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 مطلوب وقفة جادة للحد من فساد العالج بالخارج

 

مقلقا للغاية، فحجم الفسااااااااد الكب فيج كبير جدا،   يقت ااااااار ملفا لقد بات ملف العالج بالخارج 

على المرضاااااااى الحقيقيين المساااااااتحقين للعالج بالخارج، و  على مكاف ة  شاااااااخا   ضااااااارر 

متمارضين   يستحقون تلك المكاف ة، بل  ن لج آثار سلبية على  دوار رقابية هامة ومنح سلطات 

 ونفوك ألشخا  يستغلونها بشكل ضار للدولة.

 

 حجم االنفاق على العالج بالخارج

 1 سنوات 3الخارج آلخر بلغ حجم ا نفاق على العالج ب

 نسبة الزيادة * (كد. )مليون المبلغ ةالسن

2012/2013 198  - 

2013/2014 199 0.5 % 

2014/2015 463 132 % 

 

 
 

                                                           
 .ونشرتها جريدة الجريدة وفقا ألرقام  علن عنها ديوان المحاسبة 1
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كما ر ااد ديوان المحاساابة تحويل العديد من الحا ت المرضااية للعرا على اللجان الطبية عن 

طريق ت شاايرات  ااادرة عن الووير ووكيل الووارة، مما يعنح منح اسااتثناعات لبعا الحا ت 

ية المرضاااااااياة من دون األخرت، وعادم تحقيق العادالاة وتكاافا الفر  بين الحاا ت ال مرضااااااا

ح ااار ديوان المحاسااابة محات الحا ت المرضاااية التح قدمها ؛ وقد الطبيةالمرفوضاااة من اللجان 

 2  شخا  متنفكين وتمت الموافقة عليها وهح كما يلح

 الفترة اعداد المرضى الشخصيات

 4238  عضاع مجلس األمة
 2014-2-1-5من 
 2015-1-28الى 

 2218 شخ يات  خرت

 6456 اإلجمالح

 

 

 

 حلول مجتزأة:

مخ اا ااات المرضااى  قل ااتووارة ال ااحة، وفح التعديل األخير لالححة العالج بالخارج فإن 

ساتوت موهو حل لم يعالج )الهدر( المالح بل جاع على حسااب ، لتقليل ميوانية هكا البندالمبتعثين 

 المعيشة اليومية للمرضى لم لحة استمرار ابتعاث المتمارضين.

تحقيق العدالة والمسااااااااواة بين المواطنين بتوحيد  ضااااااارورةالمحاسااااااابة بطلب ديوان ونحن مع 

ا جراعات المتبعة فح ايفاد الحا ت المرضاااااية للعالج بالخارج بين الجهات الحكومية التح تقوم 

، فح شااااا نفح هكا ال 2012لسااااانة  152قرار الووارب رقم با بتعاث للعالج بالخارج التواماً بال

                                                           
 ديوان المحاسبة فح تقرير  السنوب.ها ككر 2
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ألنها  اااااااارت مراعاة الحد من هك  الظاهرة،  ضااااااارورةغير كاٍف بطلب الديوان حين نعتبر 

 .)نهجا( والمطلوب هو الوقف الفورب لها وليس )مراعاة الحد منها( فقط

 

 

 عالج العالج بالخارج

 جمعية الشفافية الكويتية نناشد المساولين بما يلح: لكلك فإن

o  :على مستوى وزارة الصحة 

اإلدارات واألقسام المعنية بمتابعة  نشطة م آلح متكامل يفح ب غراا كافة إقرار وتشغيل نظا (1

العالج بااالخااارج الطبيااة واإلداريااة والماااليااة ويعااالج الخلاال والق اااااااور فح البرامج اآلليااة 

 .ولم تفعل 15/3/2011، علما ب ن الووارة قد وعدت رسميا بتنفيك  منك المستخدمة

ا ر، و ن يتم عوقف تدخل األشاااااااخا  غير الفنيين فح قرارات ا بتعاث للعالج بالخارج (2

 تحمل  رقاما فقط. بلبدون  سماع، باتخاك القرار حا ت المرضى على اللجنة المعنية 

من المجتمع المدنح فح ر اااااااد ومراقبة آليات اتخاك القرار للت كد من نواهة  ينادخال مراقب (3

اإلجراعات دون ان يكون لهم حق المشااااركة فح القرار و  ا طالل على حا ت المرضاااى 

 ية.الشخ 

ة يمراجعح إدارة العالج بالخارج وتوفير الحماموظفح وعن الفسااااااد  مام  لإلبالغفتح مجال  (4

 الهيحة العامة لمكافحة الفساد. عالالومة لهم لعدم ا ضرار بهم، ويتم ربط كلك م

 

o على المستوى العام: 

اإلسرال فح إقرار قانون تعارا الم الح لوقف التدخالت من كبار المساولين فح قرارات  (5

 .اتقرارالالجهات المعنية فح اتخاك 
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