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 בריאות ביטוח חוק השפעת בנושא ברוקד״ל מכון של נוספים פירסומים
הבריאות מערכת על ממלכתי

 בריאות ביטוח חוק החלת בעקבות הציבור בעיני הבריאות מערכת ד. חיניץ, ;ב. רוזן, ;ר. גרוס, ;א. ברג,
.97-281דמ- הכללית, באוכלוסייה מסקר עיקריים ממצאים :ממלכתי

 לאחר ויהודים ערבים בקרב בה והשימוש הבריאות מערכת תפיסת ר. גרוס, ;א. ברג, ;ב. רוזן, ;מ. פרפל,
.97-274דמ- הכללית. באוכלוסייה מסקר ממצאים :ממלכתי בריאות ביטוח חוק של יישומו

 ביטוח חוק החלת בעקבות הקשישים בעיני הבריאות מערכת ג׳. ברודסקי, ;ר. גרוס, ;א. ברג, ;נ. בנטור,
.98-280דמ־ ממלכתי. בריאות

.98-317דמ־ .1994 לעומת 1995:הקופות במשק תמורות י. נבו, ;מ. איבנקובסקי, ;ב. רוזן,



תקציר
 הבריאות, מערכת במימון שינוים שחולל ממלכתי, בריאות ביטוח חוק לתוקף נכנס 1995 בינואר

 ג׳וינט־מכון ביצע החוק השפעות של ההערכה ממערך כחלק השירות. מתן ובכללי המשאבים בהקצאת
 מוצגים זה בדוח .1997 אוגוסט-אוקטובר בחודשים שרואיינו תושבים 1,205 בקרב סקר ברוקדייל

 ונטל המבוטחים של שביעות-הרצון בקופות־החולים, השירות ברמת שינויים לגבי הסקר ממצאי
.1995ב- שנערך דומה סקר לממצאי בהשוואה לבריאות, התשלומים

:העיקריים הממצאים בין
 או מרוצים היו 1995ב- מהמרואיינים 83% לעומת 1997ב- מהמרואיינים אחוזים ואחד תשעים ♦

 בכל קיימת בשביעות-הרצון העלייה מגמת שלהם. קופת-החולים משירותי מאוד מרוצים
קופות-החולים.

 בהשוואה שלהם בקופה הניתן השירות ברמת בשיפור חשו מהמרואיינים אחוזים ותשעה שלושים ♦
בהרעה. חשו 9%ו־ שעברה לשנה

 הגיעו 1995ב־ 56% לעומת 1997ב- מהמרואיינים אחוזים ושישה שישים התקצרו: ההמתנה משכי ♦
 59% לעומת 1997ב- מהמבוטחים אחוזים ושמונה שישים פחות. או שבוע תוך המקצועי לרופא

שעה. רבע תוך המשפחה לרופא נכנסו 1995ב-
 34% לעומת 1997ב- 50 גיל מעל מהנשים אחוזים וארבעה ארבעים :מונעת רפואה פעולות יותר נערכו ♦

 לעומת 1997ב- מהמרואיינים אחוזים ושישה ארבעים ממוגרפיה. בדיקת ביצוע על דיווחו 1995ב-
האחרונה. השנה בחצי לחץ־דם מדידת על דיווחו 1995ב־ 40%

 שמצב העריכו 1995ב־ מהמרואיינים 69% לעומת 1997-2 מהמרואיינים אחוזים ושישה שבעים ♦
מאוד׳. ׳טוב או ׳טוב׳ בריאותם

.1997ל- 1995 בין לבריאות התשלומים נטל של בתחושה שינוי אין ♦

 שלדעתם ענו מהמרואיינים אחוזים אחד-עשר :קופות-חולים בין נוספים למעברים פוטנציאל קיים ♦
יותר. טוב שירות לקבל יוכלו בה קופת-חולים יש

 :לגבי שונות אוכלוסייה קבוצות בין להבדלים וכן השונות החולים קופות בין להבדלים גם מתייחס הדוח
 הציבורית, למערכת מחוץ פנייה מונעת, רפואה השירותים, איכות השירות, ברמת שינוים שביעות-רצון,

קופות-חולים. בין ומעבר לבריאות התשלומים נטל של התחושה

 מסייעים הממצאים ובקופות-החולים. הבריאות במשרד בכירים מנהלים בפני הוצגו הסקר ממצאי
השירות. לשיפור לקחים ובהפקת הבריאות מערכת על ממלכתי בריאות ביטוח חוק השפעות בהערכת

 ולג׳וינט-מכון ישראל לממשלת המשותפת בריאות מדיניות לחקר תכנית במסגרת נכתבה זו עבודה
ברוקדייל.



