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املجل�س�الأعلى�لل�سحة
�قرار�رقم�)17(�ل�سنة�2017

�باإ�سدار�الالئحة�التنظيمية�ب�ساأن�اإجراءات�و�سوابط�
ابتعاث�املواطنني�للعالج�باخلارج�

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1987 يف �شاأن التاأمني الإجباري عن امل�شئولية 

ل باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1996،  املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات، املعدَّ
وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 2002  رقم )36(  بقانون  املر�شوم  وعلى 

واملبيعات احلكومية وتعديالته،
وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2009 ب�شاأن معاملة زوجة البحريني غري البحرينية واأبناء البحرينية 

رة على اخلدمات احلكومية،  املتزوجة من غري بحريني معاملة البحريني يف بع�س الر�شوم املقرَّ
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،  املعدَّ
وعلى قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، 
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 1997 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،
ل بالقرار  وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2014 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة العليا للعالج باخلارج، املعدَّ

رقم )35( ل�شنة 2016، 
وبناًء على عْر�س رئي�س اللجنة العليا للعالج باخلارج، 

قـرر�الآتي:
املادة�الأولى

باخلارج  للعالج  املواطنني  ابتعاث  و�شوابط  اإجراءات  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 
املرفقة بهذا القرار. 

املادة�الثانية
لتاريخ  التايل  اليوم  بهما من  وُيعمل  الر�شمية،  املرفقة يف اجلريدة  والالئحة  القرار  ُين�شر هذا 

الن�شر. 

�رئي�س�املجل�س�الأعلى�لل�سحة
الفريق�طبيب/�محمد�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

 
�شــــــدر في: 9 �شوال 1438هـ
المـوافــــــــق: 3 يوليــو 2017م 
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الالئحة�التنظيمية�ب�ساأن�اإجراءات�و�سوابط
ابتعاث�املواطنني�للعالج�باخلارج�

املـادة�)1(
تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كل منها، ما 
مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

المملكة: مملكة البحرين.
الوزارة: وزارة ال�شحة.

اللجنـــة: اللجنة العليـــا للعالج بالخارج الُمن�َشاأة بموجب القرار رقـــم )37( ل�شنة 2014 باإن�شاء 
وت�شكيل اللجنة العليا للعالج بالخارج.

المكتب: مكتب العالج في الخارج بوزارة ال�شحة.
ي العالج في  غير  العـــالج�فـــي�الخـــارج: هو ابتعاث المر�شـــى البحرينيين وَمن في حكمهـــم لتلقِّ
الم�شت�شفيـــات الحكوميـــة داخـــل اأو خارج المملكة علـــى نفقة الدولـــة كليًا اأو جزئيـــًا وذلك ِوْفق 

ال�شروط وال�شوابط الواردة في هذه الالئحة.
ل طبقًا ل�شتراطات الكادر الطبي بالحكومة، والذي يتولى  الطبيـــب�ال�ست�ســـاري: الطبيب الموؤهَّ

عالج المري�س ويطلب عالجه في الخارج.  
رئي�ـــس�الق�ســـم: رئي�س الق�شـــم الطبي التابع له الطبيب المعاِلج الـــذي يطلب عالج المري�س في 

الخارج.
ال�ستمارة: ا�شتمارة طلب العالج في الخارج والمعتَمدة لدى اللجنة العليا للعالج بالخارج.

املادة�)2(
امل�ستفيدون�من�العالج�باخلارج

يجوز ابتعاث املواطنني املتمتعني باجلن�شية البحرينية - اأو من يف حكمهم - اإلى اخلارج للعالج اأو 
ر و�شائل عالجهم يف امل�شت�شفيات احلكومية بقرار من  عالجهم مب�شت�شفيات اململكة يف حال عدم توفُّ

ر امليزانية الالزمة.  اللجنة وبعد توفُّ

املـادة�)3(
احلالت�اخلارجة�عن�اخت�سا�س�اللجنة

ل تخت�س اللجنة بالنظر يف احلالت التالية:  
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1- الحالت الَمَر�شية الناتجة عن اإ�شابات العمل.
2- حالت تقويم الأ�شنان التجميلية.

3- حالت التجميل غير العالجية، فيما عدا الحالت الناجمة عن الحوادث اأو الإ�شابات غير الم�شمولة 
�شمن حالت اإ�شابات العمل. 

