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املجل�س الأعلى لل�صحة

قرار رقم ( )17ل�سنة 2017
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية ب�ش�أن �إجراءات و�ضوابط
ابتعاث املواطنني للعالج باخلارج

رئي�س المجل�س الأعلى لل�صحة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1987يف �ش�أن الت�أمني الإجباري عن امل�سئولية
املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات ،املعدَّل باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة ،1996
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات
واملبيعات احلكومية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن معاملة زوجة البحريني غري البحرينية و�أبناء البحرينية
املتزوجة من غري بحريني معاملة البحريني يف بع�ص الر�سوم املق َّررة على اخلدمات احلكومية،
وعلى القانون رقم ( )38ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية،
املعدَّل باملر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2015
وعلى قانون الطفل ال�صادر بالقانون رقم ( )37ل�سنة ،2012
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة،
وعلى املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  1997ب�إعادة تنظيم وزارة ال�صحة وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2013ب�إن�شاء املجل�س الأعلى لل�صحة وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )37ل�سنة  2014ب�إن�شاء وت�شكيل اللجنة العليا للعالج باخلارج ،املعدَّل بالقرار
رقم ( )35ل�سنة ،2016
وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س اللجنة العليا للعالج باخلارج،

قـرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية ب�ش�أن �إجراءات و�ضوابط ابتعاث املواطنني للعالج باخلارج
املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ُين�شر هذا القرار والالئحة املرفقة يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ
الن�شر.
رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة
الفريق طبيب /محمد بن عبداهلل �آل خليفة
�صـ ـ ــدر في� 9 :شوال 1438هـ
المـوافـ ـ ـ ــق 3 :يوليــو 2017م
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الالئحة التنظيمية ب�ش�أن �إجراءات و�ضوابط
ابتعاث املواطنني للعالج باخلارج
املـادة ()1
تعاريف

يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
ين املبين َة قرينَ كل منها ،ما
مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
المملكة :مملكة البحرين.
الوزارة :وزارة ال�صحة.
اللجن���ة :اللجنة العلي���ا للعالج بالخارج ال ُم َ
ن�ش�أة بموجب القرار رق���م ( )37ل�سنة  2014ب�إن�شاء
وت�شكيل اللجنة العليا للعالج بالخارج.
المكتب :مكتب العالج في الخارج بوزارة ال�صحة.
الع�ل�اج ف���ي الخ���ارج :هو ابتعاث المر�ض���ى البحرينيين َومن في حكمه���م لتل ِّقي العالج في غير
الم�ست�شفي���ات الحكومي���ة داخ���ل �أو خارج المملكة عل���ى نفقة الدول���ة كلي ًا �أو جزئي��� ًا وذلك ِو ْفق
ال�شروط وال�ضوابط الواردة في هذه الالئحة.
الطبي���ب اال�ست�ش���اري :الطبيب الم� َّؤهل طبق ًا ال�شتراطات الكادر الطبي بالحكومة ،والذي يتولى
عالج المري�ض ويطلب عالجه في الخارج.
رئي����س الق�س���م :رئي�س الق�س���م الطبي التابع له الطبيب المعا ِلج ال���ذي يطلب عالج المري�ض في
الخارج.
اال�ستمارة :ا�ستمارة طلب العالج في الخارج والمعت َمدة لدى اللجنة العليا للعالج بالخارج.

املادة ()2
امل�ستفيدون من العالج باخلارج

يجوز ابتعاث املواطنني املتمتعني باجلن�سية البحرينية � -أو من يف حكمهم � -إلى اخلارج للعالج �أو
عالجهم مب�ست�شفيات اململكة يف حال عدم تو ُّفر و�سائل عالجهم يف امل�ست�شفيات احلكومية بقرار من
اللجنة وبعد تو ُّفر امليزانية الالزمة.

