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  תקציר
  

  רקע
החולים להעלות את רמות ההשתתפות העצמית -ופותאישרה הכנסת לק, 1998במסגרת חוק ההסדרים 

ידי משרד האוצר במטרה לחסוך -שינוי זה הוצע על. של חבריהן בגין תרופות הכלולות בסל השירותים

הקופות הגישו , לאחר האישור העקרוני של הכנסת. ולהגדיל את הכנסות הקופות, בשימוש יתר בתרופות

ידי משרד -ההצעות המקוריות של הקופות מותנו על. יאותתכניות גבייה מפורטות לאישור משרד הבר

בחלק בגלל החשש שתשלומי ההשתתפות העצמית יהוו נטל כספי גדול מדי על משקי בית של , הבריאות

  . מעוטי הכנסה

  

 גובה הסכומיםעל ומעודכנים שיטתיים לא היו בנמצא נתונים , בעת החלטות הכנסת ומשרד הבריאות

 ישנו צורך שוטף .והורגש מאוד היעדרם של נתונים אלו, סה מוציאים על תרופותמעוטי הכנ משקי ביתש

מאחר שמידע כזה עשוי לסייע , חולים בגין תרופות-במידע על הוצאות של משקי בית ושל קופות

פרויקט זה מנסה לספק חלק מהמידע  .במאמצים לעקוב אחר המדיניות הנוגעת להשתתפות עצמית

  .הנחוץ

  

  מטרות המחקר
  .1987-2000יתוח מגמות בהוצאות משקי הבית בגין תרופות בשנים נ .1

 .ניתוח הקשר שבין הוצאות משקי הבית על תרופות לבין מאפיינים עיקריים של משקי הבית .2

  .החולים על תרופות לבין גיל-ניתוח הקשר בין הוצאותיהן של קופות .3

נסותיהם של משקי הבית הערכת המידה בה התשלומים בגין תרופות מהווים חלק משמעותי מהכ .4

 .מעוטי ההכנסה

 .החולים בהוצאות ובהכנסות בגין תרופות-ניתוח ההבדלים בין קופות .5

הקשורים לתשלומים של המבוטחים על , ניתוח המדיניות וההסדרים המינהליים של הקופות .6

  .הנחות והחזרים בעבור השתתפות עצמית, כולל פטורים, תרופות

  

  מתודולוגיה
 :ארבעה מקורות מידעהמחקר מבוסס על 

 1999- ו1997, 1993, 1987סקרי הוצאות משפחה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים  .1

בדקנו את הקשר בין רמת ההוצאה לבין מאפיינים . מספקים מידע על הוצאות משקי בית על תרופות

  .משתני-משתני ורב-באמצעות ניתוח דו, שונים של משקי הבית

החולים מכבי -ת הפרט מתוך מסד הנתונים הממוחשב של קופותנעשה שימוש בנתונים ברמ .2

 .השתמשנו בנתונים אלה לבדיקת הקשר בין גיל לבין הוצאות על תרופות. ולאומית



  

  ii

בשילוב עם , )החולים-על ההכנסות וההוצאות של קופות (1997-2000נבו לשנים -דוחות ויטקובסקי .3

בעזרת נתונים . החולים-על חברות בקופותנתונים מתוך מסד הנתונים של המוסד לביטוח לאומי 

  .החולים על תרופות והכנסותיהן מתרופות-אלה ניתחנו את הוצאות קופות

, בשילוב עם בדיקה של מסמכים רשמיים, נערכו ראיונות עומק עם בכירים בכל אחת מן הקופות .4

ה לגבי באמצעותם ניתחנו את מדיניות הקופ. החולים בעיתונות-עלונים ופרסומים של קופות

  . ותקרות על תשלומים אלה בעבור אוכלוסיות מסוימות, פטורים, השתתפות עצמית בגין תרופות

  

  ממצאים עיקריים
  הוצאות משקי הבית ומגמות על פני זמן. 1

  . הייתה על תרופות) לא כולל מס בריאות( כחמישית מסך ההוצאה של משקי הבית על בריאות 1999-ב

  .לחודש ₪ 80תרופות של כל משקי הבית עמדה על  ההוצאה הממוצעת על 1999-ב

  

ביותר מפי ) לפי מדד המחירים לצרכן( הוצאות משקי הבית על תרופות עלו ריאלית 1999 ועד 1987מאז 

 1999- ל1997בין . קצב העלייה של ההוצאה על תרופות היה מהיר מאוד במיוחד בשנים האחרונות. שניים

לעומת עלייה מתונה הרבה יותר בסך ,  במונחים ריאליים40%-בהוצאת משקי הבית על תרופות עלתה 

  ). ללא מס בריאות(ההוצאה על בריאות 

  

  הקשר בין הוצאות על תרופות לבין ההכנסות של משקי הבית. 2

בקרב החמישון התחתון  ₪ 63( משקי בית מעוטי הכנסה הוציאו פחות מאחרים על תרופות 1999-ב

, אזור, גיל: דפוס זה נשאר גם לאחר נטרול השפעתם של המשתנים). ייהבקרב כלל האוכלוס ₪ 80לעומת 

יצוין שסקרי הוצאות המשפחה אינם מכילים נתונים על מצב . דמוגרפיים אחרים-מוצא ומשתנים סוציו

מעבר להבדלים שנתפסו באמצעות משתנה , ולכן לא היה ניתן לפקח על הבדלים במצב בריאות, בריאות

  .הגיל

  

אחת מכל שש ;  תרופות מהווה נטל כספי לא מבוטל למשקי בית רבים בעשירון התחתוןההוצאה בגין

 3%- באוכלוסייה הכללית ו8%לעומת ,  מהכנסתה נטו על תרופות5%-הוציאה למעלה מ) 17%(משפחות 

  .  בעשירון העליון

  

) 2001, גרינברג-גרוס וברמלי (2001-מכון ברוקדייל שנערך ב-וינט'חשוב לציין כי סקר של ג, בהקשר זה

 מן המרואיינים מעוטי ההכנסה ויתרו על רכישת תרופה שרשם להם הרופא בשנה 15%-מצא שכ

  .בגלל מחירה, האחרונה

   

  הקשר בין הוצאות על תרופות לבין גיל . 3

מכיוון שלכך עשויות , היינו מעוניינים לנתח  את המהירות שבה ההוצאות על תרופות גדלות עם הגיל

  .והן למדיניות לגבי הנחות ותקרות על השתתפות עצמית, הן לנוסחת הקפיטציה, ותלהיות השלכ

  

החולים על תרופות גדלות באופן דרמתי -החולים העלה שההוצאות של קופות-ניתוח הנתונים של קופות

השתמשנו . כל ההוצאות על בריאות-ועולות בתלילות רבה יותר מאשר הגידול בסך, עם גילו של המבוטח



  

  iii

עם המשקלות  ∗החולים-ים של מכבי שירותי בריאות כדי להשוות את עלות התרופות לקופותבנתונ

משקלות הגיל בנוסחת הקפיטציה , 14שלגבי מבוטחים מתחת לגיל , מצאנו. בנוסחת הקפיטציה הנוכחית

המשקלות בנוסחת , 44לגבי מבוטחים מעל גיל . החולים-הנוכחית עלו מעל לעלות התרופות לקופות

הפער בין המשקלות בנוסחת , כן-על-יתר. החולים-ציה הנוכחית נמוכים מהעלות לקופותהקפיט

- החולים ממשיך לגדול ככל שמבוטחי קופות-הקפיטציה הנוכחית לבין העלות של תרופות לקופות

חולים לאומית על ההוצאות על -יש לציין שתמונה זהה עולה מהנתונים של קופת. החולים מזדקנים

  .תרופות וגיל

  

, לבין אשפוז או ביקור אצל רופא, מחד, נוסחת הקפיטציה הנוכחית מתבססת רק על הקשר שבין גיל

חשוב לשקול להוסיף לנוסחת הקפיטציה את השימוש , לפי הממצאים העולים מהנתונים. מאידך

  .בתרופות לפי גיל

  

ם מסקרי הוצאות נתוני. החולים-נתונים מסקרי הוצאות המשפחה משלימים את הנתונים הללו מקופות

ולכן יכולים להוות תשומה חשובה בהחלטות על , המשפחה מתייחסים להוצאות  משקי בית על תרופות

החולים מספקים -נתונים של קופות, בניגוד לכך. הנחות על השתתפות עצמית ובמדיניות הנוגעת לתקרה

החלטות על נוסחת ומכאן מהווים מקור מועדף לנתונים לגבי , החולים-מידע על הוצאות קופות

  . הקפיטציה

  

; מניתוח סקרי הוצאות המשפחה עולה כי הסתברות ההוצאה על תרופות עולה עם גיל ראש משק הבית

 ממשקי הבית 58%-ל. גם ממוצע ההוצאה בקרב משקי בית שהיו להם הוצאות על תרופות עולה עם הגיל

ממוצע ההוצאה של משקי בית אלה ו,  היו הוצאות על תרופות בחודש האחרון75שראשם מבוגר מגיל 

בממוצע לחודש יותר  ₪ 77הוציאו על תרופות , 74 עד 65משקי בית שראשם היה בן . בחודש ₪ 281היה 

  .יותר ₪ 111 הוציאו 75משקי בית בהם ראש משק הבית מבוגר מגיל . ממשקי בית שראשם צעיר יותר

  

והוא גידול )  לחייו50-בשנות ה(יר יחסית הגידול בהוצאות על תרופות מתחיל כאשר ראש משק הבית צע

) לא כולל מס בריאות(הגידול בסך ההוצאות של משק הבית על בריאות , בהשוואה לכך. מהיר וחד

  .והוא הדרגתי יותר, מתחיל מאוחר יותר במהלך החיים

  

  החולים-הבדלים בין קופות: הוצאות והכנסות הקופות על תרופות. 4

החולים מתשלומים עצמיים של -עים על כך שהכנסותיהן של קופותנבו מצבי-דוחות ויטקובסקי

תשלומים אלו כוללים תשלומי . כל הכנסות הקופות- מסך7%-המבוטחים בעבור תרופות מהוות כ

מרקחת ללא -השתתפות עצמית של המבוטחים ותשלומים בעבור תרופות ומוצרים אחרים שנרכשו בבתי

, 2000- ו1999-ב. הכנסות מתרופות שנרכשות על פי מרשםההתעניינות העיקרית שלנו היא ב. מרשם

  .  מסך ההכנסות של הקופות מתרופות80%-ההכנסות מתרופות על פי מרשם היוו כ

  

                                                   
הוא ). המחיר שהציבור משלם( עלות התרופות לקופה הוא ערך התרופות לפי מחיר מחירון משרד הבריאות  ∗

  . בפועל ליצרנים או ליבואניםשונה מהמחיר אותו משלמות הקופות
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בבדיקה לפי . לקופה בעבור תרופות ₪ 222- מבוטח שילם בממוצע כ2000בשנת , במונחים לנפש מתוקננת

ה הגבוהה ביותר מתשלומים עצמיים בעבור עולה כי לשירותי בריאות כללית הייתה ההכנס, קופה

ותשלומים בעבור תרופות , כולל השתתפות עצמית בעבור תרופות בסל) ( 235₪(תרופות לנפש מתוקננת 

  ). 159₪(וללאומית הייתה ההכנסה הנמוכה ביותר , )אחרות

  

.  במכבי30%-ובכ,  בכללית ובמאוחדת40%- ב2000- ל1997ההכנסה מתשלומים עצמיים גדלה בין השנים 

היעדר גידול בהכנסות . בלאומית כמעט שלא היה גידול בהכנסות מהתשלומים העצמיים בשנים אלו

מהירידה בהכנסות מהשתתפות עצמית , כנראה, חולים זו נבע-מהשתתפות עצמית בעבור תרופות בקופת

  .2000- ל1999שקיזזה את העלייה בין , 1999- ל1997בין 

  

כאשר , 12%ממוצע בהכנסות מתשלומי המבוטחים על תרופות לנפש היה  הגידול ה2000- ל1997בין 

  . בלבד4%- ובמאוחדת ובלאומית חל גידול של כ13%-בכללית ובמכבי חל גידול של כ

  

 מההוצאה 9%-הוצאותיה של שירותי בריאות כללית על תרופות לנפש מתוקננת לפי גיל היו נמוכות ב

עקבי עם התפיסה הנפוצה שלכללית היה יתרון מחירים דבר זה . החולים-הממוצעת של כל קופות

 6%: בהכנסות מתשלומים עצמיים בעבור תרופות, אם כי קטן, לכללית היה גם יתרון. ברכישת תרופות

והן מהכנסות גבוהות יותר , כללית נהנתה הן מעלויות נמוכות על רכש, לפיכך. מעל לממוצע

  .החולים האחרות-יחסית לקופות, מהמבוטחים

  

ישנם . קובעי המדיניות מעוניינים להבין את המידה בה משקי הבית מממנים את ההוצאות על תרופות

ואף , אין זה הוגן, יחסית לעלות השירות, קובעי מדיניות הסוברים שאם ההשתתפות העצמית גדולה

ן של מסיבה זו חשוב לדעת את היחס שבין הכנסותיה. מנוגד לעקרונות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי

, במקרה זה. כל הוצאותיהן על תרופות-לבין סך, החולים מההשתתפות עצמית בעבור תרופות-קופות

כולל תשלומים על פריטים הנרכשים ללא  (40%- כ-הנתונים מצביעים על כך שהיחס הכולל היה גבוה 

  .אומית בל25%-ו,  במכבי ובמאוחדת30%-לעומת כ, )44%(היחס הגבוה ביותר נמצא בכללית ). מרשם

  

  החולים ותהליכים מינהליים -מדיניות קופות. 5

והדבר , החולים-כמעט זהה בארבע קופות, המדיניות לגבי מתן פטור מהשתתפות עצמית ולגבי תקרות

בין שלוש הקופות הקטנות כמעט שאין הבדל , כן-כמו. 1998נובע במידה רבה מחוק ההסדרים של 

עו את רמת ההשתתפות העצמית כאחוז מהמחיר המרבי של שכן כולן קב, בשיעורי ההשתתפות העצמית

 13.5%לאומית קבעה את שיעור ההשתתפות הנמוך ביותר (כפוף למינימום קבוע לכל תרופה , התרופה

שירותי בריאות כללית הנהיגה את השיטה האחוזית לגבי תרופות אשר ).  במכבי ובמאוחדת15%לעומת 

בעבור תרופות שנכנסו , אולם.  מהמחיר המרבי של התרופה10% והיא גובה, 11/8/98-נכנסו לסל לאחר ה

ההשתתפות , דהיינו(כללית גובה את ההשתתפות העצמית על פי שיטת המנות , 11/8/98-לסל עד ה

דבר המקשה על המבוטחים להשוות בין המחירים , )העצמית היא פונקציה של מספר התרופות שנרשמו

  .בקופות השונות
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כים המינהליים הנדרשים להשגת פטורים והחזרים בעבור השתתפות עצמית נראה שחלק מן ההלי

כמה מן הקופות נוקטות צעדים כדי לפשט ולשפר את יעילותם של , כתוצאה; מהווים נטל ובזבוז זמן

  .    תהליכים אלה

  

  סיכום ומסקנות
  :ממצאים אלו רלוונטיים לשלוש סוגיות מדיניות חשובות

 ? העצמית על מעוטי הכנסההאם להקל את נטל ההשתתפות .1

כיצד , ואם כן? האם יש לשכלל את נוסחת הקפיטציה כך שתיתן ביטוי טוב יותר להוצאות על תרופות .2

 ? יש לשכללה

 ?החולים הקטנות בהתקשרויות עם ספקים-האם יש לסייע לקופות .3
  

  הקלה על נטל ההשתתפות העצמית של מעוטי הכנסה

וטי הכנסה יהיו זכאים לפטור מהשתתפות עצמית בגין ביקור  קבע כי מבוטחים מע1998חוק ההסדרים 

ייתכן שקובעי המדיניות ירצו לשקול האם להעניק פטורים או , בעתיד. אך לא בגין תרופות, אצל הרופא

וכן לשקול האם הממשלה צריכה לפצות את (הנחות על השתתפות עצמית למעוטי הכנסה בגין תרופות 

המחקר הנוכחי סיפק תשומה נוספת ). ת הפסד ההכנסות שייגרם להןהחולים על מנת לכסות א-קופות

בכך שתיעד את המידה שבה ההשתתפות העצמית מהווה נטל כלכלי למשפחות , להחלטת מדיניות זו

  . 1999מעוטות ההכנסה בשנת 

  

, למשל. יהיה צורך לעדכן את הניתוח המוצג בדוח הנוכחי, כתרומה נוספת לקבלת החלטות בעניין זה

 גדלו הכנסותיהן הממוצעות לנפש 2000- ל1997נבו מצביעים על כך שבין -נתונים מדוחות ויטקובסקיה

שסביר להניח שהנטל הכלכלי על , כך,  במונחים ריאליים40%-החולים ממכירת תרופות בכ-של קופות

ת יש צורך בהמשך ניתוח ממצאים מתוך סקרי הוצאו, עם זאת. משפחות מעוטות הכנסה גדל אף הוא

  . המשפחה כדי לכמת את גודל הנטל

  

  התאמת נוסחת הקפיטציה

מצביעים על כך ששהוצאות על תרופות גדלו , שבדקנו לעומק) מכבי ולאומית(החולים -נתונים מקופות

לבין אשפוז , מצד אחד, נוסחת הקפיטציה הנוכחית מבוססת רק על היחס שבין גיל. במהירות עם הגיל

הדבר מצביע כי ייתכן שכדאי יהיה לשקול להוסיף לנוסחת הקפיטציה . ימצד שנ, או ביקור אצל רופא

יש להגביר את המאמצים לאיסוף נתונים בסוגיה זו מכלל , לפני כן, אולם. את השימוש בתרופות לפי גיל

-יש לזכור כי קיימים מרכיבים נוספים בהם קיים קשר בין גיל לבין הוצאות קופות, כן-כמו. המערכת

  .ואולי יש להם השפעה מקזזת, ם כלולים בנוסחת הקפיטציהשאינ, החולים

  

  החולים הקטנות בהתקשרויותיהן עם ספקים-סיוע לקופות

יש . המחקר מתעד את המידה שבה שירותי בריאות כללית מוציאה על תרופות פחות מהקופות האחרות

ית להשיג הנחות בהיקף צורך במחקר נוסף כדי לקבוע באיזו מידה הבדלים אלו נובעים מיכולתה של כלל

). בחירת התרופה וכמותה, דהיינו(או מהבדלים בדפוסי מתן תרופות /ו, )הודות ליתרונות לגודל(גדול 



  

  vi

מידע זה יכול להוות תשומה חשובה בהחלטותיהם של קובעי המדיניות האם הממשלה צריכה לסייע 

  .החולים הקטנות להשיג הנחות דומות-לקופות

  

תמונה רחבה של , ערך להציג בפני קובעי המדיניות ואנשים בכירים במערכת-תהדוח סיפק הזדמנות רב

והעלה מספר סוגיות מדיניות שראוי לתת , החולים על תרופות-הוצאותיהם של המבוטחים ושל קופות

בממצאי המחקר כבר נעשה שימוש בחישובים לקראת שינויים אפשריים בנוסחת . עליהן את הדעת

  .הקפיטציה

  

מכון -וינט'וג, ידי המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות- בחלקו עלהמחקר מומן

  .ברוקדייל
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  תודות
  

ונתן במה , שאפשר לערוך את המחקר, אנו מודים למכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות

  .להצגת הממצאים

  

חולים -אורלי אורי מקופת: מידיעותיהםהחולים שהתראיינו למחקר ותרמו לנו -אנו מודים לנציגי קופות

  .ניר ונעה פרסטר משירותי בריאות כללית-נועז בר, חולים מאוחדת-ר טוביה חורב מקופת"ד, לאומית

  

ר "ולד, טל מורגנשטיין ממשרד הבריאות' למגר, ר שגב שני ממכבי שירותי בריאות"תודה מיוחדת לד

  .עילות ותמיכתם לאורך כתיבת הדוחעל הערותיהם המו, יואב שכטר מארגון פארמה ישראל

  

ולחברי ; ן במשרד הבריאות"חולים ושב-ל לקופות"עבאדי סמנכ-י'ח מיכל בויאנג"רו/ד"תודה גם לעו

על הערותיהם המועילות והעזרה בארגון ואיסוף המידע , טוב-צחי חבושה ורויטל טופר חבר: צוותה

  . הדרוש

  

תודתנו . יל אשר סייעו במהלך העבודה בעצות ובהערותמכון ברוקדי-וינט'אנו מודים לכל עמיתינו בג

ק הדלי על הייעוץ 'ולג, מכון ברוקדייל על הערותיה בשלבי המחקר השונים-וינט'נתונה לרויטל גרוס מג

ולאילנה פרידמן על , ללסלי קליינמן על ההכנה לדפוס, תודות לבלהה אלון על העריכה. המתודולוגי

  .הסיוע בהדפסה
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  מבוא. 1
  

תשומת הלב ,  במקביל. בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש בתרופות כאמצעי טיפול מרכזי במחלות

וההשפעה של תהליך זה על ההוצאה הציבורית , תהציבורית מוסבת להוצאה ההולכת וגוברת על תרופו

ועל השכבות , בכלל, ובעיקר על הנטל הגובר על האוכלוסייה, החולים-על הוצאות קופות, על בריאות

  .בפרט, )החולים והעניים(החלשות 

  

החולים להעלות את רמת ההשתתפות העצמית -אישרה הכנסת לקופות, 1998במסגרת חוק ההסדרים 

להגביר את הגמישות : ידי משרד האוצר ומטרותיו היו-שינוי זה הוצע על. ן תרופותשל חבריהן בגי

וליצור מערכת מבוקרת של השתתפויות עצמיות שתביא להקטנת , החולים-והסמכויות של קופות

החולים וליצירת מערכת של -להגדלת המקורות הכספיים של קופות, ביקושי יתר לשירותי בריאות

, ארבל(לצד המערכת הקיימת היום של תחרות על איכות השירות , החולים-ופותתחרות על מחיר בין ק

1998.(  

  

 הקופות הגישו לאישורם של משרד הבריאות וועדת הכספים של הכנסת תכנית גבייה 1998במהלך שנת 

החולים עוכבו - ההצעות המקוריות שהגישו קופות,אולם. שכללה הצעות לשינויים בגביית התשלומים

או על חולים /קב החשש שיגרמו לנטל כספי כבד ובלתי הוגן על קבוצות מעוטות הכנסה ווקוצצו ע

