ברוכים הבאים למערכת הבריאות של מדינת ישראל
משרד הבריאות ואתר הזכאויות הרפואיות 'כל הבריאות'
מאחלים לכם שהייה בטוחה ,בריאה וטובה

מגיעות לכם זכאויות רפואיות!
ברגע נחיתתכם בישראל ,התבקשתם לבחור קופת חולים בה תהיו מבוטחים ,מתוך ארבע קופות החולים
הקיימות בישראל :שירותי בריאות כללית ,מכבי שירותי בריאות ,קופת חולים מאוחדת ,קופת חולים
לאומית.
כעת ,לאחר שהצטרפתם לקופת החולים ,אתם זכאים לכל שירותי הבריאות הכלולים בסל הבריאות
הממלכתי של מדינת ישראל ,ביניהם:
•
•
•
•
•

ביקור חינם אצל רופא משפחה ,רופא נשים ורופא ילדים
ביקור בהשתתפות עצמית אצל רופאים מקצועיים בתחומי האורטופדיה ,אף
אוזן גרון ,קרדיולוגיה ,אונקולוגיה ועוד
מגוון תרופות הכלולות בסל הבריאות הממלכתי בהשתתפות עצמית נמוכה
פניה לבית חולים במצבי חירום (במידה ותאושפזו או יינתן אישור מקדים,
הפניה תהיה ללא תשלום)
מגוון שירותי בריאות נוספים ,להם זכאים תושבי מדינת ישראל

כיצד תיכנסו לאתר 'כל הבריאות' ,אתר הזכאויות הרפואיות של מדינת ישראל?
ניתן להיכנס לכתובת  ,call.gov.ilאו להקליד בחיפוש בגוגל :כל הבריאות ,או לסרוק את הקוד:

מערכת ממוחשבת לבדיקת זכאויות
ולהשוואת ביטוחי הבריאות של קופות החולים

מערכת ממוחשבת לבדיקת זכאויות
ולהשוואת ביטוחי הבריאות של קופות החולים

הזכאויות הרפואיות להן אתם זכאים
כל השירותים נכללים בסל הבריאות הממלכתי של מדינת ישראל
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מוקד השירות והמידע  -קול הבריאות ( *5400בשפות :עברית ,ערבית ,רוסית ,אנגלית ,צרפתית ,אמהרית)
קבלת סיוע בתרגום בעל פה ,במוקד התרגום הרפואי ( *5144בשפות :רוסית ,ערבית ,צרפתית,
אמהרית ,תיגרינית)
פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות  -במצבי בריאות ייחודיים
הנחות עבור תרופות  -בהתוויות ספציפיות
תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים חולים כרוניים
ביקור רופא ראשוני (רופאי משפחה ,ילדים ,פנימית וגניקולוגיה)  -ללא תשלום
ביקור רופא מומחה/מקצועי (רופאי עיניים ,קרדיולוגיה ,סכרת ,אורתופדיה ועוד)  -בתשלום של בין  27ש"ח
ל 36-ש"ח לרבעון
נסיעה באמבולנס  -ללא תשלום במקרה של אשפוז
פניה לחדר מיון  -ללא תשלום אם ניתן אישור רפואי
טיפולי שיניים לילדים  -עד גיל 18
טיפולי שיניים לקשישים  -מעל גיל 75

באפשרותכם לפנות למוקד השירות של משרד הבריאות בטלפון  ,*5400או למוקד קופת החולים בה הנכם
מבוטחים:
•
•
•
•

מוקד טלפוני קופת חולים כללית *2700 -
מוקד טלפוני מכבי שירותי בריאות *3555 -
מוקד טלפוני קופת חולים מאוחדת *3833 -
מוקד טלפוני קופת חולים לאומית – *6962

* הזכאויות המתוארות כאן הן חלק מכל שירותי הבריאות.
הנכם מוזמנים לפנות למוקדים השונים לבירור נוסף.

לכניסה לאתר הזכאויות הרפואיות 'כל הבריאות'  -סירקו את הקוד:

בברכת בריאות שלמה וימים שקטים יותר,
צוות אתר 'כל הבריאות'
משרד הבריאות

