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وزارة ال�صحــــــة

قــرار وزاري

رقم 2015/135

باإ�صــدار الئحــة العــالج فـي اخلــارج

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقــم 2014/36 بتحديـــد اخت�سا�سات وزارة ال�سحـــــة واعتمــــاد 

هيكلهــا التنظيمــي ،

واإىل القرار الوزاري رقم 94/48 ب�ساأن نظام العالج باخلارج ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمــل باأحكــام الئحــة العــالج فـي اخلــارج املرفقـــة .

املــادة الثانيــــة

يلغــى القـــرار الـــوزاري رقم 94/48 امل�سـار اإليـــه ، كما يلغــى كــل ما يخالف الالئحــة املرفقــة ، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هـذا القـرار فـي اجلريدة الر�سميــة ، ويعمل بـه من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي  : 30 / 12/ 1436هـ

املـوافــــق  : 14 / 10 / 2015م

د . اأحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي

                                                                           وزيـــــــــــــــر الــــ�ســــحـــــــــــــــــــــــــة



اجلريدة الر�سمية العدد )1119(

الئحــة العــالج فـي اخلــارج

الف�ســل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيــــق اأحكــــام هـــذه الالئحــة يق�ســد بالكلمـــات والعبــارات التالية املعنــى املبــني قريـــن 

كل منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

الـــــوزارة :

وزارة ال�سحــــة .

الوزيـــــــر :

وزيـــــر ال�سحة .

الوكيـــــل :

وكيل الوزارة لل�سوؤون ال�سحية .

الدائـــــرة :

دائرة �سوؤون العالج فـي اخلارج .

اللجنــة الرئي�سيــة :

جلنة العالج فـي اخلارج بالوزارة .

اللجنــة الطبيــة الفرعيـــة :

جلنة العالج فـي اخلارج باملحافظة .

املريـــ�ض : 

ال�سخــــ�ض الذي يتقرر اإيفـــاده من الوزارة للعالج اأو الإجــراء الفحو�سات الطبيــة الالزمـــة 

فـي اخلارج على نفقة الدولة .

املرافـــــق : 

ال�سخ�ض الذي يرافق املري�ض .



اجلريدة الر�سمية العدد )1119(

املرافـــق الطبــي : 

الطبيب اأو املمر�ض الذي يرافق املري�ض اأو كالهما .

امللحـــق ال�سحـــي :

ال�سخ�ض امل�سوؤول عن متابعة اجلوانب ال�سحية فـي ال�سفارة اأو القن�سلية اأو البعثة العمانية 

بالدولة املوفد اإليها املري�ض . 

املــادة ) 2 ( 

يقت�سر اإيفاد املري�ض ممن يتعذر عالجه بال�سلطنة على الفئات االآتية :

العمانيني .   1

الوافدات املتزوجات من عمانيني .   2

الوافدين املتزوجني من عمانيات .   3

اأوالد العمانية من زوج اأجنبي .   4

املــادة ) 3 ( 

تن�ساأ اللجنة الرئي�سية بقرار من الوزير ، وت�سكل من رئي�ض وع�سوية عــدد ال يقل عـــن )5( 

خم�سة من االأطباء بدرجة ا�ست�ساري اأول وفق التخ�س�سات التي يقرتحها الوكيل .

املــادة ) 4 ( 

تخت�ض اللجنة الرئي�سية بامل�سائل االآتية :

درا�ســة حـــاالت املر�ســـى املعرو�ســـــة عليها فـي �ســوء تو�سيــات الطبيـــب اال�ست�ســـاري    1

اأو االخت�سا�سـي املعالـج اأو اللجنــة الطبيـــة الفرعيــة لتقريــــر مــــدى تعـــذر عـــــالج 

هذه احلاالت اأو اإجراء تلك الفحو�سات الطبية بال�سلطنة وحتديد الدولة املنا�سبة 

لالإيفاد اإليها .

تقريـــر مـــدى حاجة املريـــ�ض ملرافــق اأو مرافق طبي فـي احلاالت التــي ت�ستدعــي    2

ذلك على النحو املبني فـي هذه الالئحة . 
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تقدير مدة بقاء املري�ض فـي اخلارج على �سوء احلالة ال�سحية للمري�ض من واقع    3

التقارير الطبية للحالة .

اتخــــاذ قرارات االإيفاد للعـــــالج فـي اخلارج للمر�سى ومرافقيهــــم بعــــد اعتمــــاده    4

من الوزير اأو من يفو�سه ، وتوفر االعتمادات املالية .