  . 1998ידי ועדת הכספים בכנסת באוגוסט -עד שאושרו לבסוף על, במחלות קשות

  

 גובה הסכומיםעל ומעודכנים שיטתיים לא היו בנמצא נתונים , בעת החלטות הכנסת ומשרד הבריאות

 גם כיום יש עדיין צורך .והורגש בהיעדרם של נתונים אלו, ציאות על תרופותהכנסה מו-מעוטותשקבוצות 

החולים בגין תרופות אשר עשוי לסייע במאמצים לעקוב -במידע על הוצאות של משקי בית ושל קופות

בפרט חסר מידע על השינויים שחלו בהוצאות משקי הבית . אחר המדיניות הנוגעת להשתתפות העצמית

- המידה שבה קופותועל ; על הנטל על משקי הבית בגין תרופות; ל תרופות על פני זמןהחולים ע-וקופות

  .החולים מפעילות פטורים בעבור אוכלוסיות חלשות

  

- חסר מידע לגבי הקשר שבין מאפיינים דמוגרפיים לבין ההוצאה על תרופות מטעם קופות, כן-כמו

 של ןבגין תרופות תמצא ביטוי במשקל כדי לקדם את המאמצים להגיע לכך שההוצאה ,זאת. החולים

ניסינו במחקר הנוכחי לספק חלק מהמידע הדרוש , לאור זאת. קבוצות הגיל בנוסחת הקפיטציה הקיימת

  . במערכת

  

  :נושאי המחקר המפורטים היו

  ;1987-1999ניתוח מגמות בהוצאת משקי הבית בגין תרופות בעשור  .1

  ;ת לבין מאפיינים עיקריים של משקי הביתבחינת הקשר שבין הוצאות משקי הבית על תרופו .2

הערכת המידה בה התשלומים בגין תרופות מהווים חלק משמעותי מהכנסותיהם של משקי הבית  .3

  ;מעוטי ההכנסה

  ;ניתוח הקשר בין ההוצאה על תרופות לבין גיל .4
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  ;ובהכנסות מתרופות, החולים בהוצאות על תרופות-תיעוד וניתוח ההבדלים בין קופות .5

החולים הקשורים להשתתפות העצמית על -דיניות וההסדרים המינהליים של קופותתיעוד המ .6

הפטורים , וכן תיעוד ההסדרים האדמיניסטרטיביים לגביית התשלומים ולקבלת ההחזרים, תרופות

  . ויישום התקרות

  

  רקע מדעי 1.1
הירכש רק עם הצגת רוב התרופות יכולות ל, הראשון. לביקוש בשוק התרופות יש שני מאפיינים ייחודיים

שייכת ברובה לרופא ולא , ואם כן איזו תרופה לרכוש, קבלת ההחלטה האם לרכוש תרופה. מרשם רופא

הרופא מקבל את ההחלטה לפי שיקולים רפואיים ואחרים אשר אינם קשורים בדרך כלל לעלות . לצרכן

את יתר . ק חלק מעלותההצרכנים אשר רוכשים את התרופה משלמים בדרך כלל ר, השני. התרופה לצרכן

]. המדינה וכדומה, )ל"תכניות ביטוח בריאות בחו (HMOs, חברות ביטוח[העלות משלמים המבטחים 

בשילוב עם המאפיינים הייחודיים של צד ההיצע בשוק התרופות , מאפיינים אלו של צד הביקוש

, בדרך כלל, בוהיםמובילים למחירי תרופות אשר ג, )השקעה בפיתוח התרופות ובמחקר, ריכוזיות(

  ).Scherer, 2000(בהרבה מעלות ייצורן 

  

ובמקביל התגובה החיובית של השוק , )המוביל לרווחים גבוהים ליצרנים(עלות -היחס הגבוה של מחיר

מובילים להשקעת הון עתק של חברות התרופות , לחידושים טכנולוגיים בתרופות) הרופאים והצרכנים(

הטכנולוגיות הרפואיות בתרופות מתפתחות בקצב מסחרר ומייצרות ). Scherer, 2000(במחקר ופיתוח 

אם בהצלחה טובה יותר (מגוון עצום של תרופות יעילות המשפרות את איכות החיים של האנשים 

יחד עם , תופעה זו. אך גם יקרות מאוד, )אם בצמצום תופעות הלוואי ואם בהתוויה נוחה יותר, בטיפול

מהוות את הגורמים העיקריים ,  בעיקר בקרב המבוגרים והחולים הכרוניים,העלייה בשימוש בתרופות

מעל ומעבר לשינויים הדמוגרפיים , המשפיעים על קצב העלייה בהוצאה לתרופות בכל העולם המפותח

  ).1999, שני ושמר; Lundy & Levitt, 2000  ;Anderson et al. 1993) (כגון הזדקנות האוכלוסייה(

  

הן מצד , אומצו שיטות שונות לריסון הוצאות על תרופות, ינות מפותחות אחרותכמו במד, בישראל

אחת השיטות המקובלות ברוב המדינות לריסון הוצאות מצד ההיצע היא . ההיצע והן מצד הביקוש

 חל שינוי בשיטת הפיקוח על מחירי התרופות 2001מאז שנת , בישראל. שיטת הפיקוח על המחירים

 הפיקוח מבטיח כי מחירי תרופות אלו בארץ לא יהיו גבוהים ממחירי אותן צו. הניתנות עם מרשם

בבריטניה , בגרמניה, בהולנד נקבעים המחירים על פי ממוצע מחירי התרופות בצרפת. תרופות בהולנד

, שיטה זו אמורה. השיטה המקובלת מצד הביקוש היא שיטת ההשתתפות העצמית של המבוטח. ובבלגיה

גם לגבות תקבולים נוספים ולהגדיל את , אות והפחתת שימושים מיותרים במערכתבנוסף לריסון ההוצ

להשתתפות העצמית יש גם תפקיד ביצירת מנגנון של , במקרים מסוימים. מקורות המימון של המבטח

 ;Noyce et al. 2000; Scherer, 2000  ; 1998, ארבל(תחרות על המחיר בין ספקי הביטוח הרפואי השונים  
Lundberg et al. 1998 ;Freemantle & Bloor, 1996 .(  

  

פועלים גם מנגנונים , לצד השיטות השונות של גביית ההשתתפות העצמית בעבור תרופות, בדרך כלל

הכנסה או מצב , ההנחות והפטורים נקבעים בדרך כלל לפי בסיס של גיל. להנחות ולפטורים מתשלום
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  ) גרמניה והולנד, צרפת, כך בבריטניה(ייה מקבלים הנחות בכמה מדינות שיעור ניכר מהאוכלוס. בריאות

) Freemantle & Bloor, 1996;Noyce et al. 2000 .( יש לזכור כי מערכת הנותנת הנחות ופטורים לפלחים

רבים באוכלוסייה עלולה לאבד מהאפקטיביות שלה מאחר שנוצר מנגנון ביורוקרטי שעלותו יכולה 

שיטה נוספת שפותחה על מנת ). 1998, ארבל(ע מההשתתפויות העצמיות לעלות על היקף החיסכון הנוב

  להקל על צרכני התרופות היא רכישת ביטוח משלים המכסה את ההשתתפות העצמית בעבור תרופות 

)Noyce et al. 2000 ;2001, קיי ורוטר.(  

  

מחקר שנערך בקרב . מחקרים שונים בעולם עסקו בקשר שבין הוצאות על תרופות לבין מאפייני הצרכנים

   מהמרואיינים דיווחו כי הוציאו על תרופות יותר 23%-הברית מצא כי כ- מדינות בארצות8-קשישים ב

ובקרב , )27%(השיעור היה גבוה יותר בקרב המרואיינים בעלי הכנסה נמוכה שדיווחו כך . בחודש$ 100-מ

 מהקשישים 22%, בנוסף). 42%(ות הקשישים בעלי הכנסה נמוכה ללא כיסוי ביטוחי של הוצאות על תרופ

 בקרב בעלי 31%- בקרב אלו ללא כיסוי ביטוחי ו35%(דיווחו כי הם ויתרו על תרופה בגלל המחיר 

    ).Gelb-Safran et al. 2002) (ההכנסה הנמוכה

  

נמצא , לגבי גיל. כלכלי לבין ההוצאה על תרופות-מחקרים נוספים דיווחו על הקשר שבין גיל ומצב חברתי

לגבי מצב ;  ההוצאה על תרופות עולה עם הגיל גם בעבור המבטחים וגם בעבור המבוטחים הקשישיםכי

נמצא כי אלו עם  הכנסה נמוכה והשכלה נמוכה נוטים יותר מהאחרים להפחית את , כלכלי-חברתי

הם נוטים יותר מהאחרים לא לרכוש תרופות , כן-כמו. השימוש בתרופות עם העלייה במחיר התרופות

שהקשישים בעלי ההכנסה הנמוכה הם בעיקר אלו המושפעים , מכאן. ין בעיות בריאות שכיחותבג

; Lundberg et al. 1998; Families USA, 1999; Stuart & Grana, 1998(משינויים בעלות התרופות לצרכנים 
Noyce et al. 2000.(  

  

לא , לפי הידוע לנו, אך עד כה, במהלך השנים פורסמו מספר עבודות שעסקו בהוצאות על תרופות בארץ

פורסמו ממצאים ברמת הוצאות הפרט בעבור כלל האוכלוסייה מהתקופה שלאחר חקיקת חוק ביטוח 

 ,לא התפרסמו כל נתונים על הקשר שבין הוצאות הקופות בגין תרופות, כן-כמו). 1995(בריאות ממלכתי 

  .לבין מאפיינים שונים של החולים

  

הלשכה המרכזית נתונים מסקר הוצאות משפחה של יעו על כך שמתוך הצב) 1995(ברג ואחרים 

ההוצאה החודשית הממוצעת של משקי בית על תרופות עלתה בכמעט עולה כי  ,)ס"הלמ(לסטטיסטיקה 

את אחד הפריטים היוו תרופות החוקרים מצאו כי ה, כן-כמו. 1992- ל1986אליים בין י במונחים ר50%

  .  בתקופה הנחקרתתר בהוצאות משקי בית על בריאותבעלי קצב הגידול המהיר ביו

  

Machnes) 1980 ( שירותי  בקרב חברי 1977ניתחה נתונים על הוצאות משקי בית מסקר הוצאות משפחה

שבה (מובהק בין ההוצאה על תרופות לבין הצריכה החודשית חיובי היא מצאה קשר .  כלליתבריאות

 כגון ,לאחר שהחזיקה קבוע מאפייני משק בית אחרים, )תהשתמשה כאינדיקטור לרמת חיים של משק בי

ייתכן שקשרים אלה השתנו , בחלוף עשרים שנה מאז מחקר חשוב זה. 'השכלת הורים וכו, גודל משפחה

  . בעקבות השינויים המשמעותיים אשר התרחשו במערכת הבריאות בכלל ובמגזר התרופות בפרט
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Reuveni et al.) 2001 (עה של השתתפות עצמית על רכישת תרופות בעבור ילדים אשר בדקו את ההשפ

 מבין הורי הילדים שקיבלו אנטיביוטיקה לטיפול בזיהום לא קנו 30%מצאו כי , בקהילה עם זיהום חריף

- קבוצה זו אופיינה בהיותה בעלת מעמד חברתי. בגלל המחיר, את כל מנת האנטיביוטיקה שנרשמה

  . כלכלי נמוך

  

ההוצאה של המבטחים על תרופות הולכת וגדלה ובקצב מהיר יותר מאשר מתוך הספרות עולה כי 

מדיניות ההשתתפות העצמית המהווה את אחד הכלים המרכזיים . חולים ורופאים-ההוצאה על בתי

עד כדי יצירת מחסום לשכבות אלו ) העניים והקשישים(לריסון הוצאה זו פוגעת בעיקר בשכבות החלשות 

   .מפני קבלת הטיפול הנדרש

  

  שיטת המחקר 1.2
השימוש במספר כלי מחקר מאפשר קבלת תמונה כללית על . שוניםהמחקר נערך באמצעות כלי מחקר 

ית המחקר ימתודולוג.  וכן מחזק ומתקף את הממצאים המתקבלים מכל כלי מחקר בנפרד,נושא המחקר

-1986בשנים  ס" סקרי הוצאות המשפחה של הלמךהתבססה על ניתוח נתונים ברמת משקי הבית מתו

החולים -ניתוח הדוחות הכספיים של קופות; 1999-  ו1997, )1993להלן  (1992-1993 ,)1987להלן  (1987

ניתוח נתונים ברמת הפרט מתוך מסד הנתונים הממוחשבים של ; )1998-20001מתוך דוחות ויטקובסקי (

החולים הקשורים -ל קופותראיונות עומק עם נציגי כו; החולים לאומית- וקופתמכבי שירותי בריאות

  .לקבלת החלטות בקופה הנוגעות להשתתפות עצמית של מבוטחים בתרופות

  

  ממצאים מסקרי הוצאות המשפחה . 1

. 1987- ו1992, 1997 ,1999 שניםשנערכו ב סקרי הוצאות משפחה ארבעההמחקר עשה שימוש בנתונים מ

  .  משקי בית5,000-בכל אחד מהסקרים נכללו למעלה מ

  

שאלון על מבנה משק . 1: הנתונים נאספו בכל משק בית בצורה משולבת באמצעות, רת הסקריםבמסג

ידי הסוקר על סמך -ועל הכנסות שמולאו על, הבית ושאלון על הוצאות גדולות או הוצאות לא שכיחות

ל את ההוצאה היומיומית של כ, במשך שבועיים, שבועי בו רשם משק הבית-יומן דו. 2; דיווח משק הבית

רמת , כגון גודל(ס כולל מידע מפורט על מאפייני משק הבית "קובץ הנתונים שמציע הלמ. בני משק הבית

   . ומידע מפורט על דפוסי ההוצאות של משקי הבית,)'מצב עלייה וכו, מוצא, הכנסה

  

סקרים  ה בשני:קיימים מספר הבדלים קטנים בין הסקרים השונים בנוגע לאוכלוסיית המחקר

 מזרח  ולא נכללת, תושבים2,000-לא נכללו ערים שבהן פחות מ, בשניים האחרונים אך לא ,הראשונים

לפרטים נוספים על סקרי . על האוכלוסייה המשותפת לכל הסקריםהתבססנו ניתוח הנתונים ב. ירושלים

, 1153' מס; 1999, 1147' מס; 1994, 975' מס; 1989, 837' מס: ס"הוצאות המשפחה ראה פרסומי הלמ

2001.  

                                                   
. ח ויטקובסקי" נכתב בידי רו2000הדוח לשנת . ח ויטקובסקי ונבו" נכתבו בידי רו1997-1999הדוחות לשנים   1

  .לנוחיות הקריאה נכנה אותם בדוח זה דוחות ויטקובסקי
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, תוך שימוש במדד המחירים לצרכן, 1999 השנים תורגמה למחירי ארבעההשוואה בין הנתונים בכל 

  .ובנוסף נעשה שימוש במדד המחירים לתרופות

  

תרופות ) ב(; החולים-תרופות דרך קופת) א( ההוצאות על תרופות סווגו לפי בשלושת הסקרים האחרונים

  . י רכיבים אלה של ההוצאה בגין תרופות צורפו יחדיושנ, 1987בסקר . החולים-שלא דרך קופת

  

-כמו. ידי המשפחה הנדגמת ביומן ולא בשאלון-דווחה על ההוצאה על תרופות, בסקרי הוצאות המשפחה

והנתונים הותאמו להוצאה הממוצעת , ידי המשפחה במשך תקופה של שבועיים-היומנים מולאו על, כן

  .ידי הכפלתם במקדם מתאים-לחודש על

  

  :ס לגבי ההוצאה על תרופות"מתוך כך קיימות מספר מגבלות בניתוח נתוני סקרי הלמ

ייתכנו טעויות , ס"ידי סוקר של הלמ-ולא על, ידי המשפחה-בגלל הדיווח ביומנים באופן עצמאי על .1

לגבי , בנוסף.  שיוך הוצאה מסוימת לסעיף הוצאה אחר-ידי ממלא היומן -בהגדרת המשתנה על

החולים גם על -ייתכן שחלק מהמשפחות דיווחו על הוצאה על תרופות דרך קופת, חדמצד א, תרופות

, מצד שני; בבתי מרקחת של הקופה OTC(2(ללא מרשם הוצאה בגין תרופות ומוצרים אחרים שנרכשו 

החולים גם על הוצאה בגין -ייתכן שחלק מהמשפחות דיווחו על הוצאה על תרופות לא דרך קופת

לא ניתן להפריד באופן מלא בין ההוצאות , כלומר. רכשו בבתי מרקחת פרטייםתרופות עם מרשם שנ

  .לבין הוצאות על תרופות שנקנו ללא מרשם, על תרופות שנקנו עם מרשם

  

. נתוני ההוצאה על תרופות שדווחו על פני שבועיים נופחו בשיטה המקובלת לאומדן הוצאה לחודש .2

: חים בחשבון אשר עלולים להוביל להטייה בממצאיםבשיטה זו קיימים שני מצבים שלא נלק, אולם

יקבל אומדן אפס ) הוצאה אפס(משק בית שלא דיווח על הוצאה על תרופות בשבועיים המדווחים . 1

משק בית שדיווח על הוצאה בשבועיים . 2; גם אם כן היו לו הוצאות על תרופות בשבועיים הנותרים

  . הוא לא קנה תרופות בשבועיים הנותריםגם אם, שנבדקו יקבל אומדן כפול של ההוצאה

  

  )1998-2000 מתוך דוחות ויטקובסקי(החולים - הדוחות הכספיים של קופות. 2

ח יעקב "מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי מוציא משרד הבריאות בשיתוף עם משרד רו

אי החשבון הדוחות מבוססים על דיווחי רו. החולים-ויטקובסקי דוחות כספיים שנתיים של קופות

  . ומבצעים את ההתאמות הנדרשות לצורך עריכת השוואה אופקית בין השנים, המלווים את הקופות

  

, 1997החולים לשנים -הניתוח שלנו התבסס על הנתונים שהופיעו בדוחות ויטקובסקי על פעילות קופות

  .2000- ו1999, 1998

  

                                                   
2  Over the Counter) OTC (- תרופות ומוצרים אחרים שנמכרים בבתי המרקחת ללא מרשם ) כולל ויטמינים

  ".תרופות ומוצרים אחרים ללא מרשם"לנוחיות הקריאה נשתמש בהמשך ב). ותוספי תזונה
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  חולים לאומית- וקופתאותנתונים ממסד הנתונים הממוחשבים של מכבי שירותי ברי .3

- בקופת. 20%-ונתח השוק שלה הוא יותר מ, מבוטחיםליון י מ1.5-במכבי שירותי בריאות יש כיום כ

  . 10% מבוטחים ונתח השוק שלה עומד על 660,000-החולים לאומית יש כיום כ

  

ת לפי גיל  על תרופון לספק לצוות המחקר ניתוח של רמת ההוצאות של מבוטחיהוסכימולאומית המכבי 

הן , 9/99- ל10/98כוללים מידע ממוצע לשנה שבין  נתוני מכבי .ןמתוך מסדי הנתונים הממוחשבים שלה

השווה למחיר ( והן לגבי ערך התרופות שנקנו לפי המחיר לקהל ,לגבי ההשתתפות העצמית של החברים

 נתוני ).ואניםליב/החולים ליצרנים-מחירון משרד הבריאות ושונה מהמחיר אותו משלמות קופות

לאומית כוללים את ממוצע ההשתתפות העצמית של המבוטחים והוצאות הקופה לפי שנת עלייה וגיל 

  .2001לשנת 

  

  החולים-ראיונות עומק עם נציגי קופות. 4

החולים הקשורים לקבלת - קיימנו ראיונות עומק עם נציגי כל קופות2000 סראמ-בחודשים פברואר

הראיונות עסקו בהסדרי השתתפות עצמית . עצמית של מבוטחים בתרופותהחלטות הנוגעות להשתתפות 

תהליך , ייםהלההסדרים המינ, תהליך הגבייה, בדרך קביעת גובה ההשתתפות העצמית, הקיימים כיום

המרואיינים נשאלו , כן-כמו. התקרות וההנחות הקיימות בקופהו, הפטורים וההנחות, קבלת ההחזרים

המצב הרצוי בנושא זה לגבי וכן , חסרונות של היטלי ההשתתפות העצמיתלדעתם לגבי היתרונות וה

  .מבחינתם

  

   שיטות ניתוח הנתונים1.3
-ניתוח דו). SPSS) Statistical Package for the Social Sciencesניתוח הנתונים נעשה באמצעות תוכנת 

  כיווני -וח שונות חדונית,  לבדיקת קשר בין משתנים לא רציפים2χמשתני נעשה באמצעות מבחני 

)Oneway Anova (משתני נעשה באמצעות רגרסיה -ניתוח רב. לבדיקת קשר בין משתנים רציפים

 ברגרסיה זו מבטא את עוצמת ההשפעה Odds Ratio-מדד ה. כאשר המשתנה התלוי דיכוטומי, לוגיסטית

לוי יש יותר משתי כאשר במשתנה הת. העצמאית של כל אחד מהמשתנים הבלתי תלויים הנכללים במודל

). CATREG) Regression with Optimal Scalingנעשה שימוש ברגרסיה מסוג , קטגוריות אך הוא אינו רציף

 מבטא את עוצמת ההשפעה העצמאית של כל אחד מהמשתנים הבלתי תלויים Fברגרסיה זו הסטטיטי 

ברגרסיה זו מקדמי . ניאריתכאשר המשתנה התלוי הינו רציף נעשה שימוש ברגרסיה לי. הנכללים במודל

מבטאים את עוצמת וכיוון ההשפעה העצמאית של כל אחד ) Regression Coefficients(הרגרסיה 

נעשה " הוצאה על תרופות"הניתוח בעבור המשתנה התלוי . מהמשתנים הבלתי תלויים הנכללים במודל

 The Smearing Estimateרמטרי כן נאמד האומדן האפ-כמו). Two Part Model(שלבי -באמצעות המודל הדו

  ).1לפירוט ראה נספח (לחישוב ההוצאה הצפויה 

  

כיווני וברגרסיה הליניארית ביצענו -בניתוח השונות החד, במידה שלא התקיימה הנחת הנורמליות

  .טרנספורמציה לוגריתמית על המשתנה התלוי
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  ניתוח מגמות עכשוויות בהוצאת משקי הבית בגין תרופות. 2
  

