
 

 دلـيـل الـمـسـافـــر للعالج ابخلارج

 إرشادات ما قبل السفر:

اعتماده من معايل إذا تطلبت حالة املريض العالج ابخلارج مبوجب أمر ساٍم كرمي، أو قرار من اهليئة الطبية العليا بعد 

 وزير الصحة، فيتم اتباع اخلطوات التالية لوضع القرار موضع التنفيذ:

استدعاء املريض، أو ذويه من ِقبل اهليئة الطبية املختصة ابملنطقة/ احملافظة اليت يقيم فيها إلبالغه ابلقرار؛  -1

 للبدء يف إجراءات السفر.

ة توعية املريض اباللتزام مبدة صالحية قرار العالج حسب تتوىل اهليئة الطبية املختصة ابملنطقة/ احملافظ -2

األنظمة احملددة لذلك، ويتم متديد العالج ابلعرض على اهليئة الطبية العليا؛ إلصدار التوصية الالزمة 

 واعتمادها من معايل وزير الصحة.

ولة اليت تقرر العالج هبا؛ ليتم تتوىل اهليئة الطبية املختصة ابملنطقة/ احملافظة خماطبة امللحقية الصحية يف الد -3

 حتديد موعد مع الطبيب املعاجل.

التنسيق مع املستشفى احملال إليه املريض؛ لتحديد موعد لدي الطبيب املعاجل،  تتوىل امللحقية الصحية -4

 وإشعار اهليئة الطبية العامة بذلك، ومتابعة املريض خالل فرتة عالجه.

إبالغ املريض ابملوعد حىت يقوم إبهناء إجراءات السفر قبل  ابملنطقة/ احملافظةتتوىل اهليئة الطبية املختصة  -5

املوعد بوقت كاف، )علًما أبن إلغاء املوعد احملدد، وحتديد موعد جديد يتم عن طريق التقدم للهيئة الطبية 



 

ى بعض املراكز إلبالغ امللحقية الصحية بذلك، وهذا سيتطلب وقًتا طوياًل لد ابملنطقة/ احملافظة؛العامة 

 الطبية يف اخلارج(.

على املريض استخراج جواز سفر جديد له وللمرافق إذا اشتمل قرار العالج على ذلك، ويف حالة وجود  -6

 ٦جوازات سفر سابقة، جيب الـتأكد من صالحيتها وملدة تغطي فرتة العالج )يفضل أن ال تقل عن 

 ات اإلدارية املطلوبة.أشهر(، ومراجعة اهليئة املختصة؛ الستكمال اإلجراء

تتوىل اهليئة الطبية العامة ابملنطقة/ احملافظة تزويد املريض خبطاب موجه لسفارة الدولة اليت تقرر إرسال  -7

 املريض للعالج فيها؛ هبدف استخراج أتشرية عالجية وذلك بوقت كاف. 

ة للدخول إىل بلد العالج، على املريض ومرافقيه التعرف على متطلبات استخراج أتشريات )الفيزا( العالجي -8

 ونوعها، والبدء بعمل اإلجراءات اخلاصة هبا.

تتوىل اهليئة الطبية املختصة ابملنطقة/ احملافظة صرف أوامر اإلركاب املخصصة للمريض واملرافق بعد احلصول  -9

 على التأشرية املطلوبة.

السكن قبل موعد السفر، امللحقية غري مسؤولة عن توفري السكن؛ لذا على املريض أو املرافق حجز  -10

واألفضل حجز سكن مؤقت يف فندق قريب من موقع املستشفى لبعض األايم قبل الوصول إىل بلد 

العالج، والختياره ميكن اللجوء الستشارة املكتب الدويل يف املستشفى، أو أحد معارفه، أو من خالل 

(، على أن google mapsموقع ) األخذ بتوصيات املسافرين يف املنتدايت اإللكرتونية، أو من خالل



 

حيصل على السكن طويل األمد )لعدة أشهر( بعد وصوله ملدينة العالج، ومعرفته ابخلطة العالجية اليت 

 قررها له األطباء، والربانمج الزمين هلا.

مع املعلومات عن بلد العالج من حيث السكن، وتكلفة املعيشة، يفضل أن يقوم املريض قبل سفرة جب -11

 والعادات، والتقاليد، واألنظمة اخلاصة به.والطقس، 

على املريض إبالغ اهليئة الطبية املختصة خالل أايم العمل الرمسية وبوقت كاف مبوعد، واتريخ السفر،  -12

 وموعد الوصول، ورقم الرحلة؛ وذلك حىت تقوم اهليئة إببالغ امللحقية املختصة بذلك. 

لالستفسار قبل ثالثة أايم من موعد الوصول؛ التأكد من التنسيق املسبق مع امللحقية الصحية ببلد العالج  -13

عن آلية االستقبال ابملطار؛ حيث توفر بعض امللحقيات الصحية، أو القسم الدويل اخلاص ابملستشفى 

 مع امللحقية.املعاجل خدمة استقبال املريض ملطار بلد العالج؛ لذا على املريض التواصل 

يف حالة احتياج املريض إىل خدمة خاصة، مثل: جهاز األكسجني، أو نقالة، أو كرسي متحرك، أو  -14

سيارة إسعاف، فعليه إبالغ اهليئة الطبية املختصة بذلك )من واقع تقرير طيب(؛ لتقوم اهليئة إببالغ امللحقية 

 الصحية، وجتهيز املطلوب عند وصوله إىل بلد العالج. 

ريض إعداد ملف حيوي كافة التقارير الطبية، وأصول الفحوصات املخربية، وصور األشعة، وأي على امل -15

 فحوصات أخرى لديه؛ لتسليمها للطبيب املعاجل ببلد العالج.   



 

تفادايا إللغاء أتشريات دخول املريض ومرافقيه من قبل إدارة اهلجرة يف بلد العالج؛ جيب التأكد من عدم  -16

ابإلرهاب، أو مقاطع تتعلق مبناطق الصراع، ومناطق ذات طابع ديين، ومقاطع خملة  وجود مقاطع تتعلق

 ابآلداب يف هواتفهم الشخصية، أو يف األجهزة احملمولة.

 
 إرشادات بعد الوصول إىل بلد العالج:

يف بلد العالج الذي تقصده، سوف يتم استقبالك  -بسالمة هللا وحفظه  -عند وصولك إىل املطار  .1

مندوب امللحقية، أو املكتب الدويل التابع للمستشفى املعاجل إذا كانت هذه اخلدمة متوفرة،  من ِقبل

وإذا مل تتوفر، وحتتاج إىل مساعدة، فعليك مراجعة مكتب اخلطوط السعودية ابملطار وطلب 

 مساعدهتم.

م امللحقية يتم فتح ملف للمريض، وتسجيل مرافقيه اعتبارًا من اتريخ أول موعد له، وذلك بعد استال .2

 تعبئة بياانت استمارات فتح امللف للمريض ومرافقه،صور اجلوازات، والتأشرية، وختم الدخول مع 

أو املكتب الدويل للمستشفى  ميكن احلصول عليها من املوقع اإللكرتوين للملحقية الصحية، واليت

 طريق الربيد اإللكرتوين.املعاجل، وال حيتاج حضور املريض أو مرافقه شخصياا ويكتفى ابإلرسال عن 

 يفضل أن يزود املريض امللحقية الصحية ابسم الطبيب املعاجل ابململكة، وبياانت التواصل معه. .3

األخذ ابالعتبار أبنه ال يتم الصرف على املريض ومرافقيه إال بقرار من اهليئة الطبية العليا بوزارة  .4

 األنظمة احملددة لذلك. الصحة/ أمر ساٍم، وذلك حسب



 

رضى احملالون من جهات غري وزارة الصحة، ال تشملهم املستحقات املالية، ابعتبار تغطيتهم من امل .5

ِقبل اجلهات احمليلة هلم سواء من القطاع احلكومي أو اخلاص؛ وذلك منعًا لالزدواجية يف الصرف. 

 لذا؛ على املريض ومرافقيه التقيد بذلك تفادايا للوقوع يف املساءالت القانونية.

 حسب األنظمة احملددة لذلكريض الذي يصدر له أمر عالج وهو يف اخلارج، يتم الصرف عليه امل .6

اعتبارًا من اتريخ صدور األمر ما مل يكن هناك نص على الصرف عليه من اتريخ وصوله أو دخوله 

 املستشفى.

