الترتيبات المالية في النُّظُم الصحية في البلدان المنخفضة الدخلُ :مـلخص عام لالستعراضات المنهجية

تشارلز شي وايسونج ،إليزابيث جي بولسني ،سيمون لوين ،أوجستني سيابوين ،كريستيان إيه هرييرا ،نيوتن أوبيو ،توماس بانتوجا ،جابرييل رادا ،وأندرو
دي أوكسمان
مبسط اللغة
موجز ّ

الترتيبات المالية في النُّظُم الصحية في البلدان المنخفضة الدخل
ما المقصود من هذا الملخص العام؟

يهدف ملخص شبكة كوكرين الدولية إىل تقدمي موج ٍز و ٍ
اف ملا هو معروف عن اآلثار النامجة عن الرتتيبات املالية املختلفة يف النُّظُم الصحية يف البلدان
املنخفضة الدخل.
عما توافر من دراسات قيّمت األمناط
كل على حدةّ ،
ويستند ال ُـملخص العام إىل  15استعراضاً منهجياً .وقد حبثت تلك االستعراضات املنهجيةٌ ،
ال ُـمتباينة للرتتيبات املالية اليت تقع ضمن نطاق املسألة حمل االستعراض .ومشلت االستعراضات عدداً من الدراسات بلغت يف جمملها  276دراسةً.
وهذا ال ُـملخص العام هو واحد ضمن سلسلة تضم أربعة ملخصات عامة اضطلعت هبا شبكة كوكرين الدولية لتقييم الرتتيبات ال ُـمختلفة للنظام
الصحي.
النتائج الرئيسية
ما هي اآلثار المترتبة على مختلف األساليب ال ُـمتّبعة لجمع األموال من أجل سداد تكاليف الخدمات الصحية؟
حبث استعراضان عن الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع وتوصال إىل النتائج التالية:

تغري الرسوم بالنسبة للمستخدمني واملرتتبة على االستفادة باخلدمات واإلنصاف تفتقد إىل اليقني (بيّنات متدنية اليقني)
 اآلثار النامجة عن ّ ليس هناك ما يقطع يقيناً بأن املساعدة ال ُـمقدمة مبوجب مبادئ باريس (امللكية ،واملواءمة ،والتنسيق ،واإلدارة من أجل النتائج ،واملساءلة املتبادلة)حتسن الصحة إذا قورنت باملساعدة ال ُـمقدمة دون التقيد بتلك املبادئ (بيّنات متدنية اليقني).
تؤدي إىل ّ
ما هي اآلثار المترتبة على مختلف نُظُم التأمين؟
وتوصل للنتائج التالية:
أحد االستعراضات املنهجية حبث عن الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع ّ
 التأمني الصحي املرتكز على اجملتمعات قد يزيد من انتفاع األشخاص باخلدمات (بيّنات منخفضة اليقني) ،غري أنه ال يوجد ما يقطع يقيناً بتأثريذلك على صحة األفراد.
 ليس هناك ما يقطع يقيناً بأن التأمني الصحي االجتماعي يزيد من قدرة األشخاص على االنتفاع باخلدمات (بيّنات متدنية اليقني).ما هي اآلثار المترتبة على مختلف األساليب ال ُـمتبعة لسداد تكاليف الخدمات الصحية؟

أحد االستعراضات املنهجية حبث عن الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع وتوصل للنتائج التالية:

حتسن أدائهم كماً وكيفاً.
 -ليس هناك ما يقطع يقيناً بأن زيادة مرتبات العاملني الصحيني يف القطاع العام تؤدي إىل ّ

ما هي اآلثار المترتبة على مختلف أنواع الحوافز المالية الممنوحة لمتلقي الرعاية؟
حبثت ستة استعراضات منهجية عن الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع وتوصلت للنتائج التالية:
حيسن من مواظبتهم على التداوي طويل األمد (بيّنات منخفضة اليقني) ،غري أنه ال يوجد ما يقطع يقيناً بأن
 منح احلوافز ملتلقي الرعاية الصحية قد ّحتسن من صحة األفراد.
تلك احلوافز ّ