, בנוסף.  הכנסת אישרה העלאה ברמת ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות1998הסדרים בחוק ה

החולים והממשלה נוהגים -הלחצים הכלכליים הגוברים במערכת הבריאות הביאו לאחרונה לכך שקופות

לתופעה זו יש מתנגדים במערכת הטוענים . בזהירות בכל הנוגע להוספת תרופות חדשות לסל השירותים

, ביקורים אצל רופא, ידי מניעת אשפוזים-בתרופות חדשות יחסוך כסף למערכת הבריאות עלכי שימוש 

קיים החשש שתופעה זו תתרום להגדלת הנטל הכספי על , מכל מקום. וכדומה, אובדן ימי עבודה

החולים , ובעיקר על אלו המשתמשים יותר בשירותי הבריאות ובהם החולים הכרוניים, הצרכנים

מה בשאלה מהו הנטל על -תגובות אפשריות ברמת המדיניות תלויות במידת. הקשישיםבמחלות קשות ו

  .והאם הוא הולך וגדל, משקי הבית בגין ההוצאה על תרופות

  

הוצאות . 1987-1999מטרתו של פרק זה היא לנתח מגמות בהוצאת משקי הבית בעבור תרופות בשנים 

שתתפות עצמית בעבור תרופות עם מרשם של רופא משקי הבית בגין תרופות כוללות הן הוצאות בגין ה

   3.והן הוצאות בגין תרופות ומוצרים אחרים הנרכשים  ללא מרשם

  

   נתוני רקע2.1
 4 סך ההוצאה החודשית לבריאות ללא מס בריאות1999- ב- 1999, הרכב הוצאות משקי הבית לתצרוכת

ההוצאה החודשית של משק הבית סך .  מתוך סך ההוצאה החודשית של משקי הבית לתצרוכת4%היה 

) ללא מס בריאות(וההוצאה החודשית לבריאות ) 1997 לעומת 4%עלייה של  (₪ 9,345לתצרוכת היה 

  ).  1997 לעומת 12%עלייה של  (₪ 386הייתה 

  

מנתוני הסקר עולה כי מתוך סך ההוצאה  - 1999הרכב הוצאות משקי הבית לבריאות ללא מס בריאות 

 על ביטוח בריאות 17%,  על תרופות21%,  הוצאו על טיפולי שיניים33%, )בריאותללא מס (לבריאות 

בדיקות , ניתוחים, כולל הוצאה על רופאים פרטיים( על שירותי בריאות 15%, )משלים ומסחרי(פרטי 

 על הוצאות אחרות 15%-ו, )חדר מיון ועוד, רפואה אלטרנטיבית, אמבולנס, אחות, מעבדה וצילומים

  ).מכשירים אופטיים ועוד, מכשירי שיקום, כולל הוצאה על חומרי ריפוי(בריאות הקשורות ל

   

                                                   
  ).בהמשך' ראה פרק ה (18%-האומדן של שיעור ההוצאה על תרופות ומוצרים אחרים ללא מרשם שווה ל   3
ולא (ה על מסים  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כוללת את ההוצאה על מס בריאות בסך ההוצא1997 מאז  4

לא נכלול בניתוח , בדומה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנו). בהוצאה על תצרוכת כפי שהיה נהוג בעבר
  .ההוצאות על בריאות את תשלומי מס בריאות
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  1999, )ללא מס בריאות(הרכב הוצאות משקי הבית לבריאות : 1תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   הוצאות משקי הבית על תרופות ומגמות על פני זמן2.2

על בריאות ועל תצרוכת , על תרופות מוצג שיעור הגידול בהוצאה החודשית של משקי הבית 2בתרשים 

משקי הבית בגין מהתרשים עולה כי קיימת מגמת עלייה בתשלומי ).  כשנת הבסיס1986(לאורך השנים 

   1986בין . שהיא חדה יותר ממגמת העלייה בהוצאות על בריאות ועל תצרוכת,  לאורך השניםתרופות

ללא ( בסך ההוצאה על שירותי בריאות 30%  לעומת גידול של56%-גדלו ההוצאות על תרופות ב 1997-ל

שנה בלבד לאחר החלת חוק , 1999-ב. כל ההוצאה לתצרוכת- בלבד בסך9% וגידול של ,)מס בריאות

התשלומים , ואישור תכניות הגבייה שהעלו את השתתפות המבוטח בעלות התרופות, 1998-ההסדרים ב

ללא מס (ההוצאה לבריאות סך כאשר ). 1997 לעומת 40%-וב (1986 לעומת שנייםגדלו ביותר מפי 

  . וסך ההוצאה לתצרוכת גדלו בשיעורים מתונים הרבה יותר) בריאות

  

הוצאה ממוצעת ( ומתאר את הוצאת משקי הבית על תרופות 2 מרחיב את הניתוח בתרשים 1לוח 

 1999מחירי הנתונים מוצגים ב. 1999-ו, 1997, 1993, 1987: בארבע נקודות זמן הסקר) ושיעורי הוצאה

  ). לפי מדד המחירים לצרכן(

  

כמעט שלא השתנה , מהלוח עולה כי שיעור משקי הבית שהוציאו על תרופות בחודש האחרון לפני הסקר

   ירד 5שיעור אלו שהוציאו על תרופות שנקנו דרך הקופה, אולם. 43% על 1999-לאורך השנים ועומד ב

שיעור אלו שהוציאו על תרופות שלא דרך . 1999-ב 16%-ועלה מעט ל, 1997- ב14%- ל1993- ב29%-מ

  . 1999- ב32%- ול1997- ב30%- ל1993- ב16%-החולים עלה מ-קופת

                                                   
  . והלאה1993 ההפרדה בין תרופות שנקנו דרך הקופה לתרופות שנקנו לא דרך הקופה נעשתה החל מסקר  5
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 לפי מדד המחירים 1999במחירי  (1999-ו, 1997,  1993, 1987הוצאה ממוצעת ושיעור הוצאה , הוצאת משקי הבית על תרופות: 1לוח 
  )לצרכן

1987 1993 1997 1999  
  
  
  

 הוצאה
ממוצעת 

  
  

 משקי %
הבית 

 שהוציאו

  
הוצאה 

ממוצעת 
משקי בית 
  שהוציאו

  
  
  

הוצאה 
ממוצעת 

  
  

 משקי %
הבית 

 שהוציאו

הוצאה 
ממוצעת 

משקי בית 
  שהוציאו

  
  
  

הוצאה 
 ממוצעת 

  
  

 משקי %
הבית 

 שהוציאו

הוצאה 
ממוצעת 

משקי בית 
  שהוציאו

  
  
  

הוצאה 
ממוצעת 

  
  

 משקי %
הבית 

 שהוציאו

הוצאה 
ממוצעת 
 בית משקי

  שהוציאו
סך 

הוצאה 
 לתרופות

   ₪ 86 39%  ח"ש36
 50=חציון(
₪( 

49 ₪  40% 125 ₪   
 72=חציון(
₪ ( 

57 ₪  40% 142 ₪   
 83=חציון(
₪( 

80 ₪   43  185 ₪ 
 )110=חציון(

סך 
הוצאה 

לתרופות 
דרך 
-קופת

  החולים

--- --- --- 24 ₪  29% 87 ₪   
 62=חציון(
₪ ( 

17 ₪  14% 122 ₪   
 71=חציון(
₪( 

26 ₪   16  165 ₪ 
חציון (

=104(  

סך 
הוצאה 

לתרופות 
לא דרך 
-קופת

  החולים

--- --- --- 24 ₪  16% 153 ₪   
 75=חציון(
₪( 

40 ₪  30% 133 ₪   
 75=חציון

₪( 

54 ₪   32  166 ₪ 
 )98= חציון (
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  , על בריאות ועל תצרוכת, שיעור הגידול בהוצאה החודשית של משקי הבית על תרופות: 2תרשים 
1986-1999  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

וההוצאה הממוצעת של ,  80₪ הייתה 1999-ההוצאה הממוצעת לחודש על תרופות של כלל משקי הבית ב

 1מלוח ).  110₪-חציון שווה ל( ₪ 184משקי בית שאכן הייתה להם הוצאה חודשית על תרופות הייתה 

  .  דרך הקופהעולה עוד כי קיימת מגמה של עלייה בהוצאה הממוצעת על תרופות שלא

  

 חלה 1999- ל1997אך בין ,  חלה ירידה בהוצאה הממוצעת על תרופות דרך הקופה1997- ו1993בין השנים 

  . עלייה בהוצאה זו

  

   מרכיבי שיעור הגידול בהוצאות משקי הבית על תרופות2.3
. ידו-ההוצאה של משקי הבית על תרופות שווה למכפלה של מחיר התרופות לצרכן והכמות הנרכשת על

עלייה . 2; התייקרות מחירי התרופות לצרכן. 1: עלייה בסך ההוצאה על תרופות יכולה לנבוע מ, אם כך

כן יש גורמים -כמו. שילוב של התייקרות במחירים ועלייה בכמות. 3; ידי משקי הבית-בכמות הנרכשת על

 ההשתתפות העצמית נוספים היכולים להוביל לעלייה בסך ההוצאה על תרופות ובהם עלייה בשיעורי

  ).מעבר לתרופות יקרות יותר(ושינויים בתמהיל התרופות 

  

נתוני עליית המדד הכללי ונתוני עליית מדד מחירי התרופות לגבי השינויים במחירי התרופות נגישים 

. שוק התרופות הוא דינמי ומורכב ועל כן קיימת בעייה בחישוב מדד מחירי התרופות. לחוקרים בישראל

ניח כי בחישוב אפקט מחיר התרופות על ההוצאה על תרופות לא ניתן לבודד לערכים מדידים נהוג לה

, כגון שיווק תרופות חדשות, ומכאן על ההוצאה, גורמים נוספים היכולים להשפיע על מחירי התרופות

  .תפוגת פטנט ושיווק תרופות גנריות

  

1

2.18

1

1.62

1
1.12

1.56

1.36 1.30

1.09

1.091.04

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1986 1992 1997 1999

פי
ל 
דו
ג

תרופות בריאות ללא מס תצרוכת
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  ). 80₪-ל ₪ 8-מ (10רופות עלתה פי  ההוצאה הממוצעת במחירים שוטפים של ת1999 ועד 1987משנת 

  
 למרכיבים היכולים 1999- ל1987הניתוח הבא מנסה לפרק את הגידול בהוצאה לתרופות בין השנים 

  ).3 ותרשים 2לוח (להציע הסבר לגידול 

  
 לפי 1999במחירי  (1999- ו1997, 1993, 1987, ההוצאה הממוצעת של  משקי הבית על תרופות  : 2לוח 

  )תרופות וציוד רפואימדד מחירי ה
 1987  1993  1997  1999  

  הוצאה ממוצעת לתרופות
 )במחירים קבועים לפי מדד מחירי התרופות(

  
24 ₪  

  
46 ₪  

  
56  ₪  

  
80 ₪   

  

 ההוצאה הממוצעת 1987-ב. 3.0 פי 1987-1999עלה בשנים ) ס"מנתוני הלמ(מדד מחירי התרופות 

, 1999-ב, כך-קצת יותר מעשור אחר). מחירי התרופותלפי מדד  (1999במחירי  ₪ 24לתרופות הייתה 

  ).2לוח ( ₪ 80- ושווה ל3ההוצאה הממוצעת הייתה גבוהה פי 

  
 במדד 3 העלייה פי -) על פיו מחושבים שיעורי ההשתתפות העצמית(עלייה במחיר התרופות לצרכן 

השינוי , והשני; כןהשינוי במדד המחירים לצר, האחד: ידי שני גורמים-מחירי התרופות מוסברת על

  ).3תרשים (במחיר היחסי של התרופות 

  
. 0.75שהשינוי היחסי במחיר התרופות היה של , מכאן.  בתקופה הנדונה4מדד המחירים לצרכן עלה פי 

יש לציין כי ). 3תרשים  (1987-1999 במחיר היחסי של התרופות בשנים 25%- ירידה של כההיית, כלומר

ולא על פי ) א"מחירון ירפ(על פי מחירי התרופות לצרכן בבית המרקחת מדד מחירי התרופות מחושב 

  .החולים-מחירי התרופות לקופות

   
  1986-1999, מרכיבי שיעור הגידול בהוצאות משקי הבית על תרופות: 3תרשים 

  

הוצאה ממוצעת עלייה של 
 במחירים שוטפים10פי 

עלייה במחיר התרופות 
3.0פי 

עלייה נוספת של
3.3פי 

ירידה במחיר 
היחסי

0.75פי 

עליית המדד 
הכללי

4פי 

  שימוש 
בתרופות

    השתתפות
עצמית

 מעבר
מתרופות 

ישנות 
לחדשות

הוצאה ממוצעת עלייה של 
 במחירים שוטפים10פי 

עלייה במחיר התרופות 
3.0פי 

עלייה נוספת של
3.3פי 

ירידה במחיר 
היחסי

0.75פי 

עליית המדד 
הכללי

4פי 

  שימוש 
בתרופות

    השתתפות
עצמית

 מעבר
מתרופות 

ישנות 
  לחדשות
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מספר נציגי חברות התרופות טוענים כי הירידה במחיר היחסי של התרופות בישראל נבעה משילוב של 

תפוגה של פטנטים ; שיעורי אינפלציה נמוכים; שער החליפין היציב בשנים אלו: גורמים בתקופה הנדונה

וכן ; תחרות הולכת וגוברת עם מוצרי טבע וחליפי מזון; על תרופות מובילות וכניסה של תרופות גנריות

 בעקבות השינוי 6.תחרות בין תרופות פטנטיות לתרופות פטנטיות אחרות המטפלות באותה הבעיה

המחיר היחסי של תרופות , )עליות בשער החליפין והאינפלציה, למשל(במספר גורמים בשנים האחרונות 

קיימים גורמים ובהם רפורמת , לעומת זאת. דבר שעלול להוביל להכבדה על המבוטחים, עלול לעלות

להביא לירידה במחיר שעשויים , היבוא המקביל ושינוי שיטת הפיקוח על מחירי התרופות עם מרשם

  .יש חשיבות להמשך המעקב על ההוצאות של משקי הבית על תרופות, לפיכך. היחסי של תרופות

  

 בלבד מתוך עלייה 3העלייה במחיר התרופות לצרכן תרמה עלייה של פי ,  כאמור- הגידול ברכישות

 סביר להניח כי העלייה ).3תרשים  (3.3נשארה עלייה נוספת של פי , לפיכך.  בהוצאות10כללית של פי 

הסיבות העיקריות לעלייה בשימוש . בשימוש בתרופות מסבירה רק חלק מהעלייה המשלימה בהוצאות

עלייה ; עלייה במספר הרופאים; שינויים דמוגרפים של הזדקנות האוכלוסייה: בתקופה הנדונה הם

פר הטיפולים התרופתיים עלייה במס; )בקטגוריות טיפוליות קיימות(במספר התרופות המוצעות בשוק 

ומכאן בדרישות וציפיות , ועלייה במודעות הציבור; האפשריים למחלות שלא היה בעבורן טיפול תרופתי

  ).Lundy & Levitt ,2000; 2000, פורת(הציבור מהרופאים 

  

קיימים שני גורמים כלכליים נוספים שכנראה גרמו לעלייה בהוצאה על תרופות ושאינם נכללים , אולם

הגורם הראשון קשור לעלייה בהשתתפות . דד מחירי התרופות ואינם מהווים חלק מהשימוש בתרופותבמ

החולים גובות מהציבור השתתפות עצמית בגין תרופות -קופות. העצמית של המבוטחים בקניית תרופות

חלה במשך השנים . גם לאחר החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי הן המשיכו בגבייה זו. כבר שנים רבות

לפירוט שיטות הגבייה בגין (עלייה בשיעורי ההשתתפות העצמית של המבוטחים בקופות השונות 

והשינויים העיקריים בגובה ההשתתפות לאורך השנים ועד , הנהוגות בקופות, תשלומים על תרופות

מסקירה של השינויים העיקריים בגובה ההשתתפות העצמית של המבוטחים בגין ). 7ראה פרק , היום

. עולה כי העלייה בהשתתפות היא מרכיב מסביר לא מבוטל של העלייה בהוצאות על תרופות, תרופות

ולא את , אשר בודק את מחירי המחירון לתרופות, מרכיב זה אינו מקבל ביטוי במדד מחירי התרופות

  . גובה ההשתתפות

  

אין דרך , בינתיים. ת יותרהגורם השני קשור למעבר מצריכת תרופות ישנות וזולות יותר לחדשות ויקרו

לכמת את העלייה בהוצאה על תרופות בגלל המעבר מתרופות ישנות וזולות לתרופות חדשות ויקרות 

. שכן חסרים נתונים על שיעורי השינוי במספר המרשמים הניתנים לאדם בממוצע שנתי בישראל, יותר

ותרופות ישנות עם התוויה , ותכי תרופות חדשות בקטגוריות טיפוליות קיימ, מהספרות עולה, אולם

בשנות התשעים נרשמה ברבות . עולות יותר מהתרופות הקיימות בעשרות עד אלפי אחוזים, חדשה

עוד עולה כי המעבר מתרופות ). 2000, פורת( לשנה במחיר ממוצע למרשם 5%-ממדינות המערב עלייה בכ

למרשם שהצרכן משלם אף יותר ישנות לתרופות חדשות בתקופה האחרונה השפיע על המחיר הממוצע 

                                                   
שהתקיימו ביום עיון בנושא , ל טבע ישראל"מנכ, ומר הורביץ, ל ניאופארם"מנכ,  פוררמתוך הרצאות של מר  6

  .2000שהתקיים בכפר המכבייה ביולי , הרפורמה בענף התרופות
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בצורה של , חלק ניכר בעלייה זו ספגו המטופלים באופן ישיר. מאשר העלייה בגלל שינויים באינפלציה

   ,Lundy & Levitt; 2000, פורת(חיוב השתתפות עצמית בעלות התרופה או בצורת קנייה ללא מרשם 

2000.(   

  

   סיכום 2.4
הייתה על , )לא כולל מס בריאות( של משקי הבית על בריאות כחמישית מסך ההוצאה החודשית, 1999-ב

 1999 ועד 1987מאז . קצב העלייה בשנים האחרונות של ההוצאה על תרופות היה מהיר מאוד. תרופות

בין , כן-כמו; 2ביותר מפי ) לפי מדד המחירים לצרכן(עלו ההוצאות של משקי הבית על תרופות ריאלית 

לעומת עלייה מתונה הרבה יותר בסך ההוצאה החודשית על , 40%-ב ההוצאה עלתה 1999- ל1997

  ). ללא מס בריאות(בריאות 

  

 במחיר 25%מניתוח מרכיבי שיעור הגידול בהוצאות משקי הבית על תרופות עולה כי חלה ירידה של 

רי משינויים מבניים בשוק התרופות והוזלה של מחי, כנראה, היחסי של תרופות בתקופה הנדונה הנובעת

ובמרכיבים אחרים שאינם , חלה עלייה משמעותית בשיעורי השימוש, במקביל, אולם. הייצור והשיווק

ניתוח השוק לימד כי שניים מתוך מרכיבים אלו הם . ניתנים למדידה בכלים ובנתונים הקיימים כיום

המעבר של , בשנים האחרונות, והמגמה הקיימת, העלייה בשיעורי ההשתתפות העצמית של המבוטחים

  .מצריכת תרופות ישנות וזולות לתרופות חדשות ויקרות

  

, רפורמת היבוא המקביל שמשרד הבריאות הנהיג בשוק התרופות אמורה להגביר את התחרות בשוק

רפורמה זו יכולה הייתה להוריד גם את מחיר . החולים-ובכך להוריד את מחירי התרופות לקופות

ומחירי , בינתיים זה לא קרה, אולם, ) ההשתתפות העצמיתשעל פיו מחושב שיעור(התרופות לצרכן 

  . אף עלו) א"מחירון ירפ(המחירון של התרופות על פיהם מחושבים שיעורי ההשתתפות העצמית 

  

בניתוח הנתונים בפרק זה הראינו כי ההוצאות בעין בממוצע למשק בית בגין תרופות גדלו מאוד , לסיכום

בחלקה , מעלייה בכמות הנרכשת, בחלקה,  שעלייה זו נובעתניתן אף לזהות. 1987-1999בשנים 

ממרכיבים אחרים כגון עלייה בשיעורי ההשתתפות , ובחלקה, בהתייקרות מחיר התרופות לצרכנים

  .העצמית

  

הקשר שבין הוצאות משקי הבית על תרופות לבין מאפייני רקע . 3
   1999, של משקי הבית

  

לבין מידת הנטל , רקע של משקי הבית וההוצאה על תרופותבפרק זה נבחן את הקשר שבין מאפייני 

כיוונית בדקנו את התפלגות ההוצאה בחודש על -באמצעות ניתוח שונות חד. הכספי על השכבות החלשות

). 3לוח (לפי מאפייני רקע שונים , )כולל אלו שלא הייתה להם הוצאה(תרופות בעבור כל משקי הבית 

שיעור גבוה של משפחות עם הוצאה השווה " ( ההוצאה בעבור תרופותסכום"בגלל אופי המשתנה התלוי 

לא מתקיימת הנחת התפלגות נורמלית של המשתנה התלוי בכל אחת מקבוצות המשתנים הבלתי , )לאפס

  .של המשתנה התלוי) לוגריתם טבעי (LN- השתמשנו בFלשם חישוב הסטטיסטי , לכן. תלויים
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ומשתני רקע ) כולל אלו ללא הוצאה(ופות של כל משקי הבית הוצאה בחודש האחרון על תר  : 3לוח 
  )כיוונית-ניתוח שונות חד(שונים 

  ממוצע סכום 
 )₪(ההוצאה 

  סטיית התקן של
  המשתנה סכום ההוצאה

  בעבור (Fסטטיסטי 
LNסכום ההוצאה ( 

  191 80  כ"סה
 *      גיל ראש משק הבית

 40  108  42  34עד 
    149  63  54 עד 35
    197  107  64 עד 55
    221  126  74 עד 65
75+  163  370    
        

  *      לנפש סטנדרטיתנטו  הכנסה 
  15  120  63  חמישון תחתון
    139  65  חמישון שני

    147  72  שלישי
    204  84  רביעי

    289  115  חמישון עליון
        
  *       נפשות במשק הביתפרמס

  25  240  93  ותעד שתי נפש
    152  72   נפשות5- ל3בין 

    133  67  יותר ו6
        

  *      מוצא
  9  119  69  לא יהודי
    220  96  אמריקה-אירופה
    234  87  אפריקה-אסיה
    154  64  ישראל

        
  *      שנת עלייה
  18  121  56  )1989-מ(עולה חדש 

    202  85  אחר
        
        )שובים יהודיםיי(שוב י יסוג

  0.04  242  81  1עיר גדולה
    174  81  אחר

   *p(F-test)<0.05     
   חיפה ירושלים ותל אביב:כלולות העריםבמשתנה עיר גדולה   1 
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שיש להן , שיש בהן עד שתי נפשות, 55- מבוגר מ7כי במשפחות בהן גיל ראש משק הבית,  עולה3מלוח 

ממוצע , שראש משק הבית הוא יהודי שלא נולד בישראל אך אינו עולה חדש, הכנסה גבוהה יחסית

אחד המאפיינים של ההוצאה על תרופות הוא . ה יחסית לעומת במשפחות אחרותההוצאה על תרופות גבו

  ).57%(שלשיעור ניכר ממשקי הבית לא הייתה כל הוצאה על תרופות בחודש שנבדק 

  

כדי לבחון את הקשר בין משתני רקע למשתנה ששווה לאפס לגבי שיעור גבוה מהנדגמים בחרנו ניתוח 

בכל כאשר , הניתוח הסטטיסטי נעשה בשלושה שלבים.  המשתנהסטטיסטי המתחשב באופי המיוחד של

 הותאמו לאופי השאלה הסטטיסטייםהמדדים ו ,משתני-משתני וניתוח רב-שלב נעשה ניתוח דו

  .הספציפית הנבדקת באותו השלב

  

  :השלבים

  ):Two Part Model(שלבי -אמידת המודל הדו

 וחישוב ההסתברות להוצאה 8,תרופותהוצאות על להם היו בדיקה של פרופיל משקי הבית אשר  .1

  ;כלשהי על תרופות לכל משק בית

 שסך ההוצאה , לפי משתני רקע שונים,קבוצותאיתור ה, בקרב אלה שהיו להם הוצאות על תרופות .2

  ;גבוה יותר באופן מובהק מקבוצות אחרותשלהן 

  :אמידת ההוצאה הצפויה

 Theבית בעזרת האומדן האפרמטרי חישוב של  ההוצאה הצפויה על תרופות בעבור כל משקי ה .3
Smearing Estimate.   

