לנו ,מתחשק
שתרוויחי יותר!

ליהנות מהשיא
גם בהיריון ובלידה
עלון מידע מתכנון ההיריון ועד לאחר לידה

meuhedet.co.il

*3833

מתכננים היריון
להלן תמצית השירותים למבוטחי "מאוחדת שיא" .למבוטחים אלו קיימת גם זכאות
"מאוחדת עדיף" המצויינת במסמך זה .יש לעיין בתקנון למידע מפורט ומלא.

קדם היריון
לקוחה יקרה,
תקופת ההיריון הינה תקופה מיוחדת עבורך ועבור משפחתך.
הרחבת המשפחה לצד השמחה וההתרגשות דורשת ליווי ומעקב מקצועי.
מאוחדת רוצה להיות חלק מתהליך משמח זה ,לעמוד לצדך במגוון שירותים
שיבטיחו היריון שקט ובטוח.
אנו שמחים להציג עלון מידע בנושא היריון ולידה במסגרת "מאוחדת שיא"
ו"מאוחדת עדיף" ,בו תוכלי למצוא את השירותים המתקדמים ביותר בתחום.
ביולי  2017הורחבה משמעותית תוכנית "מאוחדת שיא" ,אשר שמה דגש מיוחד
לתקופת היריון ולידה ,ב"מאוחדת שיא" תהני מתכנית ההיריון והלידה היחידה
בישראל שנותנת יותר!
גם צ'ק הריון על סך  8,000ש"ח (בהחזר של  75%מההוצאה) וגם שירותים נוספים
במחירים מעולים.
על כל אלו תוכלי לקרוא בהרחבה בחוברת זו.
בברכה,
משפחת מאוחדת

*בכפוף לתקנון מאוחדת שיא יולי .2017

שירותים
ובדיקות

סוג
ביטוח

בדיקות
גנטיות

עדיף

בדיקות מתוך רשימה בהסדר בעלות ₪ 76
עד  4בדיקות לתקופת הביטוח בהחזר של
 80%ועד סכום .₪ 854

עדיף

בדיקות סקר .בשירות זה מיועד התאמה לזוגות לפני
נישואין על רקע התאמה גנטית ,ומיועד לרווקים בלבד,
בהסדר בעלות .₪ 173

בדיקות דור
ישרים

הערות

תקופת
המתנה
ללא

ללא

היריון

היריון
חדש! ״צ'ק היריון ולידה״ עד לסכום מצטבר של  ₪ 8,000הנותן  75%החזר על
מגוון בדיקות ,שירותים ואביזרים ,לכל תקופת הביטוח ,בלי הגבלה על מספר ההריונות.
במסגרת הצ'ק ,תוכלי לקבל החזרים ממגוון השירותים הרפואיים:
בדיקות ושירותים רפואיים במהלך ההיריון :סקירת מערכות ,בדיקות מי שפיר וסיסי שליה,
צ'יפ גנטי ,מעקב היריון (פרטי) ועוד.
שירותים נוספים מבין הבאים :שירותי דולה ,אחות פרטית בבית לאחר הלידה ,ייעוץ הנקה,
ייעוץ שינה וייעוץ תזונתי ,ייעוץ לפעילות גופנית לאחר לידה.
אביזרים להיריון ולהנקה :משאבת הנקה ,אביזרי הנקה ,חזיית הנקה ,מכשיר טנס,
מוניטור עוברי ועוד.
תוספת  3ימי הבראה החל מהילד הרביעי.

מהלך ההיריון
שירותים
ובדיקות
חדש!

סוג
ביטוח
שיא

בדיקת NIPT

הערות
בדיקת סקר לאיתור מוקדם
של מומים בעובר החזר של 75%
ועד  ₪ 4,000לכל היריון.

תקופת המתנה

שבועות
היריון

 12חודשים

החל
מהשבוע
ה10-

הזכאות הינה בנוסף לצ'ק היריון,
ניתן בכל היריון מחדש
שקיפות
עורפית

שיא
שיא
₪ 8,000

סיסי שליה/
מי שפיר

עדיף

סיסי שליה/
מי שפיר

שיא

החזר של ₪ 493
החזר של  75%במסגרת צ'ק היריון
זכאות לאחת מהבדיקות.

ללא תקופת
המתנה
 9חודשים
 3חודשים

ספק בהסכם בהשתתפות עצמית
של .₪ 657

שירותים
ובדיקות

סוג
ביטוח

צ׳יפ גנטי

שיא
₪ 8,000

סקירת
מערכות

סקירת
מערכות
סיסי שליה
11-13

שיא
₪ 8,000

שיא

סדנת הכנה
ללידה

שיא

הבדיקה מתבצעת בשבועות 11-13

₪ 8,000

ההחזר ניתן למימוש בכל גיל.

מכון בהסדר בעלות של .₪ 131

 3חודשים

סקירה מערכות מוקדמת

14-15

סקירה מערכות מאוחרת

21-24

במסגרת צ'ק היריון ניתן לבצע
סקירה פרטית ולקבל עד 75%
החזר.

 9חודשים

או
מכון בהסדר בעלות
של .₪ 131

סקירה
מוקדמת
14-15
סקירה
מאוחרת
21-24

סקירה נוספת על זו שנבחרה
בעדיף.

מיועד לנשים שנכנסו להיריון
עד גיל .35

במסגרת צ'ק היריון  75%מהסכום
ועד לגובה כולל של .₪ 8,000

במסגרת צ'ק היריון  75%אחוז החזר
ועד לגובה כולל של .₪ 8,000

 9חודשים

16-19

לבחירה סקירה מוקדמת
או מאוחרת במכון בהסדר.

