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مصروفات العالج واختالالتها الهيكلية

اإلطار التشريعي 
لتوفير الرعاية الصحية

كفل دســتور دولة الكويت 
الرعاية الصحيــة للمواطنني، 
وفقا ملــا نصت عليــه املادة ١١ 
منــه ان تكفل الدولــة املعونة 
للمواطنني في الشــيخوخة او 
املــرض او العجز عــن العمل. 
كما توفر لهــم خدمات التأمني 
االجتماعي واملعونة االجتماعية 

والرعاية الصحية.
كما نظم املرسوم في شأن 
وزارة الصحة العامة الصادر 
في ٧ يناير ١٩٧٩ اختصاصات 
الوزارة في شــان الشــئون 
الصحيــة، ونظــرا لتطــور 
آليــات عمــل وزارة الصحة 
فــي مجــال عــالج املواطنني 
فقــد قامت الــوزارة بانتهاج 
مبدأ ابتعاث املواطنني للعالج 
باخلــارج، حيــث مت إنشــاء 
وحدة إداريــة لهذا الغرض، 
وأصدرت الوزارة العديد من 
اإلداريــة واملالية  القــرارات 
التي تنظم االبتعاث للخارج 
للعالج تأسيسا على القرارات 
الصادرة من مجلس الوزراء 

في هذا الشأن.
ان خدمة الرعاية الصحية 
ينظمهــا عــدة تشــريعات، 
تقــدم  الصحــة  فــوزارة 
اخلدمات الصحية بأشكالها 
املختلفة، فهي تقدم اخلدمات 
الصحيــة العامــة من خالل 
مرافقها املختلفة محليا، كما 
تقدمها للمواطنــني خارجيا 
وفقــا للقــرارات املنظمة لها 
اما مــن مجلس  والصــادرة 
الوزراء او من وزير الصحة، 
الشرائح املستفيدة  وتتعدد 
من اخلدمات الصحية باخلارج 
وفقا للتشريعات التي تنظمها، 
فباإلضافة الى املواطنني فهناك 
الطلبة واملوظفون املبتعثون 
باخلارج سواء حتت اشراف 
وزارة التعليم العالي او ديوان 
اخلدمــة املدنيــة او اجلهات 
احلكومية األخرى، كما متتد 
اخلدمــات الصحية باخلارج 
الى الطلبة الذين يدرســون 
على نفقتهــم اخلاصة مادام  
اإلشــراف حتت مظلة وزارة 

التعليم العالي.
بعــض  تتمتــع  كمــا 
الوظيفية احلكومية  الفئات 
مبيزة العــالج املجاني وفقا 
للتشــريعات اخلاصــة بهذا 
وزارة  فموظفــو  الشــأن، 
العاملــون فــي  اخلارجيــة 
البعثات اخلارجية يتمتعون 
مع اسرهم املشمولني بالرعاية 
الصحية وفقا ملا نصت عليه 
املادة ٤٥ من قانون السلكني 
الديبلوماسي والقنصلي رقم 
٢١ لســنة ١٩٦٢ وتعديالتــه، 
وكذلك وفقــا ملا نصت املادة 
٢٨ من املرسوم رقم ٢٤٥ لسنة 
٢٠٠٥ بشــأن الالئحة املالية 
ملوظفي اخلارجية وتعديالته.

وأيضا املنتسبون للجيش 
والشرطة مشمولون بالرعاية 
الصحيــة باخلــارج وذلــك 
استنادا الى ما جاء باملادة ٢٨ 
من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ 
بشــأن اجليــش وتعديالته، 
وكذلــك اســتنادا الى ما جاء 
باملــادة ٢٥ مــن القانون رقم 
٢٣ لســنة ١٩٦٨ بشأن نظام 
قوة الشرطة وتعديالته، هذا 
علما بأن املمارســة العملية 
لكل من وزارة الدفاع ووزارة 
الداخليــة فالرعاية الصحية 
باخلــارج ال تقتصــر علــى 
منتسبي الوزارتني بل تشمل 
افراد أسرهم وكذلك املوظفون 

املدنيون وأفراد أسرهم.
التشريعات  هذا، بخالف 
األخرى الصادرة بشأن ميزة 
الرعايــة الصحيــة لبعــض 
الفئــات الوظيفيــة وغيرها 

التمثيلية  البعثــات  موظفي 
في اخلارج وعائالتهم وكذلك 
بعض اجلهــات امللحقة التي 
تســمح اللوائح اخلاصة بها 