וכן , שלבי מאפשר לחשב את ההוצאה הצפויה של כל משקי הבית בחודש על תרופות-הניתוח התלת

  .לאתר את המשתנים המשפיעים עצמאית על הוצאה זו

  

בדיקה של פרופיל משקי הבית שדיווחו על הוצאה כלשהי על תרופות : 'שלב א 3.1
  1999, אחרוןבחודש ה

  2χ באמצעות מבחן - משתני -ניתוח דו. 1

יהודי שלא נולד בישראל אך אינו , 65-בקרב משפחות בהן גיל ראש משק הבית גבוה מעולה כי  4 מלוח

דיווחו על הוצאה כלשהי בחודש , יחסית למשפחות אחרות, שיעור גבוה, עולה חדש או שאינו יהודי

, 2-שאינן גרות בעיר גדולה ומספר הנפשות במשק הבית גבוה מגם בקרב משפחות . האחרון על תרופות

  .לא נמצאו הבדלים לפי הכנסת משק בית. שיעור גבוה דיווחו על הוצאה כלשהי על תרופות

  

                                                   
 מתוך התפלגות גילאי כל חברי משק הבית בחרנו בגיל ראש משק הבית כמייצג את אחד ממאפייני הרקע של  7

מספר "יחד עם המשתנה " גיל ראש משק הבית"משתני את -יתוח הרבבהמשך הקפדנו להכניס לנ. המשפחה
  .שני משתנים אלו מהווים אינדיקטור טוב למשפחה של קשישים". נפשות במשק הבית

לא היו =0- היו הוצאות על תרופות ו=1-הנו משתנה דיכוטומי כך ש" היו הוצאות על תרופות" המשתנה  8
  .הוצאות
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 1999, על תרופות לפי מאפייני רקעי בחודש האחרון  כלשההמשקי הבית שדיווחו על הוצא: 4לוח 
  )באחוזים(

  היו הוצאות על תרופות 
 43  כ"סה

 *  גיל ראש משק הבית
 35  34עד 
  40  54 עד 35
  47  64 עד 55
  56  74 עד 65
+75  58  
    

    הכנסה לנפש סטנדרטית
  45  חמישון תחתון
  41  חמישון שני

  44  שלישי
  41  רביעי

  45  חמישון עליון
    

  *  מוצא
  50  לא יהודי
  45  אמריקה-אירופה
  46  אפריקה-אסיה
  38  ישראל

    
    *השנת עליי

  40  )1989-מ(עולה חדש 
  44  אחר

    
  *  )שובים יהודיםיי(שוב י יסוג

  40  1עיר גדולה
  45  אחר

    
  *   נפשות במשק הביתפרמס

  41  ותעד שתי נפש
  45   נפשות5- ל3בין 

  45   ויותר6
*p<0.05  2 במבחןχ  
   ירושלים ותל אביב , חיפה:כלולות העריםבמשתנה עיר גדולה   1
  

  משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רב. 2

על באופן עצמאי המשתנים המשפיעים את כדי לזהות משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית נעשה -ניתוח רב

  . "היו הוצאות על תרופות"המשתנה 

  

גם למשתנה גיל .  עוצמת ההשפעה החזקה ביותר על המשתנה התלוי75למשתנה גיל מעל  עולה כי 5מלוח 

לאום יהודי ומגורים בעיר ,  נפשות במשק הבית2עד : למשתנים. אית חיובית השפעה עצמ75- ל65בין 

  . למשתנה הכנסה לא נמצאה השפעה. השפעה עצמאית שלילית, גדולה
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  משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית- ניתוח רב- 1999, לפי משתני רקע "היו הוצאות על תרופות: "5לוח 
  B   Odds Ratio   1עוצמת ההשפעה  

  1  3.4  *1.22  75 הבית מעל גיל ראש משק

  2  2.6  *0.96  74- ל65גיל ראש משק הבית בין 

  3  0.56  *-0.59  נפשות במשק הבית 2עד 
  4  0.78  *-0.26  לאום יהודי

  5  0.85  *-0.13   בעיר גדולהיםגורמ

  6  0.87  -0.13  עולה חדש
  7  0.92  -0.09   חמישון תחתוןהכנסה לנפש סטנדרטית

 *p<0.05   
 כאשר בעבור משתנים בעלי השפעה עצמאית Odd Ratio- ההשפעה נעשה על פי דירוג ערכי ה דירוג עוצמת1

  )Odds Ratio/1(-שלילית חושב ערך ה
  

בעזרת מודל הרגרסיה הלוגיסטית חישבנו את ההסתברות שאכן יהיו למשק בית הוצאות בחודש על 

  .0.43-ש שווה לההסתברות הממוצעת שלמשק בית יהיו הוצאות על תרופות בחוד. תרופות

  

שייך , גר בעיר גדולה, 33 ושייכת למשק בית בו ראש משק הבית בן 0.26-ההסתברות המינימלית שווה ל

 ושייכת 0.78-ההסתברות המקסימלית שווה ל. אמריקה-ומוצאו יהודי מאירופה, לחמישון התחתון

  .ודיואינו יה, גר ביישוב שאינו עיר גדולה, 76למשק בית בו ראש משק הבית בן 

  

, איתור הקבוצות שיש להן הוצאה גבוהה יותר מקבוצות אחרות: 'שלב ב   3.2
, לפי מאפייני רקע, מתוך האוכלוסייה שהייתה לה הוצאה כלשהי על תרופות

1999   
  Fכיוונית ומבחן - באמצעות ניתוח שונות חד- משתני -ניתוח דו. 1

- ערכנו ניתוח דו, בהק מקבוצות אחרותכדי לאתר מי מהקבוצות מוציאות יותר על תרופות באופן מו

 מציג בעבור משקי הבית שהייתה להם 6לוח ). Oneway Anova(כיוונית -משתני מסוג ניתוח שונות חד

כיוונית של המשתנה סכום ההוצאה על תרופות -את ממצאי ניתוח שונות חד, הוצאה כלשהי על תרופות

 המשתנה LNכאן המבחן הסטטיסטי נעשה על גם (ומשתני רקע שונים של משק הבית , בחודש האחרון

  ).התלוי

  

  ההוצאה הממוצעת הייתה , מהלוח עולה כי בקרב המשפחות שדיווחו על הוצאה כלשהי על תרופות

, בעלי הכנסה גבוהה,  נפשות במשק הבית2עד , 55למשקי בית עם ראש משק בית מבוגר מגיל .  185₪

יש בממוצע הוצאה גבוהה , ריקה אך אינו עולה חדשאמ-ושראש משק הבית הוא יהודי ממוצא אירופה

אולם המשתנה , גם למשקי בית הגרים בעיר גדולה יש בממוצע הוצאה גבוהה יחסית. יחסית על תרופות

  .אינו מובהק סטטיסטית
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" סכום הוצאה על תרופות בחודש האחרון"כיוונית של המשתנה -ממצאי ניתוח שונות חד  : 6לוח 
  משקי בית שהייתה להם הוצאה כלשהי, 1999, ומשתני רקע שונים

  ממוצע סכום 
 )₪(ההוצאה 

  סטיית התקן של
  המשתנה סכום ההוצאה

  בעבור (Fסטטיסטי 
LNסכום ההוצאה ( 

  255 185  כ"סה
 *      גיל ראש משק הבית

 40.4  156  119  34עד 
    201  157  54 עד 35
    236  227  64 עד 55
    255  225  74 עד 65
75+  281  451    
        

  *      לנפש סטנדרטיתנטו  הכנסה 
  15  145  140  חמישון תחתון
    180  159  חמישון שני

    185  165  שלישי
    276  204  רביעי

    387  253  חמישון עליון
        
  *       נפשות במשק הביתפרמס

  25  333  229  ותעד שתי נפש
    193  160   נפשות5- ל3בין 

    166  147   ויותר6
        

  *      מוצא
  9  137  139  ודילא יה
    286  215  אמריקה-אירופה
    316  189  אפריקה-אסיה
    211  167  ישראל

        
  *      שנת עלייה
  18  157  141  )1989-מ(עולה חדש 

    269  193  אחר
        
        )שובים יהודיםיי(שוב י יסוג

  0.04  348  203  1עיר גדולה
    223  181  אחר

 *p(F-test)<0.05 
  
  מצעות רגרסיה ליניארית בא- משתני -ניתוח רב. 2

של משקי בית שהייתה להם (כדי למצוא את המשתנים המשפיעים עצמאית על גובה ההוצאה על תרופות 

מכיוון שאחת ההנחות של רגרסיה ליניארית . משתני מסוג רגרסיה ליניארית-ערכנו ניתוח רב, )הוצאה

 של המשתנה סך LN-תנה הערכנו את הרגרסיה על מש, היא התפלגות נורמלית של המשתנה התלוי

  .משתני- מסכם את הממצאים של הניתוח הרב7לוח . ההוצאה על תרופות
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- ניתוח רב- 1999, לפי משתני רקע) של משקי בית שהייתה להם הוצאה(ההוצאה על תרופות   : 7לוח 
טרנספורמציה לוגריתמית של המשתנה סך : המשתנה התלוי(משתני מסוג רגרסיה ליניארית 

  )ההוצאה
 LN) ההוצאה על תרופות(  

  EB  B   Std. Error  
 0.07 *0.5  1.6  75גיל ראש משק הבית מעל 
 0.07 *0.3  1.3  74- ל65גיל ראש משק הבית בין 
 0.06 *-0.3  0.7   חמישון תחתוןהכנסה לנפש סטנדרטית

  0.06  *-0.26  0.8  עולה חדש
 0.06 *0.1  1.1  נפשות במשק הבית 2עד 

 0.07 -0.04  1  לאום יהודי
 0.05 -0.09  0.9   בעיר גדולהיםגורמ

p<0.05 * ;R2=0.07  
  

ולו עוצמת ,  משפיע עצמאית חיובית75 עולה כי המשתנה גיל ראש משק הבית גבוה מגיל 7מלוח 

 נפשות 2, 74- ל65גיל ראש משק הבית בין : המשתנים. ההשפעה החזקה ביותר על ההוצאה על תרופות

והמשתנים הכנסה בחמישון התחתון ולהיות עולה ; ם עצמאית חיוביתמשפיעי, או פחות במשק הבית

למשתנים לאום ומגורים בעיר גדולה לא . משפיעים עצמאית שלילית על ההוצאה על תרופות, חדש

  . נמצאה השפעה עצמאית

  

, ההוצאה הצפויה על תרופות בחודש האחרון בעבור כל משקי הבית: ' שלב ג3.3
1999   

אה הצפויה בחודש על תרופות בעבור כל משקי הבית השתמשנו באומדן כדי לאמוד את ההוצ

בעבור קובצי נתונים בעלי , כפי שהוא מוזכר בספרות המקצועית, The Smearing Estimate: האפרמטרי

ניתוח ההוצאה הצפויה מאחד בין ניתוח ). ;1993Newhouse,  Duan, 1983(מאפיינים כמו שלנו 

לבין ניתוח ההוצאה על תרופות של האוכלוסייה , )'שלב א(ת בחודש ההסתברות להוציא על תרופו

  ).'שלב ב(שהייתה לה הוצאה על תרופות בחודש 

  

  . 1הפיתוח המתמטי של האומדן והתאמתו לשלבי הניתוח שלנו מפורט בנספח 

  

  Fכיוונית ומבחן - באמצעות ניתוח שונות חד- משתני -ניתוח דו. 1
שזה גם ממוצע ההוצאה בעבור כל משקי ,  80₪- על תרופות שווה לההוצאה הממוצעת הצפויה בחודש

  .1999לפי נתוני סקר , הבית

  

ראש משק , שיש בהם עד שתי נפשות, 65-כי למשקי בית אשר גיל ראש משק הבית גבוה מ,  עולה8מלוח 

ינם ואלו שא, בעלי הכנסה גבוהה מהחמישון התחתון, הבית יהודי לא יליד הארץ אך אינו עולה חדש

יש הוצאה ממוצעת צפויה על תרופות שהיא גבוהה יחסית מאשר למשקי הבית , גרים בעיר גדולה

  .האחרים
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ניתוח (לפי משתני רקע שונים , ההוצאה הצפויה בחודש על תרופות בעבור כל משקי הבית: 8לוח 
  )כיוונית-שונות חד

 
ממוצע המשתנה 

  ) ₪(סכום ההוצאה 
סטיית התקן של המשתנה 

  צאהסכום ההו
  

  Fסטטיסטי 
    37  80  כ"סה

  *      גיל ראש משק הבית
  4562  13  63  34עד 
    11  68  54 עד 35
   13  63  64 עד 55
   21  133  74 עד 65
+75  165  25   
       

 *      לנפש סטנדרטיתנטו הכנסה 
 59  30  69  חמישון תחתון
   43  92  חמישון שני

   38  89  שלישי
   36  85  רביעי

  35 83  חמישון עליון
       
 *       נפשות במשק הביתפרמס

 107  48  92  ותעד שתי נפש
   25  78   נפשות5- ל3בין 

  21 72   ויותר6
       

 *      מוצא
 105  33  80  לא יהודי
   44  89  אמריקה-אירופה
   42  97  אפריקה-אסיה
  20 72  ישראל

       
 *      שנת עלייה
 413  26  60  )1989-מ(עולה חדש 

    38  88  אחר
        

  *      )שובים יהודיםיי(שוב יגודל י
    39  76  עיר גדולה

  36 85  אחרת
 *p(F-test)<0.05 
  

 אנו לומדים כי המשתנה בו יש את ההבדלים הכי חזקים בין הקבוצות הוא גיל Fעל פי ערך הסטטיסטי 

  .המשתנה שנת עלייה הוא המשתנה השני בעוצמתו. ראש משק הבית

  
  רגרסיה ליניארית באמצעות - משתני -ניתוח רב. 2

-כדי למצוא את המשתנים המשפיעים עצמאית על סכום ההוצאה הצפויה על תרופות ערכנו ניתוח רב

  . משתני מסוג רגרסיה ליניארית
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  משתני מסוג רגרסיה ליניארית -ניתוח רב, ההוצאה הצפויה על תרופות לפי משתני רקע  : 9לוח 
  ההוצאה הצפויה על תרופות 

  B 1   Std. Error  דירוג עוצמת ההשפעה  
  1 0.26  *111  75גיל ראש משק הבית מעל 
  2 0.22  *77  74 ל65גיל ראש משק הבית בין 
  3 0.17  *-27  חמישון תחתון הכנסה לנפש סטנדרטית

  4  0.22  *-24  עולה חדש
  5 0.16  *-15  נפשות במשק הבית 2עד 

  6 0.16  *-13  לגור בעיר גדולה
  7 0.24  *-9  לאום יהודי

p<0.05   * ;R2=0.9   
וחוק , בגלל גודלו של המדגם. מקבל כל משק בית במדגם) ההוצאה הצפויה על תרופות( את ערך המשתנה התלוי 1

כדי לזהות את המשתנים שלהם יש , על כן. כל משתני הרקע יצאו מובהקים סטטיסטית, המספרים הגדולים
  . ודירוג עוצמת ההשפעהB-ן את ערכי היש לבחו, את ההשפעה החזקה ביותר על המשתנה התלוי

  

ההוצאה על תרופות , 74 עד 65 עולה כי כאשר ראש משק הבית מתבגר ועובר לקבוצת הגיל של 9מלוח 

 ומעלה צפוי להעלות את ההוצאה על 75המעבר לקבוצת גיל . לחודש ₪ 77-של משק ביתו צפויה לעלות ב

לגור בעיר , להיות עולה חדש, נסה בחמישון התחתוןלהיות בעל הכ: למשתנים. נוספים ₪ 111-תרופות ב

גם למשתנה עד שתי . יש השפעה עצמאית שלילית על ההוצאה הצפויה על תרופות, גדולה ולאום יהודי

  .נפשות במשק הבית יש השפעה עצמאית שלילית לאחר הפיקוח על משתני הרקע האחרים כולל גיל

  

   סיכום3.4
כאשר ,  80₪- הייתה כ1999-ת של משקי הבית לתרופות בחודש במהממצאים עולה כי ההוצאה הממוצע

 65בקרב משפחות בהן ראש משק הבית מבוגר מגיל .  ממשקי הבית יש הוצאות על תרופות43%-רק ל

שאינן , ובקרב משפחות בהן יש יותר משתי נפשות, ולא נולד בישראל אך אינו עולה חדש או שאינו יהודי

  . יחסית למשפחות אחרות, גבוהים יותר מוציאים על תרופותשיעורים , גרות בעיר גדולה

  

מהממצאים עלה .  185₪-ממוצע ההוצאה בקרב המשפחות שהייתה להן הוצאה על תרופות היה שווה ל

, אמריקה אך אינו עולה חדש-יהודי ממוצא אירופה, 55-כי למשקי בית שבהם ראש משק הבית מבוגר מ

 נפשות ועם הכנסה גבוהה יש 2גם למשקי בית שיש בהם עד . םיש ממוצע הוצאה גבוה יחסית לאחרי

  .יחסית לאחרים, ממוצע הוצאה גבוה

  

וגם ממוצע ,  הסתברות ההוצאה על תרופות עולה עם גיל ראש משק הבית- גיל ראש משק הבית

 בקרב משפחות בהן ראש 58%-ל. ההוצאה בקרב משפחות שהיו להן הוצאות על תרופות עולה עם הגיל

וממוצע ההוצאה של משפחות אלו ,  היו הוצאות על תרופות בחודש האחרון75הבית מבוגר מגיל משק 

בחינת ההוצאה הצפויה על תרופות של כל משקי הבית מלמדת כי ההוצאה הצפויה . בחודש ₪ 281היה 

 לחודש ממשקי בית בהם ₪ 77-גבוהה ב, 74 עד 65על תרופות במשקי בית בהם ראש משק הבית בגיל בין 

ההוצאה הצפויה על תרופות במשקי בית בהם ראש משק הבית מבוגר מגיל . ראש משק הבית צעיר יותר

  .נוספים ₪ 111- גבוהה ב75
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 לגבי שיעור משקי הבית שדיווחו על הוצאה על תרופות לא נמצאו הבדלים בין - הכנסת משק הבית

כך שממוצע ההוצאה בעבור משקי , קיימים הבדלים לפי גובה ההוצאה, אולם. משקי הבית לפי הכנסתם

במשקי בית בעלי הכנסה בחמישון העליון ממוצע . בית שהיו להם הוצאות על תרופות עולה עם ההכנסה

ממוצע ההוצאה על תרופות של משקי בית בעלי  ₪ 140לעומת ,  253₪-ההוצאה על תרופות שווה ל

משתני - כי אומנם בניתוח רבבחינת ההוצאה הצפויה על תרופות מלמדת. הכנסה בחמישון התחתון

אך ההבדלים בגובה ההוצאה הצפויה , קיימת השפעה עצמאית שלילית של הכנסה על ההוצאה הצפויה

  . ודווקא לחמישונים השני והשלישי צפויה ההוצאה הגבוהה ביותר על תרופות בחודש, מצטמצמים

  

וכן את מידת הנטל ,  הבית נבחן לעומק את הקשר שבין הוצאה על תרופות וההכנסה של משק4בפרק 

  .  נבחן לעומק את הקשר שבין הוצאה על תרופות וגיל5בפרק . הכספי על השכבות החלשות

  

המידה בה התשלומים בגין תרופות מהווים חלק משמעותי . 4
  1999, מהכנסותיהם של משקי הבית מעוטי ההכנסה

  

מעותי מהכנסותיהם של משקי בפרק זה תוערך המידה בה התשלומים בגין תרופות מהווים חלק מש

נבחן מהו השיעור שמשפחות מעוטות ההכנסה מוציאות בממוצע , כן-כמו. הבית מעוטי ההכנסה

  .מהכנסתן על תרופות

  

   נתוני רקע 4.1
בין .  מהחמישון התחתון2.5 על תצרוכת יותר מפי 1999- עולה כי החמישון העליון הוציא ב4מתרשים 

היו הבדלים בין החמישונים , אולם. 4%-אה על תצרוכת בממוצע ב גדלה ההוצ1999- ל1997השנים 

,  בהוצאה על תצרוכת6%- בעוד שבחמישון העליון ובחמישון הרביעי היה גידול של כ-בשיעורי הגידול 

