
        

  

  
  ומערך הלב השירות הסוציאלי

  המרכז הרפואי הדסה עין כרם 
   02-6776573טל 

        

    ::חוברת מידעחוברת מידע

מטופלים לאחר מטופלים לאחר זכויות זכויות 

 אירוע לב או ניתוח לבאירוע לב או ניתוח לב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2012מאי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
. קצועי רפואיאינו תחליף לייעוץ מ, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד

החוברת .  להעתיק ולעשות כל  שימוש מסחרי מבלי לקבל  אישור בכתב מאת הדסה, אין לצלם ©כל הזכויות שמורות להדסה 
  . 2012עדכון . מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד

  "ת/דפי מידע למטופל: "באתר www.hadassah.org.il  :באינטרנט" הדסה"ניתן לעיין בדפי מידע נוספים של 
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   כאויותז

קד כרגיל פהחולה לשוב ולת אשר עלולה לגרום לחרדות ולעורר שאלות לגבי יכולתו של, אירוע לב הוא חוויה קשה

את שירותי הבריאות  לספק למבוטחיהן יבותחיקופות החולים  קובע כי יטוח בריאות ממלכתי חוק ב. לאחר האירוע

  .הבסיסי לים בסל השירותיםולהכ

לפי ( 2-3השתלת קוצב דפיברילטור או חולים עם אי ספיקת לב בדרגה  ,ניתוח מעקפים, שעברו התקף לבחולים 
  :הכולל את המרכיבים הבאיםלב זכאים לשיקום , )הקרדיולוג המטפלהחלטת 

 ביתפתיחת לב עם  או ניתוח) התקף לב(אוטם שריר הלב מי שעבר  – בבתי הבראה ימים 5 תהחלמה ב •

 .)מסתמיםמעקפים או (חזה 

, פיקוח תמחנכת בריאות והתעמלות תח, תזונאית, אחות, כולל הדרכה במפגשים עם רופאה - לב קוםשי •

מהלכו לבירור פרק הזמן ב יש לפנות לקופת החולים .ולפרק זמן מוגדר, תוך זמן מוגדר מהאירוע הלבבי

 .ניתנים שירותי השיקום

  .לב או לאחר ניתוח) התקף לב(לאחר אוטם חריף בשריר הלב  - שבועות 6ניטור קצב לב למשך  •

  

  בתי הבראה

הדרכות בנושא , מתקיימות תוכניות שונות בנושאי קידום בריאות וחינוך לאורח חיים בריא בתי ההבראהבמסגרת 

ת ופעילות גופנית וה פרטניות וקבוצתייכסדנאות תמ, כון לאירועים חוזריםהפחתת סי, שינוי הרגליים, טיפול תרופתי

  . מודרכת
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  ח"קופ
מקומות 
  בהסדר

  התחייבות  זמן מימוש

סיבות אשפוז 
  מזכות

נוספות לסל 
  הבריאות

ביטוחים 
  משלימים

ניתוחים אחרים  
  מזכים

  מכבי

3555*  

www.maccabi4u.co.il  

שי , גיל עוז
מול , לב
  .הים

לגבי מקומות 
נוספים יש 
לוודא מול 

  . הסניף

 7תוך 
ימים מיום 

  .שיחרור

יש להסדיר 
טרם ההגעה 

לבית 
על , ההבראה

ידי העברת 
מכתב שיחרור 
מבית החולים 

למשרד 
  . הסניף

החלפת 
מסתם אורטלי 

 - בצנתור 
TAVI  

חי לב לגבי ניתו*
ומלץ נוספים מ

  .ח"לפנות לקופ
  

  

יומיים –זהב /כסף
נוספים ללא 

  .תוספת תשלום

לאחר  –זהב 
השגחת  -ניתוח

אחות מוסמכת עד 
עם . ימים בבית 8

השתתפות 
  .עצמית

יש לפנות לקופה  
  . לפרטים

לאחר  –זהב /כסף
אשפוז של למעלה 

ימים  8מ 
השתתפות הקופה 
בהחלמה במלונות 

י "המוגדרים ע
משרד התיירות 

למצוא באתר ניתן (
או דיור , )המשרד

מוגן בתנאי שאיננו 
  . מקום קבע  הפונה

  לאומית

1-700-507-507  

.ilwww.leumit.co 

   