رأت تطورات، تتقيد امللحقية الصحية بعالج احلاالت املرضية اليت نص عليها القرار فقط، إال إذا ط .7

 أو مضاعفات هلا عالقة ابملرض األساس، أو حاالت إسعافية، فإهنا تعاجل على نفقة الدولة.

تكاليف العالج ألي مرض آخر مل يتضمنه قرار العالج، ومل يعتمد بعالجه عن طريق امللحقية  .8

الجه الصحية حتتسب على نفقة املريض اخلاصة، وكذلك األمر ابلنسبة للمرافق، فإن تكاليف ع

 تكون على نفقته اخلاصة.

قد ينص القرار على تغطية تكاليف العالج فقط، ويف هذه احلالة لن تكون هناك مصاريف للمريض  .9

 أو مرافقه إال بنص صريح على ذلك.

خالل فرتة العالج، سيقوم ممثل قسم شؤون املرضى ابمللحقية الصحية بتقدمي مجيع اخلدمات للمريض  .10

رضى ومرافقيهم، وتسهيل مجيع اخلدمات املقدمة هلم من قبل امللحقية )فيما ابلتواصل املباشر مع امل

عدا اجلانب الطيب الذي يقع ضمن دائرة اختصاص الطبيب املشرف(. كما يتم تقدمي الدعم املعنوي 



 

ومساندة ومتابعة املرضى وتثقيفهم وتوعيتهم. وميكن التواصل مع ممثل قسم شؤون املرضى ابمللحقية 

 طريق اهلاتف األرضي، أو اجلوال أو الربيد اإللكرتوين؛ للرد على مجيع االستفسارات.  الصحية عن

امللحقية الصحية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن متابعة حالة املريض وهي اجلهة الوحيدة اليت من حقها  .11

إعطاء الضمان املايل للمستشفى؛ لذلك على املريض جتنب التواصل مع أي طبيب خارج املستشفى 

املعاجل إال بعد أخذ موافقة امللحق الصحي، خالف ذلك فإن املريض سيتحمل مسؤولية ما يرتتب 

 على ذلك من تكاليف مالية.

توفر بعض امللحقيات خدمة أعمال الرتمجة سواء أكان من موظفي امللحقية، أو من املكتب الدويل  .12

اخلاصة ابلرتمجة، وذلك تفادايا جتنب التعامل مع مندويب املكاتب ابملستشفى املعاجل؛ لذلك جيب 

 للوقوع يف املشاكل.

تتويل امللحقية الصحية أتمني األدوية، واملستلزمات الطبية للمريض طول فرتة العالج يف اخلارج، وال  .13

يتم تعويض املريض عن أي فواتري لوصفات طبية، أو معدات، أو مستلزمات طبية أو غريها يقوم 

اصة. وعلى املريض االلتزام بعدم استالم أي معدات طبية من املستشفى املريض بشرائها على نفقته اخل

 املعاجل، أو طلب متريض منزيل دون أخذ موافقة مسبقة من امللحقية.

جيب على املريض االلتزام حبضور املواعيد يف الوقت احملدد، وعدم تغيري املواعيد إال يف حاالت   .14

الضرورة القصوى ابلتنسيق املسبق مع امللحقية؛ حيث إن عدم االلتزام والتقيد ابملواعيد قد يرتتب 

 عليه إغالق ملف املريض. 



 

، وحتسب فرتة اإلجازة من ضمن يسمح إبجازة استئذان للمريض لفرتة حمدودة ولظروف خاصة .15

 األشهر الثالثة من فرتة قرار العالج، وال تدفع خالهلا النفقات النثرية. كما جيب االلتزام ابآليت:

   حصول املريض على موافقة خطية من امللحقية الصحية أبخذ اإلجازة، ويف حال عدم حصوله

رة العامة للهيئات الطبية وامللحقيات على موافقة امللحقية يُعد ملفه مغلًقا، ويتم إشعار اإلدا

 الصحية بوزارة الصحة بذلك؛ الختاذ الالزم.

  تكون تكلفة السفر ذهااًب وإاياًب من حساب املريض، وال تتحمل امللحقية الصحية أي تكاليف

 مادية مرتتبة على ذلك.

  ،عند عودة املريض إىل بلد العالج، عليه إرسال صورة من جوازات السفر للمريض ومرافقيه

 موضًحا عليها ختم الدخول. 

 اإلجراءات الالحقة النتهاء فرتة العالج:

 

عند انتهاء العالج، حيق للملحقية الصحية إغالق ملف املريض بناء على توصيات الطبيب املعاجل  .1

 قية الصحية، وإبالغ املريض بذلك.ابلتنسيق مع طبيب امللح

تتوىل امللحقية الصحية هتيئة املريض للعودة، وذلك مبساعدته يف إجراءات احلجز له وملرافقيه، وتصفية  .2

 احلقوق املالية هلم.



 

تزود امللحقية املريض ابألدوية اليت تكفي عالجه ملدة ثالثة أشهر، وبعد ذلك يتم صرف العالج  .3

عاجل ابلداخل، ويف حالة عدم توفر العالج، فسيتم أتمينه عن طريق التموين للمريض من املستشفى امل

 الطيب ابلوزارة.

أثناء رحلة العودة إىل الوطن، ويف حالة وجود أجهزة طبية خاصة ابملريض مت اعتمادها من امللحقية  .4

يف نفس  الصحية ببلد العالج، سيتم شحنها عن طريق امللحقية الصحية ابلطريقة اليت تضمن وصوهلا

 توقيت وصول املريض ألرض الوطن حىت يتمكن من استعماهلا دون أتخري.

يف حال احتياج املريض ألي جتهيزات خاصة أثناء رحلة العودة، مثل: جهاز األكسجني، أو كرسي  .5

 متحرك، أو نقالة ستقوم امللحقية الصحية بتأمني ذلك ابلتنسيق مع مكتب اخلطوط السعودية ابملطار.

يلتزم املريض بتعليمات اخلطوط السعودية بكل ما يتعلق حبجزه، أو أي ضوابط أخرى، وأال جيب أن  .6

 سوف يتحمل تكاليف الغرامة مبا يرتتب على ذلك.

تقوم امللحقية الصحية بتسليم املريض ومرافقيه تقريرًا طبياا يتضمن توصيات الطبيب املعاجل، كما   .7

 . ستسلمه مشهًدا جلهة عمله بناًء على طلبه

بعض الدول تضع قيوًدا على املسافر عند مغادرته عائًدا إىل بلده، وذلك ابلنسبة للنقد الذي حيمله؛  .8

 لذلك جيب التأكد من قوانني البلد املعاجل. 

تتوىل امللحقية الصحية ببلد العالج حجز موعد للمريض ابملستشفى املرجعي داخل اململكة ابلتنسيق  .9

 اليت(.مع اللجان العامة وبرانمج )إح



 

إذا دعت احلاجة لعودة املريض للمتابعة يف بلد العالج بناء على طلب الطبيب املعاجل، يتقدم املريض   .10

 أو مرافقه 

 برفع التقارير الالزمة للهيئة الطبية العامة مبنطقته، لرفعها للهيئة العليا لدراسة احلالة وإبداء الرأي.

 إرشادات أثناء السفر:
الوصول للمطار قبل موعد الطائرة بوقت كاف؛ إلهناء إجراءات الصعود على املريض احلرص على  .1

للطائرة، خاصة إذا كانت هناك خدمة خاصة )نقالة، أو كرسي متحرك(، وذلك ابلتنسيق مع اخلطوط 

 السعودية يف هذا الصدد.

 التأكيد من صالحية تصاريح السفر املطلوبة. .2

ح به حسب نظام البلد، واليت يتم التعرف عليها عن التأكد من أن األموال النقدية يف حدود املسمو  .3

 طريق سفارة البلد، أو شركات الطريان، مع مالحظة أن بطاقات االئتمان قد حلت هذه املشكلة.

عدم محل أي مواد غذائية، أو أي ممنوعات حمظورة من قبل شركات الطريان جتنباً للمساءلة القانونية  .4

 من ِقبل السلطات األمنية ابملطار.

على املريض ومرافقيه احرتام أنظمة الدولة اليت سيسافر إليها، والتقيد بنظام العمل ابمللحقية الصحية،  .5

 والتحلي ابالستقامة واخللق الطيب.

 املصدر:

 هـ(1438)دلـيـل الـمـسـافـــر للعالج ابخلارج 