  . בלבד2%הרי שבחמישון התחתון היה גידול של 

  

 1997בין . חמישון התחתון מאשר ה3 על בריאות פי 1999- עולה כי החמישון העליון הוציא ב5מתרשים 

 בהוצאה על 12% לעומת גידול של 19%- ההוצאה על בריאות של החמישון העליון גדלה בכ1999-ל

  .בריאות של החמישון התחתון
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  1999- ו1997, ההוצאה על תצרוכת לפי חמישוני הכנסה: 4תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  1999 מול 1997, ההוצאה על בריאות לפי חמישוני הכנסה: 5תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

מלמדת כי בעוד שהחמישון התחתון הוציא , )6תרשים (בחינת ההוצאה הממוצעת על תרופות לפי הכנסה 

 1999-ב).  60₪( יותר 1.2המבוטחים בחמישונים האחרים הוציאו בממוצע פי , על תרופות ₪ 49 1997-ב

ועלייה של , ) 62₪-ל ₪ 49-מ( בהוצאות החמישון התחתון על תרופות 26%לייה משמעותית של חלה ע

הפער בין ההוצאות על תרופות של החמישון ).  88₪-ל ₪ 60-מ( בהוצאות החמישונים האחרים 47%

בדומה לנמצא , כלומר. 1999-ב ₪ 28- ל1997-ב ₪ 13-גדל מ, להוצאות של החמישונים האחרים, התחתון

  .גם מממצאים אלו עולה כי ממוצע ההוצאה על תרופות עולה עם ההכנסה, רק הקודםבפ
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  1999 לעומת 1997, הוצאה ממוצעת על תרופות לפי הכנסת כל המבוטחים: 6תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 140(נראה שגובה ההוצאה של משקי הבית בחמישון התחתון מהווה סכום לא מבוטל בעבורם , עם זאת

  ).בעבור משקי בית בקרב החמישון התחתון שהיו להם הוצאות על תרופותבממוצע ₪ 
  

כדי להעריך את הנטל של ההוצאות על תרופות מתוך ההכנסה של משק הבית חישבנו את שיעור 

 10 בלוח 9).מתוך הכנסתו הפנויה, כלומר(ההוצאה של משק הבית על תרופות מתוך הכנסתו הכספית נטו 

ולפי , הוצאות על תרופות מתוך ההכנסה הכספית נטו של כלל משקי הביתמוצגת התפלגות שיעורי ה

  10.עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית

  

מלמדת כי , בחינת התפלגות שיעור ההוצאה על תרופות בחודש מתוך הכנסה כספית נטו של משקי הבית

 מוציאים בין 20%,  מהכנסתם הכספית נטו על תרופות1%מוציאים בחודש עד ) 72%(רוב משקי הבית 

 3.4%,  מהכנסתם הכספית נטו על תרופות5%- ממשקי הבית מוציאים בחודש יותר מ8%, 5% עד 1%

וחמש ,  מהכנסתם הכספית נטו על תרופות10%-ממשקי הבית דיווחו כי הם מוציאים בחודש יותר מ

  ).50%מעל (משפחות אף דיווחו על הוצאה המהווה את רוב הכנסתן הפנויה 

  

                                                   
ת סך ההכנסות הכספיות השוטפות של משק הבית לאחר ניכוי תשלומי החובה הכנסה כספית נטו כוללת א    9

הכנסה זו כוללת את כל ההכנסות מעבודה שכירה של כל ). ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי, מס הכנסה(
הכנסות שוטפות מתמיכות ומפנסיות וכן הכנסות כספיות   , מעבודה עצמאית או מעסק, אחד מבני משק הבית

  .ריבית ודיווידנד, שמרכו
ולכן ייתכן ששיעור משקי ,  נזכיר כי הנתונים אלה הם נתונים על הוצאות משקי הבית בחודש שקדם לסקר 10

לעומת השיעור שהיה נמדד במידה , יהיה גבוה יותר,  מההכנסה5%-הבית שההוצאה שלהם גבוהה מ
  . שהנתונים היו נאספים בממוצע שנתי
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כלל משקי ,  התפלגות שיעור ההוצאה על תרופות מתוך הכנסה כספית נטו של משקי הבית:10לוח 
   )באחוזים (1999, הבית ולפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית

  * מההכנסהאחוז סך ההוצאה על תרופות 

  
  עשירונים

  
  כ"סה

 1% עד 0%בין 
  מההכנסה

 1%בין 
  5%עד  

 5%-יותר מ
  מההכנסה

  8  20  72  100  כ"סה
  עשירון תחתון
  עשירון שני

  שלישי
  רביעי
  חמישי
  שישי
  שביעי
  שמיני
  תשיעי

  עשירון עליון

100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  

63  
62  
66  
72  
70  
74  
75  
79  
78  
79 

20  
22  
27  
18  
22  
20  
19  
18  
18  
18  

17  
16  

7  
10  

8  
6  
6  
3  
4  
3  

 *p<0.001 
  

שיעור זה ,  מהכנסתם הפנויה על תרופות5%-אים יותר מ מהעשירון התחתון מוצי17% עולה כי 10מלוח 

ומשיעור המוציאים כך ) 3%( מהכנסתם בעשירון העליון 5%-גבוה בהרבה משיעור המוציאים יותר מ

  ).8%(בסך האוכלוסייה 

  

מדד נוסף שבדקנו היה אחוז ההוצאה הממוצעת לתרופות מתוך ההכנסה הפנויה הממוצעת לכל עשירון 

מהתרשים עולה כי קיימת ירידה לפי הכנסה בממוצע שיעור ). 7תרשים ( סטנדרטית הכנסה נטו לנפש

כאשר העשירונים התחתון והשני . ההוצאה על תרופות מתוך ההכנסה הכספית נטו של משקי הבית

  .  שמוציא העשירון העליון0.7%לעומת ,  מהכנסתם הפנויה על הוצאה על תרופות3%-מוציאים בממוצע כ

  

לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש , וצאה הממוצעת לתרופות מתוך הכנסה כספית נטוהה: 7תרשים 
  )באחוזים(סטנדרטית 
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, כדי לבדוק האם להכנסה יש השפעה עצמאית על שיעור ההוצאה על תרופות מתוך ההכנסה הכספית נטו

שיעור ההוצאה על "קטגוריות המשתנה התלוי . משתני מסוג רגרסיה קטגוריאלית-ערכנו ניתוח רב

לוח  ( מההכנסה5%- יותר מ-3;  מההכנסה5% עד 1%בין -2;  מההכנסה1% עד 0%בין -1: היו" תרופות

11.(  

  

משתני מסוג - ניתוח רב-שיעורי ההוצאה על תרופות מתוך הכנסה כספית נטו לפי משתני רקע : 11לוח 
  רגרסיה קטגוריאלית

  ת נטושיעור ההוצאה על תרופות מתוך הכנסה כספי 
 Beta F-Test עוצמת ההשפעה  

 1 430  *0.3  גיל מבוגר של ראש משק הבית
 2 157  *-0.17 הכנסה גבוהה לנפש סטנדרטית 
 3 35  *-0.09 מספר נפשות גבוה במשק הבית 

  4  7  -0.03  עולה חדש

 5 5 -0.03  מגורים בעיר גדולה
 6 2 -0.02  לאום יהודי

 *P(F-test)<0.05 
  

י המשתנה בעל עוצמת ההשפעה החזקה ביותר על שיעור ההוצאה על תרופות מתוך  עולה כ11מלוח 

כך ששיעור ההוצאה על תרופות עולה עם גיל , הוא גיל מבוגר של ראש משק הבית, ההכנסה הכספית נטו

כך ששיעור ההוצאה יורד ככל , המשתנה השני בעוצמתו הוא הכנסת משק הבית. ראש משק הבית

  . משתנה מספר נפשות במשק הבית יש השפעה עצמאית שלילית על המשתנה התלויגם ל. שההכנסה עולה

  

   סיכום4.2
הממצאים מלמדים כי התשלומים בגין תרופות מהווים חלק לא מבוטל מהכנסותיהם של משקי הבית 

ככל , כך, קיים קשר שלילי בין ההוצאות על תרופות לבין הכנסת משק הבית, כן-כמו. מעוטי ההכנסה

  .כך הנטל גבוה יותר,  משק הבית נמוכה יותרשהכנסת

  

. 1%-לכחמישית ממשקי הבית יש שיעור הוצאה על תרופות מתוך ההכנסה הכספית נטו שגבוה מ

אחת מכל שש , אולם.  מהכנסתן הפנויה על תרופות3%-המשפחות בעשירון התחתון מוציאות בממוצע כ

שיעור הגבוה ביותר מפי , נסתה על תרופות מהכ5%-בעשירון התחתון מוציאה יותר מ) 17%(משפחות 

  . משיעור זה בקרב העשירון העליון6ופי , )8%(שניים מהשיעור בקרב האוכלוסייה הכללית 

  

משתני אנו למדים כי למשתנה הכנסה של משק הבית יש השפעה עצמאית שלילית על -מהניתוח הרב

ייה בעוצמתה לאחר השפעת המשתנה השפעה שהיא השנ. גובה שיעור ההוצאה על תרופות מתוך ההכנסה

משקי הבית הנושאים בנטל הכבד ביותר של הוצאה על תרופות , כלומר. גיל מבוגר של ראש משק הבית

  .הם משקי הבית שבהם ראש משק בית מבוגר ואשר הכנסתם בעשירון התחתון

  

  .בפרק הבא נבחן לעומק את הקשר שבין גיל המבוטח והוצאה על תרופות
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  ן הוצאה על תרופות וגיל הקשר שבי. 5
  

הצביע על ) 4- ו3פרקים (ניתוח הקשר שבין הוצאות משק הבית על תרופות לבין מאפיינים של משק הבית 

בנוסף לסקרי הוצאות , כדי לנתח לעומק קשר זה השתמשנו. הקשר החזק הקיים בין הוצאות אלו לגיל

החולים - מכבי שירותי בריאות וקופת,החולים-גם במסד הנתונים של שתי קופות, ס"המשפחה של הלמ

  . לאומית

  

   ניתוח נתוני סקר הוצאות המשפחה5.1
על תרופות גדלה עם הגיל בקצב מהיר יותר מאשר כלל של משקי הבית  ההוצאה האםכדי לבדוק 

לעומת קבוצת הגיל הצעירה של משקי , בדקנו בכל קבוצת גיל של ראש משק הבית ,ההוצאות לבריאות

מתוקנן למספר (לנפש סטנדרטית הממוצעת את הגידול בהוצאה , ) כתקופת גיל הבסיסשנלקחה(הבית 

על תרופות לנפש סטנדרטית הוצאה לעומת הגידול ב, כולל מס בריאותלא  ,על בריאות) הנפשות במשפחה

  ).8תרשים (

  
ל עם הגיל לבין קצב הגידו, ניתוח זה משווה בין קצב הגידול עם הגיל בהוצאה לנפש סטנדרטית לבריאות

לא כולל מס , ההשוואה מלמדת כי בעוד שסך ההוצאה על בריאות. בהוצאה לנפש סטנדרטית לתרופות

בחינת שיפוע התרשים . 6סך ההוצאה על תרופות גדל פי ,  במהלך שנות החיים2.6גדלה פי , בריאות

ות גדלות בקצב וההוצא,  חלה עלייה חדה בשיעור הגידול בהוצאה על תרופות55-64מראה כי בגילאים 

לעומת זאת בעבור סך ההוצאות של הפרטים על בריאות ). 75(+מהיר יחסית עד קבוצת הגיל המבוגרת 

  . ובקצב נמוך הרבה יותר, חלה עלייה מתונה לאורך כל השנים

  
  לפי גיל ראש משק הבית, הגידול בהוצאה לנפש סטנדרטית לבריאות לעומת תרופות: 8תרשים 
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עד 34 (35-44) (45-54) (55-64) (65-74) (75+)

פי
ל 
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סך הוצ' על בריאות ללא מס סך הוצאה על תרופות

  
  1999ס  " למ-סקר הוצאות המשפחה : מקור
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לפי שנת עלייה , )כולל משקי בית שלא הוציאו(ממוצע הוצאות המשפחה על תרופות בחודש : 9שים תר
  1999, וגיל ראש משק הבית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

כולל משקי בית שלא היו להם ( מציג את ההוצאה הממוצעת על תרופות של משקי בית 9תרשים 

ם עולה כי ההוצאה הממוצעת של העולים מהתרשי. לפי גיל ראש משק הבית ושנת עלייה, )הוצאות

,  102₪-ו ₪ 64לעומת  ₪ 56(בהשוואה לילידי הארץ והעולים הוותיקים , החדשים היא הקטנה ביותר

  לעומת העולים החדשים והוותיקים ,  ההוצאה הגבוהה ביותר65+לילידי הארץ בני , אולם). בהתאמה

  ).בהתאמה,  152₪-ו ₪ 87לעומת  ₪ 159(

  

  החולים-נתוני קופותניתוח  5.2
החולים מאפשר ניתוח של נתונים לגבי -ניתוח נתוני קופות. עד כה ניתחנו נתונים ברמת משקי הבית

ולאומית מכבי החולים -קופות, כפי שפורט בפרק על שיטות המחקר. הוצאות על תרופות ברמת הפרט

 מתוך מסדי , לפי גיל,ות על תרופן לספק לצוות המחקר ניתוח של רמת ההוצאות של מבוטחיהוסכימה

  . ןהנתונים הממוחשבים שלה

  

הן לגבי ההשתתפות העצמית , 1999 ספטמבר-1998כוללים מידע ממוצע לשנה שבין אוקטובר נתוני מכבי 

השווה למחיר מחירון משרד הבריאות ( והן לגבי ערך התרופות שנקנו לפי המחיר לקהל ,של החברים

  ).ליבואנים/חולים ליצרניםה-ושונה מהמחיר אותו משלמות קופות

  

נתוני לאומית כוללים את ממוצע ההשתתפות העצמית של המבוטחים ואת הוצאות הקופה לפי שנת 

  .  2001עלייה וגיל לשנת 
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  .ידיהן-ידי הקופות וההגבלות שהוצבו על-הצגת נתוני הקופות הותאמה לאופי הנתונים שהתקבלו על

  

 את ערך ההשתתפות לנפש ואת ערך התרופות 11ל קבוצת גילחישבנו לכ שירותי בריאות מכבינתוני מ

 שונה אמנם מהמחיר אותו משלמות מחירון לנפש לפי מחיר התרופות ערך. מחירוןלנפש לפי מחיר 

-מחיר לקופתבין ה בהנחה כי ההבדל בין המחיר לצרכן ל,אולם, יבואנים או ליצרניםהחולים ל-קופות

מר כי ערך התרופות לנפש לפי מחיר ו ניתן ל,של מבוטחי הקופה הגילהחולים אינו משתנה בין קבוצות 

  .  של הקופות לנפש בכל קבוצת גילעלות אומדן למהווה בכל קבוצת גיל מחירון

  

מתוך הערך הממוצע לנפש לכל ,  מציג את שיעור ערך התרופות לנפש בכל קבוצת גיל10תרשים 

 לנפש התרופות כך שערך ,עור זה לפי גילית בשית מהתרשים עולה כי קיימת עלייה דרמ.המבוטחים

 32%, 0-4 הגיל בקבוצת 38%(בקבוצות הגיל הצעירות מהווה שיעור נמוך יחסית מתוך הממוצע הכללי 

 בקבוצת הגיל 263%( המבוגרות הגיל לעומת קבוצות ,)15-24 בקבוצת הגיל 51%-ו, 5-14בקבוצת הגיל 

  ).75+צת הגיל  בקבו455%- ו,65-74 בקבוצת הגיל 410%, 55-64

  

מתוך עלות , שיעור עלות לנפש בכל קבוצת גיל, ערך התרופות לקופה לפי מחיר מחירון: 10תרשים 
  ממוצעת לנפש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 של חוק ביטוח בריאות  הקפיטציהבנוסחת גיל נעשתה לפי חלוקת הגילאים חלוקת המבוטחים לקבוצות  11

  .ממלכתי
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  9/99 – 10/98נתוני מכבי  : מקור
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 מתוך ערך התרופות , התרשים מלמדת כי העלייה בשיעור ערך התרופות לפי גילשיפוע של בחינה

 בערךעומת עלייה תלולה המעידה על קצב גידול מהיר ל, 34-44 יחסית עד קבוצת הגיל מתונה ,הממוצע

  .45-התרופות לנפש בגילאים המבוגרים יותר מ

  

 חישבנו את ממוצע הוצאות הקופה בפועל על תרופות לפי גיל ולפי שנת לאומית חולים-קופתמנתוני 

הרבה  הייתה גבוהה 2001מהתרשים עולה כי ההוצאה הממוצעת של הקופה לשנת ). 11תרשים (עלייה 

גם נתוני לאומית מבטאים , אולם.  מאשר בעבור מבוטחים צעירים יותר65+יותר בעבור מבוטחים בני 

מהתרשים עולה כי אומנם ממוצע ההוצאה הכללי . שנת עלייה וגיל, את הקשר שבין ההוצאה לתרופות

ר מבוטחים של הקופה על תרופות בעבור מבוטחים ילידי הארץ נמוך יותר לעומת ממוצע ההוצאה בעבו

אך ממוצע ההוצאה בעבור ילידי הארץ , )בהתאמה ₪ 590-ו ₪ 494לעומת  ₪ 361(עולים חדשים וותיקים 

לעומת  ₪ 1,799 (65+ גבוה הרבה יותר מממוצע ההוצאה בעבור עולים חדשים וותיקים בני 65+בני 

  ).בהתאמה ₪ 1,378-ו ₪ 1,126

  

   שנת עלייה וגיללפי, ממוצע הוצאות הקופה על תרופות: 11תרשים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

בנתוני ) 12תרשים ( ההשתתפות לנפש מתוך ההשתתפות הממוצעת לכל המבוטחים שיעור של בדיקה

בשיעור ההשתתפות העצמית מתוך גם  תלולה לפי גיל היעלימלמדת כי קיימת , מכבי שירותי בריאות

 64%תפות העצמית מהווה רק  ההשת4 עד 0 הגיל שבקבוצתבעוד , למשל. ההשתתפות הממוצעת

 ההשתתפות 75+בקבוצת הגיל הרי , 39% 14 עד 5 הגיל ובקבוצת, מההשתתפות הממוצעת הכללית

 ההשתתפות העצמית 74 עד 65 ובקבוצת הגילאים ,הממוצעת מההשתתפות 424%העצמית מהווה 

  . מההשתתפות הממוצעת340%מהווה 

  

  2001, נתוני לאומית: מקור
  1997עולה חדש מוגדר מי שעלה לארץ החל משנת * 
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מתוך השתתפות ,  השתתפות לנפש בכל קבוצת גילשיעור, ההשתתפות העצמית לתרופות: 12תרשים 
  ממוצעת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

תרשים ( חישבנו את ממוצע השתתפות המבוטחים על תרופות לפי שנת עלייה וגיל חולים לאומית-בקופת

 ומעלה 65כך שבני , מהתרשים עולה כי גם בלאומית גובה ההשתתפות העצמית עולה עם הגיל). 13

מהתרשים עולה גם כי , אולם. לעומת המבוטחים האחרים, ל השתתפות עצמיתמוציאים הרבה יותר ע

 ילידי הארץ ההשתתפות העצמית גבוהה 65+לבני . ההשתתפות של המבוטחים משתנה לפי שנת עלייה

  ).בהתאמה ₪ 353-ו ₪ 500לעומת  ₪ 787( עולים ותיקים וחדשים 65+יותר מאשר לבני 

  
  לפי שנת עלייה וגיל, ים על תרופותממוצע השתתפות המבוטח: 13תרשים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  10/98-9/99נתוני מכבי  : מקור

  2001, נתוני לאומית: מקור
  1997עולה חדש מוגדר מי שעלה לארץ החל משנת *
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שיעור ההשתתפות העצמית מתוך עלות הקופה על תרופות יכול ללמד על רמת הכיסוי של הציבור את 

לפי  , תרופותמתוך הוצאות הקופה על  השתתפות חישבנו בעבור נתוני לאומית את שיעור. עלות התרופות

   .14 מתואר בתרשיםוהוא , גיל ושנת עלייה
  

לפי שנת עלייה וגיל , ממוצע השתתפות המבוטחים מתוך הוצאות הקופה על תרופות: 14תרשים 
  )באחוזים(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לפי גיל, שיעור עלות התרופות לקופה לנפש מול משקלות נוסחת הקפיטציה: 15תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מימנו כמחצית מעלות , ללא הבדל לפי גיל, ת ילידי הארץ מבוטחי לאומי2001בשנת  כיעולה  14 מתרשים

 30%- והעולים החדשים מימנו כ40%-העולים הוותיקים מימנו כ. ידי השתתפות עצמית-התרופות על

  . ידי השתתפות עצמית-מעלות התרופות על

  

  2001, נתוני לאומית: מקור
  1997עולה חדש מוגדר מי שעלה לארץ החל משנת *
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בעבור  ווינו הש,משקלות הקפיטציהבל את ההוצאה על התרופות לפי גיל וכדי לתרום לדיון האם לכל

 יםלנפש מול המשקלות הקיימלפי מחיר מחירון  התרופות לקופה ערךאת מכבי שירותי בריאות נתוני 

 רך יותר מאשר עים המשקלות גבוה14כי עד גיל מהתרשים עולה ). 15תרשים  (של נוסחת הקפיטציה

 נוסחת הקפיטציה הנוכחית מבוססת רק על היחס שבין . יותרים המשקלות נמוכ44 אך מגיל ,התרופות

  .  מצד שני,לבין אשפוז או ביקור אצל רופא,  מצד אחד,גיל

  

אם , אולם. הנתונים מראים כי חשוב לשקול את הוספת השימוש בתרופות לפי גיל לנוסחת הקפיטציה

עושים כך יש להגביר את המאמצים לאסוף נתונים מכלל המערכת על היחס שבין ההוצאה האמיתית של 

יש לזכור כי קיימים אלמנטים נוספים בהם קיים קשר בין גיל לבין , כן-כמו. לבין גיל, הקופות על תרופות

  .ואולי יש להם השפעה מקזזת, החולים שאינם כלולים בנוסחת הקפיטציה-הוצאות קופות

  

   סיכום 5.3
מניתוח הגידול בהוצאות . בפרק זה הובא ניתוח רחב יותר של הקשר בין הוצאות על תרופות לבין גיל

