
 

 
 كيف تتم عملية اإلحالة؟

بقرار من الطبيب املختص يف املستشفى املعاجل إلحالة املرضى للمنشآت الطبية  - عادة   -تبدأ عملية اإلحالة 
 املتخصصة داخل اململكة وخارجها.

 من حيق له التقدم بطلب عالج؟
 شروط أهلية العالج. هلكل من تنطبق علي

 ما مربرات اإلحالة الطبية؟
 .طلب تشخيص 
 .أتكيد تشخيص 
 .العالج الطيب املتخصص 
  اجلراحي.التدخل 
 .إجراء فحوص معملية، أو إجراء حبوث متقدمة 
  

  ؟كيف يتم حتديد املستشفى احملال إليه

حتديد ذلك آليًّا عرب الربانمج اإللكرتوين لإلحاالت الطبية بناء على توفر اخلدمة الطبية املطلوبة ابملستشفى احملال  يتم

خدمات املستشفيات؛ لضمان احلصول على اخلدمة املناسبة  إليه األقرب جغرافيًّا، ووفق ا للسياسات احملددة، ونطاق

 يف املكان املناسب حلالته ابلوقت املناسب.

 ما اإلحالة العكسية؟

إحالة املريض عكسيًّا من املستشفى املستقبل إىل املستشفى احمليل بعد االنتهاء من اإلجراء الطيب املطلوب؛ للمتابعة، 

 واستكمال اخلطة العالجية.



 

 تم االعتذار عن عالجي ابملستشفيات داخل اململكة؟ملاذا ي
 .لعدم وجود عالج إضايف ميكن تقدميه 
 .لعدم احتياج املريض لعالج ختصصي 
 .لعدم أهلية املريض للعالج يف املنشأة الصحية 
 .عدم توفر اخلدمة املطلوبة 

 ما شروط املرافق؟

 .أن يكون سعودي اجلنسية 

  عام ا 18أن ال يقل عمره عن 

  ،أن يكون قريب ا للمريض من الدرجة األوىل )والد، والدة، جد، جدة، ابن، ابنة، جد، جدة، زوجة، أخ
 أخت(. 

 .لديه أتمني صحي صاحل لالستخدام يف بلد العالج 
 .أن يتمتع املرافق بصحة جيدة 

 .إذا كان املرافق امرأة فإنه يشرتط عدم محلها 

 مدة من دولة العالج، وصاحلة لتغطية كامل مدة عالج أن يكون للمرافق وثيقة أتمني صحي شامل معت

 املريض.

  أن يبقى املرافق مع املريض طوال فرتة العالج، وال يغادر مقر بالد العالج إال بعد إخطار امللحقية بذلك

 تفادًّيًّ إليقاف خمصصاته يف النظام.

 نظمة احملددة لذلك.األمر السامي على وجود مرافق، وذلك حسب األ /أن ينص قرار اهليئة الطبية 



 

 هل تشمل املستحقات املالية املرضى احملالني من غري وزارة الصحة؟

ال تشملهم املستحقات املالية ابعتبار أن تغطيتهم من قبل اجلهات احمليلة هلم سواء من قطاع حكومي أو خاص؛ 

 وذلك منع ا لالزدواجية يف الصرف.

 الوقت نفسه؟هل ميكن أن يستخدم املريض أمرين عالجيني يف 

 ال ميكن العالج مبوجب أمرين، وإمنا يتم تنفيذ األمر األحدث منهما، والذي هو يف صاحل املريض. 

 هل تتوىل امللحقية أتمني األدوية واملستلزمات الطبية للمريض؟
 نعم، وذلك طوال فرتة العالج يف اخلارج.

 املريض بشرائها؟هل يتم التعويض عن فواتري املستلزمات الطبية اليت يقوم 
ال يتم التعويض عن أي فواتري، ووصفات، ومعدات، ومستلزمات طبية، وعلى املريض االلتزام بعدم استالم أي 

 معدات طبية من املستشفى املعاجل، أو طلب متريض منزيل دون أخذ موافقة مسبقة من امللحقية.
 هل يسمح إبجازة استئذان للمريض خالل عالجه ابخلارج؟

ن لفرتة حمدودة، وظروف خاصة، ويتوجب عليه احلصول على موافقة خطية من امللحقية الصحية؛ كي ال نعم، ولك
 يتعرض إلغالق ملفه، وإشعار مركز اإلحاالت الطبية بذلك الختاذ الالزم.

 يف حالة اإلجازة، هل تتحمل امللحقية تكلفة تذاكر السفر؟
 املريض وتكون على نفقته اخلاصة. ال تتحمل امللحقية تكلفة التذاكر، وإمنا يتحملها

 هل يتم تزويد املريض ابألدوية بعد عودته من رحلة العالج ابخلارج؟
تقوم امللحقية بتزويد املريض ابألدوية الالزمة للعالج ملدة حمدودة، وبعد ذلك يتم صرف العالج للمريض من 

 ه عن طريق التموين الطيب ابلوزارة.املستشفى املعاجل ابلداخل، ويف حال عدم توفر العالج، فسيتم أتمين
 

 


