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ال����كل مقتنع بان القرار بيد مدير ادارة العالج باخلارج وهذا األمر 
غير صحي����ح ألن مدير ادارة العالج باخل����ارج عضو في اللجنة 
العليا وفي الوقت نفسه مقررها، ولهذا يظنون ان »مقرر« تعني 
انه اآلمر الناهي في هذا الش����أن ولكن األمر أوال وأخيرا يعود الى 
اللجنة املكونة من ثمانية أطباء، هم أصحاب القرار، وعلى املقرر 
ان يهتم بتنفيذ توصياتهم وإعداد التقارير للوزير ووكيل الوزارة 

اخلاص باللجنة.

الحياة األسرية والعمل

أما عن اجلانب األس����ري فالشك هناك تأثير غير طبيعي على 
حياتي الشخصية، حيث امتنعت عن ممارستي حلياتي اخلاصة، فلم 
أعد أزور الدواوين، وال ألبي إال دعوات الزواج او العزاء وانقطعت 
متاما عن الزيارات التي اعتدتها في حياتي اخلاصة سابقا وهذا حتى 
أنأى بنفسي عن الدخول في طلبات أو غيره من هذه األمور كذلك 
كانت هناك رسالة واضحة لزوجتي وأبنائي وأهلي بعدم مخاطبة 
اي شخص فيما يختص بالعالج باخلارج ألننا أسرة معروفة ولنا 
عالقاتنا االجتماعية املتشعبة واملتعددة، ولهذا ال أقبل ان تستغل 
العالقات االجتماعية في منظومة العمل، ألنني عندما أدخل ادارة 

لو مت استغالله بشكل صحيح لكنا طورنا آنذاك مستشفياتنا ومت 
بناء مستشفيات اخرى جديدة.

سنة تشخيصية

السنة التي وضعتها لتشخيص الوضع في االدارة شهدت زيادة 
في اعداد املرضى عن العام السابق، والسبب في ذلك يعود الى القرار 
الوزاري السابق الذي يحدد انه بعد موافقة اللجنة التخصصية في 
املستشفيات على توقيع مدير االدارة وتوقيع وكيل الوزارة ومن 
ثم يفّعل القرار، ولكن مت تعديل هذا األمر بالقرار الوزاري اجلديد 
رق����م 29 لعام 2010 بعد تبوؤ د.هالل الس����اير وزارة الصحة، مما 
جعل األمور تنظيمية أكثر، وصلب القرار انه حدد مسألة ابتعاث 

املرضى للعالج باخلارج في سلطة اللجنة العليا.

منصب مزعج

وم��اذا عن ش��عورك أنت جتاه ه��ذا املنصب والتغيرات األس��رية 
املواكبة له؟

هو منصب حقيقة مزعج ويحت����اج الى طول بال، وخبرة في 
كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من الناس، والغريب في األمر ان 

ما هو العمل االحب الى قلبك، مدير ادارة العالج باخلارج ام رئيس 
مجالس أقسام اجلراحة؟

ال ش����ك رئاسة مجلس اقس����ام اجلراحة وهذا عملي االساسي 
كطبيب جراح منذ ما يقرب من 32 عاما، بينما »العالج باخلارج« 
على الرغم من ان به ملس����ات فنية )املقصود بها التقارير الطبية 
للمرضى( اال انه ايضا يندرج ضمن منظومة العمل، لكن ما ينقص 
ذلك اجراء العمليات اجلراحية فأساس تخصصي جراحة املسالك 

البولية.
وأحمد اهلل انني خريج املدرس����ة االملانية التي علمتنا اصول 
العمل املهني بالطريقة الصحيحة، والزلت في بعض االحيان امارس 
مهنتي من خالل موقعي كطبيب استشاري في مستشفى الصباح 

بتشخيص االمراض وطرق العالج وكل ما يتطلبه ذلك.

تجاوزات ومشاكل

وما ه��و انطباعك عن العمل بادارة الع��الج باخلارج؟ وكيف كانت 
بداية عملك بها؟

 كان العالج باخلارج تشوبه بعض التجاوزات التي ادت الى الكثير 
من املشاكل، وكانت ادارة العالج باخلارج رقما صعبا ألي وزير او 
وكيل وزارة يتبوأ منصبه بها، حيث تتملكه الهموم واملشاكل كما 

كانت تشكل محاور استجواب للعديد من الوزراء.
وقد طلب مني شخصيا وكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي ان 
اقوم بالعمل معه في تنظيم هذه االدارة وبناء على رغبته الشخصية 
وافق����ت ان اتبوأها لفترة زمنية ال اعلم متى تنتهي، لكن ال ش����ك 

