33 המומחים הרופאים מקצועיות
21 55 24 13 60 27 * המשרד עובדי יחס
30 50 20 17 57 26 ** התרופות מבחר
23 49 28 10 60 30 הפניות שבקבלת הקלות

** והתחייבויות
24 55 21 8 60 32 ** מעבדות שירותי
7 54 39 3 59 38 הקופה מתקני תחזוקת
16 61 23 14 59 27 כללי באופן קופ"ח

ק < 0.05 *
p>0.0l **
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פעולות עם אחד בקנה עולה שלהם החולים מקופות הקשישים של הגבוהה הרצון שביעות לסיכום,
הקשישים, רוב מבוטחים שבה הכללית, חולים בקופת ובעיקר החולים, בקופות שנעשו ותהליכים
הפקידים, של היחס בשיפור גם אך הקופה, מתקני בתחזוקת בעיקר מדובר החוק. החלת לפני עוד
שנעשו הפעולות שלמרות להיווכח מעניין זאת, עם המבוטחים. כלפי הרופאים ושל האחיות של
שאר לעומת גבוה עדיין זה בתחום מרוצים הלא שיעור המשרד, עובדי של יחסם לשיפור בקופה
ושיעור המקצועיים הרופאים של המקצועית מרמתם מרוצים הלא ששיעור להיות יכול התחומים.
הכללית. חולים בקופת והתרופות השירותים אספקת להסדר קשור התרופות ממבחר מרוצים הלא
לרופאים שבהם, הקשישים את בעיקר החולים, את לפעמים מפנה הקופה זה, הסדר פי על
בית באמצעות התרופות אספקת גם רופאים. בין לבחור להם לאפשר מבלי מסוימים, מקצועיים
כהגבלה להיתפס עשויה פרטי, מרקחת לבית גישה לקשישים שתהיה בלי הקופה, של המרקחת
בבתי מסוימות בתרופות מחסור יש שלפעמים העובדה לאור במיוחד המסופקות, התרופות במגוון

הקופה. של המרקחת

קופות בץ מעבר 3.5
ההגבלות הסרת באמצעות החולים, קופות בין חופשי מעבר לאפשר הייתה החוק ממטרות אחת
נתקלו שבעבר לקשישים מיוחדת משמעות יש לכך אחר. לגורם או בריאות למצב לגיל, הקשורות
להגיש יכול אזרח כל בשנה. מעבר מועדי שני נקבעו בחוק הקופות. בין חופשי למעבר במגבלות
ההקצאה נוסחת פי שעל בחוק, נקבע עוד אותו. לקבל חייבת וזו לקופה, מקופה לעבור בקשה
מבוטחים בעבור יותר גבוה תשלום כיום מקבלות החולים קופות הקפיטציה), (נוסחת הכללית
זאת, לאור בהם. הטיפול בשל יותר גבוהות הוצאות יש שלקופה בעובדה להכרה הודות קשישים,
חזק הכספי התמריץ האם ברור לא זאת, עם אך קשישים, לקבל תמריץ יהיה שלקופות ייתכן אמנם
ולהימנע לנסות תמשכנה הן שמא או הקופות, בעיני לאטרקטיביים הקשישים את להפוך כדי דיו

קשישים. למשל, כמו, מסוימות, אוכלוסייה קבוצות לקבל

מכלל אחוזים שני שרק נמצא ובו החוק, החלת מאז אחד מעבר מועד לאחר נערך הנוכחי הסקר
היו הקשישים בקרב בשנה. עברו 4*0 הכול ובסך הראשונה, השנה בחצי קופה עברו האזרחים
ושני ,1994 בסוף אחרת בקופה חבר היה שהוא אמר אחד קשיש רק יותר: נמוכים המעבר שיעורי

