
מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי
 5,508                             כריתת קונכיותללא הגבלהג.א.אניתוח

 5,508                             נקוז המטומהללא הגבלהג.א.אניתוח

 6,357                             הוצאת גוף זר באוזןללא הגבלהג.א.אניתוח

 6,369                             כפתוריםללא הגבלהג.א.אניתוח

 6,848                             כריתת גוש שטחיללא הגבלהג.א.אניתוח

 7,254                             ביופסיה של בלוטת הלימפהללא הגבלהג.א.אניתוח

 7,352                             סגירת פיסטולה בין הפה לסינוסללא הגבלהג.א.אניתוח

 7,352                             שבר אףללא הגבלהג.א.אניתוח

 7,414                             אזופגוסקופיה לושטללא הגבלהג.א.אניתוח

 8,394                             אדנואידים פוליפיםללא הגבלהג.א.אניתוח

 8,458                             כריתת  גוש באוזן חיצוניתללא הגבלהג.א.אניתוח

 8,786                             כפתורים+ שקד שלישי ללא הגבלהג.א.אניתוח

 9,117                             לרינגוסקופיה ישירהללא הגבלהג.א.אניתוח

ללא הגבלהג.א.אניתוח

י סיבוב "צוואר ע-שחזור דפקט בראש

 9,312                             מתלה מק

 9,324                             ניתוח שקדיםללא הגבלהג.א.אניתוח

 9,440                             כריתת פוליפים באףללא הגבלהג.א.אניתוח

 9,440                             כריתת פוליפ מאוזןללא הגבלהג.א.אניתוח

 9,606                             כריתת גידול עור ממאירללא הגבלהג.א.אניתוח

ללא הגבלהג.א.אניתוח

ניתוח לטיפול בנחירות ודום נשימה 

 10,146                           באמצעות

 10,362                           שקד שלישי+ניתוח שקדיםללא הגבלהג.א.אניתוח

 10,367                           כריתת נגע בריריותללא הגבלהג.א.אניתוח

 11,013                           תיקון מחיצה באףללא הגבלהג.א.אניתוח

 11,405                           הוצאת אבן מבלוטת הרוקללא הגבלהג.א.אניתוח

 13,047                           פרינגל פלףללא הגבלהג.א.אניתוח

 13,047                           שחזור מעבר בין האף לפרינקסללא הגבלהג.א.אניתוח

 13,047                           אוזן-כריתת גוש עצםללא הגבלהג.א.אניתוח

 13,104                           טרכאוטומיהללא הגבלהג.א.אניתוח

 14,702                           פתיחת האף מהצד להוצאת גידולללא הגבלהג.א.אניתוח

 14,702                           צואר/י מתלה אזורי בראש"שחזור חסר עללא הגבלהג.א.אניתוח

 15,137                           ניתוח סינוס מקסילריללא הגבלהג.א.אניתוח

 15,137                           קונכיות+ אף תיקון מחיצה ללא הגבלהג.א.אניתוח

 15,137                           כריתת לשון דרך הפהללא הגבלהג.א.אניתוח

 15,137                           כריתת רנולהללא הגבלהג.א.אניתוח

 15,137                           אתמואידקטומה חיצוניתללא הגבלהג.א.אניתוח

 15,137                           ניקוי האוזן מכילסטאטומהללא הגבלהג.א.אניתוח

 16,563                           החזרת שבר של ארובת האףללא הגבלהג.א.אניתוח

 16,563                           ניתוח פלסטי של אוזן חיצוניתללא הגבלהג.א.אניתוח

 16,792                           כריתת בלוטה סובמנדיבולרללא הגבלהג.א.אניתוח

 16,792                           הרחבת תעלת האוזן החיצוניתללא הגבלהג.א.אניתוח

 17,360                           ניתוח בדיקת צוארללא הגבלהג.א.אניתוח

 17,939                           כריתה חלקית של אפרכסתללא הגבלהג.א.אניתוח

 17,939                           כריתה של בלוטת רוק סבמקסילריתללא הגבלהג.א.אניתוח

 18,649                           ציסטה טירוגלוסליתללא הגבלהג.א.אניתוח

 18,649                           ציסטה דרמואידיתללא הגבלהג.א.אניתוח

 18,649                           פתיחת האטיק באוזןללא הגבלהג.א.אניתוח

 22,251                           שחזור מסתם באףללא הגבלהג.א.אניתוח

 22,251                           כריתה אריטנואידללא הגבלהג.א.אניתוח

 22,251                           קשירת כלי דם דרך הסינוסללא הגבלהג.א.אניתוח

 22,251                           שחזור שבר של הלרינקסללא הגבלהג.א.אניתוח

 22,251                           חתוך שריר פרינגאליללא הגבלהג.א.אניתוח

 22,251                           (בית הדיבור)פיצול הגרון ללא הגבלהג.א.אניתוח

 22,379                           כריתה חלקית של בלוטת התריסללא הגבלהג.א.אניתוח

 23,890                           נתוח בשל דום נשימהללא הגבלהג.א.אניתוח

ללא הגבלהג.א.אניתוח

צוואר אחרי -שחזור של דפקט בראש

 23,890                           כריתות גד

 23,890                           כריתת עינבל וכונכיותללא הגבלהג.א.אניתוח

 24,342                           תעלת הדמעות/ניתוח אנדוסקופי אףללא הגבלהג.א.אניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי
 24,342                           מסטיאדקטומיהללא הגבלהג.א.אניתוח

 24,342                           מנדיבולה+כריתת לשון ללא הגבלהג.א.אניתוח

 24,342                           כריתת לשון דרך חתך המנדיבולהללא הגבלהג.א.אניתוח

 24,342                           כריתת העצב באףללא הגבלהג.א.אניתוח

 24,342                           כריתת היגרומהללא הגבלהג.א.אניתוח

 24,342                           ציסטה מולדת ברנכיאליתללא הגבלהג.א.אניתוח

 25,877                           סטפדקטומיהללא הגבלהג.א.אניתוח

 25,877                           שחזור עור התוףללא הגבלהג.א.אניתוח

 25,877                           סגירת פיסטולה פרולומטית באוזןללא הגבלהג.א.אניתוח

 25,979                           כריתה רדיקלית של בלוטת הצוארללא הגבלהג.א.אניתוח

 25,979                           ניתוח סינוסים פרונטאליללא הגבלהג.א.אניתוח

 26,636                           כריתת בלוטות לימפה חד צדדיללא הגבלהג.א.אניתוח

 27,332                           שיקום מנדיבולהללא הגבלהג.א.אניתוח

 27,966                           כריתת אונה של בלוטת התריסללא הגבלהג.א.אניתוח

 28,274                           כריתת בלוטת לימפה רדיקליתללא הגבלהג.א.אניתוח

 29,418                           כריתת סעיף פרינגאליללא הגבלהג.א.אניתוח

 31,259                           שחזור הקנהללא הגבלהג.א.אניתוח

 31,259                           כריתת קנהללא הגבלהג.א.אניתוח

 31,259                           עצמות שמע+שחזור עור התוף ללא הגבלהג.א.אניתוח

 31,697                           כריתה תת שלמה של בלוטת התריסללא הגבלהג.א.אניתוח

 31,714                           השתלת קוכליאריללא הגבלהג.א.אניתוח

 32,987                           מיוטומיה-כריתת צנקר דיברטיקולוטומיהללא הגבלהג.א.אניתוח

ללא הגבלהג.א.אניתוח

שחזור דפקטים גדולים לאחר כריתות 

 33,132                           גדולות

 33,132                           שחזור לרינקסללא הגבלהג.א.אניתוח

 33,350                           כריתה שלמה של בלוטת התריסללא הגבלהג.א.אניתוח

 33,477                           תפירת ושט פציעה ניתוח צוואריללא הגבלהג.א.אניתוח

 33,552                           חיתוך ושטללא הגבלהג.א.אניתוח

 35,222                           מסטיאדקטומיה רדיקליתללא הגבלהג.א.אניתוח

 35,222                           מסטואידקטומיה עם עצמות שמעללא הגבלהג.א.אניתוח

 35,222                            לרינגקטומיה חלקיתללא הגבלהג.א.אניתוח

 35,222                           כריתת אנגיופיברומהללא הגבלהג.א.אניתוח

 37,165                           בין לשון ופנים (חיבור)אנסטמוזה ללא הגבלהג.א.אניתוח