املـادة ()3
احلاالت اخلارجة عن اخت�صا�ص اللجنة

ال تخت�ص اللجنة بالنظر يف احلاالت التالية:
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 -1الحاالت ال َم َر�ضية الناتجة عن �إ�صابات العمل.
 -2حاالت تقويم الأ�سنان التجميلية.
 -3حاالت التجميل غير العالجية ،فيما عدا الحاالت الناجمة عن الحوادث �أو الإ�صابات غير الم�شمولة
�ضمن حاالت �إ�صابات العمل.
 -4حاالت ال�سياحة العالجية.
 -5حاالت العالج الطبيعي �أو الت�أهيلي ما لم تقرر اللجنة غير ذلك.
 -6المر�ضى الم�شمولون بالعالج على نفقة وزارة الدفاع ِو ْفق النظام المتبع لديها.
 -7العاملون بجهات حكومية �أو خا�صة ُتو ِّفر لهم الت�أمين ال�صحي الذي يغطي نفقات عالجهم بالخارج،
�أو الذين تتكفل جهات عملهم بنفقات عالجهم بالخارج ،وذلك دون الإخالل بحقهم في �أية مزايا
م�ستحقة بموجب هذا القرار� ،إذا كانت �شروط الت�أمين �أو نفقات العالج ال ت�شملها.
اخرى َ
 -8الحاالت المر�ضية التي ال ُيجدي معها العالج في الخارج �أو كان عالجها على �سبيل التجربة.
 -9المبتعثون في الخارج:
�أ -تتحمل وزارة الخارجية نفقات عالج �أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية و�أفراد عائالتهم.
ب -تلت���زم الجهات الحكومية وال�شركات �أو غيرها من الم�ؤ�س�سات التي تقوم ب�إر�سال ُمبتعثين لدورات
درا�سية �أو تدريبية في الخارج بالت�أمين ال�صحي لهم ولمرافقيهم.

املـادة ()4
�إجراءات تقدمي طلب العالج باخلارج

المف�صل عن حالة المري�ض �إلى رئي�س الق�سم �أو من ينوب
 -1يقدم الطبيب اال�ست�شاري تقريره الطبي َّ
عنه ،محدِّ د ًا فيه طلبه ،على �أنْ يرفق بتقريره الطبي التقارير الباثولوجية والمختبرية والإ�شعاعية
الالزمة ح�سب الحالة المر�ضية المراد �إر�سالها.
 -2م���لء اال�ستمارة على �أنْ تكون مو َّقعة من ِق َبل اثنين من الأطباء اال�ست�شاريين في نف�س التخ�ص�ص،
م�شفوع ًة بتوقيع رئي�س الق�سم �أو من ينوب عنه.
 -3بعـ���د اعتمـ���اد الطلب مـن قـبل رئي�س الق�سـم �أو من ينوب عنه يقوم بدوره ب�إر�ساله �إلـى اللجـنة للبتِّ
فـيه.
 -4يحق للجـنة طلب الم�شورة الطـبية الإ�ضافية �إذا دعت الحاجـة لذلك.
 -5يت���م تحويل طلبات متابعة العالج ف���ي الخارج �إلـى الطبيب اال�ست�شاري المعالج �أو طبيب ا�ست�شاري
في نف�س التخ�ص�ص في حال عدم وجود طبيب ا�ست�شاري معالج متابع لحالة المري�ض في المملكة
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لتحدي���د مدى حاجة المري�ض للمتابعة ف���ي الخارج ،ويتقدم الطبيب اال�ست�ش���اري بنف�س الإجراء
المذكور في الفقرة ( )1من هذه المادة �إذا ما ارت�أى حاج ًة لذلك.
 -6تقوم اللجنة بالبتِّ في الحاالت المح َّولة من الجهات الأخرى والمذكورة في القرار رقم ( )37ل�سنة
 2014ب�إن�ش���اء وت�شكي���ل اللجنة العليا للعالج بالخارج ،وللجنة الموافق���ة على �إر�سال المري�ض �إذا
ا َّت َ�ضح عدم تو ُّفر العالج �أو ر ْف�ض الحالة �أو تحويلها �إلى الجهة المخت�صة لال�ستئنا�س بالر�أي ،ويتم
ابتعاث الحاالت الت���ي وافقت عليها اللجنة للعالج بالخارج لدى الم�ست�شفيات والمراكز العالجية
التي تحددها اللجنة والمعت َمدة لديها.
 -7ت�ستبعد اللجنة الطلبات غير الم�ستوفية للإجراءات وال تناق�شها.

