تقديم الرعاية لمرضى السرطان
بأسعار معقولة 				
تحد أمام نظم الرعاية الصحية
ٍ
تقرير منتدى تقديم الرعاية لمرضى السرطان بأسعار
معقولة التابع لمؤتمر “ويش” 2015

روبرت توماس
رايان كاالهان
ريتشارد بارتليت
جودي جيسلر

تقديم الرعاية لمرضى السرطان
بأسعار معقولة 				
تحد أمام نظم الرعاية الصحية
ٍ
تقرير منتدى تقديم الرعاية لمرضى السرطان بأسعار
معقولة التابع لمؤتمر “ويش” 2015

تقديم الرعاية لمرضى السرطان

01

المحتويات
0٣
0٤
0٦
0٨
1٤
1٩
٢٠
٣٢
٣٤
٣٥

مقدمة

الملخص التنفيذي

السرطان في نظام الرعاية الصحية العالمي

التكاليف الحالية لرعاية مرضى السرطان واستشراف آفاق المستقبل

				
األسباب األساسية لإلنفاق الزائد ونمو اإلنفاق في المستقبل:
تحدي قيمة عالج السرطان

العواقب المحتملة لفشل مواجهة تحدي كلفة العالج

رؤية حول القدرة على تحمل التكاليف

تقديم الرعاية لمرضى السرطان بأسعار معقولة :خارطة العمل

شكر وتقدير

المراجع

البروفيسور اللورد دارزي

البروفيسور روبرت توماس

02

تقديم الرعاية لمرضى السرطان

مقدمة
ثمة حقيقة صارخة علينا مواجهتها مفادها أن تكاليف الرعاية الصحية لمرضى السرطان ال تتوفر لمعظم المرضى
وكذلك للعديد من جهات سداد تكاليف العالج وجميع الحكومات على نحو متزايد .فتلك مشكلة حقيقية
وملحة تكتنف جميع أنحاء العالم .كما ال يمكن على اإلطالق تحمل تكاليف الرعاية الجيدة لمرضى السرطان في
الدول محدودة الموارد .أما الدول ذات الدخل المرتفع فتبرز فيها تحديات مختلفة تتعلق بالقدرة على تحمل
تكاليف رعاية مرضى السرطان واستدامة هذه الرعاية .ويتوقع أن تتصاعد وتيرة هذه التحديات في المستقبل.
ال تقتصر مشكلة تحمل تكاليف العالج على مرض السرطان لكنه غالبً ا ما يصعب التنبؤ به ويخلف عواقب
وخيمة .كما أن العالج والفحوصات الالزمة ،إن توفرت ،تكون مرتفعة التكاليف وقد تستمر لسنوات عديدة.
إنفاقا ،وكثيرً ا ما يؤدي تشخيصه إلى إفالس
ً
يعد مرض السرطان من أعلى األمراض
وفي العديد من البلدانّ ،
الشخص المصاب.
تتطلب معالجة هذه المشكلة الخوض في تعقيدات كبيرة في مختلف بيئات الرعاية الصحية .ترتبط القدرة على
أيضا على عوامل
تحمل تكاليف الرعاية الصحية بصورة وثيقة بقيمة العالج ،ليس هذا فحسب بل إنها تتوقف ً
الجودة والكفاءة واإلنصاف وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية .وهنا نتساءل  :هل يمكننا تقديم
األدلة بشأن القدرة على تحمل التكاليف من منظور المريض ومن منظور النظم الصحية؟ كيف يمكننا معالجة
مسألة معدل اإلصابة بالسرطان والتي تتطلب دراسة اإلنفاق على الوقاية؟ إلى أي حد يمكننا تخطي الجانب
الصحي والنظر في القوانين الدولية التي تنظم تسعير األدوية؟ لقد سألنا أنفسنا :هل نستطيع إعداد تقرير
ينسحب على جميع اقتصاديات الصحة التي يواجه كل منها تحدياته المختلفة عن األخرى؟
وللتغلب على هذا التعقيد ،عكفنا على دراسة أفضل الممارسات الدولية في محاولة للوقوف على البرامج
المبتكرة التي من شأنها تحسين مستوى الرعاية الصحية لمرضى السرطان .ولم نهتم أثناء إعدادنا لهذه الورقة
البحثية بالتدابير الرامية إلى خفض التكاليف حصرً ا ،مثل تقليص عدد موظفي الدعم في المستشفيات أو خفض
بدل من ذلك على إيجاد حلول يمكن لصناع القرار تقديمها دون المساس
أسعار المشتريات .وانصب تركيزنا ً
بجودة الرعاية.
إننا ندرك ونحن نستشرف المستقبل أن مواجهة تحديات تحمل تكاليف العالج تتطلب مشاركة جادة من جانب
األطباء السريريين .فالتجارب الناجحة الواردة في هذه الورقة البحثية تؤكد هذه الحقيقة .ونختتم ورقتنا البحثية
بتقديم خطة عمل تحدد األولويات وتستند إلى مسارات المرضى ،ويمكن استخدامها في مختلف أماكن رعاية
مرضى السرطان .وتقوم خطتنا على تسخير المهام السريرية لتحقيق القيمة في مجال رعاية مرضى السرطان
من خالل تحقيق نتائج أفضل وتقديم خدمات متميزة للمرضى بتكاليف أقل.
لقد حظينا بشرف التعاون مع أعضاء منتدى مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية “ويش” لتقديم
التوصيات الواردة في هذه الورقة البحثية .ويحدونا األمل أن نتمكن ،عبر تعميم معارفنا الجماعية ،من تعزيز
الحوار العالمي واتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق القيمة في مجال رعاية مرضى السرطان.
البروفيسور اللورد دارزي
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية
مدير معهد االبتكار في مجال الصحة العالمية
البروفيسور روبرت توماس
رئيس مستشاري مرض السرطان
وزارة الصحة ،والية فيكتوريا ،أستراليا
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الملخص التنفيذي
تقدما بارزً ا أدى إلى تحسين أساليب فحص المرض وتشخيصه وعالجه وكذلك تعزيز
ً
أحرزت بحوث السرطان
مستوى المتابعة الالزمة للمرضى .كما أصبحت خبرتنا أفضل في توجيه أنظمتنا الصحية بحيث تركز على
احتياجات المرضى باتباع نهج المسار الموحد في الرعاية.
تخصص الدول موارد كبيرة لمنع انتشار مرض السرطان ،وخاصة من خالل اعتماد االبتكار والتكنولوجيا في
تقديم الرعاية الموجزة للحاالت المرضية الحادة .وتتراوح النسبة المخصصة للرعاية الصحية لمرضى السرطان
في الدول المتقدمة عالية الدخل بين  5و  7في المائة من تكاليف الرعاية الصحية ،إذ بلغت قرابة  290مليار
ويعد مرض السرطان في العديد من بلدان العالم أحد المجاالت الثالثة األكثر
ّ
دوالر في عام  2010وحده.
إنفاقا في مجال الرعاية الصحية.
ً
ويتوقع أن تزداد هذه التكاليف باضطراد في العديد من اقتصاديات الصحة بسبب ارتفاع معدالت اإلصابة
بهذا المرض ،وكذلك التحسن الذي يطرأ على حياة المصابين جراء العالج وما يقترن بذلك من تطاول فترات
العالج والمتابعة .يضاف إلى ذلك االرتفاع المتزايد في تكاليف العالج نفسه .وعلى الرغم من تسليمنا بأن
وأيضا
ً
ثمة تفاوتً ا كبيرً ا في تكاليف كل حالة بين بلد وآخر
أيضا أن ّ
اإلنفاق على السرطان أمر مبرر ،فإننا ندرك ً
ضمن كل بلد ،إذ إن النتائج المتحققة ال ترتبط بحجم اإلنفاق .وفي هذا السياق ،نعمل على اختبار فرضية
مبالغا فيه ،ونتساءل عما يمكن القيام به من أجل تحسين
ً
أن اإلنفاق على رعاية مرضى السرطان قد يكون
النظم الصحية ومواءمتها بحيث تصبح أكثر تركيزً ا على تحقيق القيمة ،أي الحفاظ على مستوى التقدم في
تحسين النتائج ،مع احتواء زيادة التكاليف.
تدرس هذه الورقة البحثية األسباب األساسية لإلنفاق الزائد بغية تحديد سبل تحقيق القيمة في مجال
رعاية مرضى السرطان وإصدار التوصيات الالزمة في هذا الشأن .ونقترح خطة عمل تضم أربعة مجاالت ذات
أولوية ،مدعومة بدراسات حاالت ،لتوجيه عملية تقديم قيمة أفضل في توفير الرعاية لمرضى السرطان
والمجتمع (انظر الشكل .)1
كما نقترح على النظم الصحية والممارسين الذين يواجهون هذا التحدي ،أن يعملوا على االستفادة من
اإلصالحات واالبتكارات الناشئة ،وأن يستفيدوا من اإلنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال رعاية مرضى
السرطان والتحكم بالمرض .كما نقترح عليهم أن يوجهوا جهودهم نحو الهدف الجوهري الجديد المتمثل
في توفير الرعاية لمرضى السرطان بأسعار معقولة.
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الشكل  :1األسباب األساسية لإلنفاق الزائد وخطة العمل المقترحة

