
 

 

 

 BREAST REDUCTION םיידש תנטקהל חותינ :המכסה ספוט
 .תיללכ המדרהב עצובמ חותינה   .יאופר ךרוצ לשב עצבתמ םיתיעלו ,יטמסוק חותינ וניה םיידש תנטקהל חותינ

 ________________________________________________________________ :הלוחה םש
 ז"ת                       באה םש                       יטרפ םש             החפשמ םש                         

 ____________      ____________ :  ר"דמ הפ-לעב טרופמ רבסה יתלביק יכ תאזב תרשאמו הריהצמ ינא
 יטרפ םש    החפשמ םש                                   

 .)"ירקיעה חותינה" :ןלהל( *לאמש דש/ןימי דש/םיידשה ינש תנטקהל חותינ לע
 .ןתחלצה ייוכיסו ןהמ תחא לכ לש תונורסחהו תונורתיה ,הרקמה תוביסנב תוירשפאה תויפולחה לופיטה יכרד יל ורבסוה
 .םיידשה ןיב הירטמיסא תוברל ויתולבגמ ןכו ירקיעה חותינה לש תווקמה תואצותה יל ורבסוה
 קלחבש יל רבסוה ןכ ומכ .תוחונ יאו באכ תוברל ירקיעה חותינה רחאל יאוולה תועפות יל ורבסוה יכ תאזב תרשאמו הריהצמ ינא
 .םיידש תנטקהל חותינ רחאל קינהל תורשפא היהת אל םירקמהמ
 תונוכתו ילש רועה גוסב היולת הנרתוויתש תוקלצה תרוצש יל רבסוה .ויתחתמו דשה לע תוקלצ הנרתוות הרקמ לכבש יל רבסוה
 .תוידיאולק תוקלצ הנחתפתת םהב םירקמ שיו ולש יופירה
 תורשפאו ,תומטפב השוחתב העיגפ ,םיכתחה ילוש תריעפ ,םוהיז ,םומיד :תוברל םיירשפאה םיכוביסה יל ורבסוה ,ןכ ומכ
.תיחותינ תוברעתה ,תוקוחר םיתיעל ,וכירציש דשה תמקרמ קלח לש וא הרטעהו המטפה לש יקלח קמנ תוחתפתהל   

 .ירקיעה חותינה עוציבל יתמכסה תא תאזב תנתונ ינא
 ךרוצ שיש ררבתי ירקיעה חותינה ךלהמ ךותש תורשפא תמייקש הניבמ ינאו יל רבסוה יכ תאזב תרשאמו הריהצמ ינא ןכ ומכ
 תויגרוריכ תולועפ תוברל ,ינפוג קזנ תעינמל וא םייח תלצה ךרוצל םיפסונ וא םירחא םיכילהב טוקנל וא ותונשל ,ופקיה תא ביחרהל
 עוציב וא יוניש ,הבחרה התואל םג המיכסמ ינא ךכיפל .יל הרהבוה םתועמשמ ךא ,םאולמב וא תואדווב תעכ םתופצל ןתינ אלש
 .ירקיעה חותינה ךלהמב םישורד וא םיינויח ויהי דסומה יאפור תעדלש תויגרוריכ תולועפ תוברל ,םיפסונ וא םירחא םיכילה
 .םידרמ ידי לע יל ןתניי המדרהה לע רבסהו תיללכ המדרהב עצובמ חותינהש יל רבסוה
 תוארוהלו םילהנל םאתהב וילע לטוי רבדהש ימ ידיב ושעיי םירחאה םיכילהה לכו ירקיעה חותינהש ךכל המיכסמו תעדוי ינא
 לע יארחאה יכו קוחל ףופכב תלבוקמה תוירחאב ושעייש דבלבו םיוסמ םדא ידיב ,םקלח וא םלוכ ,ושעייש יל חטבוה אל יכו דסומה
 . ________________________ **היהי חותינה
 ה/אפורה םש                                    

___________________________________________________________________________ 
 הלוחה תמיתח                                      העש                                                          ךיראת                    
 

_____________________                         _______________________________________ 
 )שפנ הלוח וא ןיטק ,ןיד לוספ לש הרקמב( סופורטופאה תמיתח                            )הבריק(  סופורטופאה םש   

  
 לע ה/םתח אוה/איה יכו שורדה טוריפב ליעל רומאה לכ תא *הלוחה לש סופורטופאל/הלוחל הפ לעב יתרבסה יכ ת/רשאמ ינא
.םאולמב ירבסה תא ה/ןיבה יכ יתענכושש רחאל ,ינפב המכסה  

 

_________________________________________________________________________ 
 ןוישר 'סמ    ה/אפורה תמיתח                        ה/אפורה םש            
 

 .תיטרפ הלוח לש הרקמב י/אלמ **             .ןנכותמה תא לוגיעב י/ףקהו רתוימה תא י/קחמ *

 
הקבדמ  


