لئوميت

فضي  /ذهبي

خيار أكبر ،صحة أكثر

لئوميت فضي \ ذهبي
كل ما أردتم معرفته

 1-700-507-507أو
 *507من أي هاتف محمول
www.leumit.co.il

ابحثوا عنا في "الفيسبوك" أيضا 1

لماذا يفضل االنضمام إلى خدمة "شبان"
"الخدمات الصحية اإلضافية" (التأمين المكمل)؟
حدد قانون التأمين الصحي الحكومي "سلة صحية"  -وهي عبارة عن الخدمات
الصحية األساسية التي يجب على صناديق المرضى توفيرها.
نحن في "لئوميت" نعتقد أنك تستحق أكثر .مهما كانت "السلة الصحية" واسعة
فإنها ال تقدر على توفير اإلجابات لكل احتياجاتك الطبية.
لهذا السبب نعرض عليك االنضمام إلى "لئوميت الذهبي" ،وهو عبارة عن برنامج
الخدمات الصحية اإلضافية األكثر تطورا وشموال في إسرائيل.

يمكنك بواسطة "التأمين المكمل" الحصول على ثالثة أنوع من التسهيالت :
1.1عالج طبي عالي المستوى  -بواسطة اختيار الطبيب الجراح ،من بين خيرة
المتخصصين في البالد ،واختيار المستشفى الخصوصي ،أو الخدمات
الطبية الخصوصية ،إلجراء عملية جراحية.
 2.2خدمات في المجاالت التي ال تغطيها السلة الصحية مثل :الفحوصات
الوراثية ،تخفيضات في عالجات األسنان ،لوازم لمعالجة العظام ،تطعيمات
للمسافرين خارج البالد.
 3.3عالجات واسعة النطاق -في المجاالت التي تغطيها السلة الصحية أيضا
تكون مستحقا لعالجات إضافية ،مثال في مجال نمو الطفل ،حيث يستحق
ابنك الحصول على عالجات كثيرة إضافية عدا عن تلك التي يستحقها
بموجب السلة الصحية (فيزيوترابيا ،العالج الوظيفي ،عالج النطق والسمع،
طبيب نفسي) ،كل ذلك حسب الحاجة الطبية طبعا.

من يمكنه االنضمام؟

كيف يتم االنضمام؟
هناك طريقتان لالنضمام:
1.1التسجيل في المراكز الطبية التابعة لـ"لئوميت" لدى مندوبات العالقات مع الزبائن.
2.2التسجيل في مركز خدمات الزبائن"  1 700- 507- 507-أو  *507من أي
هاتف محمول.
يتم الدفع:
•بواسطة بطاقة ائتمان.
•بواسطة تفويض بنكي دائم.
لمزيد من التفاصيل بالنسبة لالنضمام للخدمات الصحية اإلضافية يمكن دخول
موقع "لئوميت" على شبكة اإلنترنتwww.leumit.co.il : :

كم يكلف االنضمام
لئوميت الفضي
الفئة العمرية
0 - 18
18 - 29.5
29.5 - 34.5
34.5 - 39.5
39.5 - 44.5
44.5 - 50.5
50.5 - 59.5
59.5 - 64.5
64.5 - 69.5
69.5+

لئوميت الذهبي
التكلفة
الفئة العمرية
17.03
0 - 18
25.52
18 - 24.5
55.60
24.5 - 29.5
65.65
29.5 - 34.5
72.63
34.5 - 39.5
85.40
39.5 - 44.5
92.51
44.5 - 49.5
92.77
49.5 - 50.5
102.72
50.5 - 51.5
105.82
51.5 - 52.5
109.28
52.5 - 53.5
110.32
53.5 - 64.5
110.33
64.5 - 69.5
110.32
69.5+

التكلفة
8.10
19.50
26.06
27.49
28.70
29.53
32.43
34.14
38.27
39.47

من حق جميع زبائن "لئوميت" االنضمام إلى أحد برامج "الخدمات الصحية
اإلضافية"" -لئوميت الفضي" أو "لئوميت الذهبي".
شروط االنضمام متساوية للجميع ،ال يوجد أي تمييز بين الزبائن ،ال على أساس
ال ُعمر وال على أساس الوضع الصحي السابق.

الدفع عن األوالد  -في العائلة التي يكون فيها أحد الوالدين على األقل عضوا في
البرنامج ،بدءا من الوالد الرابع  -مجانا.
•التكلفة مرتبطة بجدول غالء المعيشة في يوم .01/08/2016
•تتغير التكلفة حسب ال ُعمر التأميني للزبون وتتحدد في موعد الدفع الفعلي.
•"ال ُعمر التأميني" -هو العمر الدقيق للزبون في يوم ميالده القريب من يوم
دفع التكلفة.
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ماذا أستحق؟

عمليات جراحية خاصة

جميع الحقوق التي يستحقها المؤ ّمنون في "لئوميت" الفضي والذهبي ،موجودة
في "اتفاقية الخدمات الصحية اإلضافية ألعضاء لئوميت" (الحقا -اتفاقية
الخدمات) ،يمكن االطالع على اتفاقية الخدمات في جميع فروع الصندوق وفي
موقع "لئوميت" على شبكة اإلنترنت:
www.leumit .co.il
أعددنا في هذه الكراسة ،لراحتك ،معلومات موجزة مأخوذة من اتفاقية الخدمات
تتعلق بالخدمات المقدمة في إطار "لئوميت الفضي" و"لئوميت الذهبي".
المبالغ المفصلة صحيحة لغاية يوم  01/08/2016ومرتبطة بجدول الغالء.

ال تهاون في الصحة...
ينبغي أن نعلم قبل إجراء عملية جراحية من هو الطبيب الجراح وما مدى تجربته
وصيته في هذا المجال .في "لئوميت" أنت تختار الطبيب الجراح الذي سيُجري
لك العملية الجراحية والمستشفى والموعد المالئم لك .حق االختيار متروك لك!

الصيغة الملزمة هي الصيغة الواردة في اتفاقية الخدمات .في حال وجود
أي تناقض بين ما ورد في هذه الكراسة وما ورد في اتفاقية الخدمات فإن
الصيغة الملزمة هي الصيغة الواردة في اتفاقية الخدمات.

متى يبدأ االستحقاق؟
يمكن الحصول على الخدمات الطبية بعد انتهاء مدة األهلية المحددة بالنسبة لكل
واحدة من الخدمات الطبية.
مع ذلك ،هناك مجاالت عديدة ال توجد فيها مدة أهلية ويمكن االستفادة من
الخدمات فور االنضمام إلى الخدمة الصحة اإلضافية.
عدد من أمثلة الخدمات الطبية المقدمة بدون فترة أهلية:
•فحوصات وراثية لنفي وجود تشوهات خلقية •تغطية تكلفة األدوية
•فحوصات للنساء في الحمل والوالدة
•تطعيمات للمسافرين خارج
البالد
•عملية ليزر إلزالة النظارات
•طب مدمج (طبيعي)
إعفاء من فترة أهلية – الجنود المسرحون وكل من كان عضوا في برنامج
الخدمات الصحية اإلضافية التابع لصندوق مرضى آخر ثم انضم إلى "لئوميت"
الفضي\ الذهبي خالل  3أشهر من يوم انضمامه إلى "لئوميت" يستحقون
اإلعفاء من فترة األهلية بموجب شروط اتفاقية الخدمات الصحية اإلضافية.
إذا كان لديك أي تساؤل حول حقوقك فأنت مدع ّو لمراجعة مركز خدمات
الزبائن التابع لـ "لئوميت" 1-700-507-507 :או *507
كما يمكن االطالع على موقع اإلنترنت التابع لـ "لئوميت"www.leumit.co.il :
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حق اختيار الطبيب الجراح
•عمليات ج راحية عن طريق أطباء ضمن اتفاقية التسوية  -أطباء يجرون
عمليات في المستشفيات الخاصة.
•يساهم الزبون بمبلغ معين مقابل العمليات الج راحية.
•	

