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  תמצית המחקר 

משווקות תכניות ביטוח משלים  החולים-קופות, 1995מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 

בקרב הבעלות לאורך השנים חלה עלייה ניכרת בהיקפי ). שירותי בריאות נוספים - ן"שבגם הנקרא (

 2006מאז . חלו שינויים בתוכן הכיסוייםמורכבות התכניות ועלתה , הציבור על הביטוח המשלים

כללית " מציעה למבוטחיה אתלית כלשירותי בריאות  :ן"שב תכניות 8 מציעות החולים- קופות

לאומית "את ו" לאומית כסף" מציעה אתשירותי בריאות לאומית ; "כללית פלטינום"ואת " מושלם

מכבי "את שירותי בריאות ומכבי ; "מאוחדת שיא"ו" מאוחדת עדיף"את מאוחדת  חולים-קופת ;"זהב

  ".מכבי מגן זהב"ו" מגן כסף

ידי מרכז -מכון ברוקדייל על-וינט'ג-ם התבקש מאיירסשוק הביטוח המשליבת יוהתפתחוהלאור 

ואת  ,בישראל החולים-קופותהמידע והמחקר של הכנסת לבחון את תכניות הביטוח המשלים של 

  . לאורך זמן תכניות אלההשינויים שחלו ב

בשנת  החולים-קופותידי ארבע -ניתוח משווה בין התכניות שהוצעו על. 1: המחקר בוצע בשני שלבים

תהליכי רישום , מחיר, תנאים ומגבלות, סוג השירותים המוצעים: נערך לפי מדדים אחידיםש ,2006

ניתוח השירותים העיקריים אשר . 2). 2007, גרינברג ואחרים-להרחבה ראו ברמלי(ומימוש הזכאות 

 שלב זה). החולים במתכונתן החדשה-ידי קופות- אז הוצעו התכניות על( 1996לתכניות משנת התווספו 

  . מתואר בדוח הנוכחי

שירות לסל הבסיסי כל פי הקשר של -השירותים שהתווספו על את לבחון. 1 :הן המחקר מטרות

 ;מקומו על פני רצף הטיפול הרפואי ;)רווחה/רפואי(אופי השירות  ;)מרחיב או משפר, משליםשירות (

להעריך את העדיפות  .2; לפי גיל ומצב בריאות ,)הנהנים העיקריים מהשירות(ואוכלוסיית היעד 

בעזרת זאת עשינו ). כולל עלותם(להכללה בסל של השירותים שהתווספו מהיבטים רפואיים וכלכליים 

שוועדת הסל הממלכתית משתמשת בהם הקריטריונים על בסיס , חברי ועדת הסל והמשקיפים

  .   סלבכלל ילה שירות חדש המועמד )להערכתאו (לתעדוף 

האם , מחד: וא תורם לסוגיות מדיניות העומדות כיום לדיון ציבורי ובהןבכך שההיא  המחקר חשיבות

האם יש , מאידךו ?סל הבסיסיה לאר חלק מהשירותים הכלולים בתכניות יהעבליש מקום לשקול 

 שילהנגכדי האם נדרשת התערבות ממשלתית ו? להגביל את השירותים המתווספים לביטוח המשלים

המחקר מספק מידע לציבור אשר יכול לסייע לו בהחלטה , כן-כמו? ת התכניות לכלל האוכלוסייהא

  .האם להיות בעל ביטוח משלים

  שיטת המחקר
דפי מידע על  ,חוליםה-ותעל התקנונים המפורטים של כל קופהתבסס  2006-ניתוח התכניות ב

הוצעו נערכה השוואה בין השירותים ש, לאחר מכן. מסמכי זכויות וחובות עלו ,הפיצו ןופרסומים שה
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ההשוואה בין ממצאי נציגי הקופות אישרו את . 2006-שהיו זמינים בלבין השירותים  1996-בתכניות ב

   1.התכניות של הקופה שלהם

  : באמצעותניתוח השירותים שהתווספו לתכניות הביטוח המשלים נעשה 

  יון השירותיםפִא . 1

  תםועלו הערכת תרומת השירותים לבריאות ולרווחה של המבוטחים. 2

) ראש אגף טכנולוגיות ומידע במשרד הבריאות(ר אסנת לוקסנבורג "בשני שלבים אלו נעזרנו בד

  . וצוותה

פיין כל אחד מהשירותים שהתווספו לפי הקשר של השירות לסל ִא בשלב הראשון צוות המחקר 

; )ר להלןכפי שיוגד, רפואי או רווחה(אופי השירות ; )מרחיב או משפר את הניתן בסל, משלים(הבסיסי 

טיפול רפואי אחר ושירות , טיפולאמצעי , אבחון, מניעה(פני רצף הטיפול הרפואי -יון השירות עלפִא 

  ).הנהנים העיקריים מהשירות לפי גיל ומצב בריאות(ואוכלוסיית היעד ; )אחר

על , עלות השירותיםאת ו של המבוטחים תםולרווח םכדי להעריך את תרומת השירותים לבריאות

טכנולוגיה חדשה  )להערכתאו (לתעדוף שוועדת הסל הממלכתית משתמשת בהם ריטריונים בסיס הק

 יםהשירות 127ם של נבנו קריטריונים מובנים להערכת תרומת ,סל הבסיסיבכלל יהמועמדת לה

. תחומי כיסוימרכזיות של עשרה קבוצות -סווגו לשבע שירותים אלו .לביטוח המשלים פושהתווס

החברים  34-ל ןנשלחו לדירוג הערכת תרומת ,בכל קבוצהשנכללו וט השירותים עם פיר, אלהקבוצות 

כל מעריך התבקש לדרג בין ". סל הבסיסישם הכנסתן בטכנולוגיות ללתעדוף ועדה ו"והמשקיפים של ה

קיבלנו בין . הקצאה מקרית על פיהקבוצות חולקו בין המעריכים . שתיים לארבע קבוצות שירותים

  .נמצאה התאמה גבוהה יחסית בין המעריכיםו, לכל קבוצה של שירותים תשלוש לארבע הערכו

קבוצת תחומי לגבי כל  חושב רוגים של חברי ועדת הסל והמשקיפיםיהציון הממוצע שהתקבל מהד

לא קיבלנו כל . נשלחו למעריכים לעיון חוזר ולתגובה הקבוצותשל כל  ההערכהתוצאות . כיסוי

   .וניותפיון הראשהתנגדות לתוצאות הִא 

כוללות  התרופותת ורשימ. המחקר לא כלל ניתוח של התרופות שנוספו לתכניות הביטוחים המשלימים

כל תכנית משתמשת בשמות , כן-כמו .הן דינמיות יותר מאשר רשימות השירותיםו מאות תרופות

ול ידי צוות המחקר וועדת ההיגוי שהניתוח לא יכל- הוחלט על מסיבות אלו. שונים לאותה תרופה

  .ניתוח של התרופות שהתווספו

  השוואה ה ם העיקריים שלממצאיה
שבע תכניות  - 2006ובסוף , הציעו למבוטחיהן חמש תכניות ביטוח משלים החולים-קופות 1996-ב

   2.)ן"שב -שירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים 

                                                   
  .לא נערך ניתוח של הנתונים הכספיים לצורך ההשוואה   1
התכנית הוצעה ". פלטיניום"את תכנית הרובד השני  2007שירותי בריאות כללית החלה לשווק בפברואר    2

דומה בתחומי הכיסוי שלה " פלטיניום"התכנית . ולכן לא נכללה במחקר, ליך ההערכהלציבור לאחר תה
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אשר מהווים  ,)רופותלא כולל ת(שירותים לתכניות הביטוח המשלים  127התווספו  1996מאז , כאמור

. הביטוח המשלים תועל תכני החולים-קופותואת עיקר ההוצאה של  ,מהתכניות כיוםהארי חלק את 

  . רוב השירותים התווספו לכל התכניות

בכל התכניות  1996-חלק מהקבוצות היו חסרות ב. עשרה קבוצות תחומי כיסוי- השירותים סווגו לשבע

חוות , למשל(וחלקן היה חסר רק בחלק מהתכניות  ,)דיקות גנטיותטיפולי שיקום למבוגרים וב, למשל(

אך התווספו אליהן  1996-תכניות בכל החלק מהקבוצות נכללו כבר ב). ל"דעת שנייה של מומחה בחו

אבזרים רפואיים , טיפול במצב רפואי קשה :לקבוצותשירותים חדשים התווספו , למשל(שירותים 

עשרה הקבוצות מפורטת בדוח - הרשימה המלאה של שבע). דנטיהטיפולי שיניים ואורתו, מושתלים

  . המחקר

  פיון השירותים שהתווספו אִ . 1
  .לפי מספר ממדיםאופיינו השירותים שהתווספו , כאמור

  פני רצף הטיפול הרפואי-קטגוריות לאפיון השירות על 1.1

, ראשונית(תי מניעה נמצא כי שליש מהשירותים שהתווספו לתכניות הביטוחים המשלימים הם שירו

 תומך-ציוד רפואי לשימוש כרוניבין שירותי המניעה הבולטים ניתן למצוא ). שניונית או שלישונית

 ;בדיקות תקופתיות ;)חגורת גב, חגורת בטן, נים ותומכיםימג, נעליים אורתופדיות, כגון מדרסים(

הבראה  ;יעות ספורטשיקום פצ ;סדנאות לתחומי אורח חיים בריא ;בדיקות אחרות וחיסונים

, כגון מכשירים למדידת סוכר(ומכשירים לבדיקה עצמית  ;והתעמלות שיקומית לאחר אירוע לב

  ). שעון דופק וכושר, דם-לחץלבדיקת 

ציוד רפואי לשימוש בין האמצעים הבולטים ניתן למנות . שליש מהשירותים הם אמצעי טיפול במחלות

השתלות וטיפולים , טיפול בטחורים ובפיסורה, ל"מומחה מחו חוות דעת שנייה של רופא, טיפולי-כרוני

  . ל למניעת נכות"מצילי חיים או טיפולים בחו

הפריה , טיפולי שיניים ואורתודנטיה, למשל" (טיפול רפואי אחר"עשרה אחוזים מהשירותים אופיינו כ

 כגון(ות לאבחון שמונה אחוזים מהשירותים הם פרוצדור). וטיפולים באמצעות גלי הלם, גופית-חוץ

  ).ובדיקות לנשים בהיריון וליילודים ,אבחון דידקטי ללקויות למידה ואבחון הפרעות קשב וריכוז

, ייעוץ דיאטטי או תזונתי, קורס הכנה ללידה" (שירות אחר"שישה עשר אחוזים מהשירותים אופיינו כ

פולים בהפרעות בתפקוד טי, קבלת אישורים רפואיים, טיפולים רפואיים בבית, בדיקות לספורטאים

שמונה אחוזים מהשירותים הם פרוצדורות לאבחון ). ם ועודטיפולים בבעיות נחירה ואף סתּו, המיני

  ).ובדיקות לנשים בהיריון וליילודים ,כגון אבחון דידקטי ללקויות למידה ואבחון הפרעות קשב וריכוז(

                                                                                                                                                                     

הכללתה במחקר כדי לפגוע - להערכתנו אין באי, ולכן, חולים מאוחדת- של קופת" מאוחדת שיא"לתכנית 
 . ברלוונטיות הממצאים
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  הקשר של השירות לסל הבסיסי 1.2

 -שירות משלים  :שלוש הבחנות על פי, הקשר שלהם לסל הבסיסי ל פיעאפיון השירותים נעשה גם 

, יותר כסף(שירות המרחיב את הניתן בסל הבסיסי  -שירות מרחיב ; שירות שאינו כלול בסל הבסיסי

של השירותים או הכיסוי  הקבלהמשפר את תנאי  -שירות משפר ו; )יותר טיפולים או שירותים

  ).טיפן פרניתן באו(בסל הבסיסי  יםהכלול

סל בין המשלים לשל הביטוח אפיון השירותים לפי הבחנות אלה מלמד על הקשר בין סל השירותים 

האם תמקד בשאלה המשלים יטוח הבשל ההדיון הציבורי על תוכן סל השירותים . השירותים הבסיסי

  . יסימשפרים את הניתן בסל הבסמרחיבים או , המשלימיםלהציע שירותים  החולים-קופותלאפשר ל

 השירותים המרחיביםאת אפשר למצוא . רוב השירותים שהתווספו מרחיבים את הניתן בסל הבסיסי

 ,תומך-כרונילשימוש  ;לשימוש זמני, טיפולי-לשימוש כרוניציוד רפואי  :הבולטים בתחומי הכיסוי

 ;דיםבדיקות לנשים בהיריון וליילו ;גופית לילד שלישי ומעלה-הפריה חוץ ;אחר כרונילשימוש ו

ובדיקות  ;רפואיים-הבראה ושירותים פרה ;ל"השתלות וטיפולים להצלת חיים או למניעת נכות בחו

  .וחיסונים

נכללים בקטגוריה  1996נמצא כי רק מספר קטן של שירותים שהתווספו מאז  .השירותים המשפרים

התייעצות עם , ל הניתנים לביצוע בישראל"ניתוחים בחו: והבולטים בהם הם, של שירותים משפרים

לידה , חולים פרטי-גופית לשני ילדים ראשונים בבית-הפריה חוץ, ל או הבאתו לארץ"מומחה בכיר בחו

  . פרטית ואחות פרטית

בסל הבסיסי נמצאים בתחומי הרפואה  ניםניתשירותים הל השירותים המשלימיםהבולטים מבין 

ניתוחים , לשימוש כרוני לסוגיופואי ציוד ר, טיפולי שיניים ואורתודנטיה, המונעת ורפואת הספורט

שירותים אלה מהווים רק חלק  .פלסטיים וטיפולים להאטת הזדקנות העור ומכשירים לבדיקה עצמית

  .1996קטן מהשירותים שנוספו מאז 

  רפואי או רווחה: אופי השירות 1.3

ים שהתווספו עולה כי רוב השירות 1996מניתוח השירותים שהתווספו לתכניות הביטוח המשלים מאז 

חוות דעת שנייה , טיפולי שיניים, לשימוש כרוני לסוגיוציוד רפואי כגון (הם שירותים רפואיים ) 80%(

בלבד  12%כשירותי רווחה ניתן לסווג ). טיפול במצב רפואי קשה ועוד, ל"של רופא מומחה בחו

, ות לספורטאיםבדיק, בין שירותי הרווחה נזכיר את קורס הכנה ללידה. מהשירותים שהתווספו

טיפולים בהפרעות , ניתוחים פלסטיים וטיפולים להאטת הזדקנות העור, לידה פרטית, טיפולי הפריה

תלוי  ,שמונה אחוזים יכולים להיחשב כשירותים רפואיים או כרווחה. בתפקוד המיני והבראה ליולדת

ריפוי , ריפוי במוזיקה, לידה בניתוח קיסרי פרטי, טיפולי פסיכותרפיה(בהשקפת עולמו של המעריך 

   ).רכיבה טיפולית וכדומה, טיפולי הידרותרפיה, באומנות
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  אוכלוסיית היעד  1.4

 בהםסיכוי גבוה להשתמש  ןת היעד שיש להואוכלוסיגיל ומצב הבריאות של לפי אופיינו השירותים 

, כרוניים חולים(חולים , קשישים, משפחות צעירות וילדים, בריאים): הנהנים העיקריים מהשירות(

  . וכלל האוכלוסייה) חולים במחלות קשות וחולים קלים

הם שירותים  1996מהאפיון עלה כי כמחצית השירותים שהתווספו לביטוחים המשלימים מאז 

שירותים הבולטים הבין ). קשים או קלים, חולים כרוניים(שהנהנים העיקריים מהם הם אנשים חולים 

חוות דעת שנייה של רופא , )תומך ואחר, טיפולי(שימוש כרוני לציוד רפואי לאנשים חולים נציין 

הבראה לאחר אירוע לב , להצלת חיים או למניעת נכותל "בחוהשתלות וטיפולים , ל"מומחה מחו

  . מכשירים לבדיקה עצמית ועוד, והתעמלות שיקומית לאחר אירוע לב

, רפואה מונעת ורפואת ספורט :למשפחות צעירות ולילדים, כחמישית מהשירותים מיועדים לבריאים

אבחון , ל"חיסונים למטיילים בחו, בדיקות לנשים בהיריון וליילודים, טיפולי הפריה ולידה פרטית

כעשירית מהשירותים . רפואיים לילדים ועוד-טיפולים פרה, אבחון הפרעות קשב וריכוז, דידקטי

שיקום , וריפוי בעיסוק לקשישיםטיפולי פיזיותרפיה , טיפולים רפואיים בבית: מיועדים לקשישים

שאר השירותים אופיינו כשירותים לכלל . ועוד ,פעילות גופנית מבוקרת לבעלי גורמי סיכון, דיבור

, טיפולי פסיכותרפיה, ניתוחים פלסטיים, ייעוץ דיאטטי, טיפולי שיניים ואורתודנטיה(האוכלוסייה 