املــادة ) 5 ( 

تن�ســاأ اللجنــة الطبيــة الفرعيــة فــي كــل حمافظــة بقــرار من الوكيل ، وت�سكل من رئي�ض 

وع�سوية عدد ال يقل عن )4( اأربعة اأطباء بدرجة اخت�سا�سي اأول فاأعلى .

املــادة ) 6 ( 

تخت�ض اللجنة الطبية الفرعية بامل�سائل االآتية :

درا�ســـة حـــاالت املر�ســـى املعرو�ســـة عليها فـي �سوء تو�سيات الطبيــب اال�ست�ســـاري    1

اأو االخت�سا�سي املعالج ، واإ�سدار التو�سيات املنا�سبة فـي هذا ال�ساأن �سواء باملوافقة 

على اإيفاد املري�ض للعالج فـي اخلارج اأو بالرف�ض ، مع بيان اأ�سباب ذلك .

بيــان مــدى حاجة املري�ض ملرافق اأو مرافق طبي فـي احلاالت التي ت�ستدعي ذلك .   2

الف�ســـل الثانـــي

اإجــراءات الإيفــاد للعــالج فـي اخلــارج

املــادة ) 7 ( 

للطبيب اال�ست�ساري اأو االخت�سا�سي املعالج التو�سية بعالج املري�ض اأو اإجراء الفحو�سات 

الطبية الالزمة له فـي اخلارج ، ويتم عر�ض االأمر على اللجنة الفرعية التي تتوىل درا�سة 

احلالة واإ�سدار التو�سية املنا�سبة باملوافقة اأو الرف�ض ، ورفعها اإىل الدائرة .

املــادة ) 8 ( 

تتولــى الدائــرة عــر�ض تو�سيــات اللجــان الطبية الفرعية على اللجنة الرئي�سيــة التخاذ 

القـرار املنا�سـب ب�ساأنها ، ثم عر�سها على الوزير اأو من يفو�سه العتمادها فـي موعد اأق�ساه 

)30( ثالثون يوما .
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املــادة ) 9 ( 

يتم اإيفاد املري�ض بناء على قرار اللجنة الرئي�سية بعد اعتماده من الوزير اأو من يفو�سه 

وتوفر االعتمادات املالية الالزمة لذلك .

املــادة ) 10 ( 

للمري�ض اأو من ميثله قانونـــا التظلم اإىل الوزير من قرار اللجنة الرئي�سية خالل )15( 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره اأو علمه بالقرار علما يقينيا ، ويتعني البت فـي التظلم 

خـــالل )15( خم�ســـة ع�ســـر يومـــا مــــن تاريـــخ تقدميــه ، ويعتبــر م�ســي هذه املدة دون البت 

فـي التظلم مبثابة رف�سه .

املــادة ) 11 ( 

ا�ستثناء من نــ�ض املــادة )9( من هــذه الالئحـــة ، يجوز فـي احلاالت الطارئــة التــي يتعــذر 

عالجها فـي ال�سلطنة ، اإيفاد املري�ض للعالج فـي اخلارج بقرار من اللجنة الرئي�سية بناء 

على تو�سية من الطبيب اال�ست�ساري اأو االخت�سا�سي املعالج له .

املــادة ) 12 ( 

علــى اللجنــة الرئي�سية اإيفاد مرافق )1( واحد مع املري�ض اإذا كان ذكرا ، ومرافقني )2( 

اثنيــن اإذا كانـــــت اأنثـــى وفقـــا لتو�سيــــة اللجنـــــة الطبيــــة الفرعيــــة اأو الطبيب اال�ست�ساري 

اأو االخت�سا�ســـي املعالــــج لــــه ، وا�ستثناء من ذلك يجــــوز للجنـــة الرئي�سيــة اإيفاد مرافقــني 

)2( اثنني فـي احلاالت االآتية :

اإذا كــــان املريـــ�ض طفــال مل يتم ال�سابعة من العمر ، علــى اأن يكون اأحــد املرافقــني    1

هو اأحد والديه .

اإذا كان املري�ض من ذوي االإعاقة الكاملة .   2

املــادة ) 13 ( 

كان  �سواء  املتربع  يعامل  االأع�ساء  زراعة  عمليات  الإجراء  اخلارج  اإىل  االإيفاد  حاالت  فـي 

عمانيا اأو غري عماين معاملة املتربع له من حيث املخ�س�سات املالية واملزايا االأخرى املقررة 

بهذه الالئحة ، �سريطة اأال يكون املتربع من الدولة املوفد لها املري�ض .
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املــادة ) 14 ( 

يجوز للجنة الرئي�سية اإيفاد مرافق طبي مع املري�ض فـي احلالتني االآتيتني :

اإذا كانــت حالــة املري�ض ال�سحية ت�ستدعـــي ذلك وفقــا لتو�سيــة اللجنــة الطبيــة    1

الفرعية اأو الطبيب اال�ست�ساري اأو االخت�سا�سي املعالج له .

