(נספח א' -במדריך לשירותי בריאות נוספים  /2010-2011עודכן לאחרונה ביום )11/1/2012

נספח א'  -במדריך לשירותי בריאות נוספים 2011-2010
(עודכן לאחרונה ביום )11/1/2012
אביזרים רפואיים
להלן רשימת אביזרים המזכים בהחזר הוצאות מ"מגן כסף" ו"מגן זהב" בכפוף לאמור בסעיפים  14ו.34 -
הזכאות בנספח זה הינה להחזר עבור רכישה פרטית.
רשימת אביזרים רפואיים הניתנים לרכישה בתשלום השתתפות עצמית אצל ספקים שבהסכם מפורטת
בנספח ב'**
שם האביזר
 )1אטמים לאוזניים – בהתאמה אישית -
לאחר השתלת כפתורים בעור התוף או
קרע בעור התוף בלבד.
 )2גרביים אלסטיים
 )3חגורה אורטופדית:
א .חגורת גב מוכנה (ממדף) -
איטלקית ,יפנית ,סגירה כפולה ,צנחנים,
מצולבת ,לומבו ,סקרו ,עם  4מוטות ,עם
כרית אוויר ,אבדומי ללא מוטות.
ב .חגורת גב חצי מוכנה –
ללא התאמה אישית.
ג .חגורת גב חצי מוכנה בהתאמה אישית.
פירוט 3 :נקודות 4 ,נקודות,
מסגרת ,טיילור,CORSET ,
 ,CASHג'ואט.
 )4חגורת גב מתקנת:
א .חגורת גב מתקנת  -עד גיל – 18
בהתאמה אישית.
פירוט :בוסטון ,ג'ואט ,מילווקי,
 ,SPINE COREשנו,TLSO ,
.BODY JACKET
ב .חגורת גב מתקנת למבוגר
מגיל BODY JACKET – 18
בהתאמה אישית.
ג .מכשיר אלקטרוני ליישור הגב -
עד גיל  – 18בהתאמה אישית.
 )5חגורת שבר לצלעות – (אשה/גבר).

תעריף תקרה להחזר *
"מגן-זהב"
"מגן-כסף"

הערות

₪ 149

₪ 373

אחת לשנת חברות

₪ 179

₪ 452

אחת לשנת חברות

₪ 166

₪ 417

₪ 372

₪ 937

₪ 744

₪ 1,870

₪ 1,487

₪ 3,741

₪ 1,487

₪ 3,741

₪ 1,487

₪ 3,741

₪ 49

₪ 124

אחת לשנת חברות

אחת לשנת חברות

אחת לשנת חברות

* ההחזר הינו על פי עלות האביזר בפועל בשיעור  33%מהעלות בפועל ב"מגן כסף" ו 83% -מהעלות בפועל
ב"מגן זהב" ועד לתעריף התקרה כמצוין בטבלה ,לפי הנמוך ובכפוף להערות הספציפיות שבטבלה.
** במקרים בהם אביזר רפואי מופיע הן בנספח א' והן בנספח ב'  -תינתן השתתפות עבור רכישת אביזר אחד
בלבד במהלך תקופת הזכאות ,כפי שהיא מופיעה בטבלה.
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שם האביזר

תעריף תקרה להחזר *
"מגן-זהב"
"מגן-כסף"

הערות

 )6חגורת בקע ):)HERNIA

א .חד צדדית – בהתאמה אישית.
ב .חד צדדית  -מוכנה (מדף).
ג .חגורה דו צדדית – בהתאמה אישית.
ד .דו צדדית – מוכנה (מדף).
ה .קפיץ חד צדדית – בהתאמה אישית.
ו .קפיץ דו צדדית – בהתאמה אישית.

₪ 145
₪ 91
₪ 207
₪ 136
₪ 207
₪ 454

₪ 364
₪ 230
₪ 519
₪ 343
₪ 519
₪ 1,143

 )7עזרי הליכה :מקל הליכה טריפוד,
קוודריפוד ,קביים מכל הסוגים.

