مساهمات ،حدود أقصى للدفع ،وإعفاءات من
رسوم الخدمات الطبية في "لئوميت"

مح َّدثة حتى يوم  20أيلول 2016

أ .نسبة مساهمة الزبون في الخدمات الطبية الملزمة بالدفع
المساهمة الفصلية

مساهمة الزبون بالشيكل الجديد

الخدمات الطبية

مساهمة الزبون بالشيكل الجديد لكل عالج

تصريف الرئتين لمعالجة مرضى cf

الحد األعلى لالسترجاع  109ش.ج للعالج

العالج السيكولوجي عن
طريق معالج مستقل

مساهمة الزبون بالشيكل الجديد

الطبيب المهني
₪25
المعاهد والعيادات الخارجية
₪33
خبيرة الحمية
₪25
العالج الطبيعي (فيزوترابيا) للفصل ₪32
العالج بالنطق للبالغين
₪30
دفع المساهمة هو لكل فصل

معاهد نمو الطفل
₪30
يوم ترقيد تمريضي مركب
₪125
فحص الزالل الجنيني
₪59
تطعيم للحساسية
₪29
تطوير الصحة
₪10
إدخال جهاز منع الحمل إلى الرحم ₪285
أولتراساوند للشفافية القفوية
₪42
الزبونة التي يزيد عمرها عن  35عاما عند ابتداء حملها -على حساب وزارة الصحة.
فحص ماء السلى
للزبونة التي تبلغ من العمر حتى  35عاما ونتائج الزالل الجنيني أقل من نسبة
 1:380على حساب الصندوق.مستحضر طبي لم ُيسجل له بديل عام:
دواء يصل سعره إلى  16ش.ج -سعر الدواء.
دواء يتراوح سعره بين  16ش.ج و 123ش.ج 16 -ش.ج
شراء دواء مشمول في السلة
دواء يزيد سعره عن  123ش.ج 15% -من سعر الدواء.
وبوصفة طبيب
مستحضر طبي ُسجل له بديل عام:
 10%من سعر الدواء او  16ش.ج ،األعلى من بينهما.
اإلقامة في الفندق أو في شقة مستأجرة في البحر الميت خاضع
للمستندات -استرجاع حتى  30ليلة في السنة بقيمة  70%من التكلفة
اإلقامة في البحر الميت لمرضى
الفعلية وحتى مبلغ  276ش.ج لليلة.
الصدفية بموجب توصية طبيب
الحد األدنى لإلقامة هو عشرة أيام متوالية.
الجلد
بدون إقامة في الفندق -استرجاع تكاليف السفر بالمواصالت العامة حتى
مبلغ يعادل أقصاه االسترجاع مقابل اإلقامة في الفندق.
عالجات األسنان لألطفال
₪23
فحص مسطح عنق الرحم ليس
₪92
ضمن التوجيهات

العالج األول
ما بعد العالج األول
العالج الجماعي

لوازم ومعدات

جهازلمعالجةالتنفس()BPAPبموجب
توصيةطبيبالرئتين
جهاز CPAP

حقنلالستخدامالذاتي،إبرو ُعصيات
لمرضىالسكري
ضمادة الضغط
جهاز سمع (للمستحقين بموجب
توجيهات السلة) األعمار 18-29
جهاز سمع (للمستحقين بموجب
توجيهات السلة) األعمار 30-64
جهاز سمع (للمستحقين بموجب
توجيهات السلة) األعمار  65عاما
فما فوق
دعم تنفسي بواسطة األكسجين

₪56
₪134
₪61

مساهمة الزبون

مساهمةالزبونبنسبة20%
مساهمة الزبون بنسبة70%
مساهمةالزبونبنسبة10%
مساهمة الزبون بنسبة40%
السقف األعلى لمساهمة الصندوق هو  3,475ش.ج لكل أذن ،مرة كل
ثالث سنوات .االستحقاق هو للجهاز بواسطة التزام الصندوق.
السقف األعلى لمساهمة الصندوق هو  1,910ش.ج لكل أذن ،مرة كل
سنة .االستحقاق هو لالسترجاع أو للجهاز بواسطة التزام الصندوق.
السقف األعلى لمساهمة الصندوق هو  3,475ش.ج لكل أذن ،مرة كل
ثالث سنوات .االستحقاق هو للجهاز بواسطة التزام الصندوق.
مساهمة الزبون بنسبة10%