תודה דברי

:המחקר את שליוו ההיגוי ועדת לחברי תודה
האוצר משרד תקציבים, אגף בריאות, רפרנט - ארבל אפי
לאומית קופת-חולים מידע, ומערכות ארגון אגף מנהל - ביתן עוזי
הבריאות משרד והערכה, לתכנון סמנכ״ל ־ נון בן גבי

מכבי קופת-חולים ראשי, כלכלן - ווד פרנסיס
לאומי לביטוח המוסד וסמנכ״ל המחקר מחלקת מנהל - כהן שלמה
לאומי לביטוח המוסד מועד, ארוכות גימלאות להערכת אגף מנהלת ־ מורגנשטרן ברנדה
הבריאות משרד ותקציב, לתכנון אגף מנהל ־ נבו יעקב

מאוחדת קופת-חולים פנימי, מבקר - סומך דוד
בקהילה רפואה אגף ראש מקום ממלא - רוזנבלוט מייקל
הבריאות משרד יועץ, ־ שטיינר ראובן

 ג׳וינט־מכון )מנהל חביב ג׳ק :השאלון וניסוח המחקר מערך בגיבוש שתרמו נוספים לעמיתים גם תודה
 המחקר תכנית )מתאמת ברודסקי ג׳ני ;הבריאות( משרד מידע, תחום )מנהלת חקלאי ציונה ;ברוקדייל

 ן העמק( חולים בבית משפחה לרפואת המחלקה )מנהלת טבנקין חוה ;ברוקדייל( ג׳וינט-מכון זיקנה, על
 קופת-חולים ובקרה, תכנון מחלקת )מנהלת לקס נורית הבריאות(; משרד למנכ״ל )משנה לב בועז

 )מנהל מידן אברהם ;כללית( קופת־חולים מידע, ומערכות ארגון לתכנון, )סמנכ״ל מאור צבי ;כללית(
 דינה לסטטיסטיקה(; המרכזית הלשכה להנהלת )יועץ סיקרון משה לאומית(; קופת-חולים רפואי,
 נורית ;הבריאות( משרד הנפש לבריאות האגף ואמרכלות, לרפורמה השירות לראש בכירה )עוזרת פלדמן

מכבי(. קופת־חולים רפואיים, שירותים להערכת המחלקה )מנהלת פרידמן

 העריכה, על אלון לבלהה ובהערות, בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון צוות חברי לכל מודים אנו
 של הסופית בהכנה הסיוע על בוביס ולסו הדוח בהדפסת והסיוע התרשימים הכנת על גנות-לוינגר לדורית
הדוח.
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מבוא .1
 של מייצג מדגם בקרב טלפוני סקר ברוקדייל ג׳וינט-מכון ערך 1997 אוגוסט-אוקטובר בחודשים
 השירות, ברמת שינויים לבחון היתה הסקר של העיקרית מטרתו בקופות-החולים. מבוטחים

 סקר לממצאי בהשוואה וכר( תרופות בריאות, )מס לבריאות התשלומים ובסך־כל בשביעות-הרצון,
1.1995ב- שנערך דומה

 בדוח כן, כמו .1995 סקר ממצאי של השקלול בשיטת שינויים נערכו ,1997 לסקר 1995 סקר בין נכונה השוואה לצורך 1
 לבין כאן המתפרסמים הממצאים בין קלים הבדלים ייתכנו לפיכך, תגבור. מדגמי כוללים אינם 1995 נתוני הנוכחי,

 הציבור בעיני הבריאות "מערכת ,1997 ד. חיניץ ב. רוזן ר. גרוס א. )ברג המקורי המחקר בדוח שפורסמו הממצאים
(.97-284דמ־ ברוקדייל ג׳וינט-מכון ממלכתי", בריאות ביטוח חוק החלת בעקבות

ברוסית. 14%ו- בערבית 10% בעברית, מולאו מהשאלונים אחוזים ושישה שבעים2

 ולרוסית, לערבית תורגמו המחקר שאלוני .22 גיל מעל ישראל תושבי את כללה הסקר אוכלוסיית
2עברית. דוברות שאינן העיקריות לאוכלוסיות להתאימם במטרה

 90/0ובכ- ,10% היה המסרבים אחוז ,81%ל- הגיע ההיענות אחוז שאלונים. 1,205 מולאו בסך־הכל
חודשיים. לאחר גם קשר נוצר לא שנדגמו הטלפון ממספרי

 אזור מין, מבחינת בישראל הבוגרת האוכלוסייה למאפייני דומים המבוטחים מאפייני כללי באופן
 הסקר נתוני לפיכך, הערבים. ובשיעור הגילי בהרכב נמצאו קלים הבדלים לקופת-חולים. ושיוך מגורים,

האוכלוסייה. להרכב בהתאם שוקללו זה בדוח המוצגים

 בשפת למעט ,1997וב- 1995ב- המרואיינים של הדמוגרפיים במאפיינים מובהקים הבדלים נמצאו לא
 שיעור. באותו ירד עברית דוברי ושיעור (,6%)ב- מעט עלה רוסית דוברי שיעור המגורים. ובאזור הריאיון

 ושיעור בהתאמה(, 2%וב- 4%)ב עלה ובמרכז בצפון המרואיינים שיעור ערבית. דוברי בשיעור שינוי אין
 השינוי השפעת את לנטרל מנת על בהתאמה(. 1%ו- ,1% ,3%)ב- ירד וביש״ע בדרום בחיפה, המרואיינים