املادة ()5
مهام و�إجراءات املكتب يف حالة ابتعاث املري�ض للعالج خارج اململكة

يتولى املكتب تنفيذ القرارات ال�صادرة من اللجنة على النحو التايل:
�أو ًال :قبل �سفر المري�ض:
يتولى المكتب ترتيب �إجراءات �سفر المري�ض بعد ت�سلُّمه قرار اللجنة ،حيث يتم الت�أكد مما يلي:
 - 1ا�ستيفاء الم�ستندات المطلوبة ،وهـي كالآتي:
�أ) ن�سخة مـن بطاقة الهوية للمـري�ض والمرافق.
ب) ن�سخة من جواز ال�سفر للمري�ض والمرافق وفترة �صالحيتهما.
ج) تقرير طبي حديث من الطبيب اال�ست�شاري المعالج.
د) �أية م�ستندات �أخرى متى َتط َّلب الأمر ذلك.
 -2في حال �سفر المري�ض بالطائرة يتم ا�ستيفاء اال�ستمارة الخا�صة ب�سفر المري�ض وتحديد احتياجاته
الطبية خالل الرحلة بح�سب كل حالة.
 -3مخاطب���ة الم�ست�شفيات والمراكز العالجية خارج المملكة مبا�ش���رة �أو عن طريق �سفارات المملكة
بالخ���ارج �أو المكات���ب المعت َم���دة من قبل ال���وزارة؛ لترتيب �إج���راءات العالج للمري����ض ،وال�سيما
الحاالت الطارئة �أو التي تحتاج �إلى �إ�سعاف طبي.
 -4بعد تحديد الموعد من الم�ست�شفى �أو المركز العالجي المع ِني يقوم المكتب بمخاطبة �سفارة الدولة
المعني���ة لإ�ص���دار ت�أ�شيرة دخول للمري�ض والمرافق ،واتخاذ ما يل���زم ب�ش�أن �ص ْرف المخ�ص�صات
المق َّررة (وت�شمل بدل الإعا�شة وال�سكن والموا�صالت) ،و�ص ْرف تذاكر ال�سفر للمري�ض والمرافق،
وتوجيه ر�سالة لجهة العمل بخ�صو�ص المري�ض والمرافق متى َتط َّلب الأمر ذلك.
 -5تحويل المبالغ المطلوبة مقدَّم ًا للم�ست�شفيات �أو المراكز العالجية متى َتط َّلب الأمر ذلك.

العدد – 3322 :الخميس  13يوليو 2017

 -6التن�سيق مع الوزارات والجهات ذات العالقة لت�سهيل �سفر المري�ض.
ثانياً� :أثناء تواجد المري�ض بالخارج:
يقوم املكتب بالتايل:
 - 1التوا�صل مع الم�ست�شفيات والمراكز العالجية للوقوف على حالة المري�ض ومتابعة حالته ال�صحية.
 - 2طلب التقارير الطبية عن حالة المري�ض ب�صفة دورية.
المر�سل �إليها المري�ض �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
 - 3التن�سيق مع �سفارات المملكة في الدول َ
َ - 4ت�سلُّ���م طلبات المر�ضى المتواجدين للعالج بالخارج على نفقة المملكة وع ْر�ضها على اللجنة للبتِّ
فيها.
ثالثاً :بعد انتهاء فترة العالج والعودة:
يقوم املكتب بالتايل:
 - 1التن�سي���ق م���ع الم�ست�شفي���ات �أو المراكز العالجية لإنه���اء جميع �إجراءات ع���ودة المري�ض و�إر�سال
تقاريره الطبية باللغة الإنجليزية.
 - 2التن�سيق مع الطبيب اال�ست�شاري ب�ش�أن متابعة عالج المري�ض وتزويده ب�صورة من التقارير الطبية
الخا�صة بالمري�ض بعد رحلة العالج ،مع �إيداع ن�سخة بملف المري�ض.
� - 3إعداد الت�سويات الخا�صة با�سترجاع المبالغ المتبقية ومراجعة الفواتير الخا�صة بالعالج.
كما يحق للجنة و ْقف التعامل مع �أي م�ست�شفى �أو مركز عالجي ال يتعاون معها ب�ش�أن طلبات
تزويدها بتقارير طبية وا�ضحة �أو �إر�سال تقارير �أو فواتري بلغة غري الإجنليزية.

