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وزارة ال�صحــــــة
قــرار وزاري
رقم 2015/135
ب�إ�صــدار الئحــة العــالج فـي اخلــارج
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقــم  2014/36بتحدي ــد اخت�صا�صات وزارة ال�صح ـ ــة واعتمـ ــاد
هيكلهــا التنظيمــي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  94/48ب�ش�أن نظام العالج باخلارج ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ب�أحكــام الئحــة العــالج فـي اخلــارج املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
يلغــى الق ــرار ال ــوزاري رقم  94/48امل�شـار �إلي ــه  ،كما يلغــى كــل ما يخالف الالئحــة املرفقــة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هـذا القـرار فـي اجلريدة الر�سميــة  ،ويعمل بـه من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1436 /12 / 30 :هـ
املـوافــــق 2015 / 10 / 14 :م
د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ــ�ص ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الئحــة العــالج فـي اخلــارج
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحكـ ــام ه ــذه الالئحــة يق�صــد بالكلم ــات والعبــارات التالية املعنــى املبــني قري ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــــوزارة :
وزارة ال�صحـ ــة .
الوزيـــــــر :
وزي ـ ــر ال�صحة .
الوكيـــــل :
وكيل الوزارة لل�ش�ؤون ال�صحية .
الدائـــــرة :
دائرة �ش�ؤون العالج فـي اخلارج .
اللجنــة الرئي�سيــة :
جلنة العالج فـي اخلارج بالوزارة .
اللجنــة الطبيــة الفرعيـــة :
جلنة العالج فـي اخلارج باملحافظة .
املريـــ�ض :
ال�شخـ ــ�ص الذي يتقرر �إيف ــاده من الوزارة للعالج �أو لإجــراء الفحو�صات الطبيــة الالزم ــة
فـي اخلارج على نفقة الدولة .
املرافـــــق :
ال�شخ�ص الذي يرافق املري�ض .
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املرافـــق الطبــي :
الطبيب �أو املمر�ض الذي يرافق املري�ض �أو كالهما .
امللحـــق ال�صحـــي :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن متابعة اجلوانب ال�صحية فـي ال�سفارة �أو القن�صلية �أو البعثة العمانية
بالدولة املوفد �إليها املري�ض .
املــادة ( ) 2
يقت�صر �إيفاد املري�ض ممن يتعذر عالجه بال�سلطنة على الفئات الآتية :
1 -1العمانيني .
2 -2الوافدات املتزوجات من عمانيني .
3 -3الوافدين املتزوجني من عمانيات .
�4 -4أوالد العمانية من زوج �أجنبي .
املــادة ( ) 3
تن�ش�أ اللجنة الرئي�سية بقرار من الوزير  ،وت�شكل من رئي�س وع�ضوية عــدد ال يقل ع ــن ()5
خم�سة من الأطباء بدرجة ا�ست�شاري �أول وفق التخ�ص�صات التي يقرتحها الوكيل .
املــادة ( ) 4
تخت�ص اللجنة الرئي�سية بامل�سائل الآتية :
1 -1درا�ســة ح ــاالت املر�ض ــى املعرو�ض ـ ــة عليها فـي �ضــوء تو�صيــات الطبي ــب اال�ست�ش ــاري
�أو االخت�صا�صـي املعالـج �أو اللجنــة الطبي ــة الفرعيــة لتقريـ ــر مـ ــدى تع ــذر ع ـ ــالج
هذه احلاالت �أو �إجراء تلك الفحو�صات الطبية بال�سلطنة وحتديد الدولة املنا�سبة
للإيفاد �إليها .
2 -2تقري ــر م ــدى حاجة املري ــ�ض ملرافــق �أو مرافق طبي فـي احلاالت التــي ت�ستدعــي
ذلك على النحو املبني فـي هذه الالئحة .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1119

