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 *טיפול ואשפוז סיעודי

 רקע

הטיפול הסיעודי מעסיק משפחות רבות בישראל, ואף על פי כן אינו זוכה 
לדיון ציבורי נרחב, כראוי לעניין מרכזי זה ברווחת האוכלוסייה. הנושא 
נמצא בעיקרו במרחב של מדיניות בריאות, אך בשל זיקתו לתחומים 

להקצות לו דיון מיוחד. רבים נוספים ובשל חומרת בעיותיו מצאנו לנכון 
מפעם לפעם מופיעים בתקשורת סיפורים אישיים, הממחישים את כובד 

החולים. -ידי קופת-הבעיה כאשר מתברר שאשפוז סיעודי אינו מכוסה על
החולים המשפחה נאלצת לשלם אלפי -למרות שנים של תשלום לקופת

ם ש"ח לחודש למוסד הסיעודי. סיפורים אישיים על מאושפזים, שמצב
הוגדר סיעודי ולא אקוטי, מדגימים את הבעיות של תחום ביטוח האשפוז 
הסיעודי שנשארו ללא פתרון לאחר הפעלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 
הבעיות נוגעות למימון האשפוז  ולארגון הטיפול הסיעודי, כולל תיאום 
בין הגורמים השונים שיש להם אחריות בתחום זה והבטחת רציפות 

רט. למרבה הצער,  סיפורים אישיים על קשישים ומשפחות הטיפול בפ
שנתקלו בבעיה אינם שוליים ויוצאי דופן, אלא מצב בעייתי העלול לאפיין 

 אלפי קשישים.
ההמלצות המפורטות לעיל מבוססות על ניתוח המצב בתחום 

כך. תחילה יתואר היקף -הגריאטרי, כפי שמוצג בסעיפים הבאים אחר
ללת האשפוז הסיעודי בסל החובה במסגרת חוק הבעיה הנובע מאי הכ

ביטוח הבריאות. בהמשך לכך מוצגות התפיסות הערכיות והארגוניות, 
החיוניות לגיבוש מדיניות. כאן מועלות מספר סוגיות: הסוגיה הראשונה 

האם המדיניות  -עוסקת בצורת ההתייחסות להוצאה הלאומית לבריאות 
או רק לרמת ההוצאה הציבורית. צריכה לדאוג לרמת ההוצאה הלאומית 

סוגיה שנייה היא סוגיית המימון, והיא עוסקת במיוחד בשאלה, האם 
המימון לאשפוז סיעודי צריך להיות נפרד מהמימון לביטוח הבריאות 

                                                 
המסמך משקף את הדיונים ואת המלצה המגובשת של הצוות בראשותו של יעקב  *

ידי דוד חיניץ, -מנצ'ל, שעסק בטיפול ובאשפוז הסיעודי במרכז. המסמך הסופי הוכן על
 ידי רחל קיי.-בשיתוף עם יעקב מנצ'ל. הוא מתבסס גם על עבודה שהוגשה לצוות על
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הכללי. הסוגיה השלישית עוסקת בזיהוי הגורם המוסדי המועדף לצורך 
חום התיאום ניהול הביטוח הסיעודי, בהתחשב באתגרים הקיימים בת

וההמשכיות של שירותי הבריאות. חלק מהדיון בסוגיות אלה ניזון 
 מהניסיון במספר מדינות אחרות. 

 המלצות למדיניות

 צוות המרכז מצביע על שלוש המלצות עקרוניות המהוות גם הנחות יסוד:

( ביטוח סיעודי חובה: יש להעדיף הסדר של ביטוח סיעודי חובה על 1)
הדבר תואם את  ה לשוק הביטוחים הפרטיים.פני השארת תחום ז

הגישה שביסוד חוק ביטוח הבריאות הממלכתי וכן מאפשר כיסוי 
לאוכלוסייה רחבה יותר  בהוצאה כוללת  נמוכה יותר.  דעת הצוות 
היא, שקובעי המדיניות צריכים להתמודד עם רמת ההוצאה הלאומית 

 לבריאות. לבריאות ולא לתת דעתם רק להגבלת ההוצאה הציבורית
( איחוד הטיפול: יש לשקול  הפקדת האחריות למתן הטיפול הסיעודי 2)

על מנת  החולים,-במסגרת הביטוח הסיעודי בידי גוף אחד, קופת
לחזק את התיאום וההמשכיות של השירותים, מפני שהפיצול פוגע 

 ברמת השירות. 
סיעודי יש להפריד בין מימון הביטוח לאשפוז וטיפול  ( הפרדת מימון:3)

. המלצה זאת מצד אחד, לבין ביטוח שירותי הרפואה הקורטיביים
נובעת מהחשש, שבמצב ששני סוגי המימון משולבים, יתקשו 
הקליינטים הסיעודיים, בהשוואה לאלו הדורשים טיפול קורטיבי קצר 
טווח, לעמוד על זכויותיהם ולגרום לקופות להתחרות על הצטרפותם 

, ניתן לשקול שילוב המימון במסגרת סל והישארותם כחברים. כאמור
אחד, אם יהיו בידי הממשלה כלים לפקח על כך שהקופות יקצו 

 מספיק משאבים לאשפוז הסיעודי.
 בהנחיית ההמלצות העיקריות הללו מציע הצוות:

יוטל מס סוציאלי נוסף, במסגרת חוק ביטוח הבריאות הממלכתי,  (1)
אחוז מהשכר  1היה בשיעור המס י שייועד לביטוח האשפוז הסיעודי.

עד לתקרת שכר זהה לנהוג בחוק ביטוח בריאות ממלכתי כיום. גבייה 
בהיקף זה תהיה פרוגרסיבית, יישמר בה העיקרון של ביטוח הדדי, 

קשישים סיעודיים  8,500והיא תאפשר כיסוי ההוצאה לאשפוז  
הנוספים על הקשישים הסיעודיים הממומנים כבר היום בהשתתפות 

קשישים(. מספר זה כולל את הקשישים  -7,800הבריאות )כ משרד
המחכים ל"קודים", כאלפיים, ואת הקשישים המממנים את האשפוז 
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הסיעודי באופן פרטי, כתשלום מהכיס או דרך הסדר ביטוח פרטי 
החולים -)כולל הביטוח המשלים הסיעודי שהועבר לפי חוק מקופות

 .במספר -6,000כ –לחברות ביטוח פרטיות( 
מימון כזה של האשפוז הסיעודי יחסוך משאבים. הוא יהיה זול יותר      

 1.5מהביטוח הפרטי, ויכסה נזקקים רבים יותר. מסתבר כי מעל 
מיליון מבוטחים הם בעלי ביטוח משלים הכולל ביטוח סיעודי, אך רק 

שייכים לקבוצה העלולה  -אלף מאלו הם גמלאים, דהיינו  -60ל 50בין 
רותי ביטוח הסיעוד. בהנחה שהפרמיה החודשית לביטוח להזדקק לשי

ש"ח לחודש בממוצע, משמע, שסך  45המשלים הסיעודי הינה 
מיליון ש"ח, המכסה רק  -700המשאבים הזמינים לצורך זה הוא כ

חלק קטן מהנזקקים. אימוץ ההמלצה של ביטוח חובה לאשפוז 
ה את כל מיליארד ש"ח ויכס -1.4אחוז יניב כ 1סיעודי ברמה של 

האוכלוסייה הנזקקת לאשפוז סיעודי. הכיסוי יכלול גם  חלק 
משמעותי של שעות טיפול של מטפלים בבתיהם של קשישים,  

 שבמידה מסוימת ניתן לראות כאשפוז סיעודי ביתי. 
 -700שיניב כ אחוז, 0.5ניתן גם לשקול אפשרות של מס קטן יותר, של ( 2)

אשפוז סיעודי )ולא ההוצאות על מיליון ש"ח ויכסה את הצרכים רק ל
שעות טיפול בבית(. הדבר יפחית אולי את ההתנגדות להטלת מסים 
נוספים. כמו כן יש להדגיש, שמדובר בתוספת למס הבריאות, ולא 
במסים חדשים. אפשרות אחרת היא לאפשר שוב לקופות להציע 
ביטוח סיעודי במסגרת הביטוח המשלים. אך, אם ההצטרפות לביטוח 

ים סיעודי תהיה רשות, אזי הכיסוי לא יהיה אוניברסלי ויש משל
להניח ששוב ייקלעו  משפחות רבות למצב של נטל כספי כבד מנשוא. 
אם הביטוח המשלים יהיה חובה, כי אז הוא לא יהיה שונה מתוספת 

 מס.
ברמה עקרונית, יש לצפות מהמנהיגות לתמוך ברעיון של ביטוח ( 3)

ר לאספקט של צדק חברתי וסולידריות, מעב אשפוז סיעודי חובה.
ההצעה מהווה שימוש יעיל וצודק יותר במשאבי המדינה לעומת 
המצב הקיים, שבו אנשים משלמים פרמיות גבוהות לביטוח סיעוד 
פרטי ורוב הנזקקים נשאר ללא כיסוי. לפי ההצעה הנדונה, הציבור 

מבחינת  ישלם, בסך הכל, פחות )או מעט יותר( ויקבל שיפור משמעותי
 ידי חוק ביטוח הבריאות. -הכיסוי הניתן על
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לגבי ההמלצה העקרונית של איחוד הטיפול: יש לשקול הטלת  (4)
הדבר ישחרר את  החולים.-האחריות לאשפוז הסיעודי על  קופות

משרד הבריאות מהעיסוק בארגון הטיפול הסיעודי לחלק מהנזקקים, 
מדיניות, תכנון, פיקוח  יאפשר לו לממש את תפקידיו  בתחומי קביעת

והערכה ויפחית את ניגודי האינטרסים שיש למשרד כגוף  מפקח וגם 
נותן שירותים.  ראוי להזכיר כי אשפוז סיעודי כבר מופיע בתוספת 
השלישית של חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכוונת המחוקק היתה 

החולים. יש -לכתחילה להעביר אחריות זו ממשרד הבריאות לקופות
ון בכך שהקופות יוכלו לתאם את הטיפול הסיעודי עם הטיפול יתר

אקוטי, וידאגו להמשכיות הטיפול.  יחד עם זאת, יש להכיר בניסיון 
של משרד הבריאות בארגון האשפוז הסיעודי עבור הנזקקים, ובניסיון 
של המוסד לביטוח הלאומי בארגון הטיפול הסיעודי הביתי. ייתכן 

,  יש, בשלב הראשון, לבסס את הרחבת שמבחינת אספקת השירותים
הביטוח הסיעודי על המערך הקיים ולדחות למועד מאוחר יותר את 

החולים. יש שני קריטריונים חשובים -העברת האחריות לקופות
 בהתמודדות עם הסוגיה הזאת:  

)א( שילוב ואיחוד  רצף השירותים שהאוכלוסייה התלויה זקוקה לו:      
טית למצב של תלות הינו הדרגתי, ויש  המעבר בין מחלה אקו

אוכלוסייה הנזקקת לעיתים קרובות לשירותי רפואה וטיפול בתלות 
בו זמנית. תיאום ורצף בין השירותים השונים מקל על החולים והוא 
עשוי להבטיח את קבלת השירות המתאים ברמה המתאימה למצבם 

נת החולים אחראיות במדי-המשתנה במהלך הזמן. מאחר שקופות
ישראל על הטיפול בחולי, יש להן יתרון מובהק על פי קריטריון זה. 
הטלת האחריות לטיפול הסיעודי עליהן יכולה להבטיח שתהיה כתובת 
אחת לתיאום ומימון השירותים הרפואיים והטיפול בתלות. מצד שני, 
ניתן לחשוב על המשך המצב הקיים, של חלוקת האחריות בין 

רד הבריאות והביטוח הלאומי ולהקים הגורמים השונים כמו מש
 מנגנונים משופרים לצורך תיאום הטיפול. 

)ב( מתן עדיפות לטיפול בקהילה: כלל זה מהווה כמעט אקסיומה      
בארצות המערב. בכל מדינות אירופה שנסקרו, וכן בארה"ב וקנדה, 
אין עוררין על כך שעדיף לטפל בקשיש התלוי בסביבתו הטבעית 

מבחינת איכות חיים והן מבחינה כלכלית. בישראל ישנם  בקהילה,  הן
שירותים רבים, כמו מרכזי יום, המושתתים במידה רבה על ההכרה 
בחשיבות הישארותו של הקשיש בקהילה. אך במערך הביטוח 
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הסיעודי ישנם היבטים שאינם תורמים להשגת יעד זה. לחברות ביטוח 
ה לקבוע את מסגרת מסחריות, למשל, אין בדרך כלל שום מוטיבצי

הטיפול, היות שהן משלמות שיפוי או פיצוי בהתאם לחוזה הביטוח. 
מבטחים מסחריים יכולים כעיקרון, ולפי הניסיון בארה"ב, לעסוק 

( במגמה לייעל את הטיפול, לשפר את Managed Careבטיפול מנוהל )
איכותו,  ולרסן הוצאות, אך נראה  שחברות ביטוח בישראל טרם גילו 

ייה להתנהל כך. כמו כן, המודל שבו הביטוח הלאומי נותן קיצבה נט
-סיעודית איננו מעודד מתן טיפול במסגרת זו או אחרת. קופות

החולים, המנהלות את הטיפול הניתן למבוטחיהן, מסוגלות לדאוג, 
באופן ישיר, למתן עדיפות לשירות בקהילה ואף עושות זאת כבר 

 היום. 
 

ליץ להנהיג ביטוח חובה לאשפוז סיעודי במסגרת צוות המרכז ממלסיכום  
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולשאוף להפקדת האחריות לניהול הביטוח 

החולים. בבסיס ההמלצה הרצון להקטין את הוצאה -בידי קופות
הלאומית לבריאות, והרצון לבטח את כלל האוכלוסייה נגד הסיכונים 

ה יכול להיות הראשון במגמה הפיננסיים הכרוכים באשפוז סיעודי, צעד ז
להעביר את האחריות הכוללת לשירותי הסיעוד לידי הקופות, דבר 
התואם את הגישה הבסיסית של חוק ביטוח בריאות ממלכתי. עד פתרון 
הבעיה יש לדאוג להקצבה נוספת במסגרת תקציב המדינה להקטנת תור 

 ההמתנה לאשפוז סיעודי.
 

דן חוק ביטוח הבריאות מעמדם של השירותים הסיעודיים בעי
 ממלכתי: הגדרה ותיאור של היקף הבעיה

הושתת על תפיסה של שירותי בריאות  1994חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
-מקיפים וגם משולבים. במצב ששרר לפני החוק תחומים שונים ניתנו על

החולים, למשל, התמקדו בעיקר ברפואה -ידי גורמים שונים )קופות
פוז, כאשר הממשלה, ובעיקר משרד הבריאות, האקוטית בקהילה ובאש

לקח אחריות על מימון ואספקת שירותים בתחומי הגריאטריה 
והפסיכיאטרייה(. לעומת זאת, התפיסה הכללית של  החוק היתה שייקבע 

בנוסף לשירותים שניתנו  –החולים שיקיף -סל שירותים אחיד לכל קופות
גם את  –( 1.1.94)החולים הכללית בתאריך הקובע  -ידי קופת-על

 השירותים בתחום הגריאטריה ובריאות הנפש. 
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לא יושם השילוב  -1.1.95מאז החלת חוק ביטוח הבריאות הממלכתי ב
החולים -המיוחל של הגריאטריה ושל בריאות הנפש בסל הבסיסי שקופות

מספקות לפי החוק. תחום בריאות הנפש, שאף נידון בנייר אחר של 
ולב בסל הבסיסי, ואפילו נקבעו מספר מועדים המרכז, תוכנן להיות מש

להחלת השילוב, אך הדבר עדיין לא יצא לפועל. גם תחום האשפוז 
הסיעודי לא שולב עד כה בסל החובה. הבעיה המרכזית בתחום זה היא 
כיסוי ההוצאות  לטיפול ממושך ולפעמים ללא הגבלת זמן. תחום זה 

מטיפול נפשי(, שקשה  נחשב לכן כסיכון "קטסטרופלי" )אפילו יותר
לבטחו לכלל האוכלוסייה. לאור המשבר הכספי, שבלאו הכי פוקד את 

החולים, לא ניתן לחשוב ברצינות על הכללת השירותים -משק קופות
הסיעודיים בסל הבסיסי במסגרת חוק ביטוח הבריאות הממלכתי. מכל 

יישום סעיף זה בחוק ביטוח הבריאות הממלכתי  השאיר מצב -מקום אי
 בעייתי לעומת בשורת החוק לגבי כיסוי לביטוח סיעודי לכל האוכלוסייה. 

בבואנו לכמת את היקף הצרכים ראוי להציג את מספרי הקשישים 
הסיעודיים המאושפז בכל סוגי המוסדות ובוריאציות השונות של הרכב 
המימון. הבאנו בחשבון גם את מספר הממתינים לאשפוז, שאושרה 

 -16,000ון. מדובר באוכלוסייה כוללת של כעבורם השתתפות במימ
חולים סיעודיים  7,800אושפזו  1998קשישים סיעודיים: בשנת 

 -720בהשתתפות משרד הבריאות. ההוצאה של המשרד לצורך זה כ
כלומר  -מיליון ש"ח. כאלפיים חולים סיעודיים נוספים רשומים בהמתנה 

אות למימון אשפוז חיכו ל"קודים", שהם להתחייבות  של משרד הברי -
חולים סיעודיים מאושפזים באופן פרטי  -4,000במיטה סיעודית. כ

ש"ח  14,000עד  7,000במוסדות שונים ברשיון משרד הבריאות בעלות של 
לחודש לאדם. קשישים סיעודיים מאושפזים גם במוסדות ללא רשיון 

פי ש"ח לחולה סיעודי. ל 4,000-2,500משרד הביאות ובהם עלות האשפוז 
קשישים. החולים הסיעודיים  -2,000הערכת משרד הבריאות מדובר בכ

ומשפחותיהם, כולל אלו שאינם מקבלים השתתפות כלשהי ממשרד 
 מיליון ש"ח על אשפוז סיעודי.  -600הבריאות, מוציאים כ

במסגרת חוק ביטוח סיעוד מטופלים בביתם במימון ממשלתי )ביטוח 
מיליארד שקל )ביטוח לאומי,  -1.15איש בעלות של כ -80,000לאומי( כ

תקציב תפעולי(. בהשלמה לכך המשפחות מממנות במישרין שעות טיפול 
ידי הביטוח הלאומי, או עבור -נוספות, כהשלמה לשעות  הניתנות על

מלוא השירות במצבים שהמשפחה אינה זכאית כלל לתמיכה במסגרת 
הזה. ידוע אין מידע מבוסס על היקף ההוצאה  –חוק ביטוח סיעוד 
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שעות  24שמשפחות רבות נעזרות בעובדים זרים, לפעמים בהיקף של 
ש"ח לחודש. חלק מההוצאות הפרטיות של  -3,000ביום, ובעלות של כ
ידי ביטוחי סיעוד שניתנו במסגרת הביטוח -על 1.1.99המשפחות כוסה עד 
 –ידי ביטוחים פרטיים. ממועד זה -החולים או על-המשלים של קופות

החוק אוסר על הקופות לכלול את הביטוח הסיעודי בתוך  – 1.1.99
השירותים במסגרת הביטוח המשלים ולכן ניתנה בלעדיות לביטוחים 
פרטיים. יש לציין, שביטוח סיעודי פרטי מצומצם יותר, בדרך כלל, 
מבחינת הכיסוי לעומת הביטוחים המשלימים של הקופות שניתנו עד 

יים ניתנים בפרמיות גבוהות יחסית ובתנאי . כמו כן, ביטוחים פרט1.1.99
חיתום המקשים על אנשים עם מחלות קיימות או בעלי סיכון גבוה 
)הנזקקים באמת( להסדיר לעצמם ביטוח סיעודי. סקר של מכון ברוקדייל 

אחוז מהאוכלוסייה היה מבוטח בביטוח  40-, הצביע על כך ש-1997מ 
על הכללת הסיעוד בביטוח משלים כולל ביטוח סיעודי )לפני האיסור 

אחוז היה ביטוח  -4(, ורק לכ1998המשלים, שנכלל בחוק ההסדרים ל 
 סיעודי פרטי. 

אחוזים מהאוכלוסייה היה מבוטח בביטוח  4לאור העובדה שרק 
)ואפילו אם תהיה  1.1.99הסיעודיים של חברות ביטוח מסחריות עד 

וח סיעודי המשכיות כלשהי של הזכויות של אנשים שהיה להם ביט
משלים(, הרי מתן בלעדיות לחברות הביטוח המסחריות עלול להביא לכך 
שאוכלוסייה הולכת וגדלה לא תהיה מבוטחת נגד סיכון זה. צפוי שייווצר 
לחץ להגדלת השתתפות המדינה בכיסוי עלויות הטיפול הסיעודי )רק חלק 
 מהפונים היום למשרד הבריאות בבקשה להשתתפות  במימון האשפוז

 הסיעודי נענה(.
על פי ההתפתחויות הקיימות צפוי שהמימון של שירותי הסיעוד ייפול 
בסופו של דבר על תקציב המדינה. עד אז ייתכן שיימשך מצב לא מניח את 
הדעת מבחינת ארגון השירותים ורצף הטיפול עבור החולים הסיעודיים. 

ת רצונן של מצד אחד, יש לקופות תמריץ להגדיר חולים כסיעודיים, לעומ
המשפחות להשאיר את קרוביהם במחלקות הפנימיות על מנת שלא 
לשאת בנטל של האשפוז הסיעודי. מצד שני, אין לקופות אפשרות תמרון 
בין אשפוז אקוטי וטיפול סיעודי, ולפיכך, ייתכן שהשהייה של חולים 

החולים הכלליים תתארך  הרבה מעבר לשיעורים שאנחנו -קשישים בבתי
חולים אלה תגדל  ועימה תתגבר מצוקת -היום, התפוסה בבתימכירים 

האשפוז הקיימת כבר היום במחלקות הפנימיות. הדבר יכול להביא למצב 
שהוצאות הקופות לאשפוז אקוטי יגדלו. תסריטים אפשריים אלו 
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משקפים היעדר מדיניות מקיפה לקשישים המשלבת את הרמות השונות 
 שירותים.)ראשוני, שניוני, סיעודי( של ה

 –הערכתנו היא, שההוצאה הכוללת של הממשלה ושל  המשפחות 
מיליארד ש"ח. כללנו  -3דהיינו, ההוצאה הלאומית לשירותי סיעוד היא כ

מיליון ש"ח(, את  720בכך את  הוצאת הממשלה על אשפוז סיעודי )
מיליון ש"ח(, את הוצאה  600ההוצאה של המשפחות על אשפוז סיעודי )

מיליארד ש"ח(, ואת ההוצאה המשוערת  1.15ביטוח סיעוד )במסגרת חוק 
על טיפול בית נוסף )אם למשל, המשפחות מכפילות את הסכום שנותן 
הביטוח הלאומי עבור טיפול בית(. סכום זה איננו נותן מענה מספק 
לצרכים של אוכלוסיית הקשישים במדינה, שחלקם בכלל האוכלוסייה 

+ מתוכם, הוא גבוה בהשוואה 75חד גילאי אחוז, וקצב גידולם, במיו -10כ
למדינות מערביות. גלי העלייה ממדינות חבר העמים לשעבר אף מאיצים 
את הגידול בחלקם של הקשישים באוכלוסיית ישראל  ובצרכים לאשפוז 
סיעודי. המצב הקיים מותיר  קשישים רבים ללא הסדר של ביטוח סיעודי 

יוחד במעמד הבינוני,  לנטל מספיק וחושף אותם ואת משפחותיהם, במ
כספי כבד שלא בהתאם לתפיסה הבסיסית של חוק ביטוח בריאות 

 ממלכתי.

 הפתרון המוצע: תפיסות ערכיות וארגוניות

ברור שאין פתרון אחד אופטימלי לשיפור המצב שתואר לעיל. הדעות 
חלוקות לגבי האמצעים הנכונים להתמודד עם הבעיות של הביטוח 

שונות בעולם אימצו פתרונות שונים.  בבסיס חילוקי  הסיעודי. מדינות
הדעות האלו הנחות ערכיות, ואף אידיאולוגיות, והעדפות חברתיות אשר 

 מן הראוי להבהיר אותן במסגרת הצגת חלופות למדיניות והשוואתן.

 )א( הוצאה לאומית לבריאות לעומת הוצאה ציבורית
ו ההוצאה הציבורית, יש להבהיר האם מה שחשוב לקובעי מדיניות הינ

דהיינו, גודלו של סעיף הבריאות בתקציב המדינה, או ההוצאה הלאומית 
לבריאות. גישה אחת, ונראה שמשרד האוצר דוגל בה בשנים האחרונות, 

ידי העברת -תומכת בהגבלת ההוצאה הציבורית ככל האפשר, בין היתר על
גי האוצר  האחריות למימון שירותי בריאות לידי הציבור. נראה שנצי

חוששים מהרחבת זכאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי היות 
שהדבר יביא להגברת הביקוש והצריכה של שירותי הבריאות ללא גבול. 
לפי גישה זאת, הוצאות של הציבור מכיסו אינן מגדילות את הגירעון 

 בתקציב המדינה והן מוגבלות ליכולת ולרצון של הפרטים בחברה.
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אחרת גורסת, שהוצאות פרטיות על שירותי בריאות אולם, גישה 
נתונות לכשלי שוק ההופכים אותן לבזבזניות במידה ניכרת. כשלי השוק 
בתחום זה נובעים, במידה רבה, מכך שלצרכנים חסר מידע מספיק לגבי 
המצרך, במקרה זה ביטוח הבריאות, שהם רוכשים. ייתכן מצב, שבעלי 

סות שערכן למבוטחים מוטל בספק. אם אמצעים ירכשו במחיר גבוה פולי
חברות הביטוח מציעות פוליסות כפופות לחיתום, אזי מי שבאמת זקוק 

אינו מצליח לבטח עצמו ומי שרוכש  –החולים והקשישים  –לביטוח 
ביטוח אינו מנצל אותו. תופעות אלו מוכרות בספרות העוסקת בביטוחים 

 הברית.  -בארצות  Medicare-משלימים ל
ה היא, שייתכן מצב שצמצום הזכאות במסגרת ביטוחים המסקנ

ציבוריים מביא להוצאות מיותרות על ביטוח במגזר הפרטי, כאשר 
אנשים הנזקקים באמת לביטוח, למשל בתחום הסיעוד,  אינם יכולים 

להשיג אותו.  אילו המשאבים המופנים לביטוחים פרטיים ומשלימים  
יברסלי,  היה ניתן לתת הושקעו בהרחבת הביטוח הממלכתי האונ

באמצעותם כיסוי לאוכלוסייה  רחבה יותר מבלי להגדיל את ההוצאה 
ידי מסים, -הלאומית לבריאות. אמנם ההוצאה הציבורית, הממומנת על

היתה מתרחבת, אבל בתמורה לכך אנשים רבים יותר היו זוכים לכיסוי 
 ביטוחי. 

נו להסתכל, אפוא, בבואנו להכריע בסוגיית רוחב הכיסוי הציבורי עלי
הן על ההוצאה הלאומית והן על ההוצאה הציבורית, ולנסות למצוא את 
התמהיל הטוב ביותר בהתחשב בתועלת במונחים של מתן מענה הולם 
לצרכים בתחום האשפוז הסיעודי. ראייה כזאת מובילה למסקנה, שיש 
להרחיב את ההוצאה הציבורית, הן בכדי להרחיב את הכיסוי הניתן 

 לוסייה והן להגביל את ההוצאה הלאומית לבריאות.לאוכ

 )ב( רפואה כללית וטיפול סיעודי: שילוב מול הפרדה במימון
-אשפוז סיעודי, בשונה מטיפול רפואי במצבים אקוטיים הניתן בבתי

חולים כלליים ובמרפאות בקהילה, אינו כלול היום בסל השירותים של 
אינם מוגדרים כטיפול בתלות החולים. כלומר, כל סוגי הטיפול, ש-קופת

כלולים בסל. לכאן מתקשרת הסוגיה של חלוקת האחריות לתחומים אלו 
והצורך בתיאום בין השירותים הניתנים. הנושא עולה הן בהקשר למימון 
השירותים והן בהקשר לאספקתם. על אף ששני אספקטים אלו שלובים 

 נתמקד באספקט המימון.
תי היתה לשלב את האחריות המגמה בחוק ביטוח בריאות ממלכ

ידי -למימון שירותי הסיעוד )לכל הפחות שירותים גריאטריים שניתנו על
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-הממשלה לפני החלת החוק( עם מימון הרפואה הקורטיבית הניתנת על
החולים. כפי שכבר צוין, שילוב זה טרם נעשה. סיבה חלקית -ידי קופות

משך של גירעון, לכך היא, שמאז החלת החוק נמצאות הקופות  במצב מת
והרעיון להעמיס על הקופות גם את התחום כבד המשקל של הסיעוד אינו 
נראה מבטיח במיוחד. אך, גם ללא גירעון בקופות, היו סיבות לחשוב 

לאומי מראה, -היטב לפני איחוד המימון לשירותים אלו. הניסיון הבין
ים מזה שבדרך כלל יש הפרדה בין שני זרמי המימון. בהולנד, למשל, קי

שנים רבות ביטוח ציבורי למצבים המוגדרים "קטסטרופליים", כולל 
בראש ובראשונה הצורך בטיפול סיעודי מתמשך. בתחילת שנות התשעים, 
במסגרת ניסיון לבצע רפורמה כוללת במערכת הבריאות של הולנד, 
אוחדה התכנית הקטסטרופלית עם הביטוח הרפואי הכללי במסגרת סל 

החולים שם. לאחר תקופה -ידי קופות-להינתן על השירותים האמור
קצרה, שוב הופרד הביטוח הקטסטרופלי מהביטוח הרפואי הכללי. 
מנתבי מדיניות הבריאות בהולנד הגיעו למסקנה שבמצב של תחרות, 

החולים, ציבור הנזקקים לטיפול סיעודי -אפילו מבוקרת, בין קופות
ביטוח הבריאות. הדבר   ממושך  לא יידע להתמודד בצורה איתנה בשוק

ידי הקופות. כיום, -עלול היה להביא לדחיית חולים כרוניים וסיעודיים על
-הביטוח הקטסטרופלי נשאר ביטוח חובה לכל האוכלוסייה והוא ניתן על

 חולים אחת בכל אזור בהולנד.-ידי קופת
, אינו מאחד את -1995גם בגרמניה, ביטוח סיעודי חובה שהונהג ב 

ידי מס -נית זאת עם הביטוח הרפואי הרגיל,  אלא ממומן עלהמימון לתכ
מיוחד לצד המסים המיועדים לביטוח הרפואי. בשונה מהולנד, הביטוח 

החולים שגם עוסקות במתן -ידי קופות-הסיעודי בגרמניה מסופק על
טיפול רפואי אקוטי. במדינות כמו אנגליה, שבדיה ודנמרק,  בהן מימון 

בעיקר דרך מסים כלליים והקצבות ממשלתיות שירותי הבריאות נעשה 
ישירות, יש חלוקת עבודה באחריות למימון ואספקת השירותים בין 
רמות שונות של השלטון. בדרך כלל גופים אזוריים הם האחראים על 
שירותי הרפואה ורשויות מקומיות מממנות ומספקות שירותי אשפוז 

 סיעודי וטיפול בקהילה.  
ות הטיפול, ייתכן שיש יתרונות וחסרונות באשר לתיאום והמשכי

למבנים החלופיים  במדינות השונות, אך מסתבר שבכל המקומות הגיעו 
שיש להפריד את מימון שירותי הסיעוד ממימון שירותי למסקנה 

לא נמצא הסדר באף לא אחת מן הארצות, כמו זה  הרפואה האקוטיים. 
החולים -על קופותשנקבע בחוק ביטוח הבריאות הממלכתי בישראל, ש
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לספק סל שירותים הכולל בתוכו גם שירותי סיעוד וגם טיפול רפואי 
אקוטי, כאשר המימון לשני סוגי השירותים משולב. הסיבה העיקרית 
לכך היא, כאמור, הדאגה שיינתן יתרון לרפואה האקוטית על חשבון 

בת לאומי,  מחיי-הטיפול הסיעודי.  הסקת מסקנות על בסיס הניסיון הבין
גם להביא בחשבון את המצב הגירעוני של הקופות כיום. על מנת לוודא 
שהביטוח הסיעודי ישמש למטרתו המוצהרת, רצוי שהתכנית לביטוח 
הטיפול הסיעודי תישאר נפרדת מהביטוח הרפואי הכללי, וזאת על מנת 
להבטיח שהתחום הסיעודי יזכה למספיק משאבים. מצד שני, במידה 

ידי משרד הבריאות, שאין נטייה -של דרך פיקוח עלוניתן להבטיח, למ
מצד הקופות שלא להקדיש את הסכומים הנוספים לאשפוז סיעודי 
במידה מספקת, ניתן יהיה לשקול את שילוב הביטוח הסיעודי  עם 
טיפולים אקוטיים בסל שירותים אחיד. דבר זה מגביר את היעילות, 

מתאימה של משאבים  (Substitutionבהנחה שיאפשר לקופות התמרה )
 בין התחומים השונים שבאחריותם. 

 )ג( ניהול הביטוח וארגון אספקת השירותים: מי צריך להיות אחראי?
במצב הנוכחי בישראל, מספר גורמים עוסקים בארגון ובמתן הטיפול 
הסיעודי. משרד הבריאות מספק שירותי אשפוז סיעודי הכוללים הערכת 

-דות אשפוז, ומימון השירותים. קופותהנזקקות, שיבוץ החולים במוס
החולים נותנות שירותי אשפוז לחולים סיעודיים מורכבים במחלקות 

חולים, וכמו כן -גריאטריות ולחולים אקוטיים במחלקות פנימיות בבתי
גם לחולים סיעודיים הגרים בקהילה.  משרד הרווחה נותן שירותים 

גרים הקהילה ומשתתף סוציאליים ומארגן הסדרי דיור מוגן לקשישים ה
במימון מיטות לתשושים ולמיעוטי יכולת. הביטוח הלאומי, במסגרת חוק 

 ביטוח סיעוד, נותן, כפי שתואר לעיל, כיסוי לטיפול סיעודי בבית. 
חולים כלליים על -קשישים תלויים נשארים לעיתים קרובות בבתי

ד החולים בהמתנה ל"קודים" עבור אשפוז סעודי ממשר-חשבון קופות
הבריאות ו/או בעקבות תהליך זכאותם לעזרה סיעודית מטעם הביטוח 

החולים -הלאומי. כשליש מהמאושפזים במחלקות פנימיות בבתי
הכלליים הם קשישים. חלק מהם "נתקע" במחלקות במיטות המיועדות 
למקרים אקוטיים  גם לאחר שחל שינוי במצב, כפי שצוין בדו"ח מבקר 

הזדקקותם לטיפול או עזרה של המוסדות, : "בעת 1998המדינה לשנת 
ניצבים הזקנים ובני משפחותיהם מול קשת רחבה של רשויות: משרד 

-הבריאות, משרד העבודה והרווחה, המוסד לביטוח לאומי, קופות
החולים, רשויות מקומיות, חברות ומוסדות פרטיים וציבוריים. כך יש 
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חר הכתובת שהם מתרוצצים בין המשרדים והארגונים בחיפושם א
 המתאימה". 

מצב זה, של ריבוי גורמים העוסק בטיפול הממושך והסיעודי, מביא 
מטבע הדברים לבעיות תיאום והמשכיות. מתפתחים אינטרסים מוסדיים 
וארגוניים שלא תמיד עומדים בקנה אחד עם טובת הנזקקים.  חוק ביטוח 

וללת החולים את הגורם שצריך לקחת אחריות כ-בריאות ראה בקופות
ידי כך להפחית את הבעיות הנובעות מחלוקה לא -לטיפול הסיעודי ועל

ברורה ובעייתית של תחומי האחריות של כל הגורמים הפועלים כיום 
 בתחום. 

לכל הצעה בתחום הביטוח הסיעודי יש השלכות מבניות שיגעו 
לאינטרסים המוסדיים הקיימים. לכן, חשוב לנסות לגבש מבנה מוסדי 

אפשר את השינוי הדרוש וגם יזכה לשיתוף פעולה מצד וארגוני שי
הנוגעים בדבר. דוגמה לכך היא האפשרות, שצוותי משרד הבריאות 
המתמחים בקביעת הצורך באשפוז סיעודי והערכת הזכאות לשירותים 
מבחינת רמת ההכנסה, יתנו שירות זה לקופות,  במידה שהקופות 

 תישאנה באחריות למימון האשפוז הסיעודי.
 

 

 


