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    Student Platinum – גילוי נאות , כתב שרותהנדון : 

  

  

  להלן תמצית כתב השרות , מודגש כי השרות כפוף לתנאים המפורטים בכתב השרות המלאה.

  

 

o  דמי רווחה   אשר שלמוסטודנטים וסטודנטיות  הכיסוי ניתן עבור. 

  

 

o .מזמין כתב השירות אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב 

 

o   תקופת הכשרה . ללא,  30.09.2020ועד  01.10.2019תקופת כתב השירות החל מ 

  
  

o  24/7הכיסוי מורחב לכסות . 

 

o .הכיסוי מורחב לכסות מקרים שהתרחשו בזמן שירות מילואים פעיל 

  

 

o .מובהר כי השירותים מסופקים במדינת ישראל בלבד  הכיסוי מורחב לכסות מקרים שהתרחשו בחו"ל
 ועפ"י תנאי כתב השירות המלאים.

 

o  65ועד גיל  18הכיסוי יתאפשר החל מגיל  . 

  

 

o  / אזרחי מדינת ישראל בלבד.הכיסוי יתאפשר עבור תושבי  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  Student Platinumתמצית השירותים והשתתפויות עצמיות 

מתן הפניה למיון עפ"י  לרבות,  24/7שירות יעוץ עם רופא כללי זמין  – ייעוץ רפואי כללי טלפוני

  הצורך ועפ"י שיקול הדעת המקצועי של הרופא.

  בגין פינוי באמבולנס מהבית לבית החולים. פינוי רפואי וטיפול בחירום , לרבות החזר כספי

  :הבאים הטיפולים סוגי את הכוללים בשנה טיפולים 12רפואה משלימה , 

o מחטים דיקור – אקופונקטורה טיפולי מתן.  

o הרגליים בכפות ולחיצות עיסוי – רפלקסולוגיה טיפולי מתן.  

o הגוף בכל האצבעות בעזרת ועיסוי לחיצה – שיאצו טיפולי מתן.  

o ושרירים עצמות, השלד במערכת טיפול – אוסטיאופתיה טיפול מתן.  

o והחוליות השדרה בעמוד וטיפול עיסוי – כירופרקטיקה טיפולי מתן.  

o טבעיים מחומרים מיוחדות תרופות באמצעות טיפול – הומיאופתי טיפול מתן.  

o נכונים תנועה הרגלי הקניית בעזרת טיפול – פלדנקרייז טיפולי מתן.  

o אלקטרוני מכשיר י"ע רפואית בבעיה לטיפול טכניקה – פידבק-ביו טיפולי.   

o למטופל אישית ובהתאמה טבעית בשיטה בגוף טיפול – נטורופאתי טיפול מתן.  

o תפקודיות יכולת ושיפור התנועה במערכת בעיות של ומניעה שיקום– פיזיותרפיה טיפולי 

  .בגוף איברים של רחב במגוון

  .למטופל תזונה תכנית של אישית התאמה – דיאטטי ייעוץ קבלת

  בשיטת הדיקור הסיני ובשילוב צמחי מרפא על פי הצורך. -   גמילה מעישון

מתן טיפול להפגת מתחים, באחד מן התחומים הבאים: שיאצו, רפלקסולוגיה,  - הפגת מתחים

טיפוליות פגישות  10השירות כולל סדרה בת  אקופונקטורה, שיטת אלכסנדר, יוגה, פלדנקרייז.

  בשנה.

  Case Manager -רופא מלווה מחלה 

מינוי רופא מומחה אשר ישמש  ם.מחלות שבכיסוי : סרטן, מחלות לב, מחלת הסוכרת, יתר לחץ ד

,שיקום בהתאם לצרכי המקרהרפואי -וצוות פארהליווי וייעוץ על ידי אחות  ,כמנהל רפואי אישי

מפגש עם רופא ברפואת כאב  -כאב מרפאת ,מפגשי טיפול עם מרפא בעיסוק 12 –בעיסוק  ריפוי

אל מול רשות המיסים והמוסד  בדבר מימוש זכויות עקב מצב רפואי(ע"י רו"ח)  יעוץ ,לצורך מעקב

סיכום כל המסמכים הרפואיים לידי דו"ח רפואי מסכם על ידי המנהל הרפואי  ,לביטוח לאומי

  .האישי

d opinionSecon –   

יעוץ והכוונה לפני ניתוח באמצעות רופא מומחה, הערכה טרום ניתוח, סיכוני הרדמה ,הערכת 

 תחלואה והערכת השפעת מחלות רקע .

 וכן בדיקות השלמה טרום ניתוח בתור מהיר :

� MRI  ,C.T  ,C.T.C  .אולטרסאונד , ממוגרפיה ,  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

  
   השתתפות עצמית 

  
 המנוי ישלם השתתפות עצמית ישירות לנותני השירות כמפורט להלן: 

 

  

  

  בע"מ.השירות נטלי שירותי רפואה  ספק *

  דמי כתב השירות. *כל האמור לעיל בכפוף לתשלום מלאה של

  *ט.ל.ח כל האמור לעיל בהתאם לתנאי כתב השירות המלאים.

  

  

  בברכה , 

  בריאות ישיר שירותי רפואה בע"מ

  סוג המפגש 

  
  סוג השירות 

כל פגישה נוספת (עד   מפגש ראשון 

  לתקרת המפגשים)

  ללא השתתפות עצמית   24/7יעוץ רפואי כללי טלפוני 

  פינוי רפואי וטיפול בחירום
החזר אחד בלבד ₪,  1,000-מקסימום תקרה להחזר 

  ₪  500סף פיצוי של  לכל שנה.

  ₪  75  ₪  75  טיפולים ברפואה משלימה ופיזיותרפיה  ,בכפוף לקבלת הפניה מרופא

  ₪  55  ₪  55  טיפולי פיזיותרפיה 

  ₪  75  ₪  75  יעוץ דיאטטי ותזונה נכונה

  ₪  75  ₪  75  גמילה מעישון 

  ₪  75  ₪  75  הפגת מתחים 

  

  רופא מלווה מחלה 

  לפגישה, עד שלוש פגישות לתקופה. ₪ 120 -רופא אישי מלווה

  השתתפות עצמית.₪  120 -רופא כאב

אל מול רשות המיסים  ,₪  120מגובה ההחזר או  15% -מימוש זכויות

 .והמוסד לביטוח לאומי

  טיפולים לתקופה. 12לכל ביקור,עד ₪  45 -מרפא בעיסוק

 ללא השתתפות עצמית. -שירותי אחות

 עצמית.ללא השתתפות  -שירותי עו"ס

  

    

 Second - שירות רופא ממומחה ובדיקות בתור מהיר טרום ניתוח 

opinion  

₪  C.T – 250בדיקת ₪ ,  MRI – 500  /  ₪C.T cardiac – 750בדיקת 

  ₪ . 250 –ממוגרפיה ₪ ,  250 –, אולטרסאונד 

    