3 -3تقدير مدة بقاء املري�ض فـي اخلارج على �ضوء احلالة ال�صحية للمري�ض من واقع
التقارير الطبية للحالة .
4 -4اتخـ ــاذ قرارات الإيفاد للع ـ ــالج فـي اخلارج للمر�ضى ومرافقيهـ ــم بعـ ــد اعتمـ ــاده
من الوزير �أو من يفو�ضه  ،وتوفر االعتمادات املالية .
املــادة ( ) 5
تن�ش ـ�أ اللجنــة الطبيــة الفرعيــة فــي كــل حمافظــة بقــرار من الوكيل  ،وت�شكل من رئي�س
وع�ضوية عدد ال يقل عن (� )4أربعة �أطباء بدرجة اخت�صا�صي �أول ف�أعلى .
املــادة ( ) 6
تخت�ص اللجنة الطبية الفرعية بامل�سائل الآتية :
1 -1درا�س ــة ح ــاالت املر�ض ــى املعرو�ض ــة عليها فـي �ضوء تو�صيات الطبيــب اال�ست�ش ــاري
�أو االخت�صا�صي املعالج  ،و�إ�صدار التو�صيات املنا�سبة فـي هذا ال�ش�أن �سواء باملوافقة
على �إيفاد املري�ض للعالج فـي اخلارج �أو بالرف�ض  ،مع بيان �أ�سباب ذلك .
2 -2بيــان مــدى حاجة املري�ض ملرافق �أو مرافق طبي فـي احلاالت التي ت�ستدعي ذلك .
الف�صـــل الثانـــي
�إجــراءات الإيفــاد للعــالج فـي اخلــارج
املــادة ( ) 7
للطبيب اال�ست�شاري �أو االخت�صا�صي املعالج التو�صية بعالج املري�ض �أو �إجراء الفحو�صات
الطبية الالزمة له فـي اخلارج  ،ويتم عر�ض الأمر على اللجنة الفرعية التي تتوىل درا�سة
احلالة و�إ�صدار التو�صية املنا�سبة باملوافقة �أو الرف�ض  ،ورفعها �إىل الدائرة .
املــادة ( ) 8
تتولــى الدائــرة عــر�ض تو�صيــات اللجــان الطبية الفرعية على اللجنة الرئي�سيــة التخاذ
القـرار املنا�سـب ب�ش�أنها  ،ثم عر�ضها على الوزير �أو من يفو�ضه العتمادها فـي موعد �أق�صاه
( )30ثالثون يوما .
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املــادة ( ) 9
يتم �إيفاد املري�ض بناء على قرار اللجنة الرئي�سية بعد اعتماده من الوزير �أو من يفو�ضه
وتوفر االعتمادات املالية الالزمة لذلك .
املــادة ( ) 10
للمري�ض �أو من ميثله قانون ــا التظلم �إىل الوزير من قرار اللجنة الرئي�سية خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره �أو علمه بالقرار علما يقينيا  ،ويتعني البت فـي التظلم
خ ــالل ( )15خم�س ــة ع�ش ــر يوم ــا مـ ــن تاري ــخ تقدميــه  ،ويعتبــر م�ضــي هذه املدة دون البت
فـي التظلم مبثابة رف�ضه .
املــادة ( ) 11
ا�ستثناء من نــ�ص املــادة ( )9من هــذه الالئح ــة  ،يجوز فـي احلاالت الطارئــة التــي يتعــذر
عالجها فـي ال�سلطنة � ،إيفاد املري�ض للعالج فـي اخلارج بقرار من اللجنة الرئي�سية بناء
على تو�صية من الطبيب اال�ست�شاري �أو االخت�صا�صي املعالج له .
املــادة ( ) 12
علــى اللجنــة الرئي�سية �إيفاد مرافق ( )1واحد مع املري�ض �إذا كان ذكرا  ،ومرافقني ()2
اثنيــن �إذا كان ـ ــت �أنث ــى وفق ــا لتو�صيـ ــة اللجن ـ ــة الطبيـ ــة الفرعيـ ــة �أو الطبيب اال�ست�شاري
�أو االخت�صا�ص ــي املعالـ ــج لـ ــه  ،وا�ستثناء من ذلك يجـ ــوز للجن ــة الرئي�سيــة �إيفاد مرافقــني
( )2اثنني فـي احلاالت الآتية :
�1 -1إذا كـ ــان املري ــ�ض طفــال مل يتم ال�سابعة من العمر  ،علــى �أن يكون �أحــد املرافقــني
هو �أحد والديه .
�2 -2إذا كان املري�ض من ذوي الإعاقة الكاملة .
املــادة ( ) 13
فـي حاالت الإيفاد �إىل اخلارج لإجراء عمليات زراعة الأع�ضاء يعامل املتربع �سواء كان
عمانيا �أو غري عماين معاملة املتربع له من حيث املخ�ص�صات املالية واملزايا الأخرى املقررة