 מצב מין, )גיל, הדמוגרפיים הרקע משתני על פיקחנו ,1997ל- 1995 בין בהשוואה האוכלוסייה, בהרכב
רב-משתני. ניתוח באמצעות ריאיון(, ושפת מגורים אזור השכלה, קופת-חולים, בריאות,

קופות־החול■□ משירותי שביעות-רצון .2
 בין השוואה מבוטחים. הם בה קופת-החולים משירותי שביעות-רצונם מידת לגבי נשאלו המרואיינים

 בריאות ביטוח חוק יושם בהן בשנים שביעות-הרצון ברמת שינויים על מלמדת 1997ו- 1995 ממצאי
ממלכתי.

 היו מהמבוטחים 83% המבטחת: הקופה משירותי האוכלוסייה של בשביעות-הרצון עלייה חלה ♦
 מובהק. הוא וההבדל ,1997ב- 910/0 לעומת 1995ב־ כללי באופן שלהם מקופת-החולים שבעי־רצון

 .1 בתרשים לראות שניתן כפי מאוד״, ״המרוצים בשיעור והן ״המרוצים״ בשיעור הן עלייה קיימת
 ניתוח באמצעות רקע במשתני שינויים על פיקוח לאחר גם נמצאה בשביעות-הרצון מובהקת עלייה

רב-משתני.

1



 1995 בין השוואה ־ קופת־חולים לפי כללי, באופן מקופת־החולים שביעות־רצון מידת :1 תרשים
1997ל-

95* 97* 95 97 95 97 95 97

□ מרוצה מאוד□ מרוצה

p-value <0.05*

 בין סטטיסטית מובהקים הבדלים החולים: קופות־ בכל קיימת הרצון בשביעות־ העלייה מגמת ♦
 עלה מאוד והמרוצים המרוצים )שיעור חולים־כללית, בקופת נמצאו 1997וב- 1995ב- המרוצים שיעור

 (95%ל- 91%)מ- מאוחדת (,91%ל־ 85%)מ־ בלאומית גם נמצאו עלייה של מגמות (.90%ל- 80%מ-
סטטיסטית. מובהקים אינם ההבדלים אך (94%ל- 91%)מ- ובמכבי

 השונות, החולים בקופות־ מבוטחים בין הכללית בשביעות־הרצון הבדלים עדיין קיימים 1997ב־ ♦
 (94%) מכבי קופות-החולים מבוטחי בקרב יותר גבוהה שביעות-הרצון ושפה: גיל קבוצות בין

 (96%) שבעי-רצון יותר קשישים ; (91%) ולאומית (90%) כללית קופת־חולים לעומת (95%) והמאוחדת
 לא (.91%) וערבית (92%) עברית מדוברי שבעי-רצון פחות (88%) רוסית ודוברי (;90%) מצעירים

 נמצאו רב-משתני בניתוח (.92%) לבריאים (91%) כרוניים חולים בין הרצון בשביעות הבדל נמצא
המגמות. אותן

 המרוצים בשיעור מובהקת עלייה נמצאה השירות: מרכיבי בכל כמעט קיימת הרצון בשביעות־ עלייה ♦
 של וטיפוח ניקיון (,92%ל- 89%)מ- המשפחה רופאי של היחס :הבאים בתחומים מאוד המרוצים או

 המשפחה רופאי של המקצועית הרמה (,90%ל- 86%)מ- אחיות יחס (,96%ל־ 93%)מ- הקופה מתקני
 שירותי (,87%ל־ 79%)מ- הקופה עם העובדים מקצועיים רופאים של רמתם (,88%ל- 81%)מ-

 מקבלת בשביעות־הרצון שינוי חל לא (.77%ל- 73%)מ- התרופות מבחר (,82%ל- 78%)מ- המעבדה
(.82%ל- 81%)מ- הפקידים ומיחס (80%ל- 79%)מ- ולבדיקות מקצועי לרופא והתחייבויות הפניות
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 שביעות-הרצון רמות בין השוואה השונים: השירות מתחומי הרצון בשביעות־ הבדלים קיימים ♦
 הקופה, מתקני טיפוח :מהתחומים יחסית גבוהה שביעות-הרצון כי מלמדת 1997ב- השונים בתחומים

 התרופות, מבחר מהתחומים: יחסית נמוכה שביעות-הרצון האחיות. ויחס המשפחה רופאי יחס
הפקידים. ויחס ולבדיקות, מקצועי לרופא והתחייבויות הפניות

 בכל הקופות: בכל נמצאה השוגים השירות מתחומי בשביעות-הרצון עלייה של מגמה ♦
 והרופאים המשפחה רופאי של המקצועית מהרמה בשביעות-הרצון עלייה ניכרת קופות-החולים

