
َبة، ة طيِّ تحيَّ
ابعة لمكابي طفعي.   كميلّي التَّ ّب التَّ ئك على اختيارك لخدمات الطِّ نهنِّ

ي العالج. نوّد أن نلفت انتباهك إلى المعلومات التي ستساعدك عند القدوم لتلقِّ

ّي    بِّ اإلشراف الطِّ
ّي طوال فترة العالج. بِّ عون باإلشراف الطِّ ُمعالَجو مكابي طفعي يتمتَّ  •

ّية يهدف إلى بناء برنامج عالج ُمالَءم لك بشكل شخِصّي.   العالج في مكابي طفعي يبدأ بلقاء استشارة ِطبِّ  •
لَة  ة ذات الصِّ يَّ بِّ ة. المعلومات الطِّ يَّ ّي في مكابي خدمات ِصحِّ بِّ ك الطِّ ة من ملفِّ ة جزئيَّ يَّ بيب االستشاري ُيمكنه االّطالع على معلومات طبِّ الطَّ  •

ة من مكابي طفعي إذا لم  ة إضافيَّ يَّ بيب االستشارّي. يمكنك طلب استشارة ِطبِّ بالعالج يتّم نقُلها للُمعاِلج في مكابي طفعي بواسطة الطَّ
اًنا، خالل سنة من جلسة االستشارة األولى(. كذلك، من أجل الحفاظ على جودة عالجك ستتّم إحالتك مرة  تشعر بأّي تحسن بعد العالج )مجَّ

ة  ة، للحصول على استشارة إضافيَّ يَّ بِّ نة، يتم تحديدها ِمن ِقَبل مكابي طفعي و/ أو في حالة حدوث تغيير في حالتك الطِّ خالل فترة ُمَعيَّ
ي العالج. مقابل دفع رسوم، كشرط لمواصلة تلقِّ

بيب الَّذي سيتابع االستيضاح والعالج من  قليدي، يتّم نقل تلك المعلومات إلى الطَّ في الحاالت الَّتي تتطلَّب متابعة العالج أو اإلستيضاح التَّ  •
تلك المرحلة. 

نين من الخبرة الَّتي ترتكز على  كميلي يعود آلالف السِّ ب التَّ لة له. الطِّ قليدي، ولكنها ُمكَمِّ ّب التَّ كميلي ال ُتَشكُِّل بدياًل للطِّ ب التَّ عالجات الطِّ  •
ة. على الّرغم من ذلك، ما لم ُيذكَر خالف ذلك، فإنه ال يقوم على أساس علمّي. أثناء العالج في مكابي طيفع، ُيحَظر َوقف  ريريَّ جاحات السَّ النَّ

بيب الُمعاِلج.  بّي القائم بدون استشارة طبيب العائلة / الطَّ أو تغيير العالج الطِّ

تتابع العالج
ِتك. حسن في صحَّ الحفاظ على تتابع العالج مهم من أجل تحقيق التَّ

ة للُمحافظة على برنامج العالج الذي تمَّ تحديده لك. نطلب منك تبليغنا بأّي تغيير في موعد العالج قبل 24 ساعة على األقل،  توجد أهميَّ  •
ى نتمكَّن من إعداد وتنسيق موعد بديل لك.  حتَّ

ي معلومات حول العالجات الُمقَترََحة. لك الحق في طلب وتلقِّ  •
تأثير العالجات هو شخصّي ويختلف من شخص آلخر.  •

ة العالج مدَّ
ة الَّتي تظهر في قائمة تسعيرات مكابي طفعي. مدة العالج تصل إلى الُمدَّ

وقت العالج يشمل االستجواب واالستعدادات.