₪ 279

₪ 702

 )8מכשיר שיקומי או טיפולי לגפיים
ולאצבעות (כולל תומכים ומגנים):
א .בהתאמה אישית.
ב .תומכים ומגנים (מדף).
 )9אביזרים לשמיעה:
אביזר עזר לשמיעה (באישור מוקדם של
קלינאית תקשורת מחוזית).

₪ 855
₪ 200

₪ 2,149
₪ 503

₪ 691

₪ 1,739

אחת לשנת חברות

אחת לשתי שנות חברות,
לאוכלוסיה שאינה זכאית
להשתתפות  100%של
משרד הבריאות.
אחת לשנת חברות

אחת לשתי שנות חברות

* ההחזר הינו על פי עלות האביזר בפועל בשיעור  33%מהעלות בפועל ב"מגן כסף" ו 83% -מהעלות בפועל
ב"מגן זהב" ועד לתעריף התקרה כמצוין בטבלה ,לפי הנמוך ובכפוף להערות הספציפיות שבטבלה.
**במקרים בהם אביזר רפואי מופיע הן בנספח א' והן בנספח ב'  -תינתן השתתפות עבור רכישת אביזר אחד
בלבד במהלך תקופת הזכאות ,כפי שהיא מופיעה בטבלה.

שם האביזר

תעריף תקרה להחזר *
"מגן-זהב"
"מגן-כסף"

הערות
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 )10נעליים אורטופדיות רפואיות
בהתאמה אישית ובניה מיוחדת
במקרים הבאים:
א .לחולים במחלה ראומטית עם עיוות ניכר
של כף הרגל.
ב .לחולי סוכרת הלוקים ב -
חסר אצבעות.
נזק עצבי פריפרי.
היסטוריה של כיבים.
נטייה לכיבים.
הפרעה לזרימת הדם או נמק.
עיוות כף רגל.
ג .לחולים אחרי כריתה חלקית של כף הרגל.
ד .שיתוק שרירים.
 )11פאה לחולה אונקולוגי
 )12פרוטזה חיצונית לשד
 )13רצועות או מכשיר לאבדוקציה
לתינוקות.
)14
א .צווארון פילדלפיה עם או בלי חור.
ב .צווארון רך (ספוג) ,פלסטיק ,קשיח.
ג .צווארון פילדלפיה  +מייצב.
ד .צווארון  – SOMIבהתאמה אישית.
ה .תומכים ומגנים לכתף.
 )15חגורת בטן
 )16חגורת היריון
 )17חבישת לחץ

₪ 257

₪ 646

₪ 559
₪ 172

₪ 1,406
₪ 433

₪ 167

₪ 420

₪ 55
₪ 41
₪ 165
₪ 465
₪ 165
₪ 83
₪ 104

₪ 137
₪ 104
₪ 414
₪ 1,168
₪ 414
₪ 209
₪ 260

---

₪ 4,696

אחת לשנת חברות.
לאוכלוסיה שאינה זכאית
להשתתפות  100%של
משרד הבריאות.

אחת לשנת חברות
אחת לשנת חברות
פעמיים בכל שנת חברות

אחת לשנת חברות

אחת לשנת חברות
אחת לשנת חברות
אחת לשנת חברות
השלמה ל 83% -מעבר
להשתתפות הקופה ()60%

* ההחזר הינו על פי עלות האביזר בפועל בשיעור  33%מהעלות בפועל ב"מגן כסף" ו 83% -מהעלות בפועל
ב"מגן זהב" ועד לתעריף התקרה כמצוין בטבלה ,לפי הנמוך ובכפוף להערות הספציפיות שבטבלה.
**במקרים בהם אביזר רפואי מופיע הן בנספח א' והן בנספח ב'  -תינתן השתתפות עבור רכישת אביזר אחד
בלבד במהלך תקופת הזכאות ,כפי שהיא מופיעה בטבלה.