•	
•	
•	

حق اختيار المستشفى
اختيار المكان الذي تجرى لك فيه العملية الجراحية  -نحن في "لئوميت" نتيح
لك اختيار المستشفى الذي تُجرى لك فيه العملية الجراحية من بين المستشفيات
المشمولة في االتفاقية ،وذلك حسب اختيارك ورغبتك مع األخذ بعين االعتبار المكان
الجغرافي المريح لك ،وحسب سمعة المستشفى.
عمليات جراحية في مستشفيات خاصة في جميع أنحاء البالد" :لئوميت" مرتبطة
باتفاقيات مع شبكة مستشفيات "أسوتا" ومستشفى ( HMCهرتسليا مديكال سنتر).
عمليات جراحية في الخدمات الطبية الخاصة  -عمليات جراحية ضمن الخدمات الطبية
الخاصة في مستشفيات "هداسا" و"شعاري تسيدك" و"بيكور حوليم".
قائمة المزودين قابلة للتغيير من حين آلخر ،ولذلك يجب التأكد مسبقا وحسب رمز
العملية الجراحية ،ما هي المستشفيات المشمولة في االتفاقية.

خدمات مرافقة للعملية الجراحية
العملية الجراحية هي مجرد جزء من "رزمة عملية جراحية" شاملة والتي تُعرض
عليك في إطارها خدمات طبية قبل العملية الجراحية ،وفي أثنائها ،وبعدها:
•وجهة نظر ثانية  -استشارة طبيب اختصاصي.
•الحصول على خدمة ممرضة خاصة  -استرجاع مالي مقابل تلقي خدمات من
ممرضة خاصة في المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية.
•الشفاء  +التأهيل بعد العمليات الجراحية للقلب (باإلضافة إلى االستحقاق
حسب سلة الخدمات).
•النقاهة بعد العملية الجراحية  -استرجاع مالي مقابل النقاهة بعد عملية
جراحية تتطلب الترقيد في المستشفى لمدة تزيد عن  7أيام
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عمليات جراحية وعمليات زرع أعضاء خارج البالد
في أي حالة تحتاج فيها إلجراء عملية زراعة أعضاء أو عملية جراحية خارج البالد
وكان هناك استحقاق حسب قانون الصحة ،تتيح لك برامج الخدمات الصحية
اإلضافية التابعة لـ "لئوميت" الحصول على استرجاع مالي إضافي:
•زراعة أعضاء خارج البالد-
استحقاق حتى ( $ 1،000،000لئوميت ذهبي)
استرجاع حتى ( $ 250،000لئوميت فضي)
•عالجات خاصة خارج البالد-
استحقاق حتى ( $ 150،000لئوميت ذهبي)
استحقاق حتى ( $ 100،000لئوميت فضي)

استشارة طبيب استشاري متخصص-
وجهة نظر ثانية
أعضاء "لئوميت" فضي/ذهبي من حقهم التوجه الستشارة أطباء مختصين معروفين
لدى "لئوميت" ليسوا أطباء تابعين للصندوق ،سواء في عياداتهم الخاصة أو من خالل
الخدمات الطبية االضافية في مستشفى في القدس.

استشارة أطباء مختصين ليسوا ضمن برنامج التسوية مع "لئوميت" (مسار
استرجاع نقدي):
•يمكن التوجه لكل طبيب مختص صاحب تجربة تزيد عن  5سنوات كطبيب مختص (ال
يشمل طبيب أسنان أو طبيب صندوق) معروفين لدى "لئوميت" ألجل الحصول على
استرجاع نقدي مقابل االستشارة.
•هؤالء األطباء ال يجرون عمليات جراحية ضمن برنامج تسوية في اطار التأمين المكمل
للئوميت .لن يتم منح استرجاع نقدي مقابل عملية جراحية أجريت على يد طبيب جراح
ليس مدرجا في برنامج التسوية مع "لئوميت".
•أعضاء "لئوميت" ذهبي يستحقون استرجاع نقدي بقيمة  80%حتى  665شيكل مقابل استشارة.
•أعضاء "لئوميت" فضي يستحقون استرجاع نقدي بقيمة  80%حتى  604شيكل مقابل استشارة.
يمكن االطالع على قائمة األطباء االستشاريين من خالل موقع االنترنت التابع للئوميت على
العنوان  .www.leumit.co.ilكذلك يمكن الحصول على هذه المعلومات من خالل المراكز
الطبية التابعة للئوميت أو من خالل مركز الخدمة الهاتفي .1-700-507-507

مع برنامج "لئوميت" الذهبي وفرت ماال!!

تكلفة االستشارة الخاصة –  1000ش.ج
تكلفة استشارة لدى طبيب استشاري ضمن التسوية –  200ش.ج
كم وفرت مقابل  3لقاءات استشارية في السنة؟  x 3 800 = 2400ش.ج

الحمل والوالدة

إن استشارة طبيب مختص موجودة ضمن مسارين:
•استشارة أطباء مختصين استشاريين مشمولين في التسوية مع "لئوميت".
•استشارة أطباء مختصين غير مشمولين في برنامج التسوية مع "لئوميت" (مسار
استرجاع مالي).
يتم حساب االستحقاق في المسارين معا أيضا في سنة تقويمية (كانون الثاني – كانون
األول):
•"لئوميت" الفضي – استشارة واحدة في السنة  +استشارة طبيب أطفال متخصص.
•زبائن برنامج "لئوميت" الذهبي –  3استشارات في السنة  +استشارة طبيب أطفال.

هل تعلم؟ أثبتت األبحاث والدراسات الطبية أن حليب األم يوفر التغذية المثالية
للطفل ويساهم في تحسين صحة األم!
جديد في "لئوميت" -استرجاع مالي مقابل تكلفة االستشارة في موضوع
الرضاعة التي تتلقينها بواسطة استشارية رضاعة مؤهلة تحمل شهادة .IBCLC

استشارة مع أطباء مختصين استشاريين مشمولين ضمن برنامج التسوية مع
"لئوميت":
•هؤالء األطباء هم أطباء مختصون والذين باالضافة للخدمة االستشارية في مجال
تخصصهم يعتبرون أيضا جراحون ضمن برنامج التسوي في "لئوميت".في حال
وجود حاجة الجراء عملية – هؤالء األطباء مخولون الجراء عمليات في اطار "الخدمة
الطبية االضافية)
•استشارة طبيب استشاري ضمن برنامج التسوية منوطة بدفع مبلغ اشتراك ذاتي
قيمته  200شيكل يدفع مباشرة للطبيب.