  ).בדיקות אונקוגנטיות ועוד, טיפולי הידרותרפיה

  רכת תרומת השירותים שהתווספו לתכניות הביטוח המשלים ועלותםהע. 2
 אתו 1996ות הביטוח המשלים מאז תכניהשירותים שהתווספו לתרומת  בשלב השני הערכנו את

  . הציון הממוצע שהתקבל מהדירוגים על פי הערכהתוצאות סיכום להלן . עלותם

נפשי , לתפקוד כללי, ואה בעתידמניעת תחללתרומת השירותים שהתווספו להארכת חיים ו 2.1
  ולתפקוד פיזי ,וחברתי

מניעת תחלואה ללהארכת חיים וכל קבוצת שירותים  ה שלהמעריכים התבקשו לדרג את תרומת

  . תורם באופן מלא 10לבין  ,כלל לא תורם 1סולם בין  על פי בעתיד

טיפול : 5-צע הגבוה ממספר קבוצות בלטו עם ציון ממו. 4.0הקבוצות היה  17הציון הממוצע של כל 

ורפואה מונעת ) 6.9(בדיקות אונקוגנטיות  ,)7.2(בדיקות תקופתיות וחיסונים , )7.5(במצב רפואי קשה 

 ציוד רפואי, )1(בהן הפריה ולידות פרטיות , נמוך מאודציון קיבלו מספר קבוצות , במקביל). 6.7(

יתר תשע ). 2.3(ל "ה של רופא מומחה בחווחוות דעת שניי) 1.6(לקויות למידה , )1( אחר-כרונילשימוש 

  ).5-ל 3בין (הקבוצות קיבלו ציון בינוני 

את ונפשי וחברתי , לתפקוד כלליהתבקשו המעריכים להעריך את התרומה של כל קבוצה , בנוסף

הציון הממוצע של התרומה ). במידה רבה 10בכלל לא ועד  1-סולם מ על פי( לתפקוד פיזי התרומה

, 3.9-ו 5.7(תרומה לתפקוד פיזי ה לשפשי וחברתי היה גבוה יותר מהציון הממוצע נ, לתפקוד כללי

  ).בהתאמה
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לקויות : נפשי וחברתי, תרומה לתפקוד כללילגבי ה 5-קיבלו ציון גבוה מקבוצות ה 17מתוך  תשע

קשה טיפול במצב רפואי , )7.2( אחר-כרונילשימוש  ציוד רפואי, )7.2(רפואי -הבראה ופרה, )7.4(למידה 

טכנולוגיות , )6.2(רפואה משלימה ומענה לצרכים נתפסים , )6.9(טיפולי -לשימוש כרוני ציוד רפואי, )7(

ציון שתי קבוצות קיבלו ). 5.9(ורפואה מונעת ) 6.1( תומך-כרונילשימוש  ציוד רפואי, )6.1(לשימוש זמני 

  .)2.4(שונים ושירותים  )2.7(ל "חוות דעת שנייה של רופא מומחה בחו :משלושנמוך 

, )6.4(טיפול במצב רפואי קשה : פיזיהתרומה לתפקוד לגבי ה 5-קיבלו ציון גבוה מבלבד ארבע קבוצות 

, לעומת זאת). 5.2(ורפואה מונעת ) 5.4(טיפולי -לשימוש כרוני ציוד רפואי, )5.8(רפואי -הבראה ופרה

חוות דעת שנייה של רופא מומחה  ,)2.6(בדיקות לנשים בהיריון : הן 3- הקבוצות שקיבלו ציון נמוך מ

  ). 1.3(וטיפולי הפריה ולידות פרטיות ) 1.8(ל "בחו

  היבטים כלכליים של השירותים שהתווספו   2.2

עלות : לפי שלושה קריטריונים כלכלייםשהתווספו המעריכים התבקשו להעריך את השירותים 

מהכנסת השירות פוי למערכת תועלת הצ-יחס עלות; היקף השימוש בידי המבוטחים; השירות לפרט

  .לסל

קבוצת השירותים בטיפול במצב . כיקרות מאוד למבוטח ידי המעריכים-הוגדרו עלמספר קבוצות 

טיפולי : השירותיםקבוצות . היו היקרות ביותררפואי קשה וקבוצת טיפולי הפריה ולידות פרטיות 

לעומת . ו גם הן יקרות למבוטחהיל "שיניים ואורתודונטיה וחוות דעת שנייה של רופא מומחה בחו

  .הייתה הזולה ביותר "רפואיים-הבראה ושירותים פרה"קבוצת השירותים , זאת

 ,לקויות למידה ובדיקות נשים בהיריוןאבחון , רפואה משלימה, רפואה מונעת :השירותיםקבוצות 

  . היקף שימוש גבוה ותכבעלהוערכו 

כנס לסל נמוך יי למערכת הבריאות אם השירות יתועלת צפו-עם יחס עלותקבוצת השירותים שדורגה 

בין השירותים שהוכללו . אחר-כרונילשימוש הציוד הרפואי קבוצת הייתה ) כדאית ביותר(ביותר 

אה נוכרית לחולה פֵ , משקפי שמש ללבקניים, שברים/בקבוצה זו היו מכשור אורתופדי לייצוב פרקים

בסעיף  נהדוישנ( ם הערכה של התועלת מהשירותיםגשיקף יש לשים לב כי קריטריון זה . אונקולוגי

  . )הקודם

- ציוד רפואי לשימוש כרוני, מכשירים לבדיקה עצמית: הןלמערכת  דורגו ככדאיותשקבוצות נוספות 

  . ובדיקות אונקוגנטיות ,בדיקות תקופתיות וחיסונים, טיפול במצב רפואי קשה, תומך

היא חוות דעת וקיבלה את הציון הגבוה ביותר צות מבין כל הקבוביותר כדאית -הקבוצה שדורגה כלא

  . ל"שנייה של רופא מומחה בחו

  עדיפות להכללה בסל והשוואה לשירותים אחרים  2.3

נמוך מאוד ועד  1-מ(השירותים בסל הבסיסי לתת ציון כללי האם יש להכליל את המעריכים התבקשו 

   . )גבוה מאוד 10
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קבוצות השירותים  17הממוצע הכולל של , שייכנסו לסל לפי התעדוף של המעריכים את השירותים

בדיקות נשים , )8.3(טיפול במצב רפואי קשה , למשל. שש קבוצות קיבלו ציון הגבוה מחמש. 5.0 היה

קבוצות קיבלו  8, לעומתן). 7(ובדיקות אונקוגנטיות ) 7(בדיקות תקופתיות וחיסונים , )7.5(בהיריון 

חוות דעת שנייה של רופא מומחה : ביותר היוציון הנמוך יבלו את השקקבוצות ה. ציון הנמוך מחמש

יתר הקבוצות קיבלו  ).3(וטיפולי הפריה ולידות פרטיות ) 2.7(מכשירים לבדיקה עצמית , )2.5(ל "בחו

  . 5את הציון 

, ידי השירותים שהוערכו-לצרכים הנענים עלמה -במידתמענה בסל כדי לבחון האם יש כבר , בנוסף

נמוך מאוד ועד  1-מ(המעריכים לדרג עד כמה שירותים עם מאפיינים דומים נכנסו לסל בעבר התבקשו 

שתי . נכנסו לסל שירותים דומיםאת הקריטריון  3.9המעריכים דירגו בממוצע בציון ). גבוה מאוד 10

ובדיקות לנשים ) 8.5(קבוצת השירותים בטיפול במצב רפואי קשה : הקבוצות שקיבלו ציון גבוה הן

  ). 6.5(בהיריון 

  סיכום
שירותים את המרחיבים שירותים הרובם  ,מהמחקר עולה כי התווספו שירותים רבים ומגוונים

כרוניים או החולים של רובם היא ה ואוכלוסיית היעד ;רפואייםשירותים  ;הניתנים בסל הבסיסי

ש ובראשונה החולים הוסיפו ברא-קופותלפיה מפריכים את הטענה  ממצאים אלו. קשיםהחולים ה

  . שירותים שהיו אטרקטיביים במיוחד לצעירים ולבריאים

בשלב הקודם נבחנו , אולם. בשלב זה של המחקר לא נבדקה האטרקטיביות של השירותים לפי הכנסה

להיות יותר  שם למדנו שייתכן שהתכניות עשויות. התנאים הקשורים לתשלומי ההשתתפות העצמית

אשר יכולים להרשות לעצמם להשתמש בשירותים המכוסים  ,אטרקטיביות לבעלי הכנסה גבוהה

מחקר עתידי על שיעורי השימוש בתכניות לפי קבוצות אוכלוסייה יכול לשפוך אור על סוגיה . בתכניות

  .זו

בסל הבריאות הבסיסי את השירותים שהתווספו לתכניות  להכלילהאם יש מקום בבחינת השאלה 

גם דורגו וקיבלו ציונים גבוהים גם בתעדוף להכללה בסל תים שיש קבוצות שירוכי  נומצא 1996מאז 

בדיקות , טיפול במצב רפואי קשה :הקבוצות הן). תועלת-במונחים של יחס עלות(ככדאיות למערכת 

 . תקופתיות וחיסונים ובדיקות אונקוגנטיות

  .  מאז ביצוע המחקרבסל  וחלק מהשירותים בקבוצות אלו אכן הוכלל

הקשר : בהם, ל בתכניות הביטוח המשליםופות ישנם שיקולים רבים בהחלטה מה לכליש לזכור כי לקו

, שיפור שירות הקופה באופן כללי, סל הבסיסיהבין משלים לביטוח הבין הכיסויים בשנידון לעיל 

המחקר לא בדק האם בעלי הביטוח . הגדלת רווחי הקופה מהביטוח המשלים וכלי שיווקי של הקופה

יחס טוב יותר , קלות קבלת טיפול רפואי, קיצור תורים(ירות מועדף בסל הבסיסי המשלים זוכים לש

   .או שקיימת התניית שירות של הסל הבסיסי בקיום ביטוח משלים ,)של נותני השירות

ר יהעבלהאם יש מקום לשקול , מחד: על סוגיות מדיניות ובהןאור ממצאי המחקר יכולים להשליך 

האם יש להגביל את השירותים , מאידךו ?סל הבסיסיה לאניות חלק מהשירותים הכלולים בתכ



  

viii  

ת התכניות לכלל א שילהנגכדי האם נדרשת התערבות ממשלתית ו? המתווספים לביטוח המשלים

  ? ידי סבסוד התכניות לאוכלוסיות חלשות-על, למשל ,האוכלוסייה

תוך שימוש בממצאי  בהמשך יהיה חשוב לבחון את היתרונות והחסרונות של כל אחת מסוגיות אלו

  . המחקר הזה ומקורות מידע אחרים

  .האם להיות בעל ביטוח משליםחליט הלהמחקר מספק מידע לציבור אשר יכול לסייע לו , כן-כמו

ן היתרונות מה, בין היתר. שאלות למחקר עתידי ועולות בו, זהו מחקר ראשוני בסוגיה חשובה זו

מצד אחד בחירה לפי יאפשרו תכניות אשר ה לשים רבדים נוספ יבחנווהחסרונות של אפשרויות ש

רפואה לעשירים  כיוון שלבועשויים להוביל עקרון השוויוניות ישחקו את אחר הצד הומ ,העדפה אישית

  . ורפואה לעניים

והסיכון  שאלה אחרת הדורשת מחקר מקיף היא שאלת הוגנות מחיר התכניות לעומת הכיסויים

  . עצמית והנחות כולל תשלומי השתתפות, האקטוארי

השינוי . סל שירותי הביטוח המשלים נשאר יציב יחסית ,)2010-2006( מחקר הנוכחישלאחר התקופה ב

והורחב תחום  )שנמצאות מחוץ לתחומו של המחקר(קשור לתרופות מרשם  סל זההעיקרי שחל ב

מליץ שהניתוח צוות המחקר מ. הן בתכניות הביטוח המשלים והן בסל הבסיסי ,הכיסוי טיפול שיניים

  .המובא במחקר יעודכן מדי כמה שנים
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  מבוא .1

משווקות תכניות ביטוח משלים  החולים-קופות, 1995מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 

של הבעלות לאורך השנים חלה עלייה ניכרת בהיקפי ). שירותי בריאות נוספים - ן"שב גםקרא הנ(

נכון להיום . חלו שינויים בתוכן הכיסוייםמורכבות התכניות ועלתה , הציבור על הביטוח המשלים

כללית " מציעה למבוטחיה אתכללית שירותי בריאות  :ן"שב תכניות 8 מציעות החולים- קופות

לאומית "את ו" לאומית כסף" מציעה אתשירותי בריאות לאומית ; "כללית פלטינום"את ו" מושלם

מכבי "את שירותי בריאות ומכבי ; "מאוחדת שיא"ו" מאוחדת עדיף"את מאוחדת  חולים-קופת ;"זהב

  ".מכבי מגן זהב"ו" מגן כסף

י מרכז המידע יד-מכון ברוקדייל על-וינט'ג-לאור התפתחות שוק הביטוח המשלים התבקש מאיירס

השינויים בישראל ואת  החולים- קופותוהמחקר של הכנסת לבחון את תכניות הביטוח המשלים של 

  . לאורך זמן תכניות אלהשחלו ב

בשנת  החולים-קופותידי ארבע -ניתוח משווה בין התכניות שהוצעו על. 1: המחקר בוצע בשני שלבים

תהליכי רישום , מחיר, תנאים ומגבלות, וצעיםסוג השירותים המ: נערך לפי מדדים אחידיםש ,2006

ניתוח השירותים העיקריים אשר . 2). 2007, גרינברג ואחרים-להרחבה ראו ברמלי(ומימוש הזכאות 

החולים במתכונתן -ידי קופות-אז הוצעו התכניות על( 1996משנת התווספו לתכניות המוצעות 

  . שלב זה מתואר בדוח הנוכחי). החדשה

שירות (פי הקשר של השירות לסל הבסיסי -השירותים שהתווספו על את לבחון. 1 :ןה המחקר מטרות

מקומו על פני רצף הטיפול הרפואי , )רווחה/רפואי(אופי השירות , )מרחיב או משפר, משלים

להעריך את העדיפות . 2; לפי גיל ומצב בריאות) הנהנים העיקריים מהשירות(ואוכלוסיית היעד 

זאת עשינו בעזרת ). כולל עלותם(תים שהתווספו מהיבטים רפואיים וכלכליים להכללה בסל של השירו

שוועדת הסל הממלכתית משתמשת בהם הקריטריונים על בסיס , חברי וועדת הסל והמשקיפים

  .   סלבכלל ילה שירות חדש המועמד )להערכתאו (לתעדוף 

האם , מחד: לדיון ציבורי ובהןבכך שהוא תורם לסוגיות מדיניות העומדות כיום היא  המחקר חשיבות

האם יש , מאידךו ?סל הבסיסיה לאר חלק מהשירותים הכלולים בתכניות יהעבליש מקום לשקול 

 שילהנגכדי האם נדרשת התערבות ממשלתית ו? להגביל את השירותים המתווספים לביטוח המשלים

התפתחות של הביטוחים ממצאי שלב זה מלמדים על כיוון ה, בנוסף? ת התכניות לכלל האוכלוסייהא

 .האם הם אטרקטיביים במיוחד לאוכלוסיות מסוימות, ובפרט, המשלימים

השינויים שחלו בתכניות הממצאים לגבי  יוצגו 3פרק ב. בפרק הבא נציג את מערך המחקר ומטרותיו

, על פני רצף הטיפול הרפואי אפיון השירותים שהתווספו כולל. 2006-1996הביטוח המשלים בשנים 

פרק ב. ואוכלוסיית היעד של השירות ,)רפואי או רווחה(שר של השירות לסל הבסיסי ואופי השירות הק

להארכת חיים ומניעת תחלואה  של השירותים שהתווספוהערכת התרומה הממצאים לגבי גם  יוצגו זה

 ;היבטים כלכליים של השירותים שהתווספול ;נפשי וחברתי ולתפקוד הפיזי, כללילתפקוד  ;בעתיד



  

2 

בסוגיות נדון  חשל הדו) 4פרק (בפרק האחרון . עדיפות להכללת השירותים שהתווספו לסל הבסיסילו

  . העולות מן הממצאים

כולל ניתוח נתונים מסקרי אוכלוסייה וכן  2011בשנת להרחבה על שוק ביטוחי הבריאות בישראל 

  ). עומד להתפרסם(גרוס וישראל , גרינברג-נתונים כספיים ראה ברמלי

  מערך המחקר מטרות ו .2

  מטרות שלב זה של המחקר 2.1

 2006-1996לתכניות הביטוח המשלים בשנים השירותים שהתווספו  את לבחון. 1 :הן המחקר מטרות

אופי השירות  ;)מרחיב או משפר, משליםשירות (שירות לסל הבסיסי כל פי הקשר של -על

 ,)הנהנים העיקריים מהשירות(לוסיית היעד מקומו על פני רצף הטיפול הרפואי ואוכ ;)רווחה/רפואי(