 גם נמצאה כללית בקופת-חולים והלאומית. הכללית בקופות-החולים מובהקת העלייה המקצועיים.
 קיימת לאומית בקופת-חולים המעבדה. ומשירותי האחיות מיחס בשביעות-הרצון מובהקת עלייה
הקופה. מתקני ומטיפוח מניקיון בשביעות-הרצון גם מובהקת עלייה
 גודל עקב סטטיסטית מובהקים נמצאו לא שביעות-רצון של נוספים בפריטים שיפור מגמות כי ייתכן

(.1 נספח ראה קופה, לפי תחום בכל שביעות-הרצון רמת )לפירוט קופה בכל המדגם

האחרונה בשנה השירות ברמת ההרעה או השיפור מידת תפיסת .3
 39% חאחרונח: בשנח החולים בקופת־ הניתן השירות ברמת בשיפור חשו מהמרואיינים ניכר שיעור ♦

 שיפור על 18% דיווחו 1995ב־ שנערך בסקר הרעה. על 9%ו- שעברה, השנה לעומת שיפור על דיווחו
הרעה. על דיווחו 5%ו־

1997 קופה, לפי בשירות הרעה על או בשירות שיפור על המדווחים אחוז :2 תרשים

שיפור
20%

10%

הרעה

כללית

שיפור
20%

10%

 בקופות-חולים שיפור על המדווחים שיעור קופות־החולים: בין שונה 1997ב־ בשיפור החשים שיעור ♦
 והמאוחדת (23%) מכבי בקופות-החולים השיעור לעומת גבוה הינו (38%) והלאומית (46%) הכללית

 9% בכללית, 7% לעומת 14%) הרעה על דיווחו יחסית גבוה שיעור מכבי בקופת-חולים (.34%)
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 גם נשארים בשירותים, שיפור על הדיווח בשיעור הקופות בין ההבדלים במאוחדת(. 10%ו- בלאומית
רב-משתני. ניתוח באמצעות המבוטחים של רקע משתני על פיקוח לאחר

 שיפור על המדווחים שיעור שונות: אוכלוסיית קבוצות בין שתת 1997ב- בשיפור תחשים שיעור ♦
 ורוסית (37%) עברית דוברי לעומת (71%) הערבית באוכלוסייה גבוה שלהם קופת-החולים בשירותי

 ובני (40%) 64-45 בני לעומת (43%) 44-22 בני בקרב יותר גבוה שיפור על המדווחים שיעור (.16%)
 של אחרים רקע משתני על המפקח רב-משתני ניתוח לאחר גם נשארת זו מגמה (.28%) 65+

המבוטחים.

השירותים לאיכות מדדים .4
 :1997ב־ 90%ל־ 1995ב- 73%מ־ עלת קבוע משפחת רופא קיום על שדיווחו תמבוטחים שיעור ♦

 (82%ל- 65%)מ- מכבי (,95%ל- 75%)מ- כללית בקופות-החולים סטטיסטית ומובהקת ניכרת העלייה
(.84%ל- 70%)מ- ולאומית

 29% דקות, 5 תוך מגיעים 46% שעת: רבע תוך תמשפחת לרופא מהמבוטחים 88% מגיעים 1997ב־ ♦
 אחוזים ואחד תשעים דקות. 15 עד 11 תוך מגיעים מהמבוטחים 13%ו- דקות, 10 עד 6 תוך

 בהשוואה ההגעה במשך שינוי כמעט חל לא סביר. המשפחה לרופא ההגעה שמשך ענו מהמבוטחים
 אולם ,89%ל- 77%מ- עלה שעה רבע תוך המגיעים שיעור בה מאוחדת, לקופת-חולים פרט ,1995ל-

סטטיסטית. מובהק אינו ההבדל
 רבע עד המתינו 1997ב- 68%ו- 1995ב- 59% תמשפחת: לרופא במרפאת תתמתנת במשך קיצור חל ♦

 חיכו 3% רק דקות, 15ל־ 5 בין חיכו 40%ו- לרופא, כניסתם עד דקות 5מ- פחות חיכו 28% מהם, שעה.
דקות. 30 מעל

 1995ב- 56% :ההמתנה במשך מובהקת ירידה חלה כללית בקופת-חולים כי עלה קופת לפי בבדיקת
 דומה מגמה ישנה ומאוחדת לאומית בקופות-החולים שעה. רבע עד שהמתינו דיווחו 1997ב- 66%ו-

.1997ל- 1995 בין שינוי כמעט חל לא מכבי בקופת-חולים מובהקת. לא אך
 הזמנת מרגע שבוע עד המתינו 1997ב- 66%ו- 1995ב- 56% מקצועי: לרופא חתור אורך של קיצור חל ♦

 משבועיים. למעלה המתינו 1997ב- 21% ורק 1995ב- 26% בדומה, לטיפול. להגעה ועד התור
כסביר. מקצועי לרופא ההמתנה משך את העריכו מהמרואיינים כשני-שלישים

 )שיעור במאוחדת ובפרט קופות-החולים, בכל התור אורך קיצור של מגמה נמצאה קופת לפי בבדיקת
 מובהקים אינם ההבדלים אך (,58%ל- 49%)מ- ובכללית (74%ל- 51%מ- עלה שבוע עד הממתינים

