
המהפכה של מדע הרפואה: עוברים למניעה ולגילוי מוקדם.
הרפואה המודרנית מבינה היום כי הדרך הטובה ביותר לטפל במחלות, היא לנסות למנוע אותן מראש, או לפחות לגלות אותן בשלביהן המוקדמים. 
גילוי מוקדם משפר באופן דרמטי את סיכויי הריפוי. אבל האחריות למניעה ולגילוי מוקדם, אינה מוטלת רק על הרופאים. אנחנו הם אלה שחייבים 

לדווח מוקדם על כל שינוי שחל בבריאותנו, ואלה שחייבים להקפיד לבצע את כל הבדיקות האפשרויות לגילוי מוקדם.

תוכנית לרפואה מונעת ולגילוי מוקדם של מגדל, כדאי לעשות כזו כמה שיותר מוקדם.
כתב שירות "האמבולטורי החדש של מגדל " מעניק לך כיסוי  רחב למגוון לשירותי רפואה מתקדמים שאינם כרוכים באשפוז, לטיפולים מונעים, לייעוץ 

אצל רופאים מומחים ולבדיקות תקופתיות מקיפות, בעלות חודשית אטרקטיבית ובהשתתפות עצמית נמוכה )כ-20% מעלות השירות בלבד(.

השירות כולל:

תוכנית לרפואה מונעת ולגילוי מוקדם
כי מוטב מוקדם מאשר מאוחר או לעולם לא... 

בדיקות רפואיות אבחנתיות - CT,MRI, קולונסקופיה וירטואלית וצנתור וירטואלי - החזר בגובה 80% מעלות הבדיקות ועד  3,364 ₪ לשנת 
ביטוח.

התייעצויות עם רופא מומחה - 2 התייעצויות בשנה עם רופאים מומחים שבהסכם בהשתתפות עצמית של 100 ₪ בלבד או החזר כספי 
אצל רופאים מומחים אשר אינם בהסכם, עד לסך של 538 ₪ לכל התייעצות. ברשימת רופאי ההסדר רופאים מומחים מובילים בתחומם 

לרבות מנהלי מחלקות וסגני מנהלי מחלקות בבתי החולים בישראל. 
בדיקות לרפואה מונעת - בדיקת ממוגרפיה, פאפ סמיר, צפיפות עצם, בדיקת PSA , בדיקת לחץ תוך עייני, בדיקה לאבחון מניעה וטיפול 

במחלות עורקי הלב והמוח ועוד. הזכאות לבדיקות הינה למנוי מעל גיל 45, אחת ל 3 שנים בהשתתפות עצמית של 20% ממחירון הבדיקות.
בדיקות סקר מנהלים - בדיקת רופא מקיפה, בדיקות דם ומעבדה, תפקודי כבד וכליות, שומנים בדם, בדיקת לחץ דם, גובה ומשקל,
דם בצואה, בלוטת הפרוסטאטה, ראיה ושמיעה, לחץ תוך עיני, תפקודי ריאה, צילום חזה, לב- א.ק.ג., לב במאמץ ופענוח של קרדיולוג

מומחה  - ארגומטריה, שיחת סיכום עם רופא, קבלת דוח מודפס וממוחשב של הבדיקה.
הזכאות לבדיקת סקר מנהלים הינה אחת לשנתיים בכפוף להשתתפות עצמית בסך 168 ש"ח.

בדיקות הריון - החזר כספי או הנחות אצל ספק שבהסדר בגין בדיקות הריון הכוללות סקירת מערכות ראשונה, סקירת מערכות שנייה, 
בדיקת שקיפות עורפית, בדיקת מי שפיר או סיסי שיליה ובדיקות גנטיות .

הנחות בניתוח עיניים בלייזר לתיקון קוצר ראיה - הנחה של 1,121 ₪ לכל עין.
הנחות בניתוחים קוסמטיים  - הנחה של 1,682 ₪ בעת ביצוע ניתוח קוסמטי.

כתב השירות ניתן לרכישה באמצעות טופס הצטרפות ייעודי, ללא הצהרת בריאות. 
הזכאות לקבלת השירותים תינתן במכוני הסדר, לאחר 3-12 חודשים מיום ההצטרפות )תקופת אכשרה(, בהתאם לכתב   

השירות.

מדד: הסכומים ודמי הביטוח צמודים למדד 11209 נק' שפורסם ב- 15.7.2009

המידע בידיעון זה הינו לידיעה כללית בלבד ואיננו מהווה הצעה ואף אינו מהווה תחליף לקריאת 
כתב השירות המלא. מסמך זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על פי תנאי כתב השירות 

או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי כתב השירות בלבד.