معالجة األسباب األساسية لإلنفاق المفرط
•اإلفراط في العالج والتدخالت غير الضرورية
•الفصل بين القيمة وتبني التكنولوجيا
•عدم الفاعلية في تقديم خدمات عالج السرطان

 ...من خالل سياسات تعزز القيمة في تقديم الرعاية لمرضى السرطان
•ضمان تقديم الرعاية الشخصية التي تتمحور حول المريض من خالل إشراك األفراد في العناية بصحتهم
•توجيه عملية صنع القرار في البيئة السريرية بالمعلومات
•تخفيض تكاليف الرعاية مع الحفاظ على معايير الخدمة
•مكافأة النتائج والمهام السريرية التي تركز على المريض
معقدا يتطلب التغيير وترتيب األولويات في النظام الصحي بأكمله.
ً
إن تنفيذ هذه الخطة سيكون أمرً ا
ونظرً ا ألن هذه الخطة تركز على الجانب السريري ،فمن األهمية أن تراعي الجهات التي ستتولى تنفيذ هذه
الخطة ضرورة التواصل مع األطباء بشكل متسق وشامل وتوجيه الحدس المتأصل لديهم نحو تحسين
رعاية مرضاهم .إن تفعيل قوة المشاركة السريرية من خالل الهيئات المهنية والتثقيف الطبي والطب
يشكل عنصر التمكين األكثر أهمية في تعزيز القيمة في خدمات رعاية مرضى
ّ
األكاديمي والقيادة السريرية
ملحوظا في تنفيذ
ً
نجاحا
ً
السرطان .وكما ستالحظون في دراسات الحاالت التي أظهرت النظم الصحية فيها
مشروعات في مجاالت العمل األربعة ،فإن القيادة السريرية تضطلع بدور حاسم ومهم.
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السرطان في نظام الرعاية الصحية العالمي
جيدا .فاالتجاه المتصاعد
إن التحديات االقتصادية التي تواجه النظم الصحية في جميع أنحاء العالم معروفة ً
على المدى الطويل في اإلنفاق ،كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،جعل النظم الصحية في العديد من
جهودا متزايدة لمواجهة ما يسمى «المثلث الحديدي»
ً
البلدان في وضع غير مستقر .وتبذل النظم الصحية
المتمثل في ضبط التكاليف ،وتوسيع نطاق توفير الخدمات ،وتحسين النتائج .كما أن تراجع التمويل
الحكومي أدى إلى ازدياد التركيز على ضرورة تحقيق القيمة في الرعاية الصحية.
وفي الوقت نفسه ،أدت التنمية االقتصادية وارتفاع أعمار السكان في جميع أنحاء العالم إلى زيادة معدل
ومشتركا يهدد استدامة النظام الصحي .ويحتل مرض السرطان
ً
داهما
ً
يشكل خطرً ا
ّ
األمراض غير المعدية ،ما
قدر التحليل الذي أجرته
ثاني أكبر مساهم في أعباء األمراض غير المعدية ،ويزداد تأثيره باضطراد .كما ّ
كلية هارفارد للصحة العامة والمنتدى االقتصادي العالمي أن عام  2010شهد  13,3مليون إصابة جديدة
1
بالسرطان ،ويتوقع ارتفاع العدد إلى  21.5مليون حالة بحلول عام .2030
يزداد الضغط على الموارد المالية مع ارتفاع عدد اإلصابات .ويتفاقم هذا الضغط نظرً ا ألن عالج هذا
عاما بعد عام .فقد تصاعدت التكلفة المالية للعالج إلى درجة غير
المرض ،ألسباب عدة ،يصبح أكثر كلفة ً
مسبوقة في معظم البلدان المتقدمة ،ما يتطلب زيادة المخصصات في الموازنات الصحية ،كما هي الحال
في أمراض أخرى متزايدة االنتشار كالسكري والخرف.
تقدما في
ً
ال يقتصر هذا التحدي على البلدان ذات الدخل المرتفع .فمع تحقيق البلدان منخفضة الدخل
التصدي لألمراض المعدية ،يتزايد متوسط العمر المتوقع ،ما يعني أن المزيد من األفراد سيكونون عرضة
لألمراض غير المعدية التي تتطلب العالج ،ومنها السرطان .ومع تطور اقتصادات هذه الدول ،سيتحتم
عليها توفير نماذج جديدة ذات موارد استراتيجية لتوفير خدمات الرعاية الشاملة.
ولحسن الحظ ،تساعد اإلنجازات التكنولوجية والعالجية وتطور األنظمة الخدمية األخرى في ضمان تشخيص
سريع وأكثر دقة وتوفير خيارات عالجية أفضل بصورة متزايدة .ومنذ عام  ،1975ازداد معدل البقاء على قيد
الحياة لمدة خمس سنوات للمصابين بجميع أنواع السرطان في الواليات المتحدة من  48.9في المائة إلى
 68.3في المائة .كما أصبح المزيد من المصابين يعيشون حياة طبيعية بعد خضوعهم لعالج السرطان .وحتى
في حاالت اإلصابة التي ال يمكن الشفاء منها ،يمكن المحافظة على استقرار الحالة ومساعدة المرضى في
التعايش مع المرض لسنوات عديدة .غير أن كل هذا التقدم تطلّ ب تكلفة اقتصادية ،ومن الضروري اآلن
إعادة تركيز النقاش على سبل توفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة وفق إطار عمل أساسه القيمة.
تتمثل إحدى نقاط االنطالق المفيدة للعمل على مراقبة التكاليف ،في مراعاة مسار المريض الذي يعتبر
تجربة عالج المريض وحدة متكاملة في مجمل نظام الرعاية الصحية (انظر الشكل  .)2فلقد تمكن مستخدمو
هذا النهج من تحقيق الجودة ورفع مستوى معايير الرعاية وتحسين النتائج .وال تزال مقاربة المسار الشامل
للمريض حتى اليوم تمثل فرصة ضائعة الختبار القدرة على تحمل التكاليف في مختلف نماذج وأنظمة عالج
أيضا لفهم التكاليف في كل مرحلة من مراحل رحلة عالج المريض ،وقياس
السرطان .كما يمكن استخدامه ً
ومقارنة مدى تفاوت التكاليف بين مزودي خدمات الرعاية واألنظمة.
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الشكل  :2مسار رعاية مرضى السرطان من البداية إلى النهاية
ﺍﻟﻔﺤﺺ

ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺍﻟﻌﻼﺝ

ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﺭ

ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ومن أجل تقديم خطة حول كيفية توفير الرعاية لمرضى السرطان بأسعار معقولة ،يتناول هذا التقرير
بداية التكاليف الحالية والمستقبلية والنفقات الخاصة برعاية مرضى السرطان ،واألسباب األساسية لهذه
ً
التكاليف عبر مسارات الرعاية.
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التكاليف الحالية لرعاية مرضى السرطان
واستشراف آفاق المستقبل
تتراوح تكاليف رعاية مرضى السرطان اليوم بين  5و  7في المائة من تكاليف الرعاية الصحية في البلدان ذات
الدخل المرتفع ،أي قرابة  290مليار دوالر في عام  2 .2010إن اإلنفاق على السرطان في العالم يعادل الناتج
المحلي اإلجمالي لهونج كونج التي يحتل اقتصادها المرتبة  35على مستوى العالم .ويمثل هذا المرض
٤ ،٣
بالنسبة لكثير من اقتصاديات الصحة أحد أكبر ثالثة مجاالت لإلنفاق الطبي.
ومما يبعث على الدهشة ،إضافة إلى هذه األرقام ،أن العديد من األفراد يرون أن اإلنفاق على مرض
السرطان له ما يبرره رغم كل ما سبق .فالسرطان سبب رئيس لالعتالل المبكر والوفاة .وعليه ،فهناك غالبً ا
حقائق مقلقة بشأن اإلنفاق على رعاية مرضى السرطان تستحق النظر.