مساهمة الزبون بالشيكل الجديد
₪75

خدمات طوارئ طبية
مراكز الطوارئ المتعاقدة مع
الصندوق في ساعات المساء والليل
زيارة الطبيب للبيت خالل ساعات  85ش.ج للزبائن بدون برنامج طبي مكمل
المساء والليل (بواسطة مزودين
 58ش.ج ألعضاء "لئوميت الفضي"
متعاقدين مع الصندوق)
 48ش.ج ألعضاء "لئوميت الذهبي"

الخدمات اإلدارية

مساهمة الزبون بالشيكل الجديد

الدفع مقابل نسخة عن الملف الطبي  96ش.ج للملف وحتى حد أقصى يبلغ الدفع مقابل  5ملفات في السنة.
(ألسباب غير مشمولة في القانون)
شهادة\ تصديق طبي
₪106
استصدار بطاقة ممغنطة ،إذا لم
₪12
تمض سنتان بعد على االستصدار
السابق ،باستثناء حاالت السرقة

مقدم كمعلومات للزبون

ب .تفصيل التخفيضات واإلعفاءات في الشريحة السكانية

المساهمة في الخدمات المساهمة في األدوية المشمولة في
السلة
الطبية
إعفاء في كل ما يتعلق بمرضهم.
إعفاء
إعفاء بنسبة 50%
إعفاء

الشريحة السكانية

المرضى المصابون بأمراض خطيرة*
المواطنون القدامى (المسنون) الذين يتلقون
مخصصات ضمان الدخل (بموجب تقرير من
التأمين الوطني)
المسنون البالغة أعمارهم  72عاما فما فوق
الحاصلون على مخصصات اإلعاقة ،والحاصلون إعفاء
على مخصصات التنقل -حتى سن  18عاما َو 3
أشهر (بموجب تقرير من التأمين الوطني)
مصابو حوادث العمل الذين يعترف بهم التأمين إعفاء من كل ما يتعلق
بإصابتهم المعترف بها.
الوطني

إعفاء من كل ما يتعلق بإصابتهم
المعترف بها.

مصابو حوادث السير بعد إبراز تصديق من
الشرطة

إعفاء من كل ما يتعلق
بإصابتهم المعترف بها.

إعفاء من كل ما يتعلق بإصابتهم
المعترف بها.

مواطن مسن عاصر الحرب العالمية الثانية
ومحتاج
معاق يحصل على دعم بموجب قانون معاقي
الحرب ضد النازيين من أسرى صهيون
الناجون من المحرقة النازية الذين تعترف بهم
سلطة الناجين من المحرقة النازية

إعفاء

إعفاء من كل ما يتعلق بإصابتهم
المعترف بها.
إعفاء بنسبة 50%

إعفاء من كل ما يتعلق
بمرضهم

إعفاء كامل

إعفاء بنسبة 10%

* كما نص عليه القانون :مرضى غسيل الكلى (الدياليزا) ،السرطان ،اإليدز ،غوشيه ،CF ،ثالسيميا (فقر الدم) ،هيموفيليا (الناعور) ،السل.
باستثناء زيارة الطبيب المهني (المختص).
.

ج .الحد األقصى للدفع

نوع الشريحة السكانية
عموم زبائن الصندوق

الحد األقصى للدفع

المساهمات في الخدمات الطبية المشمولة في السلة ال تزيد عن  220ش.ج للعائلة
عن كل فصل.
المساهمات في الخدمات الطبية المشمولة في السلة ال تزيد عن  110ش.ج للعائلة
عن كل فصل.
الحد األعلى للمساهمات في األدوية والمعدات التي تبلى والمشمولة في السلة945 :
ش.ج لكل فصل.
 50%من الحد األقصى للمريض المزمن.