.69% - ובלאומית 1997ב- שבוע עד 80% ממתינים מכבי בקופת-חולים סטטיסטית.
 נמוכת ושביעות־רצון והרופאים, תמשרד עובדי של תעבודת משעות גבותת שביעות-רצון נמצאת ♦

 נוחות או נוחות המשרד עובדי של העבודה ששעות ענו 1997ב- 86% במעבדת: תעבודת משעות יותר
 של עבודה שעות לגבי כך ענו 74%ו- המשפחה, רופא של העבודה שעות לגבי כך ענו 78% מאוד,

 ניכר שינוי אין מאוד. נוחות או נוחות במעבדה העבודה ששעות ענו 67% רק מקצועיים. רופאים
 מאוד נוחות או נוחות שהשעות הדיווח )שיעור המשרד עובדי של העבודה מבשעות חוץ ,1995 לעומת

(.86%ל- 82%מ- עלה
 ומוסרים לוקחים שבהן השעות תעבודת: שעות נוחות בהערכת תקופות בין תבדל קיים 1997ב־ ♦

 שהשעות דיווחו 52% האחרות: בקופות מאשר מאוחדת בקופת-חולים נוחות פחות מעבדה בדיקות
ולאומית. מכבי בקופות-חולים 70%וכ- כללית בקופת-חולים 67% לעומת מאוד נוחות או נוחות

4



1997ל- 1995 בין השוואה ־ השירותים לאיכות מדדים :3 תרשים

המשפחה לרופא לרופא
שעה רבע תוך המשפחה* המקצועי*

□ 1995 □1997

p-value <0.05*

מובעת רפואה .5
 34% דיווחו 1995ב- ממוגרפיה: בדיקת ביצוע על המדווחות 50 גיל מעל הנשים בשיעור עלייה ישנה ♦

 44% כך על דיווחו 1997ב- האחרונות. בשנתיים ממוגרפיה בדיקת ביצוע על זה בגיל מהנשים
.1997ב- הבדיקות ביצוע בשיעור הקופות בין מובהק הבדל נמצא לא מהנשים.

 1995ב- כך על דיווחו 40% האחרונה: השנה בחצי לחץ־דם מדידת על המדווחים בשיעור עלייה הלה ♦
 כללית. בקופת-חולים רק מובהקת אך קופות-החולים, בכל נמצאה זו מגמה .1997ב- 46% לעומת

 ממבוטחי 44% כללית, ממבוטחי 51% הבדיקות: ביצוע בשיעור הקופות בין הבדל נמצא 1997ב-
מכבי. ממבוטחי 39%ו- מאוחדת ממבוטחי 39% לאומית,

הבריאות מצב הערכת .6
 או "טוב" בריאותם שמצב 70% דיווחו 1995ב- המבוטחים: של הבריאות מצב בהערכת שיפור חל ♦

 על פיקוח לאחר גם מתקיימים 1997 לבין 1995 בין ההבדלים .75% כך דיווחו 1997וב־ מאוד״ ״טוב
רב-משתני. ניתוח באמצעות האוכלוסייה של רקע מאפייני
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 מצב את מעריכים מכבי ממבוטחי 84%ו- מאוחדת ממבוטחי 87% הקופות: בין הבדל נמצא 1997ב־
כללית. ממבוטחי 70%ו- לאומית ממבוטחי 73% לעומת ״טוב״, או מאוד״ כ״טוב בריאותם

1997ל־ 1995 בין השוואה ־ בריאות מצב והערכת מונעת רפואה :4 תרשים

*50

□ 1995 □1997

p-value<0.05*

הציבורית למערכת מחוץ פנייה .7
 לשביעות־רצון מדד מהווה הציבוריים השירותים במסגרת ניתנים שאינם בריאות לשירותי פנייה

הציבוריים. הבריאות משירותי
 פרטי לרופא הוצאות להם שהיו 1995ב- דיווחו 20% ירד: פרטי לרופא הוצאה על המדווחים שיעור ♦

 שעקב גם ייתכן אך ירד, פרטיים לרופאים הפניות שיעור כי ייתכן .9% רק כך על דיווחו 1997וב-
 לא ולכן פרטי, רופא אצל הביקור על שילמו לא עצמם המבוטחים המשלימים, בביטוחים השימוש

הוצאה. על דיווחו
 הביטוח בעלי שיעור :1997ב- 37% ל־ 1995ב־ 35% מ־ משלים ביטוח בעלי בשיעור קלה עלייה ♦

 הביטוח בעלי שיעור לאומית בקופת־חולים .22%ל- 15%מ- כללית בקופת-חולים עלה המשלים
 בבעלי (5%) קלה ירידה נמצאה והמאוחדת מכבי בקופות-החולים .33%ל־ 51%מ- ירד המשלים

מובהק. אינו השינוי אך משלים ביטוח
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 אחזסת על 16% דיווחו 1997ב- והן 1995ב- הן מסחרי: בריאות ביטוח בעלי בשיעור שינוי חל לא ♦
 במהלך 16%ו־ ,1995/96ב- 26% ,1995 לפני המסחרי הביטוח את רכשו 58% מתוכם, מסחרי. ביטוח

1997.

