
 50% תעריף שר"פ הדסה הגדרההתמחות

ירושליים

16,333.50 ₪לרינגקטומיה חלקיתא.א.ג

3,892.50 ₪אדנואידים פוליפיםא.א.ג

3,438.50 ₪אזופגוסקופיה לושטא.א.ג

17,235.00 ₪אנסטמוזה (חיבור) בין לשון ופניםא.א.ג

7,019.50 ₪אף תיקון מחיצה + קונכיותא.א.ג

7,019.50 ₪אתמואידקטומה חיצוניתא.א.ג

3,364.00 ₪אתמואידקטומה חיצוניתא.א.ג

27,165.50 ₪גישה דרך הגומה האמצעית בראשא.א.ג

27,165.50 ₪גישה מאחורי הלבירינט לעצב הווסטיבולא.א.ג

5,289.00 ₪הוצאת אבן מבלוטת הרוקא.א.ג

2,948.00 ₪הוצאת גוף זר באוזןא.א.ג

5,107.50 ₪הזרקה למיתר הקולא.א.ג

7,681.00 ₪החזרת שבר של ארובת האףא.א.ג

7,787.00 ₪הרחבת תעלת האוזן החיצוניתא.א.ג

23,789.00 ₪הרס אוזן פנימיתא.א.ג

BAHA₪ 11,288.50 השתלתא.א.ג

14,707.00 ₪השתלת קוכליאריא.א.ג

15,559.50 ₪חיתוך ושטא.א.ג

10,318.50 ₪חתוך שריר פרינגאליא.א.ג

6,076.50 ₪טרכאוטומיהא.א.ג

2,953.50 ₪כפתוריםא.א.ג

10,318.50 ₪כריתה אריטנואידא.א.ג

8,319.50 ₪כריתה חלקית של אפרכסתא.א.ג

22,860.00 ₪כריתה חלקית של בלוטת הפרוטיסא.א.ג

10,378.00 ₪כריתה חלקית של בלוטת התריסא.א.ג

12,048.00 ₪כריתה רדיקלית של בלוטת הצוארא.א.ג

27,165.50 ₪כריתה של בלוטת הפרוטיס+השתלת עצבא.א.ג

8,319.50 ₪כריתה של בלוטת רוק סבמקסילריתא.א.ג

15,465.50 ₪כריתה שלמה של בלוטת התריסא.א.ג

27,165.50 ₪כריתה שלמה של בלטות הפרוטיסא.א.ג

14,700.00 ₪כריתה תת שלמה של בלוטת התריסא.א.ג

3,922.00 ₪כריתת גוש באוזן חיצוניתא.א.ג

12,969.00 ₪כריתת אונה של בלוטת התריסא.א.ג

16,333.50 ₪כריתת אנגיופיברומהא.א.ג

7,787.00 ₪כריתת בלוטה סובמנדיבולרא.א.ג

12,352.50 ₪כריתת בלוטות לימפה חד צדדיא.א.ג

18,934.00 ₪כריתת בלוטת התריס עם ביתור צואריא.א.ג

13,112.00 ₪כריתת בלוטת לימפה רדיקליתא.א.ג

18,344.50 ₪כריתת בלוטת תריס דו צדדיתא.א.ג

6,050.50 ₪כריתת גוש עצם-אוזןא.א.ג

3,176.00 ₪כריתת גוש שטחיא.א.ג
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27,165.50 ₪כריתת גידול גלומוסא.א.ג

4,455.00 ₪כריתת גידול עור ממאירא.א.ג

27,165.50 ₪כריתת גידול פרהפרינגיאליא.א.ג

11,288.50 ₪כריתת היגרומהא.א.ג

11,288.50 ₪כריתת העצב באףא.א.ג

17,397.50 ₪כריתת יותרת התריסא.א.ג

20,405.50 ₪כריתת לרינקס+פרינקסא.א.ג

11,288.50 ₪כריתת לשון +מנדיבולהא.א.ג

7,019.50 ₪כריתת לשון דרך הפהא.א.ג

11,288.50 ₪כריתת לשון דרך חתך המנדיבולהא.א.ג

21,249.00 ₪כריתת לשון שלמהא.א.ג

20,405.50 ₪כריתת מנדיבולהא.א.ג

4,807.50 ₪כריתת נגע בריריותא.א.ג

13,642.00 ₪כריתת סעיף פרינגאליא.א.ג

11,078.50 ₪כריתת עינבל וכונכיותא.א.ג

4,377.00 ₪כריתת פוליפ מאוזןא.א.ג

4,377.00 ₪כריתת פוליפים באףא.א.ג

24,630.00 ₪כריתת פרינקס + ושטא.א.ג

10,890.00 ₪כריתת ציסטה או אדינומה בבלוטת המגןא.א.ג

15,297.50 ₪כריתת צנקר דיברטיקולוטומיה-מיוטומיהא.א.ג

2,554.50 ₪כריתת קונכיותא.א.ג

14,496.00 ₪כריתת קנהא.א.ג

7,019.50 ₪כריתת רנולהא.א.ג

4,227.50 ₪לרינגוסקופיה ישירהא.א.ג

19,560.00 ₪לרינגקטומיה שלמהא.א.ג

16,333.50 ₪מסטואידקטומיה עם עצמות שמעא.א.ג

11,288.50 ₪מסטיאדקטומיהא.א.ג

16,333.50 ₪מסטיאדקטומיה רדיקליתא.א.ג

17,294.00 ₪מקסילקטומיה חלקית באףא.א.ג

21,249.00 ₪מקסילקטומיה שלמה באףא.א.ג

22,939.50 ₪מקסילקטומיה+כריתת עיןא.א.ג

7,019.50 ₪ניקוי האוזן מכילסטאטומהא.א.ג

5,107.50 ₪ניקור סינוס פרונטליא.א.ג

11,288.50 ₪ניתוח אנדוסקופי אף/תעלת הדמעותא.א.ג

8,050.50 ₪ניתוח בדיקת צוארא.א.ג

27,165.50 ₪ניתוח דרך הלבירינטא.א.ג

4,704.50 ₪ניתוח לטיפול בנחירות ודום נשימה באמא.א.ג

7,019.50 ₪ניתוח סינוס מקסילריא.א.ג

20,405.50 ₪ניתוח סינוס ספנואידלי דרך האףא.א.ג

20,405.50 ₪ניתוח סינוס פרונטלי+אוסטאופלסטיא.א.ג

12,048.00 ₪ניתוח סינוסים פרונטאליא.א.ג

7,681.00 ₪ניתוח פלסטי של אוזן חיצוניתא.א.ג

19,435.00 ₪ניתוח שק אנדולימפטיא.א.ג
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4,324.00 ₪ניתוח שקדיםא.א.ג

4,805.50 ₪ניתוח שקדים+שקד שלישיא.א.ג

2,554.50 ₪נקוז המטומהא.א.ג

11,078.50 ₪נתוח בשל דום נשימהא.א.ג

3,409.00 ₪סגירת פיסטולה בין הפה לסינוסא.א.ג

12,000.00 ₪סגירת פיסטולה פרולומטית באוזןא.א.ג

12,000.00 ₪סטפדקטומיהא.א.ג

10,318.50 ₪פיצול הגרון (בית הדיבור)א.א.ג

6,050.50 ₪פרינגל פלףא.א.ג

8,648.50 ₪פתיחת האטיק באוזןא.א.ג

6,818.00 ₪פתיחת האף מהצד להוצאת גידולא.א.ג

20,281.00 ₪פתיחת חסימה של האוזןא.א.ג

8,648.50 ₪ציסטה דרמואידיתא.א.ג

8,648.50 ₪ציסטה טירוגלוסליתא.א.ג

11,288.50 ₪ציסטה מולדת ברנכיאליתא.א.ג

10,318.50 ₪קשירת כלי דם דרך הסינוסא.א.ג

3,409.00 ₪שבר אףא.א.ג

4,318.50 ₪שחזור דפקט בראש-צוואר ע'^ סיבוב מתלא.א.ג

15,364.50 ₪שחזור דפקטים גדולים לאחר כריתות גדוא.א.ג

14,496.00 ₪שחזור הקנהא.א.ג

6,818.00 ₪שחזור חסר ע'^ מתלה אזורי בראש/צוארא.א.ג

15,364.50 ₪שחזור לרינקסא.א.ג

10,318.50 ₪שחזור מסתם באףא.א.ג

6,050.50 ₪שחזור מעבר בין האף לפרינקסא.א.ג

12,000.00 ₪שחזור עור התוףא.א.ג

14,496.00 ₪שחזור עור התוף +עצמות שמעא.א.ג

10,318.50 ₪שחזור שבר של הלרינקסא.א.ג

11,078.50 ₪שחזור של דפקט בראש-צוואר אחרי כריתוא.א.ג

12,674.50 ₪שיקום מנדיבולהא.א.ג

4,074.50 ₪שקד שלישי + כפתוריםא.א.ג

5,107.50 ₪תיקון מחיצה באףא.א.ג

20,281.00 ₪תיקון עצב פניםא.א.ג

15,524.50 ₪תפירת ושט פציעה ניתוח צוואריא.א.ג

1,889.00 ₪סימולציהאונקולוגיה

3,742.00 ₪סימולציה מורכבתאונקולוגיה

1,206.00 ₪סימולציה פשוטהאונקולוגיה

1,889.00 ₪אורודינמיקהאורולוגיה

10,917.00 ₪אורטרוסקופיהאורולוגיה

19,654.00 ₪אפיספדיאסאורולוגיה

5,339.00 ₪ביופסיה של האשךאורולוגיה

3,523.00 ₪ביופסיה של הערמוניתאורולוגיה

4,056.00 ₪ביופסיות וצריבה בתוך כיס השתןאורולוגיה

17,388.00 ₪ביופסית כליה לפרוסקופיתאורולוגיה
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18,095.50 ₪הגדלת כיס השתן עם מתלה ממעי דקאורולוגיה

