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المقدمة:

تسعى دولة قطر من خالل رؤيتها ٢٠٣٠ إلى تأمين 
صحية  خدمات  ُتقدم  متكاملة،  صحية  رعاية 
أفضل  وفق  ُتدار  الجودة  عالية  وعالجية  وقائية 
اهتمام  منها  انبثق  والتي  العالمية.  المعايير 
نظام  بتطوير  للصحة  الوطنية  االستراتيجية 
المستشفيات  لبناء  تخطيط  من  الصحية  الرعاية 
والمؤسسات العالجية وتطوير الكفاءات الوطنية 
لتقديم الخدمات الصحية المختلفة . وإيمانY من 
رعاية  على  الحصول  في  المواطن  بحق  الدولة 
وخارجها  الدولة  داخل  الجودة  عالية  صحية 
في  وجعلته  بالخارج  العالج  خدمة  وفرت  فلقد 

متناول مواطنيها وتكفلت بنفقاتهم .

العالج  نظام  تعكس  مرآة  الدليل  هذا  ويمثل 
المرضى  وإرشاد  تنوير  إلى  يهدف  الذي  بالخارج 
ومرافقيهم باhجراءات المتبعة ابتداًء من تقديم 
والحصول  اللجان  على  بالعرض  مرور�  الطلب، 
على قرار اللجنة. باhضافة إلى اhجراءات الالحقة 
للموافقة وبعض اhرشادات والمعلومات العامة 
التي من شأنها إفادة المواطنين الُمّقدمين على 

طلب العالج في الخارج.
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وإصدار  إعداد  من  العامة  الصحة  وزارة  وتسعى 
وتبسيطها  اhجراءات  تيسير  إلى  الدليل  هذا 

وتوضيحها للمواطنين . 

المواطنين  وتعاون  مفتوح،  التطوير  باب  بأن   Yعلم
بعجلة  للنهوض  بها  مرحب  ومالحظاتهم 
حيث  واللوائح.  القوانين  يخالف  ال  فيما  التطوير 
يمكنكم التواصل معنا بمقترحاتكم التطويرية 
الهواتف  أرقام  على  أو  اhلكتروني  البريد  عبر 

المذكورة في آخر االدليل.

سائلين ا� عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى مافيه 
خدمة هذا البلد.

إلى  والعودة  العاجل  الشفاء  لمرضانا  متمنين 
الوطن.

فريق العالج بالخارج





أوًال
طلبات العالج
 بالخــارج
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١-١ -  تقديم الطلبات:

يجب على المريض أو من ينوب عنه تعبئة طلب 
العالج في الخارج وتقديمه لمكتب العالقات 
الطبية الدولية الكائن في مبنى وزارة الصحة 

العامة ، مرفقY به جميع المستندات التالية:
المعلومات الشخصية (البطاقة الشخصية  *

أو جواز السفر).
 تقرير طبي، مدة صالحيته ثالثة أشهر من  *

تاريخ صدوره. 

١-٢ - العرض على اللجنة الطبية:

 يتم إحالة الطلب مع المستندات إلى  *
اللجنة الطبية للبت في الطلب.

يتم إخطار المريض أو من ينوب عنه بقرار  *
اللجنة الطبية خالل أربع وعشرين ساعة من 

تاريخ صدور القرار.
ُيراجع المريض أو من ينوب عنه إدارة  *

العالقات الطبية والعالج بالخارج الستكمال 
إجراءات السفر في حال صدور الموافقة.

تشمل الموافقة تحديد فترة العالج، و جهة  *
العالج، و مؤسسة العالج، ودرجة تذكرة 

السفر.
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١-٣ - العرض على اللجنة الطبية العليا:

للمريض أو من ينوب عنه الحق في التظلم  *
أمام اللجنة العليا خالل شهر من تاريخ رفض 

الطلب من ِقبل اللجنة الطبية. ويتم تحديد 
موعد للمقابلة.