اإذا ا�ستدعت حالة املري�ض املوجود للعالج فـي اخلارج وجود مرافق طبي له بناء    2

على تو�سية من الطبيب املعالج فـي اخلارج .

املــادة ) 15 ( 

مـــع مراعــــاة حكـــم املــــادة )14( من هذه الالئحـــة ، حتدد اللجنة الرئي�سية املدة الالزمـــة 

التي يتعني علــى املرافــق الطبــي بقاوؤهــا مــع املري�ض ، ويجــوز متديدها اإذا ا�ستدعــت حالة 

املري�ض ذلك بناء على تو�سية الطبيب املعالج فـي الدولة املوفد اإليها .

املــادة ) 16 ( 

تتحمل الوزارة النفقات الفعلية للعـــالج اأو الإجراء الفحو�سات الطبيــة الالزمة للمرافـــق 

اأو املرافق الطبي فـي حالة اإ�سابته اأو مر�سه حال وجوده فـي اخلارج ، وعلى الدائرة التاأكد 

من �سحـة النفقــات الفعليــة عن طريـــق امللــحق ال�سحـــي اأو البعثـــة الدبلوما�سية العمانيـــة 

اأو من يقوم مقامها .

املــادة ) 17 ( 

يتعني على املري�ض اأو من ميثله قانونا اإنهاء اإجراءات �سفره ومرافقيه خالل موعد اأق�ساه 

)6( �ستة اأ�سابيع من تاريخ اإخطاره بالقرار ، واإال تعني عر�ض االأمر على اللجنة الرئي�سية 

لتقرر ما تراه منا�سبا �سواء بتمديد املوعد امل�سار اإليه ، اأو باإلغاء قرار االإيفاد .

الف�ســـل الثالـــث

خم�س�ســات املوفــد للعــالج فـي اخلــارج ومرافقيــه

املــادة ) 18 ( 

تتكفل الوزارة فـي حالة اإيفاد املري�ض بالنفقات االآتية :
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ر�سم ا�ستخراج تاأ�سرية ال�سفر . اأ - 

بالدرجـــة  ، وذلك  واإيابـــا  الطبـــي ذهابــا  واملرافـــق  واملرافــــق  املريـــ�ض  �سفر  تذاكر  ب - 

ال�سياحيــة ، ما مل تقت�ض احلالة ال�سحية للمري�ض �سفره على درجة اأخرى ، بناء 

على تو�سية من الطبيب املعالج ، وقرار من اللجنة الرئي�سية .

تكاليف نقل املري�ض من املطار اإىل امل�ست�سفـــى اأو مكـــان االإقامة والعك�ض اإذا كانت  ج - 

حالته ت�ستدعي نقله بو�سيلة خا�سة جمهزة لهذا الغر�ض .

االإقامة  تكاليـــف  ، وي�سمل ذلك  الطبيـــة  الفحو�ســات  اإجــراء  اأو  العـــالج  تكاليــف  د - 

بامل�ست�سفى للمري�ض ومرافقيه اإذا كان نظام امل�ست�سفى ي�سمح بذلك .

تكاليـــف االإقامـــة والنفقات اليوميــة للمريــ�ض طــوال مدة االإيفاد ، وذلك وفقـــا  هـ - 

للجدول املرفق بهذه الالئحة .

املهمات  �ساأن  فـي  الطبي  للمرافق  املقررة  امل�ستحقات  من  وغريها  ال�سفر  بدالت  و - 

الر�سمية .

نفقات جتهيز ونقل جثمان املري�ض اأو املرافق فـي حالة الوفاة فـي اخلارج . ز - 

املــادة ) 19 ( 

ت�سرف للمري�ض واملرافق النفقات الواردة فـي البند )هـ( من املــادة )18( من هذه الالئحة ، 

مقدما ملدة )5( خم�سة اأيام ، ثم ت�سرف لهم اأ�سبوعيا عن طريق امللحق ال�سحي فـي الدولة 

املوفد اإليها اأو البعثة الدبلوما�سية العمانية اأو من يقوم مقامها .

وفـي جميع االأحوال ال يتم ال�سرف اإال بعد �سدور قرار االإيفاد من قبل اللجنة الرئي�سية .