1997ל־ 1995 בין חשוואח ־ הציבורית למערכת מחוץ פנייה :5 תרשים

□ 1995 □1997

p-value<0.05*

לבריאות התשלומים נטל .8
 במידה מכבידים שהתשלומים 20% ענו 1995ב- :1995 לעומת לבריאות התשלומים בנטל שינוי אין ♦

 כך ענו 1997וב- מכבידים אינם שהתשלומים 27% אמרו 1995ב- במקביל, .22% כך ענו 1997וב- רבה
 האוכלוסייה של רקע משתני על פיקוח לאחר סטטיסטית. מובהק אינו ההבדל אולם ,22% רק

.1997ל- 1995 השנים בין הבדל נמצא לא רב-משתני, ניתוח באמצעות
 ממי 28% שונות: אוכלוסייה בקבוצות התשלומים של הכלכלי הנטל בהערכת הבדלים קיימים ♦

 מכבידים שהתשלומים דיווחו "גרוע" או טוב", "לא טוב", כל־כך "לא בריאותם מצב את שמגדירים
 ארבעים מאוד". "טוב או "טוב" בריאותם מצב את שמגדירים מי בקרב 20%ל- ביחס רבה במידה

 לעומת רבה, במידה מכבידים שהתשלומים דיווחו הקופה בשירותי הרעה שחשו מי בקרב אחוזים
 רמת או קופה לפי הנטל בהערכת הבדלים אין הקופה. בשירותי שיפור שחל שחשו מי בקרב 23%

הכנסה.
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 פרסום עם הקרובים בחודשים מעמיקה בצורה לבריאות התשלומים נטל סוגיית את לנתח יהיה ניתן
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של (1997) המשפחה הוצאות סקר נתוני

חולים קופות בין מעבר .9
 עברו 25% למכבי, עברו 40% העוברים, מקרב קופה: שעברו מהמרואיינים 7% דיווחו ,1995 מתחילת ♦

ללאומית. 10%ו- לכללית 25% למאוחדת,
 קופה מהעוברים 29% למעבר: העיקרית כסיבה השירותים איכות את ציינו העוברים כמחצית ♦

 בקופה שלילי ניסיון בגלל שעברו ציינו 210/0 ועוד כללי, באופן השירותים איכות בגלל שעברו דיווחו
 מקצועיות (,9%) רופא לבחור אפשרות (,14%) לבית קרבה שהוזכרו: נוספות סיבות הקודמת.
(.9%) הרופאים

 (14%) יותר גבוה העוברים שיעור ושפה: הכנסה גיל, קבוצות לפי העוברים בשיעור הבדלים קיימים ♦
 .75+ מבני 3%ו־ 74־65 מבני 4% ,64-45 מבני 4% ,44־36 מבני 5% לעומת ,35 גיל עד הצעירים בקרב
 יותר גבוה וכן לחודש( ש״ח 7,000-5,000) בינוניות הכנסות בעלי בקרב (12%) גבוה העוברים שיעור
 (15%) ורוסית (12%) ערבית דוברי בקרב גבוהים המעבר שיעורי (.7%) פחות המשתכרים לעומת
(.5%) עברית דוברי לעומת

 בה קופת-חולים יש שלדעתם אמרו בסך־הכל 11% הבאות: בשנים נוספים למעברים פוטנציאל קיים ♦
 השיעורים לעומת יחסית, נמוך שיעור (5%) ובמאוחדת (3%) במכבי יותר. טוב שירות לקבל יוכלו

 לקבל יוכלו בה קופת־חולים יש שלדעתם אמרו (,10%) והלאומית (15%) הכללית בקופת־החולים
 יותר טוב שירות לקבל שיוכלו ציינו 81% כך, החושבים כללית מבוטחי מקרב יותר. טוב שירות
 מקרב במאוחדת. יותר טוב שירות לקבל שיוכלו ציינו 43% כך, החושבים מכבי מבוטחי מקרב במכבי.

 מבוטחי ומקרב במכבי, יותר טוב שירות לקבל שיוכלו ציינו 67% כך, החושבים לאומית מבוטחי
בלאומית. יותר טוב שירות לקבל שיוכלו ציינו 50% כך, החושבים מאוחדת

 אפשרות על זאת בכל חשבו האחרונות בשנתיים קופה עברו שלא מהמבוטחים אחוזים שמונה־עשר ♦
 רוב אחרת: קופה נציג עם קשר נוצר אף מהמקרים בכשליש .1995 מתחילת קופה לעבור

 רגילים שהם מאחר קופה לעבור לא שהחליטו ענו עברו, לא אך מעבר אפשרות על שחשבו המרואיינים
 מעוררות שהוזכרו אחרות סיבות (.61%) טובה זאת בכל שהקופה או הרופא, את מכירים לקופה,

