
סוג / הנושא 

הטיפול

/ סל

ן"שב
הערותמאוחדתלאומיתמכביכללית

25עד 

מטופל שקיבל השתתפות ברכישת מכשיר לימפה פרס 

אינו זכאי לקבל בנוסף טיפול לניקוז לימפטי מכל סוג 

שהוא

אישור טיפולים 

מעבר למכסה

, במקרים חריגים וכשמדובר בחולים אונקולוגיים בלבד

יוכל המנהל הרפואי של המחוז על סמך חוות דעת של 

להגדיל את מכסת , "כללית"גורם מקצועי מוסמך של ה

.הטיפולים מעבר לכך

מי /פיזיותרפיסט מחוזי 

מטעמו

 טיפולים 18סדרה נוספת של 

בתשלום השתתפות עצמית 

לאחר אישור וועדה - 50%

מחוזית

פיזיותרפיסט מחוזי

תשלום היטל רבעוניתשלום היטל רבעוניתשלום היטל רבעוניתשלום היטל רבעוניהשתתפות עצמית

₪ 180
/ במקרים בהם אין לקופה פתרון במסגרת המכונים שלה 

שבהסדר

י גורם מקצועי בקופה ובצרוף "מותנה באישור מראש ע

קבלה מקורית/חשבונית מס

ההחזר הוא בניכוי תשלום רבעוני

 40%במתקני הכללית השתתפות עצמית בשיעור 

מהעלות ולא יותר מתקרת השתתפות עצמית

 מההוצאה 60%ברכישה באופן פרטי ינתן החזר של 

באישור מראש - בפועל ולא יותר מתעריף תקרת החזר 

.מגורם מקצועי מוסמך

ן"בשב
 לבעלי פלטינום עבור גרביים 80%החזר של עד 

אלסטיות מיוחדות

 נוספים לחברי 23% 

מכבי זהב עד תקרה 

, 4665₪של

 מהעלות20%

 85% החזר של 

מהעלות ועד לתקרה של 

 שח3375

תחבושות
 בדרך כלל הטיפול נעשה פעם בשבוע  במרפאת פצעים 

אחות/חומרי חבישה באמצעות מרשם רופא- 
ח מכבי"ע

 שח 70 החזר עד 

 10עד .  לתחבושת

תחבושות

חומרי החבישה בכיב לימפטי רבים ומגוונים בדרך כלל ביחס 

ישיר למצב הלימפדמה של המטופל 

כאשר יש פצע פעיל המטופל יזדקק לחבישה על הכיב עצמו 

מעל תגענה חבישות ,סיבי אלגינט וחבישה סופחת נוספת :כמו

חבישה אלסטית פשוטה ,קרליקס,חבישת צינק :הלחץ שכוללות 

.וחבישת טנזופלסט

עם סיום הטיפול המטופל מופנה להתאמת גרביים אלסטיות 

מיוחדות ובמקרים קשים במיוחד יש חבישות מיוחדות 

שמותאמות לגודל הגפה המחיר ההתחלתי הוא אלפי שקלים 

.אך עדיין קיים החזר כספי למטופל

 %33 החזר חד פעמי לרכישת המכשיר בשיעור של  

.מההוצאה בפועל ולא יותר מתעריף החזרים

על אף , כללית בחרה לתת החזר בעבור שירות זה

מי שקיבל החזר . שהשירות אינו כלול בסל הבריאות

אינו זכאי לקבלת טיפולים לניקוז , לרכישת המכשיר

לימפאטי

 

 מהעלות60% החזר של 

מכשיר לימפה 

פרס

ניתן לקבל טיפול במכונים 

- בהם קיימים מכשירים 

ועל פי שיקול דעת של 

.הגורם המקצועי

 שח250 החזר של עד 

השתתפות עצמית מינימלית 

לטיפול ₪ 20של 

החזר מלא 

לפיזיותרפיסטים שבהסדר
לטיפול ₪ 252 החזר של עד 

החזר אצל מטפל 

פרטי

("כפולים"כ באותו טיפול מטפלים בשתי הגפים ולכן זכאות לכמות טיפולים "בד)דהיינו במקרה של לימפאדמה דו צדדית המכסה היא כפולה , המכסה היא לכל גפה בנפרד-  הערה

הטיפולים ניתנים על פי שיקול דעת מקצועי של הגורם המטפל

ניתן כטיפול במקרים של חולי סרטן וחולים עם בעיות כלי דם 

לאחר הקרנות, לאחר ניתוח, צלקות, כוויות, ולימפאדמה

חליפת 

חבישת לחץ /לחץ

, סיליקון, ובסט'ג)

(קובנד

בסל
ללא ,  מהעלות60%

תקרה בסל

 מהעלות ועד תקרה של 60%

3,600
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מספר טיפולים 

מירבי המאושר 

לשנה

30עד 18עד 24עד 