املــادة ) 20 ( 

يوقـــف �ســـرف النفقـــات الـــواردة فـي البنديــــن )د ، هـ( من املـــادة )18( من هذه الالئحـــة 

من التاريخ الذي يقرر فيه الطبيب املعالج فـي اخلارج عودة املري�ض اإىل ال�سلطنة ، ما مل 

امللحــق  اإفــــادة مـــن  ، بناء على  ال�سفر  العــــودة كان ب�سبب حجوزات  التاأخيـــر فـي  اأن  يثبت 

ال�سحــي اأو البعثة الدبلوما�سية العمانية اأو من يقوم مقامها .
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املــادة ) 21 ( 

ا�ستثناء من حكم املــادة )20( من هذه الالئحة اإذا قرر الطبيب املعالج فـي اخلارج مبوجب 

و�سفة طبية �سرف اأدوية اأو م�ستلزمات طبية للمري�ض ، فت�سرف له االأدوية اأو امل�ستلزمات 

الطبيــــة ملـــدة بقائـــه فـي اخلـــارج اأو ملدة)1( �سهر واحد اأيهما اأكبــر ، وذلك فـي حالــة توفـر 

هذه االأدوية اأو امل�ستلزمات الطبية فـي ال�سلطنة ، على اأن ت�سرف له عند عودته عن املـدة 

ووفقا   ، الرئي�سية  اللجنة  والتي حتددها  للوزارة  التابعة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  الباقية من 

للقواعـــد التي ت�سعهـــا ، وفـي حــال عـــدم توفرهــــا فـي ال�سلطنــة يتم �سراوؤهــا عن طريــــق 

الدائرة ، واإ�سافة قيمتها �سمن نفقات عالج املري�ض فـي اخلارج .

املــادة ) 22 ( 

فـي حـــال تو�سيـــة الطبيـــب املعالـــج فـي اخلارج بوجوب مراجعـــة املريــ�ض له مرة اأخرى 

فـي وقت الحق فيتم عر�ض االأمر على اللجنة الرئي�سية للنظر فـي مدى اإمكانية مراجعة 

املري�ض فـي املوؤ�س�سات ال�سحية التابعة للوزارة ، فاإذا اأمكن ذلك ت�سدر قرارها برف�ض �سفر 

املري�ض للخارج ، على اأن يكون قرارها م�سببا .

املــادة ) 23 ( 

فـي حال قيام املري�ض باإجراء فحو�سات طبية اأو تلقي عالج غري مو�سى له به وفقا لقرار 

االإيفاد ، يعر�ض االأمر على اللجنة الرئي�سية فاإذا ارتاأت اأن حالته املر�سية كانت ت�ستدعي 

اإجراء هذه الفحو�سات اأو العالج ، فتتحمل الوزارة كافة النفقات الفعلية املرتتبة على ذلك 

بناء على اإفادة من امللحق ال�سحي اأو البعثة الدبلوما�سية العمانية اأو من يقوم مقامها ، 

واإذا كانت حالته املر�سية ال ت�ستدعي ذلك ، فيتحمل املري�ض نفقات ذلك .

املــادة ) 24 ( 

يتعـني علــى املريــ�ض اأو من ميثلــــه قانونا موافاة امللحــق ال�سحــي اأو البعثـــة الدبلوما�سيـــة 

العمانيـــة اأو من يقـــوم مقامهـــا بكافة التقاريـــر والو�سفات الطبية ، وعلى امللحق ال�سحـــي 

اإر�سالها اإىل الدائرة لت�سوية املبالغ  اأو من يقوم مقامها  اأو البعثة الدبلوما�سية العمانية 

التي مت �سرفها .
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جـــــــدول 

نفقــات الإقامــة والنفقــات اليوميــة

الدولــــــــةم
عملــة 

�صـرف العـالوة

نفقـات الإقامـة 

والنفقــــات اليوميـــــة 

خــارج 

امل�ست�سفــى

داخـــل 

امل�ست�سفـى

12050اجلنيه امل�سريجمهورية م�سر العربية1

9015دوالر اأمريكيالواليات املتحدة االأمريكية2

3
جمهورية اأملانيا االحتادية 

والــــدول االأوروبيــــة
8015يورو

اململكة املتحدة4
اجلنيه 

اال�سرتليني
6010

1250*2500500الروبية الهنديةجمهورية الهند5

255دينار كويتيدولة الكويت6

258دينار اأرديناململكة االأردنية الها�سمية7

8515دوالر اأ�سرتايلاأ�سرتاليا8

250125ريال �سعودياململكة العربية ال�سعودية9

27501100باتمملكة تايالند10

11
دولة االإمارات العربية 

املتحدة
255ريال عماين

* العـــالوة امل�ستحقـــــة للمرافـــق .