עלה כי קיים גידול מתון לאורך שנות החיים בסך ההוצאה של משק , ל ראש משק הביתמשק הבית לפי גי

בהשוואה לגידול בהוצאות על תרופות אשר החל מגיל צעיר , )לא כולל מס בריאות(הבית על בריאות 

  . הוא חד ומהיר)  לחייו50-שנות ה(יחסית של ראש משק הבית 

  

ת התרופות לקופה וגם ההשתתפות העצמית של המבוטחים החולים מלמד כי גם עלו-ניתוח נתוני קופות

  . עולות באופן דרמתי עם גיל המבוטח

  

גיל ושנת , הן נתוני לאומית והן נתוני סקר הוצאות המשפחה הצביעו על הקשר שבין הוצאה על תרופות

צאה ומממנים כמחצית מההו,  ילידי הארץ מוציאים יותר על תרופות65+נראה שמבוגרים בני . עלייה

מוציאים פחות ) צעירים ומבוגרים(עולים חדשים , לעומת זאת. ידי השתתפות עצמית-מכיסם הפרטי על

ממצא זה מצביע על כך שיש מקום למחקר עתידי שינתח . על תרופות מעולים ותיקים ומילידי הארץ

  . וגילבנוסף להכנסה, לעומק את הקשר שבין ההוצאות על תרופות ומאפיינים נוספים של משק הבית

  

  החולים על תרופות -הוצאות והכנסות קופות. 6
  

 בהכנסות הקופות מתשלומים עצמיים בעבור תרופות 1997-2000בפרק זה ננתח את השינויים בשנים 

 וכן לבדוק את היחס שבין הכנסות הקופות מתרופות לבין 12,ובהוצאות הקופות בעבור תרופות

  . הוצאותיהן על תרופות

  

  ת מתשלומים עצמיים על תרופות הכנסות הקופו6.1
ושיעורן מתוך סך הכנסות , החולים מתשלומים עצמיים בעבור תרופות-בדיקה של סך הכנסות קופות

 סך הכנסות הקופות מתשלומים עצמיים מתרופות עמד על 2000מלמדת כי בשנת , )12לוח (הקופות 

                                                   
  . פדים וכדומה, כגון תחבושות,  הוצאות בעבור תרופות כוללות גם את הוצאות הקופות בעבור ציוד מתכלה 12
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מעט משיעור הכנסות הקופות שיעור זה גבוה אך ב.  מהכנסות הקופות7% שהוו ח"ש מיליון 1,464

  ). 6.4% (1999-מתרופות מתוך סך הכנסות הקופות ב

  

לכללית ולמכבי השיעור הגבוה ביותר ). ₪ מיליון 956(לשירותי בריאות כללית סך ההכנסה הגבוה ביותר 

  למאוחדת ולאומית סך ההכנסה הנמוך ביותר ). 7%(של ההכנסה מתרופות מתוך סך הכנסות הקופה 

וגם שיעור נמוך יחסית של ההכנסה מתרופות מתוך סך ) בהתאמה₪  מיליון 96-ו₪ יון  מיל115(

   1999בקופות אלו הייתה העלייה הגבוהה ביותר בין , אולם).  בהתאמה5%- ו6%(ההכנסות הקופה 

  ).14%( בשיעור ההכנסות מתרופות מתוך סך ההכנסות 2000-ל

  

כ וכשיעור מתוך " סה- 2000, 1999, ם בעבור תרופותהחולים מתשלומים עצמיי-הכנסות קופות: 12לוח 
  )2000במחירי (סך הכנסות הקופה 

  לאומית  מאוחדת  מכבי  כללית  כ"סה 
סך הכנסה מתשלומים עצמיים 

  1999מתרופות 
1,281 

  ₪ מיליון 
846   

  ₪ מיליון 
260   

  ₪ מיליון 
94   

  ₪ מיליון 
81   

  ₪ מיליון 
            

 שיעור הכנסה מתרופות מתוך סך
  1999הכנסות הקופה 

6.4% 6.7% 6.6%  5.4% 4.5% 

            
סך הכנסה מתשלומים עצמיים 

  2000מתרופות 
1,464 

 ₪ מיליון 
956   

  ₪ מיליון 
297   

 ₪ מיליון 
115 

 ₪ מיליון 
96   

 ₪ מיליון 
            

שיעור הכנסה מתרופות מתוך סך 
  2000הכנסות הקופה 

7.0% 7.3% 7.0% 6.2% 5.1% 

            
ר השינוי בשיעור ההכנסה שיעו

מתרופות מתוך סך הכנסות הקופה 
1999-2000  

9%  9%  7%  14%  14%  

  2000, 1999, דוחות ויטקובסקי: מקור
  

הכנסות הקופה מתשלומים עצמיים בעבור תרופות להכנסות , לראשונה,  הופרדו2000בדוח ויטקובסקי 

 בלוח .)כולל תרופות שלא בסל(שם  ולהכנסות מתרופות עם מרמוצרים אחרים ללא מרשםמ ומתרופות

 והכנסות ,ללא מרשם רופא מפורטות ההכנסות מתשלומים עצמיים מתרופות לפי הכנסות מתרופות 13

  .2000 לעומת 1999מתרופות עם מרשם בשנת 

  

לפי תרופות ללא , והתפלגות ההכנסות₪ הכנסות מתשלומים עצמיים מתרופות במיליוני : 13לוח 
  )באחוזים (2000 לעומת 1999, מרשם ותרופות במרשם

 1999 2000 
הכנסות  

  )נומינלי(
  ₪ במיליוני 

התפלגות 
ההכנסות 

  %-ב

  הכנסות
במיליוני 

 ₪  

התפלגות 
  ההכנסות 

  %-ב
 100 1,464 100 1,255  כ"סה

 18 264 17 213  הכנסות מתרופות וממוצרים אחרים ללא מרשם
 82 1,200 83 1,042  הכנסות מתרופות במרשם

  2000,  דוח ויטקובסקי:מקור
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 מסך 18%- כ2000- עולה כי הכנסות הקופות מתרופות וממוצרים אחרים ללא מרשם היוו ב13מלוח 

  ).17% (1999-שיעור זה דומה לשיעור ב. הכנסות הקופות מתשלומים עצמיים בעבור תרופות

  

ת הקופות מתרופות יש חשיבות לנתח את הכנסו, בכל קופה, ובגילם, בגלל ההבדלים במספר המבוטחים

 1999, 1997  מפורטות ההכנסות מתשלומים עצמיים בעבור תרופות בשנים14בלוח . גם לפי נפש מתוקננת

מהלוח עולה כי סך ההכנסות . במונחי הכנסה לנפש מתוקננת ושיעורי הגידול בין השנים, 2000-ו

   בשיעור של 2000 ועד 1997-מתשלומים עצמיים בעבור תרופות גדל במונחי הכנסה לנפש מתוקננת מ

ההכנסות , הכל-בסך). 11% גידול של 2000- ל1999ובין , 23% גידול של 1999- ל1997בין ( בשנה 11%-כ

  .1997-2000לנפש מתוקננת גדלו ביותר משליש בשנים 

  

 2000- ו1999, 1997, הגידול בהכנסות מתשלומים עצמיים בעבור תרופות לנפש מתוקננת: 14לוח 
  )  ובאחוזים2000במחירי (

₪  הכנסה לנפש מתוקננת 
  2000במחירי 

 

1997  1999 2000  
שיעור השינוי 

  1997 לעומת 1999
שיעור השינוי 

 1999 לעומת 2000
 2000שיעור השינוי 

  1997לעומת 
 +34% +11%  +23%  222 200 166  כ"סה

 +37% +12%  +25%  235 210 172  כללית
 +29% +7%  +21%  223 209 172  מכבי

 +38% +15%  +20%  195 169 141  מאוחדת
 +0.6% +15% - 13%  159 138 158  לאומית
  2000, ארבל ופלץ; 2000, 1999, 1998, דוחות ויטקובסקי: מקור

  

 העלייה הגבוהה ביותר 2000- ל1997כאשר בוחנים את ההכנסות לפי קופה אנו למדים כי בין השנים 

במכבי , ) בהתאמה38%- ו37%(החולים כללית ומאוחדת -תבהכנסות לפי נפש מתוקננת הייתה בקופו

   1997המצב שונה בלאומית בה בין השנים ). 29%(הייתה עלייה קטנה יותר אך גם היא משמעותית 

 חלה עלייה 2000- ל1999ובין השנים ,  בהכנסות מתרופות לפי נפש מתוקננת13% חלה ירידה של 1999-ל

 לא חל שינוי ריאלי בהכנסות לאומית מתרופות לפי נפש 2000- ל1997כך שבין השנים . 15%מתקנת של 

  .מתוקננת

  

מכבי ומאוחדת נובעות בעיקר , החולים כללית-ההערכות הן כי עליות אלו בהכנסות מתרופות בקופות

 ושבמסגרתן עלו 1998,13מתכניות הגבייה של הקופות שנכנסו לתוקף לקראת הרבעון האחרון של שנת 

  .המצב בלאומית אינו ברור ומצריך בדיקה לעומק. בתרופות בשיעור משמעותישיעורי ההשתתפות 

  

בניכוי ההכנסה מתרופות ( חישבנו את האומדן להכנסה לנפש מתוקננת מתרופות בלבד 15בלוח 

  14).וממוצרים ללא מרשם

  

                                                   
מכבי שירותי ב; 3/9/98- בשירותי בריאות כללית השינויים בתכניות הגבייה בגין תרופות נכנסו לתוקף החל ב  13

  1/10/98-בלאומית ובמאוחדת ב; 15/9/98- בריאות ב
  ההנחה היא ששיעור ההכנסה מתרופות וממוצרים אחרים ללא מרשם מתוך סך ההכנסות מתרופות אחיד לכל  14

  .הקופות
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לא כולל הכנסה מתרופות וממוצרים אחרים (אומדן להכנסה לנפש מתוקננת מתרופות בלבד : 15לוח 
  2000במחירי , 1999 לעומת 2000)  ללא מרשם

   
1999 

  
2000 

שיעור השינוי 
  1999לעומת 2000

 8%  ₪ 180  ₪ 166  כ"סה
 9%  ₪ 191  ₪ 174  כללית
 4%  ₪ 180  ₪ 173  מכבי

 13%  ₪ 156  ₪ 140  מאוחדת
 13%  ₪ 129  ₪ 115  לאומית

  

נשמרת מגמת העלייה בין השנים , מרשםמהלוח עולה כי גם כאשר מנכים את ההכנסות ממוצרים ללא 

כולל הכנסה , אולם בשיעורים נמוכים יותר מאשר שיעורי העלייה בהכנסה מתרופות, בהכנסות מתרופות

  .מתרופות וממוצרים אחרים ללא מרשם

  

   הוצאות הקופות על תרופות 6.2
ה בעבור תרופות החולים נתח ההוצא- עולה כי בתמהיל הוצאות קופות2000מנתוני דוח ויטקובסקי 

 היה 1999הגידול בסך ההוצאות על תרופות לעומת ). 16תרשים ( מכלל ההוצאות 18.2% היה 2000בשנת 

  . 9%-ובניכוי גידול האוכלוסייה הגידול בהוצאות היה כ, 12.2%של 

  

למדים כי בין השנים ) 16לוח  (15החולים על תרופות לנפש מתוקננת-כאשר בוחנים את הוצאות קופות

   1999 חל בין השנים 9%גידול משמעותי יותר של .  בלבד3% חל בהוצאות גידול מתון של 1999- ל1997

  .  בהוצאה על תרופות לנפש מתוקננת12% חל גידול של 2000- ל1997הכל בין השנים -בסך. 2000-ל

                                                   
  . קנון לנפש נעשה על פי משקלות הקפיטציה  הִת 15
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  2000, סעיפי ההוצאות העיקריות של הקופות: 16תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בדוח ויטקובסקי כולל הן הוצאות על התרופות עצמן והן הוצאות הקופות על " תרופות"יש לציין שסעיף 

  .והן על רוקחים והוצאות נלוות אחרות, תרופות ומוצרים אחרים ללא מרשם

  

לנפש ) כולל ההשתתפות העצמית של המבוטחים(השינוי בהוצאות ברוטו בעבור תרופות : 16לוח 
  )  ובאחוזים2000רי במחי (2000- ו1999, 1997, מתוקננת

  הוצאה ברוטו לנפש
  2000במחירי ₪  - מתוקננת ב

 

1997  1999 2000  

שיעור 
 1999השינוי
  1997לעומת 

שיעור 
 2000השינוי
  1999לעומת 

שיעור השינוי 
 לעומת 2000
1997  

 +12% +9% +3%  595 546 532  כ"סה
 +13% +10% +2%  539 489 478  כללית
 +12% +7% +5%  732 686 653  מכבי

 +4% +8% -4%  624 577 599  מאוחדת
 +3%+4%-1%  626618642  לאומית
   2000, 1999, 1998, דוחות ויטקובסקי: מקור

  

כי מכבי מוציאה את ההוצאה ברוטו הגבוהה ביותר לנפש ,  עולה2000-מההשוואה בין הקופות ב

מתוך דוח ויטקובסקי ).  539₪(ת וכללי, ) 624₪(מאוחדת , ) 642₪(לעומת לאומית , ) 732₪(מתוקננת 

כי ממצא זה קשור לכך שלכללית יש יתרונות בגלל גודלה המאפשרים לה לקנות תרופות , עולה, 2000

ההבדלים בהוצאה לנפש יכולים לנבוע גם מחסכנות ומיעילות ברישום , אולם. במחירים נמוכים יותר

ומהתפלגות מצב בריאותם של ; ת הצרכיםמפחות מרשמים לעומ; בפרט, ותרופות יקרות, בכלל, תרופות

  .המבוטחים

  

ממצא נוסף העולה מהנתונים הוא שבשירותי בריאות כללית הגידול בהוצאה על תרופות לנפש מתוקננת 

  ).10%-גידול של כ( היה הגבוה ביותר 2000- ל1999בין 

  

  2000, דוח ויטקובסקי: מקור

אחר
1%

תרופות וציוד
18%

שירות קנוי
5%

אשפוז
46%

שכר ומשכורות
26%

מינהל ומשק
4%
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 בהוצאות בין שנים הגידול, למרות שההוצאה לנפש מתוקננת במכבי שירותי בריאות היא הגבוהה ביותר

 2001/02-מצוין כי מכבי שירותי בריאות ביצעה ב, 2000בדוח ויטקובסקי ). 7%-כ(אלו היה לא נמוך 

נערכה בדיקה מקיפה של משרד הבריאות , כן-כמו. שורה של מהלכי התייעלות וטיפול בנושא התרופות

  .2001/02-ת של מכבי בפעולות אלו התבטאו בהפחתת ההוצאות על תרופו. בנושא התרופות במכבי

  

   הכנסות הקופות מתרופות לעומת הוצאות הקופות על תרופות6.3
רואים כי ההכנסה של כללית , לעומת ההכנסה הממוצעת בכל קופה, כאשר בודקים את שיעור ההכנסה

 מההכנסה 12%-במאוחדת ההכנסה נמוכה ב, 0.4%-של מכבי ב,  מההכנסה הממוצעת6%-גבוהה ב

  .28%-מית ההכנסה נמוכה בובלאו, הממוצעת

  

  )באחוזים (2000, לפי קופה, הוצאה ממוצעת/הכנסה ממוצעת לעומת הוצאה/הכנסה: 17תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מלמדת כי בכללית ההוצאה נמוכה , בדיקה של שיעור ההוצאה לעומת ההוצאה הממוצעת בכל קופה

, 5%-במאוחדת ב,  הממוצעת מההוצאה23%-במכבי ההוצאה גבוהה ב,  מההוצאה הממוצעת9%-ב

  .8%-ובלאומית ב

  

, הוא בעיקר בהוצאות ונובע, לעומת הקופות האחרות, נתונים אלה מצביעים על כך שהיתרון של כללית

  .לכללית יש גם יתרון בהכנסות, כאמור לעיל, בנוסף. מיתרון הרכש שלה, בין היתר

  

  ת על תרופות היחס בין הכנסות הקופות מתרופות לבין הוצאות הקופו6.4
ניתוח חשוב נוסף הינו חישוב היחס בין ההכנסות מתרופות לבין ההוצאות על תרופות לנפש מתוקננת 

 37%-מתרשים זה  עולה כי תשלומי ההשתתפות העצמית בגין תרופות מכסים בממוצע כ). 18תרשים (

 30%- לעומת כ,44%-בכללית יחס זה הוא הגבוה ביותר ושווה ל. מסך הוצאות הקופות על תרופות

  . בלבד בלאומית25%-במכבי ומאוחדת ו
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 הייתה עלייה משמעותית ביחס בין תשלומי ההשתתפות 1999- ל1997מהתרשים עולה עוד כי בין 

  .  לא היה שינוי ביחס2000- ל1999אך בין , העצמית בגין תרופות וההוצאה על תרופות

  

  2000- ו1999, 1997, ת לנפש מתוקננתיחס הכנסות מתרופות מול הוצאות על תרופו: 18תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   סיכום6.5
.  מסך הכנסות הקופות7%-החולים מהשתתפות עצמית בתרופות הן כ-הכל הכנסות קופות-בסך

 מסך הכנסות 18%-כ, 1999-בדומה ל, 2000-ההכנסות מתרופות וממוצרים אחרים ללא מרשם היוו ב

מבוטח שילם בממוצע , 2000במונחים לנפש מתוקננת בשנת . הקופות מהשתתפות עצמית בעבור תרופות

, אם מנכים את התשלום בעבור תרופות ומוצרים אחרים ללא מרשם, לקופה בעבור תרופות ₪ 222-כ

עולה כי , בבדיקה לפי קופה.  180₪-התשלום לקופה של מבוטח בממוצע בעבור תרופות היה שווה ל

, ) 235₪(שלומים עצמיים בעבור תרופות לנפש מתוקננת לכללית הייתה ההכנסה הגבוהה ביותר מת

  ). 159₪( הנמוכה ביותר -וללאומית 

  

  ,  בכללית ובמאוחדת40%- היה כ2000- ל1997הגידול בהשתתפות העצמית לנפש מתוקננת בין השנים 

בלאומית כמעט שלא היה גידול בהכנסות מהשתתפות עצמית בשנים אלו בגלל ירידה .  במכבי30%-וכ

  .2000- ו1999ועלייה מקזזת בין השנים , 1999- ו1997נים בש

  

   הייתה הנמוכה ביותר לכללית מבין הקופות האחרות 2000ההוצאה לנפש מתוקננת על תרופות בשנת 

 בהוצאה ברוטו על 12% חל גידול של 2000- ל1997בין השנים ).  732₪(ולמכבי הגבוהה ביותר , ) 539₪(

 4%- ובמאוחדת ולאומית גידול של כ13%-ר בכללית ובמכבי חל גידול של ככאש, תרופות לנפש מתוקננת

  .בלבד
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ושל שיעור ההוצאה מתוך ההוצאה הממוצעת על , בדיקה של שיעור ההכנסה מתוך ההכנסה הממוצעת

העלתה כי לכללית יש יתרון יחסי לעומת הקופות האחרות בעיקר בהוצאות , לפי קופה, תרופות

, כאשר חלק מיתרון זה נובע, ) מההוצאה הממוצעת9%- לנפש מתוקננת נמוכות בהוצאותיה על תרופות(

לכללית יש גם יתרון בהכנסות , אולם. מהיתרון ברכש שיש לכללית לעומת הקופות האחרות, כנראה

 מההכנסה 6%-הכנסותיה מתרופות לנפש מתוקננת גבוהות ב(מתשלומים עצמיים בעבור תרופות 

  ).הממוצעת

  

כולל תשלומים בעבור (לה עוד כי היחס בין תשלומי ההשתתפות העצמית בגין תרופות מהנתונים עו

היחס הגבוה ביותר . 40%-לסך הוצאות הקופות על תרופות הוא גבוה ושווה לכ, )מוצרים ללא מרשם

  . בלאומית25%- במכבי ומאוחדת ו30%-לעומת כ, 44%-הוא בכללית והוא שווה ל

  

לים בנוגע להשתתפות העצמית של החו-תיעוד מדיניות קופות. 7
  מבוטחים בתרופות

  

בנוגע , החולים בנוגע לרמת ההשתתפות העצמית של מבוטחים בתרופות-להלן נתעד את מדיניות קופות

נבדוק האם אכן בתקופה , כן-כמו. ובנוגע למצב הרצוי מבחינת הקופות בנושא זה, לפטורים ולהנחות

החולים באשר למדיניות ההשתתפות העצמית -רבה בין קופותקיימת שונות , 1998לאחר חוק ההסדרים 

  .והפטורים הניתנים

  

החולים הקשורים לקבלת -ערכנו ראיונות לעומק עם נציגי כל קופות, במהלך העבודה על המחקר

הראיונות עסקו בהסדרי השתתפות עצמית . החלטות הנוגעות להשתתפות עצמית של מבוטחים בתרופות

, ההסדרים האדמיניסטרטיביים, תהליך הגבייה, קביעת גובה ההשתתפות העצמיתבדרך , הקיימים כיום

המרואיינים , כן-כמו. והתקרות וההנחות הקיימות בקופה, תהליך קבלת ההחזרים הפטורים וההנחות

נשאלו על דעתם לגבי היתרונות והחסרונות של היטלי ההשתתפות העצמית וכן לגבי המצב הרצוי 

השלמת התמונה ניתחנו גם את תכניות הגבייה המאושרות ושינויים שנעשו בהן ל. מבחינתם בנושא זה

  .במהלך השנים ופרסומים של הקופות למבוטחיהן

  

- התקרות וההנחות בקופות,  הסדרי ההשתתפות הקיימים- 2002 אמצע שנת 7.1
  החולים 

שתתפות העצמית החולים יכולות להרחיב את תשלומי הה- נקבע כי קופות1998במסגרת חוק ההסדרים 

 בגלל החשש של 16.ואושרה גם העלאה מסוימת בתעריפי התשלום לתרופות הכלולות בסל, הקיימים

הוחלט , קובעי המדיניות כי התשלומים העצמיים יגרמו לנטל כספי כבד על קבוצות חלשות באוכלוסייה

, בעבור תרופותהחולים לקבוע תקרה חודשית לתשלומים שחולים כרוניים משלמים -לחייב את קופות

  . וכן לתת פטור לחולים במחלות קשות

                                                   
הניתנות , נה בעבור תרופות שאינן כלולות בסל כל קופה רשאית להגדיר את גובה ההשתתפות העצמית כרצו 16