حتما مع تزايد حاالت اإلصابة بالمرض.
1 .1يزداد اإلنفاق الكلي على السرطان ً
جدا في تكاليف العالج حتى أصبحت تشكّ ل البند األكبر في اإلنفاق على أساس كل حالة.
ثمة نمو مرتفع ً
ّ 2 .2
3 .3هناك تفاوت فعلي كبير في تكاليف كل حالة بين بلد وآخر وضمن البلد نفسه ،إذ إن النتائج ال ترتبط
بحجم اإلنفاق.
تشير التوقعات في العديد من اقتصادات الصحة في الوقت الراهن إلى أن تكاليف رعاية مرضى السرطان
مرشحة لالرتفاع بشكل كبير .وتشير التوقعات المتوفرة من الواليات المتحدة 5والمملكة المتحدة
وأستراليا 7إلى أن تكاليف السرطان في هذه البلدان يمكن أن تزداد بنسبة تتراوح بين  42و  66في المائة عن
المستويات الحالية بحلول عام ( 2025انظر الشكل .)3
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الشكل  :3التوقعات حول تكاليف مرض السرطان في الفترة من  20٢5-20١5حسب معدل
النمو السنوي المركب
ﺍﻟﻮﻻﯾﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
%٥٫٢

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ

٪٦٦

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ

٪٥٥

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ

٪٤٢

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
%٤،٥
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ
%٣،٦

وفي غضون ذلك ،تتوقع العديد من النظم الصحية مواجهة قيود تمويل في السنوات العشر المقبلة،
وهي تبحث عن سبل لخفض معدالت اإلنفاق .على سبيل المثال ،تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية في
وفقا لمؤسسة " ،"Nuffield Trustإذ يرجح أن يزداد خالل هذا
«عقد التقشف» ً
المملكة المتحدة ما يسمى ِ
العقد التمويل مع نمو في الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل  2.4في المائة سنويً ا ،في حين يتخطاه اإلنفاق (بما
في ذلك السرطان ،الذي يتوقع أن ينمو حجم اإلنفاق عليه بنسبة  4.5في المائة سنويً ا) ٨.إن اآلراء المطالبة
برفع الكفاءة وخفض التكاليف في العديد من األنظمة الصحية العالمية في الدول المتقدمة تتسم باألهمية
واإللحاح في سياق مناقشتنا لمسألة تزايد تكاليف رعاية مرضى السرطان.
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إصابات متزايدة وفرص أفضل للبقاء على قيد الحياة
على الرغم من أن النمو السكاني وتحسن قدرتنا على كشف اإلصابة بالسرطان ينطويان على دور مهم ،فإن
معظم الزيادة األخيرة في عدد اإلصابات سببها التغير في المخاطر التي تهدد السكان .فالعديد من األفراد
بحاجة إلى الحصول على الرعاية الطبية في مجال أمراض السرطان أكثر من أي وقت مضى ،وستستمر
أعدادهم في النمو ،خاصة بسبب ارتفاع معدل الشيخوخة .وكما يبين الشكل  ،4فإن اقتصادات الصحة في
الدول المتقدمة في جميع أنحاء العالم تتوقع زيادة تتراوح بين  16و 32في المائة في التشخيصات الجديدة
١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩
على مدار السنوات العشر المقبلة.

الشكل  :4توقعات اإلصابة بالسرطان خالل الفترة من 2025-2015
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎ ﺍﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ
٪٢.٨

ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ

ﺯﯾﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪ ٣٢

ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ

٪ ٣١

ﺇﯾﺮﻟﻨﺪﺍ
٪٢.٨

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ
٪٢.٧

ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ

ﺳﻮﯾﺴﺮﺍ
٪٢.٦

ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ

ﻧﯿﻮﺯﯾﻠﻨﺪﺍ
٪١.٩

ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ

ﺍﻟﻮﻻﯾﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
٪١.٩

٪ ٣٠
٪ ٣٠
٪ ٢١

ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ

٪ ٢٠

ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ

٪ ١٨

ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ

٪ ١٦

ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ

٪ ١٦

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
٪١.٦
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺑﺎ
٪١.٥
ﺍﻟﺴﻮﯾﺪ
٪١.٥
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الوقاية والفحص والصحة العامة
يرجــع الكثيــر مــن النجــاح فــي إبطــاء معــدل الوفيــات الناجمــة عــن الســرطان فــي الــدول المتقدمــة إلــى جهود
الوقايــة والفحــص فــي األعــوام الثالثيــن الماضيــة .كمــا أدى اإلقــاع عــن التدخيــن ومكافحــة التبــغ وفحــص
ســرطانات الثــدي والقولــون والمســتقيم إلــى إنقــاذ أرواح العديــد مــن األشــخاص .ففــي الواليــات المتحــدة،
تشــير التقديــرات إلــى تجنــب أكثــر مــن مليــون حالــة وفــاة بالســرطان مــن خــال المــزج بين الوقايــة (التي ُيعتقد
تمامــا عــن تدنــي معــدالت الوفيــات مــن جــراء ســرطان الرئــة) ،واالكتشــاف المبكــر ،وإدخــال
أنهــا مســؤولة ً
تحســينات علــى أســاليب العــاج ،إذ انخفضــت نســبة الوفيــات بشــكل كبيــر مقارنــة بحقبــة التســعينيات مــن
١٨
القــرن الماضــي.
ﺭﺟﺎﻝ

400,000

ﻧﺴﺎﺀ

360,000
320,000
280,000

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻓﯿﺎﺕ

240,000

٨٣٣,٣٠٠
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160,000

ﻋﺪﺩ ﻭﻓﯿﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﻨﺒﮭﺎ

٣٤٤,٠٠٠
ﻋﺪﺩ ﻭﻓﯿﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﻨﺒﮭﺎ
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ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ

ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ

حاسما في الحد من األعباء الناجمة عن المرض وبالتالي التكاليف
أمرا
ً
وتظل مواصلة تطوير هذه البرامج ً
ـاهما في
ً
الكلية لعالج الســرطان .وتشــير البحوث إلى أن الفقر والعوامل البيئية ما زالت تشــكل
عامل مسـ ً
 40في المائة من حاالت الســرطان 19.إن المســار النهائي لمعدل اإلصابات تحدده النجاحات المتحققة في
مجال الصحة العامة للحد من المخاطر من خالل الحمية الغذائية والنشاط البدني والصحة البيئية .ويجب
األخــذ فــي االعتبــار أنــه فــي حيــن نجحــت جهــود مكافحــة التدخيــن ،مثـ ًـا فــي تخفيــض معــدل التدخيــن لــدى
الرجــال مــن  41.2فــي المائــة إلــى  31.1فــي المائــة فــي الفتــرة  ،2012-1980ال يــزال هنــاك الكثيــر مــن المســاعي
20
الجيــدة التــي يتعيــن القيــام بهــا .فــا يــزال هنــاك  6.25ترليون ســيجارة تســتهلك في العالم كل عــام.
تركــز هــذه الورقــة البحثيــة فــي المقــام األول علــى تكاليــف عــاج أنــواع الســرطان التــي ُيرجح اســتمرار اإلصابة
بهــا لســوء الحــظ .وال تــزال هنــاك حاجــة للتدخــل الوقائــي أو الفحــص لعــدد كبيــر مــن أشــكال الســرطان حتــى
إن أكثــر برامــج الصحــة العامــة أخفقــت فــي الوصــول إلــى بعــض األفــراد .ومــع ذلــك ،فــإن العديــد مــن التدابيــر
الوقائيــة وإجــراءات الفحــص تصنــف علــى أنهــا معقولــة التكاليــف فــي اقتصــادات الصحــة وتســتحق مواصلة
االســتثمار فيهــا .كمــا يتوقــع أن يكــون لإلجــراءات الموجهــة إلــى الفئــات المعرضــة لمعــدالت خطــر مرتفعــة،
بمــا فــي ذلــك التطعيــم ضــد فيــروس الــورم الحليمــي البشــري والتهــاب الكبــد مــن النــوع  ،Bمثـ ًـا ،تأثيــر كبيــر
تدنيــا فــي إصابــات الســرطان مــن خــال النجاحــات التــي تحققــت
فــي المســتقبل .ونتوقــع ،مــع مــرور الوقــتً ،
فــي مجــال الصحــة العامــة ،غيــر أننــا ال نعــول علــى ذلــك فــي احتــواء التكاليــف علــى المــدى القريــب.
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يزداد خطر اإلصابة بالسرطان بمعدالت أسرع في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض .ويقدر الخبراء أن
معدل اإلصابة بالسرطان في الفترة من عام  2008إلى  2030سيرتفع بنسبة  65في المائة في البلدان ذات
الدخل المرتفع ،و 80في المائة في البلدان ذات الدخل المتوسط ،و 100في المائة في البلدان األكثر فقرً ا
في العالم 21.ويمكن تطبيق نجاحات وإخفاقات نهج رعاية مرضى السرطان المطبق في البلدان ذات الدخل
المرتفع على بعض البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض تدريجيً ا مع تطور النظم الصحية لمواجهة
التحديات المتزايدة.
ليس معدل اإلصابة المحرك الوحيد الزدياد أعداد مرضى السرطان ،إذ إن األشخاص الناجين من المرض
يظلون ضمن الفئة التي تخضع للمراقبة المستمرة ،وغالبً ا مدى الحياة .وكنتيجة إيجابية لتحسن جودة
العالج ،تتزايد أعداد هذه الفئة السكانية من "الناجين" في أنحاء متفرقة من العالم .وتشير التقديرات إلى
علما بأن
أن عدد الناجين من مرض السرطان في الواليات المتحدة يبلغ قرابة  14.5مليون شخص عام ً ،2014
2٢
هذا العدد مرشح لالرتفاع إلى  19مليون شخص بحلول عام .2024
يمكن أن تؤدي الزيادة المتوقعة في عدد المرضى إلى تكاليف أكبر بكثير ،على افتراض عدم وجود أي تغيير
في أنواع السرطان أو تكلفة كل إصابة .وكما سنناقش اآلن ،فإن التكاليف المحتسبة على أساس الحالة
تفاقم من مشكلة التكلفة.