4- حالت ال�شياحة العالجية.
5- حالت العالج الطبيعي اأو التاأهيلي ما لم تقرر اللجنة غير ذلك. 

6- المر�شى الم�شمولون بالعالج على نفقة وزارة الدفاع ِوْفق النظام المتبع لديها. 
ر لهم التاأمين ال�شحي الذي يغطي نفقات عالجهم بالخارج،  7- العاملون بجهات حكومية اأو خا�شة ُتوفِّ
اأو الذين تتكفل جهات عملهم بنفقات عالجهم بالخارج، وذلك دون الإخالل بحقهم في اأية مزايا 

اخرى م�شتَحقة بموجب هذا القرار، اإذا كانت �شروط التاأمين اأو نفقات العالج ل ت�شملها.
8- الحالت المر�شية التي ل ُيجدي معها العالج في الخارج اأو كان عالجها على �شبيل التجربة.

9- المبتعثون في الخارج: 
اأ- تتحمل وزارة الخارجية نفقات عالج اأع�شاء البعثات الدبلوما�شية والقن�شلية واأفراد عائالتهم.

ب- تلتـــزم الجهات الحكومية وال�شركات اأو غيرها من الموؤ�ش�شات التي تقوم باإر�شال ُمبتعثين لدورات 
درا�شية اأو تدريبية في الخارج بالتاأمين ال�شحي لهم ولمرافقيهم. 

املـادة�)4(
اإجراءات�تقدمي�طلب�العالج�باخلارج

ل عن حالة المري�س اإلى رئي�س الق�شم اأو من ينوب  1-  يقدم الطبيب ال�شت�شاري تقريره الطبي المف�شَّ
دًا فيه طلبه، على اأْن يرفق بتقريره الطبي التقارير الباثولوجية والمختبرية والإ�شعاعية  عنه، محدِّ

الالزمة ح�شب الحالة المر�شية المراد اإر�شالها. 
عة من ِقَبل اثنين من الأطباء ال�شت�شاريين في نف�س التخ�ش�س،  2- مـــلء ال�شتمارة على اأْن تكون موقَّ

م�شفوعًة بتوقيع رئي�س الق�شم اأو من ينوب عنه. 
3- بعــــد اعتمــــاد الطلب مـن قـبل رئي�س الق�شـم اأو من ينوب عنه يقوم بدوره باإر�شاله اإلـى اللجـنة للبتِّ 

فـيه.
4- يحق للجـنة طلب الم�شورة الطـبية الإ�شافية اإذا دعت الحاجـة لذلك.

5- يتـــم تحويل طلبات متابعة العالج فـــي الخارج اإلـى الطبيب ال�شت�شاري المعالج اأو طبيب ا�شت�شاري 
في نف�س التخ�ش�س في حال عدم وجود طبيب ا�شت�شاري معالج متابع لحالة المري�س في المملكة 



العدد: 3322 – الخميس 13 يوليو 2017

34

لتحديـــد مدى حاجة المري�س للمتابعة فـــي الخارج، ويتقدم الطبيب ال�شت�شـــاري بنف�س الإجراء 
المذكور في الفقرة )1( من هذه المادة اإذا ما ارتاأى حاجًة لذلك.

لة من الجهات الأخرى والمذكورة في القرار رقم )37( ل�شنة  6- تقوم اللجنة بالبتِّ في الحالت المحوَّ
2014 باإن�شـــاء وت�شكيـــل اللجنة العليا للعالج بالخارج، وللجنة الموافقـــة على اإر�شال المري�س اإذا 
ر العالج اأو رْف�س الحالة اأو تحويلها اإلى الجهة المخت�شة لال�شتئنا�س بالراأي، ويتم  ح عدم توفُّ اتَّ�شَ
ابتعاث الحالت التـــي وافقت عليها اللجنة للعالج بالخارج لدى الم�شت�شفيات والمراكز العالجية 

التي تحددها اللجنة والمعتَمدة لديها.
7- ت�شتبعد اللجنة الطلبات غير الم�شتوفية لالإجراءات ول تناق�شها.