االستحقاق*
خصي  أعضاء مكابي يتمّتعون بمزايا كبيرة في تكلفة العالجات، وفًقا لشروط برنامج التأمين التكميلّي الخاص بهم، ووفًقا الستحقاقهم الشَّ

ة  يَّ حِّ سعيرات في مكابي طفعي، خاضعة ألنظمة الخدمات الصِّ ة. أسعار العالجات هي وفًقا لجدول التَّ ي العالجات الفعليَّ في وقت تلقِّ
ر غالء المعيشة. ة ولتحديثات مؤشِّ يَّ ة لمكابي خدمات ِصحِّ اإلضافيَّ

ة. يَّ ة على موقع مكابي خدمات ِصحِّ ة اإلضافيَّ لة في أنظمة الخدمات الّصحيَّ يمكن العثور على معلومات ُمفصَّ

سعيرات ألعضاء مكابي، كما هو محدد في جدول الّتسعيرات الَّذي يظهر على  مكابي زهاف: تخفيض بنسبة حوالي ٪42 - من جدول التَّ  •
موقع مكابي طفعي/ مكابي.

ة، أو عبر الهاتف( في كل سنة تقويمية، للعالجات  ة الِوجاهيَّ يَّ بِّ ى 20 عالًجا )يشمل االستشارة الطِّ خفيض هو على الّتنفيذ الفعلي لما يصل حتَّ التَّ
سعيرات.  ة الَّتي تظهر في قائمة "مكابي زهاف". ابتداًء من العالج الـ 21 فصاعًدا، خصم حوالي ٪10 من سعر جدول التَّ كميليَّ ة التَّ يَّ بِّ الطِّ

اسم الُمعالَج/ ة _______________________
(שם המטופל/ת)

اريخ _______________________ التَّ
(תאריך)



فع مقابل العالجات  الدَّ
ي  َبع في مكابي طفعي بحسب جدول تسعيرات مكابي طفعي، ووفًقا لالستحقاق في وقت تلقِّ فع تكون وفًقا لما هو ُمتَّ • شروط وتاريخ الدَّ

ة.  العالجات الفعليَّ
قدي أو شيك.  فع النَّ فع: بطاقة ائتمان، الدَّ فع مقابل العالجات التي يتّم تحديدها، بواسطة وساِئل الدَّ • عند حجز المواعيد، يجب الدَّ

بليغ عن وقف العالج وطلب استرداد المبالغ المدفوعة  ل المريض وحَده مسؤولية التَّ ر إيقاف العالج أليِّ سبب من األسباب، يتحمَّ • إذا تقرَّ
ُمقاِبل العالجات الَّتي لم يتّم بعُد تنفيذها بشكل فعلّي.

تحسين الخدمة 
بيب الَّذي يعالجك في مكابي.  يتها في مكابي طفعي إلى الطَّ من أجل تحسين الخدمة والعالج الكامل لك، ُنتيح نقل المعلومات حول العالجات التي تلقَّ

للُمصاَدَقة، يرجى التوقيع:
جل  ة وتاريخ آخر عالج- كما هو مسجل في السِّ كوى المركزيَّ يتها، الشَّ أوافق على أن يتم نقل المعلومات حول مجاالت العالج التي تلقَّ
ّي الخاص بي في مكابي  بِّ ة، بواسطة مكابي طفعي، لغرض تضمينها في الملف الطِّ يَّ بِّي في مكابي طفعي- إلى مكابي خدمات ِصحِّ الطِّ

اء مكابي في نطاق تقديم العالج، فقط.  وعرضها على أطبَّ

واِفق على نقل المعلومات إلى مكابي واِفق على نقل المعلومات إلى مكابي  ال اأ  اأ
)לא מסכים להעברת המידע למכבי( )מסכים להעברת המידע למכבי( 

وقيع ______________________ التَّ  اسم المنسق ______________________ 
)חתימה( )שם המתאמת( 

المزايا  لتلقي  بليغ عن رفضك  إلغاء موافقتك في أي وقت والتَّ ة. يمكنك  سويقيَّ التَّ المزايا والمعلومات  نا أن نشاركك في  يُسرُّ
سويق. التَّ ومعلومات 

ة. يَّ صِّ ساِئل النَّ سويقية عبر البريد اإللكتروني والرَّ ساِئل التَّ  اأوافق على استالم المعلومات والمزايا والرَّ
)אני מאשר/ת קבלת מידע, הטבות ודיוור שיווקי בדוא"ל ובמסרון(