تكاليف العالج المتزايدة
إن فهم المساهمة النسبية للمكونات المختلفة لإلنفاق على السرطان يتطلب تجميع البيانات المالية عبر
نحو يسمح
مواقع الرعاية لتشمل التجربة الكاملة لعالج المرضى .غير أن ذلك لألسف لم يتحقق غالبً ا على ٍ
بإجراء مقارنات بين مختلف الفترات أو بين البلدان .وهناك أمثلة مختارة تتيح لنا تأطير المجاالت الرئيسة
للكلفة بشكل عام.

•أظهرت إحدى دراسات تكاليف عالج السرطان في أوروبا (انظر الشكل  )5أن التكاليف الرئيسة لرعاية
مرضى السرطان ترتبط بأماكن المرضى الداخليين ،إذ يبلغ متوسط تلك التكاليف  56في المائة من
تكاليف عالج السرطان في دول االتحاد األوروبي .كما تعد األدوية أحد العوامل األساسية ،لكنها ال
تمثل أكثر من  43في المائة من إجمالي التكلفة في أي من هذه البلدان ،حيث يبلغ متوسط التكاليف
23
في االتحاد األوروبي  27في المائة.
•أظهر االتحاد الدولي لنظم الرعاية الصحية في أستراليا وسنغافوره وإنجلترا الذي قامت بتنظيمه شركة
ماكينزي آند كومباني أن تكاليف العالج تراوحت بين  41إلى  53في المائة من إجمالي تكاليف رعاية
24
مرضى سرطان القولون والمستقيم ،لتشكل بذلك الفئة األكبر على الصعيد العالمي (انظر الشكل .)6
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الشكل  :5توزيع اإلنفاق على السرطان في االتحاد األوروبي
ﺍﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﺍﻷﻭﻟﯿﺔ

ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﻌﯿﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﯿﺔ

ﺍﻷﺩﻭﯾﺔ

ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ

ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﯿﯿﻦ

الشكل  :6اإلنفاق على سرطان القولون والمستقيم في ثالثة نظم للرعاية الصحية
٪
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اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ١

اﻟﻌﻼج

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ٢

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻔﺤﺺ

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ٣

تزايدت تكاليف العالج على نحو سريع في العقود القليلة الماضية .فعلى سبيل المثال ،ارتفع متوسط اإلنفاق
على المعالجة األولية لسرطان الثدي في الواليات المتحدة بين عامي  1991و 2002من  4آالف دوالر إلى أكثر
من  20ألف دوالر 25.كما أظهرت نتائج أبحاث بيتر باخ وزمالئه في الواليات المتحدة أن األسعار الشهرية للعقاقير
26
الجديدة المضادة للسرطان زادت من ألفي دوالر إلى أكثر من  5آالف دوالر في الفترة بين عام  2000و 2010
ووثقت مجموعة من أطباء األورام شاركت في عالج أحد األنماط باهظة التكاليف من األمراض السرطانية ،أال
وهو ابيضاض الدم النقوي المزمن ،بيانات تفيد بأن كلفة العالج الدوائي ارتفعت من  5آالف دوالر شهريً ا قبل
 10أعوام إلى أكثر من  10آالف دوالر شهريً ا في الوقت الحاضر 27.وبوجه عام ،ازدادت سوق أدوية األورام بأكثر
من الضعف منذ عام  ،2003إذ بلغت نسبة الزيادة  160في المائة ،من  35مليار دوالر إلى  91مليارً ا 28.وقد عزت
ورشة عمل المعهد الطبي عام  2014هذا االرتفاع في تكاليف أدوية األورام إلى ممارسات التسعير والتكلفة
العالية لتطوير أدوية جديدة والنقص في األدوية التجارية وانخفاض المنافسة في مجال الرعاية الصحية وحوافز
29
السداد التي تعزز استخدام العقاقير عالية التكلفة وتحول مواقع الرعاية من المجتمع إلى المستشفيات.
واألهم من ذلك كله هو أن ارتفاع تكلفة أدوية األورام فاق إجمالي سوق الدواء العالمي التي ارتفعت بنسبة
 91في المائة في الفترة نفسها ،ما يعكس مجموعة من العوامل المحفزة مثل ارتفاع األسعار ومعدالت
30
االستخدام وزيادة عدد المرضى.
وفي حين تمثل تكاليف األدوية جزءً ا من التكلفة اإلجمالية لرعاية مرضى السرطان ،فإن النمو في هذا المجال
مزيدا من الدراسة .وسوف نسلط الضوء على هذا الجانب بالتفصيل
وموثقا بصورة جيدة ويستحق ً
ً
سريعا
ً
كان
في فقرة "رؤية حول القدرة على تحمل التكاليف" .ونرى أن أية مناقشة تتناول القدرة على تحمل تكاليف عالج
أيضا إجراء تقييم نقدي ألسلوب تقديم العالج،خاصة للمرضى الداخليين.
السرطان يجب أن تتضمن ً
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التباين في اإلنفاق على أساس كل حالة
اختالفا كبيرً ا بين البلدان ،لكن نتائج الرعاية ال ترتبط
ً
يختلف اإلنفاق على معالجة السرطان حسب الحالة
كل من إسبانيا
بالضرورة باإلنفاق .على سبيل المثال ،تظهر إحدى عمليات التقييم االقتصادي الصحي أن ً
وألمانيا وأستراليا تستثمر مبالغ متباينة بشكل كبير وبفروق تقدر بستة أضعاف من أجل تحقيق نفس نتائج
31
البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لمرضى سرطان القولون والمستقيم (انظر الشكل .)7

الشكل  :7مقارنة بين نفقات ونتائج رعاية مرضى سرطان القولون والمستقيم
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يمكن مالحظة تباينات مماثلة في التكلفة على أساس كل حالة ضمن النظم الصحية ،إذ تحدد دراسات
متنوعة اختالفات كبيرة في العالجات المستخدمة أو في النتائج في البلد نفسه ،وحتى ضمن المدينة
نفسها ،وهذا يفسر الفروق في تكاليف رعاية مرضى السرطان ضمن نظام الرعاية الصحية .على سبيل
المثال ،في العاصمة السويدية ،ستوكهولم ،لوحظ أن العالج المقدم للرجال المصابين بسرطان البروستات
شاسعا
ً
يختلف كثيرً ا من مستشفى آلخر 32.كما يظهر أطلس هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن هناك تفاوتً ا
فمثل ،يتراوح متوسط أيام
ً
في جميع أنحاء إنجلترا في خمسة من أشكال الرعاية المقدمة لمرضى السرطان.
33
يوما.
اإلقامة في الحاالت الطارئة حسب السجالت الجديدة لمرضى السرطان بين  7.1أيام وً 18.2
ومن األهمية بمكان أال يقتصر التحديد على الجوانب التي تكون فيها التكاليف كبيرة أو متزايدة بسرعة،
بل ً
أيضا على الجوانب التي تكون فيها التكاليف مفرطة أو غير منسجمة مع النتائج 34.وسوف ندرس اآلن
بعض األسباب األساسية لإلنفاق الزائد على عالج السرطان ،بما في ذلك األسباب الناشئة التي من شأنها
أن تسرع من االتجاه التصاعدي.
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األسباب األساسية لإلنفاق الزائد ونمو اإلنفاق
في المستقبل :تحدي قيمة عالج السرطان
لقد حددنا ثالثة أسباب أساسية لإلنفاق الزائد الذي نعتقد أنه يشكل تحديً ا لتحقيق القيمة في عالج
السرطان أمام نظم الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم .تساعد معالجة هذه القضايا في ضبط تكاليف
العالج ،دون اإلضرار بالنتائج أو بتجربة المريض.

1 .1اإلفراط في العالج والتدخالت غير الضرورية ،خاصة في مرحلة االحتضار.
2 .2الفصل بين القيمة وتبني التكنولوجيا.
3 .3عدم الكفاءة في تقديم خدمات الرعاية لمرضى السرطان.

اإلفراط في العالج والتدخالت غير الضرورية ،خاصة
في مرحلة االحتضار

هناك إقرار متزايد من جانب الجهات المهنية بارتفاع عدد الفحوصات واإلجراءات والعالجات واألدوية التي
طبقا لألدلة المتوفرة .ومن األمثلة على ذلك حملة "االختيار العقالني" التي أطلقت في
يتناولها المصابونً ،
الواليات المتحدة ،وهي مبادرة تشجع الحوار بين األطباء والمرضى بشأن االستخدام المفرط أو إساءة استخدام
االختبارات واإلجراءات الطبية التي تنطوي على نسبة قليلة من الفائدة 35.ففي كل عام ،تقوم الجمعية
األمريكية لعلم األورام السريرية ( ،)ASCOعلى سبيل المثال ،في سياق هذه الحملة بنشر قائمة من خمس
أولويات تشير إلى أشكال التدخالت الشائعة التي ينبغي وقفها 36.كما أن هناك أمثلة مشابهة في مجال
أيضا كالجمعية األوروبية
األشعة  37وأمراض الدم 38والعديد من التخصصات األخرى .وتقوم المنظمات الشريكة ً
لعلم األورام الطبي بتقديم المساعدة لتوسيع نطاق هذه الجهود في جميع أنحاء العالم .تلك هي أكثر األمثلة
وضوحا على تجاوز تكاليف رعاية السرطان الحدود الطبيعية ألنها تناقض المبادئ التوجيهية المهنية والمعرفة
ً
المتراكمة بشأن الطرق المثلى لعالج السرطان.