 37,293                           מקסילקטומיה חלקית באףללא הגבלהג.א.אניתוח

 37,515                           כריתת יותרת התריסללא הגבלהג.א.אניתוח

 39,558                           כריתת בלוטת תריס דו צדדיתללא הגבלהג.א.אניתוח

 40,830                           כריתת בלוטת התריס עם ביתור צואריללא הגבלהג.א.אניתוח

 41,909                           ניתוח שק אנדולימפטיללא הגבלהג.א.אניתוח

 42,179                           לרינגקטומיה שלמהללא הגבלהג.א.אניתוח

 43,734                           פתיחת חסימה של האוזןללא הגבלהג.א.אניתוח

 43,734                           תיקון עצב פניםללא הגבלהג.א.אניתוח

 44,002                           ניתוח סינוס ספנואידלי דרך האףללא הגבלהג.א.אניתוח

 44,002                           כריתת מנדיבולהללא הגבלהג.א.אניתוח

 44,002                           אוסטאופלסטי+ניתוח סינוס פרונטליללא הגבלהג.א.אניתוח

 44,002                           פרינקס+כריתת לרינקסללא הגבלהג.א.אניתוח

 45,822                           כריתת לשון שלמהללא הגבלהג.א.אניתוח

 45,822                           מקסילקטומיה שלמה באףללא הגבלהג.א.אניתוח

 49,294                           כריתה חלקית של בלוטת הפרוטיסללא הגבלהג.א.אניתוח

 49,467                           כריתת עין+מקסילקטומיהללא הגבלהג.א.אניתוח

 51,299                           הרס אוזן פנימיתללא הגבלהג.א.אניתוח

 53,112                           ושט+ כריתת פרינקס ללא הגבלהג.א.אניתוח

 58,578                           כריתה שלמה של בלטות הפרוטיסללא הגבלהג.א.אניתוח

 58,578                           גישה מאחורי הלבירינט לעצב הווסטיבולרי וללא הגבלהג.א.אניתוח

 58,578                           כריתת גידול פרהפרינגיאליללא הגבלהג.א.אניתוח

 58,578                           השתלת עצב+כריתה של בלוטת הפרוטיסללא הגבלהג.א.אניתוח

 58,578                           ניתוח דרך הלבירינטללא הגבלהג.א.אניתוח

 58,578                           כריתת גידול גלומוסללא הגבלהג.א.אניתוח

 58,578                           גישה דרך הגומה האמצעית בראשללא הגבלהג.א.אניתוח

 2,599                             מרפאה- ציסטקטומיה ללא הגבלהאורולוגיהניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי
 4,073                             הסתכלות לתוך כיס השתן דרך השופכהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 5,508                             הרחבה של השופכהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 6,048                             פלסטיקה של פיית השופכהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 7,597                             ביופסיה של הערמוניתללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 8,747                             ביופסיות וצריבה בתוך כיס השתןללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 11,013                           (פימוזיס)מילה ללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 11,514                           ביופסיה של האשךללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 13,593                           לשופכן (צינורית)הכנסת סטנט ללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 14,743                           קיבוע אשכים חד צדדיללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 15,850                           ריסוק מכני של אבן בכיס השתןללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 16,837                           חיתוך צוואר שלפוחית השתןללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 17,710                           מים בשק אשכיםללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 19,090                           ריסוק אבניםללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 19,721                           פתיחת כיס השתן והוצאת האבן מתוכוללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 21,669                           כריתת אשך דו צדדיללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 21,669                           כריתת אשך דרך המפשעהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 22,116                           קבוע אשכים דו צדדיללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 22,866                           תיקון היפוספדיאס לפי מגפיללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 23,542                           אורטרוסקופיהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 28,452                           הרחבה אנדוסקופית של השופכהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 29,611                           פין תקון עקמת פשוטללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 30,892                           ניתוח מרשל מרקטיללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 32,831                           כריתה פשוטה של ערמוניתללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 32,831                           כריתת ערמונית דרך השופכהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 33,132                           חיתוך אגן הכליהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 33,838                           היפוספדיאסללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 34,277                           כריתה אנדוסקופית של גידול בכיס השתןללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 34,277                           כריתה חלקית של כיס השתןללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 35,708                           השתלת תותבת לפיןללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 37,494                           ביופסית כליה לפרוסקופיתללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 37,498                           חיבור מחדש של השופכן לכיס השתןללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 37,783                           פלסטיקה של אגן הכליהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

ללא הגבלהאורולוגיהניתוח

חיבור מחדש של שופכן לכיס שתן עם 

 37,783                           פלסטיקה

 37,799                           פיסטולה בין כיס שתן לנרתיקללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 39,019                           הגדלת כיס השתן עם מתלה ממעי דקללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 39,871                           כריתת כליהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 39,871                           כריתה חלקית של כליהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 39,871                           מוביל שתן ממעי דקללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 40,087                           פלסטיקה של שופכה השקהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 41,909                           פלסטיקה של שופכה שתל או מתלהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 41,909                           פין תקון עקמת מורכבללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 42,382                           אפיספדיאסללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 44,204                           תיקון כיס שתן פתוח לעורללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 44,486                           הטיית השתן למוביל עם שליטהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 46,028                           ניתוח תוך כילייתי בדרך רטרוגראדיתללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 46,028                           הוצאת אבן מהשופכן בלפרוסקופיהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 46,028                           פלסטיקה לפרוסקופית של אגן הכליהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 46,576                           כריתה רדיקלית של ערמוניתללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 46,576                           כריתה חלקית ושופכןללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 46,576                           כריתה רדיקלית של כיס שתןללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 46,576                           כריתה רדיקלית של כליהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 46,576                           יצירת כיס שתן חדש ממעייםללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 51,021                           פלסטיקה של שופכה שלמהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 51,761                           כריתה רדיקלית של ערמונית בלפרוסקופיהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

ללא הגבלהאורולוגיהניתוח

הוצאת אבן מהכליה בדרך לפרוסקופית   

 55,404                           בשלב

 55,404                           כריתת כליה ושופכה בלפרוסקופיהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 55,404                           כריתה רדיקלית של כליה בלפרוסקופיהללא הגבלהאורולוגיהניתוח

 11,013                           2הארכת גידים יותר מ ללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 11,023                           )2(אצבע פטישנית ללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 3,229                             מניפולציה תחת הרדמהללא הגבלהאורטופדיהניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי
 3,229                             שבר של עצם בריחללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 4,073                             הוצאת ציפורן חודרניתללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 4,758                             הוצאת קיי ווירללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 5,508                             גבס ספייקה שתי רגליםללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 5,508                             גבס ספייקה רגל אחתללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 5,508                             ארטרודזיס אצבעללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 6,369                             אצבע טריגרללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 6,369                             החזרה סגורה מרפק כתףללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 6,369                             החזרה סגורה פרק ירךללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 6,554                             ביופסיה פתוחה של שריר או עצםללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 6,554                             גידול רקמה רכהללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 7,352                             אצבע פטיש אחתללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 7,352                             הארכת גיד ללא השתלהללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 7,352                             תיקון עצב באצבעללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 7,352                             דה קוארבןללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 8,069                             הוצאת מסמרללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 8,275                             שבר בשורש כף יד סגורללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 8,275                             החזרת שבר ברדיוסללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 8,275                             החזרת שבר בזרוע ללא ניתוחללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 9,312                             קיבוע פנימי שבר באצבעללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 9,312                             כף יד-תיקון אקסטנסורללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 10,217                           הוצאת עצם הפיקהללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 10,217                           סובאקרומיאלי-ניתוחי' ארט-כתףללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 10,655                           מתיחה של מפרק הירךללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 11,013                           הוצאת מתכות רגילללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 11,013                           רגליים/ידיים-כריתת אצבעותללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 11,309                           ארטרוסקופיהללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 11,309                           גנגליוןללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 11,309                           שחרור תעלה קרפליתללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 11,309                           החזרה סגורה קרסולללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 12,455                           כריתת גוש גרמיללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 12,667                           חיתוך האמתחתללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 13,047                           תפיסת גיד אחדללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 13,047                           שבר של קרסולללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 13,047                           השתלת גיד אחדללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 13,047                           שחרור גידללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 13,047                           עצב האונרי במרפק\מרפק טניסללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 13,924                           יד קלוטהללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 14,702                           האלוס ואלגוסללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 14,702                           העברת גיד אחדללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 14,702                           כף רגל- כריתהללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 14,702                           תיקון עצב גדולללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 14,702                           שבר של עצמות האמהללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 14,702                           טיפול ניתוחי בעצמות קטנותללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 14,702                           תפיסת גיד אכילסללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 14,702                           גידול עצם כף ידללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 14,916                           קרפקטומיללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 15,137                           חיתוך עצםללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 15,137                           ביופסיה בהרדמה כלליתללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 16,563                           כריתה מתחת לברךללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 16,563                           כף יד-תיקון פלקסורללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 17,583                           ניתוח עיקום הצווארללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 17,583                           פיסיקטומה כף ידללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 18,430                           שבר פתוח של פמורללא הגבלהאורטופדיהניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי

 18,430                           כתף, מרפק- החזרה פתוחה ללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 18,430                           תיקון עצב עם השתלהללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 18,430                           גידול עצם כף יד מסובךללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 18,430                           העברת אצבעללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 18,430                           שבר סגור של שוקללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 18,430                           תיקון מיקרוכירוגי לכלי דםללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 18,649                           עצמות קטנות-גידולללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 19,284                           כף רגל/ שורש כף יד - ארטרודזיסללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 19,741                           ניתוח אוסטואיד אוסטאומהללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 20,286                           שבר של שוק נתוחיללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 20,286                           כריתת מניסקוסללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 20,286                           קרסול,ברך, סינובקטומיה של פרק ירךללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 20,286                           כף יד- אקסטנסור גרפט \פלקסורללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 20,286                           הוצאת מתכות מורכבללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 20,286                           סינבקטומיה רדיקליתללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 20,286                           שבר של קרסול פתוחללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 20,286                           קיבוע פנימי שברים שורש ידללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 20,707                           חיתוך שורש העצבללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 22,251                           סיבוכי שברים בעצמות קטנותללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 22,251                           כריתה מעל הברךללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 22,251                           שחרור-עצבללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 22,251                           תיקון מיקרוכירוגי עורק או ורידללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 22,251                           פלף מזרועללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 22,379                           פתיחת פרקללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 23,353                           כתף- תיקון שרוול ללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 23,682                           דורבן בעצם הרגלללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 23,890                           האלוס ואלגוס שני צדדיםללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 23,890                           החזרת שבר פתוחללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 23,890                           החלפת פרק כף ידללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 23,890                           נתוח אי חיבור שבר באגןללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 25,005                           דיסק מותניללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 25,848                            חוליות2עד (הזרקת צמנט)קיפופלסטיקה ללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 25,877                           מסמור פרק ירךללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 27,332                           עצמות ארוכות-סיבוכי שבריםללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 27,332                           תיקון ארטוסקופי של קרעללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 27,332                           טיפול ניתוחי בעצמות ארוכותללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 27,332                           שחזור רצועות בכתףללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 27,332                           טיביה\אוסטאוטומי פמורללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 28,163                           סטנוזיס מותני לא קיבועללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 29,418                           'השתלת מפרקים עם צמנטללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 29,499                           כתף-המיארטרופלסטיללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 29,499                           השתלת סחוסללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 29,611                           מסמור תוך לישדי שוק ירך אמה שרודללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 31,259                           חיתוך עליון עצם השוקללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 31,259                           זרוע, אמה,שוק ,הכנסת פלטה בניתוח לירךללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 31,259                           שתל עצם+נתוח אי חיבור שבר באגןללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 31,259                           החזרה פתוחה פרק ירךללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 31,259                           ניתוח ספגטיללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 32,095                           כריתה רחבה גידול רקמה רכהללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 33,350                           גידול עצמות ארוכותללא הגבלהאורטופדיהניתוח

ללא הגבלהאורטופדיהניתוח

השתלת משאבה בעמוד שדרה לטיפול 

 34,360                           בכאב

 36,454                           מתלה שרירללא הגבלהאורטופדיהניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי
 36,710                           ניתוח באמצעות תשקיף לפרק הכתףללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 36,710                           שחזור רצועה צולבתללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 37,902                           סטנוזיס מותני עם קיבועללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 38,532                           החלפה של פרוטזה או שתל עצםללא הגבלהאורטופדיהניתוח

ללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 3-מ (הזרקת צמנט)קיפופלסטיקה 

 40,819                           חוליותומעל

 41,450                           החלפת פרקללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 43,734                           ארטרודזיס פרק ירךללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 47,278                           רויזיה של החלפת פרק ירךללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 51,021                           תיקון מיקרוכירוגיללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 56,487                           ניתוח שבר באגןללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 60,136                           ברקיאל פלקסוסללא הגבלהאורטופדיהניתוח

35,783אחורי\קבוע חוליות לעקמת קדמיללא הגבלהאורטופדיהניתוח

 9,312                             (אשפוז יום)הארכת גיד אכילס ללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 14,702                           החזרה סגורה של שברללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 14,702                           הארכת גידיםללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 18,430                           מתכת+החזרה סגורה שברללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 20,286                           גבס ארטורוגרם+נקע מולד סגורללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 23,890                           תיקון עיוות בכפות הרגליים כמו קלאב פוטללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 23,890                           תיקון שברים ברגלללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 25,877                           החזרה פתוחהללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 25,979                           גידולים שפיריםללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 27,332                           ניקוז מפרק עם מוגלה ניתוח פתוחללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 27,332                           קלב פוט צד אחדללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 27,332                           העברה+הארכת גידים ללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

ללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

מומים מולדים כמו חסר חלק ברגל או ביד 

 29,611                           או

 29,611                           הארכת סגמנט אחד-איליזרובללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 29,611                           אליזרוב אי חיבור סגמנטללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 29,611                           אליזרוב גף עליון סגמנט אחדללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 29,611                           נקע מולד פתוחללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 31,259                           תיקון שברים מורכבללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 31,688                            מסביב לברךIסגירת פליטת צמיחה ללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

ללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

- הריסת סחוס הצמיחה מסביב הברך

 31,688                           לצורך השו

 31,905                           כריתת רקמות רכות וכריתה של,ניקוז זיהוםללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 33,132                           מורכבות-תיקוני עוות ברגלייםללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 35,205                            צדדים2קלב פוט ללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 35,205                           תיקונים בגף עליון מורכבללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 37,498                           אוסטאוטומיות אגןללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 40,087                           אליזרוב עוות רגילללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

ללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

תיקון עיוות בעצמות כתוצאה משברים 

 40,087                           אחרי ת

 47,850                           פמור/אוסטאוטומיות  משולבות אגןללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 49,202                           אליזרוב אי חיבור שני סגמנטיםללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 49,202                           כריתת עצם הזנבללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 49,202                           אליזרוב גף עליון שני סגמנטיםללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 56,487                           איליזרוב הארכת שני סגמנטיםללא הגבלהאורטופיה ילדיםניתוח

 D&C                           15,239+ לפרוסקופיה אבחנתית ללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

ללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

+ לפרוסקופיה אבחנתית היסטרסקופיה 

D&C                           16,895 

 1,097                             היסטרסקופיה מרפאתית אבחנתיתללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 2,478                             היסטרוסקופיה אבחנתיתללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 2,815                             ביופסיה עם לולאה חשמליתללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 3,133                             ניתוח באינטרויטוסללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 6,500                             טיפול תוך רחמי בחוםללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 10,367                           גרידה אבחנתיתללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 10,687                           הוצאת ציסטה ברטוליןללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי
 12,163                           לפרוסקופיה אבחנתיתללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 12,552                           ניתוח חרוטיללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 12,552                           גרידה בנוכחות שליהללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 12,924                           לייזר+ לפרוסקופיה ללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 13,075                           היסטרוסקופיה וגרידהללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 13,629                            לפרוסקופיה ניתוחית קשירת חצוצרותללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 14,255                           כריתת ציסטה נרתיקיתללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 14,255                           אמפוטציה של הצוארללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 14,743                           קיסרי.נ- לידה ללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 15,085                           היסטרוסקופיה+ לפרוסקופיה אבחנתית ללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 15,085                           היסטרוסקופיה ניתוחיתללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 16,445                           תיקון קירות הנרתיק קדמי או אחוריללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 19,113                           קיסרי חוזר.נ- לידה ללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 23,498                           תיקון קירות הנרתיק קדמי ואחוריללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 23,498                           כריתה פשוטה של וולוהללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 23,544                           ניתוח להריון מחוץ לרחםללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 24,546                           הפרדת הידבקויותללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 27,787                           קיבוע נרתיק לאגןללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 27,986                           הוצאת טפולות חלקית או שלמהללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 28,073                           כריתת רחם וגינליתללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 28,073                           סטר'נתוח מנצללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 28,073                           נתוח לתיקון דליפת שתן במאמץללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 28,073                           שרוך נרתיק/שרוך למניעת דליפת שתןללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 28,073                           כריתת רחםללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 28,073                           נרתיק-שרוך רחםללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 28,274                           הוצאת ציסטה שחלתיתללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 29,390                           כריתת רחם בלפרוסקופיללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 30,262                           הוצאת מיומהללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 30,892                           תיקון דופן האגן  נרתי+כריתת רחם וגינליתללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 31,714                           הריון מחוץ לרחם בלפרוסקופיהללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 33,996                           כריתת רחם וטפולותללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 33,996                           הוצאת ציסטה שחלתית בלפרוסקופיהללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

ללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

לפרוסקופיה ניתוחית הוצאת טפולות 

 33,996                           חלקית א

 34,264                           לפרוסקופיה ניתוחית הוצאת מיומהללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 34,734                           לפרוסקופיה קיבוע נרתיק לאגןללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

ללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

לפרוסקופיה ניתוחית כריתת רחם חלקית 

 34,734                           או ש

ללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

לפרוסקופיה ניתוחית הוצאת ציסטה 

 34,984                           שחלתית

 35,642                           בלוטות+ גידול שחלתי אומנטום ללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 36,454                           כריתה רדיקלית של וולוהללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 40,830                           כריתת רחם רדיקליתללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 42,060                           לפרוסקופיה ניתוחית כריתת רחם וטפולותללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 44,099                           לפרוסקופיה ניתוחית גידול שחלתי אומנטוםללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

 50,514                           לפרוסקופיה ניתוחית כריתת רחם רדיקליתללא הגבלהגניקולוגיה ויולדותניתוח

ללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

מנומטריה / מדידת לחצים בפי הטבעת

 952                                אנלית

 1,225                             מנומטריה וישטית/ מדידת לחצים בושטללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 1,225                             אולטרסאונד רקטאליללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 1,432                             רקטוסקופיהללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 2,000                             סקילורזציהללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 2,000                             סיגמואנדוסקופיהללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 3,133                             אנדוסקופיהללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 4,236                             קולונוסקופיהללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 4,236                             גסטרוסטומיה מלעוריתללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 4,509                             אבחנתי-אנדוסקופיה עם אולטרסאונדללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 4,901                             הרחבת ושטללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 5,516                             אבחוני- נקוז דרכי מרה ללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי
 6,210                             סקילורוזציה של דליות בושטללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 6,761                             אנדוסקופיה טיפוליתללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 6,761                             טיפולי- אנדוסקופיה עם אולטרסאונד ללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 9,802                             טיפול- ניקוז דרכי מרהללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 9,802                             פפילוטמיהללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 31,714                           גסטרואנטרוסטומיהללא הגבלהגסטרואנטרולוגיהניתוח

 3,046                             ניתוח בתנוך האוזןללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 6,560                             כריתת קלואיד באוזןללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 8,786                             טיפול לייזרללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 9,389                             קטן- קרעים של הפנים /חתכיםללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 10,986                           (עטרה)שיחזור פיטמה ללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 13,143                           בינוני- קרעים של הפנים /חתכיםללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 13,695                           הרדמה מקומית- שאיבת שומן קטנה ללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 15,208                           טיפול לייזר קטן בהרדמהללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 16,437                           תיקון אזניים צד אחד ללא הרדמה כלליתללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 16,792                           שיחזור+ כריתת נגע על אפרכסת ללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 18,260                           ללא הרדמה כללית-ניתוח אףללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 18,776                           גדול- קרעים של הפנים /חתכיםללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 21,070                           עם הרדמה כללית-ניתוח אף ללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 22,251                           סגירת חור במחיצת האףללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 22,826                           מחיצה ללא הרדמה כללית+ניתוח אף ללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 23,682                           הוצאת שתל מהשדללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 26,337                           שיוף מכני של הפנים עם הרדמה כלליתללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 26,337                           מחיצה עם הרדמה כללית+ניתוח אףללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 30,038                           תיקון ניתוח אףללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 30,396                           רויזיה של ניתוח אף ללא הרדמהללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 30,411                           טיפול לייזר גדול בהרדמהללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 30,962                           הקטנת שד חד צדדיללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 31,605                           קטנה-תיקון בטן צנוחהללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 33,350                           י פסיהלטה"תיקון תסמונת פריי עללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 35,071                           רויזיה של ניתוח אף עם הרדמהללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 42,139                           תיקון בטן צנוחהללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 44,230                           הקטנת שדייםללא הגבלהפלסטית אסתט. כניתוח

 7,176                             החדרת נקזללא הגבלהלב חזה.כניתוח

 14,697                           כריתה-צלעללא הגבלהלב חזה.כניתוח

ללא הגבלהלב חזה.כניתוח

חלון \ריאה.ביופס\מדיאסטינוסקופי

 21,669                           פריקרדיא

 22,187                           ציסטה ברנכיאליתללא הגבלהלב חזה.כניתוח

 24,380                           סגירת דוקטוסללא הגבלהלב חזה.כניתוח

ללא הגבלהלב חזה.כניתוח

אק\טורקוסקופיה\מדיאסטינום.ג\גרורות.כר

 44,472                           ספ

 55,404                           ריאה\כריתת אונהללא הגבלהלב חזה.כניתוח

 61,745                           לב פתוחללא הגבלהלב חזה.כניתוח

 77,180                           ניתוח לב מורכבללא הגבלהלב חזה.כניתוח

 2,000                             קשירת טחוריםללא הגבלהכירורגיהניתוח

 2,601                             ניתוח אמבולטורי קטןללא הגבלהכירורגיהניתוח

 4,073                             ביופסית אשךללא הגבלהכירורגיהניתוח

 5,117                             ביופסית שדללא הגבלהכירורגיהניתוח

 6,657                             ניקוז ציסטה פילונידליתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 7,004                             פיסטולה+ אבסס ללא הגבלהכירורגיהניתוח

 7,254                             ביופסיה של בלוטת הלימפהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 7,995                             הוצאת גוש שפירללא הגבלהכירורגיהניתוח

 8,319                             טיפול ניתוחי בפיסורהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 9,902                             קשירת וריד וריקוצלה-אשך ללא הגבלהכירורגיהניתוח

 12,455                           ניתוח לפיסטולה פריאנליתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 12,667                           כריתת ציסטה פילונידליתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 12,787                           כריתת נגעים שפירים בשדללא הגבלהכירורגיהניתוח

 13,209                           כריתת גידול רקטלי טרנסאנליתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 14,255                           ביופסית ריאה בניתוחללא הגבלהכירורגיהניתוח

 14,933                           כריתת טחוריםללא הגבלהכירורגיהניתוח

 15,137                           ביתור צוארי חלקיללא הגבלהכירורגיהניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי
 15,850                           בקע אפיגסטרי פשוטללא הגבלהכירורגיהניתוח

 15,892                           בקע מפשעתי או פמורלי חד צדדיללא הגבלהכירורגיהניתוח

 17,050                           ביופסיה של הכבדללא הגבלהכירורגיהניתוח

 17,710                           בקע טבוריללא הגבלהכירורגיהניתוח

 17,710                           כריתת אשךללא הגבלהכירורגיהניתוח

 17,710                           קשירת וריד ספרמטיללא הגבלהכירורגיהניתוח

 17,801                           בקע מפשעתי אופמורלי דו צדדיללא הגבלהכירורגיהניתוח