25,693.50 ₪הוצאת אבן מהכליה בדרך לפרוסקופיתאורולוגיה

21,345.00 ₪הוצאת אבן מהשופכן בלפרוסקופיהאורולוגיה

20,630.00 ₪הטיית השתן למוביל עם שליטהאורולוגיה

15,692.00 ₪היפוספדיאסאורולוגיה

6,303.50 ₪הכנסת סטנט (צינורית) לשופכןאורולוגיה

1,889.00 ₪הסתכלות לתוך כיס השתן דרך השופכהאורולוגיה

13,194.50 ₪הרחבה אנדוסקופית של השופכהאורולוגיה

2,554.50 ₪הרחבה של השופכהאורולוגיה

16,559.00 ₪השתלת תותבת לפיןאורולוגיה

17,389.50 ₪חיבור מחדש של השופכן לכיס השתןאורולוגיה

17,521.50 ₪חיבור מחדש של שופכן לכיס שתן עם פלסאורולוגיה

15,364.50 ₪חיתוך אגן הכליהאורולוגיה

7,808.00 ₪חיתוך צוואר שלפוחית השתןאורולוגיה

21,599.00 ₪יצירת כיס שתן חדש ממעייםאורולוגיה

15,895.50 ₪כריתה אנדוסקופית של גידול בכיס השתןאורולוגיה

21,599.00 ₪כריתה חלקית ושופכןאורולוגיה

15,895.50 ₪כריתה חלקית של כיס השתןאורולוגיה

18,489.50 ₪כריתה חלקית של כליהאורולוגיה

15,225.50 ₪כריתה פשוטה של ערמוניתאורולוגיה

21,599.00 ₪כריתה רדיקלית של כיס שתןאורולוגיה

21,599.00 ₪כריתה רדיקלית של כליהאורולוגיה

25,693.50 ₪כריתה רדיקלית של כליה בלפרוסקופיהאורולוגיה

21,599.00 ₪כריתה רדיקלית של ערמוניתאורולוגיה

24,003.50 ₪כריתה רדיקלית של ערמונית בלפרוסקופיאורולוגיה

10,048.50 ₪כריתת אשך דו צדדיאורולוגיה

10,048.50 ₪כריתת אשך דרך המפשעהאורולוגיה

18,489.50 ₪כריתת כליהאורולוגיה

25,693.50 ₪כריתת כליה ושופכה בלפרוסקופיהאורולוגיה

15,225.50 ₪כריתת ערמונית דרך השופכהאורולוגיה

18,489.50 ₪מוביל שתן ממעי דקאורולוגיה

5,107.50 ₪מילהאורולוגיה

8,213.00 ₪מים בשק אשכיםאורולוגיה

14,326.00 ₪ניתוח מרשל מרקטיאורולוגיה

21,345.00 ₪ניתוח תוך כילייתי בדרך רטרוגראדיתאורולוגיה

19,435.00 ₪פין תקון עקמת מורכבאורולוגיה

13,732.50 ₪פין תקון עקמת פשוטאורולוגיה

17,528.50 ₪פיסטולה בין כיס שתן לנרתיקאורולוגיה

21,345.00 ₪פלסטיקה לפרוסקופית של אגן הכליהאורולוגיה

17,521.50 ₪פלסטיקה של אגן הכליהאורולוגיה

2,805.00 ₪פלסטיקה של פיית השופכהאורולוגיה

18,590.00 ₪פלסטיקה של שופכה השקהאורולוגיה

23,660.50 ₪פלסטיקה של שופכה שלמהאורולוגיה
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19,435.00 ₪פלסטיקה של שופכה שתל או מתלהאורולוגיה

9,145.00 ₪פתיחת כיס השתן והוצאת האבן מתוכואורולוגיה

1,205.00 ₪ציסטקטומיה - מרפאהאורולוגיה

10,256.00 ₪קבוע אשכים דו צדדיאורולוגיה

6,836.50 ₪קיבוע אשכים חד צדדיאורולוגיה

10,850.50 ₪קשירת וריד בלפרוסקופיהאורולוגיה

8,213.00 ₪קשירת וריד ספרמטיאורולוגיה

16,559.00 ₪ריסוק אבן כליה בדרך מלעורית לאחראורולוגיה

8,853.00 ₪ריסוק אבניםאורולוגיה

7,350.00 ₪ריסוק מכני של אבן בכיס השתןאורולוגיה

10,603.50 ₪תיקון היפוספדיאס לפי מגפיאורולוגיה

20,499.00 ₪תיקון כיס שתן פתוח לעוראורולוגיה

REVISION₪ 30,348.00 בניתוחי עמוד שדרה מותניאורטופדיה

REVISION₪ 38,625.00 בניתוחי עקמת + גידוליםאורטופדיה

12,674.50 ₪אוסטאוטומי פמור\טיביהאורטופדיה

2,953.50 ₪אצבע טריגראורטופדיה

3,409.00 ₪אצבע פטיש אחתאורטופדיה

5,111.50 ₪אצבע פטישנית )2(אורטופדיה

2,554.50 ₪ארטרודזיס אצבעאורטופדיה

20,281.00 ₪ארטרודזיס פרק ירךאורטופדיה

8,943.00 ₪ארטרודזיס- שורש כף יד / כף רגלאורטופדיה

5,244.50 ₪ארטרוסקופיהאורטופדיה

7,019.50 ₪ביופסיה בהרדמה כלליתאורטופדיה

3,039.50 ₪ביופסיה פתוחה של שריר או עצםאורטופדיה

27,887.00 ₪ברקיאל פלקסוסאורטופדיה

2,953.50 ₪גבס כתף לירךאורטופדיה

2,554.50 ₪גבס ספייקה רגל אחתאורטופדיה

2,554.50 ₪גבס ספייקה שתי רגליםאורטופדיה

6,818.00 ₪גידול עצם כף ידאורטופדיה

8,546.50 ₪גידול עצם כף יד מסובךאורטופדיה

15,465.50 ₪גידול עצמות ארוכותאורטופדיה

3,039.50 ₪גידול רקמה רכהאורטופדיה

8,648.50 ₪גידול-עצמות קטנותאורטופדיה

5,244.50 ₪גנגליוןאורטופדיה

3,742.00 ₪גקט גבס בגלל עקמתאורטופדיה

2,554.50 ₪גקט גבס לגבאורטופדיה

3,409.00 ₪דה קוארבןאורטופדיה

10,982.50 ₪דורבן בעצם הרגלאורטופדיה

11,596.00 ₪דיסק מותניאורטופדיה

6,818.00 ₪האלוס ואלגוסאורטופדיה

11,078.50 ₪האלוס ואלגוס שני צדדיםאורטופדיה

3,409.00 ₪הארכת גיד ללא השתלהאורטופדיה

5,107.50 ₪הארכת גידים יותר מ 2אורטופדיה
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28,855.00 ₪הוצאת גידול בעמוד שדרה וקיבועאורטופדיה

3,742.00 ₪הוצאת מסמראורטופדיה

9,407.50 ₪הוצאת מתכות מורכבאורטופדיה

5,107.50 ₪הוצאת מתכות רגילאורטופדיה

4,738.00 ₪הוצאת עצם הפיקהאורטופדיה

1,889.00 ₪הוצאת ציפורן חודרניתאורטופדיה

2,206.50 ₪הוצאת ק״ וויראורטופדיה

2,953.50 ₪החזרה סגורה מרפק כתףאורטופדיה

2,953.50 ₪החזרה סגורה פרק ירךאורטופדיה

5,244.50 ₪החזרה סגורה קרסולאורטופדיה

8,546.50 ₪החזרה פתוחה - מרפק, כתףאורטופדיה

14,496.00 ₪החזרה פתוחה פרק ירךאורטופדיה

3,837.50 ₪החזרת שבר בזרוע ללא ניתוחאורטופדיה

3,837.50 ₪החזרת שבר ברדיוסאורטופדיה

11,078.50 ₪החזרת שבר פתוחאורטופדיה

17,869.50 ₪החלפה של פרוטזה או שתל עצםאורטופדיה

19,222.00 ₪החלפת פרקאורטופדיה

11,078.50 ₪החלפת פרק כף ידאורטופדיה

14,496.00 ₪הכנסת פלטה בניתוח לירך,שוק ,אמה, זראורטופדיה

13,680.00 ₪המיארטרופלסטי-כתףאורטופדיה

8,546.50 ₪העברת אצבעאורטופדיה

6,818.00 ₪העברת גיד אחדאורטופדיה

6,050.50 ₪השתלת גיד אחדאורטופדיה

13,642.00 ₪השתלת מפרקים עם צמנט'אורטופדיה

15,934.50 ₪השתלת משאבה בעמוד שדרה לטיפול בכאבאורטופדיה

13,680.00 ₪השתלת סחוסאורטופדיה

5,874.00 ₪חיתוך האמתחתאורטופדיה

14,496.00 ₪חיתוך עליון עצם השוקאורטופדיה

7,019.50 ₪חיתוך עצםאורטופדיה

9,602.50 ₪חיתוך שורש העצבאורטופדיה

12,674.50 ₪טיפול ניתוחי בעצמות ארוכותאורטופדיה

6,818.00 ₪טיפול ניתוחי בעצמות קטנותאורטופדיה

6,457.00 ₪יד קלוטהאורטופדיה

10,318.50 ₪כריתה מעל הברךאורטופדיה

7,681.00 ₪כריתה מתחת לברךאורטופדיה

14,884.00 ₪כריתה רחבה גידול רקמה רכהאורטופדיה

6,818.00 ₪כריתה- כף רגלאורטופדיה

5,107.50 ₪כריתת אצבעות-ידיים/רגלייםאורטופדיה

5,776.00 ₪כריתת גוש גרמיאורטופדיה

9,407.50 ₪כריתת מניסקוסאורטופדיה

4,738.00 ₪כתף-ארט' ניתוחי-סובאקרומיאליאורטופדיה

6,818.00 ₪מום מולד יד מעל 4 שעותאורטופדיה

1,497.00 ₪מניפולציה תחת הרדמהאורטופדיה
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12,000.00 ₪מסמור פרק ירךאורטופדיה

13,732.50 ₪מסמור תוך לישדי שוק ירך אמה שרודאורטופדיה

6,050.50 ₪מרפק טניס\עצב האונרי במרפקאורטופדיה

4,941.50 ₪מתיחה של מפרק הירךאורטופדיה

16,905.00 ₪מתלה שריראורטופדיה

9,154.50 ₪ניתוח אוסטואיד אוסטאומהאורטופדיה

17,023.50 ₪ניתוח באמצעות תשקיף לפרק הכתףאורטופדיה

24,630.00 ₪ניתוח לצורך תיקון ע"ש /עקמת,קיפוזיסאורטופדיה

14,496.00 ₪ניתוח ספגטיאורטופדיה

8,154.00 ₪ניתוח עיקום הצוואראורטופדיה

26,195.50 ₪ניתוח שבר באגןאורטופדיה

11,853.50 ₪ניתוח שבר בין חולייתיאורטופדיה

11,078.50 ₪נתוח אי חיבור שבר באגןאורטופדיה

14,496.00 ₪נתוח אי חיבור שבר באגן+שתל עצםאורטופדיה

13,060.50 ₪סטנוזיס מותני לא קיבועאורטופדיה

17,576.50 ₪סטנוזיס מותני עם קיבוע (גובה אחד)אורטופדיה

27,589.00 ₪סטנוזיס מותני עם קיבוע (יותר מגובהאורטופדיה

10,318.50 ₪סיבוכי שברים בעצמות קטנותאורטופדיה

12,674.50 ₪סיבוכי שברים-עצמות ארוכותאורטופדיה

9,407.50 ₪סינבקטומיה רדיקליתאורטופדיה

9,407.50 ₪סינובקטומיה של פרק ירך, ברך,קרסולאורטופדיה

10,318.50 ₪עצב-שחרוראורטופדיה

8,154.00 ₪פיסיקטומה כף ידאורטופדיה

10,318.50 ₪פלף מזרועאורטופדיה

9,407.50 ₪פלקסור\אקסטנסור גרפט - כף ידאורטופדיה

10,378.00 ₪פתיחת פרקאורטופדיה

22,307.00 ₪קבוע חוליות לעקמת קדמי + אחוריאורטופדיה

18,929.50 ₪קבוע חוליות לעקמת קדמי\אחוריאורטופדיה

17,576.50 ₪קבוע מתניאורטופדיה

4,318.50 ₪קיבוע פנימי שבר באצבעאורטופדיה

9,407.50 ₪קיבוע פנימי שברים שורש ידאורטופדיה

18,929.50 ₪קיפופלסטיקה (הזרקת צמנט) מ-3 חוליותאורטופדיה

11,987.00 ₪קיפופלסטיקה (הזרקת צמנט)עד 2 חוליותאורטופדיה

6,917.00 ₪קרפקטומיאורטופדיה

21,924.50 ₪רויזיה של החלפת פרק ירךאורטופדיה

3,837.50 ₪שבר בשורש כף יד סגוראורטופדיה

8,546.50 ₪שבר סגור של שוקאורטופדיה

8,546.50 ₪שבר פתוח של פמוראורטופדיה

1,497.00 ₪שבר של עצם בריחאורטופדיה

6,818.00 ₪שבר של עצמות האמהאורטופדיה

6,050.50 ₪שבר של קרסולאורטופדיה

9,407.50 ₪שבר של קרסול פתוחאורטופדיה

9,407.50 ₪שבר של שוק נתוחיאורטופדיה
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17,023.50 ₪שחזור רצועה צולבתאורטופדיה