ستننتهي عندما ينتظم العمل بشكل يرضى به اجلميع.
مارس����ت العمل باالدارة بش����كل فعلي اول م����ارس عام 2009، 
ووضع����ت امامي جدوال زمنيا � كما تعلمت من املدرس����ة االملانية 
� في كيفية التعامل مع هذه االدارة ومش����اكلها، وكنت دائما على 
اتصال مباشر مع وكيل الوزارة كون ادارة العالج باخلارج تتبعه 
مباشرة، واوضحت في حينها ان سياسة العمل عندي ان استهلك 
ما تبقى من عام 2009 في تش����خيص مواطن اخللل في منظومة 
العمل بادارة العالج في اخلارج، على ان انال موافقة وكيل الوزارة 

باصالح هذه املنظومة.
وبالفعل بعد فترة تتراوح بني 6 إلى 8 اش����هر من تبوؤ العمل 
قم����ت باعداد تقرير كام����ل عن مواطن اخللل ب����االدارة مع كيفية 
املعاجلة املس����تحقة، ومن حس����ن الطالع ان يأتي د.هالل الساير 
على رأس هذه الوزارة وهو الرجل الذي زاملته في املهنة سنوات 
عديدة حينما كان رئيس قسم اجلراحة باملستشفى االميري، وكنت 
آنذاك رئيس قس����م اجلراحة مبستشفى الصباح، وكانت عالقتنا 
اخوية، كما ان وجود د.ابراهيم العبدالهادي ايضا كوكيل للوزارة 
ولد قناعة ل����دي بأننا على الطريق الصحي����ح، ألنني اعلم انهما 

يهدفان الى االصالح.

500 مليون مستهلكة

ومن املهم ان يكون هناك تركيز في اجلانب االصالحي على العالج 
باخلارج، ألن هذه االدارة بتاريخها القريب كانت ركنا اساسيا لهدر 
املال العام، ذلك ان سنوات 2005 و2006 و2007 استهلكت ما يقرب 
من 500 مليون دين����ار كتكاليف عالج للمرضى، وهو الرقم الذي 

بعض المستش�فيات بالخارج ال تفضل التعامل مع المكاتب الصحية وخطابات الضمان وتشترط الدفع المسبق وهو أمر صعب

بي�دي  الق�رار  أن  يعن�ي  ال  باللجن�ة  »مق�ررًا«  كون�ي   
والوكي�ل للوزي�ر  التقاري�ر  وأع�د  التوصي�ات  أنف�ذ  وإنم�ا 

ال ن�زال ف�ي انتظ�ار الرب�ط اإللكتروني الذي س�يعنى 
بالتواص�ل بي�ن اإلدارة والمستش�فيات والش�ؤون المالية

الش�خصي���ة  المصال�ح 
حينم�ا تتع�ارض م��ع تنفي�ذ 
القواني�ن نش�هد م�ا يس�م�ى 
بالهجوم الس�نوي عل�ى اإلدارة

األخط�اء الطبي�ة ال يج�وز 
الحديث  المتخص��ص  لغي��ر 
تك��ون  ومناقش�ته�ا  عنه��ا 
الش�رعي والط�ب  بالمحاك�م 

العالج فانني ال أعرف قريبا أو صديقا.

خلل المنظومة

ملاذا يش��ن الهج��وم عل��ى ادارة العالج باخلارج مع بداية موس��م 
الصيف من كل عام؟

االدارة من اسمها تعني السفر الى خارج الكويت لالستشفاء، وفي 
األوقات العادية خالل العام تكون هناك ارتباطات بالدراسة واألعمال، 
بينما في الصيف � ولألسف في السنوات السابقة � كان اخللل في منظومة 
العالج باخلارج واسعا، وعليه يبدو ان الناس اعتادوا استغالل هذه 
الفترة لذلك جند احلديث حول حاالت بسيطة جدا مت تسفيرها للعالج 
باخلارج مثل ال���زكام، تعديل األنف وغيرهما مما يوحي للقارئ بان 
األمر غير طبيعي، ولكن في اعتقادي كما ذكر وكيل الوزارة د.إبراهيم 
العبدالهادي ورؤساء املكاتب الصحية في لندن وفرنسا وأملانيا بوسائل 
اإلعالم منذ فترة ان األمور انتظمت كثيرا عما سبق، والسبب في ذلك 
يعود الى تطبيق القانون بشكل سليم ال ميكن ألحد ان يتجاوزه، وفي 
هذا اجلانب أود ان أذكر ان الوزير والوكيل لم يستثنيا، حالة واحدة، 
وامنا يركزان ويصران على تطبيق القانون وتقدمي املساعدة املمكنة 
التي تخلو من اي جتاوز وق���د حدد القانون اال يقل عمر املرافق عن 
18 عاما، فإذا ما جاء املريض بتظلم انه ليس لديه اال ابن او ابنة يقل 
عن 18 عاما ببضعة أشهر فإن االدارة ممثلة باللجنة العليا لها احلق 

في ان تقدم املساعدة في مثل هذه احلالة.