קופה. באף רשומים היו לא קשישים

כל אחת חולים בקופת חברים היו מהם ש8696 העלתה בעבר הקשישים של המעבר דפוסי בחינת
והשאר הכללית, חולים בקופת בעבר חברים היו $10, חייהם: במהלך קופה עברו והשאר החיים,
וחצי לאחוז אחוז חצי (בין מאוחדת חולים ובקופת לאומית חולים בקופת מכבי, חולים בקופת
של אלו לבין הצעירים המרואיינים של המעבר דפוסי בין מובהק הבדל נמצא אחת). בכל
בעיקר באו והם ,(5196) יותר גבוה אחרת לקופה עברו חייהם שבמהלך הצעירים, שיעור הקשישים.
העוברים) מכלל ו7696 הצעירים הנסקרים מכלל 38^ בעבר הכללית חולים קופת מבוטחי מקרב
.75+ בני ישישים לבין 7465 בני קשישים בין הקופות בין המעבר בדפוסי הבדל נמצא לא .(10 (לוח
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בחיוב השיבו התקבל, ולא אחרת לקופה להצטרף המרואיין ניסה בעבר האם לשאלה בתשובה
מתוכם אחד (רק כן לפני והשאר 19941990 בין שלושה ,1995 במשך אחד קשישים: (570) עשרה
מיעוט ובגלל נמוך, היה הדחייה שיעור הצעירים הנסקרים בקרב גם כרונית). מחלה לו שיש העיד

מאפייניהם. את לבחון אפשר אי המקרים

לדעתם, האם, הקשישים את שאלנו יותר, מעמיק באופן קופות בין המעבר נושא את להבין כדי
נקבו (970) ומרביתם בחיוב, השיבו מהם 1170 אחרת. חולים בקופת יותר טוב שירות לקבל יוכלו
שירות לקבל שיוכלו (4370) חשבו שלא או (4670) ידעו לא השאר מכבי. חולים קופת של בשמה
יותר טוב טיפול לקבל שיוכלו שאמרו הקשישים נשאלו כאשר אחרת. בקופה יותר טוב רפואי
היא לכך שהסיבה ממחציתם למעלה השיבו הזאת, לקופה עוברים אינם מדוע אחרת בקופה
מפסיביות; נובע שזה אמרו והשאר קשיים, בדרכם תערים או אותם תקבל לא הקופה שמא חששם
לבין הקשישים בין הבדל היה לא מסוים. לרופא קשורים והם מגוריהם ממקום רחוקה הקופה

ישישים. לבין קשישים בין לא ואף הצעירים

לבחור  להם שהוענקה החדשה לזכות מודעים בכלל הקשישים האם בחנו זה בעניין נוספת בשאלה
בריאות ביטוח חוק פי על ידיעתך, מיטב לפי "האם, לשאלה בתשובה קופות. בין ולעבור הקופה את
£689 השיבו תנאי?", ללא לקבלו תצטרך והקופה שלו הקופה את לבחור יכול תושב כל ממלכתי,
כאשר אולם, ידעו. שלא או נכונה אינה שהקביעה 3270aאמרו נכונה, זו שקביעה מהקשישים
אחרת לקופה לעבור כיום יכולים הזקנים שלפיו אחר, עמדה למשפט להתייחס התבקשו הקשישים
ידעו לא ר70ר5 הסכימו, לא 1270 הקביעה, עם 31 >$< רק הסכימו שנה, לפני מאשר יותר רבה בקלות
עם הסכימו מהקשישים שלישים שני הקודמת שבשאלה העובדה למרות כלומר, דעה. הביעו לא או
לגבי הקביעה עם הסכימו 3170 רק חולים, קופת לכל להצטרף זכות להם מקנה שהחוק הקביעה

המעבר. קלות

נראה אך אליהן, מלהתקבל קשישים דוחות שהקופות לכך עדות אין הסקר בממצאי לסיכום,
שלכן וייתכן אותם, תקבלנה שהקופות אמון, חוסר תחושת עדיין מקננת מהקשישים רבים שבקרב
חופשי למעבר זכויותיהם על חלקי באופן רק יודעים שהקשישים נראה אליהן. לפנות חוששים הם

זה. בנושא בלבול קיים וכי הקופות בין

הסיבות על או הסיבה על לעמוד זה בשלב ניתן לא הקשישים, של הנמוכים המעבר שיעורי בגלל
מודעותם שחוסר או מבוטחים, הם שבה מהקופה רצונם משביעות נובע הוא האם המעבר. לאי
אבל הזו, הזכות על יודעים שהם או מהם; חלק של המעבר את מגביל הקופות בין המעבר לזכות
שלפחות או אותם; לקבל יסכימו שהקופות מאמינים שאינם משום אותה, לממש לנסות חוששים
של ההתנהגות דפוסי אחר ולעקוב להמשיך חשוב יהיה זה בנושא גם קשיים. בדרכם יערימו
ומהן אותם מאפיין מה כן, ואם אחרות, אוכלוסייה מקבוצות שונים הם האם לבחון הקשישים;