برامج الخدمات الطبية التابعة لـ "لئوميت" تعرض عليك فحوصات وعالجات
وأجهزة مساعدة لكي يمر كل شيء بسالم.
•عالجات اإلخصاب خارج الرحم في مستشفيات خصوصية
•استرجاع مالي مقابل التبرع ببويضات
•فحوصات وراثية لنفي وجود تشوهات خلقية
•فحصان لمسح شامل في كل حمل لألمهات األعضاء في "لئوميت" الذهبي
•فحص مجاني لماء السلى للنساء األعضاء في "لئوميت" الذهبي
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برامج الخدمة الصحية اإلضافية التابعة لـ "لئوميت" هي البرامج األكثر شموال
في هذا المجال .من المهم بالنسبة لنا أن نكون هناك من أجلكم ،في أكثر اللحظات
المثيرة في الحياة...
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•استرجاع مالي مقابل فحص شفافية مؤخرة الرأس
•استرجاع مالي مقابل الوالدة الخاصة بدءًا من الولد الرابع فما بعد للنساء
األعضاء في "لئوميت" الذهبي
•دورة تحضيرية للوالدة
•جهاز رصد بيتي
بعد
فما
الثالث
الولد
من
ًا
ء
بد
الوالدة
•نقاهة بعد

مع "لئوميت" الذهبي وفرت ماال!!

تكلفة فحص ماء السلى بشكل خاص | ₪2,500 -التكلفة في "لئوميت" الذهبي –
صفر شيكل (مجانا!) كم وفرت؟ ₪2,500

أي صندوق مرضى هو األفضل للعائالت
التي لديها أطفال؟
جاء في

" :لئوميت في المرتبة األولى"

نشرت الجريدة تقريرا شامال في ملحقها االقتصادي "مامون" فحصت
فيه أي صناديق المرضى هو األفضل للعائالت التي لديها أطفال.
وكانت النتيجة أن "لئوميت تعرض أفضل التأمينات المكملة لألطفال"
من بين المواضيع التي تم فحصها:
•العالجات األساسية في مجاالت نمو الطفل (الفيزيوترابيا ،العالج بالنطق،
العالج الوظيفي ،الطبيب النفسي) -وقد تبين أن "لئوميت متميزة".
•العالجات اإلضافية في مجال نمو الطفل (العالج بالموسيقى ،العالج
بالفنون ،الركوب العالجي) -وقد تبين أن "لئوميت سخية في كمية
العالجات ...وباشتراك مالي ذاتي مخفـّض نسبيا".
• عالجات األسنان -تبين أن "لئوميت متميزة".
• استشارة طبيب األطفال المتخصص -تبين أن "لئوميت هي األكثر ليبرالية...
حيث تتيح استشارة كل طبيب لديه خبرة خمس سنوات في مهنته ،كما تقدم
كمية كبيرة نسبيا من االستشارات".
• لوازم وأجهزة طبية -تبين أن "لئوميت تطلب ،في معظم المعدات واألجهزة
الطبية الشائعة ،أدنى اشتراك مالي ذاتي ،وتعرض اعلى استرجاع مالي"

طب األطفال
عندما قمنا بصياغة برامج الخدمات الصحية اإلضافية فكرنا بأطفالك (وبأطفالنا
أيضا)...
جديد في "لئوميت" -تشكيلة من العالجات الحديثة:
•عالجات في التعبير واإلبداع (عالج بالموسيقى\ بالفنون\ بالحركة)
• رياضة عالجية
• سباحة عالجية
"لئوميت" مستمرة في الريادة في تزويد الخدمات الطبية التي تتجاوز
االستحقاق بموجب سلة الخدمات الصحية ،والخدمات الطبية غير المشمولة في
السلة الصحية:
• 30عالجا في السنة في مجال نمو الطفل (الفيزيوترابيا\ العالج الوظيفي\
معالجة النطق والسمع\ العالج النفسي) عالوة على االستحقاق بموجب سلة
الخدمات وحتى جيل  15سنة.
• تشخيص تربوي لحاالت العسر التعلمي.
• فحص محوسب الضطرابات اإلصغاء والتركيز.
• عالجات التبول الالإرادي.
• ركوب خيل عالجي.
• زيارة طبيب في الليل.
• حزام ظهر لمعالجة الجنف
أدوية لألطفال:
أدوية ومستحضرات بدون وصفة طبيب لألطفال ،BABY AGISTEN :إدفيل ،أدوية
تقوية ،بينستيل جيل.
أدوية الضطرابات اإلصغاء والتركيز.CONCERTA, Vyvanse, Focalin :
تطعيمات.
مع برنامج "لئوميت" الذهبي وفرت ماال!!
تكلفة التشخيص التربوي الخصوصي 1500 -ش.ج
االشتراك المالي الذاتي في "لئوميت" 492 -ش.ج
كم وفرت؟
1,500 - 492 = ₪1,008

بات واضحًا اآلن – عائالت عندها أوالد
أربح لها االنضمام للئوميت ذهبي
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عالجات األسنان
زبائن "لئوميت الذهبي"" ،لئوميت" تهتم بأن ال تتوقفوا عن االبتسام!!!
أطباء خصوصيون -فقط في "لئوميت" عالجات األسنان بواسطة أطباء أسنان
خصوصيين و\أو عيادات األسنان الخصوصية المرتبطة باتفاقية عمل مع "لئوميت".
قريب من البيت -الصندوق الوحيد في البالد الذي يتيح لك الحصول على عالج
أسنان في المنطقة القريبة من مكان سكناك و\أو مكان عملك.
حق االختيار -في "لئوميت" يهتمون بأن يكون حق االختيار بيديك .هناك 300
عيادة أسنان خصوصية و 55مختبر تصوير موزعة في أنحاء البالد ،من كريات
شمونا وحتى إيالت ،تعرض عليك خدماتها.
المهنية والمسئولية -كل عالج أسنان ُيعرض عليك يجري فحصه بواسطة
مركز المراقبة الخاص التابع لـ"لئوميت".
الدفع في النهاية فقط -فقط بعد إجراء العالج المصادق عليه ،وبعد أن يقرر
مركز المراقبة التابع لـ"لئوميت" أن العالج أجري كما يجب ،وأن طلب دفع أجرة
الطبيب كان حسب التسعيرة المصادق عليها -يجري تنفيذ الدفع بشكل فعلي إلى
حساب "لئوميت" مباشرة.
أكثر جدوى -أسعار عالجات األسنان لزبائن برنامج "لئوميت" الذهبي هي
األدنى بالمقارنة باألسعار المعمول بها في سائر صناديق المرضى.

ما الذي أستحقه؟
عالجات أسنان لألطفال:
•عالجات األسنان الوقائية :زبائن برنامج "لئوميت" الذهبي الذين بلغوا من
العمر  14عاما ولم يبلغوا من العمر  18عاما بعد ،يستحقون تلقي عالجات
األسنان الوقائية باشتراك مالي ذاتي قيمته  21ش.ج للعالج.
• تشتمل العالجات الوقائية على :إزالة التكلسات (مرة في السنة) ،ترميم ،سد
الثقوب والفتحات ،بناء أسنان ،أطواق ،اقتالع ،وغيرها.
• تقويم األسنان لألطفال -تخفيض حتى  35%من السعر العام المعمول به في
"لئوميت".

مع برنامج "لئوميت" الذهبي وفرت ماال!!