منح تلك امليزة.
اما فيما يتعلق باالعتمادات 
املالية املرصــودة بامليزانية 
باجلهــات  للدولــة  العامــة 
احلكوميــة املعنية واملتعلقة 
بالعالج وفقا لألهمية النسبية، 
فلو اطلعنا على سبيل املثال 
على السنة املالية ٢٠١٧/٢٠١٦ 
فنرى انها على النحو التالي:

للرعاية الصحية 
وفقا للجهات احلكومية

أوال - وزارة الصحة العامة

السابـــع (املنافـــــع  البــــاب 
االجتماعية):

علــى  الصحــي  التأمــني  ٭ 
املواطنني املتقاعدين: اعتمد مبلغ 
٤٢٠٠٠٠٠٠ دينار لتغطية التكلفة 
املترتبة على التعاقد مع احدى 
شــركات التأمــني املتخصصة 
بغــرض التغطيــة التأمينيــة 
الصحية للمواطنني املتقاعدين، 
حيث تبلــغ تكلفتها االجمالية 
بحدود مبلغ ٨٢٤٨٥٠٠٠ دينار 
(سوف يتم تنفيذها على أكثر 
مــن ســنة مالية) ومــا يخص 
السنة املالية ٢٠١٧/٢٠١٦ مبلغ 
٤٢٠٠٠٠٠٠ وذلك اســتنادا الى 
املرســوم بالقانون ١١٤ لســنة 
٢٠١٤ بشأن التأمني الصحي على 

املواطنني املتقاعدين.
٭ اخلدمات الصحية باخلارج 
مبلــغ  اعتمــد  (املواطنــني): 
١٢٠٠٠٠٠٠٠ لتغطيــة عــالج 
املواطنني باخلارج وتتمثل في 
تكاليف اإلقامة باملستشــفيات 
وقيمــة  العــالج  واجــور 
الطبية  االدوية والفحوصــات 
ومخصصات املرضى واملرافقني 
وبــدل االنتقال وتذاكر الســفر 

وأخرى.
٭ اخلدمات الصحية باخلارج 
(طلبة ومبعوثني): اعتمد مبلغ 
٥٠٠٠٠٠٠ دينار لتغطية تكاليف 
التأمني الصحي جلميع الطلبة 
الكويتيني الدارســني باخلارج 
سواء على نفقة جهات حكومية 
او على نفقتهم اخلاصة وذلك 
وفق قرار مجلس الوزراء رقم 

٥٩٣ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٠.
٭ عــالج طبــي: اعتمــد مبلغ 
١١٠٠٠٠ دينار لتغطية تكاليف 
عالج موظفي البعثات باملكاتب 
الصحية في اخلارج وعائالتهم.
ثانيا - وزارة اخلارجية: الباب السابع 

- املنافع االجتماعية

٭ اخلدمات الصحية باخلارج 
مبلــغ  اعتمــد  (املواطنــني): 
٥٠٠٠٠٠ دينــار لتغطية عالج 

املواطنني باخلارج يتم من خالل 
كل مــن وزارة الصحة العامة 
ووزارة اخلارجية ووزارة الدفاع 
ووزارة الداخلية، في حني انه 
وفقا للقانون فان وزارة الصحة 
العامة هي اجلهة املختصة وفقا 
للمرسوم الصادر في ٧ يناير 
١٩٧٩ في شان وزارة الصحة، 
وان وجــود قوانــني خاصــة 
تتناول موضوع توفير اجلهة 
احلكوميــة الرعايــة الصحية 
ملوظفيهــا ال يعنــي تخويــال 
تشــريعيا لها بالقيام بنشاط 
الرعاية الصحيــة للمواطنني 
وفقا للتفسير الوارد في تعميم 
وزارة املالية رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ 
بشان دليل احلسابات (االساس 