قائمة األولويات الخمس الرئيسية التي وضعتها
الجمعية األمريكية لعلم األورام السريرية
1 .1ال تعط المرضى ،الذي يخضعون لعالج كيماوي ينطوي على مخاطر منخفضة أو متوسطة
عدة لالستخدام في الحاالت
لإلصابة بالغثيان أو التقيؤ ،أدوية مضادة لذلك إذا كانت ُم َّ
المنطوية على مخاطر مرتفعة لإلصابة بالغثيان أو التقيؤ.
عوضا عن العالج الكيماوي بدواء
ً
2 .2ال تستخدم المعالجة الكيماوية المتعددة (أدوية متعددة)
واحد في حاالت سرطان الثدي ما لم يحتج المريض معالجة سريعة لتخفيف أعراض الورم.
3 .3تجنب استخدام التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني  -التصوير المقطعي المحوسب
( )PET-CTأو التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني ( )PETأثناء المراقبة االعتيادية لعودة
السرطان لدى المرضى الذين ال تظهر عليهم أية أعراض ممن أنهوا العالج األولي للتخلص
من السرطان ما لم يكن هناك دليل قوي بأن هذا اإلجراء سيغير النتيجة.
مستضد البروستات النوعي أثناء فحص سرطان البروستات لدى الرجال الذين ال
4 .4ال تجر اختبار
ّ
تظهر عليهم أعراض المرض ويتوقع بقاؤهم على قيد الحياة أقل من عشر سنوات.
مخصصا لالستعمال ضد انحرافات وراثية محددة ما لم تكن الخاليا
مستهدفا
ً
عالجا
5 .5ال تستخدم
ً
ً
الورمية للمريض تظهر عالمة بيولوجية محددة تُ نبئ عن استجابة فعالة للعالج المستهدف.
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اإلفراط في فحص وتشخيص أمراض السرطان ذات
االحتماالت الضئيلة
كما تبيّ ن في التوصية الرابعة في قائمة الجمعية األمريكية ألورام السرطان ،فإن التركيز المكثف على كشف
وعالج السرطان يقود إلى إجراء فحوص أكثر مما تقتضيه مصلحة المرضى بصورة عامة 39.فعلى سبيل
المثال ،أظهرت دراسة عن سرطان الثدي في الواليات المتحدة بأن الزيادة في الفحوصات أدت إلى عدد
أكبر من الحاالت المشخصة ،لكنها لم تخفض سوى بشكل طفيف معدل إصابة النساء بمراحل متقدمة من
هذا المرض .وقدرت الدراسة أنه خالل عام  2008تم تشخيص حاالت مبالغ فيها من سرطان الثدي (اإلفراط
في الكشف عن اإلصابة بالسرطان في مراحل مبكرة ال يُ رجح أن تسبب ضررً ا) تجاوزت  70ألف امرأة بما يعادل
 31في المائة من إجمالي الحاالت المشخصة لسرطان الثدي 40.كما أظهرت دراسات إضافية عن سرطان
عددا كبيرً ا من الرجال في الواليات المتحدة تلقوا ،عند تشخيص هذا المرض ،عالجات مكثفة
ً
البروستات أن
وغير ضرورية تبين في بعض الحاالت أنها لم تكن فعالة ،بل وربما ضارة .وقد أظهرت إحدى الدراسات على
وجه الخصوص تفاوتً ا كبيرً ا في كيفية معاملة األطباء للمرضى الذين جاءت توقعات سير مرضهم جيدة ،كما
41
مكثفا دون داع ،ما أدى إلى اإلضرار بهم.
ً
عالجا
ً
عددا كبيرً ا من المرضى كان يتلقى
ً
تبين أن

الرعاية الصحية في مرحلة االحتضار
في عام  ،2012كانت التوصية األولى على قائمة الجمعية األمريكية لعلم األورام السريرية “ال تستخدم
موجها للسرطان لمرضى األورام الصلبة ذات الخصائص التالية :حاالت األداء المنخفض ( 3أو  ،)4وعدم
ً
عالجا
ً
جدوى تدخالت سابقة قائمة على األدلة ،وعدم األهلية لالختبارات السريرية ،وعدم وجود أدلة قوية تدعم
القيمة السريرية إلجراء مزيد من العالج المضاد للسرطان” وكلها حاالت تصب في قضية مركزية من قضايا
42
اإلفراط في العالج وهي :اتخاذ القرار بوقف العالج الزائد مع اقتراب مرحلة االحتضار.
تعد قضية
ونظرً ا ألن السرطان ما زال يندرج غالبً ا ضمن األمراض المميتة ،فإن الرعاية في مرحلة االحتضار ّ
مهمة لم تلق االهتمام أو االستثمار الممنوحين للتدابير العالجية األخرى .فما زال العالج المكثف عند
ً
مرحلة االحتضار
مدفوعا بجملة أسباب تتمثل في
ً
شائعا( 43ويحظى بتركيز متزايد في الصحافة الشعبية)،
44
الطبيعة المتفائلة لبعض أطباء السرطان وما يتمتعون به من تدريب ،وممارسات الطب الدفاعي ،واألمل
لدى المرضى وأسرهم 45،واإلخفاق في تطبيق الرعاية التلطيفية .بيد أن هذه العالجات المكثفة تنطوي
على قيمة مشكوك فيها .فقد أظهرت دراسة أجريت عام  2010أن المصابين بسرطان الرئة النَ قيلِ ّي ،الذين
تلقوا رعاية تلطيفية في وقت مبكر ،استفادوا بأن عاشوا حياة أفضل بل وعاشوا فترة أطول ،على الرغم من
ً
تقديم عالج أقل
تكثيفا لهم 46.إننا ندرك أن المرضى عند اقترابهم من مرحلة االحتضار يفضلون الموت في
المنزل ،لكن القليل منهم يحظى بذلك .ومن الضروري إعادة النظر في التكاليف غير الضرورية وغير المرغوب
فيها ،التي تنجم عن اإلقامة في المستشفى (ومواصلة العالج الذي يتحول إلى إجراء ضروري) في مرحلة
47
االحتضار ،في أي إطار عمل يوضع لضبط اإلنفاق على السرطان.
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الفصل بين القيمة وتبني التكنولوجيا
تشهد عالجات السرطان ونتائجها تحسنً ا كبيرً ا بفضل التقدم التكنولوجي المستمر .وإننا نقرّ بأن األسعار
المرتفعة للعقاقير القيّ مة والتكنولوجيا المتطورة ليست بالضرورة أمرً ا غير مبرر .إال أن ثمة ما يدعو للقلق،
وهو أن من الصعب في مستويات عديدة تحديد إن كان العالج المقدم يمثل قيمة جيدة ويستحق ما ينفق
فيه من مال ،وبالتالي هناك خطر من استخدام عالجات قليلة القيمة على نطاق واسع .وبحسب وجهة
النظر االقتصادية ،فإن عدم توفر المعلومات الصحيحة يعني الفشل في تخصيص الموارد المالية بكفاءة.
دائما لألطباء بيانات دقيقة التخاذ القرار على أساس القيمة
وفي البيئات السريرية ،ال تقدم األدلة المتاحة ً
باتباع أساليب العالج المختلفة .إن قياس الزيادة في العمر المتبقي للمريض أمر بالغ األهمية .وهناك إقرار
متزايد بأن بيانات التجارب السريرية المستخدمة في الموافقات الرسمية تستخدم بصورة محدودة في
البيئات السريرية الفعلية 48.واستجابة لهذا ،شكلت الجمعية األمريكية لعلم األورام السريرية فريق عمل
نحو أكثر تأثيرً ا ،خاصة تلك التي
مهمته تحديد "النتائج السريرية المفيدة" في توجيه التجارب السريرية على ٍ
عالجا
ً
تقيّ م التحسين الكلي في معدل البقاء على قيد الحياة 49.وقد أظهر تحليل أجري مؤخرً ا أن من بين 71
لألورام الصلبة المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء ( )FDAبين عامي  2002و ،2014لم تتحقق معايير الجمعية
50
عالجا ( 42في المائة) فقط.
ً
األمريكية لعلم األورام السريرية إال في 30
يواجه المراقبون تحديات إضافية في تقييم طرق العالج الجديدة للسرطان .فقد أظهرت إحدى الدراسات أن
المزج بين األسعار الباهظة للعالج والضغوط السياسية لتحسين رعاية المرضى يؤدي إلى تكريس "استثناء
السرطان" من التقييم االقتصادي 51.وفي هذه الحاالت ،يلجأ المراقبون إلى االلتفاف على القواعد التقليدية
لتحديد مدى مالءمة العالج لالستخدام على نطاق واسع في أحد اقتصادات الصحة .ومن األمثلة البارزة
على هذا االستثناء الصندوق البريطاني لعقاقير السرطان التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ،الذي
يخصص  200مليون جنيه ألنماط عالج السرطان غير المؤهلة وفق الخطة التنظيمية للمعهد الوطني للتميز
الصحي ( .)NICEويعد هذا الصندوق إجراءً مؤقتً ا استحدث استجابة لردود الفعل العامة غير المواتية على
قرارات المعهد المذكور بشأن عدد من أدوية السرطان غير المجدية اقتصاديً ا 52.ولكن في الوقت نفسه،
تظهر األبحاث أنه عندما يُ طلب من الجمهور بالتحديد المفاضلة بين السرطان وأمراض أخرى ،فإنه ال يدعم
53
هذه المعاملة التفضيلية للسرطان.
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الم َطبَّ ق)
الطب الدقيق (الشخصي أو ُ
تترك االختبارات الوراثية أثرً ا كبيرً ا في مجال رعاية مرضى السرطان .فاألطباء يستطيعون بشكل
متزايد التنبؤ باألشخاص المحتمل إصابتهم بمرض السرطان وتحديد العالجات التي يمكن أن تفيد
فئة محددة من مرضى السرطان .ومن أمثلة هذا التقدم مشروع "جينوم قطر" ،الذي يقارن
بين مرضى لديهم مؤشرات حيوية معروفة ،ويحدد المخاطر بدقة ،ويبحث عن طفرات جينية
الستخدامها في طرق العالج الجديدة 54.وقد ارتفعت حصة اإلنفاق المخصص لألورام ومعالجاتها
إلى أكثر من أربعة أضعاف في السنوات العشر الماضية (انظر الشكل  55.)8وتستمر وتيرة التطوير
في التسارع في وقت يجري فيه اكتشاف مؤشرات حيوية جديدة ،إذ أضحت متواليات الجينات
56
استخداما في الممارسات السريرية.
ً
أقل تكلفة وأكثر