השונים. לדפוסים הסיבות
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(אחוזים) מעבר ודפוסי הקופות בין המעבר בנושא וצעירים קשישים עמדות :10 לוח
צעירים קשישים

51 14 " החיים במהלך קופה עברו

* אחרת חולים בקופת יותר טוב שירות לקבל יוכלו לדעתם האם
17 11 כן
44 43 לא
39 46 יודע לא

את לבחור 'כול תושב כל ממלכתי בריאות חוק פי שעל לקביעה מסכימים
** שלו הקופה

76 68 מסכים
9 7 מסכים לא
15 25 יודע לא

" שעברה לשנה בהשוואה קופה לעבור לזקנים יותר קל שעתה לקביעה מסכימים
48 31 מסכים
11 12 מסכים לא
41 57 יודע לא

ק £ 0.05 *
pSO.Ol **

להשפעתו וציפיות הנתפסת השפעתו עליו, ידע החוק, כלפי ruiny 3.6
בעתיד

החוק, בהחלת התומכים קולות ובתקשורת בציבור נשמעו החוק להפעלת הראשונה השנה במהלך
שהדגישו מי היו וברמתם. השירותים באיכות יפגע שהוא וטענו בגנותו שיצאו קולות גם היו אך

אחרות. חלשות ובקבוצות בקשישים פגיעתו את במיוחד

הם האם נשאלו הם עליהם, השפעתו ואת החוק כלפי הקשישים של עמדותיהם את לבחון כדי
ו^44 מאוד מרוצים (>?ל13 מרוצים ש^57 נמצא ממלכתי. בריאות ביטוח חוק שנחקק מכך מרוצים

להשיב. ידעו לא ו>??34 מרוצים לא או מרוצים כך כל היו לא 970 מרוצים),
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(אחוזים) נבחרים מאפיינים לפי מהחוק. הקשישים של הרצון שביעות :11 לוח
יודע/אין לא מרוצה/לא כ"כ לא מרוצה

דעה מרוצה מאוד/מרוצה מאפיינים
מין"

18 12 70 זכר
46 7 47 נקבה

* משפחתי מצב
27 11 62 נשוי
43 7 50 נשוי לא

לידה ארץ
24 10 66 אסיה/אפריקה
40 9 51 אירופה/אמריקה

אחד) (איש ישראל

* שפה
29 8 63 עברית
21 12 67 ערבית
58 14 28 רוסית

בארץ מגורים אזור
39 12 49 ירושלים
23 6 71 צפון
39 10 51 חיפה
35 9 56 מרכז
30 8 62 אביב תל
43 12 45 דרום

הכנסה
48  . 7 45 ש"ח 1,450 עד
38 5 57 . 2,8001,451
20 8 72 5,0002,801
26 13 61 יותר או 5,001

השכלה
45 5 50 יסודי בי"ס סיים לא או למד לא
31 11 58 חטיבה או יסודי
29 7 64 ישיבה או תיכון
36 11 53 תיכוני על

* בריאות מצב
23 10 67 מאוד/טוב טוב
32 11 57 טוב כ"כ בינוני/לא
53 5 42 טוב/גרוע לא
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(המשך) (באחוזים) נבחרים מאפיינים לפי מהחוק, הקשישים של הרצון שביעות :11 לוח

יודע/אין לא מרוצה/לא כ"כ לא מרוצה
דעה מרוצה מאוד/מרוצה מאפיינים

* מוגבלות
39 11 50 כן
23 7 70 לא

* ההגבלה מהות
46 6 48 מאוד/מגבילה מגבילה
30 17 53 מגבילה כ"כ/לא לא

* בית בעבודות עזרה
49 5 46 כן
19 11 60 לא

נפשית מצוקה
38 10 52 כן
31 9 60 לא

חולים קופת
35 8 57 הכללית
36 12 52 מכבי
25 21 54 לאומית
25 8 67 מאוחדת

ק < 0.05 *
p 210.01 **

התבטא אשר הצעירים, לבין הקשישים בין החוק שנחקק מכך הרצון בשביעות מובהק הבדל היה
יותר ובשיעור (24^ מרוצים לא או מרוצים כך כל היו שלא צעירים, של גבוה יותר בשיעור בעיקר
הקשישים בקרב דומה היה מאוד והמרוצים המרוצים שיעור (70ר\). דעה חסרי צעירים של נמוך

והצעירים.

