
הערכה טרום ניתוחית

חברי "מכבי זהב" ו"מכבי שלי" זכאים לקבל השתתפות בניתוח פרטי, המבוצע על ידי מנתח/ת פרטי/ת )שאינו/ה רופא/ת 
מכבי(, בכל בית חולים פרטי, ובמסגרת שר"פ הדסה ושערי צדק בירושלים. אם החלטת לעבור ניתוח פרטי, יש לפנות לקבלת 

אישור ו"הערכה טרום ניתוחית", אשר נותנת לך מידע לגבי זכאותך, שיעור ההשתתפות בהוצאותיך וכל פרט חשוב נוסף.

שימ/י לב: האישור המקדים הוא בשבילך, להכרת זכויותיך והבטחתן.

לפני ניתוח

לקבלת מידע על השתתפות "מכבי זהב", "מכבי שלי" )הערכה טרום ניתוחית( אנו זקוקים לפרטים הבאים:

פרטים מזהים:
  שם פרטי ושם משפחה

  מספר תעודת זיהוי כולל ספרת ביקורת
  מספר טלפון ו/או מספר טלפון נייד

פרטי הניתוח:
  מסמך רפואי המפרט את הפעולה העומדת להתבצע

  שם המנתח/ת הפרטי/ת
  שם בית החולים הפרטי שבו עומדת להתבצע הפעולה

  תאריך הניתוח

 לניתוח בבית חולים אסותא – יש לשלוח למוקד אסותא לפקס – 03-7645869.
 לניתוח בבית חולים שר"פ הדסה בירושלים - יש לפנות למשרדי השר"פ בטל': 02-6778899.

 לניתוח בבית חולים שר"פ שערי צדק בירושלים - יש לפנות ל משרדי השר"פ בטל': 02-6666134. 
לניתוח בבית חולים פרטי אחר, יש לפנות למרכז ניתוחי "מכבי זהב" לפקס שמספרו 03-7958615 או באמצעות הדואר 

.magensurg@mac.org.il האלקטרוני בכתובת

אנא ציינ/י מס' פקס, כתובת דוא"ל, או כל דרך אחרת בה תעדיפ/י לקבל את תשובתנו. עם קבלת המסמכים, בקשתך תיבדק 
ותשובה תשלח אליך בכתב בתוך 4 ימי עבודה.

לאחר ניתוח

לקבלת החזר מ"מכבי זהב" יש להמציא את המסמכים הבאים:
  קבלות וחשבוניות מקוריות של כל אחד מנותני השירות להם שילמת )מנתח, בי"ח וכו'(

  דוח ניתוח

לקבלת החזר ניתן לפנות באחת מהדרכים הבאות:
 משלוח המסמכים ישירות בדואר רשום אל מרכז אישורים לניתוחי "מכבי זהב" בכתובת:. 1

מרכז מידע ואישורים לניתוחי "מכבי זהב", רח' המרד 27, ת.ד 50493, תל אביב, מיקוד 68125

פנייה למרכז הרפואי בו מתבצע הניתוח באמצעות מעטפת "אל תור".. 2

פנייה למרכז הרפואי בו מתבצע הניתוח באמצעות מתאמת השירות.. 3

שימ/י לב! במידה ועל פי דוח הניתוח, בוצעה בפועל פעולה שונה מזו שלגביה ניתנה הערכה טרום ניתוחית, ההחזר ייקבע 
בהתאם לפעולה שבוצעה בפועל. 

עם קבלת המסמכים המקוריים במרכז המידע והאישורים לניתוחי "מכבי זהב" ואישורם, ההחזר יבוצע בתוך 30 יום ובכפוף 
למועדי ההעברות במכבי. הזיכוי יועבר לחשבון הבנק ממנו יורדים ההיטלים למכבי, או באמצעות המחאה שתשלח אליך 

בדואר רשום.

*אופן העברת התשלום נקבע על פי גובה ההחזר, אמצעי התשלום של החבר בהתאם לכללי מכבי.
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