النقدي).
٢ - علــى الرغــم مــن رصــد 
اعتمادات مالية لتقدمي اخلدمات 
الصحية باخلارج للمواطنني 
للجهات احلكومية في كل من 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية 
بهــدف حتمــل نفقــات عــالج 
املواطنني باخلارج، اال انه في 
الواقع ان االعتماد غير مخصص 
لتحمل نفقات عالج املواطنني 
باخلارج، وامنا مخصص لعالج 
منتسبي الوزارتني واسرهم في 
اخلارج مما يندرج ذلك حتت 
مفهوم امليــزة عينية ملوظفي 
تلــك الوزارتــني، وعليــه فان 
مصارف هــذا االعتماد تخرج 
عن نطاق التفسير في تعميم 
وزارة املاليــة رقــم ٤ لســنة 
٢٠١٤ بشــان دليل احلســابات 
(االساس النقدي) والتي وردت 
حتت مجموعة املنافع املساعدة 
االجتماعية والتالي تفسيرها 
(تشتمل هذه املجموعة منافع 
املســاعدة االجتماعيــة وهــي 
حتويــالت تدفــع الى االســر 
لتلبية نفس االحتياجات التي 
تلبيها منافع التأمني االجتماعي 
دون ان تقــدم مبوجب برامج 
التأمني االجتماعي. وميكن دفع 
منافــع املســاعدة االجتماعية 
في حالــة عدم وجــود برامج 
التأمــني االجتماعــي لتغطية 
الظروف املعنيــة او في حالة 
عدم اشــتراك اســر معينة في 
برنامــج التأمــني االجتماعية 
القائمــة، او إذا اعتبرت منافع 
التأمني االجتماعي غير كافية 
للوفــاء باحتياجــات معينة، 
وال تشــمل منافــع املســاعدة 
التحويالت  االجتماعية علــى 
التــي تتم ملواجهــة احداث او 
ظروف ال تشملها برامج التأمني 
االجتماعــي فــي املعتــاد مثل 
الكوارث الطبيعية وتسجل تلك 
التحويالت حتــت مصروفات 
أخرى متنوعة. وتتألف منافع 
العينية  املساعدة االجتماعية 
من حتويالت الى االسر مماثلة 
فــي طبيعتها ملنافــع الضمان 

مضاف اليهــا االدوية وعقود 
التأمــني الصحــي للموظفــني 
الكويتيني  الكويتيــني وغيــر 
باإلضافة الى مصاريف العالج 
ألعضاء السلكني الدببلوماسي 
والقنصلي واملوظفني اإلداريني 
العــام والبعثــات  بالديــوان 
باخلــارج)،  الديبلوماســية 
ولم يرد أي إيضاح بالنســبة 
لالعتماد اخلاص بوزارة الدفاع، 
وورد في وزارة الداخلية النص 
اآلتي (خصص هذا املبلغ لعالج 
الداخليــة  وزارة  منتســبي 
العاملــني باخلارج)،  وذويهم 
التعليــم  وزارة  فــي  وورد 
العالي النص اآلتــي (تغطية 
النفقات اخلاصة لعالج البعثات 
التمثيلية في اخلارج وعائالتهم 
وكذلك بعض اجلهات امللحقة 
التي تســمح اللوائح اخلاصة 

بها منح تلك امليزة).
٦ - على الرغم من ان حساب 
اخلدمــات الصحيــة باخلارج 
(املواطنني) مخصص لتكلفة 
العالج باخلــارج وفقا تعميم 
وزارة املاليــة رقــم ٤ لســنة 
٢٠١٤ بشــأن دليل احلســابات 
(االســاس النقدي)، اال انه في 
واقــع احلال يحمل احلســاب 
مبصاريــف تتعلــق بتغطية 
مصاريف العالج محليا (داخل 
الكويت)، وقد ورد منها ضمن 
بعــض مشــاريع امليزانيــات 
املقدمة من وزارة الصحة وعلى 
سبيل املثال لتغطية التكاليف 
الكويتية  املدفوعة للجمعيــة 
لزراعة األعضاء لتعويض ورثة 
املتوفــى وفقــا لقــرار مجلس 
الوزراء رقم ٦٧٧ لسنة ١٩٩٩، 
وعالج العقم في مستشفيات 

القطاع اخلاص.
٧ - عــدم وجــود مبــررات 
موضوعيــة فــي التفرقــة في 
املعاجلة احملاسبية بني ما يقدم 
ملوظفي اجلهــة احلكومية من 
رعاية صحية مرتبطة بصفتهم 
الوظيفيــة لهــم وألســرهم، 
فنجد ما يقدم من ميزة عينية 
(الرعايــة الصحيــة) ملوظفي 
وزارة الداخلية والدفاع يدرج 
ضمن الباب السابع (٢٧٢٢٠٢٠١ 
اخلدمات الصحية باخلارج - 
املواطنــني )، وفي ذات الوقت 
فبالنســبة للموظفني في تلك 
اجلهات العاملــني في املكاتب 
اخلارجية التابعة للجهة يدرج 
ضمن الباب السابع (٢٧٣٢٠١٠١ 
النقدية  املنافــع االجتماعيــة 
املقدمة من ارباب العمل - عالج 
طبــي)، امــا وزارة اخلارجية 
العالــي  التعليــم  ووزارة 
فيــدرج ضمن الباب الســابع 
(٢٧٣٢٠١٠١ املنافع االجتماعية 
النقدية املقدمة من ارباب العمل 
- عــالج طبي)، وفــي اإلدارة 
العامة لإلطفــاء فيدرج ضمن 