היו גברים ומעלה). 75 (בני ישישים לבין (7465 (בני קשישים בין הרצון בשביעות הבדלים היו לא
בארץ ותיקים אלמנים); (רובם נשואים מלא מרוצים יותר היו נשואים קשישים מנשים; מרוצים יותר
קשישים וכן מאוד, טוב או טוב בריאותם שמצב קשישים חדשים. מעולים מרוצים יותר היו וערבים
לשים כדאי זאת, עם .(11 (לוח החוק מחקיקת מרוצים יותר היו כרונית, ממחלה סובלים שאינם
בשביעות שההבדלים וייתכן משיבים, לא של מאוד גבוה שיעור היה המאפיינים שבמקצת לכך לב

מכך. נובעים החוק מחקיקת הרצון
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משפטי באמצעות גם כלפיו עמדותיהם את בחנו החוק, כלפי הקשישים של הכללית עמדתם מלבד
נתבקשו המרואיינים החוק. הפעלת שלאחר המצב לבין שעברה בשנה המצב בין שהשוו עמדה
עולה 12 מלוח יודע. לא או נכון לא או נכון ולציין העמדה משפטי אמיתות על דעתם את לחוות
לקופת להתקבל לקשישים כיום יותר קל  הבאות הקביעות עם הסכימו מהקשישים שכשליש
נמוכות הכנסות בעלי יותר; שוויונית ועשירים עניים שמקבלים הרפואי השירות רמת אחרת; חולים
כשני בריאות. מס פחות כיום משלמים גבוהות הכנסות ובעלי בריאות מס פחות כיום משלמים
נכון "האם השאלה על עמם. הסכימו שלא או נכונים המשפטים האם ידעו לא מהקשישים שלישים

בחיוב. מהקשישים $72< השיבו תרופות?" עבור כסף יותר כיום גובות שהקופות

של מתגובותיהם מובהק באופן שונות העמדה למשפטי הקשישים המרואיינים של תגובותיהם
לגבי זאת עם הצעירים. לעומת יודע" "לא שענו הקשישים שיעור בולט במיוחד הצעירים. המרואיינים

לצעירים. הקשישים בין נכון" ו"לא "נכון" העונים בין ביחס הבדל היה לא בנפרד שאלה כל

ההוצאות ובתחום השירותים רמת בתחום לעתיד הציפיות בנושא שאלות שתי על בתשובה
בעתיד הבריאות ממערכת שיקבלו השירותים שרמת צופים שהם מהקשישים 43?£ השיבו לבריאות,
באשר השיבו. לא ו^42 תרד השירותים שרמת חושבים שהם ציינו 1496 בעינה, תישאר או תעלה
לא ו^41 בעינה, תישאר או תעלה לבריאות ההוצאות שרמת חושבים הם כי ציינו 599S להוצאות,
ועלייה השירותים ברמת עלייה שצופים מבוטחים של יותר גבוה שיעור הצעירים בקרב להשיב. ידעו

סטטיסטית. מובהקים לצעירים הקשישים בין וההבדלים לבריאות, בהוצאות

(אחוזים) וצעירים קשישים בעיני החוק השפעת :12 לוח
צעירים קשישים

לא לא לא לא
יודע נכון נכון יודע נכון נכון שעברה: השנה לעומת

לקופת כיום להתקבל לקשישים יותר קל
41 11 48 58 12 30 אחרת** חולים

לעניים הקופות של הרפואי השירות רמת
25 27 48 45 20 35 ** יותר שווה ולעשירים

מס פחות משלמים נמוכות הכנסות בעלי
31 21 48 52 15 33 ** בריאות

מס פחות משלמים גבוהות הכנסות בעלי
34 52 13 66 25 9 ** בריאות
20 16 64 18 10 72 * תרופות עבור כסף יותר גובות הקופות

p>0.05 *
p>0.01 **
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דיון .4
אספקת בדרכי מהותיים שינויים חלו ,1995 בינואר ממלכתי, בריאות ביטוח רווק החלת בעקבות
החוק החלת לאחר כשנה שנערך בסקר מימונם. ובדרכי החולים קופות עלידי הבריאות שירותי
אוכלוסיית על החוק של השפעתו את מציג זה דוח בארץ. הבוגרת האוכלוסייה על השפעתו נבדקה

הקשישים.