12,674.50 ₪שחזור רצועות בכתףאורטופדיה

6,050.50 ₪שחרור גידאורטופדיה

5,244.50 ₪שחרור תעלה קרפליתאורטופדיה

4,318.50 ₪תיקון אקסטנסור-כף ידאורטופדיה

12,674.50 ₪תיקון ארטוסקופי של קרעאורטופדיה

23,660.50 ₪תיקון מיקרוכירוגיאורטופדיה

8,546.50 ₪תיקון מיקרוכירוגי לכלי דםאורטופדיה

10,318.50 ₪תיקון מיקרוכירוגי עורק או ורידאורטופדיה

44,142.50 ₪תיקון ע'^ אוסטאטומיה של ע"שאורטופדיה

3,409.00 ₪תיקון עצב באצבעאורטופדיה

6,818.00 ₪תיקון עצב גדולאורטופדיה

8,546.50 ₪תיקון עצב עם השתלהאורטופדיה

7,681.00 ₪תיקון פלקסור-כף ידאורטופדיה

10,829.50 ₪תיקון שרוול - כתףאורטופדיה

6,050.50 ₪תפיסת גיד אחדאורטופדיה

6,818.00 ₪תפיסת גיד אכילסאורטופדיה

22,190.00 ₪אוסטאוטומיות משולבות אגן/פמוראורטו' ילדים

17,389.50 ₪אוסטאוטומיות אגןאורטו' ילדים

26,195.50 ₪איליזרוב הארכת שני סגמנטיםאורטו' ילדים

13,732.50 ₪איליזרוב-הארכת סגמנט אחדאורטו' ילדים

13,732.50 ₪אליזרוב אי חיבור סגמנטאורטו' ילדים

22,817.00 ₪אליזרוב אי חיבור שני סגמנטיםאורטו' ילדים

13,732.50 ₪אליזרוב גף עליון סגמנט אחדאורטו' ילדים

22,817.00 ₪אליזרוב גף עליון שני סגמנטיםאורטו' ילדים

18,590.00 ₪אליזרוב עוות רגילאורטו' ילדים

12,048.00 ₪גידולים שפיריםאורטו' ילדים

4,318.50 ₪הארכת גיד אכילס (אשפוז יום)אורטו' ילדים

6,818.00 ₪הארכת גידיםאורטו' ילדים

12,674.50 ₪הארכת גידים +העברהאורטו' ילדים

8,546.50 ₪החזרה סגורה שבר+מתכתאורטו' ילדים

6,818.00 ₪החזרה סגורה של שבראורטו' ילדים

12,000.00 ₪החזרה פתוחהאורטו' ילדים

14,695.00 ₪הריסת סחוס הצמיחה מסביב הברך- לצורךאורטו' ילדים

22,817.00 ₪כריתת עצם הזנבאורטו' ילדים

20,281.00 ₪מומים מולדים ידיים או ברגליים הדורשאורטו' ילדים

13,732.50 ₪מומים מולדים כמו חסר חלק ברגל או ביאורטו' ילדים

14,795.50 ₪ניקוז זיהום,כריתת רקמות רכות וכריתהאורטו' ילדים

12,674.50 ₪ניקוז מפרק עם מוגלה ניתוח פתוחאורטו' ילדים

9,407.50 ₪נקע מולד סגור+גבס ארטורוגרםאורטו' ילדים

13,732.50 ₪נקע מולד פתוחאורטו' ילדים

14,695.00 ₪מסביב לברך I סגירת פליטת צמיחהאורטו' ילדים

16,326.00 ₪קלב פוט 2 צדדיםאורטו' ילדים
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12,674.50 ₪קלב פוט צד אחדאורטו' ילדים

11,078.50 ₪תיקון עיוות בכפות הרגליים כמו קלאבאורטו' ילדים

18,590.00 ₪תיקון עיוות בעצמות כתוצאה משברים אחאורטו' ילדים

11,078.50 ₪תיקון שברים ברגלאורטו' ילדים

14,496.00 ₪תיקון שברים מורכבאורטו' ילדים

15,364.50 ₪תיקוני עוות ברגליים-מורכבותאורטו' ילדים

16,326.00 ₪תיקונים בגף עליון מורכבאורטו' ילדים

568.00 ₪אולטרסאונד רקטאליגסטרואנטרולוגיה

1,453.00 ₪אנדוסקופיהגסטרואנטרולוגיה

3,135.50 ₪אנדוסקופיה טיפוליתגסטרואנטרולוגיה

3,135.50 ₪אנדוסקופיה עם אולטרסאונד - טיפוליגסטרואנטרולוגיה

2,090.50 ₪אנדוסקופיה עם אולטרסאונד-אבחנתיגסטרואנטרולוגיה

1,103.50 ₪בדיקת מעי דק ע'^ קפסולהגסטרואנטרולוגיה

14,707.00 ₪גסטרואנטרוסטומיהגסטרואנטרולוגיה

1,964.50 ₪גסטרוסטומיה מלעוריתגסטרואנטרולוגיה

2,273.00 ₪הרחבת ושטגסטרואנטרולוגיה

568.00 ₪מדידת לחצים בושט/ מנומטריה וישטיתגסטרואנטרולוגיה

442.00 ₪מדידת לחצים בפי הטבעת/ מנומטריה אנלגסטרואנטרולוגיה

4,545.50 ₪ניקוז דרכי מרה- טיפולגסטרואנטרולוגיה

2,558.00 ₪נקוז דרכי מרה - אבחוניגסטרואנטרולוגיה

927.50 ₪סיגמואנדוסקופיהגסטרואנטרולוגיה

2,879.50 ₪סקילורוזציה של דליות בושטגסטרואנטרולוגיה

927.50 ₪סקילורזציהגסטרואנטרולוגיה

4,545.50 ₪פפילוטמיהגסטרואנטרולוגיה

1,964.50 ₪קולונוסקופיהגסטרואנטרולוגיה

3,135.50 ₪קולונוסקופיה טיפוליתגסטרואנטרולוגיה

664.00 ₪רקטוסקופיהגסטרואנטרולוגיה

1,884.50 ₪אלחוש אפידורליהרדמה

24,621.50 ₪החלפת די בי אס גנרטור דו צדדינוירוכירורגיה

15,934.50 ₪השתלת משאבה בעמוד שדרה לטיפול בכאבאורטופדיה

7,019.50 ₪ביופסית עצם בהרדמה כלליתמח עצם

3,039.50 ₪ביופסית עצם מקומיתמח עצם

3,247.50 ₪אבסס + פיסטולהכירורגיה

28,229.00 ₪אדרנלקטומי בלפרוסקופיהכירורגיה

19,654.00 ₪אומנטופקסיה לפרוסקופיתכירורגיה

13,112.00 ₪אפנדקטומי בלפרוסקופיהכירורגיה

4,591.50 ₪אשך -קשירת וריד וריקוצלהכירורגיה

1,206.00 ₪בדיקת אנוסכירורגיה

3,364.00 ₪ביופסיה של בלוטת הלימפהכירורגיה

7,907.00 ₪ביופסיה של הכבדכירורגיה

1,889.00 ₪ביופסית אשךכירורגיה

6,610.50 ₪ביופסית ריאה בניתוחכירורגיה

2,373.00 ₪ביופסית שדכירורגיה
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7,019.50 ₪ביתור צוארי חלקיכירורגיה

9,940.00 ₪בקע אפיגסטרי מורכבכירורגיה

7,350.00 ₪בקע אפיגסטרי פשוטכירורגיה

12,532.50 ₪בקע בטני לאחר ניתוחכירורגיה

8,213.00 ₪בקע טבוריכירורגיה

10,131.00 ₪בקע כלואכירורגיה

10,131.00 ₪בקע מפשעתי או פמורלי דו צדדיכירורגיה

7,369.50 ₪בקע מפשעתי או פמורלי חד צדדיכירורגיה

8,255.50 ₪בקע מפשעתי אופמורלי דו צדדיכירורגיה

11,516.50 ₪בקע מפשעתי חוזר\עם מש דו צדדיכירורגיה

14,795.50 ₪בקע סרעפתיכירורגיה

14,707.00 ₪גסטרואנטרוסטומיהגסטרואנטרולוגיה

3,707.50 ₪הוצאת גוש שפירכירורגיה

12,231.00 ₪הזלפת כימותרפיה מחוממתכירורגיה

9,562.50 ₪הכנסת צנתר להאכלה במעי הדקכירורגיה

9,600.00 ₪הרניה + הידרוצלהכירורגיה

12,049.50 ₪השקת צינור מרה למערכת העיכולכירורגיה

59,202.50 ₪השתלת כבדכירורגיה

31,343.50 ₪השתלת כליהכירורגיה

17,964.50 ₪השתלת/הוצאת טבעות להשמנת יתר בלפרוסכירורגיה

15,559.50 ₪חיתוך ושטא.א.ג

16,529.00 ₪חיתוך צינור המרה המשותף עם השארת צ.כירורגיה

13,112.00 ₪חסימת מעייםכירורגיה

3,858.00 ₪טיפול ניתוחי בפיסורהכירורגיה

14,707.00 ₪כיב תריסריון-וגוטומיה וניקוזכירורגיה

14,707.00 ₪כיס מרה בלפרוסקופיהכירורגיה

16,905.00 ₪כריתה אבדומינו-פרינאליכירורגיה

17,397.50 ₪כריתה חלקית של הקיבהכירורגיה

12,172.50 ₪כריתה חלקית של מעי גסכירורגיה

16,905.00 ₪כריתה קדמית בלפרוסקופיהכירורגיה

16,905.00 ₪כריתה קדמית של הרקטוםכירורגיה

12,048.00 ₪כריתה רדיקלית של בלוטת הצוארא.א.ג

22,313.50 ₪כריתה רדיקלית של השד - דו צדדי כוללכירורגיה

15,765.00 ₪כריתה רדיקלית של השד כולל בלוטות ליכירורגיה

27,384.50 ₪כריתה של אונה בכבדכירורגיה

21,469.00 ₪כריתה שלמה של הקיבהכירורגיה

23,665.50 ₪כריתה שלמה-מעי-בשל קוליטיס אולצרוסהכירורגיה

15,765.00 ₪כריתת בלוטת התריס -אונהכירורגיה

24,003.50 ₪כריתת אמפולה של וטרכירורגיה

8,213.00 ₪כריתת אשךכירורגיה

13,112.00 ₪כריתת ב.לימפה רדיקלית-אגן-פרה-אאורטכירורגיה

7,787.00 ₪כריתת בלוטה סובמנדיבולרא.א.ג

12,352.50 ₪כריתת בלוטות לימפה חד צדדיא.א.ג
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13,112.00 ₪כריתת בלוטות לימפה רדיקליתכירורגיה

