
 التغطيات 
 نسبة التغطية البيان #

 %111 كشفية ومراجعات االطباء العاملين واالخصائيين  .1

 شيكل 11بحد ادنى % 01 المحلية واالجنبيةتغطية الوصفة الطبية   .2
 للحاالت المرضية المشمولة بالتأمين

 %01 بانواعها تغطية الفحوصات الطبية والمخبرية والصور االشعاعية  .3

 عيون -التخصص

 %111 تكلفة فحص العين  .4

 شيكل 11بحد ادنى % 01 تكاليف ادوية امراض العين  .5

 %111 عمليات ازالة المياه من العين )البيضاء، السوداء، الزرقاء(  .6

 التخصص عظام

 % ضمن سقف الحوادث الشخصية111 تكاليف فحص وعالج امراض واصابات العظام  .7

 %111 العظامامراض وادوية تكاليف عالج   .8

 شيكل 15111بسقف  111 تكاليف عالج وادوية امراض الظهر والديسك  .0

 جلسة 15% بسقف 111 تكاليف العالج الطبيعي الناتج عن حالة مرضية  .11

 مذكور اعاله العالج الطبيعي )الناتج عن حالة مرضية(  .11

حاالت  3)بسقف  تغطية مصاريف وضع البالتين في صابونة الرجل  .12
 سنويا(

 حوادث الشخصية% ضمن سقف ال111

 % ضمن سقف الحوادث الشخصية111 تغطية عالج اثار االصابات التي تحدث بعد الحوادث الشخصية   .13

 %111 تكاليف فحص هشاشة العظام  .14

 نسائية -التخصص

 %111 تكاليف الفحوصات النسائية غير الحمل  .15

 شيكل 11% بحد ادنى 01 تكاليف االدوية المتعلقة باالمراض النسائية  .16

 Triple test% 111 فحص الجنين المتعلق بالتشوهات الخلقية/ اختياري  .17

 يوم 14بسقف  الحاضنات لحديثي الوالدة  .18

 %111 االجهاض المشروع  .10

 %111 معالجة االم قبل وبعد الوالدة  .21

 48% على ان يتم اضافته خالل 111 معالجة الطفل بعد الوالدة  .21
 ساعة

 %111 فحص مسحة عنق الرحم  .22

 شيكل 11% بحد ادنى 01 تامينات للسيدات الحوامل واالطفالالفي  .23

 االسنان -التخصص

 كشفية اطباء االسنان واالدوية الموصوفة  .24

 شيكل 611بسقف 

 القلع العادي والقلع الجراحي  .25

 تلبيس االسنان )بورسالن(  .26

 الحشوة العادية  .27

 حشوة العصب  .28

 معالجة امراض الفم واللثة  .20

 ديةالجل -التخصص

 %111 تكاليف فحوصات االمراض الجلدية غير التجميلية  .31

% لالمراض الجلدية الناتجة عن 111 تكاليف االدوية الجلدية الناتجة عن مرض او اصابة  .31
 مرض.

الناتجة عن اصابة تغطى ضمن سقف 
 الحوادث الشخصية

 القلب -التخصص

 %81 تكاليف جميع الفحوصات المتعلقة بالقلب   .32

 % ب81 ميع االدوية المتعلقة بالقلبتكاليف ج  .33



 العمليات الجراحية

% للعمليات الغير مذكورة في 111 العمليات الجراحية العامة  .34
 االستثناءات

 %81 عمليات القلب المفتوح  .35

 %111 عمليات القسطرة  .36

 %111 عمليات زراعة شبكات الشرايين وعملية استبدال الصمام للحاالت الجديدة   .37

 %81 للحاالت السابقة للتامين stintاعة شبكة الشرايين عمليات زر  .38

وبسقف  الواحدة للشبكةشيكل  6111بسقف  Stintتغطية تكاليف ال   .30
 شبكتين للحالة الواحدة

 %81 للحاالت السابقة للتامين عمليات استبدال الصمام  .41

 الواحدة للصمامشيكل  6111بسقف  تغطية تكاليف الصمام  .41
 ة الواحدةوبسقف صمامين للحال

 العمليات الجراحية

 والمرارة والقرحةوامراض عمليات الفتق والبواسير واستئصال اللوزتين   .42
 تعتبر مغطاة اعتبارا من اليوم االول للتأمين 