תחומים, בשני במיוחד השתפר שמצבם חשים שהקשישים מורים בדוח המובאים הסקר ממצאי
בריאות, למס בהוצאותיהם הקטנה חלה כי דיווחו מהם שליש החוק. החלת לפני מצבם לעומת
עדות לפי כי עוד עולה הסקר מממצאי החולים. בקופות שיפור יש כי סבורים מהם וחמישית
על רומזים הממצאים אך נפגעה, לא החוק החלת לאחר להם הניתן הטיפול איכות הקשישים
הרחם צוואר ולסרטן השד לסרטן סריקה בדיקות למשל, כמו, המניעה, בתחום מתמשכות בעיות
למעבר הזכות למשל, כמו, בעתיד, השפעה לחוק להיות עשויה שבהם תחומים בכמה נשים. בקרב
החלת מאז שחלף הקצר הזמן בגלל בלבד, ראשוניים ממצאים הסקר העלה הקופות, בין חופשי

הסקר. ביצוע ועד החוק

קבוצות ייפגעו שמא היה ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת בעקבות שהתעוררו החששות אחד
בין השוויון את להגדיל הייתה החוק של החשובות ממטרותיו שאחת אף וזאת חלשות, אוכלוסייה
השירותים ברמת הבדלים נמצאו לא בסקר אוכלוסייה. קבוצות בין פערים ולהקטין האזרחים
מצאו התחומים במקצת כן, על יתר יותר. צעירים לאזרחים הניתנים אלו לעומת לקשישים הניתנים
להם נוחות הקופה שירותי של העבודה שעות הצעירים, מאשר בקופות יותר גדול שיפור הקשישים
התחומים ברוב הקופה. לשירותי שבהמתנה הסבירות במידת הבדל היה ולא לצעירים, מאשר יותר
יותר. או 75 בני ישישים על השפעתו לבין 7465 בני קשישים על החוק בהשפעת הבדלים נמצאו לא
מקשישים רצון שבעי פחות היו לשעבר) המועצות ברית יוצאי (בעיקר עולים קשישים זאת עם

בארץ. ותיקים

להמשיך חשוב ולפיכך החוק, החלת שלאחר הראשונה התקופה את משקפים הסקר ממצאי
הדברים בעתיד. בהם הטיפול איכות ואחר לקשישים הבריאות שירותי אספקת דפוסי אחר ולעקוב
אם ברור ושלא בעתיד, שיתפתחו ובשירותים הבריאות, בסל הכלולים בשירותים במיוחד אמורים
התנהגותן דפוסי את ולבחון להמשיך חשוב יהיה בסקר שנבדקו התחומים בשאר גם בסל. ייכללו

הבריאות. בשוק הקשישים של הצריכה דפוסי ואת הקשישים כלפי הקופות של

יש האם ולבחון הקופות בין להשוות יכולנו לא הקטנות בקופות שמבוטחים הקשישים מיעוט בשל
מסוימת. קופה שמייחדים דפוסים יש והאם הקשישים כלפי שלהן ההתנהגות בדפוסי הבדלים
קשישים בין להשוות אפשר שיהיה כדי הקשישים, מדגם את להרחיב יהיה חשוב הבא בסקר
לבחון אפשר אי הנוכחי בסקר בנוסף, הקטנות. בקופות ובעיקר שונות, בקופות שמבוטחים
וחולים מוגבלויות בעלי שהם כאלו ובעיקר האוכלוסייה, מכלל הקשישים את שמייחדים מאפיינים
עולה הנוכחי בסקר אחדים מממצאים בריאות. בשירותי יותר משתמשים הם ולכן כרוניים,
בחקירה להעמיק צורך יש וכי בריאות, שירותי בקבלת מסוימים קשיים היו מוגבלים שלקשישים

הבא. בסקר זה בתחום
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Abstract

The National Health Insurance Law came into effect in January, 1995, and includes major
changes in the way Israel's health services are funded, and in the provision of services by the
country's sick funds. The innovation taking place could affect the elderly due to the nature of
the innovations and the particular characteristicsof the elderly.