طفل في سن  14-18عاما ،المحتاج لعالجات أسنان وقائية:
تكلفة  3ترميمات  +تنظيف التكلسات  +س ّد الفتحات والشقوق بأسعار العيادات غير
المرتبطة باتفاقية عمل حوالي  800-1000ش.ج (األمر متعلق بنوع الترميم)
المشاركة المالية الذاتية في برنامج "لئوميت" الذهبي –  105ش.ج
كم وفرت؟
1,000 – 105 = ₪895
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تسهيالت أخرى:
•زبائن الخدمات الصحية اإلضافية يستحقون الحصول على تخفيضات
ملحوظة في عيادات األسنان المشمولة في اتفاقية التسوية مع "لئوميت":
• تخفيض حتى  %٢٥على عالجات األسنان.
• تنظيف األسنان – مرة كل نصف سنة – بتخفيض بنسبة .%٥٠

البصر ّيات
شبكة "لئوميت أوبتيكا" توفر لزبائن "لئوميت" خدمات بصرية على أعلى
مستوى مهني في أماكن موزعة في جميع أنحاء البالد (في حوالي  60حانوتا)
وبأسعار خاصة.
الشبكة ملتزمة بالجودة العالية وبالمهنية وتقديم الخدمة مع استيفاء أعلى المعايير
في هذا المجال.
تخفيضات وتسهيالت للمؤ ّمنين في برنامج "لئوميت" الذهبي\ الفضي تصل
قيمتها إلى مئات الشواقل الجديدة:
• فحص بصر مجانا*
• نظارات بصرية** حتى سن  18عاما بمشاركة مالية ذاتية بمبلغ  21ش.ج فقط.
• تخفيض حتى  70%على النظارات للكبار.
• عدسات من "بيت شمير" -منتج العدسات الرائد في البالد.
كل ذلك بشكل مريح وسهل :ال حاجة الستمارة التزام (استمارة  ،)17يمكنكم
الوصول إلى الحانوت والشراء والدفع بواسطة تفويض بنكي ثابت ،وخالل  3أيام
عمل تكون النظارات جاهزة.
نحن يهمنا أن تحصلوا على التغطية األجدى!

مع برنامج "لئوميت" الذهبي وفرت ماال!!

نظارات بصرية لألطفال بالسعر الرسمي –  650ش.ج
المشاركة المالية الذاتية للمو ّمنين في البرنامج الذهبي\ الفضي –  21ش.ج
كم وفرت؟
650 – 21 = ₪629

*الوصفة في الحانوت.
**النظارات البصرية مع عدسات من نوع  RC93حتى رقم  6وحتى سلندر ،2
وسعرها الرسمي يصل إلى  650ش.ج.

أجهزة سمع
برامج الخدمات الصحية اإلضافية التابعة لـ"لئوميت" تقدم تسهيال آخر
باإلضافة إلى التسهيالت المقدمة في إطار السلة الصحية ،وهكذا يكون باإلمكان
الحصول بشكل أسهل على الجيل الجديد من أجهزة السمع.
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أجهزة لمعالجة العظام

أدوية من خارج سلة األدوية

زبائن الخدمات الصحية اإلضافية يستحقون الحصول على أجهزة ولوازم
لمعالجة العظام بمشاركة مالية ذاتية مخفـّضة.
فيما يلي بعض األمثلة:
•نعل باطن
•أحزمة للظهر.
• واق للكاحل\ الركبة\ المرفق
• حزام كسر.
• جوارب مرنة

حدد قانون التامين الصحي الحكومي سلة األدوية التي يستحقها المؤمنون في
صناديق المرضى .وبما أنه يتم يوميا المصادقة على استخدام أدوية جديدة لم
تكن مشمولة في السلة الصحية ،فإنه تُعرض عليكم في إطار برنامج "لئوميت"
الذهبي مئات األدوية التي ال تُعطى في إطار سلة األدوية.
َّ
توفر التغطية مقابل الحصول على األدوية بدون فترة انتظار -بحيث أنه يكون
بإمكانك ،فور انضمامك إلى برنامج الخدمات الصحية اإلضافية ،الحصول على
األدوية من الصيدليات التابعة لـ"لئوميت" بتخفيض ملحوظ.
•أدوية ومستحضرات لألطفال.
• أدوية للزكام والرشح.
•أدوية لمرض السكري.
• مسكنات أوجاع.
• أدوية ألمراض القلب.
•أدوية لتخفيف الوزن.
• أدوية ضد االكتئاب.
• أدوية لمعالجة العجز الجنسي.
• أدوية ألمراض الرئتين.
• فيتامينات وإضافات غذائية
• أدوية لعته الشيخوخة (ألدزهايمر).
• أدوية لهشاشة العظام.

الطب الوقائي
نحن في "لئوميت" نؤمن بتحسين نمط الحياة والمحافظة على الوعي الصحي
باعتباره السبيل السليم للوقاية من األمراض وللكشف المبكر والعالج منها.
• "استطالع مديرين" – فحص استطالع دوري.
• منظار القولون االفتراضي.
• فحص الدم الخفي.
• فحص سرطان الثدي.
• فحص مسطح عنق الرح (.)PAP
• فحص كثافة العظام.
• التشخيص الوراثي المتقدم ألمراض السرطان.
• فحوصات الحساسية للطعام
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مع برنامج "لئوميت" الذهبي وفرت ماال!!



تكلفة الدواء "كونتسراتا" بشكل شخصي للسنة –  2700ش.ج
التكلفة في برنامج "لئوميت" الذهبي –  1680ش.ج
كم وفرت في السنة؟
2,700 - 1,680 = ₪1,020

تطعيمات للمسافرين خارج البالد
الصين؟ اليابان؟ جنوب أميركا؟
ليس هذا هو المهم ...المهم أن تستمتعوا وتعودوا من الرحلة سالمين!
برامج الخدمات الصحية اإلضافية تتيح لكم الحصول على استرجاع مالي عن
االستشارة والتطعيمات التي حصلتم عليها في عيادة المسافرين.
استرجاع  80%وحتى مبلغ  855ش.ج في السنة (برنامج "لئوميت" الذهبي)
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موجز الحقوق في "لئوميت الفضي"
و"لئوميت الذهبي"

الطب المدمج
اعترف الطب الحديث في السنوات األخيرة بأهمية الطب المدمج .تتضمن برامج
الخدمات الصحة اإلضافية التابعة لـ"لئوميت" تشكيلة من العالجات بواسطة
معالجين مؤهلين ومهنيين بمشاركة مالية ذاتية متدنية جدا.
من المهم أن تعلموا أنه في "لئوميت" فقط تُقدم العالجات من مجال الطب
الطبيعي لزبائن الخدمات الصحية اإلضافية دون تحديد الكمية!
بعض العالجات يمكن الحصول عليها في البيت .كما إن هناك معالجين متخصصين
بمعالجة األطفال.
فيما يلي قائمة جزئية بالعالجات:
• الطب الصيني
•العالج التجانسي
• الفيزوترابيا الصينية (توي نا)
• تقويم العامود الفقري
• شياتسو
• العالج بعلم المنعكسات
• العالج بالطاقة الحيوية (فالدينكرايز)
• التدليك
مع برنامج "لئوميت" الذهبي وفرت ماال!!

