ترتيبات الحوكمة الخاصة بالنظم الصحية في البلدان منخفضة الدخل :نظرة عامة عن االستعراضات المنهجية

هريرا سي إيه  ،وليني إس  ،بولسني إي  ،سيابوين إيه  ،اوبيو إن  ،بانتوجا يت  ،رادا جي  ،يوسوجني سي إس ،باستياس جي  ،غارسيا ماريت سي  ،اووونوو سي يي  ،بياالواا يب  ،اووسمان
إيه دي
لغة واضحة موجزة
آثار ترتيبات الحوكمة للنظم الصحية في البلدان منخفضة الدخل
ما هو الهدف من هذه النظرة العامة ؟
اهلوف من هذه الاظرة العامة لكوورين هو تقومي ملخص واسع ملا هو معروف عن اآلثار الاامجة عن ترتيبات احلوومة املختلفة للاظم الصحية يف البلوان ماخفضة الوخل.
وتستاو هذه الاظرة العامة إىل  19استعراضاً ماهجياً متصل باملوضوع .وقو حبثت هذه االستعراضات املاهجية عن دراسات قيمت ينواعاً خمتلفة من ترتيبات احلوومة .ومشلت االستعراضات ما
جمموعه  172دراسة.
هذه الاظرة العامة هي واحوة من سلسلة من يربعة استعراضات يجرهتا ووورين لتقييم ترتيبات الاظام الصحي.
النتائج الرئيسية
ما هي اآلثار المترتبة على الطرق المختلفة لتنظيم السلطة والمساءلة في ما يتعلق بالسياسات الصحية؟
الاتائج الرئيسية املستخلصة من ثالثة استعراضات :
 قو يؤدي التعاون بني الوواالت الصحية احمللية والوواالت احلكومية احمللية األخرى إىل اختالف طفيف يو معووم يف الصحة البونية يو نوعية احلياة (دليل ماخفض اليقني)؛ فرض قيود على األدوية اليت تسودها نظم التأمني الصحي رمبا يقلل استخوام هذه األدوية واإلنفاق عليها (دليل متوسط اليقني)؛ من غري املؤوو ين تقلل توخالت ماع االحتيال والكشف عاه والتصوي له من االحتيال على الرعاية الصحية واإلنفاق املتصل بذلك (دليل ماخفض اليقني للغاية).ما هي اآلثار المترتبة على الطرق المختلفة لتنظيم السلطة والمساءلة للمنظمات؟
الاتائج الرئيسية املستخلصة من ثالثة استعراضات :
حتسن الاتائج الصحية للسكان
 ميكن للجهات املتعاقوة غري احلكومية وغري الرحبية اليت تقوم خومات صحية ين تزيو من إمكانية احلصول علي هذه اخلومات واالستفادة ماها  ،وين ّوختفض إنفاق األسر علي الصحة (دليل ماخفض اليقني) .ومل يتوفر يي دليل على ين التعاقو اخلارجي وان يوثر فعالية عن استعمال هذه األموال من قطاع الوولة.
ما هي اآلثار المترتبة على الطرق المختلفة لتنظيم السلطة والمساءلة في ما يتعلق باألدوية والتقنيات ؟
الاتائج الرئيسية املستخلصة من ثالثة استعراضات :
 الاظم اليت تصادق فيها ماظمة الصحة العاملية على شروات تصايع األدوية (التأهيل املسبق) وتسجيل األدوية (اليت تقوم فيها السلطات التاظيمية الطبية بتقييم مصاّعي األدوية للتأوو مناستيفائهم للمعايري الوولية) ،قو تقلل من نسبة األدوية غري املستوفية للمواصفات يو األدوية املزيفة (دليل ماخفض اليقني)؛
 قو يؤدي حتويو احلو األق صى لسواد الصيوليات اليت تصرف يدوية مشاهبة مغطاة بالتأمني إىل ايادة استخوام األدوية اجلايسة ورمبا يقلل من استخوام األدوية ذات األمساء التجارية (دليلماخفض اليقني) ،ولکن من غري املؤکو ين ھذا الاهج سيؤثر علی املبلغ اإلمجايل الذي يافق علی األدوية (دليل ماخفض اليقني للغاية)؛
 يؤدي اإلعالن املباشر املوجه للمستهلك إىل ايادة طلبات الااس يف احلصول على األدوية وايادة يعواد الوصفات الطبية املعطاة (دليل عايل اليقني).ما هي اآلثار المترتبة على الطرق المختلفة لتنظيم السلطة والمساءلة في ما يتعلق بمقدمي الرعاية الصحية؟
الاتائج الرئيسية املستخلصة من سبعة استعراضات :
 -قو تزيو برامج التوريب ملويري الاظم الصحية يف املقاطعات معرفتهم بعمليات التخطيط ومهاراهتم يف الرصو والتقييم (دليل ماخفض اليقني)؛

 رمبا يؤدي خفض القيود املفروضة على اهلجرة للبلوان مرتفعة الوخل إىل ايادة هجرة املمرضني من ذوي الوخل املاخفض واملتوسط إىل هذه البلوان (دليل متوسط اليقني)؛ من غري املؤوو ين يؤدي التفتيش من هيئة خارجية على التزام نظام الرعاية الصحية مبعايري اجلودة إىل حتسني االلتزام يو جودة الرعاية يو معوالت العووى املكتسبة يف املرافق الصحية يفاملستشفيات (دليل ماخفض اليقني للغاية).
ما هي اآلثار المترتبة علي الطرق المختلفة لتنظيم مشاركة أصحاب المصلحة في إدارة الخدمات الصحية ؟
فيما يلي الاتائج الرئيسية املستخلصة من يربعه استعراضات:
 رمبا تؤدي جمموعات التعلم والعمل القائمة علي املشاروة الاسائية إىل حتسني بقاء املواليو اجلود على قيو احلياة (دليل متوسط اليقني) وميكن ين حتسن بقاء األمهات على قيو احلياة (دليلماخفض اليقني)؛
 قو يؤدي اإلفصاح عن بيانات األداء املتعلقة جبودة نظام التأمني الصحي للجمهور إىل ين خيتار الااس خططاً صحية ذات تقييمات يفضل للجودة يو ين يتجابوا اخلطط ذات الورجاتاألسوي يف التقييم وقو يؤدي هذا إىل حتسياات طفيفة يف الاتائج السريرية خلطط التأمني الصحي (دليل ماخفض اليقني) .
 قو يؤدي اإلفصاح عن بيانات األداء املتعلقة جبودة املستشفى للجمهور إىل اختالف طفيف يو إىل عوم اختالف يف اختيار الااس للمستشفيات (دليل ماخفض اليقني) ،ورمبا يشجعاملستشفيات علی تافيذ ينشطة لتحسني اجلودة (دليل متوسط اليقني) وقو يؤدي إلی حتسياات طفيفة يف الاتائج السريرية للمستشفى (دليل ماخفض اليقني)؛
 اإلفصاح عن األداء الفردي ملقومي الرعاية الصحية إىل اجلمهور رمبا يقود الااس إىل حتويو مقومي اخلومات الذين لويهم تقييمات يفضل للجودة (دليل متوسط اليقني).مل تقييم يي دراسة اآلثار املرتتبة على مشاروة يصحاب املصلحة يف القرارات السياساتية والتاظيمية.
ما مدى تحديث هذه النظرة العامة؟
حبث املؤلفون عن املراجعات املاهجية اليت نشرت حىت تاريخ  17وانون األول/ديسمرب .2016
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