ل في جدول الّتسعيرات الَّذي يظهر على موقع  سعيرات ألعضاء مكابي، كما هو ُمَفصَّ مكابي ِشلي: تخفيض بنسبة حوالي ٪70 - من جدول التَّ  •
ة، أو عبر الهاتف( في  ة الِوجاهيَّ يَّ بِّ ى 20 عالًجا )يشمل االستشارة الطِّ خفيض هو على الّتنفيذ الفعلي لما يصل حتَّ مكابي طفعي/ مكابي. التَّ
نة، فصاعًدا، خصم حوالي  م في عيادات مكابي طفعي. ابتداًء من العالج الـ 21 في السَّ ة الَّتي ُتَقدَّ كميليَّ ة التَّ يَّ بِّ كل سنة تقويمية، للعالجات الطِّ
سعيرات )باستثناء العالجات غير المشمولة في إطار "مكابي زهاف"(. الذين ينضمون إلى تأمين "مكابي شيلي" توجد  ٪10 من سعر جدول التَّ

خفيض ة 3 أشهر قبل الحصول على التَّ لهم فترة انتظار لمدَّ

ى كانون  ة | صحيح حتَّ يَّ بِّ ة | يكون العالج ممكًنا بعد االستشارة الطِّ ة اإلضافيَّ يَّ حِّ ة، خاِضع ألنظمة الخدمات الصِّ يَّ *ألعضاء مكابي خدمات صحِّ
اني 2020 الثَّ

اسم الُمعالَج/ ة _______________________
(שם המטופל/ת)

اريخ _______________________ التَّ
(תאריך)



ني:  أؤكد على أنَّ
يت شرًحا عن استحقاقي وعن إجراءات العالج في مكابي طفعي.  تلقَّ

 أعلم أنه ُيسمح لي بحضور ُمرافق ِمن ِقَبلي ألي عالج في مكابي طفعي.
َبَعة في مكابي طفعي. روط الُمتَّ ة ُمقاِبل العالج، وفًقا لألسعار وللشُّ  أتعهد بدفع كامل المبالغ الَّتي ستكون ُمسَتَحقَّ

 مكابي طفعي تحتفظ لنفسها بالحق في تغيير مواعيد العالج و/ أو المعاِلج بالتنسيق معي.
متها أعاله وسيتم استخدامها في قاعدة بيانات مكابي طفعي. تقديم المعلومات يتعلَّق   سوف يتّم االحتفاظ بالمعلومات الَّتي قدَّ

ّي ولواجب مكابي طفعي في وجود سجل طبي ِوفًقا للقانون. سوف يتّم  بِّ ه ضرورّي لغرض توثيق عالجي الطِّ برغبتي وبموافقي، ولكنَّ
ة وسوف تكون متاحة لجميع الُمعاِلجين في مكابي طفعي. يَّ بِّ متها لتوثيق حالتي الطِّ استخدام المعلومات التي قدَّ

ة صحيحة وكاملة يَّ حِّ ها في هذا الّنموذج عن حالتي الصِّ متَّ  الّتفاصيل التي َقدَّ
بيب/ المعالج في مكابي طفعي  ة جديدة، يجب أن أبلغ الطَّ يَّ  في حالة ظهور مشكلة ِصحِّ

اريخ __________ التَّ ة ______________  رقم الهويَّ توقيع الُمعالَج/ ة ______________  اسم الُمعالَج/ ة ______________ 
)תאריך( )ת"ז(  )חתימת המטופל/ת(  )שם המטופל/ת( 

في حالة قاِصر/ ة يتم التوقيع ِمن ِقَبل الَوِصّي/ ة:
)במקרה של קטין/ה, ייחתם ע"י האפוטרופוס/ית(

ة _______________________ رقم الهويَّ اسم الوصّي/ ة ____________________ 
)תעודת זהות( )שם האפוטרופוס/ית( 

توقيعالوصّي/ ة ____________________ القرابة للُمعالَج/ ة ___________________ 
)חתימת האפוטרופוס/ית( )קרבה למטופל/ת( 

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع مكابي طفعي على اإلنترنت أو على فيسبوك..

كميلي ويسعدنا أن نكون في خدمتك ألّي استفسار،  ب التَّ نا أن نقدم لك خدمات الطِّ يُسرُّ
طاقم عيادة مكابي طفعي 

اسم الُمعالَج/ ة _______________________
(שם המטופל/ת)

اريخ _______________________ التَّ
(תאריך)


