רשימת בתים מאזנים למניעת אשפוז פסיכיאטרי בהסדר עם קופות החולים (עדכון אפריל ( **)2022מסודר לפי מחוז)
* לצורך בחינת התאמתך ולאישור שילובך בבית מאזן במימון הקופה ,עליך לפנות דרך הפסיכיאטר המטפל! במידה והרופא מצא שיש הצדקה לאשפוזך הפסיכיאטרי ,וכי
בנוסף לכך נראה כי הינך גם עומד בקריטריונים לקליטה ב"בית מאזן" כדי למנוע אשפוז זה -יעביר זאת לאישור המנהל האחראי בקופה.
** רשימה מעודכנת של הבתים המאזנים מפורסמת באתר המשרדhttps://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/treatment/Documents/ballancing-homes.pdf :
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