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٢٤ شيكل لثالثة أشهر طبيب نفسي جماهيري / مستشفى للصحة النفسية

٣٢ شيكل لثالثة أشهر عيادة خارجية للطب النفسي في المستشفى العام

 خدمات العالج النفسي على يد معالج مستقل

قائمة الجباية واالشتراك 

المبالغ صحيحة لغاية ٢015.1.7
معلومات مفصلة حول المسارات العالجية، اتفاقيات االختيار واالشتراك الرجاء التوجه الى 

طاقم العيادة أو لموقع كالليت أو من أي هاتف على ٢700*

خطة اإلصالح في مجال الصحة النفسية

ابتداًء من 1.7.15، سيتم تطبيق خطة اإلصالح في مجال الصحة النفسية، والتي تنص على نقل 
خدمات الصحة النفسية الى مسؤولية صناديق المرضى، والتي ستقدم بدورها خدمات الصحة 

 النفسية كأي خدمة أخرى ) مثل خدمات طب العائلة والطب التخصصي(.
ابتداًء من الموعد المذكور تقدم خدمات الصحة النفسية في العيادات والمستشفيات تحت 

مسؤولية صناديق المرضى.
خطة اإلصالح قائمة على مبدأ أساسي، بأن الصحة الجسدية والنفسية هي واحدة، وتعتبر مكملة الواحدة لألخرى خاصة 

في نطاق تقديم الخدمات الطبية، التي تعتبر من حق المواطنين في البالد ضمن قانون التأمين الصحي الحكومي.
هذه الخطوة أعدت لتحسين جودة الخدمة وسرعة تلقيها.

حق تلقي خدمات الصحة النفسية متاحة لكل شخص سواء تم تشخيص حالته أو قبل التشخيص وهي ضمن سلة الخدمات 
الصحية في صناديق المرضى، وفقًا لمعايير طبية.

ــي  ــية ف ــة النفس ــادات الصح ــة عي ــيع مجموع ــم توس ــث ت ــر، حي ــع وكبي ــكل واس ــالح بش ــة اإلص ــت لخط ــت« تهيئ »كاللي
البــالد، مــن الممكــن متابعــة تلقــي الخدمــات فــي العيــادات الحكوميــة للصحــة النفســية وفــي األقســام المخصصــة فــي 
المستشــفيات للصحــة النفســية، أيضــًا بعــد تطبيــق الخطــة وهــذا بحســب االتفاقيــات التابعــة لــكل لــواء، جميــع الخدمــات 

ــد. ــاذج التعه ــروطة بنم ــة مش ــادات الحكومي ــفيات والعي ــي المستش ــرة ف المتوف
لكل مؤمن الحق بتلقي الخدمات من العيادات الحكومية لصحة النفسية )بما في ذلك خدمات العالج النفسي(، من خالل 

االشتراك الشخصي لمدة ٣ أشهر أو بدون دفع.

خدمات استشارة وعالج 
على يد أطباء نفسيين 

مستقلين.

كالليت ستقدم خدمات الصحة النفسية من خالل عدة مسارات:

خدمات العالج النفسي 
)بسيخوترابيا( على يد 

معالجين مستقلين )مع 
االشتراك الشخصي(.

خدمات االستشارة 
والخدمات الطارئة علي يد 
طبيب نفسي مختص في 
العيادات األولية المختارة.

عيادات الصحة النفسية 
الخاصة )بحسب اتفاقيات 

األلوية(.

العالج األول -55 شيكل
لكل عالج بعد العالج األول -1٣٢ شيكل

عالج جماعي -٦0 شيكل
*يدفع بشكل مباشر للمعالج