 % في الدرجة الثانية111

 % في الدرجة الثانية111 لغير حاالت العقموعالجها عمليات الدوالي   .43

 غير مغطى العضاء واالعضاءتكلفة اجراء عمليات زراعة ا  .44

 تشخيصات

 %01 تشخيص االمراض الخبيثة  .45

 CT 01%التصوير الطبقي   .46

 MRI 01%التصوير بالرنين المغناطيسي   .47

 %01 التصوير بالنظائر المشعة  .48

 CDU 111%التصوير بالموجات الصوتية والدوبلر الملون   .40

 DXA 111%فحص هشاشة العظام   .51

51.  PET Scan Positron Emission Tomography 111% 

 اخرى –تخصصات 

 %111 عالج االعصاب الناتجة عن مرض  .52

لوصفة االدوية دوالر  1711بسقف% 81 االمراض السابقة للتامين المعلن عنها مسبقا  .53
 سنويا

)على اال تكون مذكورة في قائمة 
 االستثناءات(

فة االدوية لوص دوالر 1711% بسقف81 االمراض المزمنة المعلن عنها مسبقا  .54
 سنويا

)على اال تكون مذكورة في قائمة 
 االستثناءات(

 شيكل 11111بسقف  تكاليف عالج الحوادث الشخصية خارج الحرم الجامعي  .55

 شيكل للعائلة 511 النظارات الطبية   .56

 %111 فحص السمع للحاالت الغير مزمنة  .57

 %111 تغطية تكاليف اصدار تامين حكومي لحاالت زراعة االعضاء  .58

 %111 ابرة االنتيدي  .50

 المستشفيات

 %111 الطواريء  .61

 %111 استدعاء الطبيب الى المنزل في الحاالت الطارئة  .61

 %111 نقل المريض في سيارة االسعاف  .62

 %111 االقامة والعالج في الدرجة الثانية  .63

 %81 االقامة والعالج في الدرجة االولى  .64

 % حسب االسعار في فلسطين111 ار المعتمدة(تحويل المريض للعالج بالخارج )في االقط  .65

 % حسب االسعار في فلسطين111 تغطية مصاريف االمراض الطارئة في حال كان المشترك خارج البالد  .66

 %111 اقامة المرافق في المستشفى لضرورة طبية  .67
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 االستثناءاتجدول     
 ال يغطي هذا التأمين ) يستثنى من التغطية التأمينية (

 خطيا في الجداول السابقةإذا أشير إلى غير ذلك كافة األمراض والحاالت المدرجة أدناه إال 
 ستثناء ما يلي:بامرض في هذه البوليصة ب نياألشخاص المشمولتنشأ نتيجة إصابة أي من المصاريف الطبية التي هذا التأمين غطي ي



ا صاور االسانان الفردياة وعملياات الفام الصاغرب والكبارب )قلاع و كل ما له عالقة بهاا بماا فيهااألسنان ج أمراض تشخيص وعال (1
 األسنان المطمورة تركيب براغي وربط اللسان(.

 .وتكاليف المرافق والضيافة وما شابه ذلكوالكافتيريا  والمكالمات الهاتفية ةكالمواصالت والفندقيالمصاريف غير العالجية  (4

نقاص المناعاة زمة رينود والذنبة الحمامية الجهازية والتصلب اللاويحي والمناعة الذاتية مثل متال تشخيص ومعالجة أمراض (0
كااذلك األمااراض الوبائيااة مثاال الطاااعون المكتساابة )ادياادز( والقماال والجاارب واألمااراض السااارية التااي تلاازم الحجاار الصااحي و

 والجدري ... الخ .

شاامع وتليااف الكبااد والفحوصااات الالزمااة وت والفشاال الكلااوي الخبيثااةواألورام األمااراض كافااة أنااواع أمااراض الساارطان و (2
 .لتشخيصها

والصادفية والبهااق،  والكلاف والتواليال والتشاققات تشخيص وعالج األمراض الجنسية واألمراض الجلدية مثال حاب الشاباب (6
 .توالكريما   ،قيحاوالمس

 والملينات. الغذائيةت والمكمالوالمواد  ،وأغذية األطفال ،الحليب، والفيتاميناتو الهرموناتفحوصات وأدوية الغدد و (5
 خر.آبتأمين  ىأو مرض مغط ةأية إصابكذلك إصابات العمل وحوادث السيارات والحوادث الشخصية وومضاعفات عالج  (7
واالمااراض الوراثيااة الناتجااة عااان مشاااكل فااي الكروموسااومات بمااا فااي ذلااك التجمااع الماااائي  العيااوب والتشااوهات الخلقيااة والعاهااات (8

(Hydroceleوعمليات الد ) عاما وفحوصات الجينات 14والي والفتق لغاية عمر. 