هجوم مبرر

هل تعتقد ان هناك أس��بابا غير طبية وغير فنية وراء الهجوم على 
»العالج باخلارج«؟

بالطبع املصالح الشخصية، وذلك بوضوح ان تطبيق القانون 
يتعارض مع الكثير من األشياء، فالكل يّدعي تطبيق القانون، ولكن 
وقت التطبيق الشك انه يؤثر على البعض وبالتالي ال يكون األمر 

جيدا بالنسبة لهم.

الطبيب أخالق ومسؤولية

م��ا دور إدارة العالج باخل��ارج في اختيار املستش��فيات واملراكز 
الطبية التي يتم ابتعاث املرضى اليها؟

عادة القرار الوزاري ترك مسألة اختيار بلد العالج واملستشفى 
أو املركز املعالج للجنة العليا والشك أن قرار اللجنة التخصصية 
وهم أطباء زمالء من رحم التخصص يعلمون بهذه األمور، وبالتالي 
فهم يرشحون واللجنة العليا توافق، ومن ناحية أخرى يترك األمر 
بيد املكاتب الصحية في بعض األحيان، ويعود السبب في ذلك الى 
ان املشكلة التي شهدتها االدارة أعوام 2005 و2006 و2007 جعلت 
بعض املستشفيات ال تفضل التعامل مع بعض املكاتب الصحية، 
ولهذا فانهم يشترطون الدفع املسبق، وهو أمر قد جند صعوبة في 
تنفيذه ألن املكاتب الصحية تعتمد اصدار »خطاب ضمان« وتتم 

املخالصة املالية بناء على هذه اخلطابات فيما بعد.
ه��ل صحيح انك تتدخ��ل في قرارات اللج��ان الطبية التخصصية 

باملستشفيات وفي قرارات اللجنة العليا؟
هذا غير صحيح كليا، وهناك قاعدة قانونية تقول »البينة على 
من ادعى واليمني على من أنكر«، كما أنني ال أس����مح لنفسي بذلك  )قاسم باشا(د.محمد املشعان متحدثا إلى الزميلة حنان عبداملعبود

د.محمد المشعان ل� »األنباء«:
العالج بالخارج كّلف خزينة الدولة

نصف مليار دينار في 3 سنوات
حنان عبدالمعبود

أكد مدير إدارة العالج باخلارج د.محمد املشعان أنه على الرغم من ان اخلطوات التغييرية في اإلدارة قليلة جدا اال انها قامت بقفزات 
نوعية في اخلدمة املقدمة للمواطنني، مبينا حرصه على عدم التغيير خالل العام األول من توليه املنصب واهتمامه الشديد بأن يكون 

هذا العام »تشخيصيا« ملواطن اخللل باإلدارة.
واضاف د.املش�عان خالل اللقاء الذي اختص به »األنباء« ان أهم اخلطوات التغييرية جاءت في مجال عالج العقم الذي مت 

ايقاف عالجه باخلارج وتولي املراكز واملستشفيات احمللية هذه املهمة خاصة انها تستضيف اخلبراء من مختلف دول 
العالم. ونفى د.املشعان تدخله في قرارات اللجان التخصصية او اللجنة العليا، مستشهدا بالكتابني اللذين الفهما عن 

اخالقيات العمل باملهن الطبية واحترامه لزمالئه من االطباء وقال ال ميلك اي شخص كذلك املوافقة او رفض سفر 
مريض اال بقرار اللجنة العليا التي أشكل فيها »مقرر« وهي عضوية ال تعني ان لي حق القرار منفردا، او التدخل في 

قرار اآلخرين.  ورد املشعان على هجوم البعض بتأخر إجراءات السفر للمرضى قائال هناك العديد من اخلطوات 
التي يجب اتباعها الواحدة تلو االخرى من جانبنا وجانب الدول التي يسافر اليه املريض مثل حجز التذاكر 
ووجود مقاعد للسرير الطبي في بعض االحيان، وحتديد موعد باملستشفى الذي سيرسل إليه املريض. 
واش�ار الى ان املخصصات املالية تنفيذ لقرار مجلس الوزراء وتغييرها بالزي�ادة او النقصان ليس ضمن 
عم�ل ادارة العالج والتي ايضا لم تبد أي اقتراحات بزيادتها. وأوضح انه لن يكون هناك فروع الدارة العالج 