يتم إخطار المريض أو من ينوب عنه بقرار  *
اللجنة العليا خالل أربع وعشرين ساعة من 

تاريخ صدور القرار. 
ُيراجع المريض أو من ينوب عنه إدارة  *

العالقات الطبية والعالج بالخارج الستكمال 
إجراءات السفر في حال صدور الموافقة.

تشمل الموافقة تحديد فترة العالج، و جهة  *
العالج، و مؤسسة العالج، ودرجة تذكرة 

السفر.
تكون قرارات اللجنة العليا نهائية. *
في حال الرفض، للمريض أو من ينوب عنه  *

الحق في التقدم بطلب عالج للجنة الطبية 
مرة أخرى و ذلك بعد إنقضاء ثالثة أشهر من 

تاريخ صدور قرار الرفض من اللجنة العليا، 
مالم يكن الطلب بمناسبة ظهور مرض آخر 

أو حدوث تدهور للحالة الصحية من شأنه 
تغيير القرار الصادر بالرفض.
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١-٤ - التقييم الطبي للحاالت الحرجة قبل 
السفر:

- بعد صدور الموافقة، يقوم فريق طبي 
مختص بتقييم الحاالت مع تحديد اhحتياجات 

الطبية للمريض خالل الرحلة .
- ُيلغى قرار الموافقة إذا كانت الرحلة تشكل 

خطر� على صحة المريض. 

١-٥- مدة صالحية الموافقة:

تستمر صالحية اhنتفاع بالموافقة مدة ثالثة  *
أشهر من تاريخ صدورها. 



Yثاني
إرشادات المرضى 

والمرافقين
بعد الموافقة على 

العالج
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٢-١- مدة العالج: 

ُيمنح المريض موافقة أولية للعالج قابله لتمديد 
من ِقبل اللجنة.

٢-٢- المواعيد:

في حال الموافقة على طلب العالج، يتعين  *
على المريض أو من ينوب عنه مراجعة إدارة 

العالقات الطبية والعالج بالخارج لتعبئة 
الطلب، وذلك الستكمال إجراءات السفر 

ولطلب الموعد في جهة العالج، على أن 
يكون الموعد خالل فترة صالحية الموافقة 

(ثالثة أشهر).
على المريض اhلتزام  بحضور المواعيد  *

الطبية المحددة في جهة العالج.

٢-٣- إصدار تأشيرات السفر:

تقوم إدارة العالقات الطبية والعالج بالخارج  *
بإعداد خطاب للجهة المعنية hصدار  

تأشيرات السفر الطبية للمريض ومرافقيه 
بعد تحديد موعد مع الطبيب.

يجب أن ال تقل مدة صالحية الجواز عن  *
ستة أشهر.
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إدارة العالقات الطبية والعالج بالخارج غير  *
مسؤولة عن عدم موافقة السفارات على 

صدور التأشيرة.
ال تتحمل الملحقية الطبية أي مسؤولية  *

في حال تم رفض تمديد اhقامة في جهة 
العالج.

٢-٤- كتاب الضمان:

يجب على المريض أو من ينوب عنه أن يوقع 
على الشروط وا�حكام الواردة في كتاب 

الضمان قبل سفره إلى جهة العالج.

٢-٥-  تذاكر السفر:

يستحق المريض والمرافقين الرسميين تذاكر 
سفر جو�، ذهابY وإيابY بأقصر الطرق وأوفرها، إذا 
صدرت الموافقة شاملة للتذاكر وبعد الحصول 

على كل من :
موعد معتمد عن طريق الملحقية الطبية . *
التأشيرات. *
كتاب «عدم الممانعة» من جهة العمل  *

للمرافق العسكري.
 يحق للمريض طلب التعويض المالي عن 

التذاكر، في حال تواجد المريض في جهة العالج 
أثناء صدور الموافقة. 
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١٦

٢-٦- إجازة المريض والمرافق (خطاب 
للعمل):

تقوم إدارة العالقات الطبية والعالج بالخارج  *
بتسليم المريض والمرافقين الرسميين 

كتابY ل جازة موّجهY إلى جهة عملهم قبل 
المغادرة وذلك بعد إصدار إذن تذاكر السفر .