الشكل  :8اإلنفاق على أدوية األورام في الفترة من 2013-2003
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ال تندرج التكاليف الكبيرة للمعالجات الدقيقة أو المستهدفة في الوقت الراهن في أنحاء العالم
ضمن التوقعات الحالية أو المستقبلية لإلنفاق ،إذ تضاف إلى التكاليف القائمة المتزايدة لرعاية
مرضى السرطان.
من جهة أخرى ،يمتاز الطب الدقيق بإمكانية خفض تكاليف رعاية مرضى السرطان .ويمكن للمتواليات
الجينية لبعض المؤشرات الحيوية المعروفة أن تحدد الميول الموروثة لإلصابة بالسرطان ،ما يتيح
التدخل العالجي قبل حدوث المرض ،أو الكشف المبكر عنه بحيث يكون العالج أكثر فاعلية من ناحية
التكاليف ،لكن اقتصاديات االستثمار في هذا المجال لسوء الحظ ليست محفزة بما يكفي إليجاد
٥٧
عالجات دقيقة جديدة واختبارات تنبئ بتجاوب المريض معها.
أيضا معلومات عن خصائص الورم التي يمكن أن ترشد عملية تخطيط العالج.
ويوفر االختبار الجيني ً
إن غالبية النساء المصابات بسرطان الثدي الموضعي يتلقين حاليً ا عالجات مكثفة بالجراحة واإلشعاع
والعالج الكيماوي والهرموني .ولكن إذا أظهر التحليل الجيني لهؤالء المرضى وجود ورم غير خطير،
فإن العالج المطلوب سيكون أقل بكثير وبالتالي بتكلفة أقل ومعاناة أقل للمرضى .إننا نتطلع إلى
الوقت الذي يتسنى لنا فيه إجراء مواءمة أفضل بين عالجات األورام وخصائص المريض.
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عدم كفاءة تقديم خدمات رعاية مرضى السرطان
في كثير من الحاالت ،يتم تقديم الرعاية لمرضى السرطان بكلفة أكبر مما هو ضروري .وقد أظهرت دراسة
أُجريت في الواليات المتحدة أن رعاية المرضى (باستثناء العالج الكيماوي) مسؤولة عن نسبة  67في المائة من
معدل التباين في اإلنفاق على المراحل المتقدمة لعالج السرطان في مختلف المناطق ،وهذا يعني أن مراكز
التكلفة المرتفعة تنفق بشكل مفرط .ويبيّ ن واضعو الدراسة أنه "على الرغم من ضعف التركيز حتى اآلن على
تقليص الرعاية الحادة في المستشفيات ،فإن هذا المفهوم يبدو ً
قابل للتطبيق" 58.كما أظهر مشروع آخر ،في
مانشستر بالمملكة المتحدة ،تفاوتً ا كبيرً ا وإمكانية لتحسين التكلفة بمعدل  10في المائة إذا ما أُديرت خدمات
رعاية مرضى السرطان بشكل أفضل للحد من الحاالت غير الضرورية للعالج داخل المستشفيات وضبط الرعاية
59
لمرضى سرطان الثدي والرئة.
وحتى عندما يكون من الضروري إدخال مريض السرطان إلى المستشفى ،يمكن تقديم الرعاية له بكفاءة أعلى.
فمثل ،لم تطبق ابتكارات استراتيجية القوة العاملة في مجال األورام على نطاق واسع ،وال تزال هناك فرص
ً
62
61 ,60
إلشراك الممرضين ومساعدي األطباء في مزيد من إجراءات عالج مرضى السرطان وتنسيق الرعاية.
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العواقب المحتملة لفشل مواجهة تحدي كلفة العالج
كما رأينا ،تواجه العديد من النظم الصحية مصاعب في تمويل رعاية مرضى السرطان إذا ما استمرت
أصل من القيود .ومن المهم
الديناميات التي تحدثنا عنها في خلق مزيد من الطلب على نظام يعاني ً
اإلشارة إلى أن هذه العواقب قد ال تكون واضحة وضوح رقم سلبي في بيان للدخل .وقد يؤدي الفشل
في معالجة تكاليف السرطان إلى مجموعة مختلفة من النتائج غير المرغوبة على مستوى النظام ،مثل:

•زيادة في الموازنة اإلجمالية بسبب رعاية مرضى السرطان ،ما ينتج عنه نفقات أكبر على المجتمع تتمثل
في ارتفاع أقساط التأمين و/أو الضرائب لتغطية النفقات.
•تحويل الكلفة إلى المرضى على شكل نفقات يتحملها المريض ،وما يرافق ذلك من عواقب مالية
63
وخيمة كاإلفالس.
•يستنفد عالج السرطان نسبة أكبر من اإلنفاق على الرعاية الصحية على حساب مجاالت أخرى ،مما قد
يضر بالنتائج المحققة في تلك المجاالت.
•في حال عدم توفر تمويل إضافي ،تؤدي القيود المفروضة على الحصول على خدمات الرعاية إلى نتائج
أسوأ على المرضى.
•تفاوت مستويات الرعاية المقدمة بسبب تخصيص الموارد المحدودة على نحو تفضيلي لبعض شرائح
المجتمع دون غيرها.
يختلف أسلوب فهم تكاليف الرعاية والتعامل معها بين نظام صحي وآخر ،لكننا نرى أن العواقب التي
أوردناها أعاله بدأت في الظهور في العديد من األماكن ،ويرجح أن تستمر في ظل عدم توفر سياسات
فعالة لمواجهة التحديات التي أوردناها.
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رؤية حول القدرة على تحمل التكاليف
يجب أن تتطور خدمات وأنظمة رعاية مرضى السرطان باستمرار من أجل توفير قيمة أفضل للمرضى وللمجتمع.
سابقا ،يمكن أن تقلل برامج الوقاية والفحص الفعال من اإلصابة ،وبالتالي من تكاليف الرعاية.
ً
وكما ناقشنا
وتقدم هذه الدراسة رؤية متكاملة للحصول على قيمة تستحق ما ينفق ألجلها من مال في البيئات السريرية
(السيما في الحاالت الحادة) عبر معالجة األسباب المباشرة للنمو الزائد والمستقبلي في حجم اإلنفاق.
تتيح مواجهة تحدي القيمة في عالج مرضى السرطان للنظم الصحية الفرصة لمواجهة معضلة التكاليف
الناجمة عن زيادة عدد اإلصابات .كما تتيح توفير العالج الناجع وتمكن النظم الصحية من الحفاظ على
االستدامة المالية .غير أن القيام بذلك يتطلب تركيزً ا مستمرً ا على القيمة ،بما في ذلك الجودة ،في النظام
تمكن المرضى واألطباء وجهات سداد تكاليف العالج من المشاركة في
بأكمله وتوفير سياسات جديدة ّ
توفير الرعاية لمرضى السرطان بأسعار معقولة.
هناك برأينا أربعة مجاالت عمل ذات أولوية توفر إطارًا لصناع القرار لتوفير رعاية أساسها القيمة لمرضى السرطان:

1 .1ضمان مشاركة المريض في الرعاية الشخصية.
2 .2توجيه عملية صنع القرار في البيئة السريرية بالمعلومات.
3 .3تقليل تكاليف الرعاية مع التمسك بمعايير الخدمة.
4 .4مكافأة النتائج والمهام السريرية التي تركز على المريض.
وقد اخترنا دراسات حاالت ووضعنا توصيات تصف سبل تقديم الرعاية لمرضى السرطان بأسعار معقولة
على مستوى كل من هذه المجاالت.