JDCBrookdale Institute is conducting a comprehensive series of studies analyzing the law's
implementation and its effect on sick funds, on the services they provide, on member
satisfaction and on their health expenditures. A survey conducted a year after the law took
effect measured its impact on Israel's adult population. The sample population was composed
of 1,394 residents aged 22 and above. This report presents the findings which are relevant to
the elderly (aged65 + ); it looks at trends in health service availability, accessibility, quality and
cost for the elderly, the elderly's reactions to the law, the differences between the elderly and
younger adults, and the characteristics of the elderly who are affected by the law.

The findings of the survey show that 16$> of the elderly respondents felt there had been a
general improvement in the service provided by their sick funds since January, 1995, while 49S

said there had been a deterioration. The remainder (80$>) felt there had been no change. Major
improvements were noted in the attitudesof sick fund nurses and office staffers, in prescription
selection and in facility maintenance. There was no difference between elderly perceptions of
general sick fund change and those of the younger respondents.

Eightysix percentof the elderly respondents said they were satisfied or very satisfied with their
sick funds. Satisfaction levels were relatively low in three areas: prescription selection,
professionalism of the specialists working with the sick fund, and attitudes of office staffers.
The elderly's senseof satisfaction with their sick funds was lower among new immigrants than
it was among veteran Jewish residents and among Arabs, and was lower among those
describing their health as fair or poor, those reporting chronic illness, and those reporting
emotional problems.

Thirtytwo percent of the elderly respondents estimated that their health fund taxes had gone
down since January, 1995, while26 $> said their taxes had not changed and 17$, said they had
risen. (Twentyfive percent said they did not know.) Forty percent of the elderly said their
overall health expenditures (sick fund taxes, supplementary sick fund payments and outlays on
private medicine) were a moderate or major financial burden. The percentageof younger adults
reporting increased health taxes or a greater overall financial burden was significantly higher,
compared to the elderly.

Most elderly respondents felt their sick fund's operating hours were convenient. More than half
{5170) said they had seen a doctor within 15 minutes of their arrival, and almost half (469£>)

said they had been able to see a specialist within a week of making the appointment. Most of
the elderly deemed the wait for appointments, as well as the time spent in waiting rooms, to



be reasonable. Although the younger adults waited less time to see a doctor or for an
appointment than the elderly respondents, they were less satisfied with the waiting times.

The vast majority of elderly respondents said they had their blood pressure checked regularly;
more than half had it checked in the month prior to responding to the questionnaire. More than
halfof the female elderly respondents said they had never been screened for breast cancer, and
8^ said they had never been checked for cervical cancer. The percentage ofwomen aged 55
64 who had been checked for breast and cervical cancer was higher, though not significantly.

In the year following the National Health Insurance Law's implementation the rateof interfund
membership movement remained similar to what it had been prior to the new law, with
relatively little movement by the elderly.

Fiftyseven percent of the elderly respondents said they were satisfied that the new law had
been legislated, though about onethird 0A70) had no opinion, apparently signifying a lack of
familiarity with the law's components. There was a higher percentage of younger adults who
said they were dissatisfied that the new law had been legislated.

The study findings reflect the initial period after the law was enacted. The findings show that
16^> of the elderly respondents felt there had been a general improvement in their sick funds,
while about a third said there had been a decline in their health expenditures. It will be
important to continue studying the patternsof sick fund services for the elderly and the quality
of their future care, especially when it comes to the basket of services, as well as future
services which may or may not be included in the basket. It will also be important to watch the
behavior patterns of sick funds toward the elderly, as well as the consumer patterns of the
elderly in the health field, according to the other realms studied in this survey.

It will be especially important to monitor the services provided to those elderly who are
disabled or chronically ill. And as elderly membership levels among smaller sick funds are low,
it will be important to widen future population samples in order to determine how the elderly
are treated by these funds.

The findings of this study can serve to increase the understanding of issues relating to the sick
funds' care of the elderly. The findings have been provided to the Geriatrics Division of the
MinistryofHealth. Ministry decision makers and others responsible for determining policy and
providing services to the elderly can make use of this data as a basis for more informed and
efficient planning of care for the elderly in Israel . This is especially important, with the sick
funds set to assume responsibility from the Ministry of Health for institutional care.
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