18,934.00 ₪כריתת בלוטת התריס עם בתור צואריכירורגיה

12,352.50 ₪כריתת בלוטת לימפה במפשעה חד צדדיכירורגיה

12,352.50 ₪כריתת בלוטת לימפה/בית שחיכירורגיה

18,344.50 ₪כריתת בלוטת תריס דו צדדיתא.א.ג

15,896.50 ₪כריתת גידול בדופן הבטן-סרקומהכירורגיה

4,455.00 ₪כריתת גידול עור ממאירא.א.ג

6,125.50 ₪כריתת גידול רקטלי טרנסאנליתכירורגיה

10,739.50 ₪כריתת גינומסטיה דו צדדיכירורגיה

30,578.00 ₪כריתת גרורות מחלל הצפק והזלפת כימותכירורגיה

10,048.50 ₪כריתת התוספתןכירורגיה

27,261.00 ₪כריתת ושט בחתך חזה בטןכירורגיה

12,580.50 ₪כריתת טחולכירורגיה

23,159.00 ₪כריתת טחול בלפרוסקופיהכירורגיה

6,925.50 ₪כריתת טחוריםכירורגיה

8,319.50 ₪כריתת טרנס אנאלית של פוליפ/גידול ברכירורגיה

17,397.50 ₪כריתת יותרת התריסא.א.ג

18,934.00 ₪כריתת כבד חלקיתכירורגיה

11,632.00 ₪כריתת כיס מרהכירורגיה

28,855.00 ₪כריתת כליה - תורם חיכירורגיה

24,003.50 ₪כריתת לבלב שלמה או חלקיתכירורגיה

23,159.00 ₪כריתת מעי גס עם לפרוסקופיהכירורגיה

15,553.00 ₪כריתת מעי גס שמאל/ימיןכירורגיה

14,707.00 ₪כריתת מעי דקכירורגיה

5,929.50 ₪כריתת נגעים שפירים בשדכירורגיה

8,319.50 ₪כריתת פילונדל סינוס עם\בלי סגירה ראכירורגיה

10,890.00 ₪כריתת ציסטה או אדינומה בבלוטת המגןא.א.ג

8,687.00 ₪כריתת ציסטה מהכבדכירורגיה

5,874.00 ₪כריתת ציסטה פילונידליתכירורגיה

15,297.50 ₪כריתת צנקר דיברטיקולוטומיה-מיוטומיהא.א.ג

24,003.50 ₪כריתת קיבה בלפרוסקופיהכירורגיה

29,074.50 ₪כריתת ראש הלבלבכירורגיה

16,905.00 ₪כריתת שד דו צדדיתכירורגיה

10,288.50 ₪כריתת שד חד צדדיתכירורגיה

10,048.50 ₪כריתת שד חלקיתכירורגיה

15,765.00 ₪לומפקטומיה וכריתת בלוטות בית השחיכירורגיה

17,397.50 ₪לפרוסקופיה חוקרתכירורגיה

11,091.00 ₪מיפוי וכריתת קשירת זקיףכירורגיה

19,654.00 ₪מעי גס ורקטום - מורכביםכירורגיה

27,407.50 ₪מעקף קיבה בלפרוסקופיה תוך שימוש במככירורגיה

11,144.00 ₪מתלה פי הטבעתכירורגיה

14,033.50 ₪ניקוז ציסטה או מורסה בלבלבכירורגיה

3,087.50 ₪ניקוז ציסטה פילונידליתכירורגיה
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1,206.00 ₪ניתוח אמבולטורי קטןכירורגיה

11,820.00 ₪ניתוח בטן חוקרת (עם\בלי ניקוז)כירורגיה

5,776.00 ₪ניתוח לפיסטולה פריאנליתכירורגיה

16,428.00 ₪ניתוח לצניחת הרקטוםכירורגיה

15,559.50 ₪סגירה של רקטו-וגינה, רקטו-אורטרהכירורגיה

14,707.00 ₪סגירת קולוסטומיה\איליאוסטומיהכירורגיה

14,707.00 ₪סיגמואידקטומיכירורגיה

17,964.50 ₪סריקה והפרדת הידבקויותכירורגיה

22,190.00 ₪פונדופליקציה ע"ש ניסן לפרוסקופיהכירורגיה

10,663.50 ₪קולוסטומיה\איליאוסטומיהכירורגיה

19,654.00 ₪קיבה - ניתוח לקיצור בלפרוסקופכירורגיה

19,654.00 ₪קיצור קיבהכירורגיה

8,213.00 ₪קשירת וריד ספרמטיכירורגיה

927.50 ₪קשירת טחוריםכירורגיה

25,693.50 ₪רטרו פריטונאל -סרקומהכירורגיה

29,074.50 ₪רטרו פריטונאל סרקומה-חוזרכירורגיה

664.00 ₪רקטוסקופיהגסטרואנטרולוגיה

28,229.00 ₪שחזור ושט-קולון או קיבהכירורגיה

15,896.50 ₪תיקון בקע בטני עם רשתכירורגיה

16,512.00 ₪תיקון בקע דו צדדי בלפרוסקופיהכירורגיה

14,795.50 ₪תיקון בקע חד צדדי בלפרוסקופיהכירורגיה

10,131.00 ₪תיקון בקע מפשעתי או פמורלי עם רשתכירורגיה

12,824.50 ₪תיקון בקע מפשעתי חוזר עם רשתכירורגיה

17,389.50 ₪תיקון בקע ניתוחי בלפרוסקופיהכירורגיה

17,389.50 ₪תיקון לפרוסקופי של צניחה מעי גסכירורגיה

15,524.50 ₪תפירת ושט פציעהכירורגיה

12,214.00 ₪אידקות פשוטהכירורגיה פלסטית

1,982.00 ₪ביופסיה של גידול עורכירורגיה פלסטית

13,168.00 ₪גידול מולד פניםכירורגיה פלסטית

8,297.00 ₪גניקומסטיה חד צדדיכירורגיה פלסטית

2,617.00 ₪דרמואיד אוזןכירורגיה פלסטית

4,911.00 ₪הוצאת גידול בעור עם רוטצית עורכירורגיה פלסטית

3,039.50 ₪הוצאת גידול ממאירכירורגיה פלסטית

10,361.00 ₪הוצאת גידול ממאיר בעפעפיםכירורגיה פלסטית

3,810.50 ₪הוצאת גידול ממאיר וסגירה ע'^ הרכבתכירורגיה פלסטית

3,438.50 ₪הוצאת לימפומה ענקכירורגיה פלסטית

4,911.00 ₪הוצאת מלנומה וסגירה ע'^ הרכבת עורכירורגיה פלסטית

8,402.00 ₪הוצאת נגע בעפעפיםכירורגיה פלסטית

2,206.50 ₪הוצאת נגע ראשכירורגיה פלסטית

1,412.50 ₪הוצאת נגעים -קטןכירורגיה פלסטית

3,042.50 ₪הוצאת נגעים בינוניכירורגיה פלסטית

4,518.00 ₪הוצאת נגעים-גדולכירורגיה פלסטית

15,029.50 ₪הידרדניטיס כריתה + שחזורכירורגיה פלסטית
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6,621.00 ₪השתל עור - בינוניכירורגיה פלסטית

9,269.50 ₪השתלת עור - גדולכירורגיה פלסטית

3,810.50 ₪השתלת עור-קטןכירורגיה פלסטית

10,739.50 ₪כריתת שד דו צדדיכירורגיה פלסטית

17,430.00 ₪מתלה עור שרירכירורגיה פלסטית

17,430.00 ₪מתלה שרירכירורגיה פלסטית

19,541.50 ₪נ.קרניופציאלי-מום מולד גולגולת/מולדכירורגיה פלסטית

4,227.50 ₪סינוס פריאוריקולריכירורגיה פלסטית

3,438.50 ₪עור פריאוריקולריכירורגיה פלסטית

4,179.00 ₪ציסטה אינקלוסיון - גדולכירורגיה פלסטית

2,786.50 ₪ציסטה אינקלוסיון-בינוניכירורגיה פלסטית

7,306.50 ₪ציסטה דרמואיד ללא הרדמהכירורגיה פלסטית

8,285.00 ₪ציסטה דרמואיד עם הרדמהכירורגיה פלסטית

19,541.50 ₪שחזור אוזן/אףכירורגיה פלסטית

13,942.00 ₪שחזור חלקי של אפרכסתכירורגיה פלסטית

11,153.50 ₪שחזור עמודון האףכירורגיה פלסטית

9,771.00 ₪שחזור רקמה רכה והוצאת 2 מותחני רקמהכירורגיה פלסטית

12,214.00 ₪שחזור רקמה רכה והוצאת 3 מותחני רקמהכירורגיה פלסטית

14,656.50 ₪שחזור רקמה רכה והוצאת 4 מותחני רקמהכירורגיה פלסטית

9,771.00 ₪שחזור רקמה רכה- הכנסת 2 מותחני רקמהכירורגיה פלסטית

12,214.00 ₪שחזור רקמה רכה- הכנסת 3 מותחני רקמהכירורגיה פלסטית

14,656.50 ₪שחזור רקמה רכה- הכנסת 4 מותחני רקמהכירורגיה פלסטית

10,739.50 ₪שחזור שדכירורגיה פלסטית

15,624.50 ₪שחזור שד דו צדדיכירורגיה פלסטית

8,546.50 ₪שחזור שד שלב שני + תותבות סיליקוןכירורגיה פלסטית

6,351.00 ₪שחרור כווצי עורכירורגיה פלסטית

14,656.50 ₪שסע של החךכירורגיה פלסטית

14,656.50 ₪שסע של השפהכירורגיה פלסטית

905.50 ₪בוטוקס (שיתוק)-הזרקהכירו' פלסטית אסתטי

9,771.00 ₪הגדלת שדיים דו צדדיכירו' פלסטית אסתטי

11,433.00 ₪הגדלת סנטר +אף ללא הרדמה כלליתכירו' פלסטית אסתטי

5,079.50 ₪הגדלת סנטר ללא הרדמה כלליתכירו' פלסטית אסתטי

5,863.50 ₪הגדלת סנטר עם הרדמה כלליתכירו' פלסטית אסתטי

13,191.00 ₪הגדלת סנטר+אף עם הרדמה כלליתכירו' פלסטית אסתטי

8,468.00 ₪הגדלת עצמות לחיים ללא הרדמה כלליתכירו' פלסטית אסתטי

7,327.00 ₪הגדלת שדיים חד צדדיכירו' פלסטית אסתטי

14,656.50 ₪הגדלת+הרמת שדייםכירו' פלסטית אסתטי

10,982.50 ₪הוצאת שתל מהשדכירו' פלסטית אסתטי

1,358.00 ₪הזרקת קנלוגכירו' פלסטית אסתטי

8,148.50 ₪הצערת פניםכירו' פלסטית אסתטי

14,358.00 ₪הקטנת שד חד צדדיכירו' פלסטית אסתטי

20,511.00 ₪הקטנת שדייםכירו' פלסטית אסתטי

15,624.50 ₪הקטנת שדיים קטןכירו' פלסטית אסתטי
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8,468.00 ₪הרמת גבותכירו' פלסטית אסתטי