 من الـمحتمل أن يدفع منح حاف ٍز ٍالسل (بيّنات متوسطة
وحيد ملتلقي الرعاية الصحية مزيداً من األشخاص إىل العودة لبدء أو استئناف التداوي من ُّ
ُ
ُ
السل فإهنا ترتاوح بني املنخفضة واملتدنية.
اليقني) .وفيما يتعلق بيقينية البيّنات املتعلقة بسائر أنواع احلوافز املمنوحة ملتلقي الرعاية من مرض ُّ
 من الـمحتمل أن تؤدي برامج التحويل النقدي املشروط (إعطاء النقود ملتلقي الرعاية شريطة أن يبادروا إىل اختاذ إجر ٍاء ٍحمدد لتحسني صحتهم) إىل
ُ
زيادة انتفاع األفراد باخلدمات (بيّنات متوسطة اليقني) ،لكن يرتتب على هذا األمر تأثريات متفاوتة على صحة األفراد.

 قد حي ّسن استخدام القسائم من استفادة األفراد من اخلدمات الصحية (بيّنات منخفضة اليقني) ،ولكن يرتتب على هذا األمر ثثار متفاوتة علىصحة األفراد (بيّنات منخفضة اليقني).
 من ال ُـمحتمل أن يؤدي استخدام توليفة من فرض احلد األقصى والتأمني ال ُـمشرتك إىل حدوث اخنفاض طفيف يف االستخدام اإلمجايل لألدوية(بيّنات متوسطة اليقني) وزيادة االستفادة من اخلدمات الصحية (بيّنات منخفضة اليقني) .أما فيما يتعلق بيقينيّة البيّنات الدالة على تأثري سائر
التوليفات من قبيل الغطاء التأميين ،أو التأمني املشرتك ،أو املدفوعات املشرتكة ،أو احلدود القصوى ،فإهنا ترتاوح بني املنخفضة واملتدنية.
 يرتتب على احلدود املفروضة على املبالغ اليت تسددها هيئات التأمني يف مقابل احلصول على جمموعات خمتلفة من األدوية (التسعري املرجعي،والتسعري األقصى ،والتسعري القياسي) ثثار متفاوتة على ما ينفقه املرضى وهيئات التأمني على الدواء ،فضالً عن استخدام األدوية املوسومة بعالمة
جتارية واألدوية اجلنيسة.
ما هي اآلثار المترتبة على مختلف أنواع الحوافز المالية الممنوحة للعاملين الصحيين؟
حبثت مخسة استعراضات منهجية عن الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع وتوصلت إىل النتائج التالية:
حتسن أداء العاملني الصحيني ،أو انتفاع األفراد باخلدمات ،أو صحة األفراد ،أو
 ليس هناك ما يقطع يقيناً بأن الدفع يف مقابل األداء يؤدي إىل ّاستخدام املوارد يف البلدان املنخفضة الدخل (بيّنات متدنية اليقني).
حتسن جودة الرعاية ال ُـمقدمة من أطباء الرعاية األولية أو إحالة
 ليس هناك ما يقطع يقيناً بأن احلوافز املالية املمنوحة للعاملني الصحيني تؤدي إىل ُّمرضى العيادات اخلارجية من الرعاية األولية إىل الرعاية الثانوية (بيّنات متدنية اليقني).
 ليست هناك حبوث دقيقة تقيّم تأثري احلوافز (من قبيل املنح النقدية أو الدراسية املرتبطة مبكان املمارسة مستقبالً ،أو بدالت اخلدمة الريفية) علىتعيني العاملني الصحيني يف املناطق النائية.
 ليس هناك ما يقطع يقيناً بأن منح احلوافز للعاملني الصحيني قد يدفع مزيداً منهم إىل البقاء يف األماكن الناقصة اخلدمات (بيّنات متدنية اليقني). ليست هناك دراسات تقيّم ثثار التدخالت املالية املرتتبة على تنقُّل العاملني الصحيني بني مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع اخلاص يفالبلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.
الحكم على حداثة المعلومات الواردة في هذا ال ُـملخص العام؟
إلى أى مدى يمكن ُ
حبث املؤلفون عن االستعراضات املنهجية اليت نُشرت حىت  17كانون األول/ديسمرب .2016
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