املواطنني باخلارج التي تشمل 
استشارات طبية وتكاليف إقامة 
في املستشفيات وثـمن االدوية 
واجور أطباء ونفقات خلرى تتم 
طبقا للقرارات الصادرة بشأن 

كل حالة على حدا.
٭ عــالج طبــي: اعتمــد مبلغ 
لتغطيــة  دينــار   ٥٥٠٠٠٠٠
مصاريف النفقات الالزمة لعالج 
موظفي البعثات التمثيلية في 
اخلارج وعائالتهم مضافا اليها 
االدوية وعقود التأمني الصحي 
للموظفــني الكويتيــني وغيــر 
الكويتيني باإلضافة ملصاريف 
الســلكني  ألعضــاء  العــالج 
والقنصلــي  الديبلوماســي 
واملوظفني اإلداريــني بالديوان 
الديبلوماســية  والبعثــات 

باخلارج.
ثالثا - وزارة الدفاع

املنـافـــع   - السابـــع  البــاب 
االجتماعية: اخلدمات الصحية 
باخلــارج (املواطنــني): اعتمد 
مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ دينار، ولم يرد 
باملذكرة اإليضاحية للميزانية 
أي توضيح سوى قيد بان يتم 
االلتزام بعدم اصدار اي قرارات 
للعالج باخلارج قبل التحقق من 
وجود اعتماد مالي لتغطية ذلك.
عــالج طبي: اعتمــد مبلغ 
٢١٥٠٠٠ دينار ولم يرد باملذكرة 
اإليضاحيــة للميزانيــة أي 

توضيح

رابعا - وزارة الداخلية

البــاب الســابع - املنافع 
االجتماعية: اخلدمات الصحية 
باخلــارج (املواطنني): اعتمد 
مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ دينار، ميثل 
هــذا املبلــغ لعالج منتســبي 
وزارة الداخلية وذويهم خارج 

البالد.
عــالج طبي: اعتمــد مبلغ 
٣٠٠٠٠٠ دينار، ميثل هذا ملبلغ 
لعالج منتسبي وزارة الداخلية 

وذويهم خارج البالد.
الظواهر على هيكلية نفقات الرعاية 

الصحية 

وبعــد اســتعراض ما ورد 
من تفسيرات في تعميم وزارة 
املالية رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن 
دليــل احلســابات (االســاس 
النقــدي)، كذلــك مــا ورد في 
ميزانيات اجلهــات احلكومية 
املعنية مــن اعتمــادات مالية 
باحلسابات املخصصة للعالج 
بوجه عام، فما يلي اهم الظواهر 
على األسلوب الذي يتم التعامل 

معه بشأن موضوع العالج:
١ - تعدد اجلهــات احلكومية 
التــي تتولــى موضــوع ايفاد 
املواطنني باخلارج للعالج، وكما 
مت توضيحه سابقا فان عالج 

االجتماعي العينية. وتقدم في 
نفس الظروف التي تقدم فيها 
منافع املساعدة االجتماعية).

٣ - وفقــا لإليضــاح الــوارد 
مبيزانيــة وزارة اخلارجيــة 
العتمــاد اخلدمــات الصحيــة 
باخلــارج (املواطنــني) والذي 
نص على اآلتــي (اعتمد مبلغ 
٥٠٠٠٠٠ دينــار لتغطية عالج 
املواطنني باخلارج التي تشمل 
استشارات طبية وتكاليف إقامة 
في املستشفيات وثـمن االدوية 
واجور أطبــاء ونفقات اخرى 
تتم طبقا للقــرارات الصادرة 
بشأن كل حالة على حدة)، فانه 
لم يتبني فيما إذا كان االعتماد 
مخصصا بشكل مطلق وفقا ملا 
هــو معتمد في ميزانية وزارة 
الصحة او ان املقصود به لنفقات 
العالج الطارئة املواطنني اثناء 
تواجدهم باخلارج ألي غرض 