מלונות 
המוכרים על 
ידי משרד 
 –התיירות 

ניתן למצוא 
באתר 
  .המשרד

יש לממש 
 10תוך 

ימים מיום 
  .השחרור

אין צורך 
בהתחייבות 

ימים  5ל
.  ראשונים
לקבלת 

התחייבות 
ספים לימים נו

יש לפנות 
לסניף עם 
המלצה 
  . רפואית

יש צורך 
בהמלצת 

רופא במכתב 
  . השחרור

ימים  7עד  –כסף 
נוספים 

בהשתתפות 
  . עצמית

 10עד  – זהב
ימים בהשתתפות 

  .עצמית

  

  מאוחדת

3833*  

www.meuhedet.co.il 

, מעון הרופא
מול , שי לב
  . הים

עד 
ועיים שב

מיום 
  .השחרור

יש להסדיר 
טרם ההגעה 

לבית 
  .ההבראה

  אין

יומיים  –עדיף 
נוספים 

בהשתתפות 
 . עצמית

C –7  ימים נוספים

בהשתתפות 
  .עצמית

ניתוחים מורכבים 
ימי אישפוז  10מעל 

יש לפנות לסניף 
  .לבדיקת זכאות

  כללית

2700*  

ilwww.clalit.co.  

שי , גיל עוז
מעון , לב

מול , הרופא
  . הים

 7תוך 
ימים מיום 
  .השיחרור

 –מושלם 
  תוך 

  .חודשיים

יש לוודא מול 
בית הבראה 
לגבי צורך 
. בהתחייבות

מומלץ לשמור 
קבלות 

מקוריות לשם 
  .קבלת החזר

 -מושלם 
החלפת 
מסתם 
בצנתור 

בהשתתפות 
  .עצמית

יומיים  –מושלם 
נוספים 

בהשתתפות 
  .עצמית

 –תלת לב הש
ימי  14זכאים ל
  . החלמה

, לאחר ניתוח
ואישפוז של לפחות 

יש לפנות , לילות 6
לסניף לשם בירור 
  . זכאות להבראה
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  בתי הבראה

   2012המחירים נכונים למאי 

  .זכאות לחדר שאינו פרטיעל פי סל הבריאות קיימת 

  מימוש הזכאות  בתי הבראה

  מוצא –מעון הרופא 
02-5347111  

harofe.co.il-www.maon 

  .ח"ש 325 - חדר פרטי  תוספת ל*
  ח"ש 475 –מלווה  
  . אך לא בשירותים, ניתן קבל עזרה במקלחת, יש להיות עצמאיים*
  .ותרופות נדרשות, ח"קופ. כ, אשראי.כ, יש להגיע עם מכתב שיחרור*

  . מול הקופה ייבותהמקום מסדר את ההתח – כללית
  .בהגעהיש להגיע עם ההתחייבות – לאומית ומאוחדת

  .ח לקבלת החזר"ולאחר מכן פונים לקופ, משלמים מחיר מלא – מכבי

תל  –שי לב ) שיבא(מלון רפואי 
  .השומר

 03-5304444  
www.heart.sheba.co.il/shilev 

  ₪ 250 –חדר פרטי פת לתוס*
  .ח"ש 300 –חצי פנסיון , ח"ש 350פנסיון מלא  –מלווה  
  .יש להיות עצמאיים*
   .להסדיר התחייבות טרם עזיבהיש . תרופות, ג אחרון"אק, יש להגיע עם מכתב שיחרור*
  . יש להגיע עם נעלי התעמלות וכלי רחצה*

  ת"מרכז רפואי פ - גיל עוז
  .סמוך לבית חולים בילינסון

 03-9234234  
0732780000  

oz.co.il-www.gil  

  ₪ 300 - חדר פרטיתוספת ל*
  .ח"ש 348 -מלווה 
  .חפצים אישיים, בגדים נוחים, תרופות, בדיקות דם, ג.ק.א, יש להגיע עם מכתב שיחרור*
.  ליום₪  100ניתן לקבל סיוע בעלות של  מי שזקוק ליותר עזרה כגון עזרה במקלחת* 

