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                                                                   2019אוקטובר                                                                                            ה /מנוי/ה יקר

 דחופה-שירותי רפואה

 בקיבוץ נען למנויי "שר"פ" 
 

 :  המנויים בשר"פלחברי קיבוץ נען   "מוקד שר"פשירותי "להלן פירוט  

 ידי הקיבוץ.-שר"פ על-ופרטיו הועברו למוקדשם בקיבוץ רנץ שחבר הקיבו – "שר"פ מנוי" .1

. הטיפול הרפואי הסדור חירום ועזרה ראשונה בלבד-שירותי רפואתהמוקד מעניק  – שירותי מוקד שר"פ .2
  הקיבוץ.-והמתמשך הוא באחריות מרפאת

צורך רפואי  עומדים לרשות המנוי/ה, למתן סיוע בכל מקרה שלנים ם והמוקדהרופאיצוות  - ”פ"שר-“מוקד .3
    . שר"פ-בשעות שסוכמו בין הקיבוץ לבין מוקדאך ורק  דחוף,

 עלות ה"ח.יינוי המנוי/ה לבאמבולנס או נט"ן לפהמוקד זניק יורך צהלפי  – או נט"ן הזנקת אמבולנס .4
  .נט"ן על המנוי/סהאמבולנ

קרדיולוגיה, , יםשנ ,לדיםמשפחה, יתחומים :  שר"פ-מוקד-איידי רופ ניתן על - טלפוני-רפואי-ייעוץ .5
גניקולוגיה, עיניים, , אורתופדיהקצועית כמו ברפואה מ ואירפ-אינו נותן יעוץשר"פ -מוקד ופרמקולוגיה.

  יה וכד'. אורולוג

פנה המנוי/ה ישירות לחדר ם דחופים, ע"פ החלטת רופא המוקד, יובמקרי – הפנייה למיוןטופס משלוח  .6
   ר המיון.דחיה למיון" ישלח בפקס ל' הפניהמיון, ו"ט
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8.  _ 

 

    – בתשלום נוספיםשירותים  .7

   :שר"פ -המצוי במוקדלפי מחירון התשלום מראש ובכרטיס אשראי      

שר"פ מכל מקום בארץ. -שאינם בקיבוץ, יכולים לפנות למוקדמנוי/ה  – הארץשירות בכל  .א
 . התשלום לפי סוג השירות  מצאים.המוקד ייתן להם שירות במקום בו הם נ

השירות  קום אחר בו שוהה המנוי/ה.המנוי/ה או לכל מלבית שיגור רופא  - ת ביקור בילרופא  .ב
א. בדיקה רפואית מקיפה )כולל א.ק.ג. במקרה הצורך(. ב. טיפול רפואי. ג. מתן תרופות   כולל:

 לטיפול בית.  ₪ 300:  עלות השירות .ד. מתן הפנייה למיון .ראשוניות
נסיעה למיון, המתנה של מספר שעות,  הך" מנת ל"חסועל  – סופ"ש"-יה ל"מרפאת לילההפנ .ג

. המוקד  מר"מ-פאת לילה, מומלץ לפנות תחילה למרב משותף עם חולים קשיםושהייה במרח
, הקרובים למקום יה"חקדמי לב-ת כמיוןוהמשמשוסופ"ש,  לילה-ותמרפאל יפנה המנוי/ה

  לילה.-טיפול במרפאתל ₪ 150:  עלות השירות .הימצאו/ה
מנוי/ה הזקוקים לתרופה באופן דחוף, יכולים לפנות  –  סופרפארםתרופות ברכישת מרשם ל  .ד

לרכוש "מרשם לתרופות" דיגיטלי לרשת סופרפארם. ניתן  ישלח שר"פ, ורופא המוקד-למוקד
 . מרשםל ₪ 100: עלות השירות  רקחת. התרופות בכל סניף של סופרפארם שיש בו בית מ

התייעצות עם  : א. חו"ל )בכל ארץ( קבל שירות בלניתן  – בחו"לשנמצא ת למנוי/ה שירו .ה
  ₪ 100:  עלות השירות .חו"לב כישת תרופות רלמת רופא, חתי, בדיגיטלי; ב. מרשם רופא 

 . יעוץ או למרשם ל

לחודש  ₪ 35 :השירות עלות . התקנת לחצן מצוקה בבית המנויוהספקה  – לחצן מצוקה .ו
 . ₪ 249 דמי התקנה, אחריות ותחזוקה בסךעמי בעבור פ-תשלום חדועוד 

 וצפויים להשתנות מעת לעת. 2019כל המחירים נכונים לאוק' 
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