الصيغة الملزمة هي الصيغة الواردة في اتفاقية الخدمات الصحية اإلضافية ...في حال
وجود أي تناقض بين ما ورد في هذه الكراسة وما ورد في اتفاقية الخدمات الصحية
اإلضافية فإن الصيغة الملزمة هي الصيغة الواردة في اتفاقية الخدمات الصحية اإلضافية.
"لئوميت الذهبي"
"لئوميت الفضي"
التغطية
الفصل
عملياتجراحيةعلىيدأطباءمشمولين
 '1عمليات جراحية عمليات جراحية على يد أطباء
في مستشفى مشمولين في اتفاقية التسوية مع فياتفاقيةالتسويةمع"لئوميت"-
خصوصي "لئوميت" -بمشاركة مالية ذاتية .بمشاركةماليةذاتيةمخفضة.
'2

تغطية تكلفة استرجاع مالي بنسبة 80%
الممرضة حتى مبلغ  488ش.ج يوميا (حتى
الخصوصية  10أيام).
نقاهة بعد حتى  7أيام .استرجاع مالي
العملية الجراحية بنسبة  80%حتى مبلغ 330
ش.ج لليوم.
وجهة نظر ثانية استشارة واحدة في السنة +
استشارة ثانية لألطفال عند طبيب
أطفال.
استشارة لدى طبيب استشاري
مشمول ضمن اتفاقية التسوية:
اشتراك ذاتي  200شيكل
استشارة لدى طبيب استشاري
ليس مشموال ضمن اتفاقية
التسوية ،استرجاع مالي بنسبة
 80%حتى مبلغ  604ش.ج .يتم
حساب االستحقاق في المارين
معا (تسوية واسترجاع).

'5

وجهة نظر ثانية في مركز مشمول في االتفاقية-
خارج البالد مشاركة مالية ذاتية بمبلغ .50$
في مركز غير مشمول في
االتفاقية -استرجاع مالي بنسبة
 80%حتى مبلغ .500$

'3
'4



تكلفة الشياتسو بشكل خصوصي –  170ش.ج
المشاركة المالية الذاتية للزبون –  67ش.ج
كم وفرت مقابل  48عالجا؟
₪4,944
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عمليات زرع عمليات زرع -عملية زرع صادق
وعمليات عليها القانون -استحقاق مبلغ
جراحية خارج . $250000
البالد
عملية زرع كلية( 40000$ -يشمل
سلة الخدمات).
عالجات خاصة خارج البالد
صادق عليها القانون -استحقاق
مبلغ .100000$
عالج خاص خارج البالد لم
يصادق عليه القانون -استحقاق
مبلغ .25000$
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استرجاع مالي بنسبة  80%حتى
مبلغ  550ش.ج يوميا (حتى 20
يوما).
حتى  25يوما .استرجاع مالي
بنسبة  80%حتى مبلغ  519ش.ج
لليوم.
 3استشارات في السنة +
استشارة اضافية لألطفال لدى
طبيب أطفال.
استشارة لدى طبيب استشاري
مشمول ضمن اتفاقية التسوية:
اشتراك ذاتي  200شيكل.
استشارة لدى طبيب استشاري
ليس مشموال ضمن اتفاقية
التسوية ،استرجاع مالي بنسبة
 80%حتى مبلغ  665ش.ج.
يتم حساب االستحقاق في
المسارين معا (تسوية واسترجاع)
في مركز مشمول في االتفاقية-
بدون مشاركة مالية ذاتية.
في مركز غير مشمول في
االتفاقية -استرجاع مالي بنسبة
 80%حتى مبلغ .1000$
عمليات زرع -عملية زرع صادق
عليها القانون -استحقاق مبلغ
.1000000$
عملية زرع كلية( 70000$ -يشمل
سلة الخدمات).
عالجات خاصة خارج البالد
صادق عليها القانون -استحقاق
مبلغ .150000$
عالج خاص خارج البالد لم
يصادق عليه القانون -استحقاق
مبلغ .50000$

"لئوميت الفضي"
الفصل التغطية
'7
عالجات فيزوترابيا 12 -عالجا في
تأهيلية السنة .مشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  32ش.ج.
فيزوترابيا للمرضى المزمنين-
بدون تحديد الكمية.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ
 71ش.ج.
العالج بالماء (هيدروترابيا)-
 12عالجا في السنة بمشاركة
مالية ذاتية بمبلغ  31ش.ج أو
 45ش.ج (حسب نوع العالج).
تأهيل النطق والعالج بالنطق-
 12عالجا في السنة بمشاركة
مالية ذاتية بمبلغ  63ش.ج.
العالج الوظيفي 12 -عالجا في
السنة بمشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  63ش.ج.
مالحظة :بعض العالجات هي
عالجات بديلة لبعضها البعض.
يجب فحص االستحقاق في
اتفاقية الخدمات الصحية
اإلضافية.
الشفاء بعد حتى  7أيام باإلضافة إلى ما
8
عارض قلبي تشمله سلة الخدمات .بمشاركة
مالية ذاتية بمبلغ  220ش.ج لليوم.
9

10
11

"لئوميت الذهبي"
فيزوترابيا 12 -عالجا في
السنة .مشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  32ش.ج.
فيزوترابيا للمرضى المزمنين-
بدون تحديد الكمية.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ 54
ش.ج.
العالج بالماء (هيدروترابيا)-
 12عالجا في السنة بمشاركة
مالية ذاتية بمبلغ  31ش.ج أو
 45ش.ج (حسب نوع العالج).
تأهيل النطق والعالج بالنطق-
 12عالجا في السنة بمشاركة
مالية ذاتية بمبلغ  63ش.ج.
العالج الوظيفي 12 -عالجا في
السنة بمشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  63ش.ج.
مالحظة :بعض العالجات هي
عالجات بديلة لبعضها البعض.
يجب فحص االستحقاق في
اتفاقية الخدمات الصحية
اإلضافية.
حتى  10أيام باإلضافة إلى ما
تشمله سلة الخدمات .بمشاركة
مالية ذاتية بمبلغ  220ش.ج لليوم.