املادة ()6
التزامات اللجنة جتاه املري�ض واملرافق ومعايري اختياره

�أو ًال :المري�ض:
 -1تتحم���ل اللجن���ة تكاليف عالج المري����ض ببلد العالج ،وتتمثل في �أج���ور الم�ست�شفى و�أتعاب الأطباء
والفنيين وغيرها من النفقات الالزمة لإتمام العالج.
 -2لكل مري�ض َت َق َّرر �سفره للعالج بالخارج على نفقة المملكة ُمرافق واحد ،وي�ستثنى من ذلك كل من:
�أ  -الأطف���ال المر�ض���ى حتى �سن (� )18سن���ة ويرافقه الأب والأم مع ًا ،وفي حالة ع���دم تم ُّكن �أحدهما
ثان دون التق ُّيد
م���ن ال�سف���ر مع المري�ضُ ،يف َّو�ض ولي �أمر الطفل َمن يراه منا�سب��� ًا لل�سفر كمرافق ٍ
بمعايير تحديد مرافق المري�ض الم�شار �إليها في البند ثاني ًا من ذات المادة .وفي حالة �سفر �أكثر
من مري�ض من نف�س الأ�سرة ،ي�ضاف مرافق ثالث مع الأب والأم يحدِّ ده ولي الأمر.
ب  -المري�ض الذي تتقرر له عملية زراعة �أع�ضاء ب�شرية ،يرافقه المتب ِّرع على نفقة المملكة بالإ�ضافة
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�إل���ى المراف���ق الأ�صلي .ويعا َمل المتب��� ِّرع معاملة المري�ض من حيث تذاك���ر ال�سفر والمخ�ص�صات
المالية المق َّررة ،ويحق للمتب ِّرع ا�صطحاب مرافق واحد بمخ�ص�صات وتذكرة �سفر.
ج  -يتحدد بقرار من اللجنة مدى احتياج فا ِقدي ونا ِق�صي الأهلية وذوي الإعاقة وكبار ال�سن �أو غيرهم
لمرافق ثان.
 - 3يقي���م المري�ض المبت َعث للع�ل�اج في الم�ست�شفى �أو المركز الطبي بالخ���ارج في غرفة مزدوجة مع
مري����ض �آخ���ر �إال �إذا ا�ستدعت حالته ال�صحية الإقامة في غرفة خا�صة بنا ًء على تقرير طبي يق ِّرر
ذلك �أو بنا ًء على �أنظمة الم�ست�شفى.
 - 4تتحم���ل اللجن���ة تكالي���ف تجهيز ونقل جثم���ان المري�ض ال���ذي كان يعالج على نفق���ة اللجنة خارج
المملكة.
 - 5تتحم���ل اللجنة قيم���ة الأجهزة والم�ستلزمات الطبية التي تتطلبها حال���ة المري�ض ال�صحية ،والتي
توافق عليها اللجنة حال وجوده للعالج في الخارج.
 - 6تتحمل اللجنة قيمة الأدوية الالزمة لحالة المري�ض لمدة تكفي لثالثة �أ�شهر على الأقل بعد العودة
بنا ًء على التقرير الطبي النهائي لحالته.
ثانياًُ :م َرافق المري�ض:
 - 1يتم تحديد مرافق المري�ض ح�سب المعايير التالية:
�أ � -أن يكون من �أقارب المري�ض من الدرجة الأولى �أو الثانية فقط.
ب � -أال يقل عمره عن (� )21سنة ميالدية وال يزيد عن (� )65سنة ميالدية وقت ال�سفر.
ج  -يجوز بقرار من اللجنة ال�سماح لغير تلك الفئات بمرافقة المري�ض �إذا ما دعت الحاجة لذلك.
 - 2ال يجوز للمرافق ت ْرك المري�ض وحده �أثناء وجوده في الخارج ب�أي حال من الأحوال �أو مغادرته بلد
الع�ل�اج ما لم تكن هناك حالة طارئ���ة �أو �ضرورية ت�ستدعي ذلك ،على �أنْ يتم �إ�شعار المكتب فور ًا
التخاذ الالزم.
 - 3يج���وز تغيي���ر مرافق المري�ض �إذا كانت هناك حالة ا�ضطرارية ت�ستدع���ى ذلك تقدِّ رها اللجنة� ،أو
�إذا تج���اوزت مدة ع�ل�اج المري�ض المدة المق َّررة قانون ًا لبقاء المرافق في �إجازة مرافقة مري�ض،
وتتكفل الوزارة ب�إ�صدار تذكرة �سـفر �إ�ضافية للمرافق الجديد.
ثالثاً :المخ�ص�صات المالية للمري�ض والمرافق:
حت�سب المخ�ص�صات من
ُ - 1يمنح المري�ض والمرافق المخ�ص�صات المالية التي تغطي مدة العالج و ُت َ
تاريخ ال�سفر ِمن ِق َبل المكتب.
 - 2تتحم���ل اللجن���ة تكاليف �سف���ر المري�ض والمرافق م���ن المملكة �إلى بلد العالج والع���ودة �إليها على
الدرج���ة ال�سياحي���ة �أو ح�سبما تتطلبه الحالة ال�صحية طبق ًا ِلـما تق��� ِّرره اللجنة بما ال يتعار�ض مع
حالة المري�ض ال�صحية.
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المر�سل م���ن قبل اللجنة ،كما
 - 3تتحم���ل اللجن���ة تكاليف النقل المتعلقة بالع�ل�اج للمري�ض ومرا ِف ِقه َ
تتحم���ل �أي�ض ًا قيم���ة ا�ستخراج وتجدي���د ت�أ�شيرات الدخول لبل���د العالج وذل���ك بالن�سبة للمر�ضى
والمرافقين �إذا اقت�ضت الحاجة ذلك.
 - 4يتعه���د المري����ض �أو المرافق ب�إع���ادة مبلغ المخ�ص�صات اليومية �إذا كان���ت الأيام التي ق�ضاها في
الخ���ارج �أقل من المدة التي ُ�ص ِرفت على �أ�سا�سها المخ�ص�صات ،وتتخذ الوزارة جميع الإجراءات
م�ستحقة في ذمة المري�ض �أو ُمرافقه.
الالزمة ال�سترداد �أية مبالغ غير َ
رابعاً :ال تتحمل اللجنة تكاليف ما يلي:
المر�سل �إليه المري�ض.
 - 1العالج في غير المركز َ
� - 2إقام���ة المرافقي���ن بالم�ست�شفى �أو المكالم���ات الهاتفية في الخارج �سواء كان���ت محلية �أو دولية �أو
وجبات ال�ضيوف.
� - 3أية عالجات �أخرى يطلبها المري�ض من تلقاء نف�سه �أو ُمرافقه غير العالج الذي اب ُت ِعث من �أجله.
 - 4نفق���ات ع�ل�اج المرافقين �أثناء تواجدهم بالخارج مع المر�ض���ى �أو نفقات الوالدة للمرافقات فيما
ع���دا الحاالت الطارئ���ة التي تقدِّ رها اللجنة ،ويت���م � ْأخ ُذ ت َع ُّهد من المري����ض �أو ُمرافقه بذلك قبل
ال�سفر.
 - 5نفق���ات المري����ض �أو المرافق في حالة مغادرتهم بلد العالج لدول���ة �أخرى �أثناء �أو بعد انتهاء فترة
العالج.