وللمريض والمرافقين الرسميين الحق في  *
الحصول على إجازة رسمية مصدقة من 

الوزارة قبل الموعد وفقY  للمدد المحددة 
بالجدول التالي:

أيام السفر قبل أول جهة العالج
موعد وبعد آخر موعد

١
الواليات المتحدة 

ا�مريكية واستراليا 
ونيوزيلندا و اليابان

ثالثة أيام قبل أول 
موعد وثالثة أيام بعد 

آخر موعد

يومين قبل أول موعد الدول ا�خرى٢
ويومين بعد آخر موعد

دول مجلس التعاون ٣
الخليجي

يوم قبل أول موعد 
و يوم بعد آخر موعد

 ال يتم إصدار خطاب للعمل للمرافق الغير معتمد ،  *
وقبل تقديم طلب بذلك والحصول على الموافقة 

المسبقة قبل السفر .



Yثالث
اhرشادات المتعلقة 

بالمرضىوالمرافقين 
في جهة العالج
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٣-١- التواصل: 

تحديث  عنه  ينوب  أو من  المريض  على  يجب 
فور  الطبية  الملحقية  لدى  معلوماتهم 
بهم  اhتصال  لتسهيل  العالج  لجهة  وصولهم 

خالل تواجدهم في الخارج.

٣-٢- تمديد فترة العالج:

يتم تقّدَيم طلب التمديد من قبل الملحقية  *
معه  ُيرفق  أن  على  العالج  جهة  في  الطبية 
قبل  المريض  حالة  عن  مفصًال   Yطّبّي تقرير� 
إسبوع من إنتهاء فترة العالج المبدئية وذلك 

للعرض على اللجنة المختصة.
على  * يتعين  التمديد،  طلب  رفض  وعند 

المريض والمرافقين مباشرة إجراءات العودة 
قرار  تاريخ  من  إسبوعين  أقصاها  مدة  في 
الطبية  الملحقية  تقوم  وسوف  الرفض، 
إسبوعين  أقصاها  لمدة  التكاليف  تغطية 
فقط من تاريخ إنتهاء مدة العالج الممنوحة. 

متواجد  مريض  عالج  تغطية  طلب   -٣-٣
بالخارج على حسابه الخاص :

بتقديم  * عنه  ينوب  أو من  المريض  يقوم 
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بدورها  والتي  الطبية  الملحقية  إلى  الطلب 
تحول الطلب hدارة العالقات الطبية والعالج 

بالخارج للعرض على اللجنة المختصة.
تقوم الملحقية بإخطار المريض أو من ينوب  *

ساعة  وعشرين  أربع  خالل  اللجنة  بقرار  عنه  
من تاريخ صدوره .

٣-٤- العودة المؤقتة:

العالج  * الستكمال  العودة  طلبات  تقدم 
لعرضه  وذلك  اhدارة  أو  الطبية  للملحقية 

على اللجنة المختصة.
بقرار  * عنه  ينوب  من  أو  المريض  إخطار  يتم 

تاريخ  من  ساعة  عشرين  و  أربع  خالل  اللجنة 
صدوره.

٣-٥- وقف تغطية العالج :

يتم وقف التغطية في الحاالت التالية : 
مع  * موعدين  حضور  عن  المريض  تخلف 

عذر  دون  العالج  جهة  في  المعالج  الطبيب 
مقبول.

دون  * عالجه  فترة  أثناء  للدولة  المريض  عودة   
إشعار الملحقية الطبية .

المختصة  * اللجنة  من  العالج  تمديد  إنهاء 
أو الطبيب المعالج في جهة العالج.