 17,939                           בלי סגירה ראשוני\כריתת פילונדל סינוס עםללא הגבלהכירורגיהניתוח

 18,732                           כריתת ציסטה מהכבדללא הגבלהכירורגיהניתוח

 20,621                           הכנסת צנתר להאכלה במעי הדקללא הגבלהכירורגיהניתוח

 21,434                           בקע אפיגסטרי מורכבללא הגבלהכירורגיהניתוח

 21,669                           כריתת שד חלקיתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 21,669                           כריתת התוספתןללא הגבלהכירורגיהניתוח

 21,846                           תיקון בקע מפשעתי או פמורלי עם רשתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 21,846                           בקע כלואללא הגבלהכירורגיהניתוח

 21,846                           בקע מפשעתי או פמורלי דו צדדיללא הגבלהכירורגיהניתוח

 22,187                           כריתת שד חד צדדיתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 22,995                           איליאוסטומיה\קולוסטומיהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 23,159                           כריתת גינומסטיה דו צדדיללא הגבלהכירורגיהניתוח

 23,483                           כריתת ציסטה או אדינומה בבלוטת המגןללא הגבלהכירורגיהניתוח

 24,030                           מתלה פי הטבעתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 24,834                           עם מש דו צדדי\בקע מפשעתי חוזרללא הגבלהכירורגיהניתוח

 25,083                           כריתת כיס מרהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 25,489                           (בלי ניקוז\עם)ניתוח בטן חוקרת ללא הגבלהכירורגיהניתוח

 25,984                           השקת צינור מרה למערכת העיכולללא הגבלהכירורגיהניתוח

 26,248                           כריתה חלקית של מעי גסללא הגבלהכירורגיהניתוח

 26,636                           בית שחי/כריתת בלוטת לימפהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 26,636                           כריתת בלוטת לימפה במפשעה חד צדדיללא הגבלהכירורגיהניתוח

 27,026                           בקע בטני לאחר ניתוחללא הגבלהכירורגיהניתוח

 27,128                           כריתת טחולללא הגבלהכירורגיהניתוח

 27,655                           תיקון בקע מפשעתי חוזר עם רשתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 28,274                           חסימת מעייםללא הגבלהכירורגיהניתוח

 28,274                           אפנדקטומי בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגיהניתוח

ללא הגבלהכירורגיהניתוח

-פרה-אגן-לימפה רדיקלית.כריתת ב

 28,274                           אאורטלית

 28,274                           כריתת בלוטות לימפה רדיקליתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 30,262                           ניקוז ציסטה או מורסה בלבלבללא הגבלהכירורגיהניתוח

 31,714                           כיס מרה בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 31,714                           סיגמואידקטומיללא הגבלהכירורגיהניתוח

 31,714                           איליאוסטומיה\סגירת קולוסטומיהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 31,714                           כריתת מעי דקללא הגבלהכירורגיהניתוח

 31,714                           וגוטומיה וניקוז-כיב תריסריוןללא הגבלהכירורגיהניתוח

 31,905                           תיקון בקע חד צדדי בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 31,905                           בקע סרעפתיללא הגבלהכירורגיהניתוח

 33,477                           תפירת ושט פציעהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 33,538                           ימין/כריתת מעי גס שמאלללא הגבלהכירורגיהניתוח

 33,552                           אורטרה-רקטו, וגינה-סגירה של רקטוללא הגבלהכירורגיהניתוח

ללא הגבלהכירורגיהניתוח

כריתה רדיקלית של השד כולל בלוטות 

 33,996                           לימפה

 33,996                           לומפקטומיה וכריתת בלוטות בית השחיללא הגבלהכירורגיהניתוח

 33,996                           אונה-כריתת  בלוטת התריס ללא הגבלהכירורגיהניתוח

 34,279                           תיקון בקע בטני עם רשתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 34,279                           סרקומה-כריתת גידול בדופן הבטןללא הגבלהכירורגיהניתוח

 35,426                           ניתוח לצניחת הרקטוםללא הגבלהכירורגיהניתוח

 35,607                           תיקון בקע דו צדדי בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגיהניתוח

ללא הגבלהכירורגיהניתוח

חיתוך צינור המרה המשותף עם השארת 

 35,642                           ניקו.צ

 36,454                           כריתת שד דו צדדיתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 36,454                           פרינאלי-כריתה אבדומינוללא הגבלהכירורגיהניתוח

 36,454                           כריתה קדמית של הרקטוםללא הגבלהכירורגיהניתוח

 36,454                           כריתה קדמית בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגיהניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי
 37,498                           תיקון בקע ניתוחי בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 37,498                           תיקון לפרוסקופי של צניחה מעי גסללא הגבלהכירורגיהניתוח

 37,515                           כריתת עצב האחוד בית החזהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 37,515                           כריתה חלקית של הקיבהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 37,515                           לפרוסקופיה חוקרתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 38,739                           סריקה והפרדת הידבקויותללא הגבלהכירורגיהניתוח

 40,830                           כריתת כבד חלקיתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 40,830                           כריתת בלוטת התריס עם בתור צואריללא הגבלהכירורגיהניתוח

 42,382                           מורכבים- מעי גס ורקטום ללא הגבלהכירורגיהניתוח

 42,382                           אומנטופקסיה לפרוסקופיתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 46,296                           כריתה שלמה של הקיבהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 47,850                           ש ניסן לפרוסקופיה"פונדופליקציה עללא הגבלהכירורגיהניתוח

ללא הגבלהכירורגיהניתוח

דו צדדי - כריתה רדיקלית של השד 

 48,116                           כוללבלוט

 49,938                           כריתת מעי גס עם לפרוסקופיהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 49,938                           כריתת טחול בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגיהניתוח

ללא הגבלהכירורגיהניתוח

בשל קוליטיס אולצרוסה -מעי-כריתה שלמה

-/+                           51,032 

 51,761                           כריתת לבלב שלמה או חלקיתללא הגבלהכירורגיהניתוח

 51,761                           כריתת אמפולה של וטרללא הגבלהכירורגיהניתוח

 51,761                           כריתת קיבה בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 55,404                           סרקומה-רטרו פריטונאל ללא הגבלהכירורגיהניתוח

 58,784                           כריתת ושט בחתך חזה בטןללא הגבלהכירורגיהניתוח

 59,051                           כריתה של אונה בכבדללא הגבלהכירורגיהניתוח

ללא הגבלהכירורגיהניתוח

מעקף קיבה בלפרוסקופיה תוך שימוש 

 59,100                           במכלב ל

 60,872                           אדרנלקטומי בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 60,872                           קולון או קיבה-שחזור ושטללא הגבלהכירורגיהניתוח

 61,905                           ניתוח נאופלסםללא הגבלהכירורגיהניתוח

 62,224                           תורם חי- כריתת כליה ללא הגבלהכירורגיהניתוח

 62,696                           כריתת ראש הלבלבללא הגבלהכירורגיהניתוח

 62,696                           חוזר-רטרו פריטונאל סרקומהללא הגבלהכירורגיהניתוח

ללא הגבלהכירורגיהניתוח

כריתת גרורות מחלל הצפק והזלפת 

 65,938                           כימותרפיה

 17,750                           הידרוצלהללא הגבלהכירורגיהניתוח

 20,702                           הידרוצלה+ הרניה ללא הגבלה_____כירורגיה ניתוח

 SAA                           52,488כריתת מפרצת ללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 24,158                           קשירה והפשלה של דליות ורידיותללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 27,302                           ורידי לדיאליזה-גורטקס עורקיללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 31,714                           סימפטקטומיה מתניתללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 31,905                           ורידי לדיאליזה-דלף עורקיללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 35,426                           כריתת צלע ראשונהללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 35,822                           מעקף פמורו פמורליללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 37,913                           תיקון מפרצת פמורליתללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 41,909                           אמבולקטומיה טרנספמורליתללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 50,401                           טיביאלי-מעקף פמורוללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 50,401                           מעקף אאורטו איליאקיללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 50,401                           מעקף אאורטו מזנטריאליללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 50,401                           מעקף אאורטו פמורליללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 50,401                           מעקף אאורטו רנליללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 50,401                           מעקף אקסילו אקסילריללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 50,401                           מעקף אקסילו פמורליללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 50,401                           מעקף עורק הקרוטיד והורטברלללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 50,401                           מעקף של עורק הקרוטיד והסובקלביהללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 50,401                           מעקף פמורו פופליטאלי מעל הברךללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 50,401                           מעקף פמורו פופליטאלי מתחת לברךללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 50,401                           תיקון התרחבות אנאוריסמתית ורידיםללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

ללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

אבדומינלית עם -כריתת מפרצת אאורטו

 50,401                           מעקף

 50,401                           מעקף של עורקי הקרוטידללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 52,488                           אנדארטרקטומיה של עורקי הקרוטידללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 52,488                           תיקון מפרצת פופליטיאליתללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 52,488                           תיקון מפרצת תורקו אבדומינליתללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי
 62,224                           אמבלקטומיה טרנספופליטיאליתללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 62,224                           כריתת שאת של גוף הקרוטידללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 62,428                           דלף פורטו קבליללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 62,428                           אטריאל-דלף מזוללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

 62,428                           דלף פורטו קבליללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

ללא הגבלהכירורגיה כלי דםניתוח

אנדאארטקטומיה של עורקי הגפיים 

 64,516                           התחתונות

 3,046                             קטן-הוצאת נגעים ללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 4,274                             ביופסיה של גידול עורללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 4,758                             הוצאת נגע ראשללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 5,643                             דרמואיד אוזןללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 6,008                             בינוני-ציסטה אינקלוסיוןללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 6,554                             הוצאת גידול ממאירללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 6,560                             הוצאת נגעים בינוניללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 7,414                             עור פריאוריקולריללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 7,414                             הוצאת לימפומה ענקללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 8,216                             הרכבת עורללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 8,216                             י הרכבת עור"הוצאת גידול ממאיר וסגירה עללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 9,011                             גדול- ציסטה אינקלוסיון ללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 9,117                             סינוס פריאוריקולריללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 9,744                             גדול-הוצאת נגעיםללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 10,589                           י הרכבת עור"הוצאת מלנומה וסגירה עללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 10,589                           הוצאת גידול בעור עם רוטצית עורללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 15,756                           ציסטה דרמואיד ללא הרדמהללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 17,867                           ציסטה דרמואיד עם הרדמהללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 17,891                           גניקומסטיה חד צדדיללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 18,118                           הוצאת נגע בעפעפיםללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 18,430                           תותבות סיליקון+ שחזור שד שלב שני ללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 21,070                            מותחני רקמה2שחזור רקמה רכה והוצאת ללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

ללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 מותחני 2הכנסת - שחזור רקמה רכה

 21,070                           רקמה

 22,343                           הוצאת גידול ממאיר בעפעפיםללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 23,159                           שחזור שדללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 23,159                           כריתת שד דו צדדיללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 26,337                           אידקות פשוטהללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 26,337                            מותחני רקמה3שחזור רקמה רכה והוצאת ללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

ללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 מותחני 3הכנסת - שחזור רקמה רכה

 26,337                           רקמה

 28,396                           גידול מולד פניםללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 31,605                           שסע של החךללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 31,605                            מותחני רקמה4שחזור רקמה רכה והוצאת ללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 31,605                           שסע של השפהללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

ללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 מותחני 4הכנסת - שחזור רקמה רכה

 31,605                           רקמה

 33,692                           שחזור שד דו צדדיללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 37,586                           מתלה עור שרירללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 37,586                           מתלה שרירללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 42,139                           נרכ/מולד/מום מולד גולגולת-קרניופציאלי.נללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 42,139                           שחזור אוזןללא הגבלהכירורגיה פלסטיתניתוח

 15,850                           (הקמן )קטטר ברוביאק ללא הגבלהילדים_____כירורגית ניתוח

 5,494                             היצרות השופכהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 5,803                             כריתת נגע בעורללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 5,846                             מורסה פילונידליתללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 8,000                             טיפול ניתוחי בפיסורהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 8,548                             כריתת נגע בעור בהרדמה כלליתללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 8,548                             כריתת המנגיומה קטנהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 8,729                             כריתת בלוטת לימפה בהרדמהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי
 9,424                             רקטוסקופיה בהרדמהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 11,013                           בקע אפיגסטרי פשוטללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 11,013                           קשר לשוןללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 11,013                           טרכיאוסטומיהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 11,013                           (ברית)הורדת עורלה - פימוזיס ללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 11,762                           בקע בטבורללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 13,209                           כריתת שד חד צדדיללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 13,250                           בקע מפשעתי או פמולרי חד צדדיללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 14,196                           (נצור פי טבעת)פיסטולה ללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 14,743                           טמירות אשך חד צדדיללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 16,149                           כריתת בלוטה סובמנדיבולרללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 16,563                           הידרוצלהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 16,895                           כריתת פוליפ או טחוריםללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 17,249                           בלי סגירה   ראשו/כריתת פילונדל סינוס עםללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 17,714                           קט-א-הכנסת פורטללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 18,430                           וריקוצלהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 18,430                           בקע אפיגסטרי מורכבללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 19,509                           טמירות אשך בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 19,576                           סיבוב האשךללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 19,576                           קטטר טנקוףללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 19,906                           הידרוצלה+ הרניה ללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 20,626                           בטורקוסקופיה-ביופסית ריאהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 20,836                           כריתת שד חלקיתללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 21,434                           ניקוז מורסה בכבד בניתוחללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 22,116                           טמירות אשך דו צדדיללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 22,271                           כריתת שד דו צדדיתללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 23,525                           ציסטה ברנכיאליתללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 23,525                           פתיחת בית החזה לצורך ביופסיה ריאתיתללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 23,525                           ציסטה תירוגלוסליתללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 24,121                           כריתת כיס מרהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 25,036                           בקע בטני לאחר נתוחללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 25,243                           כריתה חלקית של מעי גסללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 25,489                           כריתת המנגיומה גדולהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 25,979                           כריתת שחלה חד צדדיללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 26,248                           כריתת כיס מרה בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 26,636                           כריתת התוספתן בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 26,636                           כריתת טחולללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 27,128                           כריתת ציסטה מהכבדללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 28,073                           כריתה חלקית של מעי גס, קולוסטומיהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 29,113                           ניקוז פתוח של אמפיאמהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 29,391                           ניתוח מעיים מורכבללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 30,262                           גסטרוסטומיהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 30,262                           לימפנגיומהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 30,262                           כריתת גוש בצוארללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 30,495                           סיגמואידקטומיללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 30,495                           כריתת מעי דקללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 30,892                           כריתת מעי גס ימני או שמאליללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 31,714                           כריתת סגמנט ריאתיללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 31,714                           כריתת בית חזה חוקרתללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 32,689                           אונה- כריתת בלוטת התריס ללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 33,477                           בקע בסרעפתללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 NISSEN                           33,552ש "ניתוח עללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 33,552                           פילוריק סטנוזיסללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 33,996                           גוש ציסטי של כלי לימפהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 33,996                           כריתת בלוטת התריסללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 33,996                           כריתת ציסטה בשחלה בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 35,426                           ניקוז ציסטה בלבלבללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 35,642                           חסימת מעייםללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 35,642                           כריתת אונה בריאהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 36,071                           (אדרנלקטומי)כריתת אדרנל ללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 36,454                           ימני בלפרוסקופיה\כריתת מעי גס שמאליללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי
 37,515                           כריתה חלקית של הקיבהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 37,913                           כריתה שלמה של מעי גסללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 38,739                           בלפרוסקופיה- ש ניסן "ניתוח עללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 39,264                           כריתת כבד חלקיתללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 39,590                           בניית פי טבעת חדשללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 39,590                           כריתת כליהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 39,590                           כריתת גידול בחזהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 39,590                           ציסטה של צנור מרה משותףללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 40,830                           כריתת טחול בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 40,830                           נתוח קסאי- איטמות דרכי מרה ללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 40,830                           נתוח העברת המעי באטמות פי הטבעתללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 40,830                           כריתת ריאהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 40,830                           כריתת קיבהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 44,472                           נתוח בטני פרינאלי עבור מחלת הירשפרונגללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 44,472                           כריתת גוש מדיאסטינליללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 49,774                           כריתת לבלב שלמה או חלקיתללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 58,538                           אדרנלקטומי בלפרוסקופיהללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 58,784                           תקון איטמות הושטללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 58,784                           החלפת ושטללא הגבלהכירורגית ילדיםניתוח