املادة ()7
الإجراءات اخلا�صة باحلاالت الطبية احلرجة والعاجلة  

ا�ستثنا ًء من الإجراءات العادية للحاالت املبت َعثةُ ،ت َّتبع ب�ش�أن احلاالت الطبية احلرجة والعاجلة
التي ال حتتمل الت�أخري الإجراءات التالية:
يجوز لرئي�س اللجنة �أو نائبه الت�شاور مع الأع�ضـاء التخاذ القرار النهائي بخ�صو�ص احلاالت
الطبية احلرجة والعاجلة دون ا�شرتاط انتظار ع ْقد االجتماع العادي للجنة �أو عن طريق التمرير،
ت�سجل هذه الإجراءات فـي �أول اجتماع للجنة بعـد ذلـك ،وعلى املكتب �إنهاء �إجراءات ال�سفر
على �أنْ َّ
للمري�ض واملرافق يف �أق�صى �سرعة ممكنة.

املادة ()8
تقدمي اخلدمات املتكاملة للمر�ضى املبتعثني

مع مراعاة �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم املناق�صات واملزايدات
وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ،يجوز للوزارة �أنْ ت�ستعني مبكاتب �أو �شركات خارجية �أو م�ست�شفيات
ومراكز عالجية لتقدمي اخلدمات املتكاملة للمر�ضى املبتعثني للعالج يف اخلارج ،وذلك مبوجب �إبرام
عقود �أو اتفاقيات �أو مذكرات تفاهم بني الوزارة وهذه اجلهات.
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