 אין כי להם שנאמר או אותם קיבלה לא שהקופה ענו 4% :המעבר חופש על עקיפות להגבלות חשש
 שיאבדו שחששו או הבריאות, מצב בגלל אותם יקבלו שלא שחששו אמרו 6% ;מתאימים שירותים
 שהתהליך או מעבר טופס להגיש שאיחרו ענו 17%ו־ לבית; קרובה אינה שהקופה ענו 11% זכויות;

3ארוך. הביורוקרטי
 מהחולים 52% יותר: גבוח בשיעור אחרת קופח נציג עם קשר נוצר הכרוניים, החולים בקרב ♦

 הקופה נציג עם קשר שנוצר דיווחו עברו, ולא אחרת לקופת־חולים מעבר על שחשבו הכרוניים
הבריאים. בקרב 26% לעומת האחרת,

 לפי לאי-מעבר הסיבות את לנתח היה ניתן לא עברו, לא אך קופה מעבר על שחשבו מרואיינים של הנמוך המספר עקב 3
וכוי. בריאות מצב גיל, של תת-קבוצות

8



סיכום .10
 של השירות ברמת עלייה חלה כללי באופן כי מלמדים ברוקדייל מכון של המבוטחים סקרי ממצאי

 יישום בין סיבתי קשר לקבוע ניתן לא זאת, עם הממלכתי. הבריאות ביטוח חוק בעקבות קופות-החולים
 הבריאות במערכת נוספים שינויים התרחשו זו בתקופה ראשית, השירות. ברמת שנצפתה לעלייה החוק
 מלמדים בקופות-החולים שנערכו סקרים שנית, החוק. מהשפעות השפעותיהם את להפריד ניתן שלא

 לפני עוד ׳,90ה־ שנות בראשית החלה הקופות משירותי ובשביעות-הרצון בשירותים שיפור של שהמגמה
החוק. יישום

 השירות ברמת ירידה חלה לא בריאות ביטוח חוק יישום בעקבות שהובעו, לחששות ובניגוד זאת, עם
 יתרה משירותיהן. הציבור של בשביעות-הרצון והעלייה השיפור במגמת שינוי חל ולא בקופות-החולים

 את קובע שהחוק מאחר ראשית, זו. מגמה להאיץ אף שעשויים לחוק הקשורים מאפיינים ישנם מכך,
 העלאת :השירות ברמת מתמקדת הקופות בין התחרות השירותים, סל היקף ואת הבריאות מס גובה

 הפרסום שפעולות ייתכן שנית, וכד׳. מתקנים טיפוח למבוטחים, היחס שיפור השירותים, ונגישות זמינות
 שביעות-רצונם. את ומעלות בקופה, הקיימים המבוטחים על משפיעות הקופות של השיווק ומאמצי
 הנשארים ואילו הקופה, את לעזוב שבעי-רצון שאינם לאלה מאפשר קובע שהחוק המעבר חופש לבסוף,

בקופה. להישאר החלטתם לנוכח שביעות-רצונם את מחדש מעריכים

 המבוטחים של הכללית בשביעות-הרצון עלייה חלה 1997ל־ 1995 השנים בין כי מלמדים המחקר ממצאי
 עלייה נמצאה אחרות. מבקופות נמוכה עדיין בכללית שביעות-הרצון אולם כללית, בקופת-חולים במיוחד

 רופאים של מקצועית רמה משפחה, רופאי של מקצועית רמה השירות: מתחומי גם בשביעות-רצון
מתקנים. וטיפוח וניקיון מעבדה שירותי תרופות, מבחר אחיות, יחס מקצועיים,

 שיעור (.1996) שעברה השנה לעומת קופת־החולים בשירותי שיפור על דיווחו המבוטחים כמחצית
 ;ומאוחדת( מכבי )לעומת ולאומית כללית קופות-חולים מבוטחי בקרב יותר גבוה שיפור על המדווחים

ורוסית(. עברית דוברי )לעומת ערבית ודוברי

 נמצאה :השירותים איכות של נוספים במדדים גם שיפור חל הממלכתי הבריאות ביטוח חוק בעקבות
 לרופא במרפאה ההמתנה במשך קיצור ;נמצאו קבוע משפחה רופא קיום על המדווחים בשיעור עלייה

 מונעת רפואה פעולות ביצוע בשיעור עלייה מקצועי, לרופא תור לקביעת המתנה במשך קיצור משפחה,
 בריאותם מצב את המעריכים בשיעור עלייה גם נמצאה (.50+ לבנות ממוגרפיה וביצוע לחץ־דם )מדידת
"טוב". או מאוד" כ״טוב

 בהיקף שינוי חל ולא פרטי, רופא על הוצאות על המדווחים בשיעור ירידה חלה ,1995ל- בהשוואה
 לבריאות שהתשלומים המדווחים בשיעור שינוי אין ומסחריים. משלימים בריאות ביטוחי של הרכישה
מאוד. רבה או רבה במידה מכבידים

