�أو مدينة املري�ض يف موعد يحدد من قبل الهيئة
الطبية.
ماهي المستندات المطلوب تقديمها
بالنسبة لمنسوبي الحرس الوطني؟
 	 .1ي� �ت ��م ال� �ت� �ح ��وي ��ل م� ��ن امل �� �س �ت��و� �ص �ف��ات �أو
امل�ست�شفيات التابعة للحر�س ال��وط�ن��ي يف
املنطقة التي ي�سكن فيها املري�ض.
 	.2ورق � ��ة ي �ت �ق��دم ب �ه��ا امل��ري ����ض �أو ويل �أمر
املري�ض ملخاطبة مرجع عملة التابع لها.
 	 .3تقدم تلك امل�ستندات مع امل�ستندات املطلوبة
للهيئة الطبية.
يعترب برنامج الرعاية ال�شاملة ل�شق ال�شفة و�شق
احلنك االول من نوعه يف مدينة امللك عبدالعزيز
الطبية مبدينة الريا�ض .ويقوم با�ستقبال حاالت
�شق ال�شفة االرن�ب�ي��ة واحل�ن��ك م��ن جميع مناطق
اململكة .
يحتاج االطفال املولودين ب�شق ال�شفة واحلنك الى
متابعة طبية ورعاية �صحية �شاملة ويتكون هذا
الفريق الطبي من :
ط �ب �ي��ب ج ��راح ��ة وجت �م �ي��ل  ,ط �ب �ي��ب ان� ��ف واذن
وح �ن �ج��رة ،ط�ب�ي��ب اط �ف ��ال ع � ��ام ،ط�ب�ي��ب وراث� ��ة,
طبيب ا�سنان االط �ف��ال ,طبيب تقومي اال��س�ن��ان ,
طبيب جراحة الوجه والفكني  ,ممر�ضة من�سقة ,
اخ�صائي بلع  ,اخ�صائي تغذية ,واخ�صائي نف�سي,
اخ�صائي اخلدمة االجتماعية ,واخ�صائي النطق
واملخاطبة.
وي�ت��م تقييم ك��ل ح��ال��ة ع�ل��ى ح��دة وو� �ض��ع اخلطة

ال�ع�لاج�ي��ة امل�ن��ا��س�ب��ة ع�ل��ى امل ��دى ال�ق��ري��ب والبعيد
وم�ن��اق���ش��ة ال��و� �ض��ع ال���ص�ح��ي م��ع االه� ��ل ومتابعة
اح �ت �ي��اج��ات ال �ط �ف��ل واالج ��اب ��ة ع �ل��ى ا�ستف�سارات
الوالدين.
معلومات هذه املطوية اقتب�ست من مراجع علمية
م��وث��وق��ة ومت تنقيحها بعناية م��ن قبل جمموعة
التوعية والتثقيف ال�صحي لربنامج �شق ال�شفة
واحلنك يف ق�سم االطفال ومب�شاركة اال�ست�شاريني
املخت�صني يف مو�ضوع املطوية .

ق�سم طب االطفال ( ) 1510
�ص.ب  22490الريا�ض 11426
بريد الكرتوين peds1@ngha.med.sa
موقع االنرتنت www.ngha.med.sa
لال�سئلة واال�ستف�سار الرجاء االت�صال
على من�سقة الربنامج
هاتف  / 801-1111حتويلة 13307

مطابع الشؤون الصحية باحلرس الوطني 7-1-13

المملكة العربية السعودية
الشؤون الصحية بالحرس الوطني

طلب األعاشة واإلركاب
الهيئة الطبية العليا
وزارة الصحة
Ministry of Health

مقدمة
حرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين
على تقديم العالج للمرضى المتواجدين خارج
مكان اقامتهم بتحمل عبء العالج على
نفقة الدولة ،بدأت وزارة الصحة بالعمل على
تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم
المحولين للعالج خارج مناطق إقامتهم
في داخل المملكة وخارجها تنفيذ ًا لقرار
مجلس الوزراء الموقر رقم ( )167وتاريخ
1421/7/12هـ.

امل��ادة الثالثة :يعطى ك��ل م��ن املري�ض املحول
ومرافقه تذكرة �إرك��اب (ذه��اب وع��ودة) بالدرجة
ال�سياحية �إال �إذا ا�ستدعت حالته ال�صحية خالف
ذلك فيتم اركابه بالدرجة الأولى من مكان �إقامته
�إل ��ى ال�ب�ل��د امل �ح��ول �إل �ي��ه ،ويف ح��ال��ة ت�ع��ذر ال�سفر
بالطائرة ي�صرف للمري�ض واملرافق مايعادل �أجرة
�إركابها والنقل اجلماعي.
املادة الرابعة :ت�صدر القرارات الطبية للعالج
يف اخل � ��ارج م��ن ق �ب��ل ال �ه �ي �ئ��ات ال�ط�ب�ي��ة يف وزارة
ال�صحة.

ماهو محتوى القرار؟
ين�ص القرار على تنظيم نفقات املر�ضى ال�سعوديني
ومرافقيهم املحولني للعالج خارج مناطق �إقامتهم
كما يلي:
املادة الأوىل :ت�صرف �إعانة للمر�ضى املحولني
للعالج يف غري حمل �إقامتهم مقدارها ( )150ريا ًال
يومياً داخل اململكة ( )300ريال يومياً خارج اململكة
متى اقت�ضى الأمر �إقامتهم خارج امل�ست�شفى .وال
ت�صرف هذه الإعانة عند دخول املري�ض امل�ست�شفى
وت �ع��اد ل��ه ع�ن��د خ��روج��ه ل�ل�م��دة ال�ل�ازم��ة لبقائه
ملراجعة امل�ست�شفى املو�ضحة يف التقرير الطبي.

املادة ال�ساد�سة :حتدد الهيئات الطبية العليا يف
وزارة ال�صحة اجلهة التي تتوافر لديها �إمكانات
العالج يف كل حالة على حدة ،واملدة الالزمة لعالج
ك��ل م��ري����ض ،وم ��دى ح��اج�ت��ه �إل ��ى م��راف��ق ،ومدة
املرافقة.

امل��ادة الثانية :ت�صرف مل��راف��ق املري�ض �إعانة
مقدارها ( )150ري��ا ًال يومياً داخ��ل اململكة ()300
ري��ال خ��ارج اململكة والت���ص��رف ه��ذه الإع��ان��ة عند
مرافقة املري�ض داخ��ل امل�ست�شفى يف حالة ت�أمني
الإعا�شة وال�سكن.

املادة ال�سابعة :ي�صرف لكل من املري�ض الذي
يعالج خارج اململكة ومرافقه بالإ�ضافة �إلى ما ذكر
�أعاله مايلي:
�أ – ( )1500ريال بدل جتهيز ملرة واحدة
ب – ( )1000ريال �شهرياً مقابل خدمة للمري�ض

امل��ادة اخلام�سة :تتولى وزارة ال�صحة �صرف
جميع النفقات املقررة مبوجب هذه الالئحة �سواء
للمري�ض �أو مرافقه ،والي�شمل ذل��ك الأ�شخا�ص
ال�ت��اب�ع�ين جل�ه��ات ق��د خ�ص�ص يف ميزانيتها بند
لأغرا�ض العالج.

�شديد الإعاقة الذي ال ي�ستطيع خدمة نف�سه على
�أن يحدد ذلك يف قرار الهيئة الطبية.
امل��ادة الثامنة :ال ي �ج��وز اجل �م��ع ب�ين الإعانة
املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة وبني امل�صاريف
ال�سفرية املقررة يف نظم اخلدمة.
امل���ادة التا�سعة :م��ع م ��راع ��اة م � ��اورد يف امل ��ادة
اخلام�سة تقوم ممثليات اململكة يف البلدان التي
ال يوجد بها مكاتب �صحية �أو ملحقون ع�سكريون
ب��اال��ش��راف على ع�لاج املر�ضى املر�سلني �إل��ى تلك
البلدان وال�صرف عليهم وفقاً لهذا التنظيم.
امل��ادة العا�شرة :ال تخل �أح �ك��ام ه��ذه الالئحة
باملزايا املقررة يف نظم اخلدمة
امل�ستندات املطلوب تقدميها للهيئة الطبية؟
 	-1ت�شرتط بع�ض امل�ن��اط��ق � �ص��ورة م��ن قرار
الهيئة الطبية باملنطقة ال�ت��ي ت�سكن بها
وال��ذي مبوجبة مت �إحالة املري�ض لأحدى
امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة خارج املنطقة التي
يقيم فيهااملري�ض .
� 	-2صور مطبوعة من احلا�سب الآلى بجميع
املواعيدمن امل�ست�شفى .
� �� 	-3ص ��ورة م ��ن ك� ��رت ال �ع��ائ �ل��ة �أو البطاقة
ال�شخ�صية للمري�ض.
 	-4رقم ملف املري�ض بالهيئة الطبية.
ط� ��ري � �ق� ��ة ت� ��� �س� �ل� �ي ��م �� � �ص � ��ور ح � �� � �ض� ��ور امل� ��واع � �ي� ��د
يتم ت�سليم ما ذكر ملوظف الهيئة الطبية يف منطقة