المواطنون القدامى ،والقادمون الجدد
في السنة األولى
المرضى المزمنون كما ينص عليهم
القانون*
المرضى المزمنون الذين بلغوا سن
التقاعد وتُدفع عنهم مخصصات بموجب
قانون تأمين الدخل
الحد األقصى للدفع الشهري مقابل شراء الغذاء الدوائي هو 694ش.ج
غذاء دوائي (للمستحقين بموجب
توجيهات السلة)

* ينص القانون على أن المريض المزمن هو من كان في إحدى الحاالت التالية :المريض الذي ُسجل له تشخيص ُيعرف كمرض
مزمن ،والمريض الذي يتناول دواء ُع ّرف على أنه دواء مزمن ،والمريض الذي يتناول بشكل ثابت ومتواصل دواء لمدة  6أشهر.

السفريات للغايات الطبية
السفريات

مساهمة الزبون

سفرة بسيارة إسعاف تابعة لنجمة داود ال يترتب على الزبون دفع أي مساهمة.
الحمراء انتهت بالترقيد في المستشفى
سفرة بسيارة إسعاف تابعة لنجمة داود مساهمة الزبون بنسبة  100%من التكلفة المحددة في نجمة داود الحمراء
الحمراء لم تنته بالترقيد في المستشف
سفرة بسيارة إسعاف تابعة لنجمة مساهمة الزبون بنسبة  50%من التكلفة المحددة في نجمة داود الحمراء
داود الحمراء (ناتان أو أتان) لم تنته
بالترقيد في المستشفى
السفر بالمواصالت العامة :ال توجد مساهمة من ازبون .السفر بسيارة اإلسعاف\
مرضى السرطان ومرضى غسيل
سيارة األجرة (بتصديق مسبق من الصندوق) :مساهمة الزبون بنسبة .50%
الكلى (الدياليزا)
عندما يكون السفر بسيارة خصوصية ُيدفع للمريض مبلغ يساوي ثمن لتر وقود
واحد عن كل  10كم.

زيارة غرفة الطوارئ

 .1ينص القانون على أن العالج الطبي في غرفة • اإلخالء بواسطة سيارة إسعاف تابعة لنجمة داود
الطوارئ ينطوي على دفع .يتم إعفاء المرضى الحمراء ،من الشارع /من مكان عام ،بعد التعرض
إلصابة مفاجئة.
من الدفع في الحاالت التالية:
• األطفال حتى سن شهرين الذين ُينقلون بعد
• الزبون الذي توجه بكتاب خطي طبي /االستمارة
الظهور الفجائي للحرارة العالية (أكثر من .)C38.5
.17
• المرضى المحتاجون لغسيل الكلى (الدياليزا).
• الزبون الذي جرى ترقيده حتى وإن لم يكن
• الزبون المصاب نتيجة العنف في العائلة ،أو
بحوزته كتاب خطي طبي /االستمارة .17
ضحية االعتداء الجنسي.
• مصاب بحادث عمل يحمل استمارة ب.ل /250
ب.ل .283
 .2من يراجع غرفة الطوارئ بين الساعة 01:00
• مصاب بحادث سير أبرز تصديقا من الشرطة.
ليال والساعة  06:00صباحا ،لسبب غير
• طالب أصيب في حادث وقع له في نطاق المدرسة
مشمول في القانون ،أو في الحاالت التي تبين
وبحوزته تصديق من المدرسة.
فيها الحقا أنه كان هناك سبب طبي يبرر
• أي كسر جديد.
مراجعة غرفة الطوارئ -يدفع رسوما مخفضة
• خلع حاد في الكتف أو في المرفق.
بقيمة  210ش.ج (التعرفة الرسمية المعتمدة
• جرح يتطلب قطبا أو لحمه بأي وسيلة أخرى.
حتى شهر كانون الثاني  ،)2016ويجري
• استنشاق جسم غريب إلى مجاري التنفس.
تحديث الرسوم من حين إلى آخر بموجب
• دخول جسم غريب إلى العين.
تعرفة تحددها وزارة الصحة.
• عالج مرض السرطان /الهيموفيليا (الناعور)/
التليف الكيسي.
 .3مراجعة غرفة الطوارئ في الحاالت غير
• آالم المخاض.
المشمولة في قائمة اإلعفاءات المسجلة أعاله
تستوجب دفع مساهمة بقيمة  600ش.ج
بدال من الرسوم الكاملة المنشورة في تعرفة
وزارة الصحة.

