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צלצל למוניטור  ומייד יענה לך רופא

בעת מצוקה לוחצים על הכפתור מכול מקום בבית בכל שעה, ללא צורך לחייג.
מייד נפתח ערוץ דיבור ישיר עם הצוות הרפואי

לחצן מצוקה רפואי/מעקב לחץ דם.

מוקד רפואי לב.

אנחנו כאן בשבילך - לא רק במצבי חירום.

לכל מטופל תיק רפואי מעודכן במוקד.

על מנת שהצוות הרפואי יכיר וידע כיצד לטפל . 

 מכשיר א.ק.ג ביתי המאפשר להעביר שידורי א.ק.ג 
 באמצעות כל קו טלפון  בארץ ובחו“ל ולקבל פענוח מיידי והנחיות כיצד לנהוג.    

במקרה הצורך הזנקת ניידת לפינוי וטיפול בחדר המיון.

בחיי היום יום  מתעוררות שאלות רבות , חששות ופחדים.
למשל ... ממה נובעת הצרבת ? האם אפשר לקחת תרופה כלשהי ?

הצוות הרפואי כאן זמין עבורך בכל זמן.
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 מבצע מיוחד 
לבוגרי בנק לאומי



מזה כעשור מוקד מוניטור מספק שירותי לרפואה דחופה בוגרי בנק לאומי.

ועד הגמלאים שמח לבשר על המשך הפעילות עם מוקד מוניטור. 

 אנו יוצאים כרגע במבצע למצטרפים חדשים  

ומזמינים גם אתכם להצטרף לשירות רפואי  המופעל על ידי צוות רפואי מורחב 24 שעות ביממה.

                                                                                                                             בברכה  

                                                                                                                             ועד בוגרי בנק לאומי.

בוגרי בנק לאומי יקרים,

“מי ייתן ולא נזדקק לשירותים אלו אולם אם נזדקק-
חשוב שנקבלם ברמה הגבוהה והמקצועית ביותר”

במחיר מוזל!

מחירון מיוחד לבוגרי בנק לאומימסלול הצטרפות

פתיחת 
 רשימה
רפואית

 דמי מנוי
יחיד לחודש

תוספת
בן/בת זוג 
לחודש

מוניטור זהב.

 √חיבור למוקד רפואי
√פתיחה רשומה רפואית

√ייעוץ רפואי 24 שעות 
√הזנקת אמבולנס וניידת טיפול  נמרץ ללא הגבלה וללא תשלום.
 √הזנקת רופאים לביקור בית בהשתתפות עצמית 25 ש“ח לביקור.

√הפניות לחדר מיון הפוטרות מתשלום אגרה.

₪ 150 ₪ 120₪ 30

 מוניטור מתמיד.

 √חיבור למוקד רפואי
√פתיחה רשומה רפואית

√ייעוץ רפואי 24 שעות 
 √הזנקת רופאים לביקור בית בהשתתפות עצמית 25 ש“ח לביקור.

√הפניות לחדר מיון הפוטרות מתשלום אגרה.

₪ 150

  

₪ 90₪ 30

מוניטור ייעוץ ואבחון.

 √חיבור למוקד רפואי
√פתיחה רשומה רפואית

√ייעוץ רפואי 24 שעות 
 √הזנקת רופאים לביקור בית בהשתתפות עצמית 25 ש“ח לביקור.

√הפניות לחדר מיון הפוטרות מתשלום אגרה.

₪ 150₪ 70₪ 20

מחירון רגילמחירון רגילמחירון רגיל

₪ 180₪ 180₪ 60

מחירון רגיל

₪ 180₪ 120₪ 60

מחירון רגילמחירון רגיל

מחירון רגיל

₪ 180₪ 90₪ 50

מחירון רגילמחירון רגיל

במסגרת הסבסוד לבוגרי בנק לאומי יקבלו המצטרפים

לחצן מצוקה או מכשיר קרדיו לבדיקת קצב הלב

חינם