  .אינם מקבלים חולים סיעודיים
  .ח"מקבלים פונים מכל קופ

  בת ים –ז רפואי מול הים כמר
036560605  

www.mulhayam.co.il 

  .ח"ש 375–חדר פרטי תוספת ל*
  . ח"ש 420 –מלווה  
  .אשראי כביטחון.כ, תרופות, ג אחרון"אק, רוריש להגיע עם מכתב שיח*

  .המקום מסדר את ההתחייבות – כללית
   .יש להגיע עם ההתחייבות – לאומית ומאוחדת

  .ח לקבלת החזר"ולאחר מכן פונים לקופ, משלמים מחיר מלא –מכבי 
   תמיכה סיעודיתמקבלים גם חולים הזקוקים ל*

  ירושלים – נווה שמחה
073-2700700  

simcha.co.il-http://www.neveh 

  .חרדי-דתימיועד לציבור 
  . אך אין סיבסוד מלא מאף קופה. משתנה מקופה לקופה –השתתפות עצמית 

  .לאדם ללילה, ח"ש 600המחיר  –ללא סבסוד 
  .והתחייבות, יש להגיע עם מכתב שיחרור ותרופות

  
  

  ושליםשיקום לב ביר

לתפקוד רגיל  קיימות עדויות מדעיות ברורות המוכיחות כי שיקום לב מסייע לחולה לחזור מהר יותר !חשוב

שנים רבות יותר ובאיכות  נמצא כי חולים שעברו שיקום לב חיים. ומשפר את הרגשתו הגופנית והנפשית

  . לב חיים גבוהה יותר לעומת חולים שלא עברו שיקום

ח חולים שעברו ניתו ,חולים שעברו התקף לב: הבריאות ומיועד לאוכלוסיות הבאות לב כלול בסלהשיקום 

  . חולים שעברו השתלת קוצב לבו 2או  1חולים עם אי ספיקת לב בדרגה  ,מעקפים

, השרון, איכילוב, שיבא, שערי צדק ,הדסה הר הצופים: תוכנית השיקום פועלת במרכזים הרפואיים הבאים

מפגשים  2, חודשים ראשונים 3- הזכאות על פי סל הבריאות היא ל .)הרצליה( ייףופרולן קפל, בני ציון

   .שעה בנישבועיים 
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, המכון לבריאות הלב מפעיל תוכנית התערבותית רב תחומית המשלבת פעילות גופנית: במסגרת השיקום

עם הקשיים  ותדדכלים להתמונתינת . בפיקוח רפואי צמוד ,שינוי הרגלים והפחתת גורמי סיכון, דיאטה

   .ל גורמי הסיכון למחלות לבעמידע וקבלת בעים מהתקף הלב או הניתוח הנו

התכנית הינה בפיקוח רפואי והיא חלק בלתי נפרד מהטיפול בחולה ומהווה השלמה לטיפול הפולשני 

  .והתרופתי

  

  O2 - ם  הר הצופי
5810810 - 02  

השתלת קוצב , אי ספיקת לב ,מסתמים/ניתוח מעקפים, מיועד לחולים לאחר התקף לב*
 .מושתלי לב וצנתור התערבותי, דפיברילטור

  . 7:00-15:00 שעותין הב', ד-ו 'השיקום מתקיים בימי ב*
י "בדיקת קרדיולוג ובדיקה ע )יש להביא לפגישה הראשונה( בדיקת מאמץ :תהליך הקליטה

  . תבוצע במרכז פיזיולוג
  .התחייבות הפיקמנת ל לערופא המטפל ה לאשחרור מבית החולים היש לגשת עם המכתב 

  שערי צדק
6555947 - 02  

, מסתמים/נתוח מעקפים, לב רועילאחר אשחודשים הראשונים ה תבשלוש מיועד לחולים*
  . אי ספיקת לבו השתלת קוצב ,הרחבת עורקים ,אבחנתי ,צנתור טיפולי

  .שני וחמישי/ראשון ורביעי םבימי השיקום מתקיים*
להגיע עם מסמכים ו לשם קבלה רופא מאבחןלקבוע תור ראשוני עם יש : תהליך הקליטה

  . ח"והתחייבות מקופ רפואיים

  הרצליה - פרולייף
3508500 - 077  

  .לאחר התקף לב או ניתוח לבמיועד לחולים *
, במאמץ. ג.ק.א ,בדיקה תפקודית, פגישה עם רופא התוכנית, הרשמה: תהליך הקליטה

  .תוכנית פעילות פגישה עם פיזיולוגית להתווית
  )דרך המושלם 9+ דרך הקופה  3(חודשים  12משך התוכנית 

  

  

  

  לחצני מצוקה

  ללא השתתפות של קופות החולים 

  .שנותנות שירות זה, חברות נוספותקיימות בשוק 

  י.ל.ט.נ
1700-50-12-12  

  *3380או 

שני  ברניתן לח .פון ולחצן מצוקהטל עבור - חד פעמי  ח"ש 50התקנה +  ח בחודש"ש 79
  . אנשים על אותו לחצן

  . בבית והזמנת אמבולנס. ג.ק.א, בדיקות דם, רופא הביתה הגעת: הניתניםנוספים שירותים 

  יד שרה
02-6444422  

  . ח"ש 300 בסךם ידמי התקנה חד פעמי .שלום חודשי וללא התחייבותללא ת
  . ימים 10אספקת השירות תוך . ח"ש 150 בסךערבון 

  ל"שח
1-800-444-666  

   .הגעה מיידית –בקריאה ללא מענה . שעון חייגן או –לחצן 
  . ייעוץ רפואי טלפוני/ביקור רופא/ניתן לקבל אמבולנס
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  זכויות נוספות

כנדרש על פי חוקי (וירידה בהכנסה  רופא של ביטוח לאומיבעת אובדן כושר עבודה שנקבע על ידי  –נכות  .1

 .האבחנה ועד שנהמיום  ,יום 90לאחר להגיש  יש -  ) א"בטל

, צהרח( לסיוע בפעולות יומיום למי שזקוק) לנשים 65, לגברים 67(עד גיל פרישה  –שירותים מיוחדים  .2

 )'שליטה על סוגרים וכו, האכלה

תו חנייה , ארנונה, תחבורה ציבורית: לדוגמא(פירוט באתר ביטוח לאומי  –רפואית  נכותאים להטבות לזכ .3

 .)90%מעל ( לפטוריש מקום לבדוק זכאות  מס הכנסהלמשלמים  .בהתאם לאחוזים שנקבעו )ועוד

ואם לא ניתן , לאחר מיצוי ימי מחלה. במקום העבודה זכאותכםעל פי , הינכם זכאים לימי מחלה –ימי מחלה  .4

במידה ואין ולבן הזוג כל ( ניתן לפנות לביטוח לאומי ולתבוע הבטחת הכנסה, יום 30לחזור לעבודה לפחות 

 . )ובקיום תנאים נוספים הכנסה נוספת

  

  
  

  :על ידי הנכתבהחוברת 

  כרם  עיןהדסה , סוציאלית לעבודה המחלקה ,נהון– ריבובסקי מיטל

לד אש פאוולד ברוו"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה ע"היב, טיות לעבודה סוציאליתנסטוד  ,שני בירנבוים וקרן אדמון

  האוניברסיטה העברית

  הדסה עין כרם, חזהוה לניתוחי לב מחלקהאחות ראשית , יוכי בן דוד

  

  

  

  

  

עוסק במתן מידע על שירותים וסיוע בהתארגנות לאחר אשפוז או טיפול  " כיוונים"מרכז מידע 

 .במסגרת אשפוז יום ומרפאות

  02-6777011  -   0קם בקומה ווממ 9:00-17:00ה -בעין כרם המרכז פתוח א

  02-5844025   -1בקומה  קםווממ 9:00-13:00ה ,ג,בהר הצופים המרכז פתוח ב

kivunim@hadassah.org.il  

  

  

  