 .1ضمان مشاركة المريض في الرعاية الشخصية
يجب إشراك مرضى السرطان في عملية توفير الرعاية بأسعار معقولة بسبب اآلثار المالية المترتبة على
وأيضا ألن فائدة العالج المقدم ،والمكلف غالبً ا ،قد تكون ضئيلة لحاالت محددة .وينبغي إبالغ
ً
ذلك،
المرضى بفوائد طرق العالج المختلفة ومخاطرها ،بما في ذلك خيارات الرعاية العالجية والتلطيفية.
ليس من الواضح ما إذا كان المرضى يمتلكون القدرة على اتخاذ خيارات مدروسة تشمل جوانب القدرة على
تحمل التكاليف أثناء التخطيط للرعاية .يمكن أن يكون أطباء األورام متحفظين في طرح موضوع التكلفة أو
يمكن أال يكونوا على دراية تامة بأهميته 64 .وحتى عندما يجري التحدث إلى المريض في هذا الشأن ،يمكن
ً
أن تكون المحادثة صعبة للغاية على المرضى،
خصوصا كبار السن 65 .ومن ثم ،ينبغي منح المرضى ومقدمي
الرعاية واألسر المعلومات والفرصة والدعم المهني إلجراء مقارنات بشأن تكلفة العالج واحتمال نجاحه
وتأثيره على نوعية الحياة.
دائما العالج المكلف؟ ربما ال ،إذا أعطوا المعلومات كافة .فقد بينت دراسات أجريت
ً
هل سيختار المرضى
في المملكة المتحدة  67 ,66والنرويج  68والبرازيل  69أن احتمال اختيار مسارات عالج مكثف من قبل أخصائيي
الرعاية الصحية أقل منه لدى المرضى .والواقع أنه عندما يصاب المتخصصون في مجال الرعاية الصحية
70
بالسرطان ،فإن احتمال اتباعهم نمط «الرعاية العقيمة» التي الحظوها طوال حياتهم المهنية يكون أقل.
توضح إحدى الدراسات التي أجريت في هولندا أن تقييم المرضى لقدراتهم الذاتية على مقارنة األدلة ثبطهم
عن المشاركة في صنع القرار 71 .ومن المرجح أن يؤدي رد الفعل الغريزي لدى المرضى حيال البقاء على قيد
الحياة إلى اختيار مسارات مستمرة من العالج ،في غياب المشاركة الحقيقية والدعم المهني وعدم توفر
معلومات سهلة المنال وصحيحة.
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التوصية -1أ :إيجاد أدوات وأنظمة لصنع القرار تشرك المرضى في خيارات العالج وتكاليفه.
يمكن أن توفر النظم الصحية أدوات تتوسط عملية صنع القرار وتشرك المرضى في مناقشة أشمل لتأثير اختيار
اتباع مسار عالج أم ال .فعلى سبيل المثال ،وضعت مؤسسات “ ”Wrightingtonو” ”Wiganو ” Leigh NHS
 ”Foundation Trustفي إنجلترا واجهة مستخدم بسيطة لتعزيز عملية المشاركة في صنع القرار .وتشجع هذه
األداة مساهمة المريض في تخطيط العالج باقتراح كلمات يستطيع المرضى ومقدمو الرعاية التعرف عليها
بسهولة 72.وقد جرى إيجاد أدوات عديدة لتيسير التواصل بين المريض والطبيب في أنواع محددة من أمراض
السرطان ،ولكن القليل من هذه األدوات شمل عنصر التكلفة 73.ويجب إعطاء األولوية لألثر المالي للعالج في
المناقشات بين المريض والطبيب .ويمكن للتوسع في استخدام نتائج قدمها المرضى وتم التحقق منها وتشرح
74
منطلقا لمزيد من النقاش.
ً
الضائقة المالية المرتبطة بمسار العالج أن يشكل

التوصية -1ب :تمكين مجموعات من المرضى الخاضعين للعالج ،عبر توفير اإلرشاد المهني ،من
المبادرة إلى جمع المعارف المتعلقة بالتكاليف وكيفية تحملها.
يمكن أن تكون مجتمعات مرضى السرطان والناجين منه ذات قيمة كبيرة لمرضى السرطان الذين يكافحون
ومحايدا .وتوفر بوابات اإلنترنت مثل ” ”PatientsLikeMeبيئة
ً
موثوقا
ً
توجيها
ً
إلجراء مقارنات صعبة ويطلبون
75
فريدة قائمة على العالقة مع المرضى من أجل معرفة حالتهم وخيارات عالجهم بناءً على خبرات اآلخرين .وقد
وافقت بوابة ” ”PatientsLikeMeوشركة جينينتيك ” ”Genentechلتصنيع األدوية مؤخرً ا على التعاون
في مشاريع بحثية ستركز على تجارب المرضى مع عالج األورام 76.يجب تمكين هذه المجتمعات كذلك من
النظم الصحية ألنها تمثل مصدرً ا لنشر المعرفة والمشاركة العامة والتعاون بشأن مسألة القدرة على تحمل
التكاليف .ويمكن أن تساعد هذه االتحادات ،جنبً ا إلى جنب مع مجموعات االستشارات السريرية ،في تحديد
جوانب محددة في الرعاية يمكن معالجتها من قبل المسؤولين عن التشريعات والنظم الصحية .كما يمكنها
أن تؤدي دورً ا عمليً ا رئيسيً ا لتمكين المرضى في اللحظات الحرجة من تجربة العالج ،كما في االجتماعات
متعددة التخصصات.

التوصية-1ج :اتخاذ إجراءات تضمن تلبية خيارات المرضى عند التخطيط لمرحلة االحتضار.
يجب أن تضمن النظم الصحية تطبيق آليات تتيح لمرضى السرطان اختيار كيفية التخطيط لمرحلة االحتضار
وجعل هذه االتفاقات معروفة لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية ،كما هي الحال في
عددا كبيرً ا من
ً
بر نا مج ” ”Coordinate My Careفي المملكة المتحدة .فقد أظهر هذا البرنامج أن هناك
األشخاص يموتون في المستشفيات وهم ال يرغبون بذلك ،وبيّ ن أن التخطيط المسبق يمكن أن يؤدي
إلى تجنب هذا األمر 77.ويمكن أن تحدث قيادة النظم الصحية تغييرً ا يفضي إلى احترام خيارات المرضى في
التخطيط لمرحلة االحتضار من خالل تتبع هذه الخيارات في السجالت واتباع االلتزام كعالمة لجودة خدمات
الرعاية .ويتطلب تمكين المرضى من الوفاة في المنزل وفي بيئات شبيهة بالمنزل استثمارً ا في مجال الرعاية
التلطيفية المجتمعية ،ولكن كما أظهرت أبحاث في أستراليا ،يمكن تعويض هذه التكاليف بتخفيض تكاليف
78
الرعاية المؤسسية.
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دراسة حالة :الرعاية التلطيفية في المنزل لشركة كايزر
بيرماننت ()Kaiser Permanente
برنامجا للرعاية التلطيفية في المنزل يدعم متابعة المرضى لعالجهم .ويحال
طبقت شركة كايزر بيرماننت
ً
المرضــى إلــى برنامــج متخصــص مــن قبــل طبيــب الرعايــة األوليــة ،ويتولــى فريــق متعــدد التخصصــات يضــم
مقدمــي الرعايــة الخارجييــن تنســيق الرعايــة الالزمــة .لــم يحقــق البرنامــج مســتويات أعلــى مــن رضــا المرضــى
فحســب ( 93فــي المائــة مقارنــة بنســبة  80فــي المائــة لــدى مرضــى الرعايــة المعتــادة) بــل أكــدت الشــركة
تحقيــق وفــورات بنســبة  33فــي المائــة مــن إجمالــي تكاليــف الرعايــة الطبيــة مقارنــة بالرعايــة المعتــادة فــي
المستشــفيات 79.ويشــكل تخفيــض تكاليــف العــاج فــي المستشــفى وكــذا تكاليــف االختبــارات والعالجــات
غيــر الضروريــة داخــل المستشــفى ،األســباب الرئيســية لهــذا التوفيــر.