ادصابات واألمراض الناجمة عان الحاروب واألعماال العساكرية وشابه العساكرية واالضاطرابات الداخلياة والفاتن والخدماة  (9
 خرق القانون.أية تكاليف طبية ناتجة عن أعمال العسكرية والمشاجرات وأعمال الشغب و

 .عن ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة جةتشخيص وعالج ادصابات النات  (13
وكافاة المتابعاات الطبياة والاوالدة بواساطة األنابياب والتلقاي  التلقاي  الصاناعي وإجاراءات عالج العقم وعملياات تشخيص و  (11

و ادقاماة ه بماا فيهاا قطباة عناق الارحم االوساائل الوقائياة لتثبيتاوالوسائل المساعدة على الحمال ووجميع وسائل الحمل الناتجة عنه 
 .والفحوصات لمعرفة سبب االجهاض ادجهاض غير المشروعه ومنعفي المستشفى بغرض تثبيت الحمل ووسائل 

المرتبطااة بااالتوظيف أو المرتبطااة بمتطلبااات العماال، والفحوصااات الدوريااة الشااهرية وفحوصااات فحوصااات كافااة أنااواع ال  (14
 وصات الكشف عن االمراض الخبيثة )السرطان(.سواء كانت دورية أو لمرة واحدة وفحالطمئنان على الصحة ا

 .ومضاعفاتهما وسلس البول )التبول الال إرادي( التطعيم  والطهور  (10
 ، والديسك واالنزالق الغضروفي.أي اعتالل أو مرض في العمود الفقريو عالج وفحص هشاشة العظام  (12
مااراض التااي تنشااأ عنهااا، واالمااراض التااي تصاايب والعاهااات واال المتعماادواديااذاء الااذاتي االنتحااار أو محاولااة االنتحااار   (16

 المريض نتيجة تعاطيه المخدرات او المشروبات الروحية.
وقااع ألي ماان المشااتركين خااالل فتاارة سااريان هااذه أي ماارض تاااريخ إنتهاااء التااأمين جااراء بعااد طبيااة تنشااأ أيااة مصاااريف   (15

 .البوليصة
واألدوية والعقاقير غير المسجلة لادب وزارة الصاحة  تجة عنهامضاعفات ناوكذلك أية األدوية والعقاقير بدون وصفة طبية   (17

 الفلسطينية.

واالضااطراب العقلااي ) مثاال الزهااايمر / اديسااون/ باركنسااون(  األمااراض النفسااية والعصاابيةتشااخيص وعااالج ومضاااعفات  (18
 .بأنواعه وما شابه ذلكدمان ادو والشقيقة والصرع

وأشعة الليزر وما شابه ذلك بما فيها انحراف الاوتيرة االنفياة ي بالبالستيك الطب الجراحوعمليات التجميل بمختلف أنواعها   (19
 .ودوالي الساقين

 Stent الشاارايين اتشاابكواألطااراف الصااناعية والمشاادات و الصااناعيةالطبيااة المساااعدة وأجهاازة الساامع والعيااون جهاازة األ  (43
 .وزراعتهما وزراعة األعضاء وما ينشأ عنها من مضاعفات وصمامات القلب

 النظارات وعدسات العيون بأنواعها.  (41

.. الااخ وعااالج القرنيااة المخروطيااة  Topography  / Pachymetryتشااخيص وعااالج وفحوصااات حاادة البصاار مثاال   (44
 وفحص السمع.

 و األمراض والحاالت غير المعلن عنها في طلب التأمين. مينأاالشتراك في الت األمراض السابقة التي نشأت قبل  (40

 (.EPSيا الكهربية للقلب ) االجتثاث القلبي دراسات الفيزيولوج (42

سااواء نشااأت قباال أو بعااد سااريان  وغيرهاااوالربااو والحساسااية مثاال السااكري والضااغط وأمااراض القلااب األمااراض المزمنااة   (46
 التأمين.

فااي  الجااددالحاضاانات للمواليااد و Epiduralوفحوصااات تشااوهات الجنااين وأتعاااب الطبيااب الخاااص وإباارة  الحماال والااوالدة  (45
 شفى.المست

شاهور علاى  6مغطااة إال بعاد مارور  كلها غير ،الفتق والبواسير والقرحة وأمراض المرارة واستئصال اللوزتين والناميات  (47
 بدء التامين.

 اللياقة البدنية والعالج الطبيعي.  (48

 تكاليف الحمل والوالدة للموظفة التي ال تؤمن زوجها وأبناءها. (49
العشاب، والصايني( واي عاالج ياؤدي الاى االدماان مثال المهادئات والمنوماات وماا شاابه مان العالج عن طريق الطب البديل )العربي، ا (03

 امور

 المسؤولية الناشئة عن اخطاء المهن الطبية. (01

 امراض الكلى وتشخيص الفشل الكلوي او التشوهات او ارتداد البول (04

 