كان.
٤ - وجود تباين في اإليضاحات 
الواردة العتمــادات اخلدمات 
الصحية باخلارج (مواطنني) 
احلكوميــة  اجلهــات  فــي 
املذكــورة، فــورد فــي وزارة 
الصحة النص اآلتي (لتغطية 
عــالج املواطنــني باخلــارج 
وتتمثــل في تكاليــف اإلقامة 
باملستشــفيات واجور العالج 
وقيمة االدويــة والفحوصات 
الطبية ومخصصات املرضى 
واملرافقــني وبــدل االنتقــال 
وأخــرى)،  الســفر  وتذاكــر 
وورد فــي وزارة اخلارجيــة 
النــص اآلتــي (لتغطية عالج 
املواطنني باخلارج التي تشمل 
استشارات طبية وتكاليف إقامة 
في املستشفيات وثـمن االدوية 
واجور أطباء ونفقات اخرى تتم 
طبقا للقرارات الصادرة بشان 
كل حالة على حدة)، وورد في 
وزارة الدفاع النص اآلتي (يتم 
االلتزام بعدم اصدار اي قرارات 
للعالج باخلارج قبل التحقق 
من وجود اعتماد مالي لتغطية 
ذلك)، وورد في وزارة الداخلية 
النــص اآلتي (ميثل هذا املبلغ 
لعالج منتسبي وزارة الداخلية 

وذويهم خارج البالد).
٥ - ويســري التبايــن الوارد 
فــي الفقــرة الســابقة أيضــا 
علــى حســاب العــالج الطبي 
الــوارد ضمــن الباب الســابع 
(٢٧٣٢٠١٠١ املنافع االجتماعية 
النقديــة املقدمــة مــن اربــاب 
العمــل - عالج طبــي)، فورد 
في وزارة الصحة النص اآلتي 
(تغطية تكاليف عالج موظفي 
البعثات باملكاتب الصحية في 
اخلارج وعائالتهم)، وورد في 
وزارة اخلارجية النص اآلتي 
النفقات  (تغطيــة مصاريــف 
الالزمة لعالج موظفي البعثات 
التمثيلية في اخلارج وعائالتهم 

البــاب األول (٢١٢٢٠٢٠١ تأمني 
صحي إلطفائيي اإلدارة العامة 

لإلطفاء).
٨ - عــدم وجــود مبــررات 
موضوعيــة فــي التفرقــة في 
بــني  احملاســبية  املعاجلــة 
مــا يقــدم للموظفــني غيــر 
الكويتيــني باجلهة احلكومية 
من تأمني صحي، فتكلفة التأمني 
الصحي الذي تتحملها اجلهة 
احلكوميــة للموظفــني غيــر 
الكويتيني والتــي تدفع داخل 
الكويــت فيدرج ضمــن الباب 
األول (٢١٢٢٠١٠١ تأمني صحي 
لغير الكويتيــني)، اما فتكلفة 
التأمني الصحي الذي تتحملها 
اجلهة احلكومية للموظفني غير 
الكويتيــني والتي تدفع خارج 
الكويت (املكاتــب التمثيلية) 
فيــدرج ضمن الباب الســابع 
(٢٧٣٢٠١٠١ املنافع االجتماعية 
النقدية املقدمة من ارباب العمل 

- عالج طبي).
تكلفــة  وحــدة  عــدم   -  ٩
البعثات حيث مت فصل تكلفة 
الطلبــة واملوظفــني املبتعثني 
وتكلفة العــالج اخلاصة بهم، 
حيــث ادرجت تكلفــة العالج 
ضمن الباب الســابع (املنافع 
االجتماعية) كما أدرجت تكلفة 
البعثــات (طلبــة وموظفني) 
ضمن الباب الثامن (مصروفات 
وحتويالت أخــرى)، في حني 
متــت معاجلــة وحــدة تكلفة 
املبتعثــني للعالج  املواطنــني 
باخلارج بحيــث متت حتميل 
نفس الباب بكل ما يتعلق بهم 
مــن تكاليف، وكمــا هو احلال 
أيضا بالنســبة للموفدين في 
مهمات رسمية، فإن عدم ادراج 
تكلفة عالج الطلبة واملوفدين 
في نفس الباب الثامن ال يحقق 
وحدة التكلفة ملوضوع بعثات 