Yرابع
إرشـادات عامــة
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٤-١- الحاالت الطارئة:

في حال حدوث طارئ استوجب التدخل والعالج 
الخارج،  في  المتواجد  القطري  للمواطن  العاجل 
الملحقية  مع  التواصل  عنه  ينوب  من  أو  فعليه 
وتتكفل  الطارئة.  الحالة  تغطية  لطلب  الطبية 
لمدة  العالج  تكاليف  بتغطية  الطبية  الملحقية 
تستدعي  الحالة  كانت  وإذا  فقط،  أيام  ثالثة 
التمديد في تغطية العالج، فيكون ذلك بقرار من 

اللجنة العليا للحاالت التالية:
وا�مراض  * والحوادث  اhصابات  حاالت 

المصاب  نقل  تستدعي  التي  المفاجئة 
إقامته  أو  وعالجه  الطوارئ  وحدة  إلى 

بالمؤسسات العالجية المتخصصة.
الحاالت التي تستدعي إدخال المريض وحدة  *

قسم  طريق  عن  مباشرة،  المركزة  العناية 
الطوارئ.

أثناء  * الكلوي،  الفشل  لمرضى  الكلى  غسيل   
تواجدهم بالخارج �ي سبب من ا�سباب.

٤-٢- تكاليف العالج:

للحاالت  العالج  تكاليف  تغطية  الوزارة  تتحمل 
الحاالت  عالج  ماعدا  عليها ،  الموافقة  تمت  التي 

التالية :
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عمليات التجميل، إال ماكان مطلوبY و معتمد�  *
من اللجنة كأثر للحوادث أو اhصابات.

تركيبات ا�سنان الثابتة والمتحركة، والتلبيس  *
بالمعادن لغير ضرورة طبية. 

أجهزة السمع المزروعة والعدسات الالصقة  *
اللجنة  قررت  إذا  إال  النظر،  تصحيح  وعمليات 

ضرورة ذلك. 
النظارات الطبية فيما اليزيد عن نظارة واحدة  *

كل عام.
حالة  * في  إال  للمرافقات  والوالدة  الحمل 

القاصر  hبنها  ا�م  مرافقة  أو  الطوارئ 
وبعد  ا�م  تواجد  يستدعي  بمرض  والمصاب 

موافقة اللجنة. 

٤-٣- خدمات المواصالت والترجمة:

المواصالت  تكلفة  الطبية  الملحقية  تتحمل 
وكذلك  المطار  وإلى  من  ومرافقيهم  للمرضى 
من وإلى المواعيد الطبية في المناطق المعتمدة 

باhضافة إلى توفير المترجمين إن لزم ا�مر. 

٤-٤- أدوية المرضى: 

ُتصرف ا�دوية للمريض في جهة العالج لمدة  *
ثالثة شهور فقط.
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جهة  * في  للمريض  أدوية  ُصرفت  حال  في 
عودته  عند  المريض  على  يتعين  العالج، 

مراجعة الطبيب المعالج في قطر بشأنها.

 ٤-٥- التقارير الطبية: 

الطبية  التقارير  إرسال  الطبية  الملحقية  على 
حال  بالخارج  والعالج  الطبية  العالقات  إدارة  إلى 

جاهزيتها .

 ٤-٦- طلبات التعويض:

الخارج  * في  العالج  تلقوا  الذين  للمرضى  يحق 
بطلب  التقدم  الخاصة  نفقتهم  على 
«طلبات  نموذج  تعبئة  بعد   ل دارة  تعويض 
ومستندات  الطبي  التقرير  وإرفاق  التعويض» 
على  الطلب  عرض  ويتم  (الفواتير)،  الدفع 

اللجنة العليا للبت في الطلب.

فيما يخص التأشيرات:
لن يتم التعويض عن رسوم التأشيرات إال بإحضار 
وصورة  التأشيرات  لرسوم  السداد  مستند  أصل 

من التأشيرة.
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٤-٧- البدالت اليومية للمريض والمرافقين:

العالج  * من  إسبوعين  أول  بدالت  صرف  يتم 
مقدمY وذلك قبل الموعد ا�ول بيومين، على 
كل  نهاية  عند  ذلك  بعد  البدالت  ُتصرف  أن 

إسبوع.
مدة  * إنتهاء  حال  في  البدالت  صرف  يتوقف 

العالج بناًء على قرار من اللجنة المختصة.