حتى  9أيام باإلضافة إلى ما
الرياضة حتى  9أيام باإلضافة إلى ما
التأهيلية تشمله سلة الخدمات .بمشاركة تشمله سلة الخدمات .بمشاركة
مالية ذاتية بمبلغ  74ش.ج للشهر.
مالية ذاتية بمبلغ  136ش.ج
للشهر.
مرة واحدة خالل فترة االتفاقية.
عالج الذبحة ال يوجد تغطية.
بمشاركة مالية ذاتية بمبلغ 10990
الصدرية
ش.ج.
عن طريق مز ّود مشمول في
جهاز مراقبة عن طريق مز ّود مشمول في
عمل القلب اتفاقية التسوية -حتى  21شهرا اتفاقية التسوية -حتى  21شهرا
باإلضافة إلى ما تشمله السلة .باإلضافة إلى ما تشمله السلة.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  61مشاركة مالية ذاتية بمبلغ 31
ش.ج شهريا.
ش.ج شهريا.
عن طريق مز ّود غير مشمول في عن طريق مز ّود غير مشمول في
اتفاقية التسوية -حتى  9أشهر اتفاقية التسوية -حتى  9أشهر
باإلضافة إلى ما تشمله السلة .باإلضافة إلى ما تشمله السلة.
استرجاع مالي بنسبة  80%حتى استرجاع مالي بنسبة  80%حتى
مبلغ  148ش.ج شهريا.
مبلغ  85ش.ج شهريا
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"لئوميت الذهبي"
"لئوميت الفضي"
الفصل التغطية
الولدان األول والثاني:
تخصيب الولدان األول والثاني:
12
 12محاولة
خارج الرحم  6محاوالت
المرحلة األولى -مشاركة مالية المرحلة األولى -مشاركة مالية
ذاتية بمبلغ  333ش.ج للتجربة ذاتية بمبلغ  333ش.ج للتجربة
العالجية.
العالجية.
المرحلة الثانية -مشاركة مالية المرحلة الثانية -مشاركة مالية
ذاتية بمبلغ  606ش.ج للتجربة ذاتية بمبلغ  606ش.ج للتجربة
العالجية.
العالجية.
إعادة األجنة المجمدين-
إعادة األجنة المجمدين-
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ 454
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ
ش.ج للعالج.
 454ش.ج للعالج.
من الولد الثالث فصاعدا:
من الولد الثالث فصاعدا:
 7محاوالت
 4محاوالت
المرحلة األولى -مشاركة مالية المرحلة األولى -مشاركة مالية
ذاتية بمبلغ  485ش.ج للتجربة ذاتية بمبلغ  485ش.ج للتجربة
العالجية.
العالجية.
المرحلة الثانية -مشاركة مالية المرحلة الثانية -مشاركة مالية
ذاتية بمبلغ  970ش.ج للتجربة ذاتية بمبلغ  970ش.ج للتجربة
العالجية.
العالجية.
إعادة األجنة المجمدين-
إعادة األجنة المجمدين-
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ 606
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ
ش.ج للعالج.
 606ش.ج للعالج.
سحب سائل منوي -مشاركة سحب سائل منوي -مشاركة
مالية ذاتية بمبلغ  1911ش.ج .مالية ذاتية بمبلغ  1211ش.ج.
الحصول على تبرع ببويضات-
الحصول على تبرع
ببويضات -حتى تبرعين اثنين حتى تبرعين اثنين خالل
خالل فترة االتفاقية .استرجاع فترة االتفاقية .استرجاع مالي
مالي بنسبة  80%حتى مبلغ بنسبة  80%حتى مبلغ 8548
ش.ج.
 8548ش.ج.
عالج تصنيف خاليا السائل عالج تصنيف خاليا السائل
المنوي -حتى عالجين اثنين المنوي -حتى عالجين اثنين
في السنة .مشاركة مالية ذاتية في السنة .مشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  1204ش.ج.
بمبلغ  1972ش.ج.
فحص في معهد مشمول في
فحوصات فحص في معهد مشمول في
13
اتفاقية التسوية -مشاركة مالية اتفاقية التسوية -مشاركة مالية
وراثية
ذاتية بمبلغ  145ش.ج للفحص .ذاتية بمبلغ  110ش.ج للفحص.
فحص في معهد غير مشمول في فحص في معهد غير مشمول في
االتفاقية -استرجاع مالي بنسبة
االتفاقية -ال توجد تغطية.
فحص في معهد "دور يشاريم" 80% -حتى مبلغ  734ش.ج.
استرجاع مالي بنسبة  80%حتى فحص في معهد "دور يشاريم"-
استرجاع مالي بنسبة  80%حتى
مبلغ  183ش.ج.
مبلغ  673ش.ج.
 14جهاز رصد بيتي مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  55مشاركة مالية ذاتية بمبلغ 55
ش.ج شهريا.
ش.ج شهريا.
للمرأة
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"لئوميت الفضي"
الفصل التغطية
فحوصات فحص شامل ألجهزة الجنين-
15
للنساء الحوامل استحقاق الحصول على فحص
شامل ألجهزة الجنين مرة واحدة
في كل حمل.
فحص مبكر في معهد مشمول في
االتفاقية -بمشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  488ش.ج.
فحص مبكر في معهد غير
مشمول في االتفاقية -استرجاع
مالي بنسبة  80%حتى مبلغ
 366ش.ج.
فحص متأخر في معهد مشمول
في االتفاقية -بمشاركة مالية
ذاتية بمبلغ  464ش.ج.
فحص متأخر في معهد غير
مشمول في االتفاقية -استرجاع
مالي بنسبة  80%حتى مبلغ
 427ش.ج.
فحص ماء السلى-
في معهد مشمول في االتفاقية-
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ 611
ش.ج.
في معهد غير مشمول في
االتفاقية -استرجاع مالي بنسبة
 80%حتى مبلغ  1221ش.ج.
فحص الزغابات المشيمية-
في معهد مشمول في االتفاقية-
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ 611
ش.ج.
في معهد غير مشمول في
االتفاقية -استرجاع مالي بنسبة
 80%حتى مبلغ  733ش.ج.
فحص الشفافية القفوية (مؤخرة
الرأس)-
استرجاع مالي بنسبة  80%حتى
مبلغ  120ش.ج.

18

"لئوميت الذهبي"
فحص شامل ألجهزة الجنين-
استحقاق الحصول على فحصين
شاملين ألجهزة ال
فحص مبكر في معهد مشمول في
االتفاقية -بمشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  244ش.ج.
فحص مبكر في معهد غير مشمول
في االتفاقية -استرجاع مالي
بنسبة  80%حتى مبلغ  550ش.ج.
فحص متأخر في معهد مشمول
في االتفاقية -بمشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  244ش.ج.
فحص متأخر في معهد غير
مشمول في االتفاقية -استرجاع
مالي بنسبة  80%حتى مبلغ
 733ش.ج.
فحص ماء السلى-
في معهد مشمول في االتفاقية-
بدون مشاركة مالية ذاتية.
في معهد غير مشمول في
االتفاقية -استرجاع مالي بنسبة
 80%حتى مبلغ  1883ش.ج.
فحص الزغابات المشيمية-
في معهد مشمول في االتفاقية-
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ 366
ش.ج.
في معهد غير مشمول في
االتفاقية -استرجاع مالي بنسبة
 80%حتى مبلغ  1464ش.ج.
فحص الشفافية القفوية (مؤخرة
الرأس)-
استرجاع مالي بنسبة  80%حتى
مبلغ  366ش.ج.

"لئوميت الذهبي"
"لئوميت الفضي"
الفصل التغطية
دورة تهيئة للوالدة-
فحوصات دورة تهيئة للوالدة-
16
للنساء الحوامل استرجاع مالي بنسبة  80%حتى استرجاع مالي بنسبة  80%حتى
مبلغ  305ش.ج.
مبلغ  244ش.ج.
مشاركة في تكاليف الوالدة
مشاركة في تكاليف الوالدة
الخصوصية( -من الولد الرابع
الخصوصية -ال توجد تغطية.
فصاعدا) استرجاع بنسبة 80%
وحتى الحدود العليا كما يلي (تغطية
إحدى الخدمات فقط):
تخدير باألبيدورال -حتى  305ش.ج.
قابلة -حتى  305ش.ج.
ج ّراح خصوصي في عملية قيصرية-
حتى  1832ش.ج.
استشارة في موضوع الرضاعة استشارة في موضوع الرضاعة
من استشارية إرضاع مؤهلة
من استشارية إرضاع مؤهلة تحمل
تحمل شهادة LBCLC
شهادة .LBCLC
استرجاع مالي بنسبة  80%حتى استرجاع بنسبة  80%حتى مبلغ
مبلغ  109ش.ج (حتى مرتين
 162ش.ج (حتى مرتين خالل فترة
خالل فترة االتفاقية).
االتفاقية).
17

نقاهة لألم
الوالدة

من الولد الثالث
من الولد الثالث
استرجاع مالي بنسبة  80%حتى استرجاع مالي بنسبة  80%حتى
مبلغ  277ش.ج.
مبلغ  260ش.ج.