الطلبة واملوظفني باخلارج.
الكويتيــون  يتمتــع   -  ١٠
بالتأمني الصحي  املتقاعــدون 
وذلــك اســتنادا الــى القانون 
١١٤ لســنة ٢٠١٤ بشان التأمني 
املواطنــني  علــى  الصحــي 
املتقاعدين، حيث نصت املادة 
من القانون على االتي (تسري 
أحكام هذا القانون على املواطنني 
املتقاعدين املسجلني باملؤسسة 
العامــة للتأمينات االجتماعية 
ويجوز إضافة شــرائح أخرى 
بقرار يصدره الوزير)، وتتحمل 
وزارة الصحــة مبوجــب هــذا 
القانون تكلفة تنفيذ هذا القانون 
وكذلك تكلفــة إدارته، وقد بدا 
تنفيذ هــذا القانون ومت رصد 
االعتمادات املالية اخلاصة بذلك 
بوزارة الصحة، ووفقا ملا ورد 
باملذكرة اإليضاحية للقانون فان 
الشريحة املستهدفة هي شريحة 
املتقاعدين باعتبارهم الشريحة 
األحوج إلى التأمني الصحي من 
جانب الدولــة حتى توفر لهم 
بدائل متويلية، مساهمة منها 
في زيــادة النفقــات الصحية 
امللقاة على عاتقهم، باإلضافة 
إلى العمل على توسيع قاعدة 
مشاركة القطاع اخلاص في أداء 
اخلدمــات الصحية للمواطنني 
املتقاعدين. وحيث ان الشريحة 
املستهدفة من هذا القانون هي 
املتقاعديــن، فكان  املواطنــني 
االجدر ان من يقوم بإدارة هذا 
املوضوع هي املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية نظرا ألنها 
معنية برعاية هذه الشــريحة 
ضد اخطار الشيخوخة والعجز 
واملــرض اســتنادا الــى االمر 
االميري بالقانون رقم ٦١ لسنة 
١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات 
االجتماعيــة هــذا مــن جانب، 
ومــن جانــب اخر ففــي نفس 
الوقت التي يســمح به لبعض 
الوزارات كاخلارجية والدفاع 
والداخلية بــإدارة نظام عالج 
املواطنني باخلارج في ظل وجود 
وزارة مختصــة ممثلة بوزارة 
الصحــة العامة، تقــوم وزارة 
الصحــة بإدارة نظــام التأمني 
الصحي للمواطنني املتقاعدين 
في ظل وجود مؤسسة حكومية 
مختصة في شؤون املتقاعدين، 
هــذا باإلضافــة الى انــه وفقا 
الســابقة  للواقــع والتجربــة 
لوزارة الصحة تبني عدم وجود 
اإلمكانات الالزمــة إلدارة مثل 
هذا النظــام وذلك عند ادارتها 
لنظــام التأمــني الصحي لغير 
الكويتيــني من خالل شــركات 
التأمني، في حني ان املؤسســة 
العامــة للتأمينات االجتماعية 
كونها كمؤسســة عامــة تدير 
شــؤونها املاليــة علــى النمط 
التجاري وفقا ألحكام املرسوم 
بقانــون رقــم ٣١ لســنة ١٩٧٨ 
بشــان قواعد اعداد امليزانيات 
العامة والرقابة عليها واحلساب 
اخلتامي فإنها تتمتع بتلك امليزة 
التي تنفرد عن وزارة الصحة 
كونها مرفقا عاما يدار على منط 

حكومي بحت.

ســواء كانت التغطية محليا 
أو خارجيا.

اآلثار املالية لتلك التشريعات 
املنظمة للرعاية الصحية

وفيمــا يتعلــق باآلثــار 
املالية لتلك التشــريعات فإن 
املاليــة ترصــد  االعتمــادات 
لتغطيــة تكاليــف اخلدمات 
الصحية في ميزانيات اجلهات 
املعنية، فوفقا لتعميم وزارة 
املالية رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن 
دليل احلســابات (االســاس 
النقدي) فتكاليف العالج بوجه 
عام تدرج بحســابات متعدد 
ومختلفة وضمن مجموعات 
مختلفــة، وهي علــى النحو 
التالي: الباب األول (تعويض 

العاملني):
التأمــني الصحــي لغيــر  ٭ 
املدفوعة  املبالــغ  الكويتيني: 
مقابل تقــدمي خدمات صحية 
لألجانب املقيمني في البالد من 

خالل التأمني الصحي.
٭ التأمني الصحي للكويتيني 
(تأمني إلطفائيي اإلدارة العامة 
لإلطفــاء): لتغطيــة النفقات 
املدفوعــة للتأمــني الصحــي 
لرجال اإلطفــاء باإلدارة دون 
افراد اســرهم مبوجــب قرار 
مجلــس الــوزراء رقــم ٦٦٢ 