להעריך את העדיפות להכללה בסל של השירותים שהתווספו מהיבטים . 2; לפי גיל ומצב בריאות

על בסיס , בעזרת חברי ועדת הסל והמשקיפיםזאת עשינו ). כולל עלותם(רפואיים וכלכליים 

 שירות חדש המועמד )הערכתלאו (שוועדת הסל הממלכתית משתמשת בהם לתעדוף הקריטריונים 

  .   סלבכלל ילה

  מערך המחקר 2.2
  :המחקר בוצע בשני שלבים

 2006בשנת  החולים-קופותידי ארבע -ניתוח משווה בין התכניות שהוצעו עלראשון נעשה הבשלב 

, סוג השירותים המוצעים: הניתוח המשווה נערך לפי מדדים אחידים )2007, גרינברג ואחרים-ברמלי(

להרחבה ( ומתואר בדוח קודם של מחקר זה תהליכי רישום ומימוש הזכאות, מחיר, גבלותתנאים ומ

השימוש , כי השפה המשפטית התבררמחקר השל הראשון שלב ב. )2007 ,ואחרים גרינברג-ברמלי ורא

על האדם הנזקק לברר ולהבין בעצמו מהם התנאים ותחומי  מקשים ,וריבוי הפרטיםים נחבמוהשונה 

שאלות ספציפיות משירותי  לעהמבוטח יכול לקבל תשובות . עים לו מהביטוח המשליםהמגי הכיסוי

ייתכנו מצבים שהוא אינו ממצה את , לכן. הוא צריך לדעת מה לשאול, אולם, המידע של הקופה

קל על הציבור ניתן לנקוט כדי להבהן הצענו שורה של דרכים  הראשוןשלב הבסיכום ממצאי . זכויותיו

  .אות ובהשוואה בין התכניותמימוש הזכאת 

השירותים  בגיןכל התכניות גובות השתתפות עצמית של המחקר מצאנו כי  הראשוןבשלב , כן-כמו

 -  חלקו ,חלק מהתכניות משלמות ישירות לספקים שבהסכם והמבוטח משלים את ההוצאה. המכוסים

תכנית קובעת את  הקושי בהשוואה נובע מכך שכל. משפות כנגד קבלות בשיעור מסוים מההוצאה

  .ההשתתפות העצמית בדרכים שונותאו את סכום  שיעור

ההשתתפות , )ל וטיפולי הפריה"השתלות וטיפולים בחו, ניתוחים(י הקטסטרופה יבתחום כיסו

יחסית אמנם בתחומי הכיסוי השגרתיים נמוכה ההשתתפות העצמית . העצמית מגיעה לאלפי שקלים

מאות לעד והתשלום בפועל תוך יא יכולה להגיע לשיעור גבוה מאולם ה, י הקטסטרופהילתחומי כיסו

   .שקלים
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הוצעו אז ( 1996משנת ות תכניהשירותים העיקריים אשר התווספו לשל  ניתוחשני נעשה הבשלב 

שלב זה של המחקר  ו שלחשיבות 2006.3שנת לועד  )במתכונתן החדשה החולים-קופותידי -ות עלתכניה

בוחן באיזו מידה ניתן לראות את השירותים שהתווספו ככאלה  כך שהואבהיא  מתואר בדוח הנוכחיש

כך מאפשר המחקר לבחון את מדיניות הממשלה לגבי . שהיה מקום להכלילם בסל הבריאות הבסיסי

ואת מדיניות הקופות לגבי מתן שירותים שאינם , הכללת שירותים וטכנולוגיות בסל הבריאות הבסיסי

, בכלל שלב זה מלמדים על כיוון ההתפתחות של הביטוחים המשלימים ממצאי, בנוסף. בסל הבסיסי

   .ובפרט האם הם אטרקטיביים במיוחד לאוכלוסיות מסוימות

  שיטות המחקר 2.3
דפי מידע על  ,על התקנונים המפורטים של כל קופההתבסס  2006-בו 1996-בות תכניניתוח ה

נערכה השוואה בין השירותים , לאחר מכן. ותמסמכי זכויות וחובכן על ו ,קופות הפיצוופרסומים שה

ההשוואה ממצאי נציגי הקופות אישרו את . 2006-שהוצעו בלבין השירותים  1996-שהוצעו בתכניות ב

ות תכנישירותים שהתווספו ל 127מההשוואה הופקה רשימה של  .ות של הקופה שלהםתכניבין ה

ות תכנינגרעו מהר קטן של שירותים מספ 4.)לא כולל תרופות( בתקופת המחקרהביטוח המשלים 

או שהם נכללו בסל  ,כיסוי מתקדם יותר/מענה בצורה של שירותלהם ניתן משום ש במהלך השנים

  . )סטנט סייפר, למשל(הבסיסי 

והערכת סיווגם , אפיון השירותים ידי-עלות הביטוח המשלים נעשה תכניהשירותים שהתווספו ל ניתוח

תוח לא כלל ניתוח נתונים כספיים על הוצאות והכנסות התכניות הני .לבריאות המבוטח תרומתם

  . מהשירותים

  אפיון השירותים שהתווספו. א

ראש אגף טכנולוגיות ומידע ( לוקסמבורגר אסנת "דהיועצת למחקר בעזרתה של  ,צוות המחקר

 שהתווספו לפי הקשר של השירות לסלכל אחד מהשירותים את  אפיין ,צוותהו )במשרד הבריאות

; )כפי שיוגדר להלן ,רווחה אורפואי (אופי השירות ; )את הניתן בסל מרחיב או משפר, משלים(הבסיסי 

טיפול רפואי אחר , אמצעי טיפול, אבחון, מניעה(פני רצף הטיפול הרפואי -השירות עלמקומו של 

 אפיוןאי ממצ. )הנהנים העיקריים מהשירות לפי גיל ומצב בריאות(ואוכלוסיית היעד ; )ושירות אחר

  . 3.1השירותים מוצגים בפרק 

  ועלותם הערכת תרומת השירותים שהתווספו. ב

נבנו קריטריונים  ,סל הבסיסיבכלל יעל בסיס הקריטריונים להערכת טכנולוגיה חדשה המועמדת לה

ר לוקסנבורג וצוותה "בעזרתה של ד .מובנים להערכת תרומת השירות שהתווסף לביטוח המשלים

קבוצות . )'נספח גראו ( עשרה קבוצות תחומי כיסוי מרכזיות-ותים שהתווספו לשבעהשיר 127סווגו 

                                                   
  .לא נעשה ניתוח של כל השירותים בתכניות  3
מכיוון שרשימות התרופות . ביטוחים המשלימים כוללת מאות תרופותרשימת התרופות שנוספו לתכניות ה 4

ומכיוון שכל תכנית משתמשת , הכלולות בביטוחים המשלימים הן דינמיות יותר מאשר רשימות השירותים
ידי צוות המחקר וועדת ההיגוי שהניתוח לא יכלול ניתוח של -בשמות שונים לאותה תרופה הוחלט על

 . התרופות שהתווספו
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עדה להכנסת וו"החברים והמשקיפים של ה 34-נשלחו לבכל קבוצה השירותים פירוט והכיסוי 

בין שתיים לארבע כל מעריך התבקש לדרג . כדי שידרגו את תרומתם "טכנולוגיות לסל הבסיסי

לכל קבוצה של שירותים . הקצאה מקרית על פיחולקו בין המעריכים  הקבוצות. קבוצות שירותים

  .)'ראו נספח ד( המעריכים יחסית ביןנמצאה התאמה גבוהה כאשר , ותכקיבלנו בין שלוש לארבע הער

רוגים של חברי ועדת הסל יחושב הציון הממוצע שהתקבל מהד כיסויהתחומי קבוצת לגבי כל 

לא קיבלנו כל . נשלחו למעריכים לעיון חוזר ולתגובה הקבוצות תוצאות האפיון של כל. והמשקיפים

ות תכניממצאי הערכת תרומת השירותים שהתווספו ל. האפיוןהראשוניות של התנגדות לתוצאות 

  . 3.2 מוצגים בפרק

  שינויים שחלו בתכניות הביטוח המשלים לאורך זמן : ממצאים. 3

תכניות שבע  - 2006בסוף ו ,יות ביטוח משליםחמש תכנ 1996-בהציעו למבוטחיהן  החולים- קופות

   5.)ן"שב -שירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים 

אשר מהווים חלק  )לא כולל תרופות( ות הביטוח המשליםתכנישירותים ל 127התווספו  1996מאז 

על  החולים-קופותעיקר ההוצאה של  ואת ,)האקטואריעיקר הפרמיה בתמחור (ות כיום תכניהעיקרי מ

  . תכניתה

חלק  .ותתכנירוב השירותים התווספו לכל ה .עשרה קבוצות תחומי כיסוי-לשבעהשירותים סווגו 

 ;)בדיקות גנטיותוטיפולי שיקום למבוגרים , למשל(ות תכניבכל ה 1996-ב ותחסר וקבוצות היהמ

צות חלק מהקבו .)ל"מומחה בחושל חוות דעת שנייה , למשל(ות תכניהרק בחלק מ ותחסר והי ןחלקו

לקבוצות שירותים חדשים התווספו , למשל( שירותיםאליהן אך התווספו  1996-ות בתכניכבר בנכללו 

   ).טיפולי שיניים ואורתודנטיהל, אבזרים רפואיים מושתליםל, טיפול במצב רפואי קשה

  

 1996הביטוח המשלים של הקופות מאז  תכניות לשקבוצות תחומי הכיסוי שאליהן התווספו שירותים 

  :)קבוצותה 17-שנכללו בהשירותים לפירוט  'ראה נספח ב(

  טיפולי-ציוד רפואי לשימוש כרוני .1

  טכנולוגיות לשימוש זמני .2

  תומך-ציוד רפואי לשימוש כרוני .3

  אחר-ציוד רפואי לשימוש כרוני .4

  רפואה מונעת ורפואת ספורט .5

  טיפולי שיניים ואורתודנטיה .6

                                                   
התכנית הוצעה ". פלטיניום"החלה שירותי בריאות כללית לשווק את תכנית הרובד השני  2007בפברואר    5

דומה בתחומי הכיסוי שלה " פלטיניום"התכנית . ולכן לא נכללה במחקר, לציבור לאחר תהליך ההערכה
פוגעת הכללתה במחקר אינה - להערכתנו אי, ולכן, חולים מאוחדת-של קופת" מאוחדת שיא"לתכנית 

 .ברלוונטיות הממצאים
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  ל"חוות דעת שנייה של רופא מומחה בחו .7

  ריה ולידה פרטיתטיפולי הפ .8

  )כגון ניתוחים פלסטיים וטיפולי פסיכולוג(רפואה משלימה ומענה לצרכים נתפסים  .9

  בדיקות לנשים בהיריון וליילודים .10

  אבחון דידקטי ללקויות למידה ואבחון הפרעות קשב וריכוז .11

  טיפול במצב רפואי קשה .12

  רפואיים-הבראה ושירותים פרה .13

  בדיקות תקופתיות ואחרות וחיסונים .14

  ות אונקוגנטיותבדיק .15

 מכשירים לבדיקה עצמית .16

, המבוטחטיפולים רפואיים בבית , הסעה דחופה באמבולנס, טיסה לתושבי אילת(שירותים שונים   .17

  ) ל הניתנים לביצוע בישראל"ניתוחים בחו, אישורים רפואיים

  השירותים שהתווספו  אפיון 3.1
השירותים  127כל אפיינו את  ,ותהר אסנת לוקסנבורג וצו"בהתייעצות עם ד, צוות המחקרחברי 

, )'אבחון וכו ,מניעה, למשל( השירות על פני רצף הטיפול הרפואימקום  על פי ,ותתכנישהתווספו ל

אופי השירות , )מרחיב או משפר, משליםביטוח , לדוגמה(הקשר של השירות לסל הבסיסי 

  .)יל ומצב בריאותהנהנים העיקריים מהשירות לפי ג(ת היעד וואוכלוסי ,)רווחה/רפואי(

  פני רצף הטיפול הרפואי-על השירותקטגוריות לאפיון  .א

  :לפי הקטגוריות הבאותנעשה פני רצף הטיפול הרפואי  עללפי מקומם סיווג השירותים 

 מניעה:  

 מניעת המחלה -מניעה ראשונית  -

  איתור מוקדם של מחלה -מניעה שניונית  -

   חלה או התקף חוזר של מחלהדרדרות המישיקום ומניעת ה -מניעה שלישונית  -

  אבחון 

 במחלה אמצעי טיפול:  

  במחלה קלה עד בינוניתאמצעי טיפול  -

 קשהבמחלה אמצעי טיפול  -

 טיפול רפואי אחר 

 ירות אחרש 



  

6 

, ראשונית(שירותי מניעה ות הביטוחים המשלימים הם תכנימהשירותים שהתווספו ל שלישנמצא כי 

- ציוד רפואי לשימוש כרוניתי המניעה הבולטים ניתן למצוא בין שירו. )1לוח ( )שניונית או שלישונית

בדיקות , )חגורת גב, חגורת בטן, נים ותומכיםימג, נעליים אורתופדיות, מדרסים כגון( תומך

, שיקום פציעות ספורט, סדנאות לתחומי אורח חיים בריא, אחרות וחיסוניםבדיקות , תקופתיות

מכשירים למדידת  כגון( ומכשירים לבדיקה עצמית הבראה והתעמלות שיקומית לאחר אירוע לב

  . )שעון דופק וכושר, דם-לחץ מכשירים למדידת, סוכר

ציוד רפואי לשימוש למנות הבולטים ניתן ם אמצעיהבין . במחלותאמצעי טיפול הם מהשירותים  שליש

ות וטיפולים השתל, טיפול בטחורים ובפיסורה, ל"חוות דעת שנייה של רופא מומחה מחו, טיפולי-כרוני

  . מניעת נכותל ל"טיפולים בחואו  ,מצילי חיים

הפריה  ,טיפולי שיניים ואורתודנטיה, למשל( "טיפול רפואי אחר"אופיינו כעשרה אחוזים מהשירותים 

  ). אחר-ציוד רפואי לשימוש כרוניבקבוצת השירותים וטיפולים באמצעות גלי הלם ו, גופית-חוץ

, ייעוץ דיאטטי או תזונתי, קורס הכנה ללידה" (שירות אחר"פיינו כעשר אחוזים מהשירותים או-שישה

טיפולים בהפרעות בתפקוד , קבלת אישורים רפואיים, טיפולים רפואיים בבית, בדיקות לספורטאים

  ). ם ועודטיפולים בבעיות נחירה ואף סתּו, המיני

קויות למידה ואבחון כגון אבחון דידקטי לל( פרוצדורות לאבחוןשמונה אחוזים מהשירותים הם 

  ).הפרעות קשב וריכוז ובדיקות לנשים בהיריון וליילודים

  )באחוזים( רות על פני רצף הטיפול הרפואייאפיון הש: 1לוח 

  רותים שהתווספויאחוז מכלל הש  
  100  הכל-סך

  33  )שלישונית, שניונית, ראשונית(רותי מניעה יש

  33  אמצעי טיפול במחלות

  8  פרוצדורות לאבחון 

  16  שירות אחר

  10  טיפול רפואי אחר
  

  הקשר של השירות לסל הבסיסי .ב

  :שלוש הבחנות על פי, הקשר שלהם לסל הבסיסי על פיים נעשה גם שירותאפיון ה

השירותים הבולטים מבין  .)מכלל השירותים 12%( אינו כלול בסל הבסיסישירות ש - שירות משלים .1

, נמצאים בתחומי הרפואה המונעת ורפואת הספורט סיסיבסל הב ניםניתשירותים שהמשלימים ל

ניתוחים פלסטיים וטיפולים , לסוגיו ציוד רפואי לשימוש כרוני, טיפולי שיניים ואורתודנטיה

  .ומכשירים לבדיקה עצמית, להאטת הזדקנות העור

 )תיםשירו אויותר טיפולים , יותר כסף(מרחיב את הניתן בסל הבסיסי שירות ה - מרחיבשירות . 2

את . מרחיבים את הניתן בסל הבסיסי רוב השירותים שהתווספו .)מכלל השירותים 80%(

, טיפולי-ציוד רפואי לשימוש כרוני: השירותים המרחיבים הבולטים אפשר למצוא בתחומי הכיסוי
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הפריה , אחר-ציוד רפואי לשימוש כרוניתומך ו-ציוד רפואי לשימוש כרוני, טכנולוגיות לשימוש זמני

השתלות וטיפולים להצלת חיים , בדיקות לנשים בהיריון וליילודים, גופית לילד שלישי ומעלה-חוץ

  .רפואיים ובבדיקות וחיסונים-הבראה ושירותים פרה, ל"או למניעת נכות בחו

 )טיניתן באופן פר(כיסוי הכלול בסל הבסיסי ה אושירות המשפר את תנאי קבלת  - משפרשירות . 3

   .)מכלל השירותים 8%(

 החולים-קופותהאם לאפשר למשלים מתמקד בשאלה ביטוח ההדיון הציבורי על תוכן סל השירותים ב

  ). פרטי חולים-ביתניתוח ב, למשל(בסל הבסיסי  ניםהניתהשירותים משפרים את הלהציע שירותים 

ים המתנגדים טענו כי כיסוי. ובמערכת בכלל, בנושא זה נתגלעו חילוקי דעות במשרד הבריאות בפרט

לאלו היכולים להרשות לעצמם לרכוש את  -משפרים יוצרים שתי רמות רפואה במערכת הציבורית 

משלים יגביר ביטוח ההמצדדים טענו כי כיסוי שירות כזה ב. יכולים ינםהביטוח המשלים ולאלו שא

 אך יכולות, מכיסן באופן פרטי ותואת נגישותו גם לקבוצות אוכלוסייה אשר אינן יכולות לממן א

התחרות בין יגביל את כי איסור הכללת שירותים כאלו עוד טענו המצדדים . לרכוש ביטוח משלים

מגזר הפרטי המציע ביטוחי בריאות הויקשה על התחרות בינן לבין  ,הקופות על הביטוחים המשלימים

אמנם  החולים-קופות. עד היום לא התקבלה החלטה בנושא, בשל המחלוקת .)2003, כנס ים המלח(

אולם הן יכולות להציע , בתנאים הרגילים בביטוח הבסיסיהנכללים ינן יכולות להציע שירותים א

  .אותם בתנאים משופרים

, פרטיים חולים-בתיהם ניתוחים ב 1996משנת השירותים המשפרים הבולטים הכלולים בתכניות כבר 

שירותים אלו ) להתפרסםעומד , 2011, גרינברג ואחרים- ברמלי( בחירת מנתח פרטי וחוות דעת שנייה

של שירותים רק מספר קטן כי  נמצא .ן"השב תכניותמהווים כמחצית מסך עלויות התביעות ב

ניתוחים : המשפרים הבולטים שהתווספו בין השירותים. )2לוח ( שירותים משפרים שהתווספו הם

- הפריה חוץ, ל או הבאתו לארץ"התייעצות עם מומחה בכיר בחו, ל הניתנים לביצוע בישראל"בחו

שירותים אלו , אולם. לידה פרטית ואחות פרטית, פרטי חולים-ביתגופית לשני ילדים ראשונים ב

 .)ההשתתפות העצמית(וגם למבוטח ) בקרב המבוטחים" פופולריים"הם שמאחר ( תתכנייקרים גם ל

   .כבר היו כלולים שירותים משפרים אחרים 1996-ב תכניותב יצוין כי

  )באחוזים( ירות לסל הבסיסיקשר של השה: 2לוח 

  רותים שהתווספויאחוז מכלל הש  
  100  הכל-סך

  12  שירות משלים

  80  שירות מרחיב

  8  שירות משפר

  
  רווחה אורפואי  :אופי השירות .ג

  :רווחה כאו שירות כרפואי לצורך קביעת אופי השלוש הגדרות מקובלות 

כל אמצעי המשפר את הרווחה . ואהאין הפרדה בין רווחה לרפההגדרה הרחבה ביותר היא ש .1

  ).ארגון הבריאות העולמיהגדרת  על פי(רפואי שירות הנפשית והחברתית של האדם הוא  ,הגופנית
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ההגדרה המצמצמת ביותר היא הגדרת שירות רפואי כשירות המאריך את החיים ללא קשר  .2

 . לאיכות החיים

שירות או כיסוי הוא רפואי היא ש, יהנוכח מחקרלאשר נבחרה , הגדרת הביניים של שירות רפואי .3

לא בהכרח (מניעה של מחלה ללהקלה בסימפטומים או , בחולי לטיפול נועדהאם ההתערבות 

ח החיים ובתנאי ראמצעי הגורם לשינוי באוכ אוכשירות כאן רווחה מוגדר שירות ). מאריכת חיים

   6.החיים

רוב השירותים שהתווספו עולה כי  1996ות הביטוח המשלים מאז תכנימניתוח השירותים שהתווספו ל

חוות דעת שנייה של , טיפולי שיניים, לסוגיו ציוד רפואי לשימוש כרוני( שירותים רפואיים הם) 80%(

בלבד  12%ניתן לסווג כשירותי רווחה  .)3לוח ( )טיפול במצב רפואי קשה ועוד, ל"רופא מומחה בחו

, בדיקות לספורטאים, את קורס הכנה ללידה בין שירותי הרווחה נזכיר. מהשירותים שהתווספו

טיפולים בהפרעות , ניתוחים פלסטיים וטיפולים להאטת הזדקנות העור, לידה פרטית, טיפולי הפריה

  . בתפקוד המיני והבראה ליולדת

 תלוי בהשקפת עולמו של המעריךרפואיים או כרווחה שירותים כ חשבייכולים לה שמונה אחוזים

, טיפולי הידרותרפיה, באומנותריפוי , ריפוי במוזיקה, לידה בניתוח קיסרי פרטי ,רפיהתטיפולי פסיכו(

   ).רכיבה טיפולית וכדומה

  )באחוזים( רפואי או רווחה -אופי השירות : 3לוח 

  רותים שהתווספויאחוז מכלל הש  
  100  הכל-סך

  80  רפואי

  12  רווחה

  8  רווחה/רפואי
  

  אוכלוסיית היעד  .ד

הנהנים ( סיכוי גבוה להשתמש בתחומי הכיסוי ןהיעד שיש להאוכלוסיות לפי סווגו  השירותים

חולים , חולים כרוניים(חולים , קשישים, משפחות צעירות וילדים, בריאים :)העיקריים מהשירות

כמיועדים המוגדרים  בשירותיםהשימוש כמובן ש. ל האוכלוסייהלוכ ,)במחלות קשות וחולים קלים

בדרך כלל קשישים , כלומר. מחלההחמרת הועם  עם הגילבדרך כלל  עולהל האוכלוסייה ללכ

  .מאשר הצעיריםאלו משתמשים יותר בשירותים 

הם שירותים  1996השירותים שהתווספו לביטוחים המשלימים מאז  כמחציתלה כי ועמהסיווג 

. )4לוח ( )קליםחולים קשים או חולים , חולים כרוניים( אנשים חוליםהם מהם שהנהנים העיקריים 

, )תומך ואחר, טיפולי( ציוד רפואי לשימוש כרוניבין השירותים הבולטים לאנשים חולים נציין את ה

                                                   
ייעוץ דיאטטי או תזונתי ושיקום : השירותים, רפואה מונעת ורפואת ספורט: בקבוצת השירותים, למשל   6

לעומת קורס הכנה ללידה ובדיקות תקופתיות לספורטאים ; אופיינו כשירותים רפואיים, פציעות ספורט
 .שאופיינו כשירותי רווחה
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, ל"מניעת נכות בחולהשתלות וטיפולים להצלת חיים או , ל"חוות דעת שנייה של רופא מומחה מחו

  . עודמכשירים לבדיקה עצמית ו, הבראה לאחר אירוע לב והתעמלות שיקומית לאחר אירוע לב

, רפואה מונעת ורפואת ספורט :ילדיםלמשפחות צעירות ול, לבריאיםמהשירותים מיועדים  כחמישית

אבחון , ל"חיסונים למטיילים בחו, וליילודים היריוןבדיקות לנשים ב, טיפולי הפריה ולידה פרטית

  . לילדים ועוד רפואיים-פרהטיפולים , אבחון הפרעות קשב וריכוז, דידקטי

טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק , טיפולים רפואיים בבית :לקשישיםשירותים מיועדים מה עשיריתכ

  . פעילות גופנית מבוקרת לבעלי גורמי סיכון ועוד, שיקום דיבור, לקשישים

, ייעוץ דיאטטי, טיפולי שיניים ואורתודנטיה( לכלל האוכלוסייהכשירותים  פיינוואשאר השירותים 

   ).בדיקות אונקוגנטיות ועוד ,טיפולי הידרותרפיה, לי פסיכותרפיהטיפו, ניתוחים פלסטיים

  )באחוזים( )הנהנים העיקריים מהשירות(אוכלוסיית היעד לשירות : 4לוח 

  אחוז מכלל השרותים שהתווספו  
  100  הכל-סך

  20  משפחות צעירות וילדים/בריאים

  10  קשישים

  50  חולים במחלות קשות וחולים קלים, חולים כרוניים

  20  כלל האוכלוסייה
  

  ועלותם ות הביטוח המשליםתכניהשירותים שהתווספו ל תרומתהערכת  3.2
ות תכניהשירותים שהתווספו ל ם הרפואית שלת תרומתכהערמחקר הנוכחי היה של הנוסף היבט 

  . בהמשך 5לוח מובא בסיכום ממצאי פרק זה . והעלות של שירותים אלו 1996הביטוח המשלים מאז 

להערכת , סל הבסיסיבכלל יהקריטריונים להערכת טכנולוגיה חדשה המועמדת להו את התאמנ

הכולל את רשימת כל  טופס דוגמה שנשלח להערכה מוצג' בנספח ד. תכניותל השירותים שהתווספו

  . הקריטריונים

היבטים ההתרומה הרפואית שלה לעומת  על פינבחנת חדשה המועמדת להיכלל בסל כל טכנולוגיה 

לבחון את התרומה של כל שירות מאפשרים במחקר זה הקריטריונים שנכללו , באותו אופן. לייםכלכה

  .מהיבטים רפואיים וכלכלייםשהתווסף לביטוח המשלים 

  )'ראו נספח ד( רשימת הקריטריונים להערכת התרומה של כל שירות .א

  : התרומה הרפואית של השירותקריטריונים להערכת 

  חמישה קריטריונים( מניעת תחלואה בעתידלהשירות להארכת חיים וו אבחינת תרומת הטיפול(  

  שלושה קריטריונים( חברתיהנפשי וה, כלליהבחינת התרומה לתפקוד(  

 תשעה קריטריונים( צמצום כאב וסבלוניידות  כגון, בחינת התרומה לתפקוד פיזי( 

  : כלכליים של השירותהיבטים ההקריטריונים לבחינת 

 קריטריון אחד( באופן פרטי תואת השיר שואם יצטרך לרכ עלות השירות לפרט(  
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  קריטריון אחד( שכיחות - ידי המבוטחים בהיקף השימוש(  

 קריטריון אחד( השירות לסלאו תועלת הצפוי למערכת הבריאות מהכנסת הטיפול -יחס עלות( 

ל הבריאות סב פושהתווס יםשירותאחד מהכל  הכללת לשת החשיבות מידקריטריונים ישירים לדירוג 
  :הבסיסי

 שירות יכלל בסל הבסיסי/דירוג העדיפות שהטיפול  

  טכנולוגיות עם מאפיינים דומים נכנסו לסל בעבר המידה שבהדירוג 

  תהליך הערכת תרומת השירותים ועלותם .ב

של ודירוג  ההערכלשם  ,קיבלו" וועדה להכנסת טכנולוגיות לסל הבסיסיה"החברים והמשקיפים של 

לפירוט הקבוצות ( ותקבוצאחת מהבכל  שנכללוהשירותים וקבוצות הכיסוי  17את  ,יםת השירותתרומ

כל מעריך  .)למעריכיםכפי שנשלח  הערכהטופס ל מובאת דוגמה 'דבנספח ; 'והשירותים ראו נספח ג

. אקראיבאופן הקבוצות חולקו בין המעריכים . התבקש לדרג בין שתיים לארבע קבוצות שירותים

בהערכות  נמצאה התאמה גבוהה יחסית של המעריכיםו, ארבע הערכותל שלושבין וצה לכל קבקיבלנו 

אחרות שקיבלו ציונים , ראוי לציין כי היו קבוצות שירותים שקיבלו ציונים גבוהים .של כל קבוצה

. לגבי כל קבוצההציון הממוצע שהתקבל מהדירוגים חושב  .בינונייםנמוכים וכאלו שקיבלו ציונים 

לא הובעה התנגדות מצד . פיון של כל הקבוצות נשלחו למעריכים לעיון חוזר ולתגובהתוצאות הא

  . רוג הממוצעיהמעריכים לד

נפשי , לתפקוד כללי, מניעת תחלואה בעתידללהארכת חיים ו השירותים שהתווספותרומת  .ג
  ולתפקוד פיזי ,וחברתי

  הארכת חיים ומניעת תחלואה בעתיד )1

מניעת תחלואה ללהארכת חיים ושירותים הכל קבוצת  ה שלתרומהת אלדרג המעריכים התבקשו 

  . תורם באופן מלא - 10לבין  ,כלל לא תורם - 1סולם בין ה על פי, לפי חמישה קריטריונים בעתיד

בדיקות תקופתיות , )7.5(טיפול במצב רפואי קשה  :5-ציון ממוצע הגבוה מבלטו עם מספר קבוצות 

  .)6.7(רפואה מונעת , )6.9(בדיקות אונקוגנטיות , )7.2(וחיסונים 

- ציוד רפואי לשימוש כרוני, )1(הפריה ולידות פרטיות  :דוציון נמוך מאקיבלו מספר קבוצות , במקביל

   .)2.3( ל"חוות דעת שנייה של רופא מומחה בחו, )1.6(לקויות למידה , )1(אחר 

  ).5-ל 3בין (יתר תשע הקבוצות קיבלו ציון בינוני 

  . 4.0ל היה "הקבוצות על פי הקריטריון הנ 17ציון הממוצע של כל ה

  נפשי וחברתי, תרומה לתפקוד כללי) 2

לפי נפשי וחברתי , לתפקוד כללי ת שירותיםלהעריך את התרומה של כל קבוצגם התבקשו המעריכים 

  .תורם באופן מלא 10לבין  ,כלל לא תורם 1הסולם בין  על פי, שלושה קריטריונים

ציוד רפואי , )7.2(רפואי -הבראה ופרה, )7.4(לקויות למידה : 5-קיבלו ציון גבוה מרבות ות קבוצ

רפואה , )6.9(טיפולי -ציוד רפואי לשימוש כרוני, )7(טיפול במצב רפואי קשה , )7.2(חר א-לשימוש כרוני
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- מוש כרוניציוד רפואי לשי, )6.1(טכנולוגיות לשימוש זמני , )6.2(שלימה ומענה לצרכים נתפסים מ

  . )5.9(רפואה מונעת , )6.1( תומך

על פי קריטריון זה את הציון הנמוך ביותר ל קיבלה "חוות דעת שנייה של רופא מומחה בחו: הקבוצה

)2.7.(  

  . 5.7- נפשי וחברתי היה גבוה יחסית ושווה ל, הציון הממוצע של התרומה לתפקוד כללי

  תרומה לתפקוד פיזי) 3

 -  1הסולם בין  על פי, )'ראו נספח ד( נעשתה לפי תשעה קריטריונים פיזיהתרומה לתפקוד ה הערכת

   .יחסית ךה נמווערכהו ,תורם באופן מלא - 10כלל לא תורם לבין 

ציוד , )5.8( רפואי-ופרההבראה , )6.4(י קשה טיפול במצב רפוא: 5-קיבלו ציון גבוה מקבוצות ארבע רק 

  . )5.2(מונעת  רפואה, )5.4( טיפולי-רפואי לשימוש כרוני

חוות דעת שנייה של רופא מומחה , )2.6( היריוןנשים בלבדיקות  :הן 3- הקבוצות שקיבלו ציון נמוך מ

  ). 1.3(טיפולי הפריה ולידות פרטיות  ,)1.8(ל "בחו

  .3.9הציון הממוצע על פי התרומה לתפקוד הפיזי היה 

   שהתווספוהשירותים היבטים כלכליים של  .ד

לפי שלושה , ההיבטים הכלכליים של השירותים שהתווספולהעריך את  המעריכים התבקשו

  . קריטריונים

   ת השירות לפרטעלּו) 1

עלות  - 1-מ( ולא דרך ביטוח באופן פרטי לשלם עליו יצטרךהוא הערכת העלות של השירות לפרט אם 

ת וקבוצ .יקרות מאוד למבוטחכהמעריכים זיהו מספר קבוצות  .)עלות גבוהה - 10ועד  ,נמוכה

, 9.5-ו 10טיפול במצב רפואי קשה וטיפולי הפריה ולידות פרטיות קיבלו את הציונים  :השירותים

ל קיבלו כל "הקבוצות טיפולי שיניים ואורתודונטיה וחוות דעת שנייה של רופא מומחה בחו. בהתאמה

  . 8.5אחת את הציון 

ולכן , למבוטחפחות השירות גבוהה עלות  ,כלומר( 4.3רפואה מונעת קיבלה את הציון , לעומת זאת

קיבלה את הציון " רפואיים-הבראה ושירותים פרה"וקבוצת השירותים , )מבחינתו" כדאית"יותר 