18

نمو الطفل

فيزوترابيا\ عالج وظيفي\
فيزوترابيا)\ عالج وظيفي\
اختصاصي النطق والسمع\ العالج اختصاصي النطق والسمع\ العالج
بالكالم
بالكالم
 30عالجا في السنة في جميع
 30عالجا في السنة في جميع
المواضيع معا.
المواضيع معا.
عالجات في معهد مشمول في عالجات في معهد مشمول في
اتفاقية التسوية -مشاركة مالية اتفاقية التسوية -مشاركة مالية
ذاتية بمبلغ  20ش.ج.
ذاتية بمبلغ  32ش.ج.
عالجات في معهد غير مشمول عالجات في معهد غير مشمول في
االتفاقية -استرجاع مالي بنسبة
في االتفاقية -استرجاع مالي
بنسبة  80%حتى مبلغ  98ش.ج  80%حتى مبلغ  128ش.ج لكل
عالج.
لكل عالج.
طبيب نفسي 15 -عالجا في السنة .طبيب نفسي 15 -عالجا في السنة.
في معهد مشمول في االتفاقية -في معهد مشمول في االتفاقية-
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  104مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  98ش.ج.
ش.ج.
في معهد غير مشمول في االتفاقية-
استرجاع مالي بنسبة  80%حتى
في معهد غير مشمول في
االتفاقية -استرجاع مالي بنسبة مبلغ  67ش.ج.
 80%حتى مبلغ  43ش.ج.
عالجات بالتعبير واإلبداع*
عالجات بالتعبير واإلبداع*
(عالج بالموسيقى\ بالفنون\
بالدراما\ بالحركة\ بالقراءة).
(عالج بالموسيقى\ بالفنون\
بالدراما\ بالحركة\ بالقراءة).
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الفصل
19

20

التغطية
نمو الطفل

"لئوميت الذهبي"
"لئوميت الفضي"
سباحة عالجية*
سباحة عالجية*
رياضة عالجية*
رياضة عالجية*
 30عالجا في السنة
 30عالجا في السنة
في معهد مشمول في االتفاقية -في معهد مشمول في االتفاقية-
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  76مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  44ش.ج
للعالج.
ش.ج للعالج..
* العالجات مشمولة ضمن حصة ركوب خيل عالجي* -استرجاع
العالجات في مجال تطور الطفل مالي بنسبة  80%من التكاليف حتى
في برنامج الخدمات الصحية مبلغ  60ش.ج للعالج.
اإلضافية.
حتى  30عالجا في السنة ( 20عالجا
ضمن حصة العالجات في مجال نمو
حتى  100عالج خالل فترة
الطفل في برنامج الخدمات الصحية
االتفاقية
اإلضافية َو  10عالجات إضافة إلى
هذه الحصة).
*العالجات مشمولة ضمن حصة
العالجات في مجال نمو الطفل في
برنامج الخدمات الصحية اإلضافية.
حتى  100عالج خالل فترة االتفاقية.

مشاكل تبول في معهد مشمول في االتفاقية-
الارادي لدى تغطية لمرة واحدة خالل فترة
األطفال االتفاقية.
بالتزام -مشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  488ش.ج.
باسترجاعات مالية -استرجاع
مالي بنسبة  80%حتى مبلغ
 488ش.ج.

 21تشخيص تربوي تشخيص تربوي-
لعسر التعلم تغطية لمرة واحدة خالل فترة
وتشخيص االتفاقية.
اضطرابات مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  794ش.ج.
اإلصغاء
والتركيز اضطرابات اإلصغاء والتركيز-
تغطية لمرة واحدة خالل فترة
االتفاقية.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  298ش.ج.
 22الطب الوقائي -فحوصات مسح للمديرين-
فحوصات مسح ،مرة كل عامين.
فحوصات مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  855ش.ج
وقائية ،أو  550ش.ج (حسب أقدمية
تشخيص وعالج العضوية في برنامج الخدمات
الصحية اإلضافية).
فحص الدم الخفي-
مرة كل عامين.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  32ش.ج.

في معهد مشمول في االتفاقية-
تغطية لمرة واحدة خالل فترة
االتفاقية.
بالتزام -مشاركة مالية ذاتية بمبلغ
 342ش.ج.
باسترجاعات مالية -استرجاع
مالي بنسبة  80%حتى مبلغ
 674ش.ج.
تشخيص تربوي-
تغطية لمرة واحدة خالل فترة
االتفاقية.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  492ش.ج.
اضطرابات اإلصغاء والتركيز-
تغطية لمرة واحدة خالل فترة
االتفاقية.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  244ش.ج.
فحوصات مسح للمديرين-
مرة كل عامين.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  488ش.ج
أو  269ش.ج (حسب أقدمية
العضوية في برنامج الخدمات
الصحية اإلضافية).
فحص الدم الخفي-
مرة كل عامين.
إعفاء من المشاركة المالية الذاتية.

"لئوميت الذهبي"

"لئوميت الفضي"
الفصل التغطية
- PAP
 '23الطب الوقائي- PAP -
مرة كل عامين.
فحوصات مسح ،مرة كل عامين.
فحوصات مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  31ش.ج .مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  31ش.ج.
كثافة العظام-
وقائية ،كثافة العظام-
-DEXA
تشخيص وعالج -DEXA
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  105مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  105ش.ج
ش.ج
فحص الثدي باألشعة السينية
(مموغرافيا) :مرة كل سنة.
فحص الثدي باألشعة السينية
(مموغرافيا) :مرة كل سنة.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  73ش.ج.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  73ش.ج .منظار القولون االفتراضي-
منظار القولون االفتراضي-
مرة كل خمس سنوات.
مرة كل خمس سنوات.
مشاركة مالية ذاتية 244 -ش.ج.
مشاركة مالية ذاتية 366 -ش.ج .عالجات التنحيف والحمية35 -
عالجات التنحيف والحمية 30 -عالجا في السنة.
عالجا في السنة.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  49ش.ج.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  73ش.ج.
24

25
26
27

28

29
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فحوصات لتخثر الدم الزائد-
فحوصات فحوصات لتخثر الدم الزائد-
بمشاكة مالية ذاتية مخف َّـضة.
مخبرية خاصة بمشاكة مالية ذاتية.
فحوصات الحساسيات
فحوصات الحساسيات
والحساسية للطعام-
والحساسية للطعام-
مشاركة مالية ذاتية (حسب تركيب
مشاركة مالية ذاتية (حسب
الفحص).
تركيب الفحص).
تشخيص وراثي مشاركة مالية ذاتية حسب القائمة مشاركة مالية ذاتية حسب القائمة
متقدم
الحصول على قسيمة تذكرة طائرة
سفر بالطائرة الحصول على قسيمة تذكرة
لسكان إيالت طائرة بمشاركة مالية ذاتية بمبلغ بدون مشاركة مالية ذاتية.
 122ش.ج.
لوازم وأجهزة استرجاع مالي بنسبة  80%حتى استرجاع مالي بنسبة  80%حتى
حد أعلى للجهاز كما هو مفصل حد أعلى (أعلى مما يحصل عليه
طبية
زبائن برنامج "لئوميت الفضي")
في القائمة.
قائمة األجهزة الطبية التي يمكن كما هو مفصل في القائمة.
شراؤها متوفرة لدى المز ّودين قائمة األجهزة الطبية التي يمكن
شراؤها متوفرة لدى المز ّودين
المشمولين في االتفاقية.
المشمولين في االتفاقية.
باإلضافة إلى ذلك هناك قائمة
لوازم وأجهزة بسعر مخف َّـض
ألعضاء برنامج "لئوميت الذهبي"
فقط متوفرة في صيدليات
الصندوق.
مشاركة مالية ذاتية مخف َّـضة
لوزام ومعدات مشاركة مالية ذاتية كما هو
كما هو مفصل في قائمة اللوازم
للعظام مفصل في قائمة اللوازم
والمعدات المشمولة في اتفاقية والمعدات المشمولة في اتفاقية
التسوية.
التسوية.
تخفيض في األسعار حسب
تخفيض في األسعار حسب
أدوية
القائمة.
القائمة.
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"لئوميت الذهبي"
"لئوميت الفضي"
الفصل التغطية
 30تطعيمات لخارج استرجاع مالي بنسبة  80%حتى استرجاع مالي بنسبة  80%حتى
مبلغ  855ش.ج.
مبلغ  427ش.ج.
البالد
31

تصاريح طبية مشاركة مالية ذاتية حسب قائمة مشاركة مالية ذاتية مخف َّـضة
التصاريح المشمولة في االتفاقية .حسب قائمة التصاريح المشمولة
في االتفاقية.

32

عين واحدة-
عملية بالليزر عين واحدة-
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  4650مشاركة مالية ذاتية بمبلغ 4096
ش.ج.
ش.ج.
عينان اثنتان-
عينان اثنتان-
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  9299مشاركة مالية ذاتية بمبلغ 7918
ش.ج.
ش.ج.

33

العالج بطريقة -IDET
عالجات األلم العالج بطريقة -IDET
تغطية مرة واحدة خالل فترة تغطية مرة واحدة خالل فترة
االتفاقية.
االتفاقية.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  7669مشاركة مالية ذاتية بمبلغ 6135
ش.ج.
ش.ج.

34

استرجاع مالي بنسبة  80%من
جهاز
 ART ASSISTالتكاليف وحتى مبلغ  244ش.ج
شهريا.
استرجاع حتى  3أشهر خالل
فترة االتفاقية.
الصدفيّة عالج في حمامات البحر الميت-
استرجاع بنسبة  20%وحتى مبلغ
 34ش.ج باإلضافة إلى االستحقاق
بموجب سلة الخدمات.

استرجاع مالي بنسبة  80%من
التكاليف وحتى مبلغ  427ش.ج
شهريا.
استرجاع حتى  3أشهر خالل فترة
االتفاقية.
عالج في حمامات البحر الميت-
استرجاع بنسبة  20%وحتى مبلغ
 34ش.ج باإلضافة إلى االستحقاق
بموجب سلة الخدمات.

36

األداء الجنسي  12عالجا
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ 172
ش.ج لكل عالج.
فحص  -N.P.Tمشاركة مالية
ذاتية بمبلغ  415ش.ج.

 24عالجا
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ 123
ش.ج لكل عالج.
فحص  -N.P.Tمشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  415ش.ج.
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الطب المكل مشاركة مالية ذاتية كما هو
مفصل في االتفاقية.

مشاركة مالية ذاتية كما هو مفصل
في االتفاقية.
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"لئوميت الفضي"
الفصل التغطية
 38طب الرياضة فحوصات للرياضيين-
خالل جهد -مشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  90ش.ج.
خالل الراحة -مشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  49ش.ج.
فحوصات اللياقة للعمل في الغوص
والطيران والهبوط المظلي:
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  61ش.ج.
معالجة وتأهيل اإلصابات
الرياضية-
 36عالجا في السنة.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  55ش.ج.
حمية للرياضيين-
 30عالجا في السنة.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  56ش.ج.

"لئوميت الذهبي"
فحوصات للرياضيين-
خالل جهد -مشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  90ش.ج.
خالل الراحة -مشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  49ش.ج.
فحوصات اللياقة للعمل في الغوص
والطيران والهبوط المظلي:
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  49ش.ج.
معالجة وتأهيل اإلصابات الرياضية-
 36عالجا في السنة.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  55ش.ج.
حمية للرياضيين-
 35عالجا في السنة.
مشاركة مالية ذاتية بمبلغ  55ش.ج.
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خدمات بصرية قائمة بالخدمات بأسعار مخف َّـضة
ألعضاء برنامج الخدمات الصحية
اإلضافية.
نظارات بصرية لألطفال واألوالد
حتى سن  18عاما بمشاركة مالية
ذاتية بمبلغ  21ش.ج من النوعيات
التي يصل سعرها الشامل (يشمل
اإلطار  +العدسات) إلى  650ش.ج
في شبكة "لئوميت أوبتيكا"
(عدسات حتى رقم  6وحتى
سليندر .)2
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خدمات في بيت زيارة طبيب -مشاركة مالية ذاتية
الزبون بمبلغ  58ش.ج.
أخذ عينات دم -مشاركة مالية
ذاتية بمبلغ  95ش.ج.

قائمة بالخدمات بأسعار مخف َّـضة
ألعضاء برنامج الخدمات الصحية
اإلضافية.
نظارات بصرية لألطفال واألوالد
حتى سن  18عاما بمشاركة مالية
ذاتية بمبلغ  21ش.ج من النوعيات
التي يصل سعرها الشامل (يشمل
اإلطار  +العدسات) إلى  650ش.ج
في شبكة "لئوميت أوبتيكا"
(عدسات حتى رقم 6
وحتى سليندر .)2
زيارة طبيب -مشاركة مالية ذاتية
بمبلغ  48ش.ج.
أخذ عينات دم -مشاركة مالية
ذاتية بمبلغ  83ش.ج.

 41عالجات األسنان في المعاهد المشمولة في االتفاقية في المعاهد المشمولة في االتفاقية
فقط:
فقط:
عالجات أسنان – تخفيض بنسبة عالجات المحافظة على سالمة
أسنان لألطفال واألوالد في سن
 10%عن أسعار المعهد.
 14-18عاما بمشاركة مالية ذاتية
عالجات العظام واألسنان
لألطفال -تخفيض بنسبة  15%بمبلغ  21ش.ج.
عالجات أسنان – تخفيض بنسبة
عن أسعار المعهد.
برنامج عالجات -مرة كل ثالث  25%عن أسعار المعهد.
عالجات العظام واألسنان
سنوات – مجانا.
تنظيف األسنان – مرة كل سنة لألطفال -تخفيض بنسبة  35%عن
أسعار المعهد.
بتخفيض بنسبة .50%
برنامج عالجات -مرة كل ثالث
سنوات – مجانا.
تنظيف األسنان – مرتين كل سنة
بتخفيض بنسبة .50%
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برنامج "لئوميت" الفضي\ الذهبي
كل ما أردتم معرفته

هل واجهتكم مسائل وقضايا أخرى؟
ال تترددوا! اتصلوا بنا ويسعدنا أن
نجيبكم في كل موضوع وقضية
 1-700-507-507أو  *507من كل هاتف محمول
وعلى موقعنا على شبكة اإلنترنت:
www.leumit.co.il

هذه المادة مقدمة كمعلومات لألعضاء المؤمَّ نين في "لئوميت"
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