لسنة ٢٠١٣.
(املنافــع  الســابع  البــاب 

االجتماعية):
٭ التأمني الصحي للمتقاعدين: 
يحمل هذا البند النفقات التي 
تتحملهــا اجلهــة احلكومية 
نظيــر التقاعــد مع شــركات 
التغطيــة  التأمــني بغــرض 
التأمينية الصحية للمواطنني 
املتقاعدين استنادا الى املرسوم 
بالقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٤ 
بشــأن التأمــني الصحي على 

املواطنني املتقاعدين.
٭ اخلدمات الصحية باخلارج 
(للمواطنني): يحمل هذا النوع 
نفقات عالج املواطنني باخلارج 
العــالج  ويشــمل تكاليــف 
واستشارات طبية وتكاليف 
إقامة في املستشفيات وثـمن 
ادويــة وأجور أطباء ونفقات 
أخــرى تتــم طبقا للقــرارات 

الصادرة بهذا الشأن.
٭ اخلدمات الصحية باخلارج 
(للطلبة واملبعوثني): يحمل 
هذا النوع نفقات عالج الطلبة 
واملبعوثني باخلارج ويشمل 
تكاليف العالج من استشارات 
طبيــة وتكاليــف اإلقامة في 
املستشــفيات وثـــمن أدوية 
وأجور أطباء ونفقات أخرى 
تتم طبقا للقرارات الصادرة 

بهذا الشأن.
٭ عــالج طبــي: يحمــل هذا 
النوع النفقات الالزمة لعالج 

وثيقة اإلصالحات املالية تعالج فقط حتديد سقف الصرف على العالج باخلارج ولم تتناول معاجلة االختالالت الهيكلية ملصروفات العالج باخلارج
الدستور هو اإلطار التشريعي لتوفير الرعاية الصحية حيث كفل الرعاية الصحية للمواطنني وبناء عليه صدرت تشريعات متعددة لتنظيم تلك الرعاية

انعكاس املمارسة الفعلية لتنفيذ تشريعات بعض اجلهات احلكومية املتعلقة بالرعاية الصحية ال يتسق مع جوهر التشريعات 
الصادرة بشأنها مما خلق خلطًا بني مفهوم الرعاية الصحية للمواطن والرعاية الصحية كميزة عينية للموظف

الرعاية الصحية للمتقاعدين إدارتها أقرب إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية منها إلى وزارة الصحة استنادًا إلى قانون إنشاء املؤسسة

هناك تعددية باجلهات احلكومية التي توفر الرعاية الصحية 
للمواطنني باخلارج مما أفقد مركزية وزارة الصحة في اإليفاد 

للعالج باخلارج والرقابة عليها وظهور بعض السلبيات

االختالالت الهيكلية ملصروفات العالج أفرزت عددًا 
من الظواهر منها ما يتعلق بتعدد اجلهات املنفذة للرعاية 

الصحية  ومنها ما يتعلق بالتباين في تفسيرات بنود امليزانية

تضمنت وثيقة اإلصالحات املالية 

التي اعتمدها مجلس الوزراء عددا من 

اإلجراءات التي من ضمنها تخفيض بند 

العالج في اخلارج بنسبة ٥٠٪، وكذلك 

إعادة النظر في سقف التغطية من نظام 

التأمني الصحي للمتقاعدين (عافية)، وان 

مثل تلك اإلجراءات ستساهم بال شك في 

تقليص نفقات العالج من حيث االعتمادات 

التي ستتحملها املوازنة العامة للدولة، اال 

ان تلك اإلجراءات ستعالج فقط حتديد 

سقف الصرف على تلك النفقات، ولم 

تتناول اإلجراءات حتليل نفقات العالج 

بوجه عام ومــن ثمة معرفة حجم تلك 

النفقات وصوال الى إيجاد معاجلات شاملة 

ملثل تلك النفقات، وهذا ما سأوضحه في 

هذه الدراسة التحليلية اخلاصة والتي 

تتناول تلك املسألة:

معاجلة الظواهر على هيكلية نفقات الرعاية الصحية 
وعلى ما سبق ذكره يتبني وجود اختالالت في 
هيكلية مصروفات العالج بوجه عام ومصروفات 
العالج باخلارج بوجه خاص، االمر الذي انعكس 
على االعتمــادات املالية املرصودة لهذا الغرض 
وإدارة تلــك االعتمادات، مــا يؤثر على حتديد 
التكلفة احلقيقية لكل نوع من أنواع العالج وعلى 
وجه اخلصوص تكلفة عالج املواطنني باخلارج، 
السيما في ظل تعدد اجلهات احلكومية التي تدير 

هذا املوضوع وغياب مركزية ادارته.
لذلك، فانه يستلزم ضرورة إعادة النظر في 
تبويب مصروفات العالج بأنواعه وفق أســس 
موضوعية تتفق مع دليل احلســابات وبشكل 
مدروس وان تطلب ذلك اجراء تعديالت هيكلية 
وتشريعية ملعاجلة مثل تلك االختالالت، ونرى 

في هذا الشأن اآلتي:
أوال: إدارة نظام العالج باخلارج بشكل مركزي 
ســواء كان من يتمتع بتلك اخلدمة مواطنني او 

موظفني يتمتعون بها كميزة عينية منحها لهم 
القانون، على ان تتولى وزارة الصحة العامة إدارة 
هذا النظام وفقا للمرسوم الصادر بشأن الوزارة، 
حيث ان وجود تشريع مينح اخلدمات الصحية 
ملوظفي اية جهة حكوميــة ال يعني بالضرورة 
منحها تشريعيا إدارة تلك اخلدمات، وهنا يجب ان 
نفرق بني حتمل اجلهة احلكومية املعنية لتكاليف 
اخلدمات الصحية ملوظفيها وبني ادارة اخلدمات 

الصحية.
ثانيا: نظرا حلجم التكاليف التي تكبدها الدولة 
في شان عالج املواطنني باخلارج، وما يترتب على 
إدارة اخلدمات الصحية باخلارج من مصاريف 
تشغيلية تتمثل بأجور العاملني على ادارته، وكذلك 
ما يســتلزم من خدمات ومستلزمات متنوعة، 
وفي ظل استمرار الدولة في توفير هذه اخلدمات 
وزيادة مخصصاتها والتي تضاهي ميزانية عدد 
من اجلهات احلكومية ببرامجها املختلفة، فان عدم 

تخصيص برنامــج منفصل للخدمات الصحية 
باخلــارج ال يعكس مقدار التكلفة احلقيقة ملثل 
هذه اخلدمات كما ال ميكن الدولة من احلصول 
على بيانات مالية دقيقة على تكلفة تلك اخلدمات 

لتقييم أدائها املالي والفني في نفس الوقت.
ثالثا: إعــادة تصنيف اعتمادات مصروفات 
اخلدمات الصحية بأنواعها وذلك مبا يتفق مع 
تعميم وزارة املالية رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن دليل 
احلسابات (االساس النقدي)، حيث ان هناك فرقا 
واضحا بني اخلدمات الصحية املقدمة للمواطن 
بوجه عام واخلدمات الصحية املقدمة للموظف 
كميزة عينية تــدرج ضمن الباب األول، بغض 
النظر ان كانت بصيغة تأمني ام حتمل تكاليف 
ألنها مرتبطة بتكلفــة املوظف وما يتغاضاه او 
تتحمل اجلهة احلكومية من نفقات سواء كان ذلك 
نقدا ام عينا، وكذلك اخلدمات الصحية املقدمة 

من ارباب العمل.

رابعا: معاجلة التفسيرات الواردة لالعتمادات 
املالية املتعلقة بالعالج بني اجلهات احلكومية املدرجة 
لها مثل تلك االعتمادات ســواء املتعلقة بعالج 
املوظفني واسرهم او املتعلقة باخلدمات الصحية 
باخلارج املقدمة للمواطنني، بهدف توحيدها مبا 
يتفق مع األغراض املخصصة لها طاملا هي تقدم 

ذات األغراض في تلك اجلهات.
خامسا: إعادة النظر في تصنيف تكلفة عالج 
الطلبة واملوظفــني املبتعثني بحيث تصنف مع 
مصروفات بعثات الطلبة واملوظفني حتقيقا لوحدة 
التكلفة وألغراض التحليل والرقابة على اعتمادات 

ومصروفات هذا النوع من اخلدمات.
سادسا:  إعادة النظر في القانون ١١٤ لسنة ٢٠١٤ 
بشأن التأمني الصحي على املواطنني املتقاعدين 
من حيث اناطة االشراف على تنفيذ هذا القانون 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بدال من 

وزارة الصحة.
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