  ).4ציון (הנמוך ביותר 

  .6.3הציון הממוצע לקריטריון זה היה 

  ידי המבוטחים בקף השימוש יה) 2

 שימוש היקף - 10נמוך ועד שימוש ף היק - 1-מ, הערכת השירות על פי היקף השימוש בידי המבוטחים

 לקויות למידה, רפואה משלימה ומענה לצרכים נתפסים, השירותים בקבוצות רפואה מונעת. גבוה

  ).בהתאמה, 9.3- ו 8.3, 6.8, 6.3( כבעלי היקף שימוש גבוההוערכו  ,ובדיקות נשים בהיריון

  ).4.3(נמוך יחסית כמו טיפול במצב רפואי קשה קיבלו ציון " קטסטרופליים"שירותים 

  .5.9היה לקריטריון זה הציון הממוצע 
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  למערכת הבריאות מהכנסת השירות הזה לסל  צפויהתועלת -תיחס עלּו) 3

תועלת צפוי למערכת הבריאות אם השירות -המעריכים היו צריכים לדרג את השירות על פי יחס עלות

לא כדאי =(יחס עלות תועלת גבוה ועד ) כדאי למערכת=(יחס עלות תועלת נמוך  - 1-מיכנס לסל 

יתה יה תועלת-ככדאית ביותר למערכת הבריאות מבחינת עלותקבוצת השירותים שדורגה  7.)למערכת

בין השירותים שהוכללו בקבוצה זו ). 2.5קיבלה את הציון (אחר -ציוד רפואי לשימוש כרוניקבוצת ה

   .אה נוכרית לחולה אונקולוגיפֵ , םיימשקפי שמש ללבקנ, שברים/לייצוב פרקיםאורתופדי היו מכשור 

תומך -ציוד רפואי לשימוש כרוני, )2.7(מכשירים לבדיקה עצמית  :דורגו ככדאיותשקבוצות נוספות 

ובדיקות ) 4קיבלו את הציון (בדיקות תקופתיות וחיסונים , טיפול במצב רפואי קשה, )3.3(

   ).4.3(אונקוגנטיות 

מבין כל הקבוצות היא חוות דעת ביותר כדאית -ר ודורגה כלאהקבוצה שקיבלה את הציון הגבוה ביות

  ). 8.5ציון (ל "שנייה של רופא מומחה בחו

  .5.0היה לקריטריון זה הציון הממוצע 

  עדיפות להכללה בסל והשוואה לשירותים אחרים .ה

 10ד ועד ונמוך מא - 1-מ(בסל הבסיסי תעדף את הכללת השירותים ל) 1(המעריכים התבקשו ק זה חלב

נמוך  - 1-מ(טכנולוגיות עם מאפיינים דומים נכנסו לסל בעבר  באיזו מידהלדרג וכן ) 2( ;)דוגבוה מא -

  ).דוגבוה מא - 10ד ועד ומא

 עדוף להכללת טיפולים או שירותים בסלית) 1
בלטו מספר קבוצות בציון הגבוה  ,לסלכנסו ישיאת קבוצות השירותים שחשוב בהעדפת המעריכים 

בדיקות נשים , )8.3(ל במצב רפואי קשה טיפו: )עדיפות גבוהה יותר להכנסה לסל, ומרכל( שקיבלו

  .)7(בדיקות אונקוגנטיות , )7(בדיקות תקופתיות וחיסונים , )7.5( היריוןב

להכנסה עדיפות נמוכה יותר  ותדורגו כבעל, כלומר( בלטו מספר קבוצות בציון הנמוך שקיבלו, לעומתן

נייה של רופא חוות דעת ש). 2.7(מכשירים לבדיקה עצמית , )3(ידות פרטיות טיפולי הפריה ול: )לסל

  .)2.5(ל "מומחה בחו

  .5.0הקבוצות שהתווספו היה  17הציון הממוצע לכל 

  

                                                   
 בקריטריון זה , "כדאי"מעיד על מצב  10הקריטריונים האחרים שבהם הדירוג יש לשים לב לכך שבשונה מ 7

  ".כדאי"מעיד על מצב  1הדירוג 
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  הביטוח המשלים של הקופות תכניותסיכום תוצאות אפיון השירותים שהתווספו ל: 5לוח 

תרומת הטיפול   
להארכת חיים 

ומניעת תחלואה 
בכלל לא : 1( בעתיד

  )באופן מלא: 10 -

התרומה לתפקוד 
נפשי , כללי

בכלל : 1( וחברתי
במידה : 10 -לא 
  )רבה

תרומה לתפקוד פיזי 
צמצום כאב , ניידות(

בכלל : 1( )'וסבל וכו
במידה : 10 - לא
  )רבה

  
עלות השירות 

עלות : 1(לפרט
: 10 -נמוכה 

  )עלות גבוהה

היקף 
  השימוש 

היקף : 1(
: 10 - נמוך 

  )גבוההיקף 

 /יחס עלות
  תועלת צפוי

יחס נמוך : 1(
יחס : 10 - ]כדאי[

  )]לא כדאי[גבוה 

עדיפות 
שהשירות יכנס 

נמוך : 1(  לסל
: 10 - דומא

  )דוגבוה מא

טכנולוגיות 
דומות נכנסו 

נמוך : 1(  לסל
: 10 -ד ומא

  )דוגבוה מא
  3.9  5.0  5.0  5.9  6.3  3.9  5.7  4.0  ממוצע כללי

רפואה מונעת ורפואת 
  ט ספור

  
6.7  

  
5.9  

  
5.2  

  
4.3  

  
6.3  

  
6.0  

  
6.0  

  
5.0  

טיפולי שיניים 
   ואורתודונטיה

  
2.8  

  
7.3  

  
2.3  

  
8.5  

  
8.0  

  
6.0  

  
5.0  

  
4.0  

חוות דעת שנייה של 
  ל "רופא מומחה בחו

  
2.3  

  
2.7  

  
1.8  

  
8.5  

  
6.5  

  
8.5  

  
2.5  

  
1.5  

  5.0  3.0  6.5  5.5  9.5  1.3  5.7  1.0  הפריה ולידות פרטיות 

  3.6  3.2  7.0  3.0  6.4  2.6  2.4  2.8  ם שירותים שוני

רפואה משלימה ומענה 
  לצרכים נתפסים

  
3.3  

  
6.2  

  
4.3  

  
5.2  

  
6.8  

  
6.0  

  
4.2  

  
3.8  

  6.5  7.5  5.6  9.3  6.8  2.6  5.6  6.0  ריון יבדיקות נשים בה

  2.3  5.0  4.3  8.3  5.5  3.6  7.4  1.6  לקויות למידה 

  8.5  8.3  4.0  4.3  10  6.4  7.0  7.5  טיפול במצב רפואי קשה

  3.0  5.3  6.0  6.5  4.0  5.8  7.2  4.2  רפואי -הבראה ופרה

בדיקות תקופתיות 
  וחיסונים 

  
7.2  

  
5.1  

  
3.6  

  
5.3  

  
5.3  

  
4.0  

  
7.0  

  
5.7  

  3.0  7.0  4.3  6.0  7.3  4.3  4.6  6.9  בדיקות אונקוגנטיות
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  )משךה(סיכום תוצאות אפיון השירותים שהתווספו לתכניות הביטוח המשלים של הקופות : 5לוח 

תרומת הטיפול   
להארכת חיים 

ומניעת תחלואה 
בכלל לא : 1(בעתיד 

  )באופן מלא: 10 -

התרומה לתפקוד 
נפשי , כללי

בכלל : 1(וחברתי 
במידה : 10 -לא 
  )רבה

תרומה לתפקוד פיזי 
צמצום כאב , ניידות(

בכלל : 1( )'וסבל וכו
במידה : 10 -לא 
  )רבה

  
עלות השירות 

עלות : 1(לפרט
: 10 -נמוכה 

  )עלות גבוהה

היקף 
  השימוש 

היקף : 1(
: 10 - נמוך 

  )היקף גבוה

/ יחס עלות
  תועלת צפוי

יחס נמוך : 1(
יחס : 10 -] כדאי[

  ])לא כדאי[גבוה 

עדיפות 
שהשירות יכנס 

נמוך : 1(  לסל
: 10 -מאוד 

  )גבוה מאוד

טכנולוגיות 
דומות נכנסו 

נמוך : 1(  לסל
: 10 -מאוד 

  )גבוה מאוד
מכשירים לבדיקה 

  1.3  2.7  2.7  5.3  4.3  3.2  3.7  4.0  מיתעצ

ציוד רפואי לשימוש 
  טיפולי-כרוני

  
4.7  

  
6.9  

  
5.4  

  
6.3  

  
4.7  

  
5.0  

  
6.0  

  
6.0  

  3.0  4.5  4.5  4.0  4.5  4.6  6.1  2.5 טכנולוגיות לשימוש זמני

ציוד רפואי לשימוש 
  תומך-כרוני

  
3.4  

  
6.1  

  
4.9  

  
5.0  

  
3.7  

  
3.3  

  
4.0  

  
3.0  

ציוד רפואי לשימוש 
  אחר-ניכרו

  
1.0  

  
7.2  

  
3.5  

  
6.5  

  
6.5  

  
2.5  

  
3.3  

  
1.7  
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  דירוג המידה שבה טכנולוגיות עם מאפיינים דומים נכנסו לסל בעבר ) 2

) 8.5(טיפול במצב רפואי קשה : שתי הקבוצות שקיבלו ציון גבוה בקריטריון זה הן קבוצת השירותים

  ).6.5(ובדיקות לנשים בהיריון 

ל "ך ביותר בקריטריון זה היא חוות דעת שנייה של רופא מומחה בחוקבוצה שקיבלה את הציון הנמו

)1.5 .(  

  .בעבר טכנולוגיות דומות נכנסו לסלאת הקריטריון  3.9המעריכים דירגו בממוצע בציון 

   סוגיות העולות מהממצאים. 4

- מאיירסמנתוני מחקרי . ד בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראלוות הביטוח המשלים נפוצות מאתכני

 הוכפלשיעור בעלי הביטוח המשלים מכון ברוקדייל על שוק הביטוח הפרטי בישראל עולה כי -וינט'ג

מורכבות התכניות  הפכועם השנים . 1995בשנת  35% לעומת ,80%על  2007ך הזמן ועמד בשנת במש

  . ן הכיסוייםחלו שינויים בתוכֵ ו

הביטוח המשלים בין השנים ות תכנילהשירותים אשר התווספו  ונותחוזוהו  במחקר המוצג בדוח זה

  ). החולים-קופותידי -עלבמתכונתן החדשה הוצעו ות תכניבו השהמועד ( 2006-1996

הוא  1996משנת ות הביטוח המשלים תכניהעולה מניתוח השירותים שהתווספו להבולט הממצא 

  8.והמגוון הרחב שלהם) לא כולל תרופות ,שירותים 127(כמות השירותים שהתווספו 

סלי שירותים מגוונים הוספתם יוצרת  .באופייםמזה זה שונים ומרובים שהתווספו שירותים ה

פונים , )ממניעה ועד טיפול במצב רפואי קשה(מגוון רחב של בעיות בריאותיות  לעהנותנים מענה 

כוללים  ;רווחהה תחוםבבעיות  לענותנים מענה רפואי , )מילדים ועד קשישים(אוכלוסייה רחבה ל

יש לציין כי רוב השירותים . וכן הלאה ;דושירותים זולים מאבמקביל לד וותים יקרים מאשיר

  . ותתכניהתווספו לכל ה

   השירותים שבסל המשליםהדיון הציבורי לגבי  4.1
עולה , לאור המשאבים המוגבלים העומדים לרשות מערכת הבריאות להרחבת סל השירותים הבסיסי

 תוכן סל השירותים המשלים לפי איזה עיקרון כדאי לקבוע את -אלה לדיון בקרב קובעי המדיניות הש

כלומר , יש לכלול בסל המשלים את השירותים בעלי התרומה הגבוהה ביותר לבריאות אחתגישה לפי  -

משיקולי שוויוניות . שירותים שהיינו רוצים לראותם בסל הבריאות הבסיסי לו היה תקציבו גבוה יותר

ובכלל זה שירותים ותרופות מצילי , ים שתרומתם לחולים גבוהה במיוחדיש להעדיף את השירות

הכוללים את , יש לכלול בסל המשלים את השירותים הכדאיים ביותר למבטח אחרתלפי גישה . חיים

עם  ,לאחרונה). 2003, כנס ים המלח(אלה שנכונות הציבור לשלם בעבורם גבוהה ביחס לעלותם 

                                                   
מסקנה זו נתמכת גם בהתפתחויות של השנים האחרונות . אין ספק כי מוצגת כאן מגמה של הרחבת התכניות 8

ובהרחבת תכנית מכבי מגן , של שירותי בריאות כללית" פלטיניום"בביטוחים המשלימים הקשורות לתכנית 
  . זהב
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 תכניותהוצגה גישה שלישית הטוענת כי ב ,ן"השב תכניותילות חיים בהדיונים על הכללת התרופות מצ

  )."nice to have"(ן יש לכלול רק שירותי מותרות "השב

כי הביטוחים המשלימים כוללים בעיקר רכיבים במסגרת הדיון הציבורי פעמים רבות נשמעו טענות 

מבוססים לבריאים ול, לצעיריםאו שהם כוללים בעיקר שירותים המכוונים  ,שערכם הוא שיווקי בלבד

במקביל נשמעו טענות כי הביטוחים המשלימים . ובכך משמשים כלי לברירת מבוטחים, כלכלית

  .לא לכלול שירותים חשובים לבריאות בסל הבסיסי" תירוץ"משמשים בידי המדינה 

 נקודתית לשירות מסוים הניתן במסגרת הביטוחהתייחסות כללת לפעמים נאלה הטענות בין ה

ידי גורם חיצוני לקופות על מאפייני תכניות -עד היום טרם נערך ניתוח מקיף על, אולם. המשלים

מידע זה הכרחי לדיון ציבורי  .הביטוחים המשלימים והשירותים שמתווספים אליהן לאורך השנים

 תכניותובפרט לשאלה האם היה מקום להכליל בסל הבסיסי את השירותים שהתווספו ל ,פורה

  .המשליםהביטוח 

תכניות שהתווספו לאת השירותים הבסיסי הבריאות בסל האם היה מקום להכליל  4.2
  ?ביטוח המשליםה
ללמד על התארגנות הקופות לנוכח יכולה ות הביטוח המשלים תכניהשירותים שהתווספו ל בחינת

על ניתן ללמוד מהניתוח גם . הבריאות הבסיסיסל יכללו בישלשירותים בנוגע הממשלה  החלטות

רואים בהם  החולים- קופותמנהלי שאו  ביקושעקב ביטוח המשלים תכניות הלהמתווספים תחומים 

  . אין להם מענה בסל השירותים הבסיסיו רפואיתחשיבות 

ות הביטוח תכנירוב השירותים שהתווספו לעולה כי מאפיון השירותים  יםהבולט יםהממצאמבין 

אנשים הוא מחצית השירותים שהתווספו היעד של קהל  כי, וכן, שירותים רפואייםהם המשלים 

  ).קלים או קשים, כרוניים(חולים 

ות שירותים אשר בלטו מעל קבוצות אחרהיו קבוצות  נמצא כי בהערכת תרומת השירותים ועלותם

קבוצת השירותים לטיפול במצב רפואי קשה קיבלה ציונים גבוהים , למשל. בחיוניות ובחשיבות שלהם

ואת הציון הגבוה ביותר בעדיפות להכנסה לסל , אלה םשירותי ם לבחינת תרומתבכל הקריטריוני

ורפואה מונעת , בדיקות תקופתיות וחיסונים, בדיקות אונקוגנטיות :גם קבוצות השירותים. הבסיסי

  . בלטו מעל קבוצות שירותים אחרות ,ורפואת ספורט

יכים צרביטוח המשלים כניות התהשירותים בהאם בורי בשאלה יתורמים לדיון הצממצאי המחקר 

רותים שונים יממצאי המחקר מראים כי ישנה שונות ניכרת בין ש ?הבריאות הבסיסי כלל בסלילה

, ואי קשהפטיפול במצב ר ,למשל( דוכמה קבוצות של שירותים קיבלו ציון גבוה מא. טוח המשליםיבב

הכללתם בסל את לשקול בכדי  פיקחשובים מס היותםשיכול להצביע על  ,)ועוד היריוןנשים בלבדיקות 

לכלול  הבהעדפמהמעריכים מוך שקיבלו בציון הנאחרות שירותים בלטו קבוצות  ןלעומת. הבסיסי

  ).מכשירים לבדיקה עצמית ועוד, ל"חוות דעת שנייה של רופא מומחה בחו(סל ב אותן
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אטרקטיביים  לביטוחים המשלימיםהשירותים שהתווספו האם ניתן לקבוע כי  4.3
  ?בריאיםללצעירים ומיוחד ב

 עם יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 1996-1995במחקר שנערך על תכניות הביטוח המשלים בשנים 

שנבעו  נמצא כי הקופות השתמשו בביטוח המשלים ככלי למיתון שינויים בסל הבסיסי ,1996-1995

נמצא כי הקופות שינו באופן , ןכ-כמו). 1996, גרינברג-גרוס וברמלי(מקביעת סל שירותים אחיד בחוק 

כך שהמגמה , מתמיד את תכניות הביטוח המשלים בתגובה לשינויים בתכניות של קופות אחרות

 תבטאה 1996-הדמיון בין התכניות שהוצעו ב. הייתה של הרחבת התכניות והגברת הדמיון ביניהן

 ,לאור זאת .מבוססים כלכליתבריאים ו, של צעירים ותבניסיונן להיות אטרקטיביות במיוחד לאוכלוסי

ות תכניאת ממשיכות להתאים הקופות באיזו מידה יתה לבחון יההנוכחי אחת המטרות של המחקר 

אחד החששות של קובעי . אליהןלהצטרף  אותםלמשוך במטרה  בריאיםלו צעיריםלהביטוח המשלים 

  ). "שמנתפת גרי"(המדיניות הוא שהקופות משתמשות בביטוח המשלים ליישום בחירה מפלה 

החדשים שהתווספו רוב השירותים כי  2006-בניתוח שנערך בראינו , ממצאי המחקר הקודםבניגוד ל

. או לקשישים לחוליםיותר או רלוונטיים  ,נמצאו מתאימים במיוחד לחוליםלתכניות במהלך השנים 

- יותר מא כי נמצ, למשל. אך הם מעטים ,נמצאו גם שירותים המתאימים במיוחד לבריאים ולצעירים

 ,או שירותים לטיפול רפואי אחר, מהשירותים שהתווספו הם שירותים לטיפול במצב רפואי 40%

השירותים שהתווספו בין מ יםרק מעטראינו כי , במקביל. המושכים דווקא את החולים והמבוגרים

, יםבריאאנשים לספציפית ורק חמישית מהם סווגו כמיועדים ; ות סווגו כשירותי רווחהתכניל

   .ילדיםלמשפחות צעירות ול

מותאמים ששירותים בוחרות להוסיף לביטוח המשלים  החולים-קופות לא ניתן לקבוע כי, פיכךל

מבין שירותים רבים ממצאי המחקר מראים כי  .בריאיםהו צעיריםהות אוכלוסייה של וצבקלעיקר ב

  . חוליםצרכים של מותאמים להשירותים שנוספו 

כי השירותים שהתווספו לביטוחים המשלימים אטרקטיביים האם ניתן לקבוע  4.4
  ?כלכליתבעלי יכולת אנשים לבמיוחד 

שואפות לצרף לשורותיהן , יםעסקיכגופים  ותהמנוהל ,החולים-קופותבאופן כללי יש הטוענים כי 

מכיוון  "כדאיים"גבוה נחשבים למבוטחים  כלכלי-חברתימבוטחים ממעמד ". כדאיים"מבוטחים 

שהם פונים יותר משום ובין אם  בריאים יותרשהם משום בין אם  ,קים פחות לשירותי רפואהזקוהם ש

יכולים לשלם את סכומי ההשתתפות כלכלית  בעלי יכולתמבוטחים , כן-כמו .לרפואה הפרטית

  . נים שירותים נוספים של הקופהקואף העצמית ו

הם שמהשירותים עצמם ומהתנאים כלכלית יכולה לנבוע לבעלי יכולת ות תכניאטרקטיביות של הה

  .)השתתפות עצמית וגובה ההנחה( תניםונ

השירותים המשפרים את הניתן בסל הבסיסי נחשבים שירותים המושכים אליהם את האוכלוסייה 

ותים שיראת אותם המספקים השירותים המשפרים משום ש ,זאת. גבוה כלכלי-חברתיממעמד 

תנאי , מקום טיפול, למשל בחירת מטפל(משופרים  בתנאים הנחשביםהניתנים בסל הבסיסי אך 

, רכיבה טיפולית, באמנות, ריפוי במוזיקהכגון  ,גם שירותים. לרוב הם ניתנים במגזר הפרטיו ,)אשפוז
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נחשבים  ,ו כשירותי רווחהנשהגדר ,לידה פרטיתוניתוחים פלסטיים וטיפולים להאטת הזדקנות העור 

מאחר שהם אינם חיוניים לשמירת הבריאות , וססים כלכליתלאנשים מב יותר שירותים אטרקטיביים

  . )well being(רווחה האישית אלא תורמים להפיזית 

רוב . הם מעטים יחסיתשהתווספו מלמדת כי ושירותי הרווחה סקירה של השירותים המשפרים , מחד

ייתכן  .בסל ניםניתשירותים שהם שירותים מרחיבים ומשלימים לשהתווספו לתכניות השירותים 

מבחינה מבוססים אנשים הבקרב ה לא רקשנמצאו עורי הבעלות הגבוהים יזה מסביר את שממצא ש

  . כלכלית

וספו לשיעור לא מבוטל של שירותים משפרים שהיו כלולים נ ,השירותים המשפרים שהתווספו, מאידך

על ים עונשהתווספו  שירותי הרווחה, כן-כמו .)2003, גרינברג וגרוס-ברמלי( 1996משנת  כבר בתכניות

מטבע  ,מאחר שתכניות הביטוח המשלים נמכרות כמקשה אחת .מגוון רחב של צרכים אישיים נתפסים

  . כלכליתמבחינה  יםמבוססלאנשים הבמיוחד ות בכללותן לאטרקטיביות תכניה הדברים הופכות

שיוכלו כדי  יםכי כל התכניות דורשות תשלומי השתתפות עצמית של המבוטחלימדו ' ממצאי שלב א

או שהשירותים ניתנים בהנחה קטנה והמבוטח צריך לשלם את רוב  ,ליהנות מהכיסויים בביטוח

ובתחומי  ;ההשתתפות העצמית מגיעה לאלפי שקלים ,בתחומי הקטסטרופה, כאמור לעיל(העלות 

כדי עד  ,התשלום בפועלתוך ההשתתפות העצמית יכולה להגיע לשיעור גבוה מ, הכיסוי השגרתיים

   .)מאות שקלים

שימוש בשירותים לפי לבין קשר שלילי בין גובה ההשתתפות העצמית הצביעו על  מחקרים אחרים

גם מהיבט זה של תנאי , לפיכך. )2006, ואחרים גרינברג- ברמלי; 2003, גרינברג וגרוס-ברמלי(הכנסה 

לים להרשות נראה שהתכניות אטרקטיביות במיוחד לבעלי יכולת כלכלית אשר יכורות יקבלת הש

  .ביתר קלות לעצמם להשתמש בשירותים

טוח המשלים לפי הכנסה על מנת לעמוד יעורי התביעות מהביבמחקר עתידי יש מקום לבחון גם את ש

  . על פערים בניצול השירות

  דיוןסיכום ו .5

המחקר הראה כי . אופייןות הביטוח המשלים ולהבנת תכנירם רבות להערכת והמחקר ת, לסיכום

ושג כפי של המבמובן הרחב  ,תורמים לבריאותמהם  יםו שירותים רבים ומגוונים אשר רבהתווספ

  :ארגון הבריאות העולמי ידי-עלשמוגדר 

“A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence 

of disease or infirmity" (WHO, 1948)   

כנסו לסל היה ותועלת והעדיפות שהם י-עלותה ןיגלכל השירותים ביכים נתנו המערהציון הממוצע ש

טוח ירותים שבבילק מהשח .לבריאותשל השירותים תרומתם  מבטא את הזציון  .10-1בסולם של  5.0
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טיפול במצב  :חברי ועדת הסל כבעלי עדיפות גבוהה להכללה בסל השירותים ידי-עלדורגו אף המשלים 

   .)7ציון (אונקוגנטיות ובדיקות  ,)7ציון (וחיסונים  בדיקות תקופתיות, )8.3 ציון( רפואי קשה

הרי , בהנחה שעקב מגבלות התקציב הציבורי אין אפשרות להכליל שירותים אלה בסל הבסיסי

 ןאך לא לכול ,רחבותאוכלוסיה לקבוצות בתכניות הביטוח המשלים מרחיבה את נגישותם  הכללתםש

עלייה בבעלות על לאורך זמן ניכרת , עם זאת. ים יותר בקרב בעלי הכנסה גבוההעורי הבעלות גבוהיש -

   .)טרם פורסם, גרינברג ואחרים-ברמליראו ( בקרב הקבוצות החלשותגם הביטוח המשלים 

הן בגלל תוכן  יותר לבעלי הכנסה גבוהה אטרקטיביהביטוח המשלים  ניתוח התכניות הראה כי

לגבי הסדרת הביטוח ממצא זה יש השלכות ל .תפות העצמית הנדרשתהשירותים והן בגלל גובה ההשת

, למשל. מתאימה יש מקום לבחון הסדרה, אה בשוויון ערך חשובורהפיקוח אם מדיניות . המשלים

טוח יכך שלא יהוו מחסום כלכלי בפני בעלי ב תעריפי ההשתתפות העצמית בתכניותניתן להסדיר את 

ל שינוי מבנה התכניות כך שבעלי הכנסה נמוכה יוכלו לרכוש רק אפשר לשקו ,כן- כמו. חסרי אמצעים

   .בתשלום נמוך יותר, רותיםיחלק מהש

רותים רבים האטרקטיביים לחולים יהתווספו שנראה שלאור ההתפתחויות בתכניות בעשור האחרון 

על  מתוך נתוני הבעלות, ואכן. צעיריםהבריאים והרק  םהתכניות אינכך שקהל היעד של  ,םיכרוני

עולה כי אחוז בעלי הביטוח המשלים בקרב החולים הכרוניים זהה לאחוז בעלי  2007הביטוח בשנת 

  . 80%הביטוח המשלים בקרב הבריאים ועמד בשנה זו על 

עורי השימוש בתכניות לפי קבוצות אוכלוסייה יכול להיטיב לשפוך אור על סוגיה ימחקר עתידי על ש

החלטה מה להכליל בואן לקבל תמריצים ושיקולים רבים בשנם ייש לזכור כי לקופות , אולם .זו

סל הבסיסי שנידון בין הלמשלים ביטוח הבהם הקשר בין הכיסויים ב ,ות הביטוח המשליםתכניב

שימוש בביטוח והקופה מהביטוח המשלים  יהגדלת רווח, שיפור שירות הקופה באופן כללי, לעיל

   .כלי שיווקיהמשלים כ

ות הביטוח תכניהאם להצטרף להחלטה קבלת עת לתרום לציבור הרחב ב עשויהנוכחי המחקר 

הביטוח תכניות ולקובעי המדיניות בהחלטותיהם על אופן הפיקוח על  ;ממנו המשלים או לפרוש

ממצאי המחקר , למשל .ויחסי הגומלין עם הסל הבסיסי הןכללו ביוכן על תוכן השירותים שי המשלים

  .מהביטוח המשלים לסל הבסיסי לשקול העברת שירותיםמעלים את השאלה האם יש מקום 

ית הקשר שבין יסוג, למשל .והוא מעלה שאלות למחקר עתידי ,זו הזהו מחקר ראשוני בסוגיה חשוב

המחקר הנוכחי לא בדק האם בעלי הביטוח . קבלת שירות בסל הבסיסי לבין בעלות על ביטוח משלים

יחס טוב יותר , קלות קבלת טיפול רפואי, יצור תוריםק(המשלים זוכים לשירות מועדף בסל הבסיסי 

   .שירות של הסל הבסיסי בקיום ביטוח משליםקבלת או שקיימת התניית  ,)של נותני השירות

אשר מצד אחד  ,ותתכניה לשהמדיניות האופטימלית לגבי רבדים נוספים לגבי שאלה נוספת היא 

בעקרון השוויוניות  להגביר את הפגיעהם יכולי אחרהצד הומ ,בחירה לפי העדפה אישיתיאפשרו 

  . תח לרפואה לעשירים ורפואה לענייםוליצור פ
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ות תכניהכלולים ב ,המקדמים את הבריאותשירותים החשיבות ומגוון , האם כמות היא שאלה נוספת

 הביטוח המשליםהתערבות ממשלתית בשוק כדי להרחיב את נגישות  יםמצדיק ,הביטוח המשלים

  ? ות לאוכלוסיות חלשותתכניידי סבסוד ה-על, למשל ?כלל המבוטחיםל

תשלומי כולל  ,ות לעומת הכיסוייםתכניאחרת הדורשת מחקר מקיף היא שאלת הוגנות מחיר ה השאל

  . השתתפות עצמית והנחות
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  , הוראות כלליות מחוק ביטוח בריאות ממלכתי: 'נספח א
  הנוגעות לשירותי הבריאות הנוספים, 1994-ד"התשנ              

  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 10סעיף . 1

  :לחוק מובא להלן ככתבו וכלשונו 10סעיף 

אית להציע לחבריה תכניות לשירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל רש חולים-קופת  )א(

בין בעצמה ובין באמצעות , )תכנית לשירותים נוספים -להלן (השירותים והתשלומים של הקופה 

, וכל שינוי בה, תכנית לשירותים נוספים; )הקופה -להלן בסעיף זה (בת בשליטה מלאה -חברה

  .טעונים אישור שר הבריאות

בכפוף , ית לשירותים נוספים תוצע לחברי הקופה כהסדר של איזון משותף והדדי בלבדתכנ  )ב(

 :לכללים הבאים

 השירותים שבתכנית יינתנו אך ורק במסגרת המקורות שנגבו לעניין זה ממי שהצטרף לתכנית )1

 ;)עמיתים - להלן (

 .םאת זכויות העמיתים בתכנית ואת תשלומי העמיתי, מעת לעת, הקופה רשאית לשנות )2

 ללא קשר למצבו הבריאותי או , החולים תצרף לתכנית כל חבר המבקש להצטרף לתכנית-קופת  )1  )ג(

למעט תקופות , ולא תגביל את הצטרפותו או את זכויותיו בעת הצטרפותו בתנאי כלשהו, הכלכלי

, שייקבעו לגבי כלל העמיתים בתכנית לעניין מתן שירותים שונים במסגרתה, אכשרה סבירות

א תיקבע תקופת אכשרה כאמור לעניין שירותים שהיו כלולים בסל השירותים ובלבד של

והתשלומים של הקופה לגבי מי שהיה חבר בקופה והצטרף לתכנית לא יאוחר משנה אחת אחרי 

  ;השינוי בסל השירותים והתשלומים של הקופה

לגבי מעבר הוראות שונות ) 1(לעניין תקופות אכשרה כאמור בפסקה , הקופה רשאית לקבוע) 2

  .מתכנית של קופה אחרת

בין בעת ההצטרפות , לא תפלה בין עמיתים בתכנית חולים-קופת, )ג(בכפוף לאמור בסעיף קטן   )ד(

  .אליה ובין במתן השירותים במסגרתה

או במצבו , ללא תלות במספר שנות החברות בתכנית, מחיר התכנית יהיה אחיד לכל קבוצת גיל  )ה(

  .הבריאותי או הכלכלי של העמית

, בכל שנה, באופן שהוצאותיה, תיתן את שירותי הבריאות הנוספים במסגרת התכנית חולים-קופת  )ו(

  .לא יעלו על הכנסותיה מתשלומי העמיתים

  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 21סעיף . 2

  :לחוק מובא להלן ככתבו וכלשונו 21סעיף 

כל שירותי הבריאות  את) ג( 3החולים תיתן לכל מי שהיא אחראית כלפיו כאמור בסעיף -קופת  )א(

ללא כל הפליה ולא תתנה , בין בעצמה ובין באמצעות נותני שירותים, שלהם הוא זכאי לפי חוק זה

 .מתן שירותים הכלולים בסל השירותים שלה בהצטרפות או בחברות בתכנית לשירותים נוספים

ה לתת את החולים מחובת-תשלום או פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות לא יפטרו את קופת-אי  )ב(

  .שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות
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  2008-2007ן בשנים "השב תכניותשינויים שחלו ב :'נספח ב

להלן סקירה קצרה של שינויים . 2006-1996בעשור שבין  תכניותמחקר זה בחן את השינויים שחלו ב

  ). 2008, ן"בוש חולים- קופותמתוך דוח המפקח על (בשנתיים האחרונות  תכניותמרכזיים ב

  :עיקרי השינויים

  המהווה רובד מעל " כללית פלטינום" תכניתהחלה שירותי בריאות כללית בשיווק ה 2007בפברואר

 . במסגרת הביטוחים המשלימים של הקופה" כללית מושלם" תכניתה

  מכבי שירותי בריאות ידי-עלהמשווקת " מגן זהב" תכניתנכנסה לתוקף הרחבת ה 2007באפריל.  

 ן לא יכללו זכאות לתרופות מאריכות "השב תכניותהוחלט כי  2008לשנת ק ההסדרים בחו

, ")מאוחדת שיא"ו" מגן זהב", "כללית פלטינום("ן שכללו מרכיב זה "השב תכניות. ומצילות חיים

 .צומצמו כך שלא יכללו מרכיב זה

  החל מ(מית לא תכלולנה פרקי בחירת מנתח ללא השתתפות עצן "השב תכניותעוד הוחלט כי - 

צומצמו ") לאומית זהב"ו" מאוחדת שיא", "מגן כסף("שכללו זאת  תכניותגם במקרה זה ). 1.4.08

 .כך שלא יכללו מרכיב זה

  בתחילת שנת " מגן זהב" תכניתב: היו מספר שינויים בתחום רפואת השיניים 2008-2007בשנים

 .ללא השתתפות עצמית 6גיל  הרחבת הכיסוי לטיפולי שיניים לילדים עד נכנסה לתוקף 2007

 -' הורחבה רפואת שיניים מונעת לילדים בכיתה א 2007החל מאוגוסט " מאוחדת עדיף" תכניתב

בדמי החבר בקבוצת הגיל ₪  4ה של אעלהבוצעה  2008החל ממאי " כללית מושלם" תכניתב. חינם

 . 6-0ל כנגד הוספת שירות של רפואת שיניים ללא השתתפות עצמית לילדים בגי 17-0

  הקיימות  9אכשרה/אושרה בקריאה טרומית הצעת חוק המבטלת את תקופות ההמתנה 2008בשנת

לפי  .במטרה לעודד את התחרות בין הקופות ולהגביר את המעברים ,החולים- קופותבמעבר בין 

הצעת החוק תושב שעובר קופה ומצטרף לתכנית הבטוח המשלים זכאי לקבל את כל השירותים 

  . באופן מיידי

                                                   
בתקופה זו . תקופה שמתחילה במועד ההצטרפות לתכנית ונמשכת עד תום פרק הזמן שהוגדר בתכנית   9

  . המבוטח נדרש לשלם פרמיה אולם אינו זכאי לתגמולי ביטוח כלשהם
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הביטוח המשלים של הקופות  תכניותהשירותים שהתווספו ל :'גנספח 
   1996מאז 

 טיפולי-ציוד רפואי לשימוש כרוני .1

 להבטחת זרימת אוויר , אבזר שבשימוש חולים עם פיום הקנה - אבזרים לחולים עם פיום הקנה

  תקינה לריאות

 אבזרים נלווים למשאפים 

 אבזרים נלווים למשאבות הזלפת אינסולין  

 Pro Cpap Remstar ,Auto Cpap Remstar )הרחבת השתתפות  - )מסיכה למניעת אובדן נשימה בשינה

 5-פעם ב ,לא כולל מקרים בהם האינדיקציה היא בעיות נחירה; הקופה מעבר לניתן בסל הבסיסי

  שנים

 כפתור הזנה לתינוק  

 מטרניטי יוניט להקלת כאבי הריון ולידה  

 מיני טנס לכאבי מחזור 

  מכשירCpap , מכשירBpap ,Plus Cpap Remstar  - פעם בכמה שנים  

 RESPERATE - וחרדות דם-לחץהורדת טיפול במכשיר ל  

 למשל . אחת לכמה שנים. הרחבת השתתפות הקופה מעבר לניתן בסל הבסיסי - מכשירי שמיעה- 

רכת מע, מערכת שמע לטלוויזיה, אבזרי עזר לשמיעה. ב ;)לכל אוזן( מכשיר שמיעה למבוגר. א

באישור מוקדם של ( שעון מעורר באמצעות ויברציה, מבזק לפעמון הדלת+  מגבר, טלפון, שמיעה

  )קלינאית תקשורת מחוזית

  מכשיר שמיעה אנלוגי בסיסי מאחורי : תכניותה ידי-עלדוגמאות למכשירי שמיעה המכוסים

גי מאחורי ובתוך אנלו/מכשיר שמיעה דיגיטלי, מכשיר שמיעה אנלוגי קטן מאחורי האוזן, האוזן

מכשיר שמיעה , מכשיר שמיעה דיגיטלי, 2*4מכשיר שמיעה דיגיטלי מאחורי ובתוך האוזן , האוזן

 דיגיטלי מתקדם 

  2*9מכשיר שמיעה דיגיטלי מתקדם , מכשיר שמיעה דיגיטלי מתקדם מאחורי האוזן, 9בתוך האוזן 

  3*16מתקדם מאוד  מכשיר שמיעה דיגיטלי, 9*15/ 

 מה או תאינהלטור לחולי אס, אינהלציה נביסול', ה וויאזמכשיר אינהלציCF  כולל מכשיר אדים - 

  .פעם במספר שנים. בדרך כלל נדרשת המלצת רופא או רופא ריאות

 פעם בשלוש שנים - מבר'משאף נבוצ  

  קנגרו(הזנה משאבת(  

 הקרן /ההקופ ידי-עלמתקן ליצירת חמצן יירכש  -או מחולל חמצן /ו, אספקת חמצן לרבות בלונים

  המכשיר יוחזר לקופה בתום השימוש בו. ויינתן לשימוש החולה, )באישור האגף הרפואי(

  פעם בשנה -עדשות לחולי קרטוקונוס  

  טנס'טצ, מיני טנס, פרימה טנס, פרוטנס: לפי הסוג שלהלן, פעם בשנה -מכשירים לשיכוך כאבים 
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 טכנולוגיות לשימוש זמני .2

  אחר השתלת כפתורים בעור התוף או קרע בעור התוף בלבדל -בהתאמה אישית  -אטמי אוזניים  

 אפניאה מוניטור קרדיאלי 

 CPM לברך  

 צדדית פילוטה -דו; צדדית פילוטה גדולה-חד; צדדית פילוטה קטנה-חד - חגורת שבר לצלעות

  גדולה

 בעיות עור, דלקות, מכשיר לטיפול נגד כאבים 

 בהתאמה אישית או כמוצרי  -) ם ומגיניםכולל תומכי(טיפולי לגפיים ולאצבעות /מכשיר שיקומי

 מדף

 חודשים 3ברציפות לתקופה של " ת שתןחברי"ב יםסטימולטור לטיפול 

 ערכת גלילים לטיפול בוגיניסמוס 

  צווארון פילדלפיה אוSOMI צווארון . ב, צווארון פילדלפיה עם או בלי חור. א - בהתאמה אישית

. ה, בהתאמה אישית - SOMIצווארון  .ד, מייצב+ פיה צווארון פילדל. ג, קשיח, פלסטיק, )ספוג(רך 

  נים לכתףיתומכים ומג

 קטטר סיליקון, פולי קטטר -ר להורקת שלפוחית השתן תנרכישת צ  

 רצועה או מכשיר אבדוקציה לתינוק  

 תומך-ציוד רפואי לשימוש כרוני .3
 יוזו/סיגווריס גרבי מכנס, במחלת כלי דם םלנשים הרות ולחולי יםגרביים אלסטי/ 

   סיביל/באורפיינד

  חבישת לחץ)JOBST (- הרחבת השתתפות הקופה מעבר לניתן בסל הבסיסי 

 חגורת בקע  ,לשימוש בבקע מפשעתי או בקע בדופן הבטן החגורHernia)(: בהתאמה  -צדדית -חד. א

 מוכנה -צדדית -דו. ד, בהתאמה אישית -צדדית -חגורה דו. ג, )מדף(מוכנה  -צדדית -חד. ב, אישית

  .בהתאמה אישית -צדדית -קפיץ דו. ו, בהתאמה אישית -צדדית - קפיץ חד. ה, )דףמ(

  איטלקית -) ממדף(חגורת גב מוכנה . א: דוגמאות -) אחת לשנה(הן ילמינחגורות אורתופדיות ,

אבדומי ללא , עם כרית אוויר, מוטות 4עם , סקרו, לומבו, מצולבת, צנחנים, סגירה כפולה, יפנית

  . חגורת גב חצי מוכנה בהתאמה אישית. ג .ללא התאמה אישית -רת גב חצי מוכנה חגו. ב. מוטות

  פעם בשלוש שנים( שנה 18או אחרות לטיפול בסקוליוזיס עד גיל /ו בוסטון/יקמילווחגורות ( - 

 מילווקי/בוסטון; ימה'פוג/מיקדו -יפנית ; לומבו; איטלקית עם סגירה כפולה: חגורת גב

 חגורת בטן  

 ןריויחגורת ה  

 מגן קרסול : דוגמאות .מגנים ותומכיםA/C/STABIL , מגן קרסולSWEDE-O , מגן קרסול

תומך פעיל לברך , P3מגן ברך גנוטריין , מגן ברך גנוטריין, מגן ברך קומפריפיקס, איירקסט
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מגן מרפק טניס , מגן מרפק אפיטריין ,מגן מרפק סיליקון, Sתומך לברך גנוטריין , 422Hגנוטריין 

  אלבו

 פעמיים בשנהפעם או (מדרסים על פי מידה ובהזמנה מיוחדת  - סים למבוגריםמדר(  

  פעמיים בשנהפעם או (מדרסים על פי מידה ובהזמנה מיוחדת  -מדרסים לילדים(  

  סקוליוזיס(מכשיר אלקטרוני ליישור הגב(  

  מכשיר פיזיותרפי לכאב גב תחתוןBack Life  

 לחולים . א: ה מיוחדת במקרים הבאיםיובניופדיות רפואיות בהתאמה אישית תנעליים אור

נזק עצבי , לחולי סוכרת הלוקים בחסר אצבעות. ב; וות ניכר של כף הרגליבמחלה ראומטית עם ע

. ג; הפרעה לזרימת הדם או נמק או עיוות כף הרגל, נטייה לכיבים, היסטוריה של כיבים, פריפרי

במקרים של השוואת גובה . ה; ריםשיתוק שרי. ד; לחולים אחרי כריתה חלקית של כף הרגל

, מקל הליכה טריפוד: עזרי הליכה .הגפיים התחתונות או התאמת עיוותים של כפות הרגליים

של משרד  100%ה שאינה זכאית להשתתפות ירק לאוכלוסי .קביים מכל הסוגים, קוודריפוד

 אחת לשנתיים  ,הבריאות

 מלאוטריין; קומפריפיקס: סיליקוןקרסוליה אלסטית עם , בלי סיליקון: קרסוליה אלסטית ;

 מנוטריין; בלי אגודל/עם אגודל: מגן שורש כף היד; אכילוטריין
  

 אחר-ציוד רפואי לשימוש כרוני .4
 תותב דיבור אחר מזה הניתן בסל הבסיסי - )אחת לשנתיים( מגביר קול לנפגעי לרינקס 

 ת לשנהאח(ריכה חלקית ד/שברים מניעת דריכה/ופדי לייצוב פרקיםתמכשור אור(  

  לסובלים מאסטיגמטיזם  ,לא כולל מסגרת ,יהיפעם בשנה ומשקפי ראלבקן משקפי שמש אצל

  7-גבוה מ

  18מעל גיל (משקפיים טלסקופיים לבוגר(  

 פאה נוכרית לחולה אונקולוגי  

 פרוטזה חיצונית לשד 
  

 רפואה מונעת ורפואת ספורט .5
 הפסקת עישון , ת להרזיההנחה על השתתפות בסדנאו - סדנאות בתחומי אורח חיים בריא  

 קבלת הנחה או החזר הוצאות על השתתפות בקורס הכנה ללידה -  קורס הכנה ללידה  

 עוץ דיאטטייאו קבלת הנחה בקבלת שירות י תשלום השתתפות עצמית - תזונתי/עוץ דיאטטייי 

 קבלת הנחה או מימון בהשתתפות עצמית על טיפולים ובדיקות לספורטאים  -  בדיקות לספורטאים

 'ארגומטריה וכדו, כמו בדיקת אחוזי שומן

 יעות ספורט בשילוב פעילות בחדר כושר צרפי לשיקום פתטיפול פיזיו - שיקום פציעות ספורט

 לחיזוק שרירים ושיקום האזור הפגוע
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 :זו כוללת קבוצת שירותים. טיפולי שיניים ואורתודנטיה .6

 סתימות, צילומים, אבחונים: מריםקבלת הנחה על טיפולי שיניים מש - טיפולי שיניים משמרים ,

 בדיקה שנתית, עזרה ראשונה, אפיסקטומי, מוך, טיפולי שורש,עקירות

 תותבות, גשרים, השתלות, כתרים -  טיפולי פרותטיקה  

 קבלת הנחה בטיפול אורתודנטיה ברשת מרפאות שיניים  - )18עד גיל ( טיפול אורתודנטי לילדים

  שבהסדר

 כולל , ר ביצוע השתלות שיניים במרפאות השיניים של הקופהעבובהנחה  - השתלות שיניים

 השתלת שתל מתכתי תוך גרמי

  הארכת כותרת, עבור ביצוע פעולות של גרידת חניכייםבהנחה  - )פריודונטיה(טיפולי חניכיים ,

 ניתוחי חניכיים

 עבור הסרת אבן עד פעמיים בשנהבהנחה  - הסרת אבן והדרכה להיגיינה אורלית 

 

 :קבוצת שירותים זו כוללת. ל"שנייה של רופא מומחה בחו חוות דעת .7
 מספר ההתייעצויות (על פי הפניית רופא בכיר בארץ  -ל "התייעצות עם מומחה בכיר בחו

מזכאות להתייעצות פעם בשנה ועד מגבלה של שלוש  ,תכניתל תכניתהאפשריות משתנה מ

 )התייעצויות בלבד

 הזכאות לקבל רשימה של שלושה  -ל "איים בחומרכזים רפו/ל"המלצה על מומחה בכיר בחו

ל שהם "רופאים בחו 3ל המתאימים לטיפול במצבו הרפואי וכן שמות של "מרכזים רפואיים בחו

   מומחים בתחום הרלוונטי

 זכאות להחזר  -ל לישראל לצורך בדיקת החבר ומתן חוות דעת שנייה "הבאת מומחה מחו

 השהייה ומתן חוות הדעת הרפואית, ות הטיסהכולל הוצא, ל"הוצאות על הבאת מומחה מחו
  

  טיפולי הפריה ולידה פרטית.   8
 הרחבת , פרטי בישראל חולים-ביתטיפולי הפריה ב - גופית לשני ילדים ראשונים-הפריה חוץ

 ציבורי חולים-ביתהכיסוי הכספי מעבר לעלות ב

 ציבורי או פרטי מעבר  יםחול-ביתהרחבת הכיסוי הכספי ב - גופית לילד שלישי ומעלה-הפריה חוץ

 לסל הבסיסי

 פ הדסה"בלידת ילד רביעי ואילך בשר - לידה בניתוח קיסרי פרטי 

 כולל, פרטי חולים-ביתהשתתפות בהוצאות לידה פרטית ב, מילד רביעי ואילך - לידה פרטית 

  מיילדת והרדמה אפידורלית, הוצאות על מנתח פרטי בניתוח קיסרי

  

 )רווחה/well being( רכים נתפסיםרפואה משלימה ומענה לצ.  9
 כגון  ,עבור טיפולים שוניםבהשתתפות בהוצאות בפועל  - משלימה/טיפולים ברפואה אלטרנטיבית

 עד מכסת מספר טיפולים  רפלקסולוגיה, שיאצו, הומאופתיה
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 השתתפות בהוצאות של ניתוח פלסטי  - ניתוחים פלסטיים וטיפולים להאטת הזדקנות העור

 .ם להאטת הזדקנות העורוהנחה בטיפולי

 החזר על ההוצאה או מתן הנחה במכונים שבהסכם - טיפולים בטחורים ובפיסורה 

 הנחה על התעריף הרגיל אצל ספקים שבהסכם - טיפולים בהפרעות בתפקוד המיני 

 הנחה על התעריף הרגיל אצל ספקים שבהסכם -  טיפול בבעיות נחירה ואף סתום 

 בכפות " דורבן"היווצרות , פול לצורך ריסוק הסתיידות בפרקיםטי - טיפולים באמצעות גלי הלם

 השתתפות בהוצאות על הטיפולים, הרגליים והסתיידות גידים

 זכאות למכסת טיפולים , במצב נפשי המחייב קבלת טיפול 6מעל גיל  - טיפולי פסיכותרפיה

 עבור כל טיפולבבהשתתפות עצמית 

  טיפול בכאבי גב בשיטתIDET - ון דיסק או בלט בדיסק ואינו מגיב לטיפול תרופתי או לסובל מניו

 פיזיותרפי בהשתתפות עצמית של החבר

 ימים לאחר ניתוח 20עד  8החזר הוצאות על שירותי אחות פרטית למשך  - אחות פרטית 

 
 בדיקות לנשים בהיריון וליילודים. 10
 פעם אחת לכל היריון מעבר לזכאות בסל הבסיסי - סקירת מערכות   

 מעבר , ריוןיפעם אחת לכל ה. 35לנשים בהיריון שגילן עד  - מי שפיר או סיסי שיליה בדיקת

   וחלבון עוברי 18טרזומיה , כולל בדיקת כרומוזומים לשלילת תסמונת דאון. לזכאות בסל

 באמצעות בדיקת . מעבר לזכאות בסל - ) בדיקות סקר שליש ראשון( בדיקת שקיפות עורפית

   אולטראסאונד ובדיקת דם

 סיסטיק פיברוזיס - בדיקות גנטיות ,X חסר , גושה, דיאטונומיה משפחתית, פנקוני, קנאוון, שביר

נשאות אטקסיה , Fmf, מוטציית בלום, Mucolipidosis Type 4 ,Nieman Pick ,At ,1אלפא 

 יהסל הבסיס ידי-עלבמקרים בהם הבדיקה אינה ממומנת , זכאות פעם אחת בלבד - טלנגנטקזיה

 . הבריאותאו משרד 

 כולל  ,במקרים בהם אין זכאות לפי הסל הבסיסי, לאיתור לקויות שמיעה - סינון שמיעה לילודים

 בדיקת הדים קוכלאריים

 קבלת שירותי המוניטור ממכון שבהסדר . להיריון 38-ל 24-בין השבוע ה - לאישה מוניטור ביתי  

  

 זאבחון דידקטי ללקויות למידה ואבחון הפרעות קשב וריכו. 11

  בדיקותTOVA 18לילדים עד גיל  - לאבחון הפרעות קשב וריכוז   

  18עד  6מעבר לניתן בסל הבסיסי לילדים בגיל  -) לקויות למידה(אבחון דידקטי   
  

 :קבוצת שירותים זו כוללת. טיפול במצב רפואי קשה. 12
 ח ומ, ותריא, ריאות-לב, לב, כליה, כבד: הרחבת הכיסוי הכספי להשתלות - ל"השתלות בחו

 לבלב, עצמות
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 הרחבת הכיסוי הכספי כולל לטיפולים כירורגיים או כימותרפיים  - טיפול במחלת סרטן ממאיר

   מורחבים

 עבור ניתוח להצלת חיים שלא בהרחבת הכיסוי הכספי  - ל"טיפול רפואי מיוחד להצלת חיים בחו

   ניתן לביצוע בישראל

  הרחבת הכיסוי הכספי מעבר לסל  - ל"ומעלה בחו 75%ניתוח או טיפול למניעת נכות לצמיתות של

   עבור מקרים שלא אושרו לפי החוקבבמקרים שאושרו על פי חוק הזכאות וכיסוי כספי גם 

 הרחבת הכיסוי הכספי  - ה ומניעת נכות לצמיתותיראי, ל להצלת שמיעה"ניתוח או טיפול בחו

  ל שאינם ניתנים לביצוע בישראל"לניתוחים וטיפולים בחו
  

 רפואיים-הבראה ושירותים פרה. 13
 ימים נוספים מעבר לזכאות בסל הבסיסי - הבראה לאחר אירוע לב    

 תקופת הזכאות נעה . מעבר לזכאות בסל. שהסתיים באשפוז התעמלות שיקומית לאחר אירוע לב

   תכניתחודשים תלוי ב 9-חודשים ל 3בין 

  טיפול בתעוקת לב בשיטתEECP - כם לחבר הסובל מאנגינה פקטוריס פעם אחת בכל תקופת ההס

   עבור כל סדרת הטיפוליםבבהשתתפות עצמית 

 טיפולים  12ומעלה עד  9לחבר מגיל . מעבר לזכאות בסל: בבית/במכוני הסדר טיפולי פיזיותרפיה

 )מעבר לכך לחולים כרוניים(בשנה קלנדרית 

 ת עצמית ומגבלה על מעבר לזכאות בסל עם השתתפו: בבית/טיפולי ריפוי בעיסוק במכוני הסדר

   מספר הטיפולים בשנה

  במצב של אובדן מלא או  מבוטחהאם  18שיקום דיבור למבוטח מעל גיל  -שיקום דיבור למבוגר

טיפול  ידי-עלחלקי של כושר הדיבור בעקבות אירוע מוחי או ניתוח או מחלה אשר ניתן לשפרו 

  יתזכאות עד עשרה טיפולים בשנה קלנדר. מיוחד לשיקום הדיבור

 מעבר לזכאות בסלזכאות לקורס אחד  18מבוטח עד גיל  -  קורס טיפול בגמגום  

 לכל סוג של ריפוי(טיפולים לילד  24עד , 12גיל  דעילד  - באומנות, ריפוי במוזיקה(  

 גיל הזכאות . תכניתמעבר לניתן בסל הבסיסי עד מספר טיפולים משתנה לכל  - טיפולי הידותרפיה

 )אחת המכסה רק ילדים ניתתכ( תכניתמשתנה לכל 

 אצל מטפלים שבהסדר , טיפולים בשנה ברכיבת סוסים טיפולית 10-זכאות ל - רכיבה טיפולית    

  פעילות גופנית מבוקרת  - סקולריותו-גורמי סיכון למחלה קרדיו 2פעילות גופנית מבוקרת לבעלי

ון לפחות למחלות עקב קיומם של שני גורמי סיכ, במכון קרדיוסטייל או במכון אחר בהסכם

 וסקולריות -קרדיו

 במלון בים המלח לצורך קבלת טיפול במחלת  מבוטחה של ישהי - טיפול במרחצאות ים המלח

 הפסוריאזיס לחבר הזכאי לקבלת טיפולים מהסל הבסיסי ומיצה את זכאותו בסל 
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  נוסף השתתפות בהוצאות הבראה של יולדת לאחר לידת הילד הרביעי ולכל ילד -הבראה ליולדת, 

שה ימים לאחר ניתוח ילתקופה מרבית של שלושה ימים או חמ ,במוסד המיועד לנופש או הבראה

  קיסרי
  

 בדיקות תקופתיות ואחרות וחיסונים. 14
 התקופה משתנה וכן גובה ההשתתפות העצמית נע בין  תכניתבכל ( בדיקות סקר תקופתיות כוללות

תפקוד , דם-לחץ, בדיקת רופא, בדיקת שתן כללית ,כימיה+ בדיקות המטולוגיה ): ₪  450 -₪  240

, ממוגרפיה, ארגומטריה, ראייה כולל בדיקת לחץ תוך עיני ושמיעה, ריאות כולל צילום חזה

, דם סמוי בצואה ובדיקה רקטאלית לאלו שאינם זכאים לפי הסל, צפיפות העצם, גינקולוגיה

 ג.ק.בדיקת א

  פעם בשנתיים כולל  - קע של מחלת הסוכרתשיש במשפחתו ר 18בדיקות סקר למבוגר מגיל

המוגלובין , פרופיל שומנים, רופא דיאבטולוג ידי-עלבדיקה : בדיקות הסקר כוללות. התייעצות

 ידי-עלרגל סוכרתית וייעוץ , .ג.ק.א, משקל, מדידות גובה, חלבון בשתן, תפקודי כליה, מסוכרר

   דיאטנית

 עצמיתבדיקה שנתית בהשתתפות  -  סיגמואידוסקופיה  

  השתתפות בבדיקתpap smear  - תכניתלכל תקופה בין שנה לשנתיים תלוי ב. מעבר לזכאות בסל( 

 לאלו שלא זכאים בסל או הנחה מגובה ההשתתפות העצמית שבסל - חיסון שפעת  

  לאלו שלא זכאים בסל או הנחה מגובה ההשתתפות העצמית שבסל - ריאותנגד דלקת חיסון 

  חיסונים נגד צהבתA ו-B - למבוטחים שלא זכאים לכך בסל הבסיסי עם השתתפות עצמית 

 למבוטחים שלא זכאים לכך בסל הבסיסי עם השתתפות עצמית - חיסון פנוימוקס 

 אחת ניתנת זכאות לרכישת כל החיסונים שאינם בסל הבסיסי אם הם נחוצים  תכניתב - חיסונים

 עם השתתפות עצמית, פלפי שיקול דעת הרופא המטל לטיפול במחלת החבר או מניעתה ע

 זכאות לקבלת חבילת חיסונים מוגדרת ומרשמים במרפאות -ל "חיסונים למטיילים בחו 

   בהשתתפות עצמית של המבוטח, למטיילים שבהסכם

 בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית ב-C.T :לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס לעמית מעל  הבדיק

  תכניתבועה בבהשתתפות עצמית ולכל תקופה הק ,40גיל 

 בדיקות לקרישיות יתר בדם  בדיקות מעבדה מיוחדות)Na Mthfr ,DNA Factor 2 ,DNA Factor 5( ;

 .Rastבדיקת רגישות למזון ואלרגיה בשיטת , בדיקת הומוציסטאין

  בדיקת סחרחורתTilt Test - הדם של העמית בתנוחות גוף -בדיקה לא פולשנית שבה נמדד לחץ

פעמית לכל תקופת -בדיקה חד. את סוג הסחרחורת ממנה הוא סובל על מנת לקבוע, שונות

  .ההסכם
  

 :זו כוללת קבוצת שירותים. בדיקות אונקוגנטיות. 15
  לסרטן המעי הגס -גם אם אין זכאות לפי סל הבסיס , פעמית-חדבדיקה לגילוי גנים סרטניים ,

  וסרטן השחלות, סרטן השד
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 לגילוי אונקוגנים וסמנים , נליזה במכשיר הדמיהבאמצעות א - בדיקות אימונוהיסטוכימיות

סרטן , סרטן הערמונית, סרטן השחלות, כגון סרטן השד ,חלבוניים המעורבים בגידולים מוצקים

  הקיבה ושלפוחית השתן, המעי הגס
  

 מכשירים לבדיקה עצמית. 16

  אומרוןMX3 אומרון  ,פלוסM4I  , אומרוןMX1  

 מד חום לאוזן מיקרולייף  

 דידת סוכר מכשיר למElite XL ,Free Style  ,או דוקרן/ו גלוקומטר  

  מיקרולייף , מיקרולייף כף היד, למשל( דם-לחץמכשירי בדיקתBP2BHO( 

  משקלTHINNER 

 פולסאוקסימטר  

 שעון דופק וכושר :POLAR A4 ,POLAR M31 ,TRIAX C3 ,TRIAX C5 ,TRIAX C6 ,TRIAX C8 ,

TRIAX C10 ,IMARA  

 

 שירותים שונים . 17
 בסל ואין  לולכרטיס טיסה למרכז הארץ לתושב אילת הזקוק לטיפול הכ - טיסה לתושבי אילת

 באפשרותו לקבלו באילת 

 החזר חלק מההוצאה על פינוי באמבולנס - הסעה דחופה באמבולנס 

 במקרים שאין הצדקה , כלומר(המדינה  ידי-עלמעבר לניתן בסל או  - טיפולים רפואיים בבית החבר

ביקור עובד , ריפוי בעיסוק, טיפולי אחות, לקיחת דמים, טיפולי פיזיותרפיה). פול בביתרפואית לטי

ביקור רופא בשעות שהמרפאות , מוניטור עוברי באמצעות הטלפון, ביקור פסיכיאטר, סוציאלי

 סגורות

 כגון תעודת  ,רופא הקופה ידי-עלהנחה על הוצאת אישורים רפואיים שניתנו  - אישורים רפואיים

תעודה רפואית , תעודה רפואית לתביעת פיצויים על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, א למשטרהרופ

תעודה רפואית ליוצא , תעודה רפואית לצורך קבלת רישיון לבית עסק, למועמד לסמינריון למורים

 'אישור לקבלת רישיון לנשק וכו, בדיקת עיניים לרישיון נהיגה, אישור לקבלת רישיון נהיגה, ל"לחו

 ל שניתן "כיסוי ההוצאות הרפואיות של ניתוח בחו - ל הניתנים לביצוע בישראל"יתוחים בחונ

  זכאות לניתוח אחד במהלך כל תקופת הביטוח. לביצוע בישראל וכלול בסל
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  שנשלח להערכה  טופס דוגמה -' דנספח 

  

  

  בדיקות אונקוגנטיות 

 1996הביטוח המשלים מאז  כניותתבמסמך זה מופיעה קבוצה של שירותים נוספים שהתווספו ל

יש להתייחס לכל " הערכת תרומת השירות"במילוי לוח . בבדיקות אונקוגנטיותשכולם עוסקים 

  . הקבוצה כמקשה אחת

  :קבוצת השירותים שיש להתייחס אליה בטופס זה

  לסרטן המעי הגס -גם אם אין זכאות לפי סל הבסיס , פעמית-חדבדיקה לגילוי גנים סרטניים ,

   וסרטן השחלות, טן השדסר

 לגילוי אונקוגנים וסמנים , באמצעות אנליזה במכשיר הדמיה - בדיקות אימונוהיס טוכימיות

סרטן , סרטן הערמונית, סרטן השחלות, כגון סרטן השד ,חלבוניים המעורבים בגידולים מוצקים

  הקיבה ושלפוחית השתן, המעי הגס
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  ותבדיקות אונקוגנטי -הערכת תרומת השירות 

אם לדעתך יש הבדל בהערכת תרומת השירות לפי סוג הכיסוי אנא ציין את ההבדלים  :למעריך

  .במפורש

  תרומת הטיפול להארכת חיים ומניעת תחלואה בעתיד . א
  או מניעת המחלה, הארכת חיים עם הבראה מלאה

1  
  בכלל לא

2  3  4  5  6  7  8  9  
10  

  באופן מלא
  )הבראה מלאה ללא(הארכת חיים לאורך זמן עם המחלה 

1  
  בכלל לא

2  3  4  5  6  7  8  9  
10  

  באופן מלא
  הארכת חיים עם שיפור באיכות החיים

1  
  בכלל לא

2  3  4  5  6  7  8  9  
10  

  באופן מלא
  מניעה של תחלואה בעתיד

1  
  בכלל לא

2  3  4  5  6  7  8  9  
10  

  באופן מלא
  נכויות בעתיד/ מניעת סיבוכים 

1  
  בכלל לא

2  3  4  5  6  7  8  9  
10  
  מלאבאופן 

  היבטים כלכליים של השירות. ב
  עלות של השירות לפרט אם צריך לרכוש אותו באופן פרטי

1  
  עלות נמוכה

2  3  4  5  6  7  8  9  
10  

  עלות גבוהה
  )שכיחות(המבוטחים  ידי-עלהיקף השימוש 

1  
מעטים (היקף נמוך 

  )משתמשים
2  3  4  5  6  7  8  9  

10  
  היקף גבוה 

  )רבים משתמשים(
  צפוי למערכת הבריאות מהכנסת השירות הזה לסלתועלת ה/יחס עלות
1  
תועלת /יחס עלות

  )כדאי(נמוך 
2  3  4  5  6  7  8  9  

10  
  תועלת גבוה/יחס עלות

  )לא כדאי(

  תרומת הטיפול לאיכות החיים. ג
  היכולת התפקודית תורם לשיקום

1  
  בכלל לא

2  3  4  5  6  7  8  9  
10  

  במידה רבה
  תורם לבריאות הנפשית

1  
  בכלל לא

2  3  4  5  6  7  8  9  
10  

  במידה רבה
  ) 'לקיים קשרים חברתיים וכד, לעבוד(תורם לשיפור יכולת תפקוד חברתית 

1  
  בכלל לא

2  3  4  5  6  7  8  9  
10  

  במידה רבה
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   :תורם לשיפור באיכות החיים
1  

 בכלל לא
2  3  4  5  6  7  8  9  

10  
 במידה רבה

 הגברת ניידות                     

 שיפור יכולת תפקוד)ADL  או
IADL(10 

                    

 הפחתת כאב                     

 הפחתת סבל                      

 הפחתת סימפטומים אחרים
, שלשול, למשל(של המחלה 

 )התקף לב וכדומה, הקאה
                    

 הפחתת תופעות לוואי של
למשל (פול הרפואי יהט

 )רפיהתבחילות בכימו
                    

 למשל (הסתגלות למוגבלות
עזרה נפשית או הדרכה 

 )חיים באורח
                    

 התמודדות עם
למשל (המוגבלות /המחלה

 )אבזרים רפואיים
                    

 סך תרומת השירות לשיפור
  ) well-being(איכות חיים 

                    

   עדיפות ששירות זה יכנס לסל. ד
  ?באיזו עדיפות היית מדרג שירות זה להכללה בסל הבסיסי

1  
  נמוך מאוד

2  3  4  5  6  7  8  9  
10  
  דואגבוה מ

  ?האם טכנולוגיות עם מאפיינים דומים נכנסו לסל בעבר
1  

  נמוך מאוד
2  3  4  5  6  7  8  9  

10  
  דוגבוה מא

 

  

                                                   
מפעולות היומיום  אלו הזקוקים לעזרה בביצוע פעולה אחת או יותר -) ADL( מוגבלות בפעילות יומיומית   10

שליטה על הסוגרים , כניסה ויציאה מהמיטה, ישיבה וקימה מהכיסא, אכילה, הלבשה, צהירח: הכוללות

אלו הזקוקים לעזרה בביצוע פעולה אחת או  -) IADL( מוגבלות בניהול משק הבית; וניידות בתוך הבית
  קניות וסידורים, כביסה, קיוןינ, בישול: יותר מאלה


