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  תקציר
  

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

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

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

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

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

  . מעוטי הכנסה

  

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

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

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

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

  .הנחוץ

  

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

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

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

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

 .מעוטי ההכנסה

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

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

  .הנחות והחזרים בעבור השתתפות עצמית, כולל פטורים, תרופות

  

  מתודולוגיה
 :ארבעה מקורות מידעהמחקר מבוסס על 

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

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

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

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

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



  

  ii

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

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

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

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

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

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

  

  ממצאים עיקריים
  הוצאות משקי הבית ומגמות על פני זמן. 1

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

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

  

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

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

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

  ). ללא מס בריאות(ההוצאה על בריאות 

  

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

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

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

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

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

  .הגיל

  

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

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

  .  בעשירון העליון

  

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

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

  .בגלל מחירה, האחרונה

   

  הקשר בין הוצאות על תרופות לבין גיל . 3

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

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

  

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

השתמשנו . כל ההוצאות על בריאות-ועולות בתלילות רבה יותר מאשר הגידול בסך, עם גילו של המבוטח
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עם המשקלות  ∗החולים-ים של מכבי שירותי בריאות כדי להשוות את עלות התרופות לקופותבנתונ

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

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

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

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

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

  .תרופות וגיל

  

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

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

  .בתרופות לפי גיל

  

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

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

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

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

  . הקפיטציה

  

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

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

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

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

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

  

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

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

  .והוא הדרגתי יותר, מתחיל מאוחר יותר במהלך החיים

  

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

  

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

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

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

  .2000- ל1999שקיזזה את העלייה בין , 1999- ל1997בין 

  

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

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

  

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

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

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

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

  .החולים האחרות-יחסית לקופות, מהמבוטחים

  

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

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

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

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

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

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

  

  החולים ותהליכים מינהליים -מדיניות קופות. 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .    תהליכים אלה

  

  סיכום ומסקנות
  :ממצאים אלו רלוונטיים לשלוש סוגיות מדיניות חשובות

 ? העצמית על מעוטי הכנסההאם להקל את נטל ההשתתפות .1

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

 ? יש לשכללה

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

  הקלה על נטל ההשתתפות העצמית של מעוטי הכנסה

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

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

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

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

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

  . 1999מעוטות ההכנסה בשנת 

  

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

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

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

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

  . המשפחה כדי לכמת את גודל הנטל

  

  התאמת נוסחת הקפיטציה

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

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

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

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

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

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

  

  החולים הקטנות בהתקשרויותיהן עם ספקים-סיוע לקופות

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

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

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



  

  vi

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

  .החולים הקטנות להשיג הנחות דומות-לקופות

  

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

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

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

  .הקפיטציה

  

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

  .ברוקדייל
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