19,541.50 ₪הרמת פניםכירו' פלסטית אסתטי

7,052.50 ₪הרמת שד חד צדדיכירו' פלסטית אסתטי

12,214.00 ₪הרמת שדייםכירו' פלסטית אסתטי

6,094.50 ₪חתכים/קרעים של הפנים - בינוניכירו' פלסטית אסתטי

8,707.50 ₪חתכים/קרעים של הפנים - גדולכירו' פלסטית אסתטי

4,354.00 ₪חתכים/קרעים של הפנים - קטןכירו' פלסטית אסתטי

8,148.50 ₪טיפול לייזרכירו' פלסטית אסתטי

4,074.50 ₪טיפול לייזרכירו' פלסטית אסתטי

14,103.50 ₪טיפול לייזר גדול בהרדמהכירו' פלסטית אסתטי

7,052.50 ₪טיפול לייזר קטן בהרדמהכירו' פלסטית אסתטי

7,787.00 ₪כריתת נגע על אפרכסת + שיחזורכירו' פלסטית אסתטי

3,042.50 ₪כריתת קלואיד באוזןכירו' פלסטית אסתטי

10,585.00 ₪ניתוח אף +מחיצה ללא הרדמה כלליתכירו' פלסטית אסתטי

9,771.00 ₪ניתוח אף -עם הרדמה כלליתכירו' פלסטית אסתטי

12,214.00 ₪ניתוח אף+מחיצה עם הרדמה כלליתכירו' פלסטית אסתטי

8,468.00 ₪ניתוח אף-ללא הרדמה כלליתכירו' פלסטית אסתטי

1,412.50 ₪ניתוח בתנוך האוזןכירו' פלסטית אסתטי

10,318.50 ₪סגירת חור במחיצת האףכירו' פלסטית אסתטי

6,351.00 ₪סילוק שומן לחייםכירו' פלסטית אסתטי

7,327.00 ₪סילוק שומן לחיים עם הרדמה כלליתכירו' פלסטית אסתטי

8,468.00 ₪עבוי שפתיים, דרמיס,שומן-ללא הרדמה ככירו' פלסטית אסתטי

9,771.00 ₪עיבוי שפתיים,דרמיס,שומןכירו' פלסטית אסתטי

4,233.50 ₪עפעפיים עליונים או תחתונים ללא הרדמכירו' פלסטית אסתטי

4,886.50 ₪עפעפיים עליונים או תחתונים עם הרדמכירו' פלסטית אסתטי

9,771.00 ₪עפעפיים עליונים ותחתונים עם הרדמהכירו' פלסטית אסתטי

8,468.00 ₪עפעפיים עליונים ותחתונים-ללא הרדמהכירו' פלסטית אסתטי

14,095.50 ₪רויזיה של ניתוח אף ללא הרדמהכירו' פלסטית אסתטי

16,264.00 ₪רויזיה של ניתוח אף עם הרדמהכירו' פלסטית אסתטי

1,358.00 ₪רסטילן+קלו-קוטכירו' פלסטית אסתטיו

14,656.50 ₪שאיבת שומן בינוניתכירו' פלסטית אסתטיו

19,541.50 ₪שאיבת שומן מוגדלתכירו' פלסטית אסתטי

7,327.00 ₪שאיבת שומן קטנהכירו' פלסטית אסתטי

6,351.00 ₪שאיבת שומן קטנה - הרדמה מקומיתכירו' פלסטית אסתטי

2,264.00 ₪שיוף בינוניכירו' פלסטית אסתטי

10,585.00 ₪שיוף כימי של הפניםכירו' פלסטית אסתטי

12,214.00 ₪שיוף מכני של הפנים עם הרדמה כלליתכירו' פלסטית אסתטי

5,094.50 ₪שיחזור פיטמה (עטרה)כירו' פלסטית אסתטי

10,585.00 ₪תיקון אזניים דו צדדי ללא הרדמה כלליכירו' פלסטית אסתטי

12,214.00 ₪תיקון אזניים דו צדדי עם הרדמה כלליתכירו' פלסטית אסתטי

7,622.50 ₪תיקון אזניים צד אחד ללא הרדמה כלליתכירו' פלסטית אסתטי

8,793.50 ₪תיקון אזניים צד אחד עם הרדמה כלליתכירו' פלסטית אסתטי

19,541.50 ₪תיקון בטן צנוחהכירו' פלסטית אסתטי
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14,656.50 ₪תיקון בטן צנוחה-קטנהכירו' פלסטית אסתטי

13,930.00 ₪תיקון ניתוח אףכירו' פלסטית אסתטי

5,863.50 ₪תיקון צלקת - קטן עם הרדמהכירו' פלסטית אסתטי

9,771.00 ₪תיקון צלקת גדול - עם הרדמהכירו' פלסטית אסתטי

5,079.50 ₪תיקון צלקת קטןכירו' פלסטית אסתטי

8,468.00 ₪תיקון צלקת-גדולכירו' פלסטית אסתטי

15,465.50 ₪תיקון תסמונת פר״ ע'^ פסיהלטהכירו' פלסטית אסתטי

3,327.50 ₪החדרת נקזכרו' לב-חזה

20,623.50 ₪כר.גרורות\ג.מדיאסטינום\טורקוסקופיה\כרו' לב-חזה

25,693.50 ₪כריתת אונה\ריאהכרו' לב-חזה

28,633.00 ₪לב פתוחכרו' לב-חזה

10,048.50 ₪מדיאסטינוסקופי\ביופס.ריאה\חלון פריקכרו' לב-חזה

35,792.00 ₪ניתוח לב מורכבכרו' לב-חזה

11,306.00 ₪סגירת דוקטוסכרו' לב-חזה

10,288.50 ₪ציסטה ברנכיאליתכרו' לב-חזה

6,815.50 ₪צלע-כריתהכרו' לב-חזה

27,146.50 ₪אדרנלקטומי בלפרוסקופיהכירורגית ילדים

18,934.00 ₪איטמות דרכי מרה - נתוח קסאיכירורגית ילדים

9,565.00 ₪ביופסית ריאה-בטורקוסקופיהכירורגית ילדים

18,359.50 ₪בניית פי טבעת חדשכירורגית ילדים

8,546.50 ₪בקע אפיגסטרי מורכבכירורגית ילדים

5,107.50 ₪בקע אפיגסטרי פשוטכירורגית ילדים

5,454.50 ₪בקע בטבורכירורגית ילדים

11,610.50 ₪בקע בטני לאחר נתוחכירורגית ילדים

15,524.50 ₪בקע בסרעפתכירורגית ילדים

6,145.00 ₪בקע מפשעתי או פמולרי חד צדדיכירורגית ילדים

8,255.50 ₪בקע מפשעתי אופמורלי דו צדדיכירורגיה

8,255.50 ₪בקע מפשעתי חד צדדי ולפרוסקופיה אבחנכירורגית ילדים

2,524.00 ₪ברית מילה שלא בחדר ניתוחכירורגית ילדים

15,765.00 ₪גוש ציסטי של כלי לימפהכירורגית ילדים

14,033.50 ₪גסטרוסטומיהכירורגית ילדים

27,261.00 ₪החלפת ושטכירורגית ילדים

7,681.00 ₪הידרוצלהכירורגית ילדים

2,547.50 ₪היצרות השופכהכירורגית ילדים

8,214.50 ₪הכנסת פורט-א-קטכירורגית ילדים

9,231.00 ₪הרניה + הידרוצלהכירורגית ילדים

8,546.50 ₪וריקוצלהכירורגית ילדים

16,529.00 ₪חסימת מעייםכירורגית ילדים

3,710.00 ₪טיפול ניתוחי בפיסורהכירורגית ילדים

9,047.00 ₪טמירות אשך בלפרוסקופיהכירורגית ילדים

10,256.00 ₪טמירות אשך דו צדדיכירורגית ילדים

6,836.50 ₪טמירות אשך חד צדדיכירורגית ילדים

5,107.50 ₪טרכיאוסטומיהכירורגית ילדים
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17,397.50 ₪כריתה חלקית של הקיבהכירורגית ילדים

