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مجل�س الوزراء

قرار رقم )37( ل�شنة 2014

ب�إن�ش�ء وت�شكيل اللجنة العلي� للعاج يف اخل�رج

رئي�س جمل�س الوزراء:

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

واخلدمات ال�شحية،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة،

وعلى اقرتاح وموافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

وبناًء على عر�س رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

ُتن�شاأ جلنة ت�شمى »اللجنة العليا للعالج يف اخلارج« تتبع املجل�س الأعلى لل�شحة، وي�شار اإليها يف 

هذا القرار بكلمة )اللجنة(، وتهدف اإىل و�شع ا�شرتاتيجية لتوحيد ال�شوابط واإجراءات العالج 

باخلارج بني كل من وزارة ال�شحة، وامل�شت�شفى الع�شكري، وم�شت�شفى امللك حمد اجلامعي.

امل�دة الث�نية

ُت�شكل اللجنة على النحو الآتي:

1- الدكتور فوؤاد حممد �شعيد عبدالقادر –  ممثاًل عن اخلدمات الطبية امللكية            رئي�شًا.

نائبًا للرئي�س. 2- الدكتور عبداهلل عبداحلميد املالكي    ممثاًل عن وزارة ال�شحة              

3- الدكتورة �شيخة اأحمد عبدالقادر         ممــثـــــــــــاًل عـــــــــن وزارة ال�شحــــــــــــــــــة.                

4- الدكتور حممد �شالح غالم البلو�شي    ممثـــاًل عــن اخلــدمــات الطبــية امللكيـــة.            

5- الدكتور اإبراهيم جا�شم ح�شن زويد    ممثاًل عن م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي.      اأع�شاء  

6- الدكتور جعفر حممد الإبريق              ممثاًل عن م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي.      

7- الدكتورة خلود خليفة ال�شعد               ممثـــــاًل عــــــــن وزارة ال�شــحـــــــــــــــــــــــــــة.                        

8- الدكتور حممد عبداهلل العليان            مـمـثـــــــاًل عــــــن وزارة الداخـــــــــــــــلــيـــــــة.                       

9- ال�شيدة ملي�س اإبراهيم احل�شار           ممثــــــــــــاًل عــــــــــن وزارة املـــــــــالــيــــــــــــــة.                       
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رئي�س  مكافاآت  وحتدد  لأع�شائها،  الر�شمي  الدوام  انتهاء  بعد  اجتماعاتها  اللجنة  وتعقد 

واأع�شاء اللجنة بقرار من جمل�س الوزراء.

امل�دة الث�لثة

تكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني قابلة للتجديد واإذا خال مكان اأي من اأع�شائها لأي �شبب 

من الأ�شباب يحل حمله ممثل عن ذات اجلهة، ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

امل�دة الرابعة

تخت�س اللجنة بالقيام باملهام الآتية:

1- اإعداد وتوحيد �شوابط و�شيا�شات واإجراءات العالج يف اخلارج بني كل من وزارة ال�شحة، 

لل�شحة  الأعلى  للمجل�س  ورفعها  اجلامعي  حمد  امللك  وم�شت�شفى  الع�شكري،  وامل�شت�شفى 

متهيدًا لرفعها ملجل�س الوزراء لالعتماد.

يف  عالجهم  يتطلب  الذين  للمر�شى  الطبية  اخلدمات  وتوفري  لتطوير  ا�شرتاتيجية  و�شع   -2

اخلارج بالتن�شيق مع اللجان القائمة يف وزارة ال�شحة واخلدمات الطبية امللكية.

3- اإعداد امليزانيات املقرتحة دوريًا ب�شاأن العالج يف اخلارج، واملراجعة الدورية للنفقات واأعداد 

املر�شى املبتعثني للعالج يف اخلارج بالتن�شيق مع وزارة ال�شحة.

4- اإعداد قائمة باأنواع الأمرا�س التي تتطلب العالج يف اخلارج وحتديد مراكز التخ�ش�شات 

الطبية العاملية التي ميكن التعاقد معها للعالج يف اخلارج، وذلك متهيدًا لإبرام مذكرات 

العرو�س  من  مميزة  حزمة  على  للح�شول  املراكز  تلك  مع  تعاقدات  اأو  م�شرتكة  تفاهم 

والتفاق على الأ�شعار م�شبقًا.

5- توحيد برنامج الأطباء الزائرين للمملكة وال�شتفادة من خرباتهم جلميع م�شت�شفيات اململكة، 

والعمل على ا�شتقدام ا�شت�شاريني ذوي خربة عاملية وتنوع يف الخت�شا�س للقيام باملعاينة 

وتقدمي العالج واإجراء العمليات للمر�شى باململكة.

ال�شمو  �شاحب  ديوان  اأو  امللكي  الديوان  من  املحولة  للحالت  والطبية  الفنية  التقارير  رفع   -6

لقوة  العام  القائد  من  اأو  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ديوان  اأو  الوزراء  رئي�س  امللكي 

الدفاع اأو من وزير الداخلية، وذلك للم�شاعدة يف اتخاذ القرار املنا�شب ب�شاأن من يتقدمون 

بطلب م�شاعدات للعالج يف اخلارج، ولوزير ال�شحة حتويل حالت املتظلمني من قرارات 

جلنة الرعاية الثالثية بوزارة ال�شحة اإىل اللجنة للبت فيها.

احلاجة  وتقرير مدى  باخلارج  ومراحل عالجهم  املر�شى  متابعة  ب�شاأن  التو�شيات  اإ�شدار   -7

لال�شتمرار اأو املتابعة.
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امل�دة اخل�م�شة

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها ب�شفة دورية مرة كل �شهر اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، 

نائبه،  اأو  الرئي�س  اأن يكون من بينهم  اأع�شائها على  اأغلبية  ويكون اجتماعها �شحيحًا بح�شور 

وت�شدر قراراتها وتو�شياتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجح 

اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

امل�دة ال�ش�د�شة

هذا  من  الرابعة  باملادة  الواردة  اجلهات  اإحدى  قبل  من  املحولة  الطارئة  احلالت  تعر�س 

القرار على جلنة الرعاية الثالثية بوزارة ال�شحة للبت فيها على وجه ال�شرعة، على اأن تعر�س 

على اللجنة يف الجتماع التايل لالإحاطة مبا اتخذته من اإجراء والنظر فيما يتخذ لتلك احلالت 

م�شتقباًل.

امل�دة ال�ش�بعة

يجوز للجنة اأن ت�شكل جلانًا فرعية من بني اأع�شائها اأو غريهم لدرا�شة مو�شوع اأو اأكرث من 

اخلرباء  من  بهم  ال�شتعانة  ترى  مبن  ت�شتعني  اأن  لها  يجوز  كما  عليها،  املعرو�شة  املو�شوعات 

ملناق�شتهم  الفرعية  اللجان  اجتماعات  اأو  اجتماعاتها  حل�شور  تدعوهم  واأن  واملخت�شني، 

وال�شتماع لآرائهم اأو لتزويدهم باملعلومات التي تراها �شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شاتها، ول يكون 

مبن ي�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة حق الت�شويت.

امل�دة الث�منة

نتائج  مت�شمنًا  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س  اإىل  �شنوي  ربع  دوريًا  تقريرًا  اللجنة  ترفع 

اأعمالها، وما قد يعرت�شها من �شعوبات واحللول املقرتحة لتفاديها.

امل�دة الت��شعة

على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

              رئي��س جمل��س الوزراء

خليفة بن �شلم�ن اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ذي احلجة 1435هـ

املــــــــوافــــــق: 25 �شـبـتـمـبـر 2014م