-ל לענייני קופות"ידי הסמנכ- ן מאושרות ומפוקחות על"תכניות השב(ן של הקופות "במסגרת תכניות השב
  ).ן במשרד הבריאות"חולים ושב
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 17בלוח . מאוחדת ולאומית, החולים מכבי- עודכנו שיעורי ההשתתפות העצמית בקופות2002בשנת 

השינויים העיקריים של  ו,שיטות הגבייה בגין תשלומים על תרופות שנהוגות בקופותשל ט וריפובא מ

  .לפי קופה,  ההשתתפות לאורך השנים ועד היוםבגובה

  

שיעור , )לאומית ומאוחדת, מכבי( עולה כי מבין שלוש הקופות אשר גובות לפי השיטה האחוזית 17מלוח 

  בעבור תרופות שנכנסו לסל לאחר , אולם). 13.5%(החולים לאומית -הגבייה הנמוך ביותר הוא של קופת

  ).10% (שיעור הגבייה הנמוך ביותר הוא של כללית שירותי בריאות, 11/8/98-ה

  

כללית גובה . 11/8/98-שירותי בריאות כללית מנהיגה את שיטת המנות לגבי תרופות שנכנסו לסל לפני ה

, כלומר" (מנת תרופה"בתכנית הגבייה של הקופה לא נקבעה הגדרה מדויקת ל". בול"בעבור  ₪ 11כיום 

רופה באופן שונה לגבי וכללית מגדירה מנת ת, )כמה בולים המבוטח צריך לשלם בעבור מנה של תרופה

נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מציינת כי בתרופות לגביהן דמי . תרופות שונות

יש שגובה ההשתתפות מגיע לכדי עשרות אחוזים ממחיר התרופה , ההשתתפות נקבעים לפי שיטת המנות

  ).2000 לשנת 2' דוח הנציבה מס(המרבי לצרכן 

  

. לא ניתן לבצע השוואה פשוטה בין הגבייה בקופות הקטנות לבין הגבייה בכלליתבגלל ההבדל בשיטות 

נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ממליצה בנושא זה לקבוע במפורש את שיטת 

 2' דוח הנציבה מס(וכן לשקול את הנהגת השיטה האחוזית באופן שווה בכל הקופות , הגבייה של כללית

  ).2000לשנת 
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 בכל קופה והשינויים העיקריים בגובה תשלומי הנהוגהשיטת גביית השתתפות עצמית  :17 לוח
  לפי קופה , המבוטחים

   בגובה ההשתתפותהעיקריים והשינויים בקופה   הגבייה הנהוגהשיטת 
מחיר ב שונות לגביית ההשתתפות העצמית של המבוטחים שיטות נהוגות שתי החולים-בקופות  כללי

בשיטה זו יש לקבוצות שונות של תרופות  ):הבולים גם שיטת מכונהה ( המנותשיטת.  א: התרופות

לכל מנת תרופה כפי שהוגדרה נקבע מספר ".  תרופהמנת"ולאופן מתן התרופה הגדרה קבועה של 

 שלו בגין העצמית והם המהווים את סכום ההשתתפות ,עבורהב צריך לשלם שהמבוטח" בולים"

 השיטה. ב; ידי הקופה ומתעדכן מדי פעם-וא סכום בסיסי אשר נקבע על הבול המחיר .התרופה

 אם הקופה ,בשיטה זו.  של דמי השתתפות המהווים אחוז מסוים ממחיר התרופהגבייה: האחוזית

 גובה תשלום המבוטח משתנה בהתאם לשינוי במחירי התרופות , את אחוז ההשתתפותשינתהלא 

  ). בריאותהנקבע במשרד ה( למחירון ירפא בהתאם

 שירותי

 בריאות

  כללית

 מעדכנת כל שנה את מחיר הבול כללית .11/8/1998- לתרופות שנכנסו לסל עד הנהוגה  המנותשיטת

 ,1996בינואר  ₪ 6היה ש מחיר הבול ,הקופהנתוני לפי .  ולפי רצונה,בהתאם למדד יוקר הבריאות

 ניסתה 1998עון האחרון של שנת ברב. ח" ש11- השווה ל, עד למחירו כיום הדרגתי באופןעודכן 

 עד עבור תרופות שהיו כלולות בסלב אולם חזרה לשיטת המנות  , לעבור לשיטה האחוזיתכללית

, ) תרופות6מלבד ( החל מתאריך זה , חדשות שנכנסו לסלתרופותעבור ב. 11/8/1998- התאריך ה

לפי ,  11₪מחירון או  ממחיר ה10%- כך ששיעור ההשתתפות שווה ל, כללית גובה בשיטה האחוזית

  .50% כללית גובה בעבור תרופות מסוימות שיעור השתתפות של .הגבוה בין השניים

 מכבי

 שירותי

  בריאות

ל ע עמדשל מבוטח בגין תרופות ההתחלתי  העצמית ההשתתפות שיעור .ת האחוזיהשיטה נהוגה

 מכבי השמוניםת ושנ אמצעב. מוםי מיוחדות ללא היטל מינלתרופות 50%ל ע ו, לרוב התרופות10%

מום ימאז ועד היום הועלה היטל המינ. על תרופות ₪ 2 שלמום יהיטל מינשירותי בריאות הוסיפה 

מספר התרופות שבגינן נגבה . 15%- ל10%-  הועלה מההשתתפות שיעור 1998-ב.  12₪בהדרגה עד 

   .השנים השתנה עם 50%תשלום של 

-קופת

 חולים

  לאומית

,  המרקחת של הקופה גבו את תשלומי המבוטחים על פי שיטת המנותבתיב;  משולבתשיטה הונהגה

 מחיר.   פרטיים אשר נתנו שירותים לחברי לאומית הונהגה השיטה האחוזיתמרקחתואילו בבתי 

 ביטלה הקופה את 1998- ב. 9₪ עד מחיר של השניםהבול בשיטת המנות הועלה בהדרגה במשך 

  נקבעו שיעורי ההשתתפות של המבוטחים 1998חילת בת. ת האחוזיהשיט ועברה להמנותשיטת 

העלתה הקופה את שיעור  1999במהלך . םשנייהן הגבוה בילפי  ₪ 9 ממחיר התרופה או 12%-ל

בלאומית בעבור תרופה שהמחיר המרבי , נכון להיום.  10₪מום של י ומחיר מינ13.5%- לההשתתפות

בעבור ; לפי הנמוך מבין השניים, ר התרופהאו את מחי ₪ 12גובים ,  88.9₪שלה לצרכן הינו עד 

 מהמחיר המרבי 13.5%שיעור ההשתתפות הוא ,  88.9₪תרופה שהמחיר המרבי לצרכן הינו מעל 

  .לצרכן

  .50% שיעור השתתפות של מיוחדותעבור תרופות בלאומית גבתה  1999עד 

-קופת

 חולים

 מאוחדת

 ממחיר התרופה והעלתה באופן 10%  הקופה גבתה שיעור של1998 עד .ת האחוזישיטתה נהוגה

 הגבוה לפי,  הסכום ₪ 10 או 15% נקבע שיעור של 1998-ב.  7.5₪- למוםיהמינהדרגתי את מחיר 

את  ₪ 80מאוחדת גובה בעבור תרופה שמחירה המרבי לצרכן הוא עד ,  נכון להיום.םשנייהן מבי

 80-ופה שמחירה המרבי גבוה מבעבור תר; לפי הנמוך מבין השניים,  12₪המחיר המרבי לצרכן או 

  .15%משלם המבוטח שיעור השתתפות של ₪ 
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  : מדמי ההשתתפות בעבור תרופותהנחה או פטור קבע ארבעה מקרים בהם יש 1998חוק ההסדרים 

  

 מחושבת בעבור כל סוגי התרופות שהחולה צורך תקרת ההשתתפות בעבור תרופות לחולים כרוניים. 1

. התקרה היא לכל מבוטח ולא תקרה משפחתית). מהטיפול במחלתו הכרוניתכולל תרופות שאינן חלק (

 ₪ 222-בכללית התקרה שווה ל, כך שנכון להיום, כמעט שלא קיימים הבדלים בין הקופות בגובה התקרה

התקרה היא חודשית אבל , למרות שעל פי חוק.  220₪-מאוחדת ולאומית התקרה שווה ל, ובמכבי

, עדיין, אולם, הקופות נערכות כדי לנסות ולהקל על המבוטחים בתחום זה, ישנת-מחושבת על בסיס חצי

  ). 18ראה לוח (קיימים קשיים רבים 

  

לחולים במחלות קשות קיים פטור מתשלום בעבור , על פי החוק: פטור לחולים במחלות קשות. 2

- ה שאושרו לקופותקיימים הבדלים בין הסדרי הגביי, אולם. תרופות הייעודיות לטיפול במחלתם בלבד

שבכללית ובלאומית אכן ניתן לחולים , כך. החולים בקביעת קבוצות החולים להם ניתן פטור מתשלום

במכבי ובמאוחדת  לחולים הקשים ניתן . קשים פטור מתשלום בעבור תרופות ייעודיות למחלתם בלבד

ית הגבייה לא לתת כל זאת למרות שלמאוחדת אושר בתכנ(פטור מלא מתשלום בעבור כל טיפול תרופתי 

  ).פטור לחולים במחלות קשות

  

כפי שמוגדר אזרח ותיק בחוק האזרחים (בחוק נקבע כי אזרח ותיק : הנחה לאזרחים ותיקים. 3

  . הנחה ברכישת תרופות50%-המקבל הבטחת הכנסה זכאי ל) הוותיקים

  

מוגדר בחוק ותיקי כפי ש(ותיקי מלחמת העולם השנייה : הנחה לוותיקי מלחמת העולם השנייה. 4

ידי משרד הביטחון ומקבלים -אשר הוכרו כוותיקי מלחמת העולם השנייה על) מלחמת העולם השנייה

  . הנחה מדמי השתתפות בעבור תרופות הכלולות בסל75%-זכאים ל, קצבת הבטחת הכנסה

  

לקבלת ההחזרים ,  ההסדרים האדמיניסטרטיביים לגביית התשלומים7.2
  קרותוהפטורים וליישום הת

הראו כי אחד מכל עשרה ) 2001(ממצאי מחקר מכון ברוקדייל , למרות מנגנוני הפטורים והתקרות

המצב חמור . אנשים דיווח שבשנה האחרונה ויתר על קניית תרופה שהרופא רשם בגלל המחיר הנדרש

לים  מבעלי הכנסה בחמישון התחתון ובקרב החו21%-16%-כ. יותר בעבור החולים הכרוניים והעניים

  ).עומד להתפרסם, גרינברג-ברמלי, גרוס(הכרוניים ויתרו על תרופה בגלל התשלום הנדרש 

  

, סיבה אפשרית אחת לתופעה זו היא הקושי בו נתקל המבוטח ביישום זכותו בקבלת הפטורים והתקרות

ם  סיכמנו את ההסדרים האדמיניסטרטיביי18בלוח . קושי היכול לנבוע מביורוקרטיה ומסחבת בתהליך

  .הפטורים והתקרות, בכל קופה לגביית התשלומים ולקבלת ההחזרים

  

על המבוטח החולה הכרוני לאסוף בדרך כלל קבלות מתחילת , החולים- עולה כי ברוב קופות18מלוח 

  . וזאת כדי לא לשלם מעבר לתקרה, החודש
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 הפטורים ,ההסדרים האדמיניסטרטיביים בגביית ההשתתפות העצמית ובקבלת ההחזרים: 18לוח 
  לפי קופה, והתקרות

תהליך  
  הגבייה

  
  יישום התקרות

  
  או פטורים/קבלת החזרים ו

באמצעות   כללית
בתי 

, מרקחת
בעיקר בתי 
מרקחת של 

  הקופה

איסוף קבלות והגשתן 
למשרד הסניף לשם קבלת 

  ההחזר

על , הזכאות לקבלת החזרים מחושבת על בסיס רבעוני
 את כל חולים אשר רוכשים, אולם. סמך קבלות

התרופות שלהם בבתי המרקחת של הקופה מקבלים 
  .לחודש ₪ 220- פטור אוטומטי ולא משלמים יותר מ

פטור לחולים במחלה קשה מקבלים מהמשרד עם הצגת 
 האישור תקף -אישור על היותם חולים במחלה קשה 

  .לא ברור מה אורכה, לתקופה מסוימת

        
באמצעות   מכבי

בתי 
, מרקחת

בעיקר בתי 
חת מרק

  פרטיים

בבתי מרקחת של הקופה 
המחשב מזהה אוטומטית 

האם המבוטח הגיע 
בבתי מרקחת ; לתקרה

פרטיים המבוטח צריך 
לאסוף את הקבלות ולהגיע 

  איתן למשרד

הזכאות לקבלת החזרים מחושבת על בסיס חודשי על 
, חולים אשר יש להם הוראת קבע, כן-כמו. סמך קבלות

, מרקחת של הקופההרוכשים את כל התרופות בבתי ה
  לא משלמים יותר 

  .לחודש ₪ 220- מ
ידי הצגת אישור על - פטור לחולים במחלה קשה על

 האישור תקף לתקופה -היותם חולים במחלה קשה 
  .לא ברור מה אורכה, מסוימת

        
באמצעות   לאומית

בתי מרקחת 
פרטיים או 
  של הקופה

המבוטח צריך להגיש 
  למשרד קבלות

שנתי -ם מחושבת על בסיס חציהזכאות לקבלת החזרי
ישנם מקרים בהם נעשה , למרות זאת. על סמך קבלות

  . ואף חודשית, חישוב לתקופה קצרה יותר
ידי הצגת אישור -פטורים לחולים במחלה קשה על

לא ברור מה ,  האישור תקף לתקופה מסוימת- במשרד 
 .אורכה

        
באמצעות  מאוחדת

בתי מרקחת 
 בעיקר בתי -

מרקחת 
  םפרטיי

בבתי מרקחת של הקופה 
המחשב מזהה אוטומטית 

האם המבוטח הגיע 
בבתי מרקחת . לתקרה

פרטיים המבוטח צריך 
לאסוף קבלות ולהגיש 

  אותם למשרד

הזכאות לקבלת החזרים מחושבת על בסיס רבעוני על 
  .סמך קבלות

ידי הצגת אישור על - פטור לחולים במחלה קשה על
קף לתקופה  האישור ת-היותם חולים במחלה קשה 

  .לא ברור מה אורכה, מסוימת

  

אין דרך לזכות את אותם מבוטחים אשר בתחילת החודש לא שיערו כי ישלמו בעבור תרופות , בינתיים

  .ולכן לא אספו קבלות, סכום הגבוה מהקבוע בתקרה

  

 אולם לא ברור כיצד ובאיזה אופן, בעיה נוספת קשורה לכך שהתקרות נקבעו בעבור חולים כרוניים

  .ידי קופות החולים-המבוטחים מוגדרים חולים כרוניים על

  

ידי הצגת אישור -החולים בסניף הקופה על-הפטור מתשלום של החולים במחלות קשות ניתן בכל קופות

אבל הפטור הוא פטור הקצוב בזמן ומדי פעם על . ידי החולים על היותם חולים במחלה קשה-רפואי על
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החולים לאתר מהו אורך תקופת הזמן בו -לא הצלחנו בכל קופות. הפטורהחולה להגיע לסניף ולחדש את 

  . תקף הפטור

  

הן , חשוב יעילה ומקיפה כמה שיותר בבתי מרקחתהחולים תהיה מערכת ִמ-כי ככל שלקופות, נראה

  .תוכלנה לעמוד ביתר קלות בתקרה על בסיס חודשי

  

חירי התרופות  המידע שהועבר למבוטחים והמידע המועבר לרופא לגבי מ7.3
  ותרופות חלופיות

סיבה אפשרית לכך שמבוטחים מוותרים על קניית תרופה בגלל המחיר הנדרש יכולה להיות קשורה 

ממצאי מחקר מכון . לחוסר הידע שלהם לגבי התקרות והפטורים להם הם זכאים מתוקף החוק

דע של הציבור בנושא הראו כי קיימת בעיה בי) עומד להתפרסם, גרינברג-ברמלי, גרוס(ברוקדייל 

ולכן סביר שהם אינם מממשים את (שיעור גבוה לא יודעים על קיום תקרות . ההשתתפות העצמית

  ).ובפרט אינם אוספים קבלות במשך החודש, זכאותם

  

החולים לפרסם בקרב חבריהן -הונחו קופות, 1998עם החלת חוק ההסדרים , בהוראות שר הבריאות

עבר זמן בטרם הגיעו הודעות אלו , ככל הנראה, אולם. תתפות העצמיתהודעה על השינויים בדמי ההש

  ).2000 לשנת 2' דוח הנציבה מס(לכלל ציבור המבוטחים 

  

הועבר מידע ,  והרחבת ההשתתפויות העצמיות1998מהראיונות עלה כי אכן עם החלת חוק ההסדרים 

ובמודעות , לבתי המבוטחיםבאמצעות העלון של הקופה שנשלח , בדרך כלל, המידע הועבר. לחולים

כולל עיתונים ברוסית , לאומית ומאוחדת הוסיפו פרסום בעיתונות הארצית. שנתלו במרפאות הקופה

  .ובערבית

  

בהירות בהודעות ועל היעדר פרסום מספק של הגדרת המונח -מבוטחים רבים התלוננו על אי, אולם

הנותן את (טח יכול לעבור גם דרך הרופא מידע למבו). 2000 לשנת 2' דוח הנציבה מס" (חולה כרוני"

כי לרופא במכבי מופיעה במחשב עלות ההשתתפות העצמית של החבר בעבור , מהראיונות עלה). המרשם

וכן להתייעץ איתו לגבי , והוא יכול לעדכן את החולה לגבי גובה ההשתתפות, כל תרופה שהוא מציע

ויש הסכמה בקרב הרופאים על , של הגדרת המחלהכאשר אין בעיות , במכבי. תרופה חלופית זולה יותר

  .מופיעות לרופא גם תרופות חליפיות, הגדרה זו

  

הרופא אינו מקבל מידע מהקופה לגבי גובה ההשתתפות , בלאומית ובמאוחדת, בכללית, לעומת זאת

לכל הרופאים , בדרך כלל, האגף הרפואי של כל קופה שולח. העצמית בעבור התרופה אותה הוא רושם

  . ללא קשר למחיר, רשימות של תרופות אפשריות למחלות ספציפיות
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 היתרונות והחסרונות של היטלי ההשתתפות העצמית והמצב הרצוי מבחינת 7.4
  החולים- נקודת המבט של נציגי קופות-הקופות 

. כל המרואיינים ציינו כי ברור שההשתתפות העצמית מגדילה את ההוצאה של משקי הבית על בריאות

. ולים כרוניים ועניים עלולים לוותר על תרופות חיוניות בגלל המחיר הנדרש ובכך לפגוע בבריאותםח

  .תהליך קבלת הפטורים וההנחות מוסיף למערכת ביורוקרטיה וסרבול, כן-כמו

  

היתרונות שצוינו . יש יתרונות וחסרונות למנגנוני ההשתתפות העצמית, מנקודת המבט של הקופה

הכל -בסך(ומכאן לירידה בסך ההוצאה ,  לתוספת הכנסות לקופה והקטנת השימושיםבראיונות קשורים

להתמודדות עם , החסרונות שצוינו קשורים בעיקר לעלות מנגנון הגבייה). תורם להקטנת הגירעון

  .מבוטחים  שכעת משלמים יותר ולהוספה של ביורוקרטיה

  

הוצגו  "?גע להשתתפות עצמית על תרופותהחולים בנו-מהו המצב הרצוי מבחינת קופות"לגבי השאלה 

  : מגוון דעות ורצונות שעיקרן היו

  

ולגבי תשלום על , בכלל, החולים צריכות להחליט בעצמן לגבי ההשתתפויות העצמיות-קופות 

  . בפרט, תרופות

  

הוזכר , בנוסף). כיום קיים רק באופן גס(יש לחשב היטל דיפרנציאלי על תרופות לפי יעילות התרופות  

תרופות שהתגלו כלא , חייבים להוציא מהסל, דווקא בקשר להשתתפות עצמית-ראיונות רבים שלאוב

  .או שנמצאו להן חלופות טובות יותר, יעילות

  

  .יש להוסיף לרשימת הפטורים גם מבוטחים המרוויחים שכר מינימום 

  

 . החולים על מתן הפטורים-הממשלה צריכה לדאוג לפיצוי שנתי של קופות 
  

דהיינו , החולים ושיתוף פעולה של כל הגורמים-להיות אחידות בכללי ההשתתפות בין קופותחייבת  

  .החולים ומשרדי הממשלה-קופות

  

הרופאים אינם מספקים . ההשתתפות העצמית בתרופות כיום היא רק לשם הוספת הכנסות לקופה 

העיקריים הם החולים הנפגעים . כך שאין ביקוש יתר בקניית תרופות שהם רשמו, תרופות ללא צורך

  . הכרוניים והעניים

  

הקופות הן אלו שצריכות . החולים יכולות לגבות מהציבור-יש לקבוע מהו הסכום השנתי שקופות 

 . ומה גובה ההשתתפות, להחליט על אלו שירותים לגבות השתתפות עצמית
  

חייבים לדאוג , כדי למנוע את הפגיעה בחלשים, ולכן, כלי ההשתתפות הוא כלי מדיניות רגרסיבי 

 . שהפטורים והתקרות ייושמו כראוי
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יש , למרות זאת, אבל. יש לדאוג ששיטת הגבייה לא תהפוך להיות כלי של הקופה לברירת מבוטחים 

  . להרחיב את שיקול הדעת של הקופה בנושא זה

  

  .צריך לבטל את ההשתתפות העצמית הקשורה לחיסונים ולתרופות עזרה ראשונה 

  

   סיכום7.5
נראה כי כמעט שאין הבדלים בין שלוש הקופות הקטנות , ע להסדרי ההשתתפות הקיימים כיוםבנוג

כללית מנהיגה , לעומתן. ושומרות על רמה דומה של השתתפות עצמית, שאימצו את השיטה האחוזית

בגלל ההבדל בשיטות לא ניתן לבצע השוואה . 11/8/98-את שיטת המנות בעבור תרופות שהיו בסל עד ה

ולכן ייתכן שיש לשקול להנהיג את השיטה , ה בין הגבייה בקופות הקטנות לבין הגבייה בכלליתפשוט

  .או לקבוע במפורש את שיטת הגבייה של כללית, האחוזית באופן שווה בכל הקופות

  