بهذه الالئحة � ،شريطة �أال يكون املتربع من الدولة املوفد لها املري�ض .
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املــادة ( ) 14
يجوز للجنة الرئي�سية �إيفاد مرافق طبي مع املري�ض فـي احلالتني الآتيتني :
�1 -1إذا كانــت حالــة املري�ض ال�صحية ت�ستدع ــي ذلك وفقــا لتو�صيــة اللجنــة الطبيــة
الفرعية �أو الطبيب اال�ست�شاري �أو االخت�صا�صي املعالج له .
�2 -2إذا ا�ستدعت حالة املري�ض املوجود للعالج فـي اخلارج وجود مرافق طبي له بناء
على تو�صية من الطبيب املعالج فـي اخلارج .
املــادة ( ) 15
م ــع مراعـ ــاة حك ــم املـ ــادة ( )14من هذه الالئح ــة  ،حتدد اللجنة الرئي�سية املدة الالزم ــة
التي يتعني علــى املرافــق الطبــي بقا�ؤهــا مــع املري�ض  ،ويجــوز متديدها �إذا ا�ستدعــت حالة
املري�ض ذلك بناء على تو�صية الطبيب املعالج فـي الدولة املوفد �إليها .
املــادة ( ) 16
تتحمل الوزارة النفقات الفعلية للع ــالج �أو لإجراء الفحو�صات الطبيــة الالزمة للمراف ــق
�أو املرافق الطبي فـي حالة �إ�صابته �أو مر�ضه حال وجوده فـي اخلارج  ،وعلى الدائرة الت�أكد
من �صحـة النفقــات الفعليــة عن طري ــق امللــحق ال�صح ــي �أو البعث ــة الدبلوما�سية العماني ــة
�أو من يقوم مقامها .
املــادة ( ) 17
يتعني على املري�ض �أو من ميثله قانونا �إنهاء �إجراءات �سفره ومرافقيه خالل موعد �أق�صاه
(� )6ستة �أ�سابيع من تاريخ �إخطاره بالقرار  ،و�إال تعني عر�ض الأمر على اللجنة الرئي�سية
لتقرر ما تراه منا�سبا �سواء بتمديد املوعد امل�شار �إليه � ،أو ب�إلغاء قرار الإيفاد .
الف�صـــل الثالـــث
خم�ص�صــات املوفــد للعــالج فـي اخلــارج ومرافقيــه
املــادة ( ) 18
تتكفل الوزارة فـي حالة �إيفاد املري�ض بالنفقات الآتية :
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�أ  -ر�سم ا�ستخراج ت�أ�شرية ال�سفر .
ب  -تذاكر �سفر املري ــ�ض واملرافـ ــق واملراف ــق الطب ــي ذهابــا و�إياب ــا  ،وذلك بالدرج ــة
ال�سياحيــة  ،ما مل تقت�ض احلالة ال�صحية للمري�ض �سفره على درجة �أخرى  ،بناء
على تو�صية من الطبيب املعالج  ،وقرار من اللجنة الرئي�سية .
ج  -تكاليف نقل املري�ض من املطار �إىل امل�ست�شف ــى �أو مك ــان الإقامة والعك�س �إذا كانت
حالته ت�ستدعي نقله بو�سيلة خا�صة جمهزة لهذا الغر�ض .
د  -تكاليــف الع ــالج �أو �إجــراء الفحو�صــات الطبي ــة  ،وي�شمل ذلك تكالي ــف الإقامة
بامل�ست�شفى للمري�ض ومرافقيه �إذا كان نظام امل�ست�شفى ي�سمح بذلك .
هـ  -تكالي ــف الإقام ــة والنفقات اليوميــة للمريــ�ض طــوال مدة الإيفاد  ،وذلك وفق ــا
للجدول املرفق بهذه الالئحة .
و  -بدالت ال�سفر وغريها من امل�ستحقات املقررة للمرافق الطبي فـي �ش�أن املهمات
الر�سمية .
ز  -نفقات جتهيز ونقل جثمان املري�ض �أو املرافق فـي حالة الوفاة فـي اخلارج .
املــادة ( ) 19
ت�صرف للمري�ض واملرافق النفقات الواردة فـي البند (هـ) من املــادة ( )18من هذه الالئحة ،
مقدما ملدة ( )5خم�سة �أيام  ،ثم ت�صرف لهم �أ�سبوعيا عن طريق امللحق ال�صحي فـي الدولة
املوفد �إليها �أو البعثة الدبلوما�سية العمانية �أو من يقوم مقامها .
وفـي جميع الأحوال ال يتم ال�صرف �إال بعد �صدور قرار الإيفاد من قبل اللجنة الرئي�سية .
املــادة ( ) 20
يوق ــف �ص ــرف النفق ــات ال ــواردة فـي البنديـ ــن (د  ،هـ) من امل ــادة ( )18من هذه الالئح ــة