 שלפני בשנה שהיה להיקף דומה הקופות בין המעברים שהיקף מראים לאומי לביטוח המוסד נתוני
 שיעור השירותים. של נתפסת איכות הינה למעבר העיקרית שהסיבה נמצא הנוכחי בסקר החוק. החלת
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 קיים ורוסית. ערבית דוברי בקרב וכן בינוניות, הכנסות ובעלי צעירים, בקרב יותר גבוה המעברים
 יותר; טוב קופה שיש חושבים המבוטחים מכלל 11% הבאות: בשנים נוספים למעברים פוטנציאל
.1995 מאז מעבר זאת בכל שקלו האחרונות בשנתיים קופה עברו שלא מהמבוטחים כחמישית

 השירות רמת את לעומק ננתח וכן זה, בדוח שהוצגו מהנושאים חלק יותר מעמיקה בצורה ייבחנו בהמשך
 ויאפשר כשנתיים, בעוד שוב ייערך דומה סקר ועניים. ערבים קשישים, כגון חלשות, לאוכלוסיות הניתן

 בעקרונות שהוכנסו השינויים השפעות אחר וכן בקופות־החולים, השירות רמת אחר ולעקוב להמשיך
.1998 של ההסדרים חוק במסגרת החוק

10



מאוד מרוצים או מרוצים שהנם המדווחים שיעור 1997ל־ 1995 בין השוואה ־ קופת־חולים לפי שונים, משירותים שביעות־רצון :1 נספח

מאוחדת לאומית מכבי כללית סה״כ

1997 1995 1997 1995 1997 1995 1997 1995 1997 1995

90 87 * 90 * 78 91 85 * 86 * 80 * 88 ’ 81 המשפחה רופאי של המקצועית הרמה

98 95 93 88 94 94 90 88 * 92 * 89 המשפחה רופאי של היחס

92 94 90 92 93 91 * 90 * 84 * 90 * 86 האחיות של היחס

91 84 88 80 89 90 * 85 * 74 * 87 * 79 המקצועיים הרופאים של המקצועית הרמה

79 85 82 84 79 81 * 86 * 81 83 82 במשרד הפקידים של היחס

79 82 84 84 87 81 73 68 * 77 * 73 התרופות מבחר

83 87 86 84 85 79 76 78 80 79

 והתחייבויות הפניות לקבל ניתן שבה הקלות
ולבדיקות מקצועי לרופא

85 89 81 72 91 87 * 78 * 74 * 82 * 78 מעבדה שירותי

98 95 * 97 * 84 99 97 94 93 * 96 * 93 הקופה מתקני של והטיפוח הניקיון

P<0.05
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Abstract

In January 1995, the National Health Insurance Law went into effect, creating changes in the 
funding of the health system, in the allocation of resources, and in the rules of service 
provision. As part of an ongoing evaluation of the effects of the law, the JDC-Brookdale 
Institute conducted a survey among 1,205 residents of Israel, who were interviewed between 
August and September 1997. This report presents the findings of the survey regarding changes 
in the level of service in the sick funds, satisfaction among sick fund members, and the 
perceived financial burden. The findings are compared to those of a similar survey carried out 
in 1995.

Among the main findings:
♦ Ninety-one percent of the respondents in 1997, as opposed to 83% in 1995, were satisfied or 

very satisfied with the services they received from their sick fund. The rise in satisfaction 
was noted in all the sick funds.

♦ Thirty-nine percent of the respondents reported an improvement in the level of service in 
their sick fund over the last year, and 9% noted a deterioration.

♦ Waiting time was reduced: 66% of the respondents in 1997, compared to 56% in 1995, 
received an appointment with a specialist within a week or less of requesting it. Sixty-eight 
percent in 1997, compared to 59% in 1995, waited fifteen minutes or less to get in to see 
their family physician.

♦ More preventive medicine procedures were conducted: Forty-four percent of women over 
50 in 1997, compared to 34% in 1995, reported having had a mammogram. 46% of the 
respondents in 1997, compared to 40% in 1995 reported having their blood pressure 
measured in the last six months.

♦ Seventy-six percent of the respondents in 1997, compared to 69% in 1995, assessed their 
own health status as “good” or “very good”.

♦ There was no change in the perception of the burden of payments for health between 1995 
and 1997.

♦ There is a potential for additional transfers between sick funds: 11% of the respondents said 
that in their opinion, they could receive better service in a different sick fund.

The report also refers to differences among sick funds and to differences among population 
groups, with regard to satisfaction, changes in the level of service, quality of services, 
preventive medicine, referral outside of the public system, the burden of payments for health 
and transfer between sick funds.

The findings were presented to senior managers in the Ministry of Health and the sick funds. 
The findings are helping in the ongoing evaluation of the effects of the National Health 
Insurance Law on the health system and in the effort to improve services.

This report was prepared within the framework of the Cooperative Program in Health Policy 
Research of the government of Israel and the JDC-Brookdale Institute
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