11,706.00 ₪כריתה חלקית של מעי גסכירורגית ילדים

17,582.00 ₪כריתה שלמה של מעי גסכירורגית ילדים

16,727.50 ₪כריתת אדרנל (אדרנלקטומי)כירורגית ילדים

16,529.00 ₪כריתת אונה בריאהכירורגית ילדים

8,213.00 ₪כריתת אשךכירורגית ילדים

14,707.00 ₪כריתת בית חזה חוקרתכירורגית ילדים

7,488.50 ₪כריתת בלוטה סובמנדיבולרכירורגית ילדים

15,765.00 ₪כריתת בלוטת התריסכירורגית ילדים

15,159.00 ₪כריתת בלוטת התריס - אונהכירורגית ילדים

4,048.00 ₪כריתת בלוטת לימפה בהרדמהכירורגית ילדים

14,033.50 ₪כריתת גוש בצוארכירורגית ילדים

20,623.50 ₪כריתת גוש מדיאסטינליכירורגית ילדים

18,359.50 ₪כריתת גידול בחזהכירורגית ילדים

11,820.00 ₪כריתת המנגיומה גדולהכירורגית ילדים

3,963.50 ₪כריתת המנגיומה קטנהכירורגית ילדים

10,048.50 ₪כריתת התוספתןכירורגית ילדים

12,352.50 ₪כריתת התוספתן בלפרוסקופיהכירורגית ילדים

12,352.50 ₪כריתת טחולכירורגית ילדים

18,934.00 ₪כריתת טחול בלפרוסקופיהכירורגית ילדים

18,208.00 ₪כריתת כבד חלקיתכירורגית ילדים

11,186.00 ₪כריתת כיס מרהכירורגית ילדים

12,172.50 ₪כריתת כיס מרה בלפרוסקופיהכירורגית ילדים

18,359.50 ₪כריתת כליהכירורגית ילדים

23,082.50 ₪כריתת לבלב שלמה או חלקיתכירורגית ילדים

14,326.00 ₪כריתת מעי גס ימני או שמאליכירורגית ילדים

16,905.00 ₪כריתת מעי גס שמאלי\ימני בלפרוסקופיהכירורגית ילדים

14,142.50 ₪כריתת מעי דקכירורגית ילדים

2,691.00 ₪כריתת נגע בעורכירורגית ילדים

3,963.50 ₪כריתת נגע בעור בהרדמה כלליתכירורגית ילדים

14,707.00 ₪כריתת סגמנט ריאתיכירורגית ילדים

7,834.50 ₪כריתת פוליפ או טחוריםכירורגית ילדים

7,999.50 ₪כריתת פילונדל סינוס עם/בלי סגירהכירורגית ילדים

15,765.00 ₪כריתת ציסטה בשחלה בלפרוסקופיהכירורגית ילדים

12,580.50 ₪כריתת ציסטה מהכבדכירורגית ילדים

18,934.00 ₪כריתת קיבהכירורגית ילדים

18,934.00 ₪כריתת ריאהכירורגית ילדים

10,327.50 ₪כריתת שד דו צדדיתכירורגית ילדים

6,125.50 ₪כריתת שד חד צדדיכירורגית ילדים

9,662.00 ₪כריתת שד חלקיתכירורגית ילדים

12,048.00 ₪כריתת שחלה חד צדדיכירורגית ילדים

14,033.50 ₪לימפנגיומהכירורגית ילדים

2,711.50 ₪מורסה פילונידליתכירורגית ילדים

16



9,940.00 ₪ניקוז מורסה בכבד בניתוחכירורגית ילדים

13,500.50 ₪ניקוז פתוח של אמפיאמהכירורגית ילדים

16,428.00 ₪ניקוז ציסטה בלבלבכירורגית ילדים

13,629.50 ₪ניתוח מעיים מורכבכירורגית ילדים

NISSEN₪ 15,559.50 ניתוח ע"שכירורגית ילדים

17,964.50 ₪ניתוח ע"ש ניסן - בלפרוסקופיהכירורגית ילדים

11,820.00 ₪נתוח בטן חוקרתכירורגית ילדים

20,623.50 ₪נתוח בטני פרינאלי עבור מחלת הירשפרוכירורגית ילדים

18,934.00 ₪נתוח העברת המעי באטמות פי הטבעתכירורגית ילדים

9,078.50 ₪סיבוב האשךכירורגית ילדים

14,142.50 ₪סיגמואידקטומיכירורגית ילדים

15,559.50 ₪פילוריק סטנוזיסכירורגית ילדים

5,107.50 ₪פימוזיס - הורדת עורלה (ברית)כירורגית ילדים

6,583.50 ₪פיסטולה (נצור פי טבעת)כירורגית ילדים

10,909.50 ₪פתיחת בית החזה לצורך ביופסיה ריאתיתכירורגית ילדים

10,909.50 ₪ציסטה ברנכיאליתכירורגית ילדים

18,359.50 ₪ציסטה של צנור מרה משותףכירורגית ילדים

10,909.50 ₪ציסטה תירוגלוסליתכירורגית ילדים

13,018.00 ₪קולוסטומיה, כריתה חלקית של מעי גסכירורגית ילדים

7,350.00 ₪קטטר ברוביאק ( הקמן)כירורגית ילדים

9,078.50 ₪קטטר טנקוףכירורגית ילדים

5,107.50 ₪קשר לשוןכירורגית ילדים

4,370.00 ₪רקטוסקופיה בהרדמהכירורגית ילדים

27,261.00 ₪תקון איטמות הושטכירורגית ילדים

19,435.00 ₪אמבולקטומיה טרנספמורליתכירו' כלי-דם

28,855.00 ₪אמבלקטומיה טרנספופליטיאליתכירו' כלי-דם

29,918.50 ₪אנדאארטקטומיה של עורקי הגפיים התחתוכירו' כלי-דם

24,341.00 ₪אנדארטרקטומיה של עורקי הקרוטידכירו' כלי-דם

12,660.50 ₪גורטקס עורקי-ורידי לדיאליזהכירו' כלי-דם

28,950.00 ₪דלף מזו-אטריאלכירו' כלי-דם

14,795.50 ₪דלף עורקי-ורידי לדיאליזהכירו' כלי-דם

28,950.00 ₪דלף פורטו קבליכירו' כלי-דם

28,950.00 ₪דלף פורטו קבליכירו' כלי-דם

SAA₪ 24,341.00 כריתת מפרצתכירו' כלי-דם

23,373.00 ₪כריתת מפרצת אאורטו-אבדומינלית עם מעכירו' כלי-דם

17,397.50 ₪כריתת עצב האחוד בית החזהכירו' כלי-דם

16,428.00 ₪כריתת צלע ראשונהכירו' כלי-דם

28,855.00 ₪כריתת שאת של גוף הקרוטידכירו' כלי-דם

23,373.00 ₪מעקף אאורטו איליאקיכירו' כלי-דם

23,373.00 ₪מעקף אאורטו מזנטריאליכירו' כלי-דם

23,373.00 ₪מעקף אאורטו פמורליכירו' כלי-דם

23,373.00 ₪מעקף אאורטו רנליכירו' כלי-דם

23,373.00 ₪מעקף אקסילו אקסילריכירו' כלי-דם
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23,373.00 ₪מעקף אקסילו פמורליכירו' כלי-דם

23,373.00 ₪מעקף עורק הקרוטיד והורטברלכירו' כלי-דם

23,373.00 ₪מעקף פמורו פופליטאלי מעל הברךכירו' כלי-דם

23,373.00 ₪מעקף פמורו פופליטאלי מתחת לברךכירו' כלי-דם

16,611.50 ₪מעקף פמורו פמורליכירו' כלי-דם

23,373.00 ₪מעקף פמורו-טיביאליכירו' כלי-דם

23,373.00 ₪מעקף של עורק הקרוטיד והסובקלביהכירו' כלי-דם

23,373.00 ₪מעקף של עורקי הקרוטידכירו' כלי-דם

14,707.00 ₪סימפטקטומיה מתניתכירו' כלי-דם

11,203.00 ₪קשירה והפשלה של דליות ורידיותכירו' כלי-דם

23,373.00 ₪תיקון התרחבות אנאוריסמתית ורידיםכירו' כלי-דם

24,341.00 ₪תיקון מפרצת פופליטיאליתכירו' כלי-דם

17,582.00 ₪תיקון מפרצת פמורליתכירו' כלי-דם

24,341.00 ₪תיקון מפרצת תורקו אבדומינליתכירו' כלי-דם

1,275.00 ₪זריקה סלקטיבית לשורש מותניכל ההתמחויות

37,735.50 ₪בסיס הגולגולתנוירוכירורגיה

32,657.50 ₪גירוי מוחי עמוק דו צדדינוירוכירורגיה

32,657.50 ₪גירוי מוחי עמוק חד צדדינוירוכירורגיה

11,596.00 ₪דיסק מותניאורטופדיה

16,395.50 ₪דיסקטומינוירוכירורגיה

9,407.50 ₪הוצאת מתכות מורכבאורטופדיה

5,107.50 ₪הוצאת מתכות רגילאורטופדיה

9,602.50 ₪הוצאת נגע חוט שדרתינוירוכירורגיה

11,757.00 ₪גנרטור חד צדדי DBS החלפתנוירוכירורגיה

24,621.50 ₪החלפת די בי אס גנרטור דו צדדינוירוכירורגיה

18,300.50 ₪הידרוספלוסנוירוכירורגיה

18,448.00 ₪השתלת משאבה אינטרה - תקאלינוירוכירורגיה

15,934.50 ₪השתלת משאבה בעמוד שדרה לטיפול בכאבאורטופדיה

18,467.00 ₪ונטריקולסטומי סטראוטקסיסנוירוכירורגיה

9,602.50 ₪חורי קידוחנוירוכירורגיה

10,861.00 ₪חיתוך בחוט השידרהנוירוכירורגיה

18,448.00 ₪חיתוך המיתר העצבינוירוכירורגיה

30,759.50 ₪יותרת המח-כריתת גידולים-טרנספננוירוכירורגיה

38,018.50 ₪כריתה מיקרוכירורגית של גידול ספינאלנוירוכירורגיה

18,448.00 ₪למינקטומינוירוכירורגיה

7,658.00 ₪נוירוטומינוירוכירורגיה

18,300.50 ₪נוירוכירורגיה תפקודיתנוירוכירורגיה

1,026.50 ₪ניקור מותנינוירוכירורגיה

36,504.00 ₪ניתוח הגומה האחוריתנוירוכירורגיה

36,504.00 ₪ניתוח וסקולרינוירוכירורגיה

28,726.00 ₪ניתוח מערכת אלקטרודות מוחיות קימת (נוירוכירורגיה

28,707.00 ₪ניתוח נאולפסםנוירוכירורגיה

30,759.50 ₪ניתוח ראשנוירוכירורגיה
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13,060.50 ₪סטנוזיס מותני לא קיבועאורטופדיה