٤-٨- مرافقو المرضى:

عدد المرافقين: يكون إيفاد المرافقين وفقY لما 
يلي: 

عدد المرافقينالحالة

المرضى 
الذكور

أقل من الثانية عشر 
Yعام

مرافقة من النساء 
و محرم لها

المرضى 
اhناث

من بلغ الثانية عشر 
مرافق واحدو أكثر

Yمرافقين إثنينفوق الستين عام

مرافقين إثنينذوي اhعاقة

غير المتزوجة
مرافقة من النساء 

و محرم واحد 
لكلتيهما

مرافق واحدالمتزوجة
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يحق ل دارة إضافة مرافق واحد بدون مخصصات 
مالية مع تحديد الفترة الممنوحة بناًء على حالته 

الصحية.

٤-٩- شروط المرافق:

*  Yأن ال يقل سن المرافق عن ثمانية عشر عام 
 .Yوال يزيد عن خمس وستين عام

من  * تمنعه  صحية  مشاكل  من  يعاني  ال  أن 
رعاية المريض.

 في حال كان المرافق مصابY بأمراض مزمنة  *
مثل (أمراض السكر، والضغط،..) فعليه:

عن  ▪ التقل  لمدة  به  الخاصة  ا�دوية  توفير 
شهرين.

التواصل مع الملحقية الطبية قبل إسبوعين  ▪
من نفاد ا�دوية حتى يتم توفيرها.

بشأن المرافق العسكري، عليه تسليم كتاب  ▪
«عدم الممانعة» مصدق من جهة عمله.

طلب  ▪ بتقديم  المرافقين،  استبدال  يتم 
وبإتباع  العالج  جهة  في  الطبية  للملحقية 
شروط المرافق المذكورة، على أن يكون ذلك 

خالل فترة العالج المعتمدة. 
العالج،  ▪ فترة  طوال  المريض  بمرافقة  اhلتزام 

العالج  جهة  مغادرة  في  الرغبة  حال  وفي 
لضرورة وجب إشعار الملحقية الطبية بذلك.
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٤-١٠- المتبرع ومرافق المتبرع:

على المتبرع أن يقوم بكافة اختبارات التطابق  *
للتأكد من صالحيتها الطبية قبل السفر.

أثبتت  * الذي  للمتبرع  إال  بالسفر  يسمح  ال 
اhختبارات تطابقه طبيY مع المريض.

من  * التأكد  الطبية  الملحقية  على  يجب 
تمت  الذي  المتبرع  هو  الفعلي  المتبرع  أن 

الموافقة عليه. 
ا�عضاء  * وزراعة  نقل  عمليات  إجراء  يتم 

العظمي  للدم/النخاع  الجذعية  والخاليا 
ِقبل  من  الُمرخصة  الطبية  االمؤسسات  في 
الجهة المختصة في جهة العالج والمعتمدة 

من اللجنة المختصة.
سفر  * تذاكر  الرسمي  والمرافق  للمتبرع  يحق 

اليومية  والبدالت  العالج  تكاليف  وتغطية 
ولمدة  با�عضاء،  للمتبرعين  شهرين  لمدة 
للدم/  الجذعية  بالخاليا  للمتبرعين  شهر 

النخاع العظمي.





التواصل في قطر:

 إدارة العالقات الطبية و العالج بالخارج:
+٨٨٩٠ ٥٥١١ ٩٧٤+ / ٩٩٥٠ ٣٣٥٥ ٩٧٤

مكتب العالقات الطبية الدولية:
+٧٠٧٦ ٦٦٢٨ ٩٧٤

وإذا كان لديكم أي إقتراحات أو مالحظات،
 يرجى التواصل معنا عبر البريد االلكتروني: 

overseas@moph.gov.qa

التواصل مع الملحقية الطبية بالخارج:

 الواليات المتحدة ا�مريكية: 12024152112+

 ألمانيا و أوروبا: 4916093891051+

 المملكة المتحدة: 447799380087+

مملكة تايلند: 66890055779+



الدليل ا&رشادي
للمرضى والمرافقين للعالج بالخارج