11-13

מי שפיר
16-19

אפשרות החזר בגובה 75%
ועד לסך .₪ 1,337

עדיף

הערות

תקופת המתנה

שבועות
היריון

קורס הכנה ללידה ב 50%-הנחה
ו/או  ₪ 460הנמוך מהשניים.

ללא

החל
משבוע 28

 9חודשים

שוטף

במסגרת הקופה /ספק בהסכם.
 9חודשים

סיסי שליה
11-13
מי שפיר
16-19

מעקב היריון
אצל רופא
נשים

שיא
₪ 8,000

החזר של  75%במסגרת צ'ק היריון

אביזרים מבין הבאים:

לידה ולאחריה
שירותים ובדיקות

סוג
ביטוח

שירותים ובדיקות

תקופת
המתנה

הערות

בזמן הלידה
דולה בלידה
אחות פרטית
בבית היולדת
דם חבל טבור

שיא

במסגרת צ'ק היריון ניתן לקבל החזר
בגובה  75%מהעלות ועד .₪ 8,000

₪ 8,000

לשירותים שנרכשו עד  3חודשים
לאחר הלידה.

שיא

בהשתתפות עצמית של .₪ 2,538
ספק – טבורית.
הזכאות הינה בנוסף לצ'ק היריון,
ניתן בכל היריון מחדש

 9חודשים

ייעוץ הנקה
ייעוץ שינה לתינוק
ייעוץ אישי לפעילות
גופנית ליולדת/תזונה
לאחר לידה

שיא
₪ 8,000

לשירותים שנרכשו עד  3חודשים
לאחר הלידה.

תחליפי מזון
 6חודשים

הבראה ליולדת

עדיף

שיא

ילד  1-3ינתנו  3ימים ב 75%-החזר ועד גובה
 ₪ 263ליום.

שיא

₪ 8,000

לילד רביעי ומעלה ניתן לתת החזר של  3ימים
נוספים בגובה  ₪ 263ליום כחלק מצ'ק היריון ולידה.
על היציאה להבראה להיות עד תום חודש ממועד
שחרור היולדת/הילוד המאוחר מביניהם.

במסגרת צ'ק היריון
ניתן לקבל החזר בגובה
 75%מהעלות
ועד .₪ 8,000

 9חודשים

לאביזרים שנרכשו עד
 3חודשים לאחר הלידה.

עדיף

 25%-40%לצרכן
בבתי מרקחת של הקופה.

סה״כ ל 6-חודשים

* בהתאם לתקנון "מאוחדת שיא" יולי  2017ו"מאוחדת עדיף" יולי  .2016ראה פירוט בתקנון.

פריון
מאוחדת הינה הקופה היחידה המאפשרת למבוטחיה שימור פריון
שאינו מטעמים רפואיים ,בנוסף לטיפולי הפרייה חוץ גופית מתקדמים.
 9חודשים

מילד  4ואילך  3ימים
 75%החזר ועד  ₪ 263ליום.
על היציאה להבראה להיות עד תום
חודש ממועד שחרור היולדת/הילוד
המאוחר מביניהם.

משאבת הנקה וציוד
נלווה להנקה
אביזרים לרצפת אגן
(משקולות וסימולטור)
שיא
טנס ללידה (השכרה)
דופלר (השכרה)
₪ 8,000
חזיית הנקה (עד  2חזיות)
משקל אלקטרוני
מוניטור

לאחר הלידה
במסגרת צ'ק היריון ניתן לקבל החזר
בגובה  75%מהעלות ועד .₪ 8,000

סוג ביטוח הערות

תקופת המתנה

 6חודשים

חדש!
שימור פריון
מטעמים
שאינם
רפואיים

הפריה חוץ

 9חודשים

גופית – IVF

הפריה חוץ
גופית IVF

משגיחות
פריון במכונים
בהסדר

שיא

מיועד למבוטחות בגילאי 30-41
השירות כולל בדיקת רופא ,בדיקות דם ,אולטרה
סאונד זקיקים ,והקפאת ביציות עד  5שנים.
השתתפות עצמית של  ₪ 4,000למחזור טיפול
עד  4מחזורי טיפול ו/או  20ביציות המוקדם מבין השניים.
התרופות הנדרשות לשימור הפריון במסגרת הליך זה,
תסופקנה בהשתתפות עצמית של  50%מהמחיר לצרכן.
נדרש אישור מקדים של מוקד פריון.

עדיף

בבי"ח פרטי  -ילד ראשון ושני השתתפות
עד  15%מהעלות לכל ניסיון ,ילד שלישי ואילך
עד  50%מהעלות השתתפות לכל ניסיון.
עד  10ניסיונות להפריה לכל ילד.
נדרש אישור מקדים של מוקד פריון.

שיא

ילד שלישי ואילך  50%מהעלות.
(בפועל  ₪ 100לכל שלב בטיפול)
נדרש אישור מקדים של מוקד פריון.
עד  10ניסיונות.

24
חודשים

שיא

 3ימים לכל ניסיון .IVF
במכוני בוני עולם ומכון פוע"ה.

 3חודשים

24
חודשים

24
חודשים

עוד אין לכם מאוחדת שיא?
היכנסו עוד היום למרפאות מאוחדת
או חייגו*3833 :
ותיהנו משירותים בלעדיים!

עלון היריון ולידה שיא | מנהל מקצועי :דפנה קלינגהופר | מק״ט  | 5010985דפוס :האוגדים

meuhedet.co.il

*3833