باخل�ارج في اجلهراء او االحمدي مبينا ان العمل بها يقوم على اللجنة العليا التي جتتمع مبكان واحد في 
االدارة. والكثير حول ادارة العالج باخلارج وما يدور بداخلها والهجوم الذي يش�ن عليها من آن إلى آخر 

أسبابه وكيفية الرد عليه، كل هذه االمور ساقها لنا في هذا اللقاء:

قبل�ت العمل وأن�ا أعل�م أن اإلدارة نخرها الفس�اد والتج�اوزات ولكني أث�ق بالوزي�ر والوكيل وأهدافهم�ا اإلصالحية

في أول حوار منذ توليه إدارة العالج بالخارج:
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خاص����ة ان لي إصدارين أحدهما »الوس����يط في الطب والقانون« 
واآلخر »الطبيب أخالق ومس����ؤولية« ويصدر عن جامعة الدول 
العربية، وأحدد أخالقيات الطبيب فيهما، وبطبيعة احلال ال ميكن 
ان أص����در كتابا بهذه األهمية، أمتنى في����ه على األطباء العمل به، 
وأقوم مبخالفة هذا املبدأ، ال شك اننا كلنا زمالء وال أسمح لنفسي 
بأن أجتاوز زمالئي سواء باللجان التخصصية أو اللجنة العليا.

مستشفيات الداخل والخارج

ه��ل ترى ان العالج باخلارج أفضل من العالج مبستش��فيات وزارة 
الصحة، بالرغم من عقد اتفاقيات مع مراكز وجامعات عاملية؟

احلقيقة هي ان الطب مدرسة واحدة، وقد تختلف اللغة املستخدمة 
في املهنة ولكن القواعد األساس���ية واحدة، ونحن نتفهم انه لم تنب 
مستشفيات جديدة ولكن صاحب السمو األمير استشعر هذه األمور 
وأمر بعمل التوس���عة في املستشفيات وعليه مت االنتهاء من عملية 
التوسعة ببعض املستشفيات واألخرى في الطريق ومع هذا فاحلديث 
دائر عن الوضع الصحي السيئ بالدولة، وكنت أمتنى على أي شخص 
يدعي هذا األمر توضيح مقصده باخلدمات السيئة، مثل ادعاء كثرة 
األخطاء الطبية والتي ال يجوز احلديث فيها بهذه الطريقة ألن أمور 
األخطاء الطبية تناقش باحملاكم عن طريق الطب الش���رعي، وكيف 
يتم الس���ماح لشخص ال ميت لألمور الطبية بصلة أن يكون قاضيا 
ويحكم بان هناك خطأ طبيا؟! بل يجب على أي ش���خص يستشعر 

بان هناك خطأ طبيا اللجوء للمحاكم ومقاضاة وزارة الصحة.

انعكاس إعالمي

في املقابل هل ترى ان هناك عدم ثقة في العالج بالداخل؟
ان هذا األمر قد يكون انعكاسا ملا تبثه وسائل اإلعالم، على الرغم 
من ان لدينا أطباء كويتيني على مس���توى عال من املهنية، ووجود 
العديد من األطباء الزائرين الذين يقبلون بزيارة الكويت في الوقت 
الذي يرفضون في���ه زيارة دول اخرى، ويقول���ون ان نظام العمل 

بالكويت شبيه بنظامهم خاصة في أملانيا واجنلترا.
وقد يكون الفارق في حجم العمل حيث األطباء بتلك الدول لديهم 
عدد معني من املرض���ى تتم مناظرتهم في اليوم، ولكن بالكويت قد 
يناظر الطبيب في عيادته اكثر من 80 مريضا في اليوم، وهو أمر من 
الصعب الس���يطرة عليه، وسببه يعود الى ان كل شخص يستطيع 
الذهاب الى املستشفى في أي وقت متناسيا ان هناك مستوصفا، ثم 
مركزا طبيا، ثم مستشفى عاما، ثم تخصصيا، حيث األغلبية تتناسى 

هذا التسلسل وتذهب الى املستشفى بشكل مباشر.