17,576.50 ₪סטנוזיס מותני עם קיבוע (גובה אחד)אורטופדיה

19,269.50 ₪סטראוטקסיס-מדגםנוירוכירורגיה

22,307.00 ₪קבוע חוליות לעקמת קדמי + אחוריאורטופדיה

18,929.50 ₪קבוע חוליות לעקמת קדמי\אחוריאורטופדיה

17,576.50 ₪קבוע מתניאורטופדיה

15,426.00 ₪קרניופלסטינוירוכירורגיה

30,759.50 ₪רדיוכירורגיה סטריאוטקטיתנוירוכירורגיה

CSF₪ 15,426.00 שנטנוירוכירורגיה

6,320.00 ₪לפרוסקופיה ניתוחית קשירת חצוצרותגניקולוגיה ויולדות

6,610.50 ₪אמפוטציה של הצוארגניקולוגיה ויולדות

1,729.00 ₪בדיקה במכשיר הגדלה של צואר הרחםגניקולוגיה ויולדות

1,306.00 ₪ביופסיה עם לולאה חשמליתגניקולוגיה ויולדות

16,529.00 ₪גידול שחלתי אומנטום + בלוטותגניקולוגיה ויולדות

4,807.50 ₪גרידה אבחנתיתגניקולוגיה ויולדות

5,820.50 ₪גרידה בנוכחות שליהגניקולוגיה ויולדות

7,407.50 ₪דיקור אשכים להוצאת זרע ב-^(טפנה)גניקולוגיה ויולדות

1,153.50 ₪דיקור חבל הטבורגניקולוגיה ויולדות

12,977.50 ₪הוצאת טפולות חלקית או שלמהגניקולוגיה ויולדות

14,033.50 ₪הוצאת מיומהגניקולוגיה ויולדות

4,956.00 ₪הוצאת ציסטה ברטוליןגניקולוגיה ויולדות

13,112.00 ₪הוצאת ציסטה שחלתיתגניקולוגיה ויולדות

15,765.00 ₪הוצאת ציסטה שחלתית בלפרוסקופיהגניקולוגיה ויולדות

201.00 ₪הזרקת זרעגניקולוגיה ויולדות

2,273.00 ₪החזרת עובריםגניקולוגיה ויולדות

1,149.00 ₪היסטרוסקופיה אבחנתיתגניקולוגיה ויולדות

6,063.50 ₪היסטרוסקופיה וגרידהגניקולוגיה ויולדות

6,996.00 ₪היסטרוסקופיה ניתוחיתגניקולוגיה ויולדות

509.50 ₪היסטרסקופיה מרפאתית אבחנתיתגניקולוגיה ויולדות

1,306.00 ₪היפוך עוברגניקולוגיה ויולדות

1,567.00 ₪היפוך עוברי בהרדמהגניקולוגיה ויולדות

5,908.50 ₪הפסקת הריון בשלב מתקדםגניקולוגיה ויולדות

11,382.50 ₪הפרדת הידבקויותגניקולוגיה ויולדות

IVF₪ 4,034.00 הפריה חוץ גופיתגניקולוגיה ויולדות

14,707.00 ₪הריון מחוץ לרחם בלפרוסקופיהגניקולוגיה ויולדות

630.00 ₪התייעצות מיוחדתגניקולוגיה ויולדות

IUD₪ 630.00 התקנת התקן תוך רחמיגניקולוגיה ויולדות

1,103.00 ₪טיפול לפצע בצואר הרחםגניקולוגיה ויולדות

3,014.50 ₪טיפול תוך רחמי בחוםגניקולוגיה ויולדות

1,114.00 ₪טיפולי לייזרגניקולוגיה ויולדות

10,896.50 ₪כריתה פשוטה של וולוהגניקולוגיה ויולדות

16,905.00 ₪כריתה רדיקלית של וולוהגניקולוגיה ויולדות

6,610.50 ₪כריתת ציסטה נרתיקיתגניקולוגיה ויולדות
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13,018.00 ₪כריתת רחםגניקולוגיה ויולדות

13,629.00 ₪כריתת רחם בלפרוסקופיגניקולוגיה ויולדות

13,018.00 ₪כריתת רחם וגינליתגניקולוגיה ויולדות

14,326.00 ₪כריתת רחם וגינלית+תיקון דופן האגןגניקולוגיה ויולדות

15,765.00 ₪כריתת רחם וטפולותגניקולוגיה ויולדות

18,934.00 ₪כריתת רחם רדיקליתגניקולוגיה ויולדות

6,836.50 ₪לידה - נ.קיסריגניקולוגיה ויולדות

8,863.50 ₪לידה - נ.קיסרי חוזרגניקולוגיה ויולדות

5,915.00 ₪לידה אחרי קיסרי קודםגניקולוגיה ויולדות

4,545.50 ₪לידה רגילהגניקולוגיה ויולדות

6,364.00 ₪לידה רגילה-אפידורלגניקולוגיה ויולדות

5,120.50 ₪לידת ואקוםגניקולוגיה ויולדות

5,120.50 ₪לידת עכוזגניקולוגיה ויולדות

5,908.50 ₪לידת תאומיםגניקולוגיה ויולדות

6,499.50 ₪לידת תאומים-אפידורלגניקולוגיה ויולדות

1,103.50 ₪ליווי לידה ע'^ רופא ילדיםגניקולוגיה ויולדות

5,993.50 ₪לפרוסקופיה + לייזרגניקולוגיה ויולדות

5,640.50 ₪לפרוסקופיה אבחנתיתגניקולוגיה ויולדות

D&C₪ 7,067.00 + לפרוסקופיה אבחנתיתגניקולוגיה ויולדות

6,996.00 ₪לפרוסקופיה אבחנתית + היסטרוסקופיהגניקולוגיה ויולדות

C&₪ 7,834.50 + לפרוסקופיה אבחנתית היסטרסקופיהגניקולוגיה ויולדות

20,450.50 ₪לפרוסקופיה ניתוחית גידול שחלתי אומנגניקולוגיה ויולדות

15,765.00 ₪לפרוסקופיה ניתוחית הוצאת טפולות חלקגניקולוגיה ויולדות

15,889.00 ₪לפרוסקופיה ניתוחית הוצאת מיומהגניקולוגיה ויולדות

16,223.00 ₪לפרוסקופיה ניתוחית הוצאת ציסטה שחלתגניקולוגיה ויולדות

19,504.50 ₪לפרוסקופיה ניתוחית כריתת רחם וטפולוגניקולוגיה ויולדות

16,107.50 ₪לפרוסקופיה ניתוחית כריתת רחם חלקיתגניקולוגיה ויולדות

23,426.00 ₪לפרוסקופיה ניתוחית כריתת רחם רדיקליגניקולוגיה ויולדות

16,107.50 ₪לפרוסקופיה קיבוע נרתיק לאגןגניקולוגיה ויולדות

927.50 ₪מי שפירגניקולוגיה ויולדות

1,453.00 ₪ניתוח באינטרויטוסגניקולוגיה ויולדות

5,820.50 ₪ניתוח חרוטיגניקולוגיה ויולדות

10,918.00 ₪ניתוח להריון מחוץ לרחםגניקולוגיה ויולדות

13,018.00 ₪נתוח לתיקון דליפת שתן במאמץגניקולוגיה ויולדות

13,018.00 ₪נתוח מנצ'סטרגניקולוגיה ויולדות

927.50 ₪סקירת מערכותגניקולוגיה ויולדות

448.50 ₪צילום רחםגניקולוגיה ויולדות

12,885.50 ₪קיבוע נרתיק לאגןגניקולוגיה ויולדות

5,107.50 ₪קשירת חצוצרותגניקולוגיה ויולדות

13,018.00 ₪שרוך למניעת דליפת שתן/שרוך נרתיקגניקולוגיה ויולדות

13,018.00 ₪שרוך רחם-נרתיקגניקולוגיה ויולדות

3,135.50 ₪תיקון חץ הנקביםגניקולוגיה ויולדות

7,626.50 ₪תיקון קירות הנרתיק קדמי או אחוריגניקולוגיה ויולדות
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10,896.50 ₪תיקון קירות הנרתיק קדמי ואחוריגניקולוגיה ויולדות

3,858.00 ₪תפירת צוארגניקולוגיה ויולדות

680.00 ₪ביופסיית עורעור

1,810.50 ₪הוצאת נגעים מרפ'-בינוני/קטן פניםעור

2,264.00 ₪הוצאת נגעים מרפ'-גדול/בינוני פניםעור

452.50 ₪הוצאת נגעים מרפ'-קטןעור

1,358.00 ₪הטרייה לכיבים-גדולעור

680.00 ₪הטרייה לכיבים-קטןעור

927.50 ₪טיפול פוטודינמי-טיפול ראשוןעור

448.50 ₪טיפול פוטודינמי-טיפול שניעור

2,691.00 ₪כריתת נגע בעורעור

3,963.50 ₪כריתת נגע בעור בהרדמה כלליתעור

MOHS₪ 3,862.50 ניתוח להסרת גידולים בשיטתעור

1,810.50 ₪ציסטקטומיה-בינוניעור

2,716.50 ₪ציסטקטומיה-גדולעור

734.00 ₪ציסטקטומיה-קטןעור

1,889.00 ₪ציפורן חודרנית - הוצאהעור

1,358.00 ₪ציפורן חודרנית-צינרור בודדעור

1,810.50 ₪ציפורן חודרנית-צנרור כפולעור

1,358.00 ₪תוספת למתלה עור-מורכבעור

680.00 ₪תוספת למתלה עור-פשוטעור

5,107.50 ₪בדיקה בהרדמה כלליתעיניים

6,879.00 ₪ביופסיה ישירהעיניים

4,295.00 ₪ביופסיה של מחטעיניים

4,307.50 ₪במ ויטרקטומי-קדמיתעיניים

16,573.00 ₪גלאוקומה השתלת מנקזעיניים

13,062.50 ₪גלוקומה-טרבקולקטומיהעיניים

4,427.00 ₪דגימה מתוך הזגוגיתעיניים

2,953.50 ₪הוצאת גוף זר מחוץ לעיןעיניים

8,154.00 ₪הוצאת גידול מארובת העיןעיניים

13,642.00 ₪הוצאת גידול מתוך ארובהעיניים

8,154.00 ₪הוצאת גידול של הלחמיתעיניים

6,879.00 ₪הוצאת דגימה מהלשכה הקדמיתעיניים

5,874.00 ₪הוצאת דרמואיד-ציסטה בארובת העיןעיניים

8,154.00 ₪הוצאת השכבות החיצוניות של הקרניתעיניים

9,240.50 ₪הוצאת פטיריגיוםעיניים

12,978.50 ₪הוצאת פטיריגיום ושחזור הלחמיתעיניים

17,546.50 ₪הוצאת פטריגיום+השתלה עצמונית של לחמעיניים

10,982.50 ₪הוצאת שמן סיליקוןעיניים

2,953.50 ₪הוצאת תפריםעיניים

2,953.50 ₪הזרקות מסביב לגלגלעיניים

1,968.50 ₪הזרקת אווסטין תוספת לשרות ציבוריעיניים

10,982.50 ₪היפרדות רשתיתעיניים
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7,407.50 ₪הכנסת צינור סיליקוןעיניים

2,948.00 ₪הסרת גידול מעפעפיםעיניים

5,908.50 ₪הקפאה לגלוקומהעיניים

12,736.50 ₪השתלת ממברנה אמניותיתעיניים

4,427.00 ₪השתלת משקולת בעפעףעיניים

4,019.50 ₪השתלת עדשה לטיפול בקוצר ראיהעיניים

3,440.50 ₪השתלת עדשה משניתעיניים

13,062.50 ₪השתלת קרניתעיניים

16,981.50 ₪השתלת תאי אב לימבלים בקרניתעיניים

9,418.50 ₪השתלת תאי אב ממקור עצמוניעיניים

16,573.00 ₪ויטרקטומי-זגוגית העיןעיניים

2,953.50 ₪זריקת אווסטין בשתי עינייםעיניים

16,573.00 ₪חומר רדיואקטיבי פלאקעיניים

5,908.50 ₪חתכים בקרניתעיניים

3,810.50 ₪טיפול בלייזר ברשתית - קרעעיניים

6,628.50 ₪טיפולים בלייזר אמבולטורי - סכרתעיניים

19,594.50 ₪יצירת דרכי דמעותעיניים

13,642.00 ₪כריתת נגע או גידול תוך עיניעיניים

AMD₪ 1,978.00 לייזרעיניים

4,074.50 ₪ניתוח להכנסת טבעות לקרניתעיניים

6,213.50 ₪עפעפייםעיניים

11,357.00 ₪עפעפיים פטוזיס וצניחת שתי עינייםעיניים

9,912.50 ₪עקירה של עיןעיניים

8,943.00 ₪פזילהעיניים

8,154.00 ₪צניחת עפעף -פטוזיס עין אחתעיניים

6,880.50 ₪קטרקט (ירוד)עיניים

2,953.50 ₪קפסולוטומיה,אירידקטומיה,או טרבקולופעיניים

12,736.50 ₪שחזור משטח העין החיצניתעיניים

2,953.50 ₪שטיפה ופתיחה של דרכי הדמעותעיניים

8,943.00 ₪תיקון עוותים של העפעפייםעיניים

5,908.50 ₪תיקון קוצר ראיהעיניים

12,564.00 ₪תיקון קטרקט חבלתי+תיקון קרניתעיניים

8,943.00 ₪תיקון קרעים של עפעפיים או של לחמיתעיניים

10,982.50 ₪תיקון של קרעים בקרנית ו\או בסקלרהעיניים

5,107.50 ₪בדיקה תחת הרדמה כלליתעיניים ילדים

7,302.50 ₪ביופסיה ישירהעיניים ילדים

3,554.50 ₪ביופסיה של מחטעיניים ילדים

5,107.50 ₪דגימה מתוך הזגוגיתעיניים ילדים

3,892.50 ₪הוצאת גוף זר מחוץ לעיןעיניים ילדים

13,642.00 ₪הוצאת גידול מתוך הארובהעיניים ילדים

9,407.50 ₪הוצאת גידול של הלחמית או לבנים אחריעיניים ילדים

12,000.00 ₪הוצאת גלגל העין או הוצאת תוכנועיניים ילדים

9,407.50 ₪הוצאת השכבות החיצוניות של הקרניתעיניים ילדים
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8,255.50 ₪הוצאת קטרקט +השתלת עדשהעיניים ילדים

2,273.00 ₪הזרקות מסביב לגלגלעיניים ילדים

8,546.50 ₪הכנסת צינור סיליקוןעיניים ילדים

16,981.50 ₪הפרדות רשתיתעיניים ילדים

12,969.00 ₪השתלת קרניתעיניים ילדים

12,000.00 ₪חיבור שק הדמעות והפתח באףעיניים ילדים

12,000.00 ₪ט.משולב בהקפאה+לייזר, ט.בעזרת פלק רעיניים ילדים

10,804.50 ₪טיפול בגידולים תוך עינייםעיניים ילדים

6,818.00 ₪טיפול בהקפאהעיניים ילדים

10,318.50 ₪טרבקולוטומיה\טרבקולוקטומיהעיניים ילדים

10,318.50 ₪ניתוח פזילהעיניים ילדים

3,409.00 ₪פתיחת ממברנה בעזרת לייזרעיניים ילדים

3,409.00 ₪שטיפה ופתיחה של דרכי הדמעותעיניים ילדים

10,318.50 ₪תיקון עיוותים של העפעפייםעיניים ילדים

9,407.50 ₪תיקון צניחה של עפעףעיניים ילדים

14,496.00 ₪תיקון קטרקט חבלתי+תיקון קרניתעיניים ילדים

10,318.50 ₪תיקון קרעים של עפעפיים או של הלחמיתעיניים ילדים

12,674.50 ₪תיקון של קרעים בקרנית ו\או בסקלרהעיניים ילדים

131.00 ₪הזרקה לגיד/ בורסה/ פרקפנימית

131.00 ₪הזרקה למפרקפנימית

10,243.50 ₪אבלציהקרדיולוגיה

863.00 ₪אקוקרדיולוגיה

1,889.00 ₪אקו דובוטמיןקרדיולוגיה

1,889.00 ₪אקו דרך הוושטקרדיולוגיה

863.00 ₪אקו עובריקרדיולוגיה

6,090.00 ₪ביופסיה משריר הלבקרדיולוגיה

7,999.50 ₪בלון בלבדקרדיולוגיה

2,554.50 ₪הפוך קצבקרדיולוגיה

13,317.00 ₪השתלת דפיברילטורקרדיולוגיה

23,606.50 ₪השתלת מסתם אאורטלי בגישה מילעוריתקרדיולוגיה

7,385.50 ₪השתלת קוצבקרדיולוגיה

6,272.50 ₪צינתור בלבדקרדיולוגיה

11,267.50 ₪צנתור + בלון+סטנטקרדיולוגיה

10,884.00 ₪צנתור +בלון ברצףקרדיולוגיה

11,212.50 ₪צנתור+ביופסיה משריר הלבקרדיולוגיה

11,267.50 ₪צנתור+הרחבת מסתם ע'^ בלוןקרדיולוגיה

11,900.00 ₪תיקון דפיברילטורקרדיולוגיה

3,438.50 ₪ביופסיה פלורליתריאות

5,929.50 ₪ברוכונסקופיה קשיחהריאות

3,175.50 ₪ברונכוסקופיה + החדרת סטנטריאות

5,908.50 ₪ברונכוסקופיה + טיפול לייזרריאות

3,523.00 ₪ברונכוסקופיה גמישהריאות

2,948.00 ₪ברונכוסקופיה גמישה ילדיםריאות
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6,393.50 ₪ברונכוסקופיה גמישה\קשיחה להוצאת גוףריאות

6,050.50 ₪ברונכוסקופיה קשיחה ילדיםריאות

3,438.50 ₪ברונכוסקופיה+ביופסיה אנדוברונכיאליתריאות

4,228.00 ₪ברונכוסקופיה+ביופסיה טרנסברונכיאליתריאות

4,911.50 ₪ברונכוסקופיה+דיקור טרנסברונכיאליתריאות

3,040.00 ₪ברונכוסקופיה+שטיפה ברונכאליתריאות

1,926.00 ₪ניקור פלורליריאות

2,363.50 ₪ניקור פלורלי - עם ביופסיהריאות

349.50 ₪תגר סמפונות בהאזנה אדנוזיןריאות

RFA₪ 5,120.50 אבילציה של גידול באיבר מסוייםרנטגן

TIPS₪ 15,772.50 בהרדמהרנטגן

PTC₪ 1,697.50 אבחנתירנטגן

6,880.50 ₪אמבוליזציהרנטגן

12,618.00 ₪אמבוליזציה של גידול דימום או מום וסרנטגן

3,918.50 ₪אמבוליזציה של וריקוצלהרנטגן

11,040.50 ₪אמבוליציה של וריד פורטלי דרך הכבדרנטגן

3,406.00 ₪אמברלהרנטגן

3,408.50 ₪אנגיוגרפיה אבחונירנטגן

6,272.50 ₪אנגיוגרפיה טיפוליתרנטגן

21,487.50 ₪ביופסיה חוליה עם מחט קרייגרנטגן

CT₪ 13,280.50 ביופסיה של בסיס הגולגולת עםרנטגן

3,406.00 ₪גסטרוגגונוסטומיהרנטגן

3,406.00 ₪גסטרוסטומיהרנטגן

601.50 ₪דופלקס ורידים או עורקיםרנטגן

3,406.00 ₪דיסקוגרפיהרנטגן

927.50 ₪הדגמת מערכת מאספת של כליה (אנטוגרדרנטגן

927.50 ₪הוצאת פורטרנטגן

1,153.50 ₪החלפת קטטר כליה/מרהרנטגן

PICC LINE₪ 1,697.50/^^רנטגן

4,545.50 ₪הכנסת סטנט למעייםרנטגן

1,697.50 ₪הכנסת צינור תזונהרנטגן

12,618.00 ₪הכנסת תומך מתכת לדרכי מרהרנטגן

6,880.50 ₪המסת קריש דםרנטגן

15,772.50 ₪המסת קריש דם עורקי/ורידירנטגן

PTA₪ 6,880.50 - הרחבת עורקרנטגן

927.50 ₪ונוגרפיה רגל/ידרנטגן

6,880.50 ₪זריקת גליצרול טריגמינלירנטגן

23,443.50 ₪טיפול בחוליות צואר עם הכנסת צמנטרנטגן

6,880.50 ₪כמואמבוליזציהרנטגן

1,697.50 ₪מיאלוגרפיהרנטגן

34,197.00 ₪נוירוכירורגיה אנגיו טיפולירנטגן

3,267.00 ₪ניקוז דרכי מרהרנטגן

3,919.50 ₪ניקוז דרכי מרה דרך הכבד בהרדמהרנטגן
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4,899.50 ₪ניקוז דרכי מרה דרך הכבד דו צדדירנטגן

5,880.50 ₪ניקוז דרכי מרה דרך הכבד דו צדדי בהררנטגן

927.50 ₪ניקוי היקמן / פורטוקטרנטגן

2,558.00 ₪נפרוסטומיהרנטגן

3,069.50 ₪נפרוסטומיה בהרדמהרנטגן

3,836.50 ₪נפרוסטומיה דו צדדירנטגן

4,604.50 ₪נפרוסטומיה דו צדדי בהרדמהרנטגן

36,504.00 ₪סגירת מפרצתרנטגן

27,358.00 ₪סגירת מפרצת בעורק צוארירנטגן

23,937.50 ₪סגירת עורקים בעמוד שדרהרנטגן

34,197.00 ₪סגירת עורקים לא תקיניםרנטגן

27,358.00 ₪סגירת עורקים לפני כריתת גידול-עמודרנטגן

27,358.00 ₪סגירת עורקים לפני כריתת גידול-ראשרנטגן

680.00 ₪סימון שד לפני ניתוח- כריתה חלקיתרנטגן

2,879.50 ₪פורט-אקטרנטגן

2,558.00 ₪פרמקטרנטגן

27,358.00 ₪פתיחת עורק ורטברל והכנסת סטנטרנטגן

34,197.00 ₪פתיחת עורקים במוח ע'^ בלוןרנטגן

34,197.00 ₪פתיחת עורקים במח עם חומר ללאבוןרנטגן

34,197.00 ₪פתיחת עורקים בצואר והכנסת סטנטרנטגן

15,772.50 ₪צינתור טיפולי מורכב ו/או סטנט שלארנטגן

30,578.00 ₪צנתור טיפולי לאירוע מוחי חריגרנטגן

10,259.50 ₪צנתור ראש אבחנתירנטגן

18,929.50 ₪קיפופלסטיקה (הזרקת צמנט) מ-3 חוליותאורטופדיה

11,987.00 ₪קיפופלסטיקה (הזרקת צמנט)עד 2 חוליותאורטופדיה

2,152.00 ₪ארטרוסנטזיסשיניים

10,288.50 ₪פה ולסת - הארכת עצםשיניים

20,140.50 ₪קונדילקטומישיניים

25,933.50 ₪קונדילקטומיה מורכבתשיניים

12,415.00 ₪קורונוידקטומיהשיניים

17,657.00 ₪קורונוידקטומיה מורכבתשיניים

12,065.00 ₪תיקון פתוח של שבר זיגומהשיניים

שיקום פנים ולסתות ע'^ פרופ' סלעשיקום פה-ולסת
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