املادة�)5(
مهام�واإجراءات�املكتب�يف�حالة�ابتعاث�املري�س�للعالج�خارج�اململكة�

يتولى املكتب تنفيذ القرارات ال�شادرة من اللجنة على النحو التايل: 
اأوًل:�قبل��سفر�المري�س:�

يتولى المكتب ترتيب اإجراءات �شفر المري�س بعد ت�شلُّمه قرار اللجنة، حيث يتم التاأكد مما يلي:              
    1  - ا�شتيفاء الم�شتندات المطلوبة، وهـي كالآتي:

          اأ( ن�شخة مـن بطاقة الهوية للمـري�س والمرافق.
          ب( ن�شخة من جواز ال�شفر للمري�س والمرافق وفترة �شالحيتهما.

          ج( تقرير طبي حديث من الطبيب ال�شت�شاري المعالج.
           د( اأية م�شتندات اأخرى متى تَطلَّب الأمر ذلك. 

2- في حال �شفر المري�س بالطائرة يتم ا�شتيفاء ال�شتمارة الخا�شة ب�شفر المري�س وتحديد احتياجاته 
الطبية خالل الرحلة بح�شب كل حالة.

3- مخاطبـــة الم�شت�شفيات والمراكز العالجية خارج المملكة مبا�شـــرة اأو عن طريق �شفارات المملكة 
بالخـــارج اأو المكاتـــب المعتَمـــدة من قبل الـــوزارة؛ لترتيب اإجـــراءات العالج للمري�ـــس، ول�شيما 

الحالت الطارئة اأو التي تحتاج اإلى اإ�شعاف طبي.
4- بعد تحديد الموعد من الم�شت�شفى اأو المركز العالجي المعِني يقوم المكتب بمخاطبة �شفارة الدولة 
المعنيـــة لإ�شـــدار تاأ�شيرة دخول للمري�س والمرافق، واتخاذ ما يلـــزم ب�شاأن �شْرف المخ�ش�شات 
رة )وت�شمل بدل الإعا�شة وال�شكن والموا�شالت(، و�شْرف تذاكر ال�شفر للمري�س والمرافق،  المقرَّ

وتوجيه ر�شالة لجهة العمل بخ�شو�س المري�س والمرافق متى تَطلَّب الأمر ذلك.
مًا للم�شت�شفيات اأو المراكز العالجية متى تَطلَّب الأمر ذلك. 5- تحويل المبالغ المطلوبة مقدَّ
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6- التن�شيق مع الوزارات والجهات ذات العالقة لت�شهيل �شفر المري�س.

ثانياً:�اأثناء�تواجد�المري�س�بالخارج:
يقوم املكتب بالتايل:

1 - التوا�شل مع الم�شت�شفيات والمراكز العالجية للوقوف على حالة المري�س ومتابعة حالته ال�شحية.
2 - طلب التقارير الطبية عن حالة المري�س ب�شفة دورية.

3 - التن�شيق مع �شفارات المملكة  في الدول المر�َشل اإليها المري�س اإذا اقت�شى الأمر ذلك.
ــم طلبات المر�شى المتواجدين للعالج بالخارج على نفقة المملكة وعْر�شها على اللجنة للبتِّ  4 - ت�َشلُـّ

فيها.

ثالثاً:�بعد�انتهاء�فترة�العالج�والعودة:
يقوم املكتب بالتايل:

1 - التن�شيـــق مـــع الم�شت�شفيـــات اأو المراكز العالجية لإنهـــاء جميع اإجراءات عـــودة المري�س واإر�شال 
تقاريره الطبية باللغة الإنجليزية.

2 - التن�شيق مع الطبيب ال�شت�شاري ب�شاأن متابعة عالج المري�س وتزويده ب�شورة من التقارير الطبية 
الخا�شة بالمري�س بعد رحلة العالج، مع اإيداع ن�شخة بملف المري�س.

3 - اإعداد الت�شويات الخا�شة با�شترجاع المبالغ المتبقية ومراجعة الفواتير الخا�شة بالعالج.

طلبات  ب�شاأن  معها  يتعاون  ل  عالجي  مركز  اأو  م�شت�شفى  اأي  مع  التعامل  وْقف  للجنة  يحق  كما 
تزويدها بتقارير طبية وا�شحة اأو اإر�شال تقارير اأو فواتري بلغة غري الإجنليزية.