من التاريخ الذي يقرر فيه الطبيب املعالج فـي اخلارج عودة املري�ض �إىل ال�سلطنة  ،ما مل
يثبت �أن الت�أخي ــر فـي العـ ــودة كان ب�سبب حجوزات ال�سفر  ،بناء على �إفـ ــادة م ــن امللحــق
ال�صحــي �أو البعثة الدبلوما�سية العمانية �أو من يقوم مقامها .
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املــادة ( ) 21
ا�ستثناء من حكم املــادة ( )20من هذه الالئحة �إذا قرر الطبيب املعالج فـي اخلارج مبوجب
و�صفة طبية �صرف �أدوية �أو م�ستلزمات طبية للمري�ض  ،فت�صرف له الأدوية �أو امل�ستلزمات
الطبيـ ــة مل ــدة بقائ ــه فـي اخل ــارج �أو ملدة(� )1شهر واحد �أيهما �أكبــر  ،وذلك فـي حالــة توفـر
هذه الأدوية �أو امل�ستلزمات الطبية فـي ال�سلطنة  ،على �أن ت�صرف له عند عودته عن املـدة
الباقية من امل�ؤ�س�سات ال�صحية التابعة للوزارة والتي حتددها اللجنة الرئي�سية  ،ووفقا
للقواع ــد التي ت�ضعه ــا  ،وفـي حــال ع ــدم توفرهـ ــا فـي ال�سلطنــة يتم �شرا�ؤهــا عن طريـ ــق
الدائرة  ،و�إ�ضافة قيمتها �ضمن نفقات عالج املري�ض فـي اخلارج .
املــادة ( ) 22
فـي ح ــال تو�صي ــة الطبي ــب املعال ــج فـي اخلارج بوجوب مراجع ــة املريــ�ض له مرة �أخرى
فـي وقت الحق فيتم عر�ض الأمر على اللجنة الرئي�سية للنظر فـي مدى �إمكانية مراجعة
املري�ض فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية التابعة للوزارة  ،ف�إذا �أمكن ذلك ت�صدر قرارها برف�ض �سفر
املري�ض للخارج  ،على �أن يكون قرارها م�سببا .
املــادة ( ) 23
فـي حال قيام املري�ض ب�إجراء فحو�صات طبية �أو تلقي عالج غري مو�صى له به وفقا لقرار
الإيفاد  ،يعر�ض الأمر على اللجنة الرئي�سية ف�إذا ارت�أت �أن حالته املر�ضية كانت ت�ستدعي
�إجراء هذه الفحو�صات �أو العالج  ،فتتحمل الوزارة كافة النفقات الفعلية املرتتبة على ذلك
بناء على �إفادة من امللحق ال�صحي �أو البعثة الدبلوما�سية العمانية �أو من يقوم مقامها ،
و�إذا كانت حالته املر�ضية ال ت�ستدعي ذلك  ،فيتحمل املري�ض نفقات ذلك .
املــادة ( ) 24
يتعـني علــى املريــ�ض �أو من ميثلـ ــه قانونا موافاة امللحــق ال�صحــي �أو البعث ــة الدبلوما�سي ــة
العماني ــة �أو من يق ــوم مقامه ــا بكافة التقاري ــر والو�صفات الطبية  ،وعلى امللحق ال�صح ــي
�أو البعثة الدبلوما�سية العمانية �أو من يقوم مقامها �إر�سالها �إىل الدائرة لت�سوية املبالغ
التي مت �صرفها .
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جـــــــدول
نفقــات الإقامــة والنفقــات اليوميــة

م

الدولــــــــة

عملــة
�صـرف العـالوة

1

جمهورية م�صر العربية

نفقـات الإقامـة
والنفقــــات اليوميـــــة
خــارج
امل�ست�شفــى

داخـــل
امل�ست�شفـى

اجلنيه امل�صري

120

50

 2الواليات املتحدة الأمريكية

دوالر �أمريكي

90

15

جمهورية �أملانيا االحتادية
3
والـ ــدول الأوروبيـ ــة

يورو

80

15

4

اململكة املتحدة

اجلنيه
اال�سرتليني

60

10

5

جمهورية الهند

الروبية الهندية

2500

6

دولة الكويت

دينار كويتي

25

5

دينار �أردين

25

8

دوالر �أ�سرتايل

85

15

ريال �سعودي

250

125

10

مملكة تايالند

بات

2750

1100

11

دولة الإمارات العربية
املتحدة

ريال عماين

25

5

 7اململكة الأردنية الها�شمية
8

�أ�سرتاليا

 9اململكة العربية ال�سعودية

* الع ــالوة امل�ستحق ـ ــة للمراف ــق .

*1250

500