أخطاء طبية

بصفتك أحد كبار االستش��ارين املتخصص��ن.. هل الحظتم وجود 
أخط��اء طبية أو مضاعفات في احلاالت التي تعالج باخلارج؟ وما اإلجراء 

الذي يتخذ في مثل هذه احلالة؟
هناك حاالت بالفعل ادعى فيها املرضى حدوث أخطاء طبية ويبدأ 
عمل الباحث القانوني بتلقي الشكاوى ويقوم بإعداد كتاب للمكتب 
الصح���ي للدولة املعنية يطلب فيه موافاتن���ا بكل ما يختص بهذه 
احلالة.. على سبيل املثال، في فترة سابقة ادعى أحد املرضى ان هناك 
خطأ طبيا أدى الى وفاة مري���ض، وحينما خاطبنا املكتب الصحي 
أفاد بأن الطب الشرعي هناك قام بإجراءاته وانتهى في تقديره بعدم 

وجود خطأ طبي، وأبلغنا صاحب الشأن بذلك.
هل تكون هناك إجراءات للتقاضي في مثل هذه احلاالت؟

ل���م يحدث هذا معي، وال أدري ان كان له س���ابقة أم ال، ولكن في 
اعتقادي ان املكاتب الصحية لها إجراءاتها في مثل هذه احلاالت.

هل ميكن في املستقبل القريب وجود تنسيق بن اجلهات والوزارات 
املختلفة التي ترسل مرضى للعالج باخلارج؟

ال أعلم، ولكن س���معت ان هناك هيئة سيتم انشاؤها ستختص 
بالعالج باخلارج وقد يكون من مهامها إدراج جميع احلاالت بجميع 

الوزارات في اجتاه واحد.

الربط اإللكتروني

هل هناك رب��ط إلكتروني بن إدارة العالج باخلارج واملستش��فيات 
التابعة لوزارة الصحة أو مكاتب العالج باخلارج؟

التزال قيد الرب���ط اإللكتروني، ووكيل ال���وزارة أوعز للجهات 
املعنية ببناء هذا النظام الذي يختص بأمور اللجان الطبية واألمور 
املالية بحيث يكون هناك تواصل بني اإلدارة واملستشفيات والشؤون 

املالية في الوزارة.

محور استجواب

كان العالج في اخلارج أحد محاور اس��تجواب أحد الوزراء السابقن 
فهل مت منذ ذلك الوقت حل املشاكل واحملاور التي تناولها االستجواب؟

مثلم���ا ذكرت ان العام األول من التحاقي بالعمل عملت فيه على 
تشخيص مواطن اخللل، والبحث في كل املشاكل التي أدت لذلك.

وهل ت��رى ان عاما واح��دا كافيا لرصد وتش��خيص ووصفة عالج 
ملشاكل إدارة تعاني املشاكل منذ سنوات طوال؟

ليس���ت كافية، ولكن على األقل أس���تطيع ان أجد مكانا أو أرضا 
صلب���ة ألقف عليها، وأنا كطبي���ب ال ميكنني طرح واختيار العالج 

دومنا تشخيص احلالة.
لقد أتيت الى اإلدارة وأنا أعلم مسبقا كوني أحد مؤسسي اللجنة 
العليا للعالج باخلارج منذ إنشائها عام 1991، ان هذه اإلدارة قد نخرها 
الفس���اد والتجاوزات، ولكني لم أكن على صلة مباش���رة مبنظومة 
عملها، حيث كانت حدود عملي اللجنة العليا واتخاذ القرارات، بينما 
حينما أصبحت مديرا لإلدارة كان علّي ان أش���خص منظومة اخللل 
وأضع احللول املناس���بة وأعرضها على الوزير والوكيل إلصالح ما 

ميكن إصالحه.
وقد كان القرار 29 لعام 2010 هو احدى نتائج هذا التشخيص.

ملاذا ال يوجد نائب إلدارة العالج باخلارج؟
هذا أمر ال أعلمه، وإمنا يخت���ص بالوزير والوكيل، لكن أصدقك 
القول ان هذا املنصب مبش���اكله وهمومه ال يقبل به أحد، وقد أسأل 
عن سبب قبولي انني أحسست ان الوزارة بها وزير ووكيل يريدان 

اإلصالح وتنظيم العمل، واحلمد 
هلل جنحنا الى حد ما.

دور القطاع الخاص

م��ا دور القطاع اخل��اص في 
الع��الج باخل��ارج؟ وه��ل أحتتم 
للمستشفيات  املناس��بة  الفرصة 
واملراك��ز الصحي��ة ب��ه الثب��ات 

أنفسها؟
لقد فعل الوزير بالفعل دور 
القط���اع اخلاص وعلى س���بيل 
احلصر، عملنا احصائية حول 
االس���تفادة من املستش���فيات 
واملراكز احمللية، ففي حاالت العقم 
من خالل الق���رار 29 لعام 2010 
فإن حاالت العقم جميعا تعالج 
بالكويت دون السفر للخارج، وقد 
كان العق���م أحد جوانب اخللل، 
ولكن مع الق���رار والتغيير كان 
هناك فارق كبير حيث ان 28 من 
األزواج )أي 56 ف���ردا( كان يتم 
عالجهم في املتوسط بدولة مثل 
بلجيكا ملدة 4 أشهر مبصاريف 
تضم تذاكر طيران ومخصصات 
مالية دون مصاريف عالج 252448 
دينارا، ولكن مع العالج محليا 
يكون هناك استغناء عن هذا املبلغ 
حيث ال يوجد سفر أو مخصصات 
وإمنا مصاريف العالج فقط مما 
يوفر هذا املبلغ بالكامل، والذي قد 
يزداد تبعا للقرار السابق اذا ما 
حدث حمل للمرأة وكان من اخلطر 

عليها السفر للرجوع الى الكويت، وكذلك في حالة الوضع خاصة ان 
أغلب حاالت احلمل من هذا النوع ينتج عنها توائم خدج.

وهذا يعد جانبا اصالحيا، ألن مسألة العقم يعاني منها الكثيرون 
وتوفير ما يزيد على 250 ألف دينار ل� 28 حالة من املخصصات املالية 
والتذاكر لفترة أربعة أشهر وتوفير مصاريف العالج فقط التي تبلغ 
له���ذا العدد من املرضى 51508 دنانير أي انه ميكن عالج 5 أضعاف 

احلاالت داخل البالد بنفس مبلغ املخصصات املالية والتذاكر لهم.
ومن أجل اإلصالح بش���كل الئق فإنني خالل العام األول باإلدارة 
ل���م أفكر في عمل أي تغيير، ألنني أقدمت على عمل إداري غريب لم 
أعتده من قبل، ولهذا لم أس���تطع في الفترة األولى من العمل القيام 
بالتغيير والذي حتى ان أردته فيجب ان أعود الى الوزير والوكيل 
أوال، ولهذا فقد قدمت بعد فترة زمنية معينة ما رصدته من مواطن 
خلل ب���اإلدارة وبالفعل متت معاجلته���ا، واآلن نحن نحصد نتائج 

تنظيم العمل.

بطء تنظيمي باإلجراءات

هل حدثت حاالت وفيات لبعض املرضى املقرر سفرهم للخارج للعالج 
قبل السفر؟ وهل يعود السبب الى البطء في اإلجراءات؟

األعمار بيد اهلل س���بحانه وتعالى، كذلك حينما تكون لدينا حالة 
حرجة في العناية املركزة ووضعها سيئ ال نستطيع جتهيزها للسفر 
بني يوم وليلة ألن سفر املريض للعالج للخارج منظومة معقدة، لكن 
علينا تطبيقها بش���كل صحيح. وه���ذه املنظومة تتضمن في البداية 
وجود جلنة تخصصية تتيح للمرضى الس���فر للعالج باخلارج، كما 
انه ال ميلك ش���خص ما املوافقة على السفر بحكم القرار الوزاري اال 

من خالل اللجنة العليا التي جتتمع مرتني في األسبوع.
وفي بداية عمل اللجنة يتم عرض احلاالت الطارئة، وبعد املوافقة 
هناك عدة اجراءات تتخذ اهمها اصدار الڤيزا للمريض ومرافقيه وكذلك 
الطيران، كما ان هذا النوع من املرض يحتاج الى س���رير طبي والذي 
عادة ما يكون محل عدد معني من الكراس���ي، والذي ال يكون مضمونا 
تواجد هذا العدد في فصل الصيف سواء على خطوط الطيران الكويتية 
او غيره���ا. كما ان علينا حتديد موعد للمريض مع املستش���فى الذي 

سيسافر اليه وال ندري هل يقبل املستشفى هذا املريض ام ال.
والسبب في ذلك يعود الى نظام االعتراف املوجود باملستشفيات والذي 
يجعل هناك حذرا شديدا في قبول اي حالة دومنا تقرير مفصل عنها 

حتى ال حتدث وفاة باملستشفى مما يؤثر على مسألة االعتراف.
وبعض احلاالت تطلب الس���فر الى اميركا وهي مشكلة اخرى في 
عملية النق���ل والقبول، وبعض هذه احل���االت خاصة ممن يرقدون 
بالعناية املركزة يكون���ون حاملني لبعض انواع البكتيريا، وبالتالي 
ترفض املستش���فى اس���تقبالها، انها بالفعل منظومة معقدة ألن هذه 
املستش���فيات ال متلكها الكويت لتقرر فيها م���ا تريد، مما يجعلنا ال 

نستطيع اعطاء ما ال منلكه.

كتيب إرشادي

هل لديكم موقع الكتروني على شبكة االنترنت او جزء من موقع وزارة 
الصحة لشرح وتقدمي املساعدة للراغبن في السفر للعالج باخلارج؟

ال، ليس لدينا موقع، لكن بدال من ذل���ك نفذنا كتيب����ا صغيرا يضم 
كل ما يخص العالج باخلارج، وه���و متوافر بعدد كبير للمراجعني، 
اما مس���ألة املواقع االلكترونية فتختص به���ا ادارة العالقات العامة 

واالعالم بالوزارة.
م��ا دور ادارة العالج في اخلارج في اختيار االطباء الزوار الذين تعلن 

الوزارة عن زيارتهم من وقت آلخر؟
ان ادارة الع����الج في اخلارج ليس له����ا اي دور في اختيار االطباء 
الزائري����ن، لكن هذا يحدث كمجهود ش����خصي اقوم ب����ه بالتعاون مع 
الوزي����ر ووكيل الوزارة ألن لي عالقات واس����عة مع الكثير من االطباء 
االملان بحكم إجادتي للغة االملانية، وفي هذا اجلانب يجدون من خالل 
هذا التعاون مساحة قبول القدوم الى الكويت، لهذا احتني الفرص اذا ما 

الالئحة الجديدة للعالج نظمت العمل ووضعت س�لطة االبتعاث بيد اللجنة العليا فقط
تطبيق القانون بشكل س�ليم منع حاالت »الزكام« و»تعديل األنف« من السفر للعالج بالخارج

إدارة العالج باخلارج.. مهمة ثقيلة ومشاكل كثيرة

وجدت من اراه مناسبا لالستفادة 
منه في الكويت، ومثال على هذا 
اذكر رئيس مركز البابطني للحروق 
والتجميل د.احمد الفضلي الذي له 
ايضا جهود كثيرة وواضحة في 
دعوة العديد من االطباء الزائرين 
للكويت، وقد كنت احضر مؤمتر 
االسبوع الكوري اجلنوبي والتقيت 
باملصادفة مع طبيب كوري متخرج 
في اميركا ومتخصص في اجلراحات 
امليكروسكوبية للتجميل، وعليه 
اجريت اتصاال مع د.احمد الفضلي 
وطلبت حضوره على وجه السرعة، 
وقد استجاب في وقت قياسي وقمت 
بتعريفهما الى بعض ثم انصرفت، 
وبعد ش����هر اتصل بي د.الفضلي 
مثنيا عل����ى الطبيب، حيث متت 
دعوته لزيارة الكويت وقام باجراء 
عدد كبير من العمليات منها عملية 
الوقت العادي الجرائها باخلارج 5 
ساعات، وقد اجراها هذا الطبيب في 
ساعة ونصف الساعة فقط، وكانت 
ناجحة جدا، كما ذكر ان الطبيب 
الكوري سيقوم ايضا بطلب العديد 
من االطباء العامليني في جراحات 
التجميل لزيارة الكويت والتنسيق 
مع د.احمد الفضلي. كذلك هو احلال 
مع االطباء في جراحة االنف واالذن 
واحلنجرة والعظام والسمنة واملخ 

واالعصاب والعيون.
هل لالدارة اي دور في مشروع 
التأم��ن الصح��ي عل��ى الطلب��ة 
املبتعثن للدراسة في اخلارج؟ وهل شاركتم بالرأي في هذا اجلانب؟ كذلك 

ما دور مكاتب العالج باخلارج في هذا الصدد؟
نحن ليس لنا صلة باالمر، لكن هناك القانون رقم 29 لسنة 2010 
اخل���اص بالتأمني على املرافق، حيث يش���ترط عمل تأمني طبي على 

املرافق حتى تتم اجراءاته.

زيادة المخصصات

هل تعتق��د ان املخصصات املالية احلالية للمرض��ى واملرافقن تكفي 
ملتطلب��ات احلياة في الدول الت��ي تبتعث لها احلاالت ف��ي اخلارج؟ وهل 

ابديتم اقتراحات في هذا اخلصوص؟
هذه االمور املالية ننفذ فيها ق���رار مجلس الوزراء الذي خصص 
مبلغا معينا كمخصصات، ومس���ألة تغييرها بالزيادة او النقصان ال 

نختص بها.
لكن كان هناك طلب بهذا الش��أن ولم يتخذ جتاهه اي اجراء خاصة مع 

ارتفاع االسعار املستمر؟
نعم، لكننا ال نختص بهذا االمر، ولم نبد اي اقتراحات جتاهه.

يتردد من آن آلخر وجود ش��بهة تزوير ف��ي التقارير الطبية اخلاصة 

بالع��الج ف��ي اخلارج. فه��ل لديكم نظ��ام للتدقي��ق والتأك��د من صحة 
التقارير؟

هذا االمر ال استطيع التحدث فيه، حيث تختص به االدارة القانونية 
بوزارة الصحة، وهي صاحبة حق الرد عليه.

كيف تتعامل ادارتكم مع مالحظات وتقارير ديوان احملاسبة والشكاوى 
واسئلة اعضاء مجلس االمة؟

بالنسبة لديوان احملاسبة وصلنا مؤخرا رأي الديوان في السنوات 
الس���ابقة ونحن بصدد اعداد الرد على كل بند من البنود فيما يخص 
الش���ؤون االدارية الفنية باالدارة، اما الشؤون املالية فهي من اعمال 
ومهام االدارة املالية بالوزارة، اما اسئلة النواب فنحن نعد االجابة على 

التساؤالت ونرسلها للوزارة لتتولى ارسالها ملجلس االمة.
ه��ل تفكرون في اقامة ف��روع ال مركزية الدارة الع��الج باخلارج في 
املناط��ق الصحية، خاصة ف��ي املناطق البعيدة مث��ل االحمدي واجلهراء، 
للتسهيل على املراجعن، ومتاشيا مع سياسة الالمركزية واعطاء صالحيات 

اكبر ملدراء املناطق الصحية؟
ال ميك����ن عمل فروع اخرى الن اساس عمل ادارة العالج باخلارج 
هو اللجن���ة العلي����ا التي تختص باتخ�����اذ القرار في مسألة السفر 
من عدمه، وهذا على حسب القرار الوزاري 29 لسنة 2010 الذي نص 
على عرض احلاالت الصحي����ة على اللجنة العليا واعطى صالحية 
القرار لها، وللجنة البت في االمر وحتديد بلد العالج واملركز املعال���ج 

او تعيدها للجنة التخصصي����ة الطبية.

مدن طبية حديثة

هل تعتقد ان اقامة مدن طبية حديثة في الكويت، او اقامة فروع ملراكز 
طبي��ة عاملية بالكويت س��تؤدي الى تخفيض اعداد احل��االت التي تتطلب 

السفر للعالج باخلارج؟ والى اي مدى ميكن حتقيق ذلك؟
بالطبع، وسياس���ة الوزير ووكيل الوزارة الت���ي يتبعانها تؤيد 
هذا االمر وهي واضحة، وقد تس���تغرق فت���رة زمنية طويلة الن لها 
اجراءات معينة تختص فيها الفتوى والتش���ريع وديوان احملاس���بة 
وجلنة املناقصات املركزية وامورا ادارية اخرى، لكن ال شك سيكون 

مردودها جيدا.
هل ان��ت راض عن تعام��ل املكاتب الصحية في اخل��ارج مع املرضى 
املبتعثن للعالج؟ والى اي مدى تقوم االدارة بالتنسيق مع املكاتب الصحية 

والعمل على حل الشكاوى؟
املكاتب الصحية هي اذرع االدارة باخلارج، وقد تكون هناك شكاوى 
نتابعها ونتحقق منها، ونأخذ اراء املكاتب وما يؤول اليه رأي الباحث 
القانوني بالوزارة ننفذه وتأخذ االمور مجراها، لكن هناك تنس���يقا 
دائما مع املكاتب وفي احلاالت القص���وى نتواصل هاتفيا، بينما في 

االمور العادية يكون التواصل عن طريق الفاكس.
بعض احلاالت املرضية اخلطرة حتتاج الى طائرات خاصة مجهزة فهل 

لديكم امكانية في االدارة لتوفير هذه اخلدمة للمواطنن؟
في هذه احلاالت تتم مخاطبة الوزير والوكيل لشرح احلالة خاصة 
اذا ما كانت خارج الكويت ومطلوب عودتها للبالد عن طريق االسعاف 
اجلوي، وبعد ابداء رأيها يتم عرض االمر على اللجنة العليا للعالج 

باخلارج التخاذ القرار، وهي حاالت نادرا ما حتدث.
ما رأيك في تطبيق التأمن الصحي على املواطنن؟ وهل سيش��مل هذا 

التأمن تغطية مصاريف العالج باخلارج؟
بالتأكيد سيش���مله ، وخاصة على املرافقني يجب ان يكون هناك 

تأمني للتغطية.