נראה כי התקרות והפטורים דומים בקופות השונות לגבי , לגבי התקרות והפטורים הקיימים בקופות

  .ות למחלות קשותתרופות ייעודי

  

מתוך סקירת ההסדרים האדמיניסטרטיביים בגביית ההשתתפות העצמית ובקבלת ההחזרים הפטורים 

ניתן ללמוד כי קיימות מספר סיבות אפשריות לכך שמבוטחים אשר זכאים לכאורה לתקרות , והתקרות

שלם בתחילה בעבור לפעמים על החולים ל: הסיבות הן. ולפטורים מוותרים בכל זאת על קניית תרופות

יש חולים שאינם יודעים שהם ; למרות שהם זכאים להחזר, והם אינם יכולים לעמוד בתשלום, התרופה

הביורוקרטיה ,  כל זאת בגלל מורכבות התהליך-פטורים מתשלום ולכן נמנעים מראש מהשגת התרופה 

  .רוכן בעייתיות במידע שהועבר לציבו, הטרדה הנלווית למבוטחים, הכרוכה בו

  

יכול להוות אפיק טוב להעברת מידע למבוטח על גובה ההשתתפות , הנותן את התרופות לחולה, הרופא

רק מכבי משתמשת באפיק זה ). במידה שיש(זולות יותר , העצמית ועל קיומן של תרופות חלופיות

  . ומעבירה מידע מעודכן לרופאים לגבי גובה ההשתתפות ותרופות חלופיות

  

 למרות שהמרואיינים -החולים בנוגע להשתתפות העצמית על תרופות - מבחינת קופותלגבי המצב הרצוי

החולים יהיה מרחב פעולה -נראה שיש קונסנזוס לגבי הרצון שלקופות, הציגו מגוון של דעות ורצונות

  .והשירותים עליהם גובים השתתפות, גדול יותר בנוגע להחלטות על גובה ההשתתפות

  

  סיכום ודיון. 8
  

, ולשפר את היעילות בשימוש בתרופות, מצד אחד, דיניות אשר רוצה לשלוט בהוצאות על תרופותכל מ

החולים וחברות התרופות -קופות, הרופאים, החולים:  קבוצות עיקריות4-צריכה להתמקד ב, מצד שני

 במחקר זה בחנו את ההוצאות על תרופות בהיבטים שונים של שתיים) ובכלל זה היבואנים והיצרנים(

  ).החולים-החולים וקופות(מקבוצות אלו 
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קיימת דאגה , כלל רואים בתרופות חלק הכרחי בשיפור מצב הבריאות ובטיפול הרפואי-למרות שבדרך

ולגבי ההשפעה , החולים והן של המבוטחים-הן של קופות, במערכת לגבי העלייה בהוצאות על תרופות

  .סיות החלשותשל עלייה זו על גירעון הקופות ועל בריאות האוכלו

  

לבין מאפיינים עיקריים , במחקר הנוכחי בחנו את הקשר שבין ההוצאה על תרופות של משקי הבית

-וכן נבחן הקשר שבין ההוצאה על תרופות ברמת הפרט של קופות, )כולל גיל והכנסה(ברמת משקי הבית 

  . הבית בגין תרופותכן ניתחנו מגמות עכשוויות בהוצאות משקי-כמו. לבין גיל, החולים והמבוטחים

  

  :לפני סיכום הנתונים חשוב לציין מספר מגבלות של המחקר

הן סקרי הוצאות ,  בכל קובצי הנתונים-בניתוח הנתונים אנו מציגים היבט כלכלי ולא תחלואה  .1

לא ניטרלנו , כלומר. לא היו זמינים לנו נתונים על מצב בריאות, המשפחה והן מסד הנתונים של מכבי

  ).מחלה כרונית, למשל(של מצב בריאות את ההשפעה 

 
. לא היו בידינו נתונים של שתי הקופות האחרות. מכבי ולאומית, ניתחנו נתונים רק של שתי קופות .2

וכידוע קיימים הבדלים , נתוני מכבי שירותי בריאות הם נתוני עלות מחיר מחירון, כן-כמו

  .ות האמיתית לקופותלבין עלות התרופ, משמעותיים בין עלות לפי מחיר מחירון

  
  .חולים-המחקר אינו מתייחס לצריכת תרופות בבתי .3

  

ס הם נתונים "נתונים על ההוצאה על תרופות בסקרי הלמה, כפי שצוין בפרק שיטות המחקר .4

הסוקרים אינם מקפידים לתחקר על ההוצאות , כלומר, מהיומנים שהמשפחה ממלאת באופן עצמאי

  .על תרופות

  

  . ויום יום מתגלים נתונים ודברים חדשים,  הינו חם ומשתנה הנושא-מגבלה כללית  .5

  

  .ממצאי המחקר העיקריים מפורטים להלן

  

   ניתוח מגמות עכשוויות בהוצאת משקי הבית בגין תרופות8.1
גם ). לא כולל מס בריאות( מסך ההוצאות על בריאות 21% 1999-הוצאת משקי הבית על תרופות הוותה ב

בניכוי ( הוצאת משקי הבית על תרופות עלתה ריאלית 1999 ועד 1987מאז . אודקצב עלייתה היה מהיר מ

ללא מס ( בסך ההוצאה על בריאות 62%לעומת עלייה ריאלית של , 118%-ב) מדד המחירים לצרכן

  ). בריאות

  

מהממצאים אף ניתן לזהות שעלייה זו בהוצאת משקי הבית על תרופות נובעת בחלקה מעלייה בכמות 

  . כולל גובה ההשתתפות העצמית, בחלקה בהתייקרות מחיר התרופות לצרכניםו, הנרכשת
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  1999,  הוצאות משקי הבית על תרופות והקשר למאפייני משק הבית8.2
לתרופות   של כל משקי הביתעולה כי ההוצאה הממוצעת, 1999מתוך ניתוח נתוני סקר הוצאות המשפחה 

 מכלל משקי 43%(הבית שהוציאו בפועל על תרופות ממוצע ההוצאה של משקי . בחודש ₪ 80הייתה 

  . בחודש ₪ 185-היה שווה ל) הבית

  

לגיל מבוגר של ראש משק הבית יש השפעה עצמאית חיובית הן על ההסתברות מהממצאים עלה כי 

בין הכנסת גם תאם חיובי ייש מכן למדנו כי -כמו. עליהןגובה ההוצאה הצפויה הן על להוציא על תרופות ו

 כך שמשקי בית בעלי הכנסה גבוהה יחסית צפויים להוציא יותר על ,הוצאה על תרופותלבית משק ה

  . תרופות בחודש מאשר משקי בית בעלי הכנסה נמוכה

  

 הערכת המידה שבה התשלומים בגין תרופות מהווים חלק משמעותי 8.3
  1999, מהכנסותיהם של משקי בית מעוטי הכנסה

ויש לו קשר שלילי מובהק ,  על תרופות על משקי הבית איננו מבוטלמהממצאים עולה כי נטל ההוצאות

  .שהנטל על העניים גבוה מהנטל על משקי הבית בעלי הכנסה גבוהה יותר, כך; עם הכנסת משק הבית

משפחות . 1%-לכחמישית ממשקי הבית שיעור ההוצאה על תרופות מתוך ההכנסה הפנויה היה גבוה מ

) 17%(אחת מכל שש משפחות , אולם.  מהכנסתן על תרופות3%-וצע כבעשירון התחתון מוציאות בממ

שיעור הגבוה ביותר מפי שניים מהשיעור ,  מהכנסתן על תרופות5%-בעשירון התחתון מוציאות יותר מ

  .  מהשיעור בקרב העשירון העליון6ופי , )8%(בקרב כלל האוכלוסייה 

  

 יגרמו לנטל כספי כבד על הקבוצות החלשות בגלל החשש של קובעי המדיניות כי התשלומים העצמיים

החולים לקבוע תקרה חודשית - לחייב את קופות1998הוחלט במסגרת חוק ההסדרים , באוכלוסייה

הממצאים שהוצגו להלן . וכן לתת פטור לחולים במחלות קשות, לתשלומי חולים כרוניים בעבור תרופות

 בקרב 16%לימדו כי , 2001-ב האוכלוסייה במה עוד שממצאי מחקר שנערך בקר, מחזקים חששות אלו

עומד , גרינברג-ברמלי, גרוס(בעלי הכנסה בחמישון התחתון ויתרו על קניית תרופה בגלל התשלום הנדרש 

  ).להתפרסם

  

  לפי גיל) החולים- מבוטחים וקופת, משקי בית(תרופות ההוצאה על  8.4
של משפחות שבהן ראש המשפחה היה מעל  השווינו בין ההוצאה הממוצעת 1999ס "על בסיס נתוני הלמ

הנתונים מלמדים כי בעוד שסך ההוצאות . 35לבין משפחות שבהן ראש המשפחה היה מתחת לגיל , 75גיל 

הרי ,  ומטה35 מההוצאות בקבוצת הגיל 2.6 פי 75+גבוהות בקבוצת הגיל ) לא כולל מס(על בריאות 

 בסך ההוצאה לתרופות מתחילה בשלב מוקדם העלייה המשמעותית. 6שההוצאות על תרופות גדלו פי 

  .ובקצב מהיר וחד, )55בגיל (של החיים 

  

לגבי ההוצאות על תרופות ברמת ) 9/99- ל10/98בתקופה שבין (מניתוח נתוני מכבי שירותי בריאות 

החולים על -הקשורים לקצב הגידול של הוצאות הפרטים וקופות, עלו שני ממצאים עיקריים, הפרט

הוצאות הקופה לנפש בגין תרופות משתנות בצורה חדה לפי גיל ועולות בקצב , האחד:  הגילעם, תרופות

עלייה תלולה קיימת גם בשיעור ההוצאה של הפרטים , השני; מהיר יותר מסך הוצאות הקופה לנפש
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הן של המבוטחים , ממצאים אלו מלמדים כי ההוצאה על תרופות. לפי גיל) ההשתתפות העצמית(לנפש 

 ומעלה העלייה בשיעור ההשתתפות 55מגיל , אולם. גדלה עם גיל המבוטח, החולים- קופותוהן של

הוצאותיה של הקופה על תרופות , כלומר. העצמית תלולה פחות מהעלייה בשיעור ערך התרופות לנפש

  .עולות עם הגיל באופן חד יותר מאשר הוצאות המבוטחים על תרופות

  

 מחזק את הממצאים מניתוח הנתונים של מכבי שירותי 2001לשנת החולים לאומית -ניתוח נתוני קופת

נראה שהקופה . ואף מצביע על הקשר הקיים בין ההוצאה על תרופות לפי גיל לבין שנת עלייה, בריאות

ידי השתתפות עצמית כמחצית - ילידי הארץ אשר גם מממנים על65+מוציאה יותר על מבוגרים בני 

ללא קשר (דשים מוציאים פחות על תרופות מוותיקים ומילידי הארץ עולים ח, לעומת זאת. מההוצאה

  ). לגיל

  

  החולים-  ניתוח נתוני קופות-החולים על תרופות -  הכנסות והוצאות קופות8.5
הכל -עולה כי בסך) 1999-2000מתוך דוחות ויטקובסקי (החולים -מניתוח הדוחות הכספיים של קופות

.  מסך הכנסות הקופות7%- כ2000יים בעבור תרופות היוו בשנת החולים מתשלומים עצמ-הכנסות קופות

) 40%( היה גבוה מאוד בקופות כללית ומאוחדת 2000- ל1997הגידול בתשלומים העצמיים בין השנים 

  .בלאומית כמעט שלא היה גידול בהכנסות מהתשלומים העצמיים בשנים אלו). 30%(ובמכבי 

  

 מסך 18%-כ, 1999-בדומה ל, 2000-ים ללא מרשם היוו בהכנסות הקופות מתרופות וממוצרים אחר

מבוטח שילם בממוצע , במונחים לנפש מתוקננת. הכנסות הקופות מתשלומים עצמיים בעבור תרופות

לכללית הייתה ). בניכוי הוצאות על מוצרים ללא מרשם ₪ 180(בעבור תרופות  ₪ 222- כ2000בשנת 

וללאומית הנמוכה , ) 235₪(עבור תרופות לנפש מתוקננת ההכנסה הגבוהה ביותר מתשלומים עצמיים ב

  ).  159₪(ביותר 

  

ושל שיעור ההוצאה מתוך ההוצאה הממוצעת על , מבדיקה של שיעור ההכנסה מתוך ההכנסה הממוצעת

. בעיקר בהוצאות על תרופות, עלה כי לכללית יש יתרון יחסי לעומת הקופות האחרות, לפי קופה, תרופות

מהיתרון לגודל שיש לכללית המאפשר לה להשיג הסכמים טובים יותר , כנראה,  נובעחלק מיתרון זה

הבדיקה העלתה שלכללית יש גם יתרון בהכנסות מתשלומים , בנוסף. מהקופות האחרות ברכש התרופות

 55למרות שבקרב מבוטחי כללית יש שיעור גבוה יותר של מבוטחים גילאי , וזאת. עצמיים בעבור תרופות

  .  לעומת בקופות האחרות,ומעלה

  

בכללית . 40%-ידי המבוטחים גבוה מאוד ושווה לכ-שיעור מימון ההוצאות של הקופות על תרופות על

בכל הקופות , אבל). 25%(ולאומית ) 30%(לעומת מכבי ומאוחדת , 44%-השיעור אף גבוה יותר ושווה ל

משרד הבריאות בתכניות הגבייה ידי -השיעור גבוה בהרבה משיעורי ההשתתפות העצמית שאושרו על

  ).שנגבים ממחיר המחירון לתרופות(
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החולים בנוגע להשתתפות העצמית של מבוטחים - תיעוד מדיניות קופות8.6
  בתרופות

, ומניתוח מסמכים ממשרד הבריאות על תכניות הגבייה, החולים-מראיונות עומק עם נציגי כל קופות

פות הקטנות שאימצו את השיטה האחוזית ושומרות על רמה עולה כי כמעט אין הבדלים בין שלוש הקו

כללית מנהיגה את שיטת המנות בעבור , לעומתן. דומה של שיעור השתתפות עצמית וסכום מינימום קבוע

המבוטח אינו יכול לבצע השוואה פשוטה בין , בגלל ההבדל בשיטות. 11/8/98-תרופות שהיו בסל עד ה

בהמשך יהיה כדאי לשקול את היתרונות והחסרונות של . ייה בכלליתהגבייה בקופות הקטנות לבין הגב

ולמקד את התחרות בין הקופות בגובה השיעור הנגבה , הנהגת השיטה האחוזית באופן שווה בכל הקופות

  .וסכום המינימום

  

לגבי התקרות והפטורים הקיימים בקופות נראה כי יש דמיון בין הקופות בתקרות ובפטורים הניתנים 

  . 1998במידה רבה בגלל חוק ההסדרים , זאת, כלוסיות שונותלאו

  

הרופא הנותן את התרופות לחולה יכול להוות אפיק טוב להעברת מידע למבוטח על גובה ההשתתפות 

בינתיים רק מכבי משתמשת באפיק זה ). במידה שיש(העצמית ועל קיום של תרופות חלופיות זולות יותר 

  . ם לגבי גובה ההשתתפות ותרופות חלופיותומעבירה מידע מעודכן לרופאי

  

. החולים בנוגע להשתתפות העצמית על תרופות-המרואיינים נשאלו גם לגבי המצב הרצוי מבחינת קופות

החולים יהיה מרחב -נראה שיש קונסנזוס לגבי הרצון שלקופות, למרות שהוצגו מגוון של דעות ורצונות

  .והשירותים עליהם גובים השתתפות,  ההשתתפותפעולה גדול יותר בנוגע להחלטות על גובה

  

   דיון8.7
, ובעלייה חדה של הוצאות על תרופות, בכלל, החולים מתמודדות עם קשיי תקציב-נכון להיום קופות

החולים ימשיכו לבקש ממשרד הבריאות להעלות את שיעורי ההשתתפות -יש להניח כי קופות. בפרט

מה בשאלה האם הנטל על משקי -דיניות אשר תלויה במידתלשם כך דרושה תגובה ברמת המ. העצמית

שאלות אלו נבחנו בצורה אמפירית . או האם הוא הולך וגדל/ו, הבית בגין ההוצאה על תרופות גבוה מדי

ויש חשיבות להמשך הניתוח האמפירי לגבי הוצאות משקי הבית , 1986-1999במחקר לגבי העשור שבין 

  . על תרופות

  

 חלק לא מבוטל מהכנסותיהם של משקי הבית 1999- התשלומים בגין תרופות היו בהממצאים לימדו כי

המדיניות . ונטל כספי כבד על משקי בית עניים אשר ראש משק הבית שלהם הוא קשיש, מעוטי ההכנסה

כוונה למנוע נטל כספי כבד ובלתי הוגן על ,  של תקרות ופטורים1998שהתגבשה מאז חוק ההסדרים 

לא ברור מהם ההסדרים האדמיניסטרטיביים שהקופות נוקטות , עם זאת. באוכלוסייהקבוצות חלשות 

לימד כי , 2001נכון לאמצע שנת , תיעוד הסדרים אלו. ומהי שיטת הפיקוח עליה, ליישום מדיניות זו

מוותרים על , לתקרות ולפטורים, לכאורה, קיימות מספר סיבות אפשריות לכך שמבוטחים אשר זכאים

או קונים את התרופות מבלי ליהנות מהפטורים והתקרות כפי /ו, פות בגלל המחיר הנדרשקניית תרו

בעתיד חשוב יהיה לבדוק האם מדיניות הפטורים והתקרות נאכפה והאם אכן פחת הנטל . שמגיע להם

  . הכספי של ההוצאה על תרופות על הקבוצות החלשות
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עשויים , החולים-ה על תרופות מטעם קופותממצאי המחקר לגבי הקשר שבין גיל לבין ההוצא, בנוסף

לתרום לתהליך קבלת ההחלטה לגבי הכללת ההוצאה בגין תרופות בחישוב משקלות של קבוצות הגיל 

המשקלות בנוסחה הקיימת מביאים בחשבון את הקשר שבין גיל לימי . בנוסחת הקפיטציה הקיימת

בין גיל לבין שימוש בתרופות לא  הובא אך הקשר ש. ואת הקשר בין גיל לביקורים אצל רופא, אשפוז

  .משום שהנתונים הנחוצים לכך לא היו זמינים, בחשבון

  

האם הפערים שנמצאו : ממצאי המחקר מעלים מספר סוגיות מדיניות שחשוב לתת עליהן את הדעת ובהן

האם נטל ההוצאות על תרופות על קבוצות ; בין קבוצות ההכנסה הם בעיה חברתית שיש לטפל בה

, מהן הדרכים האפשריות במערכת לקידום השוויון בין האוכלוסיות; כלוסייה חלשות הוא כבד מדיאו

  ? והאם אפשר ליישם ביעילות את מנגנוני ההנחות והפטורים מהשתתפות עצמית בעבור תרופות

  

מהו , לנוכח מגבלות התקציב הקיימות במערכת הבריאות, קובעי המדיניות צריכים להחליט, כן-כמו

ומהו תפקידו של משרד הבריאות בנוגע להחלטות על ; מס הסביר שאפשר להטיל על האוכלוסייההעו

, האם יש הגיון כלכלי או רפואי בשיטה הקיימת. גובה ההשתתפות והשירותים שבגינם נגבית השתתפות

האם יש לאפשר ? שלפיה השתתפות המבוטח עולה לפי מחיר התרופה ולא לפי יעילותה או נחיצותה

פרט לתקרות ולפטורים (ות יותר או פחות דרגות חופש בקביעת ההשתתפות של המבוטחים לקופ

  ?)אחידים

  

נראה כי בשנים האחרונות ההוצאות בגין תרופות הן אחד הנושאים שהועמדו במוקד , לסיכום

חלק מההחלטות שקובעי . ולהכניס בו שינויים, המאמצים להפעיל את חוק ביטוח בריאות ממלכתי

עד כמה ניתן להרחיב את ההשתתפות העצמית על תרופות : ת צריכים לקבל קשורות לשאלותהמדיניו

? האם להכליל תרופות חדשות ויקרות בסל הבסיסי ובאיזה אופן? החולים-כמקור הכנסה נוסף לקופות

כך שישקפו את הקשר בין גיל לבין , האם בכלל יש לעדכן את משקלות קבוצות הגיל בנוסחת הקפיטציה

  ?והאם להכניס לנוסחה את השפעת היתרונות לגודל ברכישת תרופות? ה על תרופותהוצא

  

המידע . אחד המרכיבים החשובים בתהליך קבלת החלטות הוא מידע עדכני שמסייע לקובעי מדיניות

ולתרום לשיפור , כמו גם תוצאות לוואי לא רצויות, יכול גם לזהות בעיות ביישום החלטות שכבר התקבלו

עולה חשיבותו  של ליווי מחקרי מתמשך לבדיקת הקשר שבין משקי ,  לפיכך. וליישומה בפועלמדיניות 

וכן בהידוק הקשר עם קובעי מדיניות ברמה הלאומית , וההוצאות על תרופות, החולים-קופות, הבית

  .כדי שייעשה שימוש מרבי בממצאי המחקרים בתהליך קבלת ההחלטות, החולים-ובקופות
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    The Smearing Estimateפיתוח מתמטי של : 1נספח 
               והתאמתו לשאלות המחקר 

  

סיה לוגיסטית חישוב מהי ההסתברות שלכל משק בית במחקר  באמצעות מודל רגר- משוואה ראשונה

  .  בעבור תרופות0-תהיה הוצאה הגבוהה מ

  : באמצעות מודל רגרסיה ליניארית נחשב את המשוואה-משוואה שנייה 

BXהוצאהLN i *)( =  

  .וקטור מקדמי הרגרסיה = B; וקטור המשתנים הבלתי תלויים שהוכנסו למודל הרגרסיה = iX: כאשר

  : Smearing - חישוב פקטור ה

  :בעבור משקי הבית שאכן הייתה להם הוצאה חישוב הביטוי

( )[ ]BXההוצאהLNEXPmean i *)( − = SMEAR 

  :ואזי

  :ההוצאה הצפויה על תרופות בעבור משקי בית שאכן הייתה להם הוצאה כלשהי שווה ל

 * SMEAR ( )[ ]BXEXP i *  

  :וההוצאה הצפויה על תרופות בעבור כל משק בית במדגם שווה ל

* SMEAR ( )[ ]BXEXP i   . }ההסתברות שתהיה הוצאה{  * *
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