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

اأوًل:�المري�س:�
1- تتحمـــل اللجنـــة تكاليف عالج المري�ـــس ببلد العالج، وتتمثل في اأجـــور الم�شت�شفى واأتعاب الأطباء 

والفنيين وغيرها من النفقات الالزمة لإتمام العالج.
ر �شفره للعالج بالخارج على نفقة المملكة ُمرافق واحد، وي�شتثنى من ذلك كل من:    2- لكل مري�س َتَقرَّ
ن اأحدهما  اأ - الأطفـــال المر�شـــى حتى �شن )18( �شنـــة ويرافقه الأب والأم معًا، وفي حالة عـــدم تمكُّ
مـــن ال�شفـــر مع المري�س، ُيفوَّ�س ولي اأمر الطفل َمن يراه منا�شبـــًا لل�شفر كمرافق ثاٍن دون التقيُّد 
بمعايير تحديد مرافق المري�س الم�شار اإليها في البند ثانيًا من ذات المادة. وفي حالة �شفر اأكثر 

ده ولي الأمر. من مري�س من نف�س الأ�شرة، ي�شاف مرافق ثالث مع الأب والأم يحدِّ
ع على نفقة المملكة بالإ�شافة  ب - المري�س الذي تتقرر له عملية زراعة اأع�شاء ب�شرية، يرافقه المتبرِّ
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ع معاملة المري�س من حيث تذاكـــر ال�شفر والمخ�ش�شات  اإلـــى المرافـــق الأ�شلي. ويعاَمل المتبـــرِّ
ع ا�شطحاب مرافق واحد بمخ�ش�شات وتذكرة �شفر. رة، ويحق للمتبرِّ المالية المقرَّ

ج - يتحدد بقرار من اللجنة مدى احتياج فاِقدي وناِق�شي الأهلية وذوي الإعاقة وكبار ال�شن اأو غيرهم 
لمرافق ثان.

3 - يقيـــم المري�س المبتَعث للعـــالج في الم�شت�شفى اأو المركز الطبي بالخـــارج في غرفة مزدوجة مع 
ر  مري�ـــس اآخـــر اإل اإذا ا�شتدعت حالته ال�شحية الإقامة في غرفة خا�شة بناًء على تقرير طبي يقرِّ

ذلك اأو بناًء على اأنظمة الم�شت�شفى.
4 - تتحمـــل اللجنـــة تكاليـــف تجهيز ونقل جثمـــان المري�س الـــذي كان يعالج على نفقـــة اللجنة خارج 

المملكة.
5 - تتحمـــل اللجنة قيمـــة الأجهزة والم�شتلزمات الطبية التي تتطلبها حالـــة المري�س ال�شحية، والتي 

توافق عليها اللجنة حال وجوده للعالج في الخارج. 
6 - تتحمل اللجنة قيمة الأدوية الالزمة لحالة المري�س لمدة تكفي لثالثة اأ�شهر على الأقل بعد العودة 

بناًء على التقرير الطبي النهائي لحالته.
ثانياً:�ُمَرافق�المري�س:

1 - يتم تحديد مرافق المري�س ح�شب المعايير التالية:
اأ - اأن يكون من اأقارب المري�س من الدرجة الأولى اأو الثانية فقط.

ب - األ يقل عمره عن )21( �شنة ميالدية ول يزيد عن )65( �شنة ميالدية وقت ال�شفر.
ج - يجوز بقرار من اللجنة ال�شماح لغير تلك الفئات بمرافقة المري�س اإذا ما دعت الحاجة لذلك.

2 - ل يجوز للمرافق تْرك المري�س وحده اأثناء وجوده في الخارج باأي حال من الأحوال اأو مغادرته بلد 
العـــالج ما لم تكن هناك حالة طارئـــة اأو �شرورية ت�شتدعي ذلك، على اأْن يتم اإ�شعار المكتب فورًا 

لتخاذ الالزم.
رها اللجنة، اأو  3 - يجـــوز تغييـــر مرافق المري�س اإذا كانت هناك حالة ا�شطرارية ت�شتدعـــى ذلك تقدِّ
رة قانونًا لبقاء المرافق في اإجازة مرافقة مري�س،  اإذا تجـــاوزت مدة عـــالج المري�س المدة المقرَّ

وتتكفل الوزارة باإ�شدار تذكرة �شـفر اإ�شافية للمرافق الجديد. 
ثالثاً:�المخ�س�سات�المالية�للمري�س�والمرافق:�

1 - ُيمنح المري�س والمرافق المخ�ش�شات المالية التي تغطي مدة العالج وُتحت�َشب المخ�ش�شات من 
تاريخ ال�شفر ِمن ِقَبل المكتب. 