 6,554                             ביופסית עצם מקומיתללא הגבלהמח עצםניתוח

 15,137                           ביופסית עצם בהרדמה כלליתללא הגבלהמח עצםניתוח

 25,352                            גנרטור חד צדדיDBSהחלפת ללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 CSF                           33,265שנט ללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

ללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

ניתוח מערכת אלקטרודות מוחיות קימת 

(DBS)                           61,945 

 16,513                           נוירוטומיללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 20,707                           חורי קידוחללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 20,707                           הוצאת נגע חוט שדרתיללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 23,420                           חיתוך בחוט השידרהללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 33,265                           קרניופלסטיללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 35,355                           דיסקטומיללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 39,463                           נוירוכירורגיה תפקודיתללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 39,463                           הידרוספלוסללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 39,780                           תקאלי- השתלת משאבה אינטרה ללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 39,780                           למינקטומיללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 39,780                           חיתוך המיתר העצביללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 39,821                           ונטריקולסטומי סטראוטקסיסללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 41,553                           מדגם-סטראוטקסיסללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 53,092                           החלפת די בי אס גנרטור דו צדדיללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 66,329                           ניתוח ראשללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 66,329                           טרנספנ-כריתת גידולים-יותרת המחללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 66,329                           רדיוכירורגיה סטריאוטקטיתללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 70,421                           גירוי מוחי עמוק חד צדדיללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 70,421                           גירוי מוחי עמוק דו צדדיללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 78,716                           ניתוח וסקולריללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 78,716                           ניתוח הגומה האחוריתללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 81,372                           בסיס הגולגולתללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 81,984                           כריתה מיקרוכירורגית של גידול ספינאליללא הגבלהנוירוכירורגיהניתוח

 MOHS                             8,329ניתוח להסרת גידולים בשיטת ללא הגבלהעורניתוח

 975                                קטן-'הוצאת נגעים מרפללא הגבלהעורניתוח

 1,467                             ביופסיית עורללא הגבלהעורניתוח

 1,467                             פשוט-תוספת למתלה עורללא הגבלהעורניתוח

 1,467                             קטן-הטרייה לכיביםללא הגבלהעורניתוח

 1,582                             קטן-ציסטקטומיהללא הגבלהעורניתוח

 2,928                             גדול-הטרייה לכיביםללא הגבלהעורניתוח

 2,928                             מורכב-תוספת למתלה עורללא הגבלהעורניתוח

 2,928                             צינרור בודד-ציפורן חודרניתללא הגבלהעורניתוח

 3,905                             צנרור כפול-ציפורן חודרניתללא הגבלהעורניתוח

 3,905                             בינוני-ציסטקטומיהללא הגבלהעורניתוח

 3,905                             קטן פנים/בינוני-'הוצאת נגעים מרפללא הגבלהעורניתוח

 4,073                             הוצאה- ציפורן חודרנית ללא הגבלהעורניתוח

 4,883                             בינוני פנים/גדול-'הוצאת נגעים מרפללא הגבלהעורניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי
 5,803                             כריתת נגע בעורללא הגבלהעורניתוח

 5,858                             גדול-ציסטקטומיהללא הגבלהעורניתוח

 8,548                             כריתת נגע בעור בהרדמה כלליתללא הגבלהעורניתוח

 AMD                             4,266לייזר ללא הגבלהעינייםניתוח

 6,357                             הסרת גידול מעפעפיםללא הגבלהעינייםניתוח

 6,369                             שטיפה ופתיחה של דרכי הדמעותללא הגבלהעינייםניתוח

ללא הגבלהעינייםניתוח

או ,אירידקטומיה,קפסולוטומיה

 6,369                             טרבקולופלסטי

 6,369                             הוצאת גוף זר מחוץ לעיןללא הגבלהעינייםניתוח

 6,369                             הוצאת תפריםללא הגבלהעינייםניתוח

 8,216                             קרע- טיפול בלייזר ברשתית ללא הגבלהעינייםניתוח

 8,668                             השתלת עדשה לטיפול בקוצר ראיהללא הגבלהעינייםניתוח

 8,786                             ניתוח להכנסת טבעות לקרניתללא הגבלהעינייםניתוח

 9,288                             קדמית-במ ויטרקטומיללא הגבלהעינייםניתוח

 9,547                             השתלת משקולת בעפעףללא הגבלהעינייםניתוח

 9,547                             דגימה מתוך הזגוגיתללא הגבלהעינייםניתוח

 11,013                           בדיקה בהרדמה כלליתללא הגבלהעינייםניתוח

 12,667                           ציסטה בארובת העין-הוצאת דרמואידללא הגבלהעינייםניתוח

 12,742                           הקפאה לגלוקומהללא הגבלהעינייםניתוח

 12,742                           התכים בקרניתללא הגבלהעינייםניתוח

 14,294                           סכרת- טיפולים בלייזר אמבולטורי ללא הגבלהעינייםניתוח

 14,833                           הוצאת דגימה מהלשכה הקדמיתללא הגבלהעינייםניתוח

 14,833                           ביופסיה ישירהללא הגבלהעינייםניתוח

 14,837                           (ירוד)עדשה +קטרקטללא הגבלהעינייםניתוח

 15,974                           הכנסת צינור סיליקוןללא הגבלהעינייםניתוח

 17,583                           הוצאת השכבות החיצוניות של הקרניתללא הגבלהעינייםניתוח

 17,583                           הוצאת גידול מארובת העיןללא הגבלהעינייםניתוח

 17,583                           הוצאת גידול של הלחמיתללא הגבלהעינייםניתוח

 19,284                           פזילהללא הגבלהעינייםניתוח

 19,284                           תיקון קרעים של עפעפיים או של לחמיתללא הגבלהעינייםניתוח

 19,926                           הוצאת פריטיגיוםללא הגבלהעינייםניתוח

 20,310                           השתלת תאי אב ממקור עצמוניללא הגבלהעינייםניתוח

 21,375                           עקירה של עיןללא הגבלהעינייםניתוח

 23,682                           היפרדות רשתיתללא הגבלהעינייםניתוח

 23,682                           הוצאת שמן סיליקוןללא הגבלהעינייםניתוח

 23,682                           או בסקלרה\תיקון של קרעים בקרנית וללא הגבלהעינייםניתוח

 27,092                           תיקון קרנית+תיקון קטרקט חבלתיללא הגבלהעינייםניתוח

 27,465                           השתלת ממברנה אמניותיתללא הגבלהעינייםניתוח

 27,465                           שחזור משטח העין החיצניתללא הגבלהעינייםניתוח

 27,988                           הוצאת פריטיגיום ושחזור הלחמיתללא הגבלהעינייםניתוח

 28,167                           השתלת קרניתללא הגבלהעינייםניתוח

 28,167                           טרבקולקטומיה-גלוקומהללא הגבלהעינייםניתוח

 29,418                           הוצאת גידול מתוך ארובהללא הגבלהעינייםניתוח

 29,418                           כריתת נגע או גידול תוך עיניללא הגבלהעינייםניתוח

 35,738                           זגוגית העין-ויטרקטומיללא הגבלהעינייםניתוח

 35,738                           חומר רדיואקטיבי פלאקללא הגבלהעינייםניתוח

 36,618                           השתלת תאי אב לימבלים בקרניתללא הגבלהעינייםניתוח

ללא הגבלהעינייםניתוח

השתלה עצמונית של +הוצאת פטריגיום

 37,837                           לחמית

 42,252                           יצירת דרכי דמעותללא הגבלהעינייםניתוח

 4,901                             הזרקות מסביב לגלגלללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 7,352                             שטיפה ופתיחה של דרכי הדמעותללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 7,352                             פתיחת ממברנה בעזרת לייזרללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 8,394                             הוצאת גוף זר מחוץ לעיןללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 11,013                           דגימה מתוך הזגוגיתללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 14,702                           טיפול בהקפאהללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 15,748                           ביופסיה ישירהללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 17,801                           השתלת עדשה+הוצאת קטרקט ללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 18,430                           הכנסת צינור סיליקוןללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 20,286                           הוצאת גידול של הלחמית או לבנים אחריםללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 20,286                           הוצאת השכבות החיצוניות של הקרניתללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 22,251                           ניתוח פזילהללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי

 22,251                           תיקון קרעים של עפעפיים או של הלחמיתללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 22,251                           טרבקולוקטומיה\טרבקולוטומיהללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 23,298                           טיפול בגידולים תוך עינייםללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 25,877                           הוצאת גלגל העין או הוצאת תוכנוללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 25,877                           חיבור שק הדמעות והפתח באףללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

ללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

בעזרת פלק .ט, לייזר+משולב בהקפאה.ט

 25,877                           רדיוא

 27,332                           או בסקלרה\תיקון של קרעים בקרנית וללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 27,966                           השתלת קרניתללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 31,259                           תיקון קרנית+תיקון קטרקט חבלתיללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 36,618                           הפרדות רשתיתללא הגבלהעיניים ילדיםניתוח

 4,073                             אקו דרך הוושטללא הגבלהקרדיולוגיהניתוח

 13,132                           ביופסיה משריר הלבללא הגבלהקרדיולוגיהניתוח

 13,526                           צינתור בלבדללא הגבלהקרדיולוגיהניתוח

 15,926                           השתלת קוצבללא הגבלהקרדיולוגיהניתוח

 17,249                           בלון בלבדללא הגבלהקרדיולוגיהניתוח

 22,088                           אבלציהללא הגבלהקרדיולוגיהניתוח

 23,471                           בלון ברצף+צנתור ללא הגבלהקרדיולוגיהניתוח

 24,177                           ביופסיה משריר הלב+צנתורללא הגבלהקרדיולוגיהניתוח

 24,297                           י בלון"הרחבת מסתם ע+צנתורללא הגבלהקרדיולוגיהניתוח

 24,297                           סטנט+בלון+ צנתור ללא הגבלהקרדיולוגיהניתוח

 25,662                           תיקון דפיברילטורללא הגבלהקרדיולוגיהניתוח

 28,718                           השתלת דפיברילטורללא הגבלהקרדיולוגיהניתוח

 5,097                             עם ביופסיה- ניקור פלורלי ללא הגבלהריאותניתוח

 6,357                             ברונכוסקופיה גמישה ילדיםללא הגבלהריאותניתוח

 6,555                             שטיפה ברונכאלית+ברונכוסקופיהללא הגבלהריאותניתוח

 6,847                             החדרת סטנט+ ברונכוסקופיה ללא הגבלהריאותניתוח

 7,414                             ביופסיה אנדוברונכיאלית+ברונכוסקופיהללא הגבלהריאותניתוח

 7,414                             ביופסיה פלורליתללא הגבלהריאותניתוח

 7,597                             ברונכוסקופיה גמישהללא הגבלהריאותניתוח

 9,118                             ביופסיה טרנסברונכיאלית+ברונכוסקופיהללא הגבלהריאותניתוח

 10,590                           דיקור טרנסברונכיאלית+ברונכוסקופיהללא הגבלהריאותניתוח

 12,742                           טיפול לייזר+ ברונכוסקופיה ללא הגבלהריאותניתוח

 12,787                           ברוכונסקופיה קשיחהללא הגבלהריאותניתוח

 13,047                           ברונכוסקופיה קשיחה ילדיםללא הגבלהריאותניתוח

ללא הגבלהריאותניתוח

קשיחה להוצאת גוף \ברונכוסקופיה גמישה

 13,787                           זר

 PICC LINE                             3,660/היקמןללא הגבלהרנטגןניתוח

 PTC                             3,660אבחנתי ללא הגבלהרנטגןניתוח

ללא הגבלהרנטגןניתוח

RFA אבילציה של גידול באיבר מסויים  

 11,042                           בהנח

 PTA                           14,837- הרחבת עורק ללא הגבלהרנטגןניתוח

 CT                           28,638ביופסיה של בסיס הגולגולת עם ללא הגבלהרנטגןניתוח

 34,012                           בהרדמה TIPSללא הגבלהרנטגןניתוח

 1,467                             כריתה חלקית- סימון שד לפני ניתוחללא הגבלהרנטגןניתוח

 2,000                             הוצאת פורטללא הגבלהרנטגןניתוח

 2,000                             פורטוקט/ ניקוי היקמן ללא הגבלהרנטגןניתוח

ללא הגבלהרנטגןניתוח

הדגמת מערכת מאספת של כליה 

 2,000                             אנטוגרד נפרו)

 2,487                             מרה/החלפת קטטר כליהללא הגבלהרנטגןניתוח

 3,660                             הכנסת צינור תזונהללא הגבלהרנטגןניתוח

 5,516                             נפרוסטומיהללא הגבלהרנטגןניתוח

 5,516                             פרמקטללא הגבלהרנטגןניתוח

 6,210                             אקט-פורטללא הגבלהרנטגןניתוח

 7,044                             ניקוז דרכי מרהללא הגבלהרנטגןניתוח

 7,346                             גסטרוסטומיהללא הגבלהרנטגןניתוח

 7,346                             גסטרוגגונוסטומיהללא הגבלהרנטגןניתוח

 7,346                             דיסקוגרפיהללא הגבלהרנטגןניתוח

 7,346                             אמברלהללא הגבלהרנטגןניתוח

 7,351                             אנגיוגרפיה אבחוניללא הגבלהרנטגןניתוח

 8,449                             אמבוליזציה של וריקוצלהללא הגבלהרנטגןניתוח

 9,802                             הכנסת סטנט למעייםללא הגבלהרנטגןניתוח



מחלקההכיסוי

מחסנית לניצול 

מחירפרוצדורההכיסוי
 13,526                           אנגיוגרפיה טיפוליתללא הגבלהרנטגןניתוח

 14,837                           המסת קריש דםללא הגבלהרנטגןניתוח

 14,837                           כמואמבוליזציהללא הגבלהרנטגןניתוח

 14,837                           אמבוליזציהללא הגבלהרנטגןניתוח

 22,125                           צנתור ראש אבחנתיללא הגבלהרנטגןניתוח

 23,808                           אמבוליציה של וריד פורטלי דרך הכבדללא הגבלהרנטגןניתוח

 27,209                           אמבוליזציה של גידול דימום או מום וסקולרללא הגבלהרנטגןניתוח

 27,209                           הכנסת תומך מתכת לדרכי מרהללא הגבלהרנטגןניתוח

 34,012                           ורידי/המסת קריש דם עורקיללא הגבלהרנטגןניתוח

ללא הגבלהרנטגןניתוח

או סטנט שלא  /צינתור טיפולי מורכב ו

 34,012                           בראש

 50,554                           טיפול בחוליות צואר עם הכנסת צמנטללא הגבלהרנטגןניתוח

 51,619                           סגירת עורקים בעמוד שדרהללא הגבלהרנטגןניתוח

 58,995                           סגירת מפרצת בעורק צואריללא הגבלהרנטגןניתוח

 58,995                           ראש-סגירת עורקים לפני כריתת גידולללא הגבלהרנטגןניתוח

 58,995                           פתיחת עורק ורטברל והכנסת סטנטללא הגבלהרנטגןניתוח

ללא הגבלהרנטגןניתוח

עמוד -סגירת עורקים לפני כריתת גידול

 58,995                           שדרה

 65,938                           צנתור טיפולי לאירוע מוחי חריגללא הגבלהרנטגןניתוח

 73,740                           נוירוכירורגיה אנגיו טיפוליללא הגבלהרנטגןניתוח

 73,740                           סגירת עורקים לא תקיניםללא הגבלהרנטגןניתוח

 73,740                           י בלון"פתיחת עורקים במוח עללא הגבלהרנטגןניתוח

 73,740                           פתיחת עורקים בצואר והכנסת סטנטללא הגבלהרנטגןניתוח

 73,740                           פתיחת עורקים במח עם חומר ללאבוןללא הגבלהרנטגןניתוח

 78,716                           סגירת מפרצתללא הגבלהרנטגןניתוח

 22,187                           הארכת עצם- פה ולסת ללא הגבלהשינייםניתוח

 43,431                           קונדילקטומיללא הגבלהשינייםניתוח


