
  

   



  

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  הצטרפות בכל מצב 
 רפואי ובכל גיל  

ייעוץ עם רופאים מומחים  
  שעות  48תוך 

  טיפולי תא חמצן  
  בלחץ מתון 

  2023רפואה פרטית  מנויכתב 

רפואה משלימה  
  ופיזיותרפיה

  סל הריון הכולל בדיקות 
  מקדימות ומלונית 

  איתור תורים
  פנויים  

   שעות   48ייעוץ עם רופאים מומחים תוך 
  בדיקות אבחנתיות )(C.T, MRI 
   בדיקות סקר 
   בדיקות לרפואה מונעת 
   הכולל בדיקות מקדימות ומלונית   הריוןסל 
   טיפולי פיזיותרפיה ורפואה משלימה 

   ים יופד טאביזרים אור 
   טיפולי תא חמצן בלחץ מתון 
  איתור תורים פנויים 
   בדיקה גנומית למחלת הסרטן 
    מדינט  –שירות חקר רפואי 
   כיסא לחיזוק רצפת האגן 

  

 ?המנוי מה בכתב 

  המנוי * התנאים המחייבים הינם התנאים בכתב  ט.ל.ח * 

 (אמבולטורי)
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  הצטרפות בכל מצב 
 רפואי ובכל גיל  

  טיפולי תא חמצן  
  מתון בלחץ 

 רפואה פרטית  מנוינספח לכתב 

  רפואה משלימה  

  טיפולים פסיכולוגיים 

  ייעוץ דיאטטי / 
  תזונאי

  טיפולים פסיכולוגיים 
   ייעוץ דיאטטי / תזונאי 
   רפואה משלימה 
   ריפוי בעיסוק 
   טיפולי תא חמצן בלחץ מתון  

 ?המנוי מה בכתב 

  ריפוי בעיסוק 

 ) נמכר כריידר(

  המנוי * התנאים המחייבים הינם התנאים בכתב  ט.ל.ח * 
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  המנוי * התנאים המחייבים הינם התנאים בכתב  ט.ל.ח * 

 V.I.Pמשלים אמבולטורי 

  הצטרפות בכל מצב 
 רפואי ובכל גיל  

 ?המנוי מה בכתב 
  טיפולים פסיכולוגיים 
   ייעוץ דיאטטי / תזונאי 
  טיפולי תא חמצן בלחץ מתון 
 איתור תורים פנויים 
   בדיקה גנומית למחלת הסרטן 
    מדינט  –שירות חקר רפואי 
  הכולל בדיקות מקדימות ומלונית   סל הריון  

  ייעוץ דיאטטי / 
  תזונאי

  טיפולים פסיכולוגיים 

  טיפולי תא חמצן  
  בלחץ מתון 

  איתור קידום מהיר 

  סל הריון הכולל בדיקות 
  מקדימות ומלונית 
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 הצטרפות בכל מצב
 רפואי ובכל גיל 

  אמבולנס להעברת 
  חולים 

 רופא עד הבית מנויכתב 

  רופא עד הבית
 24/7  

  לחצן מצוקה ושירותי
  (אופציה) ניטור-איתור

  אחות עד הבית 
24/7  

   24/7רופא עד הבית בפריסה ארצית 
  24/7עד הבית בפריסה ארצית  אחות 
  24/7 ייעוץ טלפוני עם רופא 
   הזמנת אמבולנס להעברת חולים 
  לחצן מצוקה  

 ?המנוי מה בכתב 

  המנוי * התנאים המחייבים הינם התנאים בכתב  ט.ל.ח * 

  ייעוץ טלפוני  
  24/7עם רופא 
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  הצטרפות בכל מצב 
 רפואי ובכל גיל  

  בלעדי
    MyDoctor-ל

  דנטל + / דנטל גולד  מנוי כתב

  טיפולי שיניים  
  בפריסה ארצית 

  צילומי שיניים 
  בפריסה ארצית 

  טיפולי שיננית
  בפריסה ארצית 

  טיפולי שיניים במרפאות בפריסה ארצית 
  טיפולי שיננית במרפאות בפריסה ארצית 
   צילומי שיניים לרבותCT בפריסה ארצית 
   (בלעדי לדנטל גולד) יישור שיניים (אורתודונטיה) בפריסה ארצית 

  

 ?המנוי מה בכתב 

  המנוי * התנאים המחייבים הינם התנאים בכתב  ט.ל.ח * 

  שיניים יישור 
  (אורתודונטיה)
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  טיפול במרפאת  
 חירום

  לילד קיד + מנוי כתב

  קלינאית תקשורת 

   רופאים מומחים ייעוץ עם 
  שעות  48תוך 

  טיפולים פסיכולוגיים 

 ?המנוי מה בכתב 

  ייעוץ דיאטטי / 
  תזונאי

  המנוי * התנאים המחייבים הינם התנאים בכתב  ט.ל.ח * 

   אבחון דידקטי 
   אבחון פסיכודידקטי 
   אבחוןMOXO 
   אבחוןTOVA 
   אבחוןBRC 
  שעות   48תוך  ייעוצים עם רופאים מומחים 
  זונאי ייעוץ ת 
   קלינאית תקשורת  

   בדיקת שמיעה 
  בדיקה אורתודנטית 
   בדיקה גנומית 
   שירות חקר רפואי 
  / שחיה טיפולית  רכיבה 
  ה טיפול בבעיות הרטב 
   טיפול פסיכולוגי 
   טיפול במרפאת חירום 

  אבחונים מגוונים 
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 המנוי* התנאים המחייבים הינם התנאים בכתב  ט.ל.ח * 

 ספורט גולד מנוי כתב

 ?המנוימה בכתב 
  שעות 48תוך  המומח אורתופד / קרדיולוגייעוץ עם 
 בדיקות אבחנתיות )(DOPPLER, PET C.T, C.T, MRI 
  טיפולי פיזיותרפיה 
 טיפולי הידרותרפיה 
 (מבחן מאמץ) בדיקת ארגומטריה 
  שיניים בחירום כתוצאה מתאונהטיפולי 

  דיאטטי / תזונאיייעוץ 
 איתור תורים פנויים 
  תא חמצן בלחץ מתון 
 ריפוי בעיסוק 
 אביזרים אורתופדיים 

 

קרדיולוג  אורתופד / ייעוץ עם 
 שעות 48תוך  מומחה

 טיפולי תא חמצן 
 בלחץ מתון

 טיפולי פיזיותרפיה

 בדיקות אבחנתיות
 מתקדמות 

 בדיקת ארגומטריה טיפולי הידרותרפיה
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  + ביוטי מנוי כתב

 ?המנוי מה בכתב 

  e-Chairכיסא 
  לחיזוק רצפת האגן 

  טיפולי תא חמצן  
  בלחץ מתון 

  הלםבגלי טיפול   ומיצוק העור  הצרת היקפים  הסרת שומות ונגעים

  הצרת היקפים ומיצוק העור 
   כיסא לחיזוק רצפת האגן 
    תא חמצן בלחץ מתון 
   עיבוי ומילוי שפתיים 
    פיסול אף ללא ניתוח 
  הסרת שיער בלייזר 
   טיפול בגלי הלם 
  מזותרפיה   

 

  

    טיפול להפחתת חיוך חושף חניכיים 
  טיפול נגד הידוק שיניים להרפיית שריר 
  / פילינג לייזר / כימי TCA לפנים 
  הסרת קעקועים ללא צלקות וללא סימנים 
  נגעים ושומות  העלמת והסרת כתמי פיגמנטציה / 
   בדליפת שתן ולהצרת נרתיק גלי רדיו טיפול 
   גניקולוגי לטיפול בדליפת שתן  רניתוח לייז 
    / סקין בוסטר  חומצה היאלרוניתהזרקת בוטוקס / 
   ריפוי בעיסוק 

  המנוי * התנאים המחייבים הינם התנאים בכתב  ט.ל.ח * 

 

  MyDoctor.co.il   |  *8161   'ראשל"צ  20פריימן |   רח

לרופא שלי בע"מכל הזכויות שמורות  ©

  הצטרפות בכל מצב 
 רפואי ובכל גיל  



  

  המנוי * התנאים המחייבים הינם התנאים בכתב  ט.ל.ח * 

   רפואה פרטית בייסיק מנוי כתב

 ?המנוי מה בכתב 
  שעות  48ייעוץ עם רופאים מומחים תוך 
  בדיקות אבחנתיות )(C.T, MRI 
   בדיקות לרפואה מונעת 
  הכולל בדיקות מקדימות ומלונית   סל הריון 

  

  

  בדיקות סקר 
   טיפולי פיזיותרפיה 
   טיפולי תא חמצן בלחץ מתון 
   כיסא לחיזוק רצפת האגן 

  

  

  מומחים רופאים ייעוץ עם
  שעות  48תוך 

  טיפולי תא חמצן  
  בלחץ מתון 

  רפואה משלימה  
  טיפולי פיזיותרפיה ו
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  הצטרפות בכל מצב 
 רפואי ובכל גיל  

  סל הריון הכולל בדיקות 
  מקדימות ומלונית 

  e-Chairכיסא 
  לחיזוק רצפת האגן 