2 - تتحمـــل اللجنـــة تكاليف �شفـــر المري�س والمرافق مـــن المملكة اإلى بلد العالج والعـــودة اإليها على 
ره اللجنة بما ل يتعار�س مع  الدرجـــة ال�شياحيـــة اأو ح�شبما تتطلبه الحالة ال�شحية طبقًا ِلـما تقـــرِّ

حالة المري�س ال�شحية.
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3 - تتحمـــل اللجنـــة تكاليف النقل المتعلقة بالعـــالج للمري�س ومراِفِقه المر�َشل مـــن قبل اللجنة، كما 
تتحمـــل اأي�شًا قيمـــة ا�شتخراج وتجديـــد تاأ�شيرات الدخول لبلـــد العالج وذلـــك بالن�شبة للمر�شى 

والمرافقين اإذا اقت�شت الحاجة ذلك.
4 - يتعهـــد المري�ـــس اأو المرافق باإعـــادة مبلغ المخ�ش�شات اليومية اإذا كانـــت الأيام التي ق�شاها في 
ِرفت على اأ�شا�شها المخ�ش�شات، وتتخذ الوزارة جميع الإجراءات  الخـــارج اأقل من المدة التي �شُ

الالزمة ل�شترداد اأية مبالغ غير م�شتَحقة في ذمة المري�س اأو ُمرافقه.
رابعاً:�ل�تتحمل�اللجنة�تكاليف�ما�يلي: 

1 - العالج في غير المركز المر�َشل اإليه المري�س.
2 - اإقامـــة المرافقيـــن بالم�شت�شفى اأو المكالمـــات الهاتفية في الخارج �شواء كانـــت محلية اأو دولية اأو 

وجبات ال�شيوف.
3 - اأية عالجات اأخرى يطلبها المري�س من تلقاء نف�شه اأو ُمرافقه غير العالج الذي ابُتِعث من اأجله. 
4 - نفقـــات عـــالج المرافقين اأثناء تواجدهم بالخارج مع المر�شـــى اأو نفقات الولدة للمرافقات فيما 
د من المري�ـــس اأو ُمرافقه بذلك قبل  رها اللجنة، ويتـــم اأْخُذ تَعهُّ عـــدا الحالت الطارئـــة التي تقدِّ

ال�شفر. 
5 - نفقـــات المري�ـــس اأو المرافق في حالة مغادرتهم بلد العالج لدولـــة اأخرى اأثناء اأو بعد انتهاء فترة 

العالج.
املادة�)7(�

الإجراءات�اخلا�سة�باحلالت�الطبية�احلرجة�والعاجلة��
ُتتَّبع ب�شاأن احلالت الطبية احلرجة والعاجلة  املبتَعثة،  العادية للحالت  ا�شتثناًء من الإجراءات 

التي ل حتتمل التاأخري الإجراءات التالية:
احلالت  بخ�شو�س  النهائي  القرار  لتخاذ  الأع�شـاء  مع  الت�شاور  نائبه  اأو  اللجنة  لرئي�س  يجوز 
التمرير،  اأو عن طريق  للجنة  العادي  الجتماع  عْقد  انتظار  ا�شرتاط  دون  والعاجلة  الطبية احلرجة 
ل هذه الإجراءات فـي اأول اجتماع للجنة بعـد ذلـك، وعلى املكتب اإنهاء اإجراءات ال�شفر  على اأْن ت�شجَّ

للمري�س واملرافق يف اأق�شى �شرعة ممكنة. 
املادة�)8(

تقدمي�اخلدمات�املتكاملة�للمر�سى�املبتعثني
اأحكام املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات  مع مراعاة 
وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، يجوز للوزارة اأْن ت�شتعني مبكاتب اأو �شركات خارجية اأو م�شت�شفيات 
ومراكز عالجية لتقدمي اخلدمات املتكاملة للمر�شى املبتعثني للعالج يف اخلارج، وذلك مبوجب اإبرام 

عقود اأو اتفاقيات اأو مذكرات تفاهم بني الوزارة وهذه اجلهات.