 .2توجيه عملية صنع القرار في البيئة السريرية بالمعلومات
أيضا اعتبارات ذات أهمية متزايدة في الممارسات السريرية اليومية
أصبحت التكاليف والقدرة على تحملها ً
ولألدوات التي تدعمها ،مثل المسارات السريرية والمبادئ التوجيهية ونظم دعم القرار.
إن الطرق الجديدة لدمج البيانات السريرية وبيانات التكلفة في مختلف مراحل العالج وتقديم الرعاية ،من
شأنها تمكين إجراء مناقشات بناءة بين األطباء والمرضى بشأن خيارات العالج ،كما تدعم إعادة تأطير عملية
تحمل التكاليف في مجال عالج السرطان .ويمكن أن يحدث هذا ،على سبيل المثال ،من خالل المقارنة بين األثر
المالي لخطط عالج مختلفة وتجارب المرضى ،األمر الذي يسهم في خلق مسارات رعاية فعالة وموحدة على
أساس القيمة .كما أن الفهم األفضل للمستوى الحالي للرعاية ومستوى التغيير التدريجي المطلوب يمكن
أن يرسل إشارات مدروسة أكثر عن الطلب للمبتكرين في مجال الرعاية الصحية ويحفز تطوير تقنيات متقدمة.

التوصية -2أ -استخدام مبدأ النتائج الهادفة سريريً ا في العمليات التنظيمية للتقنيات الجديدة.
يمكن جعل العملية المكلفة لتطوير األدوية واختبارها أكثر كفاءة عن طريق مواءمة أهداف التجارب السريرية
مع أهداف متواضعة ولكنها مهمة لتحسين النتائج .وبهذه الطريقة ،يمكن إجراء التجارب بعدد أقل من
المشاركين ويمكن أن يكافأ االبتكار ذو التأثير الحقيقي .إن مشروع النتائج الهادفة سريريً ا الخاص بالجمعية
مفيدا لكيفية مشاركة اقتصادات الصحة مع مجموعات
ً
نموذجا
ً
يشكل
ّ
األمريكية لعلم األورام السريرية
ملموسا في النتائج وما المعلومات الالزمة العتماد
ً
استشارية سريرية لتحديد ما الذي يشكل تحسنً ا
العالجات على نطاق أوسع وبشكل مناسب .وهذا ينبغي أن يكون اعتبارً ا أساسيً ا عند الموافقة على أي
عالج ،ويجب أن يتجاوز األدوية ليشمل مجموعة من األنماط العالجية ،كالجراحة التلطيفية والعالج باألشعة.

التوصية -2ب :استخدام مجموعات متكاملة من قواعد البيانات السريرية إلجراء مقارنة مباشرة
للفاعلية الحقيقية لخيارات عالج السرطان.
باإلضافة إلى البيانات التي يتم توفيرها في إطار عملية الموافقة على عالجات جديدة ،ستكون المراقبة
المستمرة للفعالية الحقيقية للعالجات ،في جميع االحتماالت ،أكثر فائدة حتى لألطباء في تحديد مسار
مناسب للعالج .وستواصل ما تسمى ”تجارب المرحلة  ”4عملية التقييم بعد إدخال عالج جديد .وإذا حققت
هذه المقاربة أهدافها ،ستنخفض نفقات النظم الصحية على العالجات غير الفعالة ،وسيتمكن األطباء من
تحديد الطريقة األفضل للعالج في المحاولة األولى.

22

تقديم الرعاية لمرضى السرطان

ولجمع هذه المعلومات وتنظيمها وتوزيعها ،ينبغي للنظم الصحية وخدمات رعاية مرضى السرطان بشكل
خاص اعتماد مبادئ ”نظام التعلم المستمر في مجال الرعاية الصحية” الذي يضع المعايير والتوقعات الالزمة
لجمع البيانات ويضمن إطارً ا قانونيً ا آمنً ا لتبادل البيانات ويحفز االبتكار في جميع القطاعات لجعل البيانات
صالحة لالستعمال ومفيدة 80.ويجب أن تتضمن النظم الصحية جمع البيانات ونشرها بوصفها مكونً ا أساسيً ا
81
الستراتيجية عالج السرطان الخاصة بها ،كما فعلت دولة قطر في برنامجها الوطني لمكافحة السرطان.
وتسهم الشركات الخاصة وقطاع التكنولوجيا في هذه الجهود .فعلى سبيل المثال ،وضعت شركة
” ”Flatiron Healthفي نيويورك منصة تحليلية لبيانات السرطان تقوم على جمع البيانات ذات الصلة
من أنظمة السجالت الطبية اإللكترونية وتوحدها وتنظمها لتقديم رؤى عن أنجع الطرق العالجية
82
لمرض السرطان.

التوصية -2ج :دمج بيانات التكلفة في أدوات دعم القرار من أجل خلق مسارات رعاية فعالة
وموحدة على أساس القيمة.
بينما أدخلت العديد من البلدان مسارات ومبادئ توجيهية وأطر مدعمة باألدلة لتوجيه عملية تحسين جودة
رعاية مرضى السرطان ،إال أن معظمها ال يتضمن أدلة بشأن القيمة أو القدرة على تحمل تكاليف العالج.
ويوفر التكامل بين البيانات السريرية وبيانات التكلفة قاعدة معرفية تستفيد منها أدوات دعم القرار على
أساس القيمة .وإذا طبقت هذه األدوات باالستفادة من هذه البيانات المتكاملة ،فسيتمكن األطباء من
تحديد األولويات والحصول على القيمة عبر المزج الفعال بين الطب القائم على األدلة ومعلومات عن
التكاليف وفاعلية التكاليف .وفي بعض األماكن ،يمكن االستفادة من الموارد القائمة بدرجة أكبر .ففي
مثل ،يصدر المعهد الوطني للتميز الصحي ( )NICEمبادئ توجيهية سريرية للممارسين
المملكة المتحدةً ،
83
ً
استنادا إلى أدلة سريرية واقتصادية ،وبهدف الحصول على القيمة مقابل المال ،ولكنها لالسترشاد فقط
دائما في الممارسات اليومية.
ولذلك ال تندرج ً
فرصا لمزيد من الشفافية بشأن
أيضا ً
ويتيح تبادل البيانات بين مقدمي الرعاية السريرية على مستوى النظام ً
التكلفة ،ما يجعل من الممكن سد الثغرات الواضحة بين األطباء السريريين ومقدمي الرعاية .ويبقى الهدف
هو تشجيع اتباع أفضل المسارات التي تحقق على األقل النتائج نفسها بتكلفة أقل .وتدمج الشبكة السريرية
المستقلة لألورام ( )ICONفي جنوب إفريقيا (انظر إطار دراسة الحالة) بيانات مقدم الرعاية وبيانات جهات
سداد تكاليف العالج من أعضائها ،األمر الذي يمكنها من تحديد الهدر وعدم الكفاءة في طريقة تقديم
الرعاية من قبل مقدمي الرعاية ومن ثم توجيه التحسين بشكل مستمر.
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دراسة حالة :الشبكة السريرية المستقلة لألورام ()ICON
هــي عبــارة عــن شــبكة مــن المتخصصيــن فــي مجــال األورام فــي جنــوب إفريقيــا ممــن تتضافــر جهودهــم
فــي مواجهــة تحديــات تكاليــف خدمــات رعايــة مرضــى الســرطان ،وتباينهــا ،والحصــول علــى هــذه الخدمــات.
وتتعاقــد الشــبكة مــع مرافــق عــاج كيميائــي وإشــعاعي فــي جميــع أنحــاء البــاد .وتضــم عضويتهــا أكثــر مــن
 80فــي المائــة مــن أطبــاء األورام فــي جنــوب إفريقيــا.
تجــري الشــبكة مجموعــة مــن التحســينات باســتخدام طيــف واســع مــن االبتــكارات ،ومنهــا منصــة إلكترونيــة
تتيــح اتخــاذ القــرارات الســريرية وفــق التشــخيص والمراحــل والغــرض مــن العــاج (شــفاء أو تلطيــف) .وتحســب
تلقائيــا ،مــا يــزود األطبــاء بفهــم لألثــر المالــي المحتمــل لخطــة العــاج.
تكلفــة خيــارات العــاج
ً
يتمثــل أحــد العوامــل األساســية المســاعدة للتحســين فــي القــدرة علــى تجميــع بيانــات مقــدم الرعايــة وجهــة
ســداد تكاليف العالج ومن ثم دمجها في الشــبكة بالكامل ،ما يســمح بفهم دقيق لعملية تقديم الرعاية
فــي فتــرة عــاج المرضــى التــي تشــمل نســبة كبيــرة مــن رعايــة مرضــى الســرطان فــي جنــوب إفريقيــا .ويتيــح
تكامل البيانات هذا للشبكة اقتراح تحسينات على مقدمي الرعاية لمرضى السرطان .وقد أدخلت خمسة
تحســينات على نطاق واســع:
•استخدام البيانات لتحسين الفحص من خالل فهم عوامل الخطر وتحسين طريقة استهداف
المرضى ،األمر الذي يتطلب تعاونً ا على المستوى الوطني.
•القضاء على الهدر عبر تحديد االزدواجية والتنسيق إلزالتها من النظام.
•فهم المسارات السريرية بشكل أفضل لