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מידע כללי
מי יכול להצטרף?
כל לקוח של לאומית זכאי להצטרף לאחת מתכניות השב"ן " -לאומית כסף" או "לאומית זהב".
תנאי ההצטרפות הנם שוויוניים ,ולא קיימת כל אפליה בין עמית אחד למשנהו ,לא על בסיס גיל
ולא על בסיס מצב רפואי קודם.

איך מצטרפים?
קיימות שתי דרכים להצטרפות:
 .1הרשמה במרפאות לאומית אצל נציגות קשרי לקוחות.
 .2הרשמה במוקד הטלפוני03-6080720 :
התשלום יבוצע באחת משתי הדרכים:
 באמצעות כרטיס אשראי.
 באמצעות הוראת קבע  -ע"י מילוי טופס הצטרפות שישלח לביתך.
פרטים לגבי הצטרפות לשב"ן ניתן לקבל גם באתר האינטרנט של לאומית ע"י כניסה לכתובתנו
באינטרנט.www.leumit.co.il :

כמה זה עולה לי?
גובה התשלום החודשי (הפרמיה) מפורט בתקנון השב"ן ראה עמ' .17
הפרמיה משתנה:
 .1בהתאם לשינוי שיעור המדד מדי חודש בחודשו.
 .2בהתאם לגילו הביטוחי של העמית במועד התשלום בפועל.

מה מגיע לי?
פירוט הזכויות המגיעות לך כחבר שב"ן מפורטות במסמך זכויות וחובות הסכם לשירותי
בריאות נוספים לחברי לאומית שירותי בריאות .מסמך זה מופיע במלואו בחוברת זו  -ראה עמ'
 .14לנוחיותך ,הכנו טבלה ובה תמצית הזכויות ב"לאומית כסף" ו"לאומית זהב"  -ראה עמ' .7
תשומת לבך ,כי הנוסח המחייב הנו הנוסח בהסכם ,ובכל מקרה של סתירה ,הנוסח בהסכם
קובע.

כיצד מקבלים החזרים?
בתכניות השב"ן קיימת אפשרות לקבל החזרים בגין אביזרים רפואיים ,בדיקות רפואיות
והתייעצויות עם רופא מומחה  ,וזאת בתנאים המפורטים בהסכם השב"ן.
להלן מספר נושאים אותם יש לבדוק לפני שמבצעים את הרכישה ו/או צורכים את השירות
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הרפואי ,וזאת באמצעות עיון בחוברת זו ,פנייה למרכז הרפואי או למוקד שירות לקוחות:
 .1יש לבדוק ,האם מגיע החזר בגין השירות הרפואי המבוקש.
 .2יש לבדוק ,האם ניתן לפנות לכל ספק שירותים (למשל לצורך התייעצות עם רופא מומחה
לשם קבלת חוות דעת שניה ,התנאי הוא שהרופא הינו רופא מומחה בעל וותק של למעלה
מ 5-שנים כרופא מומחה).
 .3יש לבדוק ,האם נדרשת הפניה של רופא מומחה או אחר.
 .4יש לבדוק ,האם נדרש אישור מראש ,ואם כן מיהו הגורם המאשר .
 .5יש לבדוק ,האם תקופת האכשרה הסתיימה.
 .6יש לבדוק ,האם קיימת תקרה שנתית לצריכה ,ואם כן  -האם נוצלה.
 .7יש לבדוק האם יש דרישה למיצוי הסל טרם קבלת שירותים עפ"י הסכם השב"ן.
לאחר הבדיקה הנ"ל יש להעביר לנציגת השירות את המסמכים הבאים:
הפנית רופא בצרוף חשבונית וקבלה מקוריות.
לא ינתן החזר בגין אביזר שנרכש בבית מרקחת של הקופה.

כיצד ניתן לערער על החלטה?
במקרה שתביעתך לקבלת שירות רפואי הכלול בהסכם השב"ן נדחתה ,הנך רשאי לערער
בכתב על הדחייה בפני מוסדות הערר של לאומית.
עליך למסור לועדת הערר את המסמכים והמידע הרפואי הדרושים לטיפול בתביעה ובערר.
בכל שאלה בדבר זכויותיך הנך מוזמן לפנות למוקד שירות הלקוחות של לאומית:
 1-700-507-507או (*לאומית) מכל טלפון נייד
וכן לאתר האינטרנט של לאומית.www.leumit.co.il :
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תקציר
זכויות

טבלת השוואה
“לאומית כסף" " /לאומית זהב"

המידע המובא בטבלה הינו תקציר הזכאות ואינו מציג את מלוא התנאים לשם קבלת השירות
הרפואי .לשם בדיקת הזכאות ,יש לעיין בנוסח המלא של הסכם השב"ן.
בכל מקרה של סתירה בין הזכאות עפ"י הטבלה לבין הזכאות בהסכם השב"ן  -תקבע הזכאות
עפ"י האמור בהסכם השב"ן.
הפרק

הכיסוי

לאומית כסף

לאומית זהב

א'

ניתוחים
בבי"ח
פרטי

רופא מנתח בהסדר  -בהשתתפות
עצמית

רופא מנתח בהסדר  -בהשתתפות
עצמית מופחתת

ב'

כיסוי
לאחות
פרטית

החזר  80%עד  ₪487ליום (עד 10
ימים).

החזר  80%עד  ₪548ליום (עד 20
ימים).

ג'

הבראה
לאחר
ניתוח

עד  7ימים.
החזר  80%עד  ₪329ליום.

עד  25ימים.
החזר  80%עד  ₪518ליום.

ד'

חוות דעת
שניה

התייעצות אצל רופא בהסדר
התייעצות -בהשתתפות עצמית
כמפורט ברשימה.
התייעצות אצל רופא שאינו בהסדר
התייעצות (בהחזרים)  -החזר 80%
עד ₪609
התייעצות אחת  +התייעצות אצל רופא
ילדים מומחה

התייעצות אצל רופא בהסדר התייעצות
 בהשתתפות עצמית כמפורטברשימה.
התייעצות אצל רופא שאינו בהסדר
התייעצות (בהחזרים)  -החזר 80%
עד ₪670
 3התייעצויות  +התייעצות אצל רופא
ילדים מומחה

ה'

חוות דעת
שניה
בחו"ל

במרכז שבהסכם  -השתתפות עצמית
50$
במרכז שלא בהסכם  -החזר 80%
עד 500$

במרכז שבהסכם  -ללא השתתפות
עצמית.
במרכז שלא בהסכם  -החזר 80%
עד 1000$
הבאת המומחה מחו"ל לישראל לצורך
בדיקת העמית לשם מתן חוות הדעת -
החזר  80%עד .₪9,140

ו'

השתלות
וניתוחים
בחו"ל

השתלות -
השתלה שאושרה עפ"י החוק  -זכאות
250,000$
השתלת כליה ( 40,000$ -כולל הסל)
טיפולים מיוחדים בחו"ל שאושרו עפ"י
החוק  -זכאות 100,000$
טיפול מיוחד בחו"ל שלא אושר עפ"י
החוק  -זכאות .25,000$

השתלות -
השתלה שאושרה עפ"י החוק  -זכאות
1,000,000$
השתלת כליה ( 70,000$ -כולל הסל)
טיפולים מיוחדים בחו"ל שאושרו עפ"י
החוק  -זכאות 150,000$
טיפול מיוחד בחו"ל שלא אושר עפ"י
החוק  -זכאות .50,000$

7

8

הפרק

הכיסוי

לאומית כסף

לאומית זהב

ז'

טיפולי
שיקום

פיזיותרפיה  12 -טיפולים בשנה.
השתתפות עצמית .₪32
פיזיותרפיה לחולים כרוניים  -ללא
הגבלת כמות .השתתפות עצמית .₪71
הידרותרפיה  12 -טיפולים בשנה
השתתפות עצמית  ₪30או ₪45
לפי סוג הטיפול).
שיקום הדיבור וריפוי בדיבור -
 12טיפולים בשנה השתתפות עצמית
.₪63
ריפוי בעיסוק  12 -טיפולים בשנה
השתתפות עצמית .₪63

פיזיותרפיה  12 -טיפולים בשנה -
השתתפות עצמית .₪32
פיזיותרפיה לחולים כרוניים  -ללא
הגבלת כמות .השתתפות עצמית .₪54
הידרותרפיה  12 -טיפולים בשנה -
השתתפות עצמית  ₪30 -או ₪45
(לפי סוג הטיפול).
שיקום הדיבור וריפוי בדיבור -
 12טיפולים בשנה השתתפות עצמית
.₪63
ריפוי בעיסוק  12 -טיפולים בשנה -
השתתפות עצמית .₪63

ח'

החלמה
לאחר
ארוע לב

עד  7ימים מעבר לסל.
השתתפות עצמית  ₪219ליום.

עד  10ימים מעבר לסל.
השתתפות עצמית  ₪219ליום.

ט'

התעמלות
שיקומית

עד  9חודשים מעבר לסל.
השתתפות עצמית  ₪134לחודש.

עד  9חודשים מעבר לסל.
השתתפות עצמית  ₪73לחודש.

י'

טיפול
בתעוקת
לב

אין כיסוי.

פעם בתקופת הסכם.
השתתפות עצמית .₪10,968

י"א

משדר
קרדיולוגי

ע"י ספק שבהסדר  -עד  21חודשים
מעבר לסל .השתתפות עצמית ₪61
לחודש.
ע"י ספק שלא בהסדר -עד  9חודשים
מעבר לסל .החזר בשיעור  80%עד
 ₪85לחודש.

ע"י ספק שבהסדר  -עד  21חודשים
מעבר לסל .השתתפות עצמית ₪30
לחודש.
ע"י ספק שלא בהסדר -עד  9חודשים
מעבר לסל .החזר בשיעור  80%עד
 ₪147לחודש.

הפרק

הכיסוי

לאומית כסף

לאומית זהב

י"ב

הפרייה
חוץ גופית

 2ילדים ראשונים:
 6ניסיונות
שלב א'  -השתתפות עצמית ₪333
לניסיון טיפולי.
שלב ב' -השתתפות עצמית ₪604
לניסיון טיפולי.
החזרת עוברים מוקפאים -השתתפות
עצמית  ₪453לטיפול.
ילד שלישי ואילך:
 4ניסיונות
שלב א'  -השתתפות עצמית ₪484
לניסיון טיפולי.
שלב ב' -השתתפות עצמית ₪968
לניסיון טיפולי.
החזרת עוברים מוקפאים  -השתתפות
עצמית  ₪604לטיפול.
שאיבת זרע  -השתתפות עצמית 1,907
.₪
השגת תרומת ביציות  -עד שתי תרומות
בתקופת הסכם .החזר  80%עד
.₪8,531
טיפול מיון תאי זרע  -עד שני טיפולים
בשנה .השתתפות עצמית ₪1,923
לטיפול.

 2ילדים ראשונים:
 12ניסיונות
שלב א'  -השתתפות עצמית ₪333
לניסיון טיפולי.
שלב ב' -השתתפות עצמית ₪604
לניסיון טיפולי.
החזרת עוברים מוקפאים  -השתתפות
עצמית  ₪453לטיפול.
ילד שלישי ואילך:
 7ניסיונות
שלב א'  -השתתפות עצמית ₪484
לניסיון טיפולי.
שלב ב' -השתתפות עצמית ₪968
לניסיון טיפולי.
החזרת עוברים מוקפאים  -השתתפות
עצמית  ₪604לטיפול.
שאיבת זרע  -השתתפות עצמית
.₪1,209
השגת תרומת ביציות  -עד שתי תרומות
בתקופת הסכם .החזר  80%עד
.₪8,531
טיפול מיון תאי זרע  -עד שני טיפולים
בשנה .השתתפות עצמית ₪1,202
לטיפול.

י"ג

בדיקות
גנטיות

בדיקה במכון הסדר -השתתפות עצמית בדיקה במכון הסדר -השתתפות עצמית
 ₪110לבדיקה.
 ₪145לבדיקה.
בדיקה במכון שאינו מכון הסדר  -אין
בדיקה במכון שאינו מכון הסדר  -החזר
כיסוי.
80%
עד .₪732
בדיקה במכון דור ישרים -החזר 80%
בדיקה במכון דור ישרים -החזר 80%
עד .₪671
עד .₪183

י"ד

מוניטור
ביתי
לאישה

השתתפות עצמית  ₪55לחודש.

ט"ו

בדיקות
לנשים
בהריון

סקירת מערכות -
סקירת מערכות -
זכאות לסקירת מערכות אחת בכל
זכאות לשתי סקירות מערכות בכל
היריון.
היריון.
סקירה מוקדמת במכון הסדר -
סקירה מוקדמת במכון הסדר -
השתתפות עצמית .₪487
השתתפות עצמית .₪244
סקירה מוקדמת במכון שאינו מכון הסדר סקירה מוקדמת במכון שאינו מכון הסדר
החזר  80%עד .₪548החזר  80%עד .₪366סקירה מאוחרת במכון הסדר
סקירה מאוחרת במכון הסדר
השתתפותהשתתפותעצמית .₪463
עצמית .₪244
סקירה מאוחרת במכון שאינו מכון
סקירה מאוחרת במכון שאינו מכון
הסדר -
הסדר -
החזר  80%עד .₪427
החזר  80%עד .₪731

השתתפות עצמית  ₪55לחודש.
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הפרק

הכיסוי

לאומית כסף

לאומית זהב

ט"ו

בדיקות
לנשים
בהיריון

בדיקת מי שפיר -
במכון שבהסדר  -השתתפות עצמית
של  ₪ 800לבדיקה ,בגין כל עובר.
במכון שאינו מכון הסדר  -החזר 80%
עד .₪1,219
בדיקת סיסי שיליה -
במכון שבהסדר -השתתפות עצמית
.₪609
במכון שאינו מכון הסדר -החזר 80%
עד .₪731
בדיקת שקיפות עורפית -
החזר  80%עד .₪119
קורס הכנה ללידה -
החזר  80%עד .₪244
השתתפות בהוצאות לידה פרטית -
אין כיסוי.
ייעוץ הנקה ע"י יועצת הנקה מוסמכת,

בדיקת מי שפיר -
במכון שבהסדר -השתתפות עצמית
של  ₪ 400לבדיקה ,בגין כל עובר.
במכון שאינו מכון הסדר  -החזר 80%
עד .₪2,362
בדיקת סיסי שיליה -
במכון שבהסדר  -השתתפות עצמית
.₪366
במכון שאינו מכון הסדר  -החזר 80%
עד .₪1,462
בדיקת שקיפות עורפית -
החזר  80%עד .₪366
קורס הכנה ללידה -
החזר  80%עד .₪305
השתתפות בהוצאות לידה פרטית -
(מילד רביעי ואילך)
החזר בשיעור  80%ועד התקרות
כדלקמן (כיסוי בגין אחד מהשירותים
בלבד):
הרדמה אפידורלית  -עד .₪305
מיילדת -עד .₪305
ייעוץ הנקה ע"י יועצת הנקה מוסמכת,

ט"ז

הבראה
ליולדת

י"ז

התפתחות פיזיותרפיה/ריפוי בעיסוק/קלינאי
תקשורת/ריפוי בדיבור
הילד
 30טיפולים בשנה בכל המקצועות יחד.
טיפולים במכון שבהסדר  -השתתפות
עצמית .₪32
טיפולים במכון שאינו בהסדר  -החזר
 80%עד  ₪97לטיפול.
פסיכולוג  15טיפולים בשנה.
במכון שבהסדר  -השתתפות עצמית
 ₪104לטיפול.
במכון שאינו בהסדר  -החזר  80%עד
.₪43
טיפולים בהבעה ויצירה* (תראפיה
במוזיקה /אמנות /דרמה /תנועה/
ביבליותרפיה)

בעלת תואר IBCLC
החזר  80%עד ( ₪108עד פעמיים
בתקופת הסכם).

בעלת תואר  - IBCLCהחזר  80%עד
( ₪162עד פעמיים בתקופת הסכם).
חבילת הריון ולידה  -החזר של 75%
עד  ₪ 2,000לכל הריון ועד  4הריונות
בלבד לכל תקופת ההסכם .סך
ההחזרים לא יעלה על  ₪ 8,000לכל
תקופת ההסכם.
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מילד שלישי החזר  80%עד  ₪261ליום .מילד ראשון החזר  80%עד  ₪351ליום.
פיזיותרפיה/ריפוי בעיסוק/קלינאי
תקשורת/ריפוי בדיבור
 30טיפולים בשנה בכל המקצועות יחד.
טיפולים במכון שבהסדר  -השתתפות
עצמית .₪19
טיפולים במכון שאינו בהסדר  -החזר
 80%עד  ₪128לטיפול.
פסיכולוג  15טיפולים בשנה.
במכון שבהסדר  -השתתפות עצמית
 ₪97לטיפול.
במכון שאינו בהסדר  -החזר  80%עד
.₪67
טיפולים בהבעה ויצירה* (תראפיה
במוזיקה /אמנות /דרמה /תנועה/
ביבליותרפיה)

הפרק
י"ז

הכיסוי

לאומית כסף

התפתחות שחייה טיפולית*
הילד
ספורט טיפולי* -
 30טיפולים בשנה
במכון שבהסדר  -השתתפות עצמית
 ₪76לטיפול.

*הטיפולים נכללים במכסת הטיפולים
בתחום התפתחות הילד בשב"ן.
עד  100טיפולים
בתקופת הסכם.

י"ח

בעיות
הרטבה
של ילדים

במכון שבהסדר -
כיסוי חד פעמי לתקופת הסכם.
בהתחייבות  -השתתפות עצמית .₪487
בהחזרים  -החזר 80%
עד .₪673

לאומית זהב
שחייה טיפולית*
ספורט טיפולי* -
 30טיפולים בשנה
במכון שבהסדר  -השתתפות עצמית
 ₪44לטיפול.
רכיבה טיפולית* -
החזר  80%מההוצאה עד  ₪60לטיפול.
עד  30טיפולים בשנה ( 20טיפולים
במכסת הטיפולים בתחום התפתחות
הילד בשב"ן ו 10-טיפולים
מעבר למכסה).
*הטיפולים נכללים במכסת הטיפולים
בתחום התפתחות הילד בשב"ן.
עד  100טיפולים
בתקופת הסכם.

במכון שבהסדר -
כיסוי חד פעמי לתקופת הסכם.
בהתחייבות  -השתתפות עצמית .₪341
בהחזרים  -החזר 80%
עד .₪673

י"ט

אבחון
דידקטי
או פסיכו-
דידקטי
ללקויות
למידה
ואבחון
הפרעות
קשב וריכוז

אבחון דידקטי -
כיסוי חד פעמי לתקופת הסכם.
השתתפות עצמית .₪792
הפרעות קשב וריכוז -
כיסוי חד פעמי לתקופת הסכם.
השתתפות עצמית .₪297

אבחון דידקטי -
השתתפות עצמית .₪491
אבחון פסיכודידקטי -
השתתפות עצמית .₪950
כיסוי חד פעמי לתקופת הסכם.
הזכאות לאחד משני האבחונים:
אבחון דידקטי או אבחון פסיכודידקטי
בכל תקופת ההסכם.
הפרעות קשב וריכוז -
כיסוי חד פעמי לתקופת הסכם.
השתתפות עצמית .₪244

כ'

רפואה
מונעת -
בדיקות
סקר,
מניעה,
אבחון
וטיפול

בדיקות סקר למנהלים -
אחת לשנתיים.
השתתפות עצמית  ₪853או ₪548
(עפ"י הוותק בחברות בתכנית השב"ן).
בדיקת דם סמוי  -אחת לשנתיים.
השתתפות עצמית .₪32

בדיקות סקר למנהלים  -אחת לשנתיים.
השתתפות עצמית  ₪487או ₪268
(עפ"י הוותק בחברות בתכנית השב"ן).
בדיקת דם סמוי  -אחת לשנתיים.
פטור מהשתתפות עצמית.

- PAP
אחת לשנתיים.
השתתפות עצמית .₪30
צפיפות עצם -

- PAP
אחת לשנתיים.
השתתפות עצמית .₪30
צפיפות עצם -

 - DEXAהשתתפות עצמית .₪105

 - DEXAהשתתפות עצמית .₪105
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הפרק

הכיסוי

לאומית כסף

לאומית זהב

כ'

רפואה
מונעת -
בדיקות
סקר,
מניעה,
אבחון
וטיפול

ממוגרפיה  -אחת לשנה.
השתתפות עצמית .₪73
קולונסקופיה וירטואלית -
אחת לחמש שנים.
השתתפות עצמית .₪366 -
טיפולי הרזיה ודיאטה -
 30טיפולים בשנה.
השתתפות עצמית .₪73

ממוגרפיה  -אחת לשנה.
השתתפות עצמית .₪73
קולונסקופיה וירטואלית -
אחת לחמש שנים.
השתתפות עצמית .₪244 -
טיפולי הרזיה ודיאטה -
 35טיפולים בשנה.
השתתפות עצמית .₪49

כ"א

בדיקות
מעבדה
מיוחדות

בדיקות לקרישתיות יתר בדם -
בהשתתפות עצמית.
בדיקות רגישות למזון ואלרגיות -
בהשתתפות עצמית (תלוי בהרכב
הבדיקה).

בדיקות לקרישתיות יתר בדם -
השתתפות עצמית מופחתת.
בדיקות רגישות למזון ואלרגיות -
בהשתתפות עצמית מופחתת
(תלוי בהרכב הבדיקה).

כ"ב

אבחון
גנטי
מתקדם

השתתפות עצמית .₪439 - 280

השתתפות עצמית .₪439 - 280

כ"ג

טיסה
לתושבי
אילת

קבלת שובר טיסה בהשתתפות עצמית
.₪122

קבלת שובר טיסה ללא השתתפות
עצמית.

כ"ד

אביזרים
רפואיים

החזר 80%עד תקרה למכשיר כמפורט
ברשימה.

החזר  80%עד תקרה (גבוהה מזו של
עמיתי לאומית כסף) כמפורט ברשימה.
רשימת אביזרים רפואיים לרכישה אצל
ספקי הסדר.
בנוסף קיימת רשימת אביזרים בהנחה
לחברי לאומית זהב בלבד בבתי
המרקחת של הקופה.

רשימת אביזרים רפואיים לרכישה אצל
ספקי הסדר.
כ"ה

אביזרים
אורטו'

השתתפות עצמית כמפורט ברשימת
האביזרים בהסכם.

השתתפות עצמית מופחתת כמפורט
ברשימת האביזרים בהסכם.

כ"ו

תרופות

הנחה על פי רשימה.

הנחה על פי רשימה  +כיסוי לרשימת
תרופות מורחבת

כ"ז

חיסונים
לחו"ל

החזר  80%עד .₪427

החזר  80%עד .₪853

כ"ח

אישורים
רפואיים

השתתפות עצמית עפ"י רשימת
האישורים בהסכם.

השתתפות עצמית מופחתת עפ"י
רשימת האישורים בהסכם.

כ"ט

ניתוח
לייזר

עין אחת -
השתתפות עצמית .₪5,135
שתי עיניים -
השתתפות עצמית .₪10,270

עין אחת -
השתתפות עצמית .₪4,387
שתי עיניים -
השתתפות עצמית .₪8,774

ל'
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טיפולים
בכאב

טיפול בשיטת - IDET
כיסוי פעם בתקופת הסכם.
השתתפות עצמית .₪7,653

טיפול בשיטת - IDET
כיסוי פעם בתקופת הסכם.
השתתפות עצמית .₪6,122

הפרק

הכיסוי

לאומית כסף

לאומית זהב

ל"א

מכשיר

החזר  80%מההוצאה עד ₪244
לחודש.
החזר עד  3חודשים בתקופת הסכם.

החזר  80%מההוצאה עד ₪427
לחודש.
החזר עד  3חודשים בתקופת הסכם.

ל״ב

פסוריאזיס

טיפול במרחצאות ים המלח  -החזר
 20%עד  ₪34מעבר לזכאות הסל.

טיפול במרחצאות ים המלח  -החזר
 20%עד  ₪34מעבר לזכאות הסל.

ל"ג

תפקוד
מיני

 12טיפולים
השתתפות עצמית  ₪172לטיפול

 24טיפולים
השתתפות עצמית  ₪123לטיפול

בדיקת  - N.P.Tהשתתפות עצמית
.₪414

בדיקת  - N.P.Tהשתתפות עצמית
.₪414

ל"ד

רפואה
משלימה

השתתפות עצמית כמפורט בהסכם.

השתתפות עצמית מופחתת כמפורט
בהסכם.

ל"ה

רפואת
ספורט

בדיקות לספורטאים -
למבוגר  -השתתפות עצמית .₪91
לילד  -השתתפות עצמית .₪49
בדיקות כשירות לעיסוק בצלילה,
תעופה וצניחה:
השתתפות עצמית .₪61
שיקום פציעות ספורט -
 36טיפולים בשנה.
השתתפות עצמית .₪55
דיאטה לספורטאים -
 30טיפולים בשנה.
השתתפות עצמית .₪55

בדיקות לספורטאים -
למבוגר -השתתפות עצמית .₪91
לילד  -השתתפות עצמית .₪49
בדיקות כשירות לעיסוק בצלילה,
תעופה וצניחה:
השתתפות עצמית .₪49
שיקום פציעות ספורט -
 36טיפולים בשנה.
השתתפות עצמית .₪55
דיאטה לספורטאים -
 35טיפולים בשנה.
השתתפות עצמית .₪55

ל"ו

שירותי
אופטיקה

רשימת שירותים בהנחות לחברי השב"ן .רשימת שירותים בהנחות לחברי השב"ן.
משקפי ראיה לילדים עד גיל 18
משקפי ראיה לילדים עד גיל 18
בהשתתפות עצמית של  ₪21מהדגמים בהשתתפות עצמית של  ₪21מהדגמים
אשר מחירם הכולל (מסגרת+עדשות)
אשר מחירם הכולל (מסגרת+עדשות)
הינו עד  ₪650ברשת לאומית אופטיקה הינו עד  ₪650ברשת לאומית אופטיקה
(עדשות מדף עד מס'  6ועד צילינדר ( .)2עדשות מדף עד מס'  6ועד צילינדר .)2

ART
ASSIST

ל"ז

שירותים
בבית
העמית

ביקור רופא  -השתתפות עצמית .₪60
לקיחת דמים  -השתתפות עצמית
.₪107

ביקור רופא  -השתתפות עצמית .₪50
לקיחת דמים  -השתתפות עצמית .₪82

ל"ח

טיפולי
שיניים

במכוני הסדר בלבד:
טיפולי שיניים  10% -הנחה ממחירי
המכון.
אורטודנטיה לילדים -
 15%הנחה ממחירי המכון.
תכנית טיפולים  -פעם בשלוש שנים
חינם.ניקוי שיניים  -פעם בשנה ב 50%-הנחה.

במכוני הסדר בלבד:
טיפולי שיניים  25% -הנחה לכל הפחות
ממחירי המכון.
אורטודנטיה לילדים -
 35%הנחה ממחירי המכון.
תכנית טיפולים  -פעם בשלוש שנים  -חינם.
ניקוי שיניים  -פעמיים בשנה ב 50%-הנחה.
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מסמך זכויות וחובות
הסכם לשירותי בריאות נוספים לחברי לאומית שירותי בריאות

"לאומית כסף" “ /לאומית זהב"
תנאים כלליים המתייחסים לכל פרקי ההסכם:
 1מבוא
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9

"לאומית כסף" ו־"לאומית זהב" הינן תוכניות שירותי בריאות נוספים (להלן" :תוכניות
שב"ן") הפועלות במסגרת קופת חולים לאומית (להלן":קופ"ח") מכח חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ"ד ( 1994 -להלן" :החוק") ומאושרות על־ידי שר הבריאות.
תוכניות השב"ן מיועדות להעניק לעמיתים הכלולים בהן שירותים רפואיים מעבר לכלול
במסגרת סל שירותי הבריאות הבסיסי מכח החוק.
התוכניות מיועדות לכלל חברי קופ"ח וההצטרפות למסגרתן הינה על בסיס החלטתו של
מי מחברי הקופ"ח ובכפוף לביצוע הוראות ההצטרפות המפורטות להלן.
מסגרת התוכניות ,הכיסויים הכלולים בהן ,זכויות וחובות העמיתים ,התנאים ,ההוראות
והסייגים מעוגנים בהסכם זה.
התנאים הכלליים חלים במלואם על תוכניות לאומית כסף ו־לאומית זהב .האבחנה בין
התוכניות מצויינת בכל אחד מפרקי השירות הרפואי בהסכם.
הסכם זה מעיד ,כי תמורת תשלום חודשי קבוע (להלן" :הפרמיה") ובכפיפות לתנאים,
להוראות ולחריגים המפורטים בפרקים הכלליים וכן בכל אחד מפרקי ההסכם להלן,
תשלם הקופה לנותן השירות כהגדרתו להלן ,תגמולים בגין המקרים המזכים ,והכל
כמפורט ועל פי האמור בהסכם זה ו/או תשפה את העמית בהחזר כספי בגין שירותים
הכלולים בהסכם שניתנו על־ידי נותני שירות שאינם בהסכם.
הכיסויים לפי הסכם זה הינם כיסויים שאינם מצויים בסל הבריאות הבסיסי כהגדרתו
בחוק הבריאות ,או תוספות לכיסויים שבסל הבריאות הבסיסי האמור וכפי שהוגדרו על
ידי החוק ,והכל כמפורט בהסכם זה להלן והכל באישור שר הבריאות.
מודגש כי זכותו של כל עמית לקבל את מלוא השירותים להם הוא זכאי מתוקף
החוק לא תושפע מהצטרפותו או אי הצטרפותו לתוכנית שירותי בריאות נוספים
כמפורט להלן.
הוראות החוק הכלליות הנוגעות לשירותי הבריאות הנוספים הנן כדלהלן:

סעיף ( 10ב) ( )2לחוק:

"הקופה רשאית לשנות מעת לעת ,את זכויות העמיתים בתוכנית ואת תשלומי העמיתים".
(תיקון מס'  )83תשס"ח2008-

סעיף ( 10ב) ( )3לחוק
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“התכנית תהיה למתן שירותים בפועל בלבד ,בידי הקופה או באישורה ,למעט שירותי סיעוד

ולמעט בחירת רופא מנתח לביצוע ניתוח ,בלא שיידרש מהעמית תשלום השתתפות עצמית,
ולא תכלול מתן פיצוי כספי לעמית כתחליף לשירות"
(תיקון מס'  )83תשס"ח2008-

סעיף ( 10ב) ( )4לחוק

“התכנית לא תכלול תרופות מצילות חיים או מאריכות חיים".

סעיף ( 10ג) לחוק
פסקה (:)1
“קופ"ח תצרף לתוכנית כל חבר המבקש להצטרף לתוכנית ,ללא קשר עם מצבו הבריאותי
או הכלכלי ולא תגביל את הצטרפותו או את זכויותיו בעת הצטרפותו בתנאי כל שהוא ,למעט
תקופות אכשרה סבירות ,שייקבעו לגבי כלל העמיתים בתוכנית ,לעניין מתן שירותים שונים
במסגרתה ,ובלבד שלא תקבע תקופת אכשרה כאמור לעניין שירותים שהיו כלולים בסל
השירותים והתשלומים של הקופה לגבי מי שהיה חבר בקופה והצטרף לתוכנית לא יאוחר
משנה אחת אחרי השינוי בסל השירותים והתשלומים של הקופה".
פסקה (:)2
“הקופה רשאית לקבוע ,לעניין תקופות אכשרה כאמור בפסקה ( ,)1הוראות שונות לגבי מעבר
מתוכנית של קופה אחרת".

סעיף ( 10ד) לחוק

"בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג) קופ"ח לא תפלה בין עמיתים בתוכנית ,בין בעת ההצטרפות
אליה ובין במתן השירותים במסגרתה".

סעיף ( 10ה) לחוק

"מחיר התוכנית יהיה אחיד לכל קבוצת גיל ללא תלות במספר שנות החברות בתוכנית או
במצבו הבריאותי או הכלכלי של העמית".

סעיף ( 21א) לחוק

"קופ"ח תיתן לכל מי שהיא אחראית כלפיו כאמור בסעיף ( 3ג) את כל שירותי הבריאות שלהם
הוא זכאי לפי חוק זה ,בין בעצמה ובין באמצעות נותני שירותים ,ללא כל אפליה ,ולא תתנה מתן
שירותים הכלולים בסל השירותים שלה בהצטרפות או בחברות בתוכנית לשירותים נוספים לפי
סעיף  .10זכותו של מבוטח בקופה לקבל את מלוא השירותים שהוא זכאי להם מכח חוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,התשנ"ד  ,1994לא תושפע מהצטרפותו או אי הצטרפותו לתוכנית שירותי
בריאות נוספים".
 1.10להלן רכוז תקופות האכשרה הנקובות לגבי כל אחד מפרקי השירות הרפואי בתוכניות
השב"ן:

ללא תקופת אכשרה
פרק י"ג -
פרק ט"ו -
פרק כ' -

בדיקות גנטיות לשלילת מומים מולדים.
בדיקות לנשים בהריון ולידה.
רפואה מונעת  -בדיקות סקר ,מניעה ,אבחון וטיפול  -כיסוי לטיפולי הרזיה
ודיאטה.
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פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז

-

כיסוי בגין תרופות (חלק א׳).
חיסונים לנוסעים לחו"ל.
אישורים רפואיים.
ניתוח לייזר לתיקון קוצר ראייה.
טיפולים בגלי הלם לריסוק הסתיידויות במפרקים.
רפואה טבעית משלימה.
רפואת ספורט.
שירותי אופטיקה( .למעט משקפי ראיה עד גיל )18
שירותים רפואיים בבית העמית.

תקופת אכשרה  3חודשים

פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'

-

פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י"א
פרק י"ד
פרק ט"ז
פרק י"ח
פרק כ'

-

פרק כ"ג -
פרק כ"ד -
פרק כ"ה -
פרק ל"ג -
פרק ל"ו -
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כיסוי לשירותי אחות פרטית לאחר ניתוח.
הבראה לאחר ניתוח.
פניה לרופא יועץ מומחה ורופא ילדים מומחה לחוות דעת שניה כולל חוות דעת
שניה לבדיקה פתולוגית.
טיפולי שיקום.
החלמה ושיקום לאחר אירוע לב.
התעמלות שיקומית.
מנוי למשדר קרדיולוגי.
מוניטור ביתי לאישה ההרה.
הבראה ליולדת.
טיפולים בבעיות הרטבה של ילדים.
רפואה מונעת  -בדיקות סקר ,מניעה ,אבחון וטיפול  -כיסוי לבדיקת דם סמוי,
כיסוי לבדיקת משטח צוואר הרחם ( ,)papכיסוי לבדיקת צפיפות העצם ,כיסוי
לבדיקת ממוגרפיה.
כיסוי הוצאות טיסה לתושבי אילת.
השתתפות במימון אביזרים רפואיים.
השתתפות במימון אביזרים אורטופדיים.
טיפולים בהפרעות בתפקוד המיני  -כיסוי לבדיקת .N.P.T

משקפי ראיה עד גיל 18

תקופת אכשרה  6חודשים
פרק א' -
פרק ה' -
פרק י' -
פרט ט"ו -
פרק י"ז -
פרק י"ט -
פרק כ' -
פרק כ"א -
פרק כ"ב -
פרק כ"ו -
פרק ל'

-

פרק ל"א -
פרק ל"ב -
		
פרק ל"ג -
פרק ל"ח -

כיסוי לניתוחים בבית חולים פרטי.
חוות דעת שניה בחו"ל.
טיפולים בתעוקת לב לעמיתי “לאומית זהב".
סל הריון ולידה
טיפולים בילדים והתפתחות הילד.
אבחון דידקטי ללקויות למידה ואבחון הפרעות קשב וריכוז.
רפואה מונעת  -בדיקות סקר ,מניעה ,אבחון וטיפול  -כיסוי לבדיקת סקר
תקופתית למנהלים ,כיסוי לבדיקת קולונוסקופיה וירטואלית ב. C.T-
בדיקות מעבדה מיוחדות.
אבחון גנטי מתקדם.
כיסוי בגין תרופות (חלק ב׳)  -רשימת התרופות המורחבת.
טיפול בכאבי גב בשיטת . IDET
טיפול במכשיר .ART ASSIST

טיפולים במחלת הפסוריאזיס.
טיפולים לשיפור הפרעות בתפקוד המיני.
טיפולי שיניים לעמיתי ״לאומית זהב״.

תקופת אכשרה  12חודשים
פרק ו'

-

פרק י"ב -

השתלות ניתוחים וטיפולים בחו"ל  -כיסוי להשתלות (למעט השתלת כליה),
וכיסוי לטיפול מיוחד בחו"ל (למעט טיפולים שלא על פי תנאי חוק הבריאות).
השתתפות בהוצאות הפרייה חוץ גופית.

תקופת אכשרה  18חודשים
פרק ו'

-

השתלות ניתוחים וטיפולים בחו"ל  -כיסוי להשתלת כליה ,וכיסוי לטיפול מיוחד
בחו"ל שלא על פי תנאי חוק הבריאות.
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 .1.11עלויות הפרמיה לעמיתי תוכניות השב"ן
גיל

פרמיה לאומית כסף

פרמיה לאומית זהב

0-17

7.21

10.18

18-24

15.89

34.89

25-29

16.03

57.29

30-34

22.84

74.72

35-39

25.28

82

40-44

26.34

105.24

45-49

26.34

112.99

50

26.34

116.11

51

27.74

116.85

52-59

28.01

119.74

60-64

29.54

119.99

+65

34.45

119.99

� פרמיה בגין ילדים  -במשפחה בה לפחות אחד ההורים חבר בתכנית ,החל מילד רביעי  -חינם.
� הפרמיה נכונה ל .01/02/2020-הפרמיה צמודה למדד.
� הפרמיה משתנה על פי גילו הביטוחי של העמית ,במועד התשלום בפועל.
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 2הגדרות
פרשנות ההסכם
� כותרות פרקי ההסכם וסעיפיו הינן לצורך נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרוש ההסכם.
� בכל מקום בהסכם זה בו מצויין מין זכר משמעו גם מין נקבה ,ולהיפך ,פרט למקרה בהם
מצויין בפרוש אחרת או שהשירות הרפואי מיועד לבני מין אחד בלבד.
בהסכם זה ובכל נספח המצורף אליו ,תהיה למונחים הבאים המשמעות שבצידם:
" 2.1חוק הבריאות"
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד  ,1994 -לרבות כל שינוי ו/או תוספת לו וכל
התקנות ו/או הצווים ו/או הנהלים שהותקנו ויותקנו מכוחו ו/או על־פיו.
" 2.2קופ"ח ו/או הקופה"
לאומית שירותי בריאות.
" 2.3חבר בקופ"ח"
יחיד אשר הנו חבר קופ"ח לאומית על פי הכללים הקבועים בחוק הבריאות.
" 2.4הסכם"
חוזה לשירותי בריאות נוספים לחברי קופ"ח ,בתוכניות השב"ן "לאומית כסף" או
"לאומית זהב".
השירות הרפואי וזכאות העמית בגינו הכלולים בכל אחת מהתוכניות מפורטת בכל
פרק מפרקי ההסכם.
" 2.5העמית"
יחיד ,חבר בקופ"ח ,אשר הצטרף לאחת מתוכניות השב"ן ,בכפוף למילוי כל התנאים
המפורטים בסעיף  6להלן.
" 2.6גיל ביטוחי"
גילו המדויק של העמית ביום הולדתו הקרוב ביותר ליום תשלום הפרמיה.
" 2.7דף הצטרפות"
טופס בקשת הצטרפות לשירותי בריאות נוספים הניתנים על פי הסכם זה ,שמולא
במלואו ונחתם בידי חבר/ה קופ"ח עבורו/ה ו/או עבור ילדיו/ה ,אשר הנם חברי קופ"ח
ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה .בדף ההצטרפות יציין העמית את בחירתו באחת
מתוכניות השב"ן "לאומית כסף" או "לאומית זהב" ,ועל פי בחירתו בין תוכניות השב"ן
יקבעו התנאים והזכויות על פי ההסכם.
" 2.8השירות הרפואי"
השירות אותו מחויבת הקופה להעניק בגין מקרה מזכה אחד ,כמצוין בכל פרק ופרק.
מכסת השירות המצויינת בכל פרק מפרקי ההסכם אינה ניתנת לצבירה ,אלא אם צוין
אחרת.
" 2.9המקרה המזכה"
כהגדרתו בכל פרק מפרקי ההסכם ,אשר בהתקיימו מקנה לעמית זכות לקבלת התשלום
בגין השירות הרפואי ,על פי ההסכם ,מעבר לזכאות הניתנת על פי חוק הבריאות ,אלא
אם צוין מפורשות אחרת.
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2.10
2.11
2.12
2.13

2.14

2.15

2.16
2.17
2.18

2.19
2.20
20

"תביעה"
דרישת עמית לקבלת שירות רפואי ,בהתאם למקרה המזכה ,אשר הוגשה לקופה ,על־
פי נוהלי הקופה.
"גורם מאשר"
גורם אשר הוסמך על ידי הקופה לאשר לעמית קבלת השירות הרפואי ,על פי תנאי
הסכם זה.
"מוסדות ערר"
מוסדות קופ"ח אשר מסמכותם לדון בערעור של עמיתים בענייני תוכנית השב"ן.
"השתתפות עצמית"
סכומים בהם יחויב העמית לשאת בעצמו כתנאי לזכאות לקבלת השירות הרפואי על
פי הסכם זה ,כמפורט בחלק מפרקי ההסכם השונים .הקופה תהיה רשאית לעדכן מעת
לעת את סכומי ההשתתפות העצמית באישור שר הבריאות ,ולא יותר מפעמיים בשנה.
ההשתתפויות העצמיות מפורטות בכל פרק בנוגע לטיפולים המפורטים בו ,וניתנות
לבירור בסניפי הקופה ובמוקד שירות הלקוחות.
"ניתוח"
פעולה פולשנית המצוינת ברשימת הניתוחים ,ואשר מטרתה ריפוי מחלה ו/או תיקון פגם
או עיוות ,לה זכאי העמית על פי חוק הבריאות ,וכן פעולות באמצעות לייזר ו/או פעולות
פולשניות חודרניות לצורכי אבחון ו/או טיפול רפואי המצויינות ברשימת הניתוחים.
"רופא מומחה"
רופא אשר הוסמך על ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמומחה בתחום רפואי מסוים
ושמו כלול ברשימת הרופאים על פי תקנה  34לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה
ובחינות) תשל"ג .1973
"רופא קופה"
רופא ,שאינו רופא מומחה ,אשר התקשר עם הקופה בהסכם להענקת שירותי רפואה
לחברי הקופה ומצויין ברשימת רופאי הקופה.
"רופא מומחה קופה"
רופא מומחה ,אשר התקשר עם הקופה בהסכם להענקת שירותי רפואה לחברי הקופה
ומצויין ברשימת רופאי הקופה.
"מכון/ספק שבהסדר/שבהסכם"
מכון רפואי ו/או ספק שירותים רפואיים ו/או ספק שירותים פרא־רפואיים ו/או ספק
אביזרים רפואיים ו/או רופא ,אשר לו הסכם התקשרות עם הקופה ,לרבות ספקי שירותים
בקופה (מכונים ומעבדות) ואשר פורסם ברשימת מכוני ההסכם המתעדכנת מעת לעת.
הקופה תהיה רשאית לגרוע מרשימת המכונים שבהסכם פעמיים בשנה בלבד.
"נותן שירות"
מי שהוא מכון/ספק שבהסדר/שבהסכם או מכון אחר ו/או רופא שבהסכם או רופא אחר
ו/או בית חולים פרטי שבהסכם או בית חולים פרטי אחר.
"הפרמיה"
תשלום ,שהעמית משלם לקופ"ח ,מדי חודש בחודשו ,עבור עצמו ו/או עבור אלו מבני
משפחתו הכלולים בתוכנית השב"ן ,לשם קבלת הזכאות לשירותים הרפואים הכלולים
בהסכם זה.

" 2.21מדד"
מדד המחירים לצרכן ,הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
" 2.22מדד הבסיס"
מדד חודש יוני  ,2017שפורסם ביום .15/07/2017
" 2.23המדד הקובע"
המדד האחרון הידוע טרם מועד ביצוע תשלום בפועל.
המדד האחרון הידוע טרם מועד ביצוע תשלום בפועל.

2א תקופת אכשרה

תקופת אכשרה הינה תקופה רצופה ,הנקובה בכל אחד מפרקי ההסכם ,המתחילה לגבי כל
עמית ,במועד תחילת תוקף ההסכם הרלוונטי לו ,ומסתיימת בתום התקופה הנקובה בכל פרק,
אלא אם צוין אחרת .תקופת האכשרה תחול לגבי כל עמית פעם אחת ,ותחול מחדש בכל פעם
בה רכש אותו חבר קופ"ח את ההסכם מחדש.
העמית לא יהיה זכאי לקבל שירותים רפואיים במהלך תקופת האכשרה ו/או לקבלת פיצוי
ו/או תגמול כספי בגינם.
על אף האמור לעיל ,יחולו ההוראות הבאות:
2א 1.תינוק שנולד להורים ,אשר במועד לידתו הינם עמיתים בתוכנית שב"ן ,וצורף לתוכנית
השב"ן ,בה מבוטחים מי מהוריו ,בתוך שלושה חודשים מיום לידתו ,יהיה פטור מתקופת
אכשרה.
2א 2.עמית ,אשר עבר מקופת חולים ,שבה היה עמית בתכנית לשירותי בריאות נוספים
(שב"ן) ,והצטרף לשב"ן "לאומית כסף" ו/או "לאומית זהב" תוך  90יום מהמועד שבו
נרשם כחבר בלאומית ,יהיה פטור מתקופת אכשרה ב"לאומית כסף" ו"לאומית זהב"
כמשך חברותו בשב"ן של הקופה ממנה עבר ,לרבות תקופת ההמתנה שעבר במסגרת
אותה תכנית .הפטור יחול ביחס לזכויות בתכנית "לאומית כסף" ו/או "לאומית זהב"
בהתאם לרובד התכנית בה היה חבר בקופת החולים ממנה עבר.
2א 3.חייל ,אשר הצטרף לתוכנית השב"ן של קופ"ח לאומית תוך תקופה של שלושה חודשים
ממועד שחרורו משירות חובה בצה"ל ,יהיה פטור מתקופת אכשרה .ההטבה האמורה
בסעיף זה לא תחול על פרקים ו' ו־י"ב המפורטים להלן ,אשר בהם תחול תקופת
האכשרה.
2א 4.חייל ,איש צבא קבע ,אשר הצטרף כעמית לתוכנית השב"ן של קופ"ח לאומית תוך
שלושה חודשים ממועד שחרורו משירות קבע בצה"ל ,יהיה פטור מתקופת אכשרה.
ההטבה האמורה בסעיף זה לא תחול על פרקים ו' ו־י"ב המפורטים להלן ,אשר בהם
תחול תקופת האכשרה.
2א 5.עמית תוכנית "לאומית כסף" אשר יצטרף לתוכנית "לאומית זהב" ,לא יהיה פטור
מתקופות אכשרה ,אך במהלך תקופות האכשרה יהיה זכאי להמשיך ולקבל את
השירותים המוענקים לעמיתי תוכנית "לאומית כסף" .מיד עם תום תקופת האכשרה,
כמצויין בכל פרק ,יהיה העמית זכאי לקבלת השירותים המוענקים לעמיתי תוכנית
"לאומית זהב".
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2א 6.עמית השב"ן ,אשר נאסר או נעצר לתקופה ,העולה על שנה ,ואשר נגרע בשל כך ממצבת
המבוטחים של הקופה ,ואשר בטרם הקפאת חברותו בקופה השלים את תקופת ההמתנה
הנדרשת מכח תקנון זה ,כולה או חלקה ,יהיה פטור עם שחרורו והפשרת חברותו בקופה,
מתקופת ההמתנה שהשלים ,כולה או חלקה ,בהתאם למשך תקופת ההמתנה הנדרשת
בתקנון זה ,בגין אותו שירות .כל זאת באם לא הוצא מהתכנית בשל חוב טרם ההקפאה,
ובכפוף לכך כי חידש את תשלומיו לתכנית השב"ן במהלך  90הימים הראשונים לביטול
ההקפאה.

 3תוקף ההסכם
הסכם זה יהיה תקף מהמועד שמולאו בפועל כל התנאים המצטברים הבאים:
 3.1הוגש לקופה דף הצטרפות שמולא ונחתם כנדרש .לעניין זה יראו גם ,חתימת הורהו של
העמית ,אפוטרופסו או מיופה כוחו על דף ההצטרפות כהתמלאות תנאי זה.
 3.2נמסרה לקופה הוראה לתשלום באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע לבנק ,חתומה
על ידי העמית ,ושולם לקופ"ח סכום הגבייה הראשון בגין הפרמיה.
 3.3רישום קטין או פסול דין שנתמנה לו אפוטרופוס יעשה באמצעות אפוטרופסו.
 3.4עמית ,מעל גיל  ,18יחשב כעמית בגיר לכל דבר ,ללא תלות בחברות הוריו בקופ"ח ו/או
בהיותם עמיתים באחת מתוכניות השב"ן.

 4סייגים כלליים לאחריות הקופה
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הקופה לא תהיה אחראית ולא תהיה חייבת במתן השירות הרפואי ,כולו או מקצתו,
על פי אחד או יותר מפרקי ההסכם ,בכל אחד מן המקרים הבאים וזאת בכפוף לאמור
בסעיף4.3 :
 4.1השירות הרפואי ניתן בפועל לעמית לפני תחילת תקופת ההסכם ו/או במהלך תקופת
האכשרה ו/או לאחר תום תקופת ההסכם.
 4.2המקרה המזכה ו/או השירות הרפואי הנדרש בגינו ו/או הוצאות השירות הרפואי הניתן
בגינו מכוסים במסגרת אחד מהחוקים שלהלן:
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה  , 1975 -חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),
תשנ"ה  ,1995 -חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) ,תשמ"ו  ,1986 -חוק המשטרה (נכים
ונספים) ,תשמ"א  ,1981 -חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים) ,תשמ"א  ,1981 -חוק
הנכים (תגמולים ושיקום) ,תשי"ט  ,1959 -חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש"ל
  .1970חוק נכי רדיפות הנאצים ,תשי"ז  ,1957 -חוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי"ד -.1954
 4.3על אף האמור בסעיף  4.2דלעיל ,ככל שהמקרה המזכה ו/או השירות הרפואי הנדרש
בגינו ו/או הוצאות השירות הרפואי הניתן בגינו מכוסים במסגרת חוק פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים ,תשל"ה ו/או חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה  -1995 -יהיה
העמית זכאי לקבל כיסוי לניתוחים בבי"ח פרטי כמפורט בפרק א' להסכם השב"ן וכיסוי
בגין חוו"ד שניה כמפורט בפרק ד' להסכם השב"ן.

 5התשלום עבור השירות הרפואי
5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

הקופה תשלם עבור השירותים הרפואיים או חלק מהם ,ישירות למי שסיפק לעמית את
השירות הרפואי ,בכפוף לקבלת כתב התחייבות כספית מראש מהקופה לנותן השירות,
אשר יאפשר לעמית קבלת שירות רפואי כמפורט בהסכם ,ובלבד שזכאותו על פי ההסכם
אינה שנויה במחלוקת ובכפוף לתשלום מראש של ההשתתפות העצמית על־ידי העמית,
במידה וקיימת.
פנה העמית לקבלת השירות למי שאינו נותן שירות שבהסדר ,יקבל החזר כספי עבור
תשלום ששילם באופן ובשיעור המפורט בפרקי ההסכם המאפשרים זאת .ההחזר יבוצע
כנגד מסירת קבלה מקורית ,ובכפוף לכך שהעמית קיבל אישור מראש מהקופה
לקבלת הטיפול הרפואי ,בפרקי השירות בהם מצויינת החובה בקבלת אישור זה
מראש.
תשלומים אשר נועדו לממן טיפולים רפואיים הניתנים מחוץ לגבולות מדינת ישראל,
ישולמו במטבע חוץ ישירות לנותן השירות ,למעט שירותים אשר נקבע לגביהם כי ישולמו
על דרך של החזר הוצאות לעמית כנגד הצגת קבלות ו/או חשבוניות מס מקוריות.
החזרים ,כאמור ,ישולמו על פי הוראות סעיף  5.4דלהלן.
תשלומים הנקובים במטבע זר ומשולמים בישראל ,ישולמו בשקלים על פי השער
להעברות והמחאות (הגבוה) של המטבע הזר הרלוונטי בבנק דיסקונט לישראל בע"מ,
ביום ביצוע התשלום.
נפטר עמית ,חס וחלילה ,טרם הסדרת התשלום בגין השירות הרפואי ,תשלם הקופה
את התשלומים עבור השירות הרפואי לנותן השירות .שולמו תשלומים שהקופה חייבת
בהם על פי הוראות הסכם זה ,עבור השירות הרפואי לנותן השירות על ידי העמית ו/או מי
מטעמו ,יהיו יורשי העמית החוקיים זכאים לתשלום.

 5.6הקופה לא תהיה חייבת בתשלום בגין השירות הרפואי בסכומים העולים על אלה המצוינים
בכל פרק .מכוסה העמית בהסכמים או בהתקשרויות נוספות לקבלת שירותים רפואיים
בחברת ביטוח או בגוף אחר כלשהו ,תהיה לקופה הזכות לשלם את חלקה היחסי בסכום
המזכה ,יחד עם שאר החברות והגופים המכסים את העמית בעבור המקרה המזכה.
בכל מקרה ,זכותו של העמית לקבלת שירותים רפואיים על פי ההסכם לא תפגע מהאמור
לעיל.
הקופה תהיה רשאית להתנות את מתן הזכויות על פי הסכם זה ,בהמחאת זכויותיו של
העמית על פי ההסכמים ו/או ההתקשרויות האחרות לקופה .העמית מתחייב להמציא
לקופה את כל המסמכים הדרושים לשם כך.
על אף האמור לעיל ,הוראות סעיף זה לא יחולו על פוליסות ביטוח אשר רכש העמית באמצעות
גורמים איתם התקשרה קופ"ח לאומית ,לצורך הצעת ביטוח לעמיתיה מטעם אותם גורמים.
 5.7היתה לעמית בשל המקרה המזכה זכות לשיפוי מאדם שלישי ,שלא מכוח חוזה ביטוח,
יהיה העמית זכאי לשירות הרפואי הכלול בהסכם ,על־פי המקרה המזכה וזכות השיפוי
תעבור לקופה ,מבלי לפגוע בזכות העמית לגבות תחילה מן האדם השלישי פיצוי שלא
בגין השירות שניתן על ידי הקופה.
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 6תנאים כללים לאחריות הקופה
 6.1השירות הרפואי הכלול בהסכם זה יוענק לעמית בגבולות מדינת ישראל ,פרט לפרקי
השירות בהם מצוין במפורש אחרת.
 6.2עמית שהגיש לקופה תביעה על פי הסכם זה ,ימסור לידי הקופה את כל המידע
והמסמכים הדרושים לבירור חבותה ,או כל מידע רלוונטי אחר שתדרוש הקופה על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעזור לקופה להשיגם.
 6.3במידת הצורך ,ולפי דרישת הקופה ,יחתום ,לצורך הטיפול במקרה המזכה בלבד ,על
כתב הסכמה בדבר ויתור על סודיות רפואית ומתן הוראה לכל רופא או מוסד רפואי או
למוסד לביטוח לאומי וכל רשות אחרת ,למסור לקופה את המידע הרפואי המלא הנוגע
לעמית.
 6.4הקופה תהיה רשאית לנהל על חשבונה ובזמן סביר כל בדיקה ו/או חקירה ,לצורך בירור
חבותה המיידית ו/או העתידית על פי ההסכם ,הכל כפי שהקופה תמצא לנכון .תהליך
הבדיקה ו/או החקירה עשוי לעכב את הטיפול ,לתקופה שלא תעלה על  60יום מיום
מסירת כל המסמכים לקופה על ידי העמית הנדרשים לשם ביצוע הבדיקה ,למעט
מקרים בהם מדובר בעיכוב העלול לסכן את בריאותו של העמית .זכותה של הקופה
לנהל חקירות ובדיקות ,לא תפגע מחמת מותו ,חס וחלילה ,של העמית.

 7גובה התשלום עבור השירות הרפואי
הסכום המירבי ,אשר הקופה תשלם בעבור שירות רפואי הניתן לעמית בגין כל פרק וסכום
ההשתתפות העצמית של העמית ,לא יעלו על הסכומים הנקובים בכל פרק .סכומים אלו יהיו
צמודים למדד ,ויעודכנו על פי שינוי המדד פעם ברבעון .סכומים הנקובים בדולרים ,יומרו
למטבעות אחרים לרבות לש"ח על פי הכללים הקבועים בסעיף "תשלום עבור השירות
הרפואי" לעיל.

 8הפרמיה ,אופן קביעתה ואופן תשלומה
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 8.1הפרמיה עבור כל עמית ,הנה כמפורט בסעיף  1.11דלעיל .הפרמיה תשתנה על פי
התנאים הבאים:
 .8.1.1הפרמיה תשתנה בהתאם לשיעור שינוי המדד מידי חודש בחודשו כשהיא
צמודה למדד ,ממדד הבסיס ועד למדד הקובע.
		
 .8.1.2הפרמיה תשתנה בהתאם לגילו הביטוחי של העמית ,במועד התשלום בפועל,
על פי חלוקת הגילאים כמפורט בסעיף  1.11דלעיל.
		
למען הסר ספק ,הפרמיה נקבעת על פי גילו הביטוחי של העמית ,כהגדרתו לעיל,
ומשתנה בהתאם לגילו ,ובנוסף מתעדכנת הפרמיה המשולמת על פי הצמדתה למדד,
כאמור לעיל.
עדכון ו/או שינוי הפרמיה ,מעבר לאמור לעיל ,יעשה באישור שר הבריאות בלבד.
 8.2הפרמיה תשולם אחת לחודש בהוראת קבע לבנק ,כפי שימסור העמית לקופה,
באמצעות כרטיס אשראי ,או בכל דרך אחרת שתקבע בין העמית לקופה.

בחר העמית לשלם את הפרמיה באמצעות הוראת קבע בנקאית ,תתבצע הגבייה
בפועל ביום ה־ 15לכל חודש .בחר העמית לשלם את הפרמיה באמצעות כרטיס אשראי,
תתבצע הגבייה בפועל ביום ה־ 2לכל חודש.
אי־גביית הפרמיה בפועל בשל מעשה ו/או מחדל של הבנק ,בו מתנהל חשבונו
של העמית ו/או גורם אחר ,שאינו הקופה או מי מטעמה ,אינה משחררת את העמית
מאחריותו לביצוע תשלומי הפרמיה.
 8.3במקרה של אי תשלום הפרמיה על ידי העמית ולאחר שניתנה התראה בכתב של
חודשיים מראש (להלן" :תקופת ההתראה") ,תהיה הקופה רשאית לבטל את ההסכם
כמפורט בסעיף  10.1להלן.
במידה ולא שילם העמית את מלוא חובו עד תום תקופת ההתראה ,תופסק חברותו
והקופה תהיה רשאית לתבוע מהעמית את חובו הבלתי משולם.
הפסקת חברות העמית ,לא תמנע רישומו מחדש לתוכנית לאחר הסדרת חובותיו
(לרבות הפרשי הצמדה וריבית כחוק) ,אשר בגינם בוטלה חברותו ,והכל בכפוף לצבירה
מחודשת של תקופות האכשרה הקבועות בהסכם ,ממועד הרישום מחדש.
הפסקת החברות עקב אי תשלום לא תבוצע אם בתוך תקופת ההתראה שילם העמית
את החוב הבלתי משולם (לרבות הפרשי הצמדה וריבית כחוק).
 8.4חוייב חשבון בנק של העמית ,בטעות ,על ידי קופת חולים ,בסכום יתר שגוי ו/או בחיוב
כלשהו לאחר מועד ביטול חברותו של העמית בתוכנית השב"ן ,תחזיר הקופה לעמית
את מלוא הסכומים שנגבו בטעות בתוספת הצמדה למדד וריבית כחוק.

 9תקופת חברות בהסכם
תקופת ההסכם הינה ללא הגבלת זמן.
כתקופת החברות בהסכם תחשב כל התקופה במהלכה היה העמית חבר באחת מתוכניות
השב"ן בקופ"ח לאומית ,באופן רציף או לסירוגין ,ללא הגבלת זמן.
למען הסר ספק ,עמית אשר בוטלה חברותו בתוכנית השב"ן מכל סיבה שהיא ,וחודשה חברותו
במועד מאוחר יותר ,יחשב הדבר כתקופת הסכם אחת ,על כל המשתמע מכך ,למעט הוראות
הנוגעות לתקופת אכשרה ,אשר יחולו לגביו כמצטרף חדש לכל דבר ועניין .כמו כן ,עמית אשר
עבר בין תוכניות השב"ן (עמית "לאומית כסף" שעבר לתוכנית "לאומית זהב" ולהיפך)  -יחשב
הדבר כתקופת הסכם אחת ,על כל המשתמע מכך ,ולעניין תקופות האכשרה במעבר בין
תוכניות השב"ן יחולו הוראות סעיף 2א .5 .דלעיל.

 10ביטול ההסכם
על אף האמור בסעיף  9דלעיל ,יחולו ההוראות הבאות:
 10.1ביטול על ידי הקופה:
הקופה תהיה רשאית להודיע לעמית על ביטול ההסכם במקרים הבאים:
 10.1.1העמית אינו משלם או לא שולמה בגינו הפרמיה כסדרה כאמור בסעיף ,8.3
בכפוף לתנאים המפורטים בו.
		
10.1.2העמית הגיש לקופה תביעה כוזבת לתשלום עבור שירות רפואי .ביטול חברות
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העמית בגין עילה זו ,לא יגרור ביטול חברות ילדיו.
		
10.1.3כל עילה אחרת המזכה את הקופה בזכות לבטל את ההסכם על פי חוק 		
הבריאות הממלכתי או על פי כל דין אחר.
		
 10.2ביטול על ידי העמית:
הסכם זה ניתן יהיה לביטול בכל עת על ידי העמית בהודעה שתימסר לקופה בכתב.
ביטול ההסכם יכנס לתוקף בתום החודש שלאחר החודש בו נמסרה ההודעה.

 11התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה על פי הסכם זה ,תהיה בהתאם לחוק ההתיישנות ,תשי"ח .1958 -

 12בירור חילוקי דעות
12.1

12.2
12.3
12.4

נדחתה תביעתו של עמית לקבלת שירות רפואי על פי הסכם זה ,יהיה העמית זכאי
לערער בכתב על הדחייה בפני מוסדות ערר שתמנה הקופה .מוסדות הערר של הקופה,
סמכויותיהם ,הרכבם ואופן פעולתם מפורטים בכללי הערר ובפרוטוקול הוועדות,
שאושרו כדין על ידי מוסדות קופ"ח לאומית.
העמית יהיה זכאי לעיין בפרוטוקול הוועדות ובכללי הערר המצויים בסניפי הקופה.
העמית יהיה רשאי להופיע בעצמו בפני הוועדה או להיות מיוצג בדיוני ועדת הערר על ידי
רופא מטעמו או על ידי כל אדם אחר מטעמו ,להגיש מסמכים וחוות דעת ,כפי שימצא
לנכון או כפי שיתבקש על ידי הוועדה.
נחלקו הדעות בעניין רפואי בין הרופאים בוועדת הערר ,יצורף לוועדה לצורך דיון בנושא
בו נחלקו הדעות ,רופא מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי ,אשר יוסכם על הצדדים .וועדת
הערר המורחבת תדון שנית בנושא בו נחלקו הדעות ,ותקבל החלטתה ברוב דעות.
הגשת ערר לועדת ערר ,על־ידי העמית ,אינה שוללת מהעמית את זכאותו לפנייה
לערכאות משפטיות באותו ענין.

 13תחולת חוקים
 13.1הוראות חוק הבריאות יחולו על הסכם זה .במידה וקיימת סתירה בין הוראות הסכם זה
להוראות חוק הבריאות ,יגברו הוראות חוק הבריאות.
 13.2היה ויחולו שינויים בסל שירותי הבריאות לפי חוק הבריאות ,תערך הקופה לערוך בהסכם
שינויים המתבקשים מכך לאלתר ,לרבות הוספת שירותים רפואיים ,גריעתם או שינויים,
לצורך התאמת ההסכם לסל המעודכן ,והתאמת הפרמיה כדין ,בהתאם.

 14הודעות
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 14.1על העמית להודיע לקופה ,על כל שינוי בכתובתו במכתב רשום .יראו הודעה שנשלחה
על ידי הקופה לכתובתו האחרונה של העמית הידועה לקופה ,כהודעה שנמסרה לו
כהלכה.
 14.2כל הודעה המיועדת לקופה והן מסמכים שיש למוסרם ,ימסרו בסניפי הקופה או במשרדי
הנהלת הקופה שברח' שפרינצק  23תל־אביב.

פרק א' כיסוי לניתוחים בבית חולים פרטי
 .1הגדרות לפרק זה
" 1.1ניתוח"  -פעולה פולשנית ,המצוינת ברשימת הניתוחים ,ואשר מטרתה ריפוי מחלה ו/
או תיקון פגם או עיוות ,לה זכאי העמית על פי חוק הבריאות ,וכן פעולות באמצעות לייזר
ו/או פעולות פולשניות חודרניות לצורכי אבחון ו/או טיפול רפואי המצויינות ברשימת
הניתוחים.

" 1.2ניתוח חירום"  -ניתוח המצויין ברשימת הניתוחים ,אשר מבוצע לעמית בסמוך לאחר
הגעתו לחדר מיון בבית חולים ציבורי ללא אישפוז העמית טרם הניתוח ו/או ניתוח
המבוצע לעמית במהלך  48השעות הראשונות לאישפוזו במקרה של אישפוז לא מתוכנן
(אישפוז שאינו אלקטיבי).
" 1.3רופא מנתח בהסדר"  -רופא ,אשר לו הסכם התקשרות עם הקופה לביצוע הניתוח
הנדרש במסגרת תוכנית השב"נ ,ואשר שמו מופיע ברשימת הרופאים שהינם מנתחים
בהסדר.
" 1.4מוסד רפואי שבהסדר"  -בית חולים פרטי ו/או מחלקות השר"פ/שר"ן בבית חולים
ציבורי וכן בית חולים שאינו בבעלות המדינה או העירייה ,או מרפאה כירורגית ברישיון
משרד הבריאות ,אשר לקופה הסכם התקשרות עמם ,לביצוע הניתוח הנדרש ,ושמם
מופיע ברשימת המוסדות הרפואים שבהסדר.
" 1.5הסדר ניתוח"  -הסכם בין הקופה ובין רופא מנתח שבהסדר או מוסד רפואי שבהסדר,
לפיו מלוא התשלום הקשור לניתוח שבוצע בישראל ,לרבות תשלומים לרופא המנתח
שבהסדר ולמוסד הרפואי שבהסדר ,וכן התשלומים עבור הציוד ,האביזרים והתכשירים
המשמשים בביצוע הניתוח ובמהלך הטיפול ,ישולמו ע"י הקופה ,למעט השתתפות
עצמית כפי שנקבעה בתכנית השב"נ.
" 1.6רופא אחר"  -רופא שאינו רופא מנתח בהסדר ,אשר שמו מופיע ברשימת הרופאים
המומחים ,שאושרה ע"י משרד הבריאות כאמור בסעיף  3.2להלן.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת הרופאים המנתחים בהסדר ,רשימת הרופאים
המוגדרים כ"רופא אחר" והמוסדות הרפואיים שבהסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 .22המקרה המזכה

ניתוח שעבר עמית ,בתנאים המצטברים הבאים:
 .2.1הניתוח אינו ניתוח חירום כהגדרתו לעיל.
 .2.2הניתוח בוצע על ידי רופא מנתח בהסדר או רופא אחר.
 .2.3הניתוח בוצע במוסד רפואי שבהסדר.
 .2.4ביצוע הניתוח ,לרבות בחירת העמית במבצע הניתוח ו/או במקום ביצוע הניתוח,
אושר מראש על ידי הקופה.
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 .3התשלום עבור השירות הרפואי
 3.1התשלום עבור הסדר ניתוח
הקופה תשא במלוא התשלום בגין הניתוח כמפורט בסעיף  1.5לעיל בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית של העמית כמפורט להלן:
 .3.1.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית כמפורט ברשימת ההשתתפויות
העצמיות.
 .3.1.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית מופחתת כמפורט ברשימת
ההשתתפויות העצמיות.
 .3.2התשלום עבור ניתוח המבוצע על ידי רופא אחר במוסד רפואי שבהסדר
הקופה רשאית לקבוע רשימה של רופאים ,אשר לגביהם ניתן יהיה לקבל החזר כספי בגין
הניתוח.
רשימת רופאים כאמור תהיה כפופה לאישור משרד הבריאות.
לא ינתן החזר עבור ניתוח שבוצע ע"י רופא שאינו מופיע ברשימה כאמור.
הקופה תשא במלוא התשלום בגין הניתוח כמפורט בסעיף  1.5לעיל ,למעט התשלום בגין
שכרו של הרופא .הקופה תשפה את העמית בגין תשלום לרופא אחר כמפורט להלן:
 .3.3.1עמית "לאומית כסף"  -הקופה תשלם את ההחזר הקבוע לעמיתי לאומית כסף
ברשימת הניתוחים בגין שכר רופא מנתח.
.3.3.2עמית "לאומית זהב"  -הקופה תשלם את ההחזר הקבוע לעמיתי לאומית זהב
ברשימת הניתוחים בגין שכר רופא מנתח.
 .3.3התשלום עבור ניתוח המבוצע במסגרת השר"פ  /שר"ן בבית חולים ציבורי
הקופה תשלם ישירות למחלקות השר"פ/שר"ן בבית חולים ציבורי ,שהינו מוסד רפואי
שבהסדר ,ותישא במלוא עלות הסדר הניתוח בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של
העמית כמפורט להלן:
 .3.6.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית כמפורט ברשימת ההשתתפויות
העצמיות לניתוחים במסגרת השר"פ  /שר"נ.
.3.6.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית מופחתת כמפורט ברשימת
ההשתתפויות העצמיות לניתוחים במסגרת השר"פ  /שר"נ.

 .4תקופת אכשרה
 6חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק ב'

כיסוי לשירותי אחות פרטית לאחר ניתוח

 .1הגדרות לפרק זה
"אשפוז"  -שהייה רצופה בבית חולים לאחר ניתוח שבוצע בעמית.

 .2המקרה המזכה

שכירת שירותי אחות פרטית במהלך אשפוז ,לאחר ניתוח וכתוצאה ישירה ממנו.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות ,שהוצאו בגין שירותי אחות פרטית ,שנשכרה
למטרת סיוע והשגחה על העמית בהיותו באשפוז ,כהגדרתו בפרק זה:
 3.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
 3.2הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של  80%מההוצאות הממשיות שהוציא בפועל
עבור שכירת שירותיה של האחות כאמור לעיל.
 3.3השיפוי לעמיתי "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  487ש"ח לכל יום אשפוז.
 3.4השיפוי לעמיתי "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  548ש"ח לכל יום אשפוז.
 3.5הקופה תשפה את העמית בעבור מספר ימי אשפוז כמפורט להלן:
 3.5.1עמיתי “לאומית כסף"  -עד לסה"כ של  10ימי אשפוז לעמית.
 3.5.2עמיתי “לאומית זהב"  -עד לסה"כ של  20ימי אשפוז לעמית.

 .4תקופת אכשרה
 3חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק ג'

הבראה לאחר ניתוח

 .1הגדרות לפרק זה
"ניתוח"  -כל ניתוח למעט השתלת לב ,ניתוח לב (לא כולל צנתור המלווה בהשתלת תומך) או
אוטם שריר הלב (לרבות מקרים בהם בעקבות אוטם שריר הלב בוצע צנתור מכל סוג שהוא).
"בית הבראה"  -מוסד הבראה או בית מלון הרשומים במשרד התיירות.

 .2המקרה המזכה

שהייה של עמית ,אשר עבר ניתוח ,כהגדרתו לעיל ,בבית הבראה ,בתנאים המצטברים
הבאים:
 2.1העמית שהה באשפוז במשך  7ימים רצופים ,לפחות ,לאחר הניתוח .לעניין זה יראו את
יום האשפוז ויום השחרור ,שניהם ביחד ,כיום אשפוז אחד.
 2.2העמית שהה בבית הבראה בעקבות המלצת הרופא המנתח ,אשר ביצע בפועל את
הניתוח ו/או הרופא המטפל בקופה.
 2.3ניתן מראש אישורו של הגורם המאשר בקופה לצורך בהבראה.
 2.4השהות בבית ההבראה הינה בטרם חלפו חודשיים מיום שחרורו של העמית מבית
החולים ,לאחר הניתוח.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות ,שהוצאו בגין הבראה בבית הבראה לאחר
ניתוח ,בתנאים המצטברים הבאים:
 3.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
 3.2הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של  80%מההוצאות הממשיות אשר הוציא
העמית בפועל עבור הבראה בבית הבראה לאחר ניתוח.
 3.3השיפוי לעמית “לאומית כסף" הינו עד תקרה של  329ש"ח ,לכל יום שהות בבית
ההבראה.
 3.4השיפוי לעמית “לאומית זהב" הינו עד תקרה של  518ש"ח ,לכל יום שהות בבית
ההבראה.

 .4תנאי הזכאות
 4.1לעמיתי "לאומית כסף"  -תקופת ההבראה תהא תקופה השווה למחצית מתקופת
האשפוז ,מעוגל למספר השלם הקרוב למעלה ,ועד תקרה של  7ימי הבראה.
 4.2לעמיתי "לאומית זהב"  -תקופת ההבראה תהא תקופה השווה למחצית מתקופת
האשפוז ,מעוגל למספר השלם הקרוב למעלה ,ועד תקרה של  25ימי הבראה.

 .5תקופת אכשרה
 3חודשים.
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פרק ד'

פניה לרופא יועץ מומחה ורופא ילדים
מומחה לחוות דעת שניה כולל חוות
דעת שניה לבדיקה פתולוגית

 .1הגדרות לפרק זה

"רופא יועץ מומחה" רופא המוכר על ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמומחה בתחום
רפואי מסוים ,בעל וותק של  5שנים לפחות כמומחה ,שאינו רופא מומחה
קופה ,אינו רופא בהסדר התייעצות ,ואינו רופא שיניים.
"רופא בהסדר
רופא מנתח בהסדר כהגדרתו בפרק א' סעיף .1.3
התייעצות"
"רופא ילדים מומחה" רופא יועץ מומחה (כהגדרתו לעיל) המוכר על ידי השלטונות המוסמכים
בישראל כמומחה ברפואת ילדים ,שאינו רופא קופה ,ואינו רופא
שיניים.
"רופא מומחה קופה" רופא מומחה אשר לו הסכם התקשרות עם קופ"ח ואשר שמו
מופיע ברשימת רופאי הקופה המתעדכנת מעת לעת .העמית יהיה
זכאי לקבל את רשימת רופאי הקופה בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
ביקור אצל רופא יועץ מומחה ו/או רופא ילדים מומחה ו/או רופא
"התייעצות"
בהסדר התייעצות ,לצורך דיון במצבו הרפואי של העמית ,כולל חוות
דעת שניה לממצאי בדיקה פתולוגית שבוצעה לעמית.
למען הסר ספק לא יחשבו התייעצות עפ"י פרק זה:
			
טיפולי שיניים ו/או התייעצויות בנושאי רפואת שיניים ,התייעצות
			
שנעשתה במהלך ניתוח ו/או טיפול רפואי מסוג כלשהו ו/או
התייעצות שנעשתה במהלך בדיקה רפואית המכוסה במסגרת
פרק אחר בתכנית השב"ן.
שנה קלנדרית.
"שנה"

 .2המקרה המזכה

התייעצות העמית עם רופא יועץ מומחה ו/או רופא ילדים מומחה ו/או רופא בהסדר התייעצות.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי
 3.1התייעצות המבוצעת ע"י רופא יועץ מומחה ו/או רופא ילדים מומחה:
הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו בגין התייעצות עם רופא יועץ
מומחה ו/או רופא ילדים מומחה ,כהגדרתם בפרק זה.
 .3.1.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
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 3.1.2הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של  80%מההוצאות הממשיות
אשר הוציא בפועל עבור ההתייעצות עם רופא יועץ מומחה ו/או רופא ילדים
מומחה.
 3.1.3השיפוי לעמיתי "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  609ש"ח להתייעצות.
 3.1.4השיפוי לעמיתי "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  670ש"ח להתייעצות.
 3.2התייעצות המבוצעת ע"י רופא בהסדר התייעצות:
 3.2.1הקופה תשלם ישירות לרופא שבהסדר התייעצות ותישא במלוא עלות התייעצות,
בכפוף לתשלום השתתפות עצמית ע"י העמית.
 3.2.2העמית ישא בהשתתפות עצמית כמפורט ברשימת ההשתתפויות העצמיות להסדר
התייעצות.

 .4תנאי הזכאות

 4.1עמית "לאומית כסף" יהיה זכאי להתייעצות אחת בשנה עם רופא יועץ מומחה או רופא
בהסדר התייעצות ולהתייעצות אחת עם רופא ילדים מומחה.
 4.2עמית "לאומית זהב" יהיה זכאי לסך כולל של שלוש התייעצויות בשנה עם רופא יועץ
מומחה ו/או רופא בהסדר התייעצות והתייעצות אחת בשנה עם רופא ילדים מומחה.
 4.3במניין ההתייעצויות לשנה לפי פרק זה ,יובאו רק התייעצויות אשר קוימו בפועל באותה
שנה.

 .5תקופת אכשרה
 3חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק ה'

חוות-דעת שניה בחו"ל

 .1הגדרות לפרק זה
 1.1רופא מומחה בחו"ל
רופא מומחה בתחום המוגדר נשוא ההתייעצות ,מאחד המרכזים הרפואיים בחו"ל,
עימם קשורה הקופה בהסכם או ממרכז רפואי אחר בחו"ל.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת המרכזים הרפואיים שבהסכם בחו"ל בסניפי
הקופה ,במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט כמפורט בגב ההסכם.
 1.2רופא מומחה בכיר
רופא מומחה ,אשר משמש או שימש ב־ 5שנים שקדמו למקרה המזכה כמנהל מחלקה
או סגן מנהל מחלקה או מנהל יחידה או מנהל מכון בבית חולים ציבורי ,או מנהל מחלקה
לרפואה דחופה או פרופסור באחד מבתי הספר לרפואה בישראל ,שתחום עיסוקו
ומומחיותו הם בנושא הרלוונטי להתייעצות.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת הרופאים בסניפי הקופה ובמוקד שירות
הלקוחות ,כמפורט בגב ההסכם.

 .2המקרה המזכה

התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל בגין בעיה רפואית הקיימת לעמית ,לצורך קביעת
סוג הטיפול המומלץ לעמית ו/או אישור האבחנה הרפואית ,בתנאים המצטברים הבאים:
 2.1ההתייעצות נדרשה על פי הפניה בכתב של רופא מומחה בכיר.
 2.2קבלת חוות דעת שניה מותנית באישור מראש של הגורם המאשר בקופה.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי
 3.1חוות דעת שניה אצל מרכז רפואי בהסכם
 3.1.1הקופה תעביר לרופא מומחה בחו"ל ,את מסמכיו הרפואיים של העמית לצורך
מתן חוות דעת רפואית שניה.
		
 3.1.2עמית "לאומית כסף" יהיה חייב בהשתתפות עצמית של  $ 50לכל התייעצות.
 3.1.3עמית "לאומית זהב" יהיה פטור מתשלום השתתפות עצמית בגין חוות דעת
שניה בחו"ל.
		
 3.2חוות דעת שניה אצל מרכז רפואי שאינו בהסכם
היה ובגין המקרה המזכה לא ניתן לקבל חוות דעת שניה מרופא מומחה בחו"ל ממרכז
רפואי שבהסכם ,תשפה הקופה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו בגין חוות
דעת שניה מרופא מומחה בחו"ל במרכז רפואי ,שאינו קשור בהסכם עם הקופה:
 3.2.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
 3.2.2הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של  80%מההוצאות הממשיות אשר
הוציא בפועל עבור חוות דעת שניה בחו"ל.
		
 3.2.3השיפוי לעמיתי “לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה .$ 500
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 3.2.4השיפוי לעמיתי “לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה .$ 1,000
 3.3הבאת רופא מומחה בחו"ל לישראל לצורך בדיקת עמית “לאומית זהב"
במקרים בהם תידרש ,לצורך מתן חוות הדעת השניה ,בדיקת עמית "לאומית זהב" ,על
ידי הרופא המומחה מחו"ל ,תשפה הקופה את העמית בגין הבאתו של הרופא המומחה
מחו"ל לישראל ,כולל הוצאות הטיסה ,השהייה ומתן חוות הדעת הרפואית.
 3.3.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
 3.3.2הקופה תשפה את עמית “לאומית זהב" בסך של  80%מההוצאות ולא יותר
מ 9,140-ש"ח.
		
 3.3.3הבאת הרופא המומחה מחו"ל כאמור לעיל מותנית בקבלת אישור מראש של
הגורם המאשר בקופה.
		

 .4תקופת אכשרה
 3חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

34

פרק ו'

השתלות ,ניתוחים וטיפולים בחו"ל

 .1הגדרות לפרק זה
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

"השתלה"  -השתלת איבר מגופו של תורם בן־אנוש ,של אחד מהאיברים הבאים:
� כבד
� כליה
� לב
� לב־ריאות
� ריאות
� מח עצמות
� לבלב
� קרנית
� כליה ולבלב
"טיפול מיוחד"  -טיפול רפואי ,המקובל על ידי הרשויות בארץ בה הוא ניתן ,והינו אחד
מאלה:
 1.2.1טיפול במחלת סרטן ממאיר ובכלל זה טיפול כירורגי או כימותרפי מורחב או כל
טיפול אחר במחלת הסרטן הממאיר.
 1.2.2ניתוח ו/או טיפול רפואי מיוחד הדרושים להצלת חיי העמית המצוי בסכנת מוות.
 1.2.3ניתוח ו/או טיפול רפואי מיוחד הדרושים למניעת היווצרות נכות לצמיתות 		
בשיעור העולה על .75%
 1.2.4ניתוח ו/או טיפול רפואי מיוחד הדרושים להצלת שמיעה או ראיה.
"טיפול חלופי"  -טיפול רפואי הניתן לביצוע בישראל אשר ,על פי אמות מידה רפואיות
מקובלות ,נועד להשיג תוצאה רפואית דומה או זהה לתוצאה רפואית המושגת על ידי
טיפול רפואי אחר שאינו ניתן לביצוע בישראל ,ובלבד שאינו כרוך בתוצאות גופניות
חמורות יותר למטופל.
"סכום הבסיס"  -סכום אשר עד לתקרתו מחוייבת הקופה מכוח חוק הבריאות והתקנות
הנילוות אליו ,במימון הטיפול לעמית ,ושלא מכוח הסכם זה.
"נותן שירות"  -ספק שירות רפואי ו/או אחר שאושר על־ידי קופ"ח מראש ,טרם הענקת
השירות לעמית.

 .2המקרה המזכה

 2.1המקרה המזכה הנו ביצוע השתלה בחו"ל כהגדרתה בסעיף  1.1דלעיל ,למעט
השתלת כליה ,הדרושה לעמית ,אשר נתקיימו בה כל אלה:
 2.1.1ההשתלה אינה ניתנת לביצוע בישראל ואין לה טיפול חלופי ,כהגדרתו לעיל.
 2.1.2ההשתלה (למעט השתלת קרנית) דרושה להצלת חיי העמית המצוי
בסכנת חיים.
			
		  2.1.3רופא מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי ,מטעם הקופה ,קבע את הצורך בביצוע
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ההשתלה בחו"ל.
		  2.1.4הגורם המאשר בקופה אישר את ביצוע ההשתלה בחו"ל.
		  2.1.5ההשתלה תבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות באותה
				 המדינה.
 2.2המקרה המזכה הינו ביצוע השתלת כליה בחו"ל ,הדרושה לעמית ,אשר
		 נתקיימו בו כל אלה:
		  2.2.1מצבו הרפואי של העמית ,מקנה לו ,על פי חוק הבריאות ,את הזכאות לביצוע
				 השתלת הכליה בישראל.
		  2.2.2רופא מומחה בתחום הרלוונטי ,מטעם הקופה ,קבע את הצורך בביצוע
				 השתלת הכליה בחו"ל.
		  2.2.3הגורם המאשר בקופה אישר את ביצוע השתלת הכליה בחו"ל.
		  2.2.4השתלת הכליה תבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות
				 באותה מדינה.
 2.3המקרה המזכה הנו ביצוע טיפול רפואי בחו"ל כהגדרתו בסעיף  1.2דלעיל,
		 הדרוש לעמית ,אשר נתקיימו בו כל אלה:
		  2.3.1הטיפול הרפואי ,אינו ניתן לביצוע בישראל ,ואין לו טיפול חלופי כהגדרתו לעיל.
		  2.3.2רופא מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי ,מטעם הקופה ,קבע את הצורך
				 בטיפול הרפואי בחו"ל.
		  2.3.3הגורם המאשר בקופה אישר את ביצוע הטיפול בחו"ל.
		  2.3.4הטיפול הרפואי יבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות
				 באותה המדינה.
 2.4המקרה המזכה הנו ביצוע טיפול רפואי בחו"ל כהגדרתו באחד מסעיפים
		  1.2.4 - 1.2.2דלעיל ,הדרוש לעמית ,אשר נתקיימו בו כל אלה:
		  2.4.1רופא מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי ,מטעם הקופה ,קבע את הצורך
				 בטיפול הרפואי בחו"ל.
		  2.4.2הגורם המאשר בקופה אישר את ביצוע הטיפול בחו"ל.
		  2.4.3הטיפול הרפואי יבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות
				 באותה המדינה.
 2.5מועד קרות המקרה המזכה יחשב ,כמועד בו עבר העמית את הטיפול הרפואי
		 ו/או ההשתלה.
 2.6למען הסר ספק ,מובהר בזאת במפורש ,כי טיפול רפואי חוזר ,אשר נדרש בעקבות
		 טיפול רפואי המהווה מקרה מזכה ,הנו חלק מאותו מקרה מזכה.
תנאי ייחודי
למען הסר ספק ,מובהר ,כי טיפול רפואי ו/או ההשתלה הנדרשים מחוץ לישראל מחמת
תור של ממתינים בישראל ,לא יחשב כטיפול רפואי ו/או השתלה שאינם ניתנים לביצוע
בישראל למעט במקרה שלא ניתן להשיג בישראל איבר מתאים להשתלה.

 .3התשלום בגין המקרה המזכה
3.1

3.2

3.3

3.4

הסכום המרבי שתשלם הקופה על פי הסכם זה ,מעבר לסכום הבסיס ,עבור מקרה
מזכה של השתלת איבר בחו"ל כאמור בסעיף  2.1דלעיל הנו כמפורט להלן:
 3.1.1לעמית "לאומית כסף" תשלם הקופה סכום מירבי בסך ( $ 250,000ארה"ב).
 3.1.2לעמית "לאומית זהב" תשלם הקופה סכום מירבי בסך ( $ 1,000,000ארה"ב).
 3.1.3הסכום ,המשולם על ידי הקופה ,ישולם ישירות לנותן השירות אם וכאשר עלות
ההשתלה תעלה על סכום הבסיס.
 3.1.4תקופת אכשרה לכיסוי על פי סעיף זה  12 -חודשים.
מובהר כי במידה ולא תאושר השתלה בהתאם לחוק הבריאות ,לא יהיה זכאי
העמית לקבלת השירות הרפואי על פי הסכם זה.
הסכום המירבי שתשלם הקופה על פי הסכם זה ,כולל סכום הבסיס ,עבור מקרה מזכה
של השתלת כליה בחו"ל ,כאמור בסעיף  2.2דלעיל ,הינו כמפורט להלן:
 3.2.1לעמית "לאומית כסף" תשלם הקופה סכום מירבי בסך ( $ 40,000ארה"ב).
 3.2.2לעמית "לאומית זהב" תשלם הקופה סכום מירבי בסך ( $ 70,000ארה"ב).
 3.2.3הסכום המשולם על ידי הקופה עבור השתלת כליה ,כמפורט לעיל ,ישולם 		
ישירות לעמית הזכאי ,כנגד הצגת קבלות מקוריות בלבד.
 3.2.4תקופת אכשרה לכיסוי על פי סעיף זה  18 -חודשים.
הסכום המרבי שתשלם הקופה על פי הסכם זה ,מעבר לסכום הבסיס ,עבור מקרה
מזכה של טיפול מיוחד בחו"ל ,כאמור בסעיף  2.3דלעיל הנו כמפורט להלן:
 3.3.1לעמית "לאומית כסף" תשלם הקופה סכום מירבי בסך ( $ 100,000ארה"ב).
 3.3.2לעמית "לאומית זהב" תשלם הקופה סכום מירבי בסך ( $ 150,000ארה"ב).
 3.3.3הסכום ,המשולם על ידי הקופה ,ישולם ישירות לנותן השירות ,אם וכאשר עלות
הטיפול הרפואי תעלה על סכום הבסיס.
 3.3.4תקופת אכשרה לכיסוי על פי סעיף זה  12 -חודשים.
מובהר כי במידה ולא יאושר הטיפול הרפואי בחו"ל בהתאם לחוק הבריאות ,לא
יהיה זכאי העמית לקבלת השירות הרפואי על פי הסכם זה.
הסכום המרבי שתשלם הקופה על פי הסכם זה ,עבור מקרה מזכה של טיפול מיוחד
בחו"ל ,כאמור בסעיף  2.4דלעיל הנו כמפורט להלן:
 3.4.1לעמית "לאומית כסף" תשלם הקופה סכום מירבי בסך ( $ 25,000ארה"ב).
 3.4.2לעמית "לאומית זהב" תשלם הקופה סכום מירבי בסך ( $ 50,000ארה"ב).
 3.4.3הסכום המשולם על ידי הקופה ישולם ישירות לנותן השירות.
 3.4.4תקופת האכשרה לכיסוי על פי סעיף זה  18 -חודשים.
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 .4אופן התשלום בעבור המקרה המזכה
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

4.8
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התשלום עבור המקרה המזכה ,ישולם בתנאים האמורים לעיל ,אך ורק עבור :שכר
רופאים ,אחיות ,בדיקות רפואיות ,שירותי מעבדה ,תרופות ,השגת איברים ושימורם,
לרבות הוצאות "קציר" איברים ,הנעשים על פי אמות מידה רפואיות אתיות מקובלות,
ודמי אשפוז בבית החולים כמפורט להלן.
התשלום עבור המקרה המזכה ישולם עבור עמית הנזקק לשירות הרפואי.
התשלומים המפורטים להלן כוללים את התשלומים המשולמים על פי חוק הבריאות ,אם
משולמים.
התשלומים המפורטים להלן לא ישולמו במקרה של השתלת כליה כמפורט בסעיף 3.2
דלעיל.
הוצאות טיסה:
 4.5.1הקופה תשלם לנותן השירות החזר עבור ההוצאות הממשיות שהוצאו בגין רכישת
כרטיסי טיסה לעמית ולמלווה אחד במחלקת תיירים ,בקו תעופה סדיר ,ממדינת
ישראל לארץ הטיפול וחזרה ממנה ,פעם אחת בלבד.
 4.5.2למען הסר ספק ,מובהר בזה ,כי הקופה לא תהיה אחראית לתשלום בגין הוצאות
נוספות הנובעות ממטען עודף של העמית ו/או מלווהו ו/או הרופא ,או כל הוצאה
אחרת בגין הליווי הרפואי.
הטסה רפואית
 4.6.1במידה ועקב מצבו הרפואי של העמית נדרשת הטסה רפואית הכוללת הטסה
בשכיבה והטסת ציוד רפואי הכרחי עקב מצבו הרפואי של העמית ,תשלם הקופה
לנותן השירות החזר ההוצאות הממשיות שהוצאו בגין הטסת העמית בהטסה
רפואית ,פעם אחת בלבד.
 4.6.2למען הסר ספק מובהר בזה כי הקופה לא תהיה אחראית לתשלום בגין הוצאות
נוספות הנובעות ממטען עודף של העמית ו/או מלווהו ו/או הרופא ,או כל הוצאה
אחרת בגין הליווי הרפואי.
רופא מלווה
 4.7.1נדרש על ידי שלטונות התעופה ו/או על ידי שני רופאים מומחים בתחום כי לעמית
יתלווה במהלך טיסתו גם רופא (בנוסף למלווה הנזכר לעיל) ,תישא הקופה בשכר
טרחת הרופא ובהוצאות לרכישת כרטיס הטיסה של הרופא אשר ישולמו ישירות
לנותן השירות ,בסך כולל שלא יעלה על  500דולר לכל יום ולא יותר מ  4 -ימים.
 4.7.2למען הסר ספק מובהר בזה כי הקופה לא תהיה אחראית לתשלום בגין הוצאות
נוספות הנובעות ממטען עודף של העמית ו/או מלווהו ו/או הרופא ,או כל הוצאה
אחרת בגין הליווי הרפואי.
הוצאות העברה יבשתית
הקופה תשלם לעמית החזר עבור הוצאות העברה יבשתית סבירות של העמית ומלווה
אחד משדה התעופה לבית החולים ובחזרה ,בהתאם למצבו הרפואי של העמית.

4.9

4.10

4.11

4.12

הוצאות מגורים וכלכלה
" 4.9.1הוצאות מגורים"  -הוצאות לינה סבירות בלבד במלון (ללא ארוחות ,משקאות,
ושירותים נוספים) ,או שכר דירה עבור שכירת חדר מגורים בדירה או שכירת דירה
המתאימה למגורי העמית ומלווה אחד ,ובתוספת הוצאות החלות על שוכר דירה
(גז ,חשמל ,מים) אשר העמית יידרש לשאת בהן.
" 4.9.2הוצאות כלכלה"  -הוצאות סבירות שהוציא העמית ו/או מלווהו עבור אוכל
ושתייה במהלך שהותם בארץ הטיפול.
 4.9.3הקופה תשלם לעמית ולמלווה אחד החזר עבור ההוצאות הממשיות שהוצאו בגין
מגורים וכלכלה לעמית ולמלווה אחד.
 4.9.4התשלום ישולם בגין הוצאות מגורים וכלכלה שהוצאו בארץ הטיפול עבור זמן
ההמתנה לביצוע הטיפול הרפואי או לאחר השחרור מבית החולים.
 4.9.5התשלום ישולם בתנאי שהשהייה בארץ הטיפול אושרה על ידי רופא מטעם הקופה
כחיונית מבחינה רפואית.
 4.9.6כמו כן תשלם הקופה החזר עבור ההוצאות הממשיות שהוצאו בגין מגורים של
המלווה בתקופת אשפוזו של העמית.
 4.9.7הוצאות המגורים והכלכלה הסבירות לעמית ומלווהו ביחד ,שתשלם הקופה על פי
סעיף זה לא יעלו על סכום כולל של ( $ 100ארה"ב) לכל יום שהיה בחו"ל ובכל
מקרה לא יותר מסך כולל של  60ימים.
הוצאות אשפוז
הקופה תשלם לעמית החזר עבור ההוצאות הממשיות ,שהוצאו עבור אשפוז של העמית,
והטיפול הרפואי בו ,לרבות שכר רופאים ,אחיות ,בדיקות רפואיות ,שירותי מעבדה,
תרופות אשר ישולמו על ידי הקופה ישירות לבית החולים בארץ הטיפול .התשלום על פי
סעיף זה מותנה בהצגת חשבוניות ו/או קבלות מקוריות בלבד.
השגת איברים ,שימורם והובלתם
 4.11.1הקופה תשלם לעמית החזר עבור ההוצאות הממשיות שהוצאו בגין השגת איבר,
שימורו והובלתו למקום ביצוע הטיפול הרפואי ,לרבות הוצאות קציר איברים,
סכום מירבי בסך של ( $ 20,000ארה"ב) למקרה מזכה אחד.
 4.11.2מובהר בזאת במפורש ,כי כל ההוצאות הנזכרות לעיל ,הנן הוצאות ישירות
לביצוע הטיפול הרפואי שאושר ,והקופה לא תהיה אחראית ולא תשפה את
העמית עבור הוצאות רפואיות בגין טיפולים אחרים ,לרבות טיפול שיניים.
הוצאות רפואיות הנדרשות עבור המשך טיפול בחו"ל
 4.12.1הקופה תשלם לעמית החזר עבור ההוצאות הממשיות שהוצאו בגין הוצאות
רפואיות הנדרשות עבור המשך טיפול ,הנובעות ישירות מהטיפול הרפואי בחו"ל.
 4.12.2התשלום על פי פרק זה מותנה בכך שטיפול ההמשך אינו ניתן לביצוע בארץ ,אין
לו טיפול חלופי והוא אושר מראש על ידי רופא מטעם הקופה.
 4.12.3אחריות הקופה על פי סעיף זה תהיה מוגבלת לטיפולים ותרופות כאמור לעיל
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שנרכשו ו/או בוצעו תוך תקופה שאינה עולה על  12חודשים מיום ביצוע הטיפול
הרפואי ,אך לא יותר מאשר סך של ( $ 10,000ארה"ב) למקרה מזכה אחד.
 4.13הוצאות הטסת גופה
 4.13.1הקופה תשלם לנותן השירות החזר הוצאות עבור ההוצאות הממשיות שהוצאו
בגין הטסת גופתו של עמית במקרה מותו ,חו"ח ,בעת שהייתו בחו"ל לצורך ביצוע
הטיפול הרפואי.
 4.13.2מובהר בזאת ,כי לא תכוסה כל הוצאה בישראל הקשורה בהבאת הגופה ,מעבר
לאמור בסעיף זה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי לא תחול על הקופה כל אחריות בגין הוצאה
כלשהי שאינה מאלה המפורטות לעיל ,והוצאות אלה יחולו על העמית לבדו.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק ז'

טיפולי שיקום

 .1הגדרות לפרק זה
" 1.1שנה"  -תקופה שתחילתה במועד הטיפול הראשון ,שבוצע בעמית על פי הוראות פרק
זה ,וסיומה בתום אותה שנה קלנדרית.

 2טיפולי פיזיותרפיה
 .2המקרה המזכה

טיפול פיזיותרפי ,אשר עבר עמית לאחר שמיצה את זכאותו על פי חוק הבריאות,
ובלבד שהצורך בטיפול נקבע על ידי רופא מומחה בקופה ,והטיפול ניתן באמצעות
מכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 2.2התשלום עבור השירות הרפואי
 2.2.1טיפולי פיזיותרפיה לחולים כרוניים
 2.2.1.1הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ,ותישא במלוא עלות הטיפול
		
הפיזיותרפי הנדרש לשם שיקום העמית מהמחלה הכרונית בה
				
הוא חולה ,בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
				
 2.2.1.2עמיתי "לאומית כסף" יישאו בהשתתפות עצמית בגובה  71ש"ח
		
לטיפול.
				
 2.2.1.3עמיתי "לאומית זהב" יישאו בהשתתפות עצמית בגובה  54ש"ח לטיפול.
		
 2.2.2תנאי זכאות
הזכאות לכיסוי זה הינה ללא כל הגבלה על מספר הטיפולים ,מעבר לטיפולים
		
להם זכאי העמית על פי חוק הבריאות.
		
 2.2.3טיפולי פיזיותרפיה לעמיתים שאינם חולים כרוניים
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות הטיפול הפיזיותרפי,
		
בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
		
 2.2.3.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  32ש"ח לטיפול.
		
 2.2.3.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  32ש"ח לטיפול.
		

 2.2.4תנאי זכאות

העמית יהיה זכאי לסך כולל של  12טיפולים בשנה מעבר לטיפולים להם הוא זכאי
על פי חוק הבריאות .מכסת הטיפולים הנ"ל כוללת את הכיסוי המפורט בסעיף 3
דלהלן ,קרי ,סך כל הטיפולים בשנה לרבות טיפולי הידרו־תרפיה (כמפורט בסעיף
 3דלהלן) לא יעלה על  12טיפולים בשנה.
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 3טיפולי הידרותרפיה
 3.1המקרה המזכה

טיפול פיזיותרפי במים אשר עבר עמית לאחר שמיצה את זכאותו על פי חוק
הבריאות ובלבד שהצורך בטיפול נקבע על ידי רופא מומחה בקופה ,והטיפול
ניתן באמצעות מכון שבהסדר.

העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 3.2התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות הטיפול ,בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
 3.2.1עמית “לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  30ש"ח לטיפול קבוצתי
ו 45-ש"ח לטיפול פרטני.
 3.2.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  30ש"ח לטיפול קבוצתי
ו 45-ש"ח לטיפול פרטני.

 3.3תנאי זכאות

העמית יהיה זכאי לסך כולל של  12טיפולים בשנה ,מעבר למכסת הטיפולים להם הוא
זכאי על פי חוק הבריאות .הזכאות על פי סעיף זה כלולה בסך הטיפולים הכולל המפורט
בסעיף  2.2.4דלעיל.

 4טיפול מיוחד לשיקום הדיבור ו/או ריפוי בדיבור
 4.1המקרה המזכה

טיפול מיוחד לשיקום הדיבור ו/או ריפוי בדיבור אשר ניתן לעמית ,לאחר שמיצה את
זכאותו על פי חוק הבריאות ,בתנאים המצטברים הבאים:
 4.1.1הטיפול ניתן לעמית בשל היותו במצב של אובדן מלא או חלקי של כושר
הדיבור.
			
 4.1.2אובדן כושר הדיבור אירע בעקבות אירוע מוחי ( )C.V. Aאו ניתוח מוח או כריתת
לרינקס.
			
 4.1.3העמית הופנה לטיפול על ידי רופא מומחה בקופה אשר קבע שטיפול זה עשוי
להחזיר את כושר הדיבור לעמית.
			
 4.1.4הטיפול נעשה במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
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 4.2התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות הטיפול ,בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית של העמית בגובה  63ש"ח לטיפול.

 4.3תנאי זכאות

העמית יהיה זכאי לסך כולל של  12טיפולים בשנה ,מעבר לטיפולים להם זכאי העמית
על פי חוק הבריאות .מכסת הטיפולים הנ"ל כוללת את הכיסוי המפורט בסעיף  5דלהלן,
קרי ,סך כל הטיפולים בשנה לרבות טיפולים מיוחדים לריפוי בעיסוק (כמפורט בסעיף 5
דלהלן) לא יעלה על  12טיפולים בשנה.

 5טיפול מיוחד לריפוי בעיסוק
 5.1המקרה המזכה

טיפול מיוחד לריפוי בעיסוק אשר ניתן לעמית ,לאחר שמיצה את זכאותו על פי חוק
הבריאות ,בתנאים המצטברים הבאים:
 5.1.1הטיפול ניתן לעמית הזקוק לשיפור תפקוד כף היד.
 5.1.2הצורך בשיפור תפקוד כף היד אירע בעקבות אירוע מוחי ( )C.V. Aאו ניתוח מוח
או כתוצאה ממחלה ו/או תאונה ו/או ניתוח.
			
 5.1.3העמית הופנה לטיפול על ידי רופא מומחה בקופה ,אשר קבע שטיפול זה עשוי
להחזיר את תפקוד כף היד.
			
 5.1.4הטיפול נעשה במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 5.2התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות הטיפול ,בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית של העמית בגובה  63ש"ח לטיפול.

 5.3תנאי זכאות

העמית יהיה זכאי לסך כולל של  12טיפולים בשנה ,מעבר לטיפולים להם זכאי העמית
על פי חוק הבריאות .הזכאות על פי סעיף זה כלולה בסך הטיפולים הכולל המפורט
בסעיף  4.3דלעיל.
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פרק ח' החלמה ושיקום לאחר אירוע לב
 .1הגדרות לפרק זה
"אירוע לב"  -השתלת לב או ניתוח לב (לא כולל צנתור איבחוני ו/או טיפולי) או אוטם שריר הלב
(לרבות מקרים בהם בעקבות אוטם שריר הלב בוצע צינתור מכל סוג שהוא).

 .2המקרה המזכה

שהייה של עמית ,אשר עבר אירוע לב ,במוסד החלמה ,בתנאים המצטברים הבאים:
 2.1ההחלמה בוצעה במכון שבהסדר.
 2.2העמית מיצה את זכאותו על פי חוק הבריאות.
 2.3השהות במכון שבהסדר הינה בטרם חלפו חודשיים מיום שחרורו של העמית מבית
החולים ,לאחר אירוע הלב.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מוסדות ההחלמה שבהסדר בסניפי הקופה,
במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי
 3.1הקופה תשלם ישירות לנותן השירות ותישא במלוא עלות השהייה במוסד החלמה מוכר
שבהסדר.
 3.2העמית יישא בהשתתפות עצמית כמפורט להלן:
 3.2.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  219ש"ח לכל יום שהייה.
 3.2.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  219ש"ח לכל יום שהייה.

 .4תנאי הזכאות
 4.1לעמיתי "לאומית כסף"  -תקופה של עד  7ימים מעבר לזכאות על פי חוק הבריאות.
 4.2לעמיתי "לאומית זהב"  -תקופה של  10ימים מעבר לזכאות על פי חוק הבריאות.

 .5תקופת אכשרה
 3חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק ט' התעמלות שיקומית לחולי לב
 .1הגדרות לפרק זה
" 1.1אוטם שריר הלב"  -אוטם חריף הגורם להרס בשריר הלב ,הנגרם כתוצאה מסתימה
בכלי דם כלילי המגבילה את אספקת הדם ללב.
" 1.2אירוע לב"  -השתלת לב או ניתוח לב (לא כולל צנתור איבחוני ו/או טיפולי) או אוטם
שריר הלב (גם אם בוצע בעיקבותיו צנתור).

 .2המקרה המזכה
פעילות גופנית מבוקרת תחת השגחה רפואית במהלך ביצוע הפעילות הגופנית (להלן:
"התעמלות שיקומית") ,אשר ביצע עמית ,בהתקיים התנאים הבאים:
 2.1העמית מיצה את זכאותו על פי חוק הבריאות.
 2.2העמית ביצע התעמלות שיקומית בעקבות אירוע לב.
 2.3ההתעמלות השיקומית בוצעה על פי הוראת רופא מומחה בקופה.
 2.4ההתעמלות השיקומית בוצעה במכון מורשה שבהסדר (להלן“ :המכון שבהסדר").
 2.5העמית ביצע התעמלות שיקומית באופן רציף לפחות  4חודשים (כולל תקופת הזכאות
על פי חוק הבריאות ,אם קיימת).
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי
 3.1הקופה תשלם ישירות לנותן השירות את עלות ההתעמלות השיקומית ,בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
 3.1.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  134ש"ח לחודש.
 3.1.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  73ש"ח לחודש.

 .4תנאי הזכאות
 4.1הזכאות הינה לתקופה מירבית של  9חודשים ,מעבר לזכאות העמית על פי סל הבריאות.

 .5תקופת אכשרה
 3חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק י'

טיפולים בתעוקת לב בשיטת EECP

לעמיתי “לאומית זהב"

 .1הגדרות לפרק זה
" 1.1אנגינה פקטוריס"  -היצרות או חסימה של כלי דם כלילי המגבילה את אספקת הדם
לאותו אזור .האבחנה חייבת להיתמך בקיומן של אחת או יותר מבין התופעות הרפואיות
הבאות:
א .תעוקת לב כרונית ).(Chronic Ischemic Heart Disease
).(Chronic Heart Failure
ב .אי ספיקת לב כרונית
" 1.2טיפול בתעוקת לב"  -טיפול לא פולשני לחולי אנגינה פקטוריס ,הגורם להתפתחות
מעקפים טבעיים בלב.

 .2המקרה המזכה
סדרת טיפולים בתעוקת לב בשיטת  ,EECPשעבר עמית “לאומית זהב" בתנאים
המצטברים הבאים:
 2.1העמית אובחן על ידי רופא קרדיולוג מומחה בקופה ,כסובל מאנגינה פקטוריס,
והופנה לטיפול על ידו.
 2.2סדרת הטיפולים בוצעה במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא בעלות סדרת הטיפולים ,בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית של העמית בסך  10,968ש"ח.

 .4תנאי הזכאות
הזכאות עבור השירות הינה חד פעמית לכל תקופת ההסכם.

 .5תקופת אכשרה
 6חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק י"א מנוי למשדר קרדיולוגי
 .1הגדרות לפרק זה
"אוטם שריר הלב"  -אוטם חריף ,הגורם להרס שריר הלב ,כתוצאה מסתימה בכלי דם כלילי
המגבילה את אספקת הדם לאותו אזור.

 .2המקרה המזכה

שימוש של העמית בשירותי מנוי למשדר קרדיולוגי כתוצאה ממצב בריאותי המחייב
שימוש במשדר קרדיולוגי ,בתנאים המצטברים הבאים:
 2.1העמית מיצה את זכאותו לשימוש במשדר קרדיולוגי על פי חוק הבריאות.
 2.2עמית יחשב כנמצא במצב בריאותי המחייב שימוש במשדר קרדיולוגי אם:
 2.2.1העמית עבר אוטם בשריר הלב.
 2.2.2אובחן אצל העמית הצורך בניתוח לב ונקבע לו מועד לביצוע ניתוח.
 2.2.3העמית סובל מהפרעות קצב חדריות המסכנות את חייו.
 2.2.4העמית סובל מהפרעות קצב על חדריות המלוות באיבוד הכרה ושינויים
המודינמיים.
				

 .3התשלום עבור השירות הרפואי
 3.1נותן שירות שבהסכם:
 3.1.1הקופה תשלם ישירות לנותן השירות את עלות המנוי ,בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
 3.1.1.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  61ש"ח לחודש.
		
 3.1.1.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  30ש"ח לחודש.
		
 3.2תנאי זכאות
הכיסוי הינו לתקופה מירבית של  21חודשים.
העמית יהיה רשאי לקבל את רשימת נותני השירות שבהסכם בסניפי הקופה,
במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
 3.3נותני שירות שלא בהסכם:
 3.3.1הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו בגין רכישת שירותי
מנוי למשדר קרדיולוגי ,אצל נותן שירות שאינו קשור עימה בהסכם:
		
 3.3.1.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
		
 3.3.1.2הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של  80%מההוצאות הממשיות
		
אשר הוציא בפועל עבור רכישת שירותי מנוי למשדר קרדיולוגי.
			
 3.3.1.3השיפוי לעמיתי "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  85ש"ח לחודש.
		
 3.3.1.4השיפוי לעמיתי "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  147ש"ח לחודש.
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 .3.4תנאי זכאות
הכיסוי הינו לתקופה מירבית של  9חודשים.

 .4תקופת אכשרה
 3חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק י"ב השתתפות בהוצאות הפריה חוץ גופית
 .1הגדרות לפרק זה
" 1.1ספק שירות שבהסכם"  -בית חולים אשר הוסמך על ידי הרשויות המוסמכות לבצע
טיפולי הפריה ,ואשר לקופ"ח הסכם התקשרות עמו לביצוע טיפולי הפריה.
למען הסר ספק מובהר כי הקופה תהיה רשאית לשנות את רשימת ספקי השירות
שבהסכם מעת לעת.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת ספקי השירות בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
" 1.2טיפול הפריה חוץ גופית"  -טיפול הכולל את הפעולות הנדרשות לצורך הפריה חוץ
גופית הכולל את שני השלבים הבאים:
 1.2.1שלב א'  -טיפול הורמונלי להגברת ייצור הביציות.
		
 1.2.2שלב ב'  -טיפול לשאיבת ביציות והפרייתן ,לרבות הפרייה על ידי
מיקרומניפולציה ו/או טיפול בהפריית ביציות מתרומת ביצית.

 2טיפול הפריה חוץ גופית ()IVF
 2.1טיפולי הפריה חוץ גופית לצורך לידת שני ילדים ראשונים
 2.1.1המקרה המזכה
		 טיפול הפריה חוץ גופית (( )IVFלהלן“ :הטיפול") ,אשר בוצע לעמיתה ,בתנאים
המצטברים הבאים:
		  2.1.1.1לעמיתה אין ילדים מהריון קודם או יש לה ילד אחד.
		  2.1.1.2העמיתה נמצאה זכאית לביצוע הטיפול על פי חוק הבריאות ,ובחרה
לבצע את הטיפול בבית חולים פרטי ,אשר הינו ספק שירות שבהסכם.
				
		  2.1.1.3הטיפול בוצע על פי הפנייה של רופא מומחה בקופה או רופא מומחה
במחלקה לטיפול בליקוי הריון ופריון בבית חולים ,שהינו ספק שירות
				
שבהסכם.
				
		  2.1.1.4הטיפול בוצע לאחר שניתן אישור הקופה מראש.
		  2.1.1.5העמיתה נמצאה זכאית לטיפול על פי החלטת וועדת הפוריות של
הקופה.
				
		  2.1.1.6הטיפול בוצע בבית חולים פרטי ,אשר הינו ספק שירות שבהסכם.

2.1.2

התשלום עבור השירות הרפואי

טיפול הפריה  -שלב א'
2.1.2.1
הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם ,ותישא במלוא עלות
		
שלב א' של הטיפול ,בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה,
		
כמפורט להלן:
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עמיתת "לאומית כסף" תהא זכאית לשישה ניסיונות טיפוליים,

2.1.2.1.1
בהשתתפות
עצמית בגובה  333ש"ח ,לכל ניסיון טיפולי לשלב א' של הטיפול.
 2.1.2.1.2עמיתת "לאומית זהב" תהא זכאית לשניים עשר ניסיונות טיפוליים,
בהשתתפות עצמית בגובה  333ש"ח ,לכל ניסיון טיפולי לשלב א' של הטיפול.
טיפול הפריה  -שלב ב'
		
2.1.2.2
			 הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם ,ותישא במלוא עלות
			 שלב ב' של הטיפול ,בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה,
			 כמפורט להלן:
			  2.1.2.2.1עמיתת "לאומית כסף" תהא זכאית לשישה ניסיונות
טיפוליים בהשתתפות עצמית בגובה  604ש"ח ,לכל ניסיון
				
טיפולי לשלב ב' של הטיפול.
			
			  2.1.2.2.2עמיתת "לאומית זהב" תהא זכאית לשניים עשר ניסיונות
טיפוליים ,בהשתתפות עצמית בגובה  604ש"ח ,לכל ניסיון
				
טיפולי לשלב ב' של הטיפול.
				

 2.2טיפולי הפריה לצורך לידת ילד שלישי ואילך
 2.2.1המקרה המזכה
טיפול הפריה חוץ גופית (( )IVFלהלן“ :טיפול הפריה") ,אשר בוצע לעמיתה ,בתנאים
המצטברים הבאים:
		  2.2.1.1הטיפול בוצע לעמיתה אשר לה שני ילדים לפחות.
		  2.2.1.2הטיפול בוצע על פי הפנייה של רופא מומחה בקופה ,או רופא מומחה
				 במחלקה לטיפול בליקוי הריון ופריון בבית חולים ,שהינו ספק שירות
				 שבהסכם.
		  2.2.1.3הטיפול בוצע לאחר שניתן אישור הקופה מראש.
		  2.2.1.4העמיתה נמצאה זכאית לטיפולי הפריה חוץ גופית על פי החלטת וועדת
				 הפוריות של הקופה.
		  2.2.1.5הטיפול בוצע בבית חולים ציבורי או בבית חולים פרטי ,אשר הינו ספק
				 שירות שבהסכם.

2.2.2

התשלום עבור השירות הרפואי

טיפול הפריה  -שלב א'
2.2.2.1
הקופה תשלם ישירות לבית החולים הציבורי או לספק השירות
		
שבהסכם ,לפי העניין ,ותישא במלוא עלות הטיפול ,בכפוף לתשלום
		
השתתפות עצמית של העמיתה ,כמפורט להלן:
		
		
 		2.2.2.1.1עמיתת "לאומית כסף" תהא זכאית לארבעה ניסיונות
				 טיפוליים ,בהשתתפות עצמית בגובה  484ש"ח לכל ניסיון
				 טיפולי לשלב א' של הטיפול.
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 2.2.2.1.2עמיתת "לאומית זהב" תהא זכאית לשבעה ניסיונות טיפוליים,
		
בהשתתפות עצמית בגובה  484ש"ח ,לכל ניסיון טיפולי לשלב א'
של הטיפול.
 2.2.2.2טיפול הפריה  -שלב ב'
הקופה תשלם ישירות לבית החולים הציבורי או לספק השירות
		
שבהסכם ,לפי העניין ,ותישא במלוא עלות שלב ב' של הטיפול ,בכפוף
		
לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה ,כמפורט להלן:
		
		
 2.2.2.2.1עמיתת "לאומית כסף" תהא זכאית לארבעה ניסיונות
טיפוליים ,בהשתתפות עצמית בגובה  968ש"ח לכל ניסיון
			
טיפולי לשלב ב' של הטיפול.
			
		
 2.2.2.2.2עמיתת "לאומית זהב" תהא זכאית לשבעה ניסיונות
טיפוליים ,בהשתתפות עצמית בגובה  968ש"ח לכל ניסיון
			
טיפולי לשלב ב' של הטיפול.
			

 2.2.3תנאי זכאות

עמיתה אשר בחרה לבצע הליך הפרייה חוץ גופית על פי סעיף  2זה,
		
תהא זכאית להחזרים עבור השגת תרומת ביצית ,כמפורט בסעיף
		
לא
 5דלהלן.

 3החזרת עוברים מוקפאים
 3.1טיפולי החזרת עוברים לצורך לידת שני ילדים ראשונים
 3.1.1המקרה המזכה

		 טיפול להחזרת עוברים מוקפאים לעמיתה שעברה טיפול  ,IVFבתנאים המצטברים
הבאים:
		  3.1.1.1הטיפול בוצע לעמיתה אשר אין לה ילדים מהריון קודם או יש לה ילד אחד.
		  3.1.1.2הטיפול ניתן לאחר אישור הקופה מראש.
		  3.1.1.3העמיתה נמצאה זכאית לטיפולי הפריה חוץ גופית על פי החלטת וועדת
				 הפוריות של הקופה.
		  3.1.1.4טיפול ה־  IVFבוצע בבית חולים ציבורי או בבית חולים פרטי שבהסכם,
				 על פי סעיף  2דלעיל.
		  3.1.1.5הטיפול להחזרת עוברים מוקפאים בוצע בבית חולים פרטי ,אשר הינו
				 ספק שירות שבהסכם.

3.1.2

התשלום עבור השירות הרפואי

 3.1.3הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם ,ותישא במלוא עלות הטיפול,
בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה ,כמפורט להלן:
 3.1.3.1עמיתת "לאומית כסף" תהא זכאית לשישה ניסיונות טיפוליים		 ,
		
בהשתתפות עצמית של  453ש"ח לטיפול להחזרת עוברים מוקפאים.
			

51

 3.1.3.2עמיתת "לאומית זהב" תהא זכאית לשנים עשר ניסיונות טיפוליים,
		
בהשתתפות עצמית של  453ש"ח ,לטיפול להחזרת עוברים מוקפאים.
			

 3.2טיפול החזרת עוברים לצורך לידת ילד שלישי ואילך
3.2.1

המקרה המזכה

		 טיפול להחזרת עוברים מוקפאים לאחר טיפול  ,IVFבתנאים המצטברים הבאים:
		  3.2.1.1הטיפול בוצע לעמיתה אשר לה שני ילדים לפחות.
		  3.2.1.2הטיפול ניתן לאחר אישור הקופה מראש.
		  3.2.1.3העמיתה נמצאה זכאית לטיפולי הפריה חוץ גופית על פי החלטת וועדת
				 הפוריות של הקופה.
		  3.2.1.4טיפול ה־  IVFבוצע בבית חולים ציבורי או בבית חולים פרטי שבהסכם,
				 על פי סעיף  2דלעיל.
		  3.2.1.5הטיפול להחזרת עוברים מוקפאים בוצע בבית חולים ציבורי או בבית
				 חולים פרטי ,אשר הינו ספק שירות שבהסכם.

3.2.2

התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם ,ותישא במלוא עלות הטיפול,
		
בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה ,כמפורט להלן:
 3.2.2.1עמיתת "לאומית כסף" תהא זכאית לארבעה ניסיונות טיפוליים,
		
בהשתתפות עצמית בגובה  604ש"ח לטיפול להחזרת עוברים מוקפאים.
 3.2.2.2עמיתת “לאומית זהב" תהא זכאית לשבעה ניסיונות טיפוליים		 ,
		
בהשתתפות עצמית בגובה  604ש"ח לטיפול להחזרת עוברים מוקפאים.
			

 4שאיבת זרע
 4.1המקרה המזכה

שאיבת זרע ,בשיטות המקובלות ,לצורך ביצוע טיפול  ,IVFבמהלך הטיפול המפורט
בסעיף  2דלעיל.
למען הסר ספק ,לא יבוצע טיפול שאיבת זרע לעמית אשר אינו מצוי בהליכי טיפול
הפריה חוץ גופית כמפורט בסעיף  2דלעיל ,ושאיבת הזרע הינה חלק בלתי נפרד
מאותו טיפול.

 4.2התשלום עבור השירות הרפואי
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במקרים בהם נזקק העמית לביצוע שאיבת זרע ,כחלק מהליך הפריה חוץ גופית ,תשלם
הקופה ישירות לבית החולים שבהסכם ,ותישא במלוא עלות הטיפול ,בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
 4.2.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  1,907ש"ח ,עבור כל
ניסיון טיפולי.

 4.2.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  1,209ש"ח ,עבור כל
ניסיון טיפולי.

 5השגת תרומת ביצית
 5.1המקרה המזכה
השגת תרומת ביצית בחו"ל ,לצורך ביצוע הפריה חוץ גופית בישראל או בחו"ל ,לרבות
בדיקת התורמת ,הכנתה ,השגת הביצית והחזרתה לנתרמת.

 5.2התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו לצורך השגת תרומת ביצית:
 5.2.1הקופה תשפה את העמית כנגד הצגת קבלות מקוריות בלבד.
 5.2.2הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור  80%מההוצאות הממשיות שהוציא
בפועל עבור השגת תרומת ביצית.
 5.2.3השיפוי לעמיתי "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  8,531ש"ח להשגת
ביצית.
 5.2.4השיפוי לעמיתי "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  8,531ש"ח להשגת
ביצית.
 5.2.5הכיסוי הינו עד שתי תרומות ביצית אשר תבוצענה במועדים שונים ,בכל 		
תקופת ההסכם.

 5.3תנאי זכאות

עמיתה אשר בחרה לקבל החזר בעבור השגת תרומת ביצית על פי סעיף  5זה,
לא תהא זכאית לביצוע הליך הפריה חוץ גופית ,כמפורט בסעיף  2דלעיל.

 6טיפול מיון תאי זרע
 6.1המקרה המזכה

מיון תאי זרע בהגדלה  6,000 Xלשם ביצוע מיקרומניפולציה.

 6.2התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות לבית החולים שבהסכם ,ותישא במלוא עלות הטיפול ,בכפוף
לתשלום השתתפות עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
 6.2.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  1,923ש"ח לטיפול.
 6.2.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  1,202ש"ח לטיפול.
 6.2.3הכיסוי הינו עד שני טיפולים בשנה.

 .7השתתפויות עצמיות

ההשתתפויות העצמיות בפרק זה תהיינה צמודות במלואן למחירון הממשלתי לשירותי
בריאות המתעדכן מעת לעת ,למעט טיפול מיון תאי זרע ,בו לא תהא ההשתתפות העצמית
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צמודה למדד.

 .8תרופות הנדרשות במהלך טיפולים על פי פרק זה
במידה וידרשו תרופות במהלך סידרת הטיפולים לא יכוסו התרופות על פי פרק זה,
והכיסויים האמורים בו לא יכללו הוצאות בגין תרופות .העמית יהיה זכאי לתרופות במהלך
טיפולים על פי פרק זה כמתחייב בחוק הבריאות.

 .9סייגים לחבות הקופה
הטיפולים על פי פרק זה כפופים להנחיות הרפואיות אשר אושרו על ידי שר הבריאות בנושא
הפריה חוץ גופית.

 .10תקופת אכשרה
 12חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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בדיקות גנטיות לשלילת מומים
פרק י"ג מולדים
 .1הגדרות לפרק זה
" 1.1מחלות גנטיות"  -רשימת המחלות המפורטות להלן:
� נשאות אטקסיה טלנגנטקזיה
� NIEMAN PICK
� פנקוני FANCONI A
� פנקוני FANCONI C
� מוטציית בלום ()BLOOM
� אשר סינדרום USHER SYNDROME /
� נמליין מיופתיה NEMALIME MYOPATHY
� מחלת סירופ מייפל MAPLE SYRUP URINE DISEASE
� חסר דיספרלין DYSFERLIN
� מחלת MEGALENCEPHALIC LEUKOENCEPHALOPATHY - MLC
� מחלת אגירת גליקוגן GSD 1 -
� קונקסין NONSYNDROMIC DEAFNESS -
� תסמונת ז'וברט מולקולרי
� מוקוליפידוזיס Mucolipidosis TEPE 4

 .2המקרה המזכה

 		2.1בדיקה לגילוי מחלות גנטיות ,אשר עבר עמית בתנאים הבאים:
 2.1.1העמית אינו זכאי לבדיקה על פי חוק הבריאות.
 2.1.2העמית יהיה זכאי לבדיקה לגילוי מחלה גנטית ,כמפורט לעיל ,פעם אחת
בתקופת
החברות בהסכם .ויובהר ,בחינת הזכאות תיעשה לכל בדיקה מהבדיקות
		
המפורטות
לעיל בנפרד.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי
 3.1בדיקה במכון הסדר:
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות הבדיקה הגנטית ,בכפוף
לתשלום השתתפות עצמית של העמית כמפורט להלן:
 3.1.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  145ש"ח לבדיקת קיומה
			 של כל אחת מהמחלות הגנטיות.
 3.1.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  110ש"ח לבדיקת קיומה
			 של כל אחת מהמחלות הגנטיות.
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 3.2בדיקות במכון שאינו מכון הסדר לעמיתי “לאומית זהב" בלבד:
 3.2.1בחר עמית "לאומית זהב" לבצע בדיקות לגילוי מחלה גנטית במכון שאינו מכון
			 הסדר ,תשפה הקופה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו בגין הבדיקות,
			 בתנאים המצטברים הבאים:
			  3.2.1.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
העמית יבצע בדיקה לקיומן של לפחות  4מהמחלות המנויות
			 3.2.1.2
לעיל.
הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של  80%מההוצאות
			 3.2.1.3
הממשיות אשר הוציא בפועל עבור הבדיקות לגילוי מחלות גנטיות.
				
			 3.2.1.4השיפוי לעמיתי “לאומית זהב" הינו עד תקרה של  732ש"ח.
 3.3בדיקה במכון “דור ישרים"
			  3.3.1בחר עמית לבצע בדיקות לגילוי מחלות גנטיות (כולל בדיקת טיי זקס) במכון
“דור ישרים" ,תשפה הקופה את העמית על הוצאותיו הממשיות ,שהוצאו
				
בגין הבדיקות ,בתנאים המצטברים הבאים:
				
			  3.3.1.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
			  3.3.1.2הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של  80%מההוצאות הממשיות
אשר הוציא בפועל עבור הבדיקות במכון “דור ישרים".
				
השיפוי לעמיתי "לאומית כסף" הינו עד תקרה של  183ש"ח.
			 3.3.1.3
			 3.3.1.4השיפוי לעמיתי "לאומית זהב" הינו עד תקרה של  671ש"ח.

 .4תקופת אכשרה
לפרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק י"ד מוניטור ביתי לאישה ההרה
 .1הגדרות לפרק זה
" 1.1שלב ההריון המזכה"  -שבועות  24 - 38להריונה של עמיתה.
“ 1.2מוניטור ביתי"  -מכשיר אלקטרוני לניטור ביתי ,המודד את סימני החיים של העובר ועשוי
להצביע על מצבי מצוקה עובריים ו/או פעולות רחמיות.

 .2המקרה המזכה

מעקב באמצעות מוניטור ביתי לאישה הרה ,המבוצע בתנאים הבאים:
 2.1מעקב המוניטור הביתי מבוצע לעמיתה בשלב ההריון המזכה.
 2.2העמיתה קיבלה את שירותי המוניטור הביתי ממכון שבהסדר.
העמיתה תהא זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את העלות הכרוכה בשימוש במוניטור ביתי ובכפוף
לתשלום השתתפות עצמית לכל חודש של שימוש במוניטור ביתי ,כמפורט להלן:
 3.1עמיתה ב"לאומית כסף" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  55ש"ח לחודש.
 3.2עמיתה ב"לאומית זהב" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  55ש"ח לחודש.

 .4תקופת אכשרה
 3חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

57

פרק ט"ו בדיקות לנשים בהריון ולידה
 1סקירת מערכות העובר
 1.1המקרה המזכה

 1.1.1בדיקת אולטרא סאונד לסקירת מערכות העובר אשר בוצעה לעמיתה בין השבוע
ה 13-להריונה לשבוע ה 17-להריונה (להלן" :סקירה מוקדמת").
 1.1.2בדיקת אולטרא סאונד מורחבת לסקירת מערכות העובר אשר בוצעה לעמיתה,
בין השבוע ה 19-להריונה לשבוע ה 24-להריונה (להלן" :סקירה מאוחרת").
 1.1.3עמיתת “לאומית כסף" תהא זכאית לסקירת מערכות אחת ,בין אם מוקדמת
ובין אם מאוחרת בכל הריון.
 1.1.4עמיתת “לאומית זהב" תהא זכאית לשתי סקירות מערכות ,אחת מוקדמת ואחת
מאוחרת ,בכל הריון.

 1.2התשלום עבור השירות הרפואי
 1.2.1סקירה מוקדמת במכון הסדר:
הקופה תשלם ישירות למכון ההסדר ,ותישא במלוא עלות הבדיקה ,בכפוף
		
לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה ,כמפורט להלן:
		
עמיתת "לאומית כסף" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  487ש"ח
1.2.1.1
		
לבדיקה.
					
 1.2.1.2עמיתת "לאומית זהב" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  244ש"ח
		
לבדיקה.
					
העמיתה תהא זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד
שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
 1.2.2סקירה מוקדמת שלא במכון הסדר:
הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין סקירת
		
מערכות מוקדמת ,בתנאים המצטברים הבאים:
		
 1.2.2.1הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
		
 1.2.2.2הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של  80%מההוצאות
		
הממשיות אשר הוציאה העמיתה בפועל עבור בדיקת סקירת
					
מערכות מוקדמת.
					
 1.2.2.3השיפוי לעמיתת “לאומית כסף" הינו עד תקרה של  366ש"ח.
		
 1.2.2.4השיפוי לעמיתת “לאומית זהב" הינו עד תקרה של  548ש"ח.
		
 1.2.3סקירה מאוחרת במכון שבהסדר:
הקופה תשלם ישירות למכון ההסדר ,ותישא במלוא עלות הבדיקה ,בכפוף
		
לתשלום השתתפות עצמית של העמית כמפורט להלן:
		
 1.2.3.1עמיתת "לאומית כסף" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  463ש"ח
		
לבדיקה.
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 1.2.3.2עמיתת "לאומית זהב" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  244ש"ח
		
לבדיקה.
				
 1.2.4סקירה מאוחרת שלא במכון הסדר:
הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין סקירת
		
מערכות מאוחרת ,בתנאים המצטברים הבאים:
		
הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
1.2.4.1
		
 1.2.4.2הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של  80%מההוצאות
		
הממשיות אשר הוציאה העמיתה בפועל עבור בדיקת סקירת מערכות
					
מאוחרת.
					
 1.2.4.3השיפוי לעמיתת "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  427ש"ח.
		
 1.2.4.4השיפוי לעמיתת "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  731ש"ח.
		

 2בדיקת מי שפיר
 2.1המקרה המזכה

 2.1.1בדיקת מי שפיר ,כהגדרתה בחוק הבריאות ,באמצעות בדיקת השבב הציטוגנטי
 CMAבעובר (צ׳יפ גנטי) ,אשר בוצעה לעמיתה ,בתנאים המצטברים הבאים:
 2.1.2גיל העמיתה הנמצאת בהריון הינו עד גיל  35שנה.
 2.1.3העמיתה אינה זכאית לביצוע הבדיקה על פי חוק הבריאות.
 2.1.4העמיתה לא ביצעה בדיקת סיסי שליה.
 2.1.5הזכאות לביצוע בדיקת מי שפיר הינה חד פעמית לכל הריון.

 2.2התשלום עבור השירות הרפואי
 2.2.1בדיקת מי שפיר במכון שבהסדר המבוצעת על ידי רופא מטעם המכון שבהסדר:
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות הבדיקה ,בכפוף
		
לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה  ,כמפורט להלן:
		
 2.2.1.1עמיתת "לאומית כסף" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  800ש"ח
		
לבדיקה בגין כל עובר.
				
 2.2.1.2עמיתת "לאומית זהב" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  400ש"ח
		
לבדיקה בגין כל עובר.
			
העמיתה תהא זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד
שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
 2.2.2בדיקת מי שפיר במכון שבהסדר המבוצעת על ידי רופא פרטי מטעם
העמיתה:
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא בעלות הבדיקה ללא עלות הרופא,
		
בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה ,כמפורט להלן:
		
 2.2.2.1עמיתת "לאומית כסף" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  550ש"ח
		
לבדיקה בגין כל עובר.
				
 2.2.2.2עמיתת "לאומית זהב" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  300ש"ח
		
לבדיקה בגין כל עובר.
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		 למען הסר ספק ,הקופה לא תשתתף בעלות הרופא המבצע את
2.2.2.3
		
						 הבדיקה ,ועלותו תשולם במלואה על ידי העמיתה ללא זכאות
						 להשתתפות או החזר כלשהו.
העמיתה תהא זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד
שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
 2.2.3בדיקת מי שפיר שלא במכון הסדר:
הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין בדיקת מי
		
שפיר ,בתנאים המצטברים הבאים:
		
 2.2.3.1הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
		
 2.2.3.2הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של  80%מההוצאות
		
הממשיות אשר הוציאה העמיתה בפועל עבור בדיקת מי שפיר.
					
 2.2.3.3השיפוי לעמיתת "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  1,219ש"ח.
		
 2.2.3.4השיפוי לעמיתת "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  2,362ש"ח.
		

 3בדיקת סיסי שיליה
 3.1המקרה המזכה

בדיקת סיסי שיליה אשר בוצעה לעמיתה ,עד השבוע ה 12-להריונה .עמיתה אשר
ביצעה בדיקת סיסי שיליה לא תהא זכאית לביצוע בדיקת מי שפיר ,המפורטת
בסעיף  2דלעיל.

 3.2התשלום עבור השירות הרפואי
 3.2.1בדיקת סיסי שיליה במכון שבהסדר:
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות הבדיקה ,פעם אחת
		
לכל הריון ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה ,כמפורט להלן:
עמיתת "לאומית כסף" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  609ש"ח
3.2.1.1
		
לבדיקה.
				
 3.2.1.2עמיתת “לאומית זהב" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  366ש"ח
		
לבדיקה.
				
 3.3בדיקת סיסי שיליה שלא במכון הסדר:
הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין בדיקת סיסי שיליה,
בתנאים המצטברים הבאים:
 3.3.1הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
 3.3.2הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של  80%מההוצאות הממשיות אשר
הוציאה העמיתה בפועל עבור בדיקת סיסי שיליה.
 3.3.3השיפוי לעמיתת "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  731ש"ח.
 3.3.4השיפוי לעמיתת "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  1,462ש"ח.
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 4בדיקת שקיפות עורפית
 4.1המקרה המזכה

בדיקת אולטרא סאונד לשקיפות עורפית אשר בוצעה לעמיתה עד השבוע ה41-
להריונה ,אצל ספק שאינו בהסדר( .הבדיקה תבוצע אצל רופא שאיננו מבצע בדיקות
שקיפות עורפית למבוטחות הקופה במסגרת הסל הבסיסי).

 4.2התשלום עבור השירות הרפואי

בדיקת שקיפות עורפית שלא במכון הסדר:
הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין בדיקת שקיפות
עורפית ,בתנאים המצטברים הבאים:
 4.2.1הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
		
 4.2.2הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של  80%מההוצאות
הממשיות אשר הוציאה העמיתה בפועל עבור בדיקת שקיפות עורפית.
 4.2.3השיפוי לעמיתת "לאומית כסף" בגין בדיקת שקיפות עורפית הינו עד 		
תקרה בגובה  119ש"ח.
 4.2.4השיפוי לעמיתת "לאומית זהב" בגין בדיקת שקיפות עורפית הינו עד 		
תקרה בגובה  366ש"ח.

 5קורס הכנה ללידה
 5.1המקרה המזכה

קורס הכנה ללידה ,אשר עברה העמיתה.

 5.2התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בפועל בגין קורס הכנה
ללידה ,בתנאים המצטברים הבאים:
 5.2.1הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
 5.2.2הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של  80%מההוצאות הממשיות אשר
הוציאה בפועל בעבור קורס הכנה ללידה.
 5.2.3השיפוי לעמיתת "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  244ש"ח.
 5.2.4השיפוי לעמיתת "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  305ש"ח.
 5.2.5הכיסוי לקורס הכנה ללידה על פי סעיף זה הינו חד פעמי לכל תקופת ההסכם.
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 6השתתפות בהוצאות לידה פרטית
 6.1המקרה המזכה

לידה פרטית של הילד הרביעי ואילך לעמיתה ב"לאומית זהב" ,אשר בוצעה בבית
חולים פרטי.

 6.2התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין לידה פרטית ,בתנאים
המצטברים הבאים:
 6.2.1הקופה תשפה את העמיתה כנגד הצגת קבלות מקוריות בלבד.
 6.2.2הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של  80%מההוצאות הממשיות
אשר הוציאה העמיתה בפועל עבור לידה פרטית.
 6.2.3השיפוי עבור הרדמה אפידורלית במהלך לידה פרטית  -עד תקרה בגובה 305
ש"ח.
 6.2.4השיפוי עבור הוצאות שכר טרחת מיילדת במהלך לידה פרטית  -עד תקרה
בגובה  305ש"ח.
 6.3העמיתה תהיה זכאית לשיפוי בגין שירות אחד בלבד ,מהשירותים הרפואיים
המפורטים בסעיפים  6.2.4-6.2.3בגין כל לידה המהווה מקרה מזכה.

 7יעוץ הנקה
 7.1המקרה המזכה

יעוץ הנקה אשר העמיתה עברה ע"י יועצת הנקה מוסמכת ,בעלת תואר .IBCLC

 7.2התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין יעוץ הנקה ,בתנאים
המצטברים הבאים:
 7.2.1הקופה תשפה את העמיתה כנגד הצגת קבלות מקוריות בלבד.
 7.2.2הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של  80%מההוצאות הממשיות אשר
הוציאה העמיתה בפועל עבור יעוץ הנקה.
		
 7.2.3השיפוי לעמיתת "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  108ש"ח.
 7.2.4השיפוי לעמיתת "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  162ש"ח.
 7.2.5הכיסוי לשני מפגשי יעוץ הנקה על פי סעיף זה הינו עד פעמיים לכל תקופת ההסכם.

 8חבילת הריון ולידה
 8.1המקרה המזכה
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מצב שבו אישה בהריון או עד  6חודשים לאחר הלידה ,שהינה עמיתה ב"לאומית זהב" זקוקה
לקבלת ייעוץ ,ביצוע בדיקה ,טיפול רפואי או שירות רפואי ,אשר אינם נכללים בסל הבריאות
הבסיסי ו/או ב"לאומית זהב" ,והכל בקשר עם הריונה ו/או הלידה (ועד  6חודשים לאחר הלידה).

על אף האמור ,תהיה העמיתה זכאית להחזר לפי סעיף זה בגין שירותים שרכשה מספק
שלא בהסדר ,אשר מזכים אותה בהחזר מ"לאומית זהב" וזאת מעבר לסכום ההחזר
המגיע לה מ"לאומית זהב" שלא במסגרת חבילת היריון ולידה.
כל האמור לעיל בכפוף לתנאים המצטברים הבאים ועד לתקרות ההחזר כמפורט בסעיף
 8.2לעיל:
 8.1.1הזכאות לחבילת הריון ולידה הינה לעמיתה בלבד ולא תינתן לבן הזוג ו/או ליילוד.
 8.1.2בכל הקשור ללידה ועד  6חודשים לאחריה ,תכלול חבילת הריון ולידה את הנושאים
הבאים בלבד :דולה /תומכת לידה ,שימור דם טבורי ,ייעוץ שינה לתינוק ,ייעוץ אישי
בבית היולדת לפעילות גופנית ו/או לתזונה נכונה ע"י תזונאית מוסמכת ,אחות פרטית
בבית היולדת.
 8.1.3הארכת ימי הבראה ליולדת  -החל מילד רביעי בשלושה ימים נוספים ,וזאת מעבר לכיסוי
הקיים ב"לאומית זהב" בכפוף לשאר תנאי הכיסוי הקיים.
 8.1.4חבילת הריון ולידה לא תכלול את הנושאים הבאים:
 8.1.4.1טיפול מכל סוג שהוא הקשור לפוריות.
 8.1.4.2טיפולים ,ייעוציים ובדיקות שאינם קונבנציונליים ,לרבות טיפולי הומאופתיה ,טיפולים
מתחום הרפואה המשלימה ו/או תרופות אלטרנטיביות.
 8.1.4.3ייעוץ ,בדיקה ,טיפול או שירות מכל סוג שהוא ,שאינם רפואיים ,למעט המפורט לעיל.
 8.1.4.4החזר בגין השתתפות עצמית ששולמה ע"י העמיתה ב"לאומית זהב" ,לרבות החזר
בגין ייעוץ אצל "רופא בהסדר התייעצות" כמפורט בפרק ד' סעיף  2.3להסכם השב"ן.

 .8.2התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות בתנאים המצטברים הבאים:
 8.2.1הקופה תשפה את העמיתה כנגד הצגת קבלות מקוריות בלבד.
 8.2.2הקופה תשפה את העמיתה בגין חבילת הריון ולידה בסכום בשיעור של  75%מסך
ההוצאה אשר הוציאה העמיתה בפועל ועד תקרה מצטברת של  ₪ 2,000לכל הריון
ועד  4הריונות בלבד לכל תקופת ההסכם (כל תקופת החברות) ,וזאת גם אם תקופת
החברות בתכנית השב"ן איננה רציפה ובכפוף לתקרות ההחזר בגין השירותים כמפורט
בסעיף  8.2.4לעיל .לעניין זה "ההוצאה בפועל" משמעה הוצאה שהוציאה העמיתה
מכיסה בניכוי כל החזר/השתתפות שהעמיתה קבלה או זכאית לקבל מ"לאומית זהב"
עפ"י סעיפים אחרים.
 8.2.3סך ההחזרים אשר ניתנו לעמיתה בתכנית השב"ן לרבות ניצול קודם של חבילת הריון
ולידה ,לא יעלה על סך  75%מסך ההוצאה אשר הוציאה העמיתה בפועל ועד תקרה
מצטברת של  ₪ 8,000לכל תקופת ההסכם (כל תקופת החברות).
 8.2.4על אף האמור בסעיפים  ,8.2.2תקרת ההחזר בגין השירותים המפורטים לעיל תהיה כדלקמן:
ייעוץ אצל רופא מומחה  -עד תקרה של  ₪ 700לייעוץ.
דולה /תומכת לידה  -עד תקרה של  ₪ 1,500לכל הריון.
ייעוץ שינה לתינוק ,אחות פרטית בבית היולדת ,ייעוץ אישי בבית היולדת לפעילות גופנית ו/או
לתזונה נכונה ע"י תזונאית מוסמכת  -עד תקרה של  ₪ 400לכל ייעוץ או שירות כאמור.
הבראה ליולדת  -עד תקרה של  ₪ 400ליום.
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 8.3תחילה :הכיסוי על פי סעיף  8זה ייכנס לתוקף החל מ ,1.1.19-אולם עד ליום 1.4.19
הסכום המרבי לו תהא זכאית העמיתה בגין קרות כל אחד מהמקרים העונים על הגדרתו
של מקרה מזכה ,הינו בשיעור של  75%מסך ההוצאה שהוציאה העמיתה בפועל ,ועד
לתקרה מצטברת של ( ₪ 8,000לכלל ההריונות) .למען הסר ספק ,כל יתר התנאים ,לרבות
ההחזרים המוגבלים בתקרה כמפורט בסעיף  8.2.4כאמור ,יכנסו לתוקף ב.1.1.19-

 9תקופת אכשרה
לסעיפים  1-7בפרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.
לסעיף  - 8תקופת אכשרה  6 -חודשים.

תשומת לב העמית מופנת לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק ט"ז הבראה ליולדת
 .1המקרה המזכה

הבראה של יולדת עמיתת "לאומית כסף" לאחר לידת הילד השלישי וכל ילד נוסף ,והבראה
של
יולדת עמיתת "לאומית זהב" לאחר לידת הילד הראשון וכל ילד נוסף בתנאים המצטברים
הבאים:
 1.1ההבראה בוצעה בבית מלון או בית הבראה הרשומים במשרד התיירות.
 1.2העמיתה מימשה את זכאותה להבראה על פי פרק זה בטרם חלפו חודשיים
מיום שחרורה של העמיתה מבית החולים ,לאחר הלידה.

 .2התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין הבראה ליולדת ,בתנאים
המצטברים הבאים:
 2.1הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
 2.2הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור  80%מההוצאות הממשיות ,אשר הוציאה
בפועל עבור הבראה ליולדת.
 2.3השיפוי לעמיתות “לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  261ש"ח ליום.
 2.4השיפוי לעמיתות “לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  351ש"ח ליום.
 2.5השיפוי הינו לתקופה מירבית בת שלושה ימים לאחר לידה טבעית ,וחמישה ימים לאחר
ניתוח קיסרי.

 .3תקופת אכשרה
 3חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק י"ז טיפולים בילדים והתפתחות הילד
 .1הגדרות לפרק זה
"שנה"  -תקופה המתחילה ביום הטיפול הראשון שבוצע בעמית ומסתיימת בתום השנה הקלנדרית.

 .2המקרה המזכה

טיפול בבעיות התפתחות אשר התגלו ואובחנו על ידי רופא ממיין בקופה בתחום התפתחות
הילד ,אצל ילד עמית מיום לידתו ועד הגיע הילד העמית לגיל  ,15המחייבות על פי המלצת
הרופא המומחה טיפול על ידי אחד מאלה:
 2.1פיזיותרפיסט ו/או מרפא בעיסוק ו/או קלינאי תקשורת/רפוי בדיבור.
 2.2פסיכולוג.
 2.3מטפל ברכיבה טיפולית.
 2.4מטפל ביצירה והבעה (סוגי התראפיה :תראפיה במוזיקה/באמנות/בדרמה/בתנועה
ביבליותרפיה).
 2.5שחיה טיפולית /ספורט טיפולי.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי
 3.1פיזיותרפיסט ו/או מרפא בעיסוק ו/או קלינאי תקשורת/ריפוי בדיבור
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 3.1.1העמית יהא זכאי לכיסוי ,בתנאי שהינו זכאי לטיפולים על פי חוק הבריאות ,ולאחר
שמיצה את זכאותו על פי חוק הבריאות.
			
 3.1.2העמית יהיה זכאי לסך כולל של  30טיפולים בשנה .העמית יהא זכאי לנצל את
מלוא מכסת הטיפולים ,או חלקה ,בתחום טיפול אחד ,או לפצלה בין תחומי
			
הטיפול השונים המכוסים על פי סעיף זה.
			
 3.1.3מכון שבהסדר:
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את עלות טיפולי הפיזיותרפיה ו/או ריפוי בעיסוק
ו/או ריפוי בדיבור בכפוף לתשלום השתתפות עצמית כמפורט להלן:
 3.1.3.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  32ש"ח
			
לכל טיפול.
				
 3.1.3.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  19ש"ח
			
לכל טיפול.
				
		 העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה,
במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
 3.1.4מכון שאינו בהסדר:
הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות ,אשר הוציא בפועל עבור
			
הטיפול אצל נותן שירות שאינו בהסדר עימה:
			
 3.1.4.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.

		  3.1.4.2הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור  80%מההוצאות הממשיות אשר
				 הוציא בפועל עבור הטיפול.
		  3.1.4.3השיפוי לעמיתי "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  97ש"ח לטיפול.
		  3.1.4.4השיפוי לעמיתי "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  128ש"ח לטיפול.

 3.2פסיכולוג
		 העמית יהא זכאי לכיסוי ,בתנאי שהינו זכאי לטיפולים על פי חוק הבריאות,
3.2.1
				 ולאחר שמיצה את זכאותו על פי חוק הבריאות.
		 העמית יהא זכאי לסך כולל של  15טיפולים בשנה.
3.2.2
		 מכון שבהסדר:
3.2.3
				 הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את עלות הטיפול הפסיכולוגי ,בכפוף
				 לתשלום השתתפות עצמית כמפורט להלן:
				  3.2.3.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  104ש"ח לכל
טיפול.
				  3.2.3.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  97ש"ח לכל
טיפול.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
		 מכון שאינו בהסדר:
3.2.4
				 הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות ,אשר הוציא בפועל עבור
				 הטיפול אצל נותן שירות שאינו בהסדר עימה:
				  3.2.4.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
				  3.2.4.2הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור  80%מההוצאות הממשיות
אשר הוציא בפועל עבור הטיפול.
					
				  3.2.4.3השיפוי לעמיתי "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  43ש"ח.
				  3.2.4.4השיפוי לעמיתי "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  67ש"ח.

 3.3מטפל ברכיבה טיפולית לעמיתי “לאומית זהב"
		 עמית "לאומית זהב" ,יהיה זכאי לסך כולל של  20טיפולים בשנה ברכיבת
3.3.1
				 סוסים טיפולית הנכללת במסגרת הטיפולים המפורטים בסעיף  3.1.2ובנוסף
				  10טיפולים מעבר למכסה זו.
עמית "לאומית זהב" יהיה זכאי לסך כולל של  100טיפולים עפ"י סעיפים
		
3.3.2
,2.3
				  2.4ו 2.5-בכל תקופת החברות בתכנית.
		 הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות אשר הוציא בפועל עבור
3.3.3
				 טיפול ברכיבת סוסים טיפולית:
				  3.3.3.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
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 3.3.3.2הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור  80%מההוצאות הממשיות
			
אשר הוציא בפועל עבור הטיפול.
				
 3.3.3.3השיפוי לעמיתי "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  60ש"ח לטיפול.
			

 3.4מטפל בהבעה ויצירה (תראפיה במוזיקה/באמנות/בדרמה/ביבליותרפיה)
 3.4.1העמית יהיה זכאי לסך כולל של  30טיפולים בשנה .מכסת הטיפולים בהבעה
ויצירה נכללת במכסת הטיפולים המפורטת בסעיף  3.1.2לעיל.
		
 3.4.2מכון שבהסדר:
		
		 הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את עלות הטיפולים בהבעה ויצירה
בכפוף לתשלום השתתפות עצמית כמפורט להלן:
 3.4.2.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  76ש"ח 		
			
לכל טיפול.
		
 3.4.2.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  44ש"ח
			
לכל טיפול.
				
 3.4.2.3העמית יהיה זכאי לסך כולל של  100טיפולים עפ"י סעיפים  2.4 ,2.3ו2.5-
			
בתקופת ההסכם.

 3.5מטפל בשחיה טיפולית*  /ספורט טיפולי*
* לא כולל טיפולים ,הדורשים אכשרה של פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק ,ואינם ניתנים
ע"י פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק.
 3.5.1העמית יהיה זכאי לסך כולל של  30טיפולים בשנה .מכסת הטיפולים בשחיה
טיפולית /ספורט טיפולי נכללת במכסת הטיפולים המפורטת בסעיף  3.1.2לעיל.
		
 3.5.2מכון שבהסדר:
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את עלות הטיפולים בשחיה טיפולית/
			
ספורט טיפולי בכפוף לתשלום השתתפות עצמית כמפורט להלן:
		
 3.5.2.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  76ש"ח לכל
			
טיפול.
 3.5.2.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  44ש"ח לכל טיפול.
			
 3.5.2.3העמית יהיה זכאי לסך כולל של  100טיפולים עפ"י סעיפים 2.4 ,2.3
			
בתקופת ההסכם.
					
ו2.5-
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מטפלי ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 .4תקופת אכשרה
 6חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק י"ח טיפולים בבעיות הרטבה של ילדים
 .1המקרה המזכה

סדרת טיפולים הנדרשת לילד עמית ,מעל גיל  ,5על פי המלצת הרופא המטפל בקופה,
באמצעות טיפול התנהגותי אצל נותן שירות שבהסכם עם הקופה.

העמית יהיה רשאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 .2התשלום עבור השירות הרפואי

 2.1טיפולים במכון הסדר על בסיס התחייבויות
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות סדרת הטיפולים ,בכפוף
לתשלום השתתפות עצמית של העמית כמפורט להלן:
 2.1.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  487ש"ח לכל סדרת
טיפולים.
			
 2.1.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  341ש"ח לכל סדרת
טיפולים.
			
 2.2טיפולים במכון הסדר על בסיס החזרים
הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו בגין סדרת הטיפולים בבעיות
הרטבה ,אצל נותן שירות שבהסכם:
 2.2.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
 2.2.2הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של  80%מההוצאות הממשיות שהוציא
בפועל עבור כל סדרת הטיפולים בבעיות הרטבה ,בהיקף שנקבע על ידי נותן
			
השירות שבהסכם.
			
 2.2.3השיפוי לעמיתי “לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  673ש"ח.
 2.2.4השיפוי לעמיתי “לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  673ש"ח.
 2.3שיטת התשלום לספק (התחייבות על פי סעיף  2.1או החזר על פי סעיף  )2.2יקבע על פי
ההסכם בין הקופה לספק השירות.

 .3תנאי זכאות
 3.1הכיסוי על פי פרק זה הינו חד פעמי לכל תקופת ההסכם.
למען הסר ספק ,מובהר ,כי במידה וידרשו תרופות במהלך סידרת הטיפולים יהיה
זכאי להם העמית כמתחייב בחוק הבריאות בלבד.

 .4תקופת אכשרה
 3חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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אבחון דידקטי או פסיכודידקטי ללקויות
פרק י"ט למידה ואבחון הפרעות קשב וריכוז
 .1הגדרות לפרק זה
" 1.1אבחון דידקטי"  -אבחון לקויות למידה בשיטה מקובלת לאבחון דידקטי.
" 1.2אבחון פסיכודידקטי"  -אבחון משולב לאבחון לקויות למידה הכולל מרכיב דידקטי
ומרכיב פסיכולוגי.

 2אבחון דידקטי או פסיכודידקטי ללקויות למידה
 2.1המקרה המזכה

אבחון דידקטי בסיסי ,אשר בוצע לעמית "לאומית כסף" או "לאומית זהב"
או אבחון פסיכודידקטי אשר בוצע לעמית "לאומית זהב" עקב קיומן
של לקויות למידה ,בתנאים המצטברים הבאים:
 2.1.1האבחון בוצע בעקבות הפניית הרופא המטפל.
 2.1.2האבחון בוצע לעמית בגילאים .6-18
 2.1.3העמית אינו זכאי לאבחון על פי חוק הבריאות.
 2.1.4האבחון בוצע על ידי מכון שבהסדר.

ההעמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר במרפאות הקופה,
במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 2.2התשלום עבור השירות הרפואי
 2.2.1הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלותו של האבחון הדידקטי
הבסיסי לעמית "לאומית כסף" או "לאומית זהב" ,או תישא במלוא עלותו של
האבחון הפסיכודידקטי לעמית "לאומית זהב" בלבד ,בכפוף להשתתפות
עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
 2.2.1.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה ₪ 792
		
בגין אבחון דידקטי.
 2.2.1.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  ₪ 491בגין אבחון
		
דידקטי ,או בהשתתפות עצמית של  ₪ 950בגין אבחון פסיכודידקטי.
 2.2.2הכיסוי על פי סעיף זה הוא חד-פעמי ,לכל תקופת ההסכם.
עמית "לאומית זהב" יהיה זכאי לאחד משני האבחונים :אבחון דידקטי
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או אבחון פסיכודידקטי בכל תקופת ההסכם.

 3אבחון הפרעות קשב וריכוז
 3.1המקרה המזכה

אבחון הפרעות קשב וריכוז ,אשר בוצע לעמית ,בתנאים המצטברים הבאים:
 3.1.1האבחון בוצע בעקבות הפניית רופא פסיכיאטר מומחה ו/או נוירולוג ו/או
נוירולוג ילדים.
			
 3.1.2האבחון בוצע לעמית בגילאים .6-18
 3.1.3העמית אינו זכאי לאבחון על פי חוק הבריאות.
 3.1.4האבחון בוצע במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 3.2התשלום עבור השירות הרפואי
 3.2.1הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות האבחון ,בכפוף
לתשלום השתתפות עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
		
 3.2.1.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  297ש"ח.
		
 3.2.1.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  244ש"ח.
		
 3.2.2הכיסוי על פי סעיף זה הינו חד פעמי לכל תקופת ההסכם.
 3.2.3במידה וידרשו תרופות כחלק מהטיפול בהפרעות הקשב והריכוז ,יהיה זכאי להם
העמית כמתחייב בחוק הבריאות ,ולא ינתן כל כיסוי לתרופות אלו על פי פרק זה.
		

 .4תקופת אכשרה
 6חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק כ'

רפואה מונעת  -בדיקות סקר ,מניעה,
אבחון וטיפול

 1בדיקת סקר תקופתית למנהלים
 1.1המקרה המזכה

בדיקת סקר תקופתית (להלן“ :הבדיקה") אשר בוצעה לעמית בתנאים המצטברים
הבאים:
 1.1.1הבדיקה בוצעה לעמית אשר גילו מעל  18שנים.
 1.1.2הבדיקה בוצעה במכון שבהסדר.

העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
 1.2בדיקת הסקר כוללת את השירותים והבדיקות המפורטים להלן:
		  35בדיקות מעבדה מקיפות.
1.2.1
		 ארוחת בוקר קלה להפסקת הצום.
1.2.2
		 בדיקת רופא מקיפה.
1.2.3
		 בדיקת לחץ דם.
1.2.4
		 בדיקת גובה ומשקל.
1.2.5
		 בדיקה רקטאלית לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס.
1.2.6
		 בדיקת דם סמוי בצואה.
1.2.7
		 בדיקת בלוטת הפרוסטטה.
1.2.8
		 בדיקת שמיעה.
1.2.9
 1.2.10בדיקות ראיה מקיפות.
 1.2.11בדיקת לחץ תוך עיני.
 1.2.12בדיקת תפקודי ריאות.
 1.2.13צילום חזה.
 1.2.14בדיקת א.ק.ג.
 1.2.15בדיקת ארגומטריה.
 1.2.16שיחת סיכום עם רופא מומחה.
 1.2.17קבלת דו"ח ממוחשב ומודפס של ממצאי הבדיקות.

 1.3התשלום עבור השירות הרפואי
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הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות הבדיקה ,בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית ,כמפורט להלן:
 1.3.1עמית "לאומית כסף" אשר טרם מלאו לו  3שנות חברות רצופות ב"לאומית
כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  853ש"ח.
		

 1.3.2עמית "לאומית כסף" אשר מלאו לו  3שנות חברות רצופות ב"לאומית כסף",
יישא בהשתתפות עצמית בגובה  548ש"ח.
		
 1.3.3עמית "לאומית זהב" אשר טרם מלאו לו  3שנות חברות רצופות ב"לאומית
זהב" ,יישא בהשתתפות עצמית בגובה  487ש"ח.
		
 1.3.4עמית "לאומית זהב" אשר מלאו לו  3שנות חברות רצופות ב"לאומית זהב",
יישא בהשתתפות עצמית בגובה  268ש"ח.
		

 1.4תנאי הזכאות
העמית יהיה זכאי לביצוע הבדיקה ,אחת לשנתיים ממועד הבדיקה האחרונה שביצע.
הזכאות לביצוע הבדיקה הנה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.

 1.5תקופת אכשרה
 6חדשים.

 2בדיקת דם סמוי
 2.1המקרה המזכה

בדיקת דם סמוי בצואה ,אשר בוצעה לעמית ,בתנאים המצטברים הבאים:
 2.1.1הבדיקה בוצעה לעמית מתחת לגיל .50
 2.1.2העמית הופנה לבדיקה על ידי רופא קופה.
 2.1.3הבדיקה בוצעה במעבדת הקופה או במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 2.2התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ,ותישא במלוא עלות הבדיקה ,בכפוף
להשתתפות עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
 2.2.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  32ש"ח.
 2.2.2עמית "לאומית זהב" יהא פטור מהשתתפות עצמית כלשהי.

 2.3תנאי זכאות

העמית יהיה זכאי לביצוע הבדיקה אחת לשנתיים ממועד הבדיקה האחרונה שביצע.

 2.4תקופת אכשרה
 3חודשים.

3

בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית ב־CT

 3.1המקרה המזכה
73

בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית ,המתבצעת באמצעות מכשיר טומוגרפיה ממוחשבת
( )CTלאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס ,אשר בוצעה לעמית בתנאים המצטברים
הבאים:
 3.1.1הבדיקה בוצעה לעמית אשר גילו מעל  40שנה.
 3.1.2העמית הופנה לביצוע הבדיקה על ידי רופא משפחה ו/או רופא גסטרואנטרולוג
בקופה.
			
 3.1.3העמית זכאי על פי חוק הבריאות לביצוע בדיקת קולונוסקופיה לצורך בדיקת
סקר ו/או כתוצאה מאינדיקציה רפואית אחרת.
			
 3.1.4הבדיקה בוצעה במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 3.2התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ,ותישא במלוא עלות הבדיקה ,בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
 3.2.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  366ש"ח.
 3.2.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  244ש"ח.

 3.3תנאי זכאות

העמית יהיה זכאי לביצוע הבדיקה אחת לחמש שנים ממועד הבדיקה האחרונה שביצע.

 3.4תקופת אכשרה
 6חודשים.

 4בדיקת משטח צוואר הרחם ()PAP
 4.1המקרה המזכה

בדיקת משטח צוואר הרחם אשר בוצעה בעמיתה ,בתנאים המצטברים הבאים:
 4.1.1הבדיקה בוצעה לעמיתה עד גיל  34ומעבר לגיל ( 55גילאים  55 - 35מכוסים על
פי חוק הבריאות).
			
 4.1.2העמיתה הופנתה לבדיקה על ידי רופא קופה.
 4.1.3הבדיקה בוצעה במכון שבהסדר.
העמיתה תהיה זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד
שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 4.2התשלום עבור השירות הרפואי
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הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את עלות הבדיקה בכפוף להשתתפות עצמית של
העמיתה ,כמפורט להלן:
 4.2.1עמיתת "לאומית כסף" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  30ש"ח.

 4.2.2עמיתת "לאומית זהב" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  30ש"ח.

 4.3תנאי זכאות

העמיתה תהיה זכאית לביצוע הבדיקה אחת לשנתיים ממועד הבדיקה האחרונה.

 4.4תקופת אכשרה
 3חודשים.

 5צפיפות העצם
 5.1המקרה המזכה

 5.1.1בדיקת צפיפות העצם אשר בוצעה בעמית/ה ,בתנאים המצטברים הבאים:
 5.1.2הבדיקה בוצעה מעבר לזכאות העמית/ה על פי חוק הבריאות.
 5.1.3הבדיקה בוצעה בשיטת .DEXA
 5.1.4הבדיקה בוצעה במכון שבהסדר.

העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 5.2התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ,ותישא במלוא עלות הבדיקה ,בכפוף להשתתפות
עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
 5.2.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  105ש"ח לבדיקה בשיטת
		
.AXED
 5.2.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  105ש"ח לבדיקה
בשיטת
.AXED

 5.3תקופת אכשרה
 3חודשים.

 6בדיקת ממוגרפיה
 6.1המקרה המזכה

בדיקת ממוגרפיה אשר בוצעה בעמיתה ,בתנאים המצטברים הבאים:
 6.1.1הבדיקה בוצעה לעמיתה שגילה מעל  35ומתחת ל( 48-גילאים  74 - 48מכוסים
על פי חוק הבריאות).
			
 6.1.2העמיתה אינה זכאית לביצוע הבדיקה על פי חוק הבריאות.
 6.1.3הבדיקה בוצעה במכון שבהסדר.
העמיתה תהיה זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד
שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 6.2התשלום עבור השירות הרפואי
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 6.2.1הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ,ותישא במלוא עלות הבדיקה ,בכפוף
להשתתפות עצמית של העמיתה ,כמפורט להלן:
		
 6.2.2עמיתת "לאומית כסף" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  73ש"ח.
 6.2.3עמיתת "לאומית זהב" תישא בהשתתפות עצמית בגובה  73ש"ח.

 6.3תנאי זכאות

 6.3.1העמיתה תהיה זכאית לביצוע הבדיקה אחת לשנה ממועד הבדיקה האחרונה.

 6.4תקופת אכשרה
 3חודשים

 7טיפולי הרזיה ודיאטה
 7.1המקרה המזכה

טיפולי הרזיה ודיאטה :טיפול דיאטני לצורכי הרזיה ואסתטיקה ,שבוצע על ידי
דיאטנים שבהסדר.

העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת הדיאטנים שבהסדר בסניפי הקופה ,במוקד
שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 7.2התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תשלם ישירות לדיאטן שבהסדר ,ותישא במלוא עלות הטיפול ,בכפוף
להשתתפות עצמית של העמית כמפורט להלן:
 7.2.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  73ש"ח לטיפול הרזיה
ודיאטה ,ועד  30טיפולים בשנה.
		
 7.2.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  49ש"ח לטיפול הרזיה
ודיאטה ,ועד  35טיפולים בשנה.
		

 7.3תקופת אכשרה
לפרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק כ"א בדיקות מעבדה מיוחדות
 .1הגדרות לפרק זה
"בדיקות מעבדה מיוחדות"  -בדיקות לקרישיות יתר בדם ,בדיקות רגישות למזון ואלרגיה,
בדיקות הומוציסטאין.

 .2המקרה המזכה
 2.1עמית הנדרש על פי המלצת רופא מומחה בקופה לבצע בדיקת מעבדה מיוחדת.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי

 3.1הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את עלות הבדיקה הנדרשת בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית כמפורט להלן:

הבדיקה
 .1בדיקות לקרישיות יתר בדם כמפורט להלן:
DNA MTHFR .1.1
DNA FACTOR II .1.2
DNA FACTOR V 1.3
 .2בדיקת רגישות למזון ואלרגיה ,בשיטת  RASTכמפורט להלן:
 .2.1מבחן להערכת מזון מורחב ,כולל  7קבוצות מזון
 .2.2מבחן להערכת מזון רגיל ,כולל  4קבוצות מזון
 .2.3מבחן לאלרגיה עונתית ,כולל  6אלרגנים בודדים
 .2.4מבחן לאלרגיה כלל עונתית ,כולל  5קבוצות ו 6-אלרגנים
בודדים
 .2.5מבחן אלרגיה לילדים כולל  4אלרגנים בודדים
 .2.6קבוצת אלרגנים אחת
 .2.7אלרגן בודד

עמיתי לאומית כסף עמיתי לאומית זהב
 123ש"ח
 123ש"ח
 123ש"ח

 103ש"ח
 103ש"ח
 103ש"ח

 591ש"ח
 317ש"ח
 427ש"ח

 360ש"ח
 195ש"ח
 256ש"ח

 658ש"ח

 402ש"ח

 366ש"ח
 79ש"ח
 79ש"ח

 219ש"ח
 48ש"ח
 42ש"ח

העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 .4תנאי זכאות
העמית יהיה זכאי לביצוע הבדיקות המפורטות בטבלה בסעיפים  .1.3 - .1.1פעם אחת
בתקופת ההסכם .העמית יהיה זכאי לביצוע כל אחת מהבדיקות המפורטות בטבלה בסעיף
 3פעם אחת בשנה.

 .5תקופת אכשרה
 6חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק כ"ב אבחון גנטי מתקדם
 .1המקרה המזכה

ביצוע בדיקה ,לגילוי גנים סרטניים למחלות הבאות ,במכון שבהסדר עם הקופה:
 1.1סרטן המעי הגס.
 1.2סרטן השד וסרטן השחלות.
 1.3סרטן המעי הגס ,סרטן השד וסרטן השחלות.

העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 .2התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ,ותישא במלוא עלות הבדיקה ,בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית של העמית ,בתנאים המצטברים הבאים:
		 2.1העמית הופנה לביצוע הבדיקה באמצעות רופא קופה.
		 2.2אחד/ת מבני משפחתו של העמית מקרבה ביולוגית ראשונה (הורים ,אחים ,ילדים)
		חלה/תה באחת מהמחלות המנויות לעיל.
		 2.3העמית אינו זכאי לביצוע הבדיקה עפ"י חוק הבריאות.
		 2.4השתתפות עצמית לבדיקה:
				2.4.1בדיקה לגילוי גנים סרטניים לסרטן המעי הגס:
				עמית “לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  280ש"ח.
				עמית “לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  280ש"ח.
				2.4.2בדיקה לגילוי גנים סרטניים לסרטן השד וסרטן השחלות:
				עמית “לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  305ש"ח.
				עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  305ש"ח.
				2.4.3בדיקה לגילוי גנים סרטניים לסרטן המעי הגס ,סרטן השד וסרטן השחלות:
				עמית “לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  439ש"ח.
				עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  439ש"ח.
			 2.5הכיסוי על פי פרק זה הינו חד פעמי לכל תקופת ההסכם.

 .3תקופת אכשרה
 6חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק כ"ג כיסוי הוצאות טיסה לתושבי אילת
 .1המקרה המזכה
טיסה למרכז הארץ וחזרה ,לצורך טיפולים רפואיים שאינם ניתנים לביצוע באילת.

 .2התשלום עבור השירות הרפואי
2.1

2.2
2.3
2.4

עמית הנזקק לטיסה למרכז הארץ וחזרה ,לצורך טיפול רפואי שאינו ניתן לביצוע
באילת ,יקבל שובר טיסה אשר יזכה אותו בקבלת כרטיס הטיסה הנדרש במשרדי
חברת התעופה אליה יופנה על ידי הקופה ,בכפוף להשתתפות עצמית כמפורט להלן:
 2.1.1עמית "לאומית כסף“ יישא בהשתתפות עצמית בגובה  122ש“ח.
 2.1.2עמית "לאומית זהב“ יהיה פטור מהשתתפות עצמית כלשהי.
מועד הטיסה וחברת התעופה יקבעו בלעדית על ידי הקופה.
למען הסר ספק מובהר ,כי לא יינתנו החזרים בגין כרטיסי טיסה אשר ירכשו על
ידי העמיתים שלא באמצעות הקופה.
עמית “לאומית זהב“ או “לאומית כסף“ שבמועד הטיסה כאמור לעיל טרם מלאו לו
 18שנה ,יהיה זכאי לכרטיס נוסף עבור מלווה ,בן משפחה מקרבה ראשונה (הורה או
אח/ות).

 .3תקופת אכשרה
 3חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק כ"ד השתתפות בהוצאות בגין אביזרים רפואיים
 .1הגדרות לפרק זה
"אביזר רפואי"  -פריט רפואי הנמצא ברשימת האביזרים הרפואיים המפורטת בסעיף .5

 .2המקרה המזכה

 2.1רכישת אביזר רפואי ,באמצעות התחייבות ,מתוך רשימת האביזרים הרפואיים
המפורטים בסעיף  .5.1.1להלן ,פעם בשנה על פי הפניה מפורטת ומנומקת בכתב
מרופא מומחה בקופה ,בתחום הרלוונטי.
 2.2רכישת אביזר רפואי מתוך רשימת האביזרים הרפואיים המפורטים בסעיף .5.1.2
להלן ,פעם בשנה על ידי עמית שמלאו לו  50שנים וטרם מלאו לו  65שנים על פי
הפניה מפורטת ומנומקת בכתב מרופא מומחה בקופה ,בתחום הרלוונטי.
 2.3רכישת אביזר רפואי ,באמצעות התחייבות ,מתוך רשימת האביזרים הרפואיים
המפורטים בסעיף  .5.1.3להלן ,פעם בשלוש שנים על ידי עמית שמלאו לו  18שנים
וטרם מלאו לו  50שנים או עמית שמלאו לו  65שנים ומעלה על פי הפניה מפורטת
ומנומקת בכתב מרופא מומחה בקופה ,בתחום הרלוונטי.
 2.4רכישת אביזר רפואי מתוך רשימת האביזרים הרפואיים המפורטים בסעיף .5.2
להלן ,על פי הפניה מפורטת ומנומקת בכתב מרופא מומחה בקופה ,בתחום הרלוונטי.
 2.5רכישת אביזר רפואי מתוך רשימת האביזרים הרפואיים המפורטים בסעיף .5.3
להלן ,בבתי מרקחת שבסניפי הקופה.

 .3התשלום עבור האביזר הרפואי
 3.1הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את עלות המכשיר הרפואי המפורט בסעיף 5.1
דלהלן ,בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית המפורטת בטבלה בסעיף .5.1
דלהלן.
 3.2הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו לרכישת האביזר הרפואי
מהאביזרים המפורטים בסעיף  5.2דלהלן.
		3.2.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
		3.2.2הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של  80%מההוצאות הממשיות 			
			
שהוציא בפועל עבור רכישת המכשיר הרפואי ,ועד לתקרה בגובה המפורט
בסעיף  .5.2דלהלן.
 3.3העמית יהא זכאי להנחה ברכישת האביזר הרפואי מהאביזרים המפורטים בסעיף .5.3
דלהלן.

 .4תקופת אכשרה
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 3חודשים.

 .5רשימת האביזרים הרפואיים
 5.1הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את עלות המכשיר ,כמפורט בסעיף  3.1דלעיל ,עבור
רכישת אביזר רפואי במכון שבהסדר ,כנגד התחייבות ,מהאביזרים המפורטים להלן:
5.1.1
שם האביזר
מכשיר CPAP

השתתפות עצמית לעמיתי
השתתפות עצמית לעמיתי
“לאומית זהב"
“לאומית כסף"
עמית “לאומית כסף" יהיה זכאי ,עמית “לאומית זהב" יהיה זכאי,
אחת לשנה ,לרכוש מכשיר CPAP
אחת לשנה ,לרכוש מכשיר CPAP
במכון שבהסדר בעבור תשלום
במכון שבהסדר בעבור תשלום
השתתפות עצמית בסך  1,382ש"ח .השתתפות עצמית בסך  900ש"ח.
עמית הזכאי לרכוש מכשיר  CPAPכמפורט לעיל ,יהא זכאי לשדרג את
המכשיר למכשיר  CPAPאוטומטי ,בכפוף לתשלום השתתפות עצמית
נוספת בסך  1,532ש"ח ,בנוסף להשתתפות העצמית האמורה לעיל.

מכשיר BPAP

עמית “לאומית כסף" יהיה זכאי,
אחת לשנה ,לרכוש מכשיר BPAP
במכון שבהסדר בעבור תשלום
השתתפות עצמית בסך  3,047ש"ח.

עמית “לאומית זהב" יהיה זכאי,
אחת לשנה ,לרכוש מכשיר BPAP
במכון שבהסדר בעבור תשלום
השתתפות עצמית בסך  1,462ש"ח.

אטמי אוזניים לאחר ניתוח
כפתורים (רכישה במכון שבהסדר).
רכישת האטמים במכון שבהסדר
לא תזכה את העמית בהחזר כספי
על פי המפורט בסעיף  5.2דלהלן.

עמית “לאומית כסף" יהיה
זכאי לרכישת אטמי אוזניים
במכון שבהסדר בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית בגובה  183ש"ח.

עמית “לאומית זהב" יהיה
זכאי לרכישת אטמי אוזניים
במכון שבהסדר ,בכפוף לתשלום
השתתפות עצמית בגובה  61ש"ח.

מערכת הגברה ושמיעה

 607ש"ח

 245ש"ח

מערכת הגברה ושמיעה מתקדמת

 676ש"ח

 362ש"ח
עמיתה ב"לאומית זהב" תהיה
זכאית ,לרכוש חגורת הריון או חגורת
הריון סגירה כפולה פעם אחת
בהריון ,במכון שבהסדר בתשלום
השתתפות עצמית בסך של 140
 ₪לחגורת הריון או בסך של ₪ 260
לחגורת הריון סגירה כפולה.

חגורת הריון /חגורת הריון סגירה
כפולה

5.1.2

שם האביזר
מכשיר שמיעה קטגורית בסיס

השתתפות עצמית לעמיתי
"לאומית כסף"
שמלאו להם  50שנים
וטרם מלאו להם  65שנים

השתתפות עצמית לעמיתי
"לאומית זהב"
שמלאו להם  50שנים
וטרם מלאו להם  65שנים

כמפורט ברשימת ההשתתפויות
העצמיות

כמפורט ברשימת ההשתתפויות
העצמיות
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מכשיר שמיעה קטגורית ביניים

כמפורט ברשימת ההשתתפויות
העצמיות

כמפורט ברשימת ההשתתפויות
העצמיות

מכשיר שמיעה קטגורית עילית

כמפורט ברשימת ההשתתפויות
העצמיות

כמפורט ברשימת ההשתתפויות
העצמיות

5.1.3
השתתפות עצמית לעמיתי
"לאומית כסף"
שמלאו להם  18שנים
וטרם מלאו להם  50שנים או
עמיתים שמלאו להם  65שנים
ויותר

השתתפות עצמית לעמיתי
"לאומית זהב"
שמלאו להם  18שנים
וטרם מלאו להם  50שנים או
עמיתים שמלאו להם  65שנים
ויותר

מכשיר שמיעה קטגורית בסיס

זכאות מלאה ללא השתתפות
עצמית במסגרת הסל הבסיסי

זכאות מלאה ללא השתתפות
עצמית במסגרת הסל הבסיסי

מכשיר שמיעה קטגורית ביניים

כמפורט ברשימת ההשתתפויות
העצמיות

כמפורט ברשימת ההשתתפויות
העצמיות

מכשיר שמיעה קטגורית עילית

כמפורט ברשימת ההשתתפויות
העצמיות

כמפורט ברשימת ההשתתפויות
העצמיות

שם האביזר

*הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בסעיף  5.1לעיל כולל את הכיסוי לו זכאי העמית
במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.
רשימת ההשתתפויות העצמיות תפורסם בסניפי הקופה ,במוקד שירות הלקוחות ובאתר
האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
		 5.2הקופה תשפה את העמית כמפורט בסעיף  .3.2דלעיל ,בגין רכישת אביזר רפואי,
		מהמפורטים להלן:

שם האביזר
מגביר קול לנפגעי
לרינקס
חבישת לחץ
(*)JOBST
ערכת גלילים לטיפול
בוגיניסמוס
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התקן תוך רחמי

סכום שיפוי מרבי
למקרה בש"ח
לעמית “לאומית
כסף"

מספר האביזרים
המכוסים בשנה
לעמית “לאומית
כסף"

סכום שיפוי מרבי
למקרה בש"ח
לעמית “לאומית
זהב"

מספר האביזרים
המכוסים בשנה
לעמית “לאומית
זהב"

731

1

4,875

1

4,509

1

4,875

1

244

1

731

1

61

1

122

1

אטמי אוזניים לאחר
ניתוח כפתורים
מכשיר אלקטרוני
ליישור סקוליוזיס
פאה לחולה
אונקולוגי*
עדשת קרטוקונוס*

183

1

427

1

1,859

1

4,632

1

609

1

1,551

1

784

2

1,120

2

* הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בכוכבית (*) כולל את הכיסוי לו זכאי העמית
במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.
* לא יינתן החזר כספי על האביזרים הרפואיים המפורטים לעיל ,אשר נרכשו בבתי מרקחת של
הקופה בהנחה המוענקת על פי הסכם זה.
		 5.3הקופה תזכה את העמית ב"לאומית זהב" בהנחה בשיעורים המצוינים ברשימת
האביזרים להלן ,או תגבה השתתפות עצמית בשיעורים המצויינים ,בגין רכישת האביזר
הרפואי ,בבתי מרקחת שבסניפי הקופה .ההנחה ניתנת מהמחירון לצרכן הצמוד למחירון
ירפא ותתעדכן מעת לעת.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת בתי המרקחת שבסניפי קופ"ח ,בסניפי הקופה,
במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
שיעור ההנחה  /מחיר
ההשתפות העצמית
לעמיתי “לאומית זהב"
( ₪ 120/ ₪ 85בהתאם לדגם)

 1בהיריון

משאבת הנקה חשמלית*

( ₪ 460/ ₪ 300בהתאם לדגם)

 1בהיריון

משקל אלקטרוני למבוגר

73%

 1בתקופת הסכם

רפידות להנקה*

44%

ללא הגבלה לנשים מניקות

משחה להנקה*

61%

ללא הגבלה לנשים מניקות

שקיות חלב אם (הנקה)*

62%

ללא הגבלה לנשים מניקות

פד הנקה*
מכשיר  tens/easyלהקלה על כאבי
צירים*
בדיקת הריון

59%

ללא הגבלה לנשים מניקות

79%

 1בתקופת הסכם

62%

ללא הגבלה

מסרק כינים

40%

ללא הגבלה

חוצה כדורים

40%

ללא הגבלה

התקן תוך רחמי

40%

ללא הגבלה

שם הפריט
משאבת הנקה ידנית*

מספר האביזרים המכוסים
לעמית “לאומית זהב"
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שיעור ההנחה לעמיתי
“לאומית זהב"

מספר האביזרים המכוסים בשנה
לעמית “לאומית זהב"

מד לחץ דם

35%

 1בשנה

מד לחץ דם אוטומטי

50%

 1בשנה

מד נשיפה לילדים

31%

ללא הגבלה

מד נשיפה למבוגרים

31%

ללא הגבלה

מכשיר למדידת סוכר

60%

 1בשנה

פלסטר מצוייר

40%

ללא הגבלה

פלסטר  50יח' מעורב

35%

ללא הגבלה

פלסטר בגוון העור

60%

ללא הגבלה

פלסטר שקוף  50יח'

40%

ללא הגבלה

מד חום כספית

56%

ללא הגבלה

מד חום דיגיטלי

35%

ללא הגבלה

מד חום דיגיטלי גמיש

40%

ללא הגבלה

מכשיר אינהלציה

63%

 1בשנה בכפוף למרשם רופא

ארוצ'יימבר ,מסיכה לתינוק ,כתום

70%

 1בשנה בכפוף למרשם רופא

ארוצ'יימבר ,מסיכה לילד ,צהוב

70%

 1בשנה בכפוף למרשם רופא

ארוצ'יימבר ,מסיכה למבוגר ,כחול

70%

 1בשנה בכפוף למרשם רופא

ארוצ'יימבר ,פיה למבוגר ,כחול

70%

 1בשנה בכפוף למרשם רופא

נבוצ'יימבר ,מיכל עזר ופיה

35%

 1בשנה

נבוצ'יימבר ,מסיכה

34%

 1בשנה

נבוצ'יימבר ,פיה

27%

 1בשנה

קונדום

50%

ללא הגבלה

שם הפריט

*הזכאות ניתנת לעמיתה בלאומית זהב שהינה בהיריון  /לאחר לידה.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק כ"ה השתתפות במימון אביזרים אורטופדיים
 .1הגדרות לפרק זה
" 1.1אביזר אורטופדי"  -פריט רפואי ,הנמצא ברשימת האביזרים האורטופדיים ,המפורטת
בסעיף  4להלן .יובהר ,כי בכל מקום ברשימת האביזרים האורטופדיים ,בו מופיע שם
היצרן ,תהא הקופה ו/או ספקי ההסדר רשאים לספק מכשיר חלופי של יצרן אחר ברמה
ובאיכות דומים.

 .2המקרה המזכה

רכישת אביזר אורטופדי מתוך רשימת האביזרים האורטופדיים המפורטת להלן,
בתנאים המצטברים הבאים:
 2.1קיים לעמית צורך רפואי באביזר הנרכש אשר נקבע בהפנייה מרופא אורטופד
מומחה בקופה.
				
 2.2האביזר האורטופדי נרכש אצל ספקי ההסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת ספקי ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד
שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
				
 2.3מועד קרות המקרה המזכה יחשב כמועד בו נרכש האביזר האורטופדי על ידי
העמית.
				

 .3התשלום עבור האביזר האורטופדי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ,ותישא במלוא עלות האביזר האורטופדי ,בכפוף
לתשלום השתתפות עצמית של העמית כמצוין ברשימת האביזרים האורטופדיים כמפורט
בסעיף  4להלן.

 .4רשימת האביזרים האורטופדיים
אביזר

חגורות גב

דגם
חגורת גב תחתון אורטופדית
מוכנה
איטלקית עם סגירה כפולה
לומבו
יפנית  -מיקדו  /פוג'ימה
חגורה לתיקון עיוות בעמ"ש
עם תמיכה צווארית
(כגון חגורת מילווקי)**

מספר
השתתפות
השתתפות
תוספת האביזרים
עצמית לעמיתי עצמית לעמיתי תשלום
הספק המאושרים
“לאומית כסף“ “לאומית זהב“ אצל
בשנה
195

97

-

195
195
195

97
97
97

-

2,680

2,197

-

1
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אביזר

חגורות גב

מגן קרסול

מגן ברך

דגם
חגורה לתיקון עיוות בעמ"ש
ללא תמיכה צווארית
(כגון חגורת בוסטון)**
חגורת תמיכה לגב  3/4נקודות
כגון JEWETTE
חגורת תמיכה לאחר ניתוח
(ניתוח חזה בטן)
STABIL C.A
SWEDE-O
איירקסט
קומפריפיקס
גנוטריין
גנוטריין 3P

תומך פעיל
לייצוב הברך
גנוטריין S
עם צירים
סיליקון
אפיטריין
מגן מרפק
טניס אלבו  1יח'
טניס אלבו  2יח'
רצועה או אביזר לאבדוקציה
לתינוק**
אבדוקציה
רצועה אורטופדית לתינוק
בהתאמה אישית (פבליק)**
גרביים
עד הברך
אלסטיות
עד המפשעה
(הזכאות
תנתן עפ"י מעל הברך
הפניית כל גרבי מכנס סיגווריס /יוזו/
רופא מטפל באורפיינד/סיביל
בקופה)
מכנס הריון
סיגווריס  /דוקטוס
חגורת תמיכה בקע מפשעתי חד
צדדי
חגורת
חגורת תמיכה בקע מפשעתי דו
תמיכה לבקע צדדי
גנוטריין H 224 /
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גדולה חגורת תמיכה בקע בטני

מספר
השתתפות
השתתפות
תוספת האביזרים
עצמית לעמיתי עצמית לעמיתי תשלום
הספק המאושרים
“לאומית כסף“ “לאומית זהב“ אצל
בשנה
-

2,680

2,197

1,334

1,112

195

97

195
195
195
195
195
195

97
97
97
97
97
97

170
438

365

182

-

365

182

578

195
195
86
86

97
97
61
61

171
61

86

61

-

86

61

305

121
146
146

61
74
74

-

171

86

-

171

86

165

244

121

-

244

121

-

244

121

-

1

1

1

1

1

1

1

דגם

אביזר

נעליים
אורטופדיות
בהתאמה
נעליים גבוהות
אישית
נעליים אורטופדיות לילדים
נעלי ילדים בהתאמה אישית
ארגונומיק
נעל עם
נעל עם אביזר מתכוונן בסוליה
אביזר
לצורך התאמת קו הכובד
מתכוונן
של הגוף
בסוליה
מכשיר
אופנהיימר
שיקומי/
טיפולי
מכשיר בהתאמה אישית
לאצבעות
קרסוליה
בלי סיליקון  -עם/בלי התאמה
אלסטית
נעליים חצאיות

קומפריפיקס
קרסוליה
אלסטית עם מלאוטריין
סיליקון
אכילוטריין
מגן שורש כף עם אגודל  /בלי אגודל
היד
מנוטריין
מדרס
לעקב כגון ויסקוהיל /
ויסקוהיל או ויסקוספוט
ויסקוספוט
לילדים
מדרס לפי מידת גבס
מדרס רב שכבתי
מדרסים
מדרס ביו מכני
מדרס גרפיט

מספר
השתתפות
השתתפות
תוספת האביזרים
עצמית לעמיתי עצמית לעמיתי תשלום
הספק המאושרים
“לאומית כסף“ “לאומית זהב“ אצל
בשנה
1,219

974

-

1,462

1,219

-

244

182

-

244

182

908

2,225

2,225

195

182

-

195

182

974

98

49

-

171
171
171
86
86

86
86
86
61
61

219
351
351

127

61

-

121
347
347
347
347

61
61
61
61
61

328
878
1,347

 1בשנתיים

 1בשנתיים
 1בתקופת
הסכם

1

1

1
1

1

** הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בשתי כוכביות (**) כולל את השתתפות
קופ"ח על פי חוק הבריאות.

 .5תקופת אכשרה
 3חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

87

פרק כ"ו כיסוי בגין תרופות
חלק א' :כיסוי לתרופות
 .1הגדרות
בחלק זה
" 1.1תרופה"  -תרופה אשר שמה מצוין ברשימת התרופות.
" 1.2רשימת התרופות"  -רשימת התרופות ,להן זכאי עמית ,לפי פירוט התרופות עבור עמיתי
"לאומית כסף" וגובה ההשתתפות העצמית הנקוב לצד כל אחת מהן ,והפירוט עבור
עמיתי "לאומית זהב" וגובה ההשתתפות העצמית הנקוב לצד כל אחת מהן.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת התרופות בסניפי הקופה ,במוקד שירות הלקוחות
ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
" 1.3בית מרקחת קופה"  -בית מרקחת של לאומית הממוקם בתוך סניף לאומית או בסמוך
לו.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת בתי המרקחת קופה ,במוקד שירות הלקוחות
ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 .2המקרה המזכה

עמית יהיה זכאי לקבל מהקופה תרופה כהגדרתה לעיל לצורך צריכה עצמית של העמית,
על פי מרשם של רופא קופה ,או ללא מרשם רופא לתרופות שאינן מחייבות מרשם.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי
 3.1הקופה תישא בתשלום בגין תרופה המופיעה ברשימת התרופות ,בכפוף להשתתפות
עצמית של העמית ,בתנאים המצטברים הבאים:
		 המרשם לתרופה ניתן על ידי רופא קופה ,ככל שנדרש מרשם.
3.1.1
		 התרופה נרכשה בבית מרקחת קופה.
3.1.2
		 העמית יישא בהשתתפות עצמית כמפורט ברשימת התרופות.
3.1.3

 .4רשימת התרופות וההשתתפות העצמית
הקופה רשאית לשנות את רשימת התרופות ואת גובה ההשתתפות העצמית מעת לעת,
בכפוף לאישור משרד הבריאות.

 .5תקופת אכשרה
לחלק זה של הפרק לא תהיה תקופת אכשרה.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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חלק ב' :כיסוי מורחב בגין תרופות ברשימה לעמיתי לאומית זהב
 .1הגדרות
בחלק זה
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

"תרופה"  -תכשיר רשום כהגדרתו בפקודת הרוקחים (נוסח חדש) ,התשמ"א ,1981-ואשר
כלול ברשימת התרופות המורחבת.
"רשימת התרופות המורחבת"  -רשימת התרופות ,להן זכאי עמית לאומית זהב ,על פי
ההתוויות המאושרות כפי שתפרסם הקופה מעת לעת ,לאחר אישור משרד הבריאות.
הרשימה לא תכלול תרופה מצילת חיים או מאריכת חיים בהתאם לסעיף  )2(7בחוק
ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית
לשנת הכספים  ,)2008התשס"ח.2008-
"טיפול תרופתי"  -נטילת תרופה שברשימת התרופות המורחבת בישראל ,באורח חד
פעמי או מתמשך.
"סל התרופות"  -סל התרופות שעל קופות החולים לתת למבוטחיהן עפ"י חוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,לרבות תרופות נוספות שלאומית החליטה לתת לכלל מבוטחיה.
"מרשם"  -כהגדרתו בתקנות הרופאים (מתן מרשם) ,התשמ"א ,1981-חתום על ידי רופא
מומחה ,אשר אישר את הצורך בטיפול בתרופה למחלה ,קבע את אופן הטיפול ,את
המינון הנדרש ואת משך הטיפול הנדרש.
"מחיר מרבי לצרכן"  -המחיר המרבי לתרופה לצרכן על פי מחירון משרד הבריאות
המתפרסם על ידי משרד הבריאות מכוח צו פיקוח על מחירים ,מצרכים ושירותים
(מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם) ,התשס"א ;2001-לא נקבע מחיר
מרבי כאמור ,ייקבע המחיר המרבי לפי המחיר הנמוך ביותר שנקבע לאותה תרופה מבין
אחת מ"המדינות המוכרות" ,לפי השער היציג הרלוונטי למועד רכישת התרופה.
"תרופה חלופית"  -תרופה ,אשר על פי אמות מידה רפואיות מקובלות ,נועדה לטיפול
באותו מצב רפואי ובעלת יעילות דומה לזו של התרופה שהעמית מבקש לקבל ,ובלבד
שהשימוש בתרופה החלופית אינו כרוך בתוצאות חמורות יותר לעמית.
"בית מרקחת קופה"  -בית מרקחת של לאומית הממוקם בתוך סניף לאומית או בסמוך
לו.
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 .2המקרה המזכה

עמית לאומית זהב יהיה זכאי לקבל מהקופה תרופה כהגדרתה לעיל או לרכוש את
התרופה,
לאחר קבלת אישור הקופה מראש ,בכפוף לסעיף  3.1להלן ,ובתנאים המצטברים שלהלן:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

העמית נזקק לתרופה לצורך טיפול במחלתו עפ"י הוראות רופא מומחה המפורטות
במרשם.
התרופה מיועדת לטיפול במחלת העמית עפ"י ההתוויה הנקובה לצד התרופה ברשימת
התרופות.
התרופה אינה כלולה בסל התרופות ,או שהתרופה כלולה בסל הבריאות אך לא להתוויה
המבוקשת ע"י העמית.
אין תרופה חלופית כהגדרתה לעיל ,הכלולה בסל התרופות.
העמית מיצה את הטיפול התרופתי הקיים בסל התרופות (ככל שקיים).
מתן הטיפול התרופתי לעמית לרבות המינון והתנאים לטיפול להתוויה המבוקשת אושרו
ע"י הגורם המאשר בקופה.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תישא בתשלום בגין תרופה המופיעה ברשימת התרופות המורחבת ,או תשפה את
העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו בגין התרופה כמפורט להלן:
 3.1הקופה תספק את התרופה או תשפה את העמית עד לסכום שלא יעלה על ₪ 1,000,000
לכל תקופת החברות בהסכם ,כהגדרתה בתנאים הכלליים ,וזאת בכפוף לתנאים
המצטברים הבאים:
		 העמית יפנה לגורם המאשר בקופה בבקשה לאישור התרופה וימציא מרשם
3.1.1
החתום על ידי רופא מומחה ,ותיעוד רפואי אודות מחלתו ,או כל מסמך רפואי
אחר שיידרש להציגו .מובהר כי הכיסוי יינתן בתנאי שלכל תרופה יינתן מרשם
המיועד לטיפול של חודש אחד בלבד בכל פעם.
		 אושרה התרופה לעמית ,תסופק התרופה באמצעות בית מרקחת קופה ,בכפוף
3.1.2
לתשלום השתתפות עצמית של  ₪ 300או עד  50%מהמחיר המרבי לצרכן ,לפי
הנמוך מביניהם ,בגין כל מרשם ,ולא יותר מסך כולל של  ₪ 600לחודש בגין כל
התרופות הכלולות ברשימת התרופות המורחבת כמפורט בנספח.
		 אושרה הזכאות לתרופה ,אולם מסיבה כלשהי לא תוכל הקופה לספק את
3.1.3
התרופה כאמור ,יהיה העמית זכאי ,לאחר קבלת אישור הקופה מראש ,לרכוש
את התרופה שלא באמצעות הקופה ולקבל החזר בגין רכישתה ,כנגד קבלות
מקוריות בלבד .ההחזר יהיה בגובה סכום ההוצאה בפועל לרכישת התרופה,
אך לא יותר מ 95%-מהמחיר המרבי לצרכן של התרופה ,ובניכוי ההשתתפות
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העצמית כמפורט בסעיף .3.1.2
 3.2מובהר כי הקופה לא תהא חייבת בתשלום כלשהו אם לא אישרה מראש לעמית את הזכאות
לתרופה.
 3.3עמית שאושרה לו תרופה והקופה החלה לממן תרופה זו ,כל עוד הטיפול בתרופה דרוש
לעמית מבחינה רפואית (להלן " -רצף טיפולי") ,תימשך אספקתה במימון הקופה,
בהתאם לתנאי הזכאות שעל פי פרק זה ,גם מעבר לסכום התקרה.

 .4סייגים לכיסוי
הכיסוי לפי חלק זה לא יחול על תרופה שניתנה במהלך ניתוח ו/או השתלה ,או במהלך
אשפוז (למעט אשפוז שמטרתו מתן התרופה) ,בבית חולים או במוסד סיעודי .למרות
האמור לעיל ,אם אושרה הזכאות טרם אשפוז העמית בבית החולים ,ימשיך העמית לקבל
התרופה גם בעת האשפוז בבית החולים.

 .5תקופת אכשרה
לחלק זה של הפרק תהיה תקופת אכשרה של  6חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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רשימת התרופות המורחבת
שם מסחרי

שם גנרי

התוויות שב“ן

המלצה
רפואית
נדרשת

דרישה
למיצוי
סל

הורמון גדילה
Genotropin

Growth hormone

 ISSלטיפול בילדים ,טרם סיום
גדילה ,עם קומה נמוכה מסיבה לא
ידועה שאינם עונים על אף הגדרה
המצוינת במסגרת הסל עם סטיות
תקן מ -2.5-מקרים המצריכים כיום
בקשה לפי  29ג.

אנדוקרינולוג
ילדים

אין

מחלות עיניים
Lucentis

Ranibizumab

התרופה מיועדת להזרקה בחולי
סכרת (קו שלישי)/AMD/חסימה
ורידית של הרשתית למניעת
עיוורון.

מומחה מחלות לאחר
מיצוי
עיניים
הטיפול
באווסטין

Eylea

Aflibercept

התרופה מיועדת להזרקה בחולי
סכרת (קו שלישי)/AMD/חסימה
ורידית של הרשתית למניעת
עיוורון.

מומחה מחלות לאחר
מיצוי
עיניים
הטיפול
באווסטין

Ozurdex

Dexamethasone
ocular implant

לסובלים מחסימה בכלי דם למעט
אובאיטיס  -למניעת עיורון.

מומחה מחלות אין
עיניים

טיפול בנוגדי טסיות
*Effient /

Brilinta

Prasugrel /
Ticagrelor

למניעה וטיפול בתסמונת כלילית
חריפה לאחר  -מיצוי זכאות סל
ולמשך שנה.

קרדיולוג

כן

טיפול במחלות שריר ושלד
Botulinum toxin Botox / Dysport

טיפול בהזעת יתר חולנית בבית
השחי.

רופא עור/
כירורג

אין

מחלות עצם
Forteo
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Teriparatide

לטיפול מונע שברים
באוסטאופורוזיס לנוטלים
סטרואידים )פרדניזון( במינון של
למעלה מ 5-מ“ג ליום לתקופה
ארוכה משלושה חודשים ברצף.

אנדוקרינולוג

אין

שם מסחרי

שם גנרי

התוויות שב“ן

המלצה
רפואית
נדרשת

דרישה
למיצוי
סל

טיפול בבחילות בהיריון
**Diclectin

Pyridoxine/
doxylamine

לנשים בהריון שסובלות מבחילות
חמורות ,ללא שיפור בעקבות
שימוש בפרמין ,המצריכות טיפול
תרופתי.

גניקולוג

כן

טיפול להפחתת כולסטרול
Repatha
Praluent

Evolocumab /
Alirocumab

•חולים עם familial
hypercholesterolaemia

הטרוזיגוטי עם טיפול מירבי
בסטטינים בשילוב עם איזטרול
למשך  6חודשים מינימום ,ורמת
 LDLמעל  140מ“ג/ד“ל.

קרדיולוג/
מומחה
בליפידים

כן

טיפול בהפרעת קשב וריכוז
strattera

Atomoxetine

לטיפול בהפרעות קשב וריכוז
לאחר כישלון טיפולי או תופעות
לוואי ב 2-תרופות אחרות.

נוירולוג ילדים /כן
רופא מומחה
התפתחות
הילד

טיפול במערכת הדם
Exjade

DEFERASIROX

טיפול בעודף ברזל אצל חולי

myelodysplastic -syndrome MDS

המטולוג

אין

עם רמת פירטין מעל 1000
מזון רפואי
MODULEN

דיאטה לחולי קרוהן מעל גיל .18

גסטרואנטרולוג

אין

לטיפול בחולים עם תסמונת כלילית
חריפה ( )ACSבשילוב עם אספרין
ו/או קלופידוגרל .לא ינתן בשילוב עם
 TICAGRELORאו PRASUGREL

קרדיולוג

אין

טיפול בטרשת עורקים
Xarelto

rivaroxaban

חיסונים
Bexsero

Vaccine Against
Meningococcus B

לילדים עד גיל .5
ניתן לילדים עד גיל שנה בשלוש
מנות ולילדים מעל גיל שנה בשתי
מנות.

* ההשתתפות העצמית בגין תרופה זו הינה  39%מהמחיר המירבי לצרכן.
** ההשתתפות העצמית בגין תרופה זו הינה  22%מהמחיר המירבי לצרכן.

רופא ילדים

אין
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פרק כ"ז חיסונים לנוסעים לחו"ל
 .1המקרה המזכה
קבלת יעוץ רפואי מקצועי וקבלת חיסונים במרפאת מטיילים ,טרם יציאתו של העמית לחו"ל.

 .2התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות ,שהוצאו בגין ייעוץ וחיסונים במרפאת
מטיילים ,לקראת יציאה לחו"ל:
 2.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
 2.2השיפוי בגין החיסונים מותנה בהצגת פנקס חיסונים המיועד לחו"ל ,המעיד על ביצוע
החיסון בגינו נדרש השיפוי או הצגת קבלה ממרפאת מטיילים על היוועצות רפואית
מקצועית במרפאת המטיילים.
למען הסר ספק ,לא ינתן שיפוי על חיסונים ,ללא הצגת פנקס החיסונים או
הקבלות בגין ההיוועצות ,כאמור לעיל.
כמו כן ,לא ינתן כיסוי על חיסונים אשר נרכשו בבית מרקחת בהנחה על פי פרק
כ"ו להסכם זה.
 2.3הקופה תשפה את העמית בשיעור של  80%מההוצאות הממשיות ,שהוציא בפועל
עבור ייעוץ רפואי מקצועי במרפאת מטיילים ,ועבור חיסונים שניתנו לעמית במרפאת
המטיילים.
 2.4השיפוי לעמיתי “לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  427ש"ח.
 2.5השיפוי לעמיתי “לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  853ש"ח.

 .3תקופת אכשרה
לפרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק כ"ח אישורים רפואיים
 .1המקרה המזכה

הנפקת אישור רפואי ,מבין האישורים המפורטים להלן ,על ידי רופא קופה ,לפי דרישת העמית.

 .2התשלום עבור השירות הרפואי
העמית יהיה זכאי ,להנחה בגין אישורים רפואיים אשר ניתנו על ידי רופא קופה ואינם נובעים
מצורך רפואי כמפורט להלן:
עלות
לעמית
“לאומית
כסף"
בש"ח
65

53

תעודה רפואית לתביעת פיצויים על פי חוק נכי רדיפות הנאצים

65

53

תעודה רפואית למועמד לסמינריון למורים

65

53

תעודה רפואית לעקרת בית לביטוח לאומי בגין תאונה

65

53

תעודה רפואית לצורך קבלת רשיון לבית עסק

65

53

תעודה רפואית ליוצא לחו"ל

65

53

אישור לתלמידי בית ספר לאחיות וכדומה

65

53

תעודה רפואית לחברת ביטוח לקבלת דמי מחלה

65

53

תעודה רפואית דיאגנוסטית

530

295

חוות דעת רפואית למוסדות פרטיים כגון בנקים

65

53

אישור לקבלת רשיון נהיגה

65

53

בדיקת עיניים לרשיון נהיגה

65

53

אישור לקבלת רשיון לנשק

65

53

אישור רפואי להדרכה ,התעמלות לקראת לידה

101

77

סוג האישור הרפואי
תעודת רופא למשטרה

עלות
לעמית
“לאומית
זהב" בש"ח

 .3תקופת אכשרה
לפרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק כ"ט ניתוח לייזר לתיקון ראיה
 .1המקרה המזכה

ביצוע ניתוח באמצעות לייזר לתקון קוצר ראיה ,במכון שבהסדר.

העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת בתי החולים שבהסדר בסניפי הקופה ,במוקד
שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 .2התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ,ותישא במלוא עלות המקרה המזכה ,בכפוף להשתתפות
עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
 2.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  5,135ש"ח בגין ניתוח בעין
אחת ,או  10,270ש"ח בגין ניתוח בשתי העיניים.
 2.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  4,387ש"ח בגין ניתוח בעין
אחת ,או  8,774ש"ח בגין ניתוח בשתי העיניים.

 .3תקופת אכשרה
לפרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק ל'

טיפולים חדשניים בכאב

 1טיפולים בגלי הלם לריסוק הסתיידויות במפרקים
 1.1המקרה המזכה

ביצוע טיפול ו/או סדרת טיפולים על פי הצורך ,לריסוק הסתיידויות במפרקים (מפרק
הכתף ,מפרק המרפק) והסתיידויות של גידים ודורבנים בכפות הרגליים ,באמצעות
מערכת גלי הלם ,במכון שבהסדר.

העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 1.2התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תישא ב 45%-מעלות הטיפול במכון שבהסדר ,בכפוף לתשלום יתרת העלות על
ידי העמית ,ישירות למכון שבהסדר.

 1.3תקופת אכשרה

לכיסוי זה לא תהיה תקופת אכשרה.
טיפול בכאבי גב בשיטת IDET

2
 2.1הגדרות לפרק זה

"שיטת  -" IDET - INTRA DISCAL ELECTRO THERMAL THERAPYטיפול המתבסס על
חימום תוכן הדיסק וצריבת קצוות העצבים בו ,תחת שיקוף רנטגן.

 2.2המקרה המזכה

ביצוע טיפול בשיטת  IDETבמכון הסדר ,בתנאים המצטברים הבאים:
 2.2.1הטיפול ניתן לעמית הסובל מכאבי גב מתמשכים ,הנובעים מניוון דיסק או מבלט דיסק.
 2.2.2הטיפול ניתן לעמית ,אשר אינו מגיב לטיפול תרופתי ו/או פיזיותרפי.
 2.2.3העמית הופנה לביצוע הטיפול על ידי רופא אורטופד מומחה בקופה.

העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 2.3התשלום עבור השירות הרפואי

הקופהתשלםישירותלמכוןשבהסדר,ותישאבמלואעלותהטיפול,בכפוףלתשלוםהשתתפות
עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
		2.3.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  7,651ש"ח.
		2.3.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  6,122ש"ח.

 2.4תנאי הזכאות

הזכאות לטיפול זה הינו חד פעמי לכל תקופת ההסכם.

 .3תקופת אכשרה
 6חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק ל"א

טיפול במכשיר ART ASSIST

 .1הגדרות לפרק זה
 1.1טיפול במכשיר " - "ART ASSISTטיפול לא פולשני ,המסייע בפתיחת היצרויות בעורקי
הגפיים התחתונות ,לעמית הסובל מטרשת עורקים קשה או מסוכרת ,המלווה בהופעת
כיבים שלא מתרפאים.

 .2המקרה המזכה
השכרת מכשיר על פי הפניית רופא כירורג כלי דם מומחה בקופה.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של  80%מההוצאה הממשית שהוציא בפועל בעבור
שכירת מכשיר ה:ART ASSIST-
 3.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
 3.2השיפוי בגין השכרת המכשיר מותנה באישור רופא כירורג כלי דם מומחה בקופה,
המאשר שהעמית אינו כשיר לביצוע טיפול כירורגי.
 3.3השיפוי לעמיתי "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה  244ש"ח לחודש שכירות.
 3.4השיפוי לעמיתי "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה  427ש"ח לחודש שכירות.

 .4תנאי הזכאות
הזכאות לכיסוי זה הינו לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים בכל תקופת ההסכם.

 .5תקופת אכשרה
 6חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק ל"ב טיפולים במחלת הפסוריאזיס
 .1המקרה המזכה

שהיה של עמית במלון בים המלח ,לצורך טיפול במחלת הפסוריאזיס ,בתנאי
שהעמית זכאי על פי חוק הבריאות לקבלת טיפולים במרחצאות ים המלח
ובמיתקנים סולריים.

 .2התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של  20%מההוצאה הממשית שהוציא בפועל
בעבור שהייה במלון בים המלח:
		2.1הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
		2.2השיפוי הינו עד תקרה של  34ש"ח לכל יום של שהייה במלון בים המלח.
		
		2.3זכאות העמית הינה בנוסף על זכאותו של העמית עפ"י חוק ביטוח בריאות
ממלכתי בסל הבסיסי.
		2.4תקופת הזכאות תהא כמפורט להלן:
 2.4.1התקופה בה זכאי העמית לשהות בבית מלון בים המלח בהתאם לזכאותו 		
על פי חוק הבריאות.
 2.4.2מובהר בזאת ,כי לא יינתן כסוי בגין ההוצאות הנלוות לשהייה.

 .3תקופת אכשרה
 6חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק ל"ג טיפולים בהפרעות בתפקוד המיני
 1טיפול לשיפור הפרעות בתפקוד המיני
 1.1המקרה המזכה
טיפול בהפרעות בתפקוד המיני ,אשר אינן נובעות מדיספונקציה על רקע אורגני,
הניתן לעמית/ה על ידי מטפל/ת שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מטפלי ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 1.2התשלום עבור השירות הרפואי
		 1.2.1הקופה תשלם ישירות למטפל/ת שבהסדר ,ותישא במלוא עלות הטיפול,
			בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית/ה ,כמפורט להלן:
			 1.2.1.1עמית “לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  172ש"ח
לטיפול.
			
			 1.2.1.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  123ש"ח
לטיפול.
			
		 1.2.2הכיסוי הינו למספר טיפולים כמפורט להלן:
			 1.2.2.1עמית "לאומית כסף" יהיה זכאי לכיסוי  12טיפולים בכל תקופת
ההסכם.
			 1.2.2.2עמית "לאומית זהב" יהיה זכאי לכיסוי  24טיפולים בכל תקופת
ההסכם.

 1.3תקופת אכשרה
 6חודשים.

2

בדיקת N.P.T

 2.1המקרה המזכה
בדיקת ( N.P.Tבדיקת זקפה לילית) אשר בוצעה לעמית ,בתנאים המצטברים הבאים:
 2.1.1הבדיקה בוצעה על פי הפניית רופא אורולוג בקופה.
 2.1.2הבדיקה בוצעה במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.
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 2.2התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ,ותישא במלוא עלות הבדיקה ,בכפוף להשתתפות
עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
		2.2.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  414ש"ח.
		2.2.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  414ש"ח.

 2.3תקופת אכשרה
לכיסוי על פי סעיף זה תהיה תקופת אכשרה של  3חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק ל"ד רפואה טבעית משלימה
 .1המקרה המזכה

טיפולים ברפואה משלימה שעבר עמית במכון שבהסדר בכפוף לתשלום השתתפות
עצמית כמפורט להלן:
סוג הטיפול
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 1.1הומאופטיה ,ביקור ראשון
 1.2הומאופטיה ,המשך טיפול
 1.3כירופרקטיקה
 1.4אוסטאופטיה
 1.5רפלקסולוגיה
 1.6שיאצו
 1.7פלדנקרייז אישי
 1.8פלדנקרייז קבוצתי
 1.9ביופידבק
 1.10פרחי באך
 1.11שיטת פאולה
 1.12שיטת אלכסנדר
 1.13עיסוי בשמנים ארומטיים
 1.14נטורופטיה
 1.15רפואה סינית
 1.16טאי -צ'י (לחודש)
 1.17שיטת אלבאום  -אבחון (למי שמלאו לו  6שנים)
 1.18שיטת אלבאום  -טיפול
 1.19עיסוי לימפטי
 1.20ג'יירוקינטיקס
 1.21טווינא
 1.22מיון ראשוני
 1.23סייקים  -סדנא
 1.24סדנת יוגה ( 4מפגשים)
 1.25עיסוי תינוקות קבוצתי
 1.26עיסוי תינוקות אישי
 1.27הומאופטיה ביקור בית ראשון
 1.28הומאופטיה ביקור בית חוזר
 1.29רפלקסולוגיה ביקור בית

השתתפות עצמית בש"ח
לעמיתי “לאומית כסף"
200
165
113
113
113
113
113
32
133
113
113
113
113
113
113
207
495
110
165
189
85
89
781
167
288
288
195
183
171

השתתפות עצמית
בש"ח לעמיתי
“לאומית זהב"
152
91
85
85
67
67
76
19
113
76
57
76
77
79
73
146
357
87
104
152
67
26
722
145
264
264
183
171
146

 1.30שיאצו ביקור בית
 1.31פרחי באך ביקורי בית
 1.32עיסוי בשמנים ארומטיים  -ביקורי בית
 1.33נטורופתיה  -ביקורי בית
 1.34רפואה סינית  -ביקורי בית
 1.35הומאופטיה ביקור ראשון  -ילדים
 1.36הומאופטיה ביקור חוזר  -ילדים
 1.37רפלקסולוגיה  -ילדים
 1.38שיאצו  -ילדים
 1.39פרחי באך  -ילדים
 1.40עיסוי בשמנים ארומטיים  -ילדים
 1.41נטורופתיה  -ילדים
 1.42רפואה סינית (דיקור)  -ילדים
 1.43טווינא  -ילדים
 1.44מיון ראשוני  -ילדים
 1.45שיטת אלבאום -אבחון ילדים (שטרם מלאו להם 6
שנים)
 1.46שיטת אלבאום -טיפול ילדים

171
171
183
150
189
200
165
113
113
113
113
113
113
113
89

146
146
171
110
165
139
76
57
57
76
76
89
63
76
26

329

186

110

87

למען הסר ספק מודגש ,כי הקופה לא תזכה את העמית בהחזר כספי בגין טיפולים
שאינם כלולים ברשימה זו ו/או בגין טיפולים אשר בוצעו באמצעות מטפלים שאינם
בהסדר ולא תממן עלות תרופות ו/או צמחי מרפא ו/או תכשירים רפואיים הנדרשים
לצורך הטיפול.

 .2קבלת שירותי הרפואה המשלימה
השירותים יינתנו במכונים שבהסדר הנקובים לצורך זה ברשימת מכוני ההסדר אשר תעודכן
מעת לעת.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי קופ"ח ובמוקד שירות
הלקוחות.

 .3הגבלות לאחריות הקופה

 3.1הקופה לא תשפה את העמית בגין טיפולים או ייעוץ בתחומים הבאים:
 3.1.1היפנוזה ,היפנוטרפיה.
 3.1.2טיפולים ו/או ייעוץ לצורך הרזיה.
 3.1.3טיפולים ו/או ייעוץ הקשורים בגמילה מהרגלים ו/או התמכרות (כגון :סמים,
עישון ,אלכוהוליזם וכו').
 3.1.4טיפולים ו/או ייעוץ שאינם כלולים בסעיף  1לעיל.
 3.1.5תרופות ו/או צמחי מרפא ו/או חומרים אחרים שנדרשו לצורך הטיפול.

 .4תקופת אכשרה
לפרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

103

פרק ל"ה רפואת ספורט
העמית זכאי לקבלת השירותים המפורטים בפרק זה ,מעבר לזכאותו על פי חוק הבריאות.

 1בדיקות לספורטאים
 1.1הגדרות לכיסוי זה
" 1.1.1בדיקת ספורט לילד"  -בדיקה המבוצעת לספורטאי ,אשר גילו מתחת לגיל ,17
ואשר כוללת בדיקת רופא ובדיקת א.ק.ג..
" 1.1.2בדיקת ספורט למבוגר"  -בדיקה המבוצעת לספורטאי ,אשר גילו מעל לגיל
 ,17ואשר כוללת בדיקת רופא ובדיקת ארגומטריה.

 1.2המקרה המזכה
ביצוע בדיקת ספורט לילד או ביצוע בדיקת ספורט למבוגר במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 1.3התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ,ותישא במלוא עלות בדיקת הספורט ,בכפוף
להשתתפות עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
 1.3.1בדיקת ספורט לילד:
 1.3.1.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  49ש"ח לבדיקה.
		
 1.3.1.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  49ש"ח לבדיקה.
		
 1.3.2בדיקת ספורט למבוגר:
 1.3.2.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  91ש"ח לבדיקה.
		
 1.3.2.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  91ש"ח לבדיקה.
		

 2בדיקת כשירות לעיסוק בצלילה ,תעופה וצניחה
 2.1הגדרות לכיסוי זה
"בדיקת כשירות"  -בדיקה לצורך מתן אישור לעסוק בצלילה ,בתעופה או בצניחה ,על פי
הנחיות הגורמים המוסמכים ורשויות הפיקוח ,ומתן אישור  /אי אישור כנ"ל.

 2.2המקרה המזכה
ביצוע בדיקת כשירות במכון שבהסדר.
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העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 2.3התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ,ותישא במלוא עלות הבדיקה ,בכפוף
להשתתפות עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
 2.3.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  61ש"ח.
 2.3.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  49ש"ח.

 3שיקום פציעות ספורט
 3.1הגדרות לפרק זה
"טיפול לשיקום פציעות ספורט"  -טיפול פיזיוטרפי לשיקום פציעות ספורט בשילוב
פעילות בחדר כושר לחיזוק השרירים ושיקום האזור הפגוע.

 3.2המקרה המזכה
טיפול לשיקום פציעות ספורט במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 3.3התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ,ותישא במלוא עלות הטיפול ,בכפוף להשתתפות
עצמית של העמית ,כמפורט להלן:
 3.3.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  55ש"ח לטיפול.
 3.3.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  55ש"ח לטיפול.

 3.4תנאי זכאות
הקופה תכסה עד  36טיפולים לכל מקרה מזכה.

 4טיפולי דיאטה לספורטאים
 4.1המקרה המזכה
 4.1.1טיפולי דיאטה לספורטאים :טיפול דיאטני לאיזון תזונתי המתבצע לעמית
העוסק בספורט שבוצע על ידי דיאטנים שבהסדר.
			
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת הדיאטנים שבהסדר בסניפי הקופה ,במוקד
שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 4.2התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות לדיאטן שבהסדר ,ותישא במלוא עלות הטיפול ,בכפוף
להשתתפות עצמית של העמית כמפורט להלן:
 4.2.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  55ש"ח לטיפול דיאטה
לספורטאים.
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 4.2.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  55ש"ח לטיפול דיאטה
לספורטאים.

 4.3תנאי זכאות
 4.3.1עמית "לאומית כסף" יהא זכאי לכיסוי של עד  30טיפולים בשנה.
 4.3.2עמית "לאומית זהב" יהא זכאי לכיסוי של עד  35טיפולים בשנה.

 .5תקופת אכשרה
לפרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק ל"ו שירותי אופטיקה
 .1המקרה המזכה
שימוש העמית בשירותי האופטיקה המפורטים להלן ,בחנויות רשת “לאומית אופטיקה".
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת חנויות הרשת בסניפי הקופה ,במוקד שירות
הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 .2התשלום עבור השירות הרפואי
 2.1הקופה תזכה את העמית בהנחה מהמחירון לצרכן .בשיעורים המפורטים להלן
ו/או תגבה השתתפות עצמית בגין רכישת אביזרים או שירותי אופטיקה כמפורט להלן.
סוג השירות
בדיקות ראייה להתאמת משקפיים
בדיקות ראיה מטעם משרד הרישוי
עדשות משקפיים (עדשות מדף עד מספר  6ועד צילינדר )2
עדשות משקפיים בהתאמה אישית
עדשות מגע (למעט עדשות חד פעמיות)
מסגרות למשקפי ראיה ושמש

שיעור ההנחה לעמיתי
השב"ן
ללא השתתפות עצמית*
בהשתתפות עצמית של ₪30
החל מ( 30% -המחיר המופיע
בחנות הינו המחיר לאחר
ההנחה)
15%
15%
( 15% / 30%לפי סוג הדגם)

* העמית יהיה פטור מתשלום השתתפות עצמית בגין בדיקות ראיה להתאמת משקפיים,
במידה ורכש זוג משקפי ראיה בחנות הרשת בה בוצעה הבדיקה .עמית אשר לא רכש
זוג משקפי ראיה בחנות הרשת ,כאמור לעיל ,לא יהיה זכאי לקבל מסמך או אישור כלשהו
המפרט את תוצאות הבדיקה.
 2.2הקופה תספק לעמית שטרם מלאו לו  18משקפי ראיה (בהם מורכבות עדשות מדף)
		 בהשתתפות עצמית כמפורט להלן.
הזכאות  -פעם בשנה.
סוג השירות
משקפי ראיה בדגמים שאושרו ע"י לאומית* אשר מחירם הכולל בחנות
ברשת "לאומית אופטיקה" עפ"י המחירון לצרכן (מסגרת ועדשות מדף**)
הינו עד  650ש"ח

שיעור ההנחה לעמיתי
השב"ן
בהשתתפות עצמית
של ₪21

**עדשות מדף -עדשות מדף מסוג  RC39עד מס'  6ועד צילינדר 2

 .3תקופת אכשרה
לשירותים המפורטים בסעיף  2.1לא תהיה תקופת אכשרה.
לשירותים המפורטים בסעיף  2.2תהא תקופת אכשרה של  3חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק ל"ז שירותים רפואיים בבית העמית
 .1הגדרות לפרק זה
" 1.1ביקור רופא"  -בדיקה ו/או טיפול רפואי שניתן לעמית בביתו.
" 1.2בדיקת מעבדה"  -לקיחת דמים לעמית לצורך ביצוע בדיקת מעבדה ,אשר בוצעה
בביתו של העמית.
507
או
1-700-507-507
שמספרו
"לאומית־פון"
טלפוני
מוקד
הבריאות"
" 1.3מוקד
*
מכל טלפון נייד ,או כפי שיתעדכן מעת לעת ,או מוקד חברת "ביקורופא" שמספרו
( 1-700-705-101כיסוי ארצי) ,או מוקד חברת מלר"מ שמספרו 1-800-22-33-12
(במחוז ירושלים ומחוז צפון בלבד) ,שבאמצעותם יוכל העמית להזמין לביתו ביקור רופא
ו/או בדיקת מעבדה.

 .2המקרה המזכה

 2.1הזמנת רופא לביקור בית כאמור בסעיף  1.1לעיל ,בתנאים המצטברים הבאים:
 2.1.1ביקור הרופא הוזמן באמצעות “מוקד הבריאות".
 2.1.2הזמנת ביקור הרופא נעשתה בימי חול בין השעות  19:00ועד  06:00בלבד .בימי
שישי וערבי חג משעה  19:00ועד ליום ראשון או למחרת החג בשעה .06:00
		
 2.2הזמנת בדיקת מעבדה על ידי העמית ,כאמור בסעיף  1.2לעיל ,בתנאים המצטברים
הבאים:
 2.2.1הזמנת בדיקת המעבדה נעשתה כשברשות העמית הפניית רופא לביצוע
בדיקת מעבדה.
				
 2.2.2בדיקת המעבדה הוזמנה באמצעות “מוקד הבריאות".
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת ספקי השירות שבהסדר בסניפי הקופה,
במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט ,כמפורט בגב ההסכם.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות לנותן השירות שבהסדר ,ותישא במלוא עלות ההזמנה ,בכפוף
להשתתפות עצמית של העמית אשר תשולם ישירות לנותן השירות ,כמפורט להלן:
 3.1הזמנת ביקור רופא:
 3.1.1עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  60ש"ח להזמנה.
 3.1.2עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  50ש"ח להזמנה.
 3.2הזמנת בדיקת מעבדה:
 3.3עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  107ש"ח להזמנה.
 3.4עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה  82ש"ח להזמנה.
108

 .4הגבלות לאחריות הקופה
 4.1הקופה לא תהא אחראית ולא תשלם תגמולים על פי פרק זה בגין:
 4.1.1תרופות ,אביזרים וציוד רפואי.
 4.1.2הוצאות בגין המשך טיפול רפואי שהומלץ ע"י הרופא שביקר בבית העמית.
 4.1.3הזמנת רופא ו/או בדיקת מעבדה שלא באמצעות “מוקד הבריאות".

 .5תקופת אכשרה
לפרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
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פרק ל"ח טיפולי שיניים
 .1הגדרות לפרק זה
“ 1.1מכון שבהסדר“  -מרפאות שיניים או מכונים לצילום שיניים שבהסדר עם הקופה.
“ 1.2טיפול שיניים“  -טיפול שיניים ,המופיע ברשימת טיפולי השיניים של הקופה ומבוצע
באמצעות מכונים שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר ואת מחירון השיניים של הקופה
בסניפי הקופה ,במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת טיפולי השיניים שניתן לבצע במכונים
שבהסדר.

 .2המקרה המזכה

כל אחד מהטיפולים שלהלן ,אם בוצע ע“י העמית במכון שבהסדר.

 1.2טיפול שיניים (שאינו מפורט בסעיפים .)2.2-2.5
 2.2טיפול אורתודנטיה לילדים.
 2.3ביקורת חצי שנתית הכוללת עד שני צילומי נשך.
 2.4עריכת תוכנית טיפולים.
 2.5ניקוי שיניים להסרת אבנית.
*הזכאות עפ"י פרק זה אינה כוללת טיפולי שיניים משמרים לילדים שטרם מלאו להם
 18שנים או למי שמלאו לו  75שנים וטיפולי שיניים משקמים למי שמלאו  80שנים.

 .3התשלום עבור השירות הרפואי (המבוצע במכון שבהסדר)
 3.1טיפול שיניים (שאינו מפורט בסעיפים )2.2-2.5
 3.1.1עמית “לאומית כסף“ יהיה זכאי להנחה בשיעור של  10%ממחירון לאומית.
 3.1.2עמית “לאומית זהב“ יהיה זכאי להנחה בשיעור של  25%לכל הפחות ממחירון
לאומית ,עבור כל סוג טיפול.
 3.2טיפול אורתודנטיה לילדים
 3.2.1עמית “לאומית כסף“ ייהיה זכאי להנחה בשיעור של  15%ממחירון לאומית
לטיפול אורתודנטיה לילדים.
 3.2.2עמית “לאומית זהב“ יהיה זכאי להנחה בשיעור של  35%ממחירון לאומית
לטיפול אורתודנטיה לילדים.
 3.3בדיקה שנתית
 3.3.1העמית ,שמלאו לו  18שנים וטרם מלאו לו  75שנים ,יהיה זכאי לביצוע ביקורת
חצי שנתית  +שני צילומי נשך ,פעמיים בשנה בחינם.
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3.5

תוכנית טיפולים
 3.4.1העמית ,שמלאו לו  18שנים וטרם מלאו לו  75שנים ,יהיה זכאי לעריכת תוכנית
טיפולים חינם ,אחת לשנה ממועד עריכת תוכנית הטיפולים האחרונה.
ניקוי שיניים
 3.5.1עמית “לאומית כסף“ ,שמלאו לו  18שנים וטרם מלאו לו  75שנים ,יהיה זכאי
להנחה בשיעור של  50%ממחירון לאומית .הזכאות לטיפול אחד בשנה.
 3.5.2עמית “לאומית זהב“ ,שמלאו לו  18שנים וטרם מלאו לו  75שנים ,יהיה זכאי
להנחה בשיעור של  50%ממחירון לאומית .הזכאות מדי  6חודשים.

3.4

.4

תקופת אכשרה

לטיפולים עפ״י סעיף  3.1.2תהיה תקופת אכשרה של  6חודשים*.
לשאר הטיפולים עפ״י עפ״י פרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

*מי שהינו עמית בתכנית ״לאומית זהב״ ביום  31.01.2020יהיה זכאי לקבל את הטיפולים
עפ״י סעיף  3.1.2ללא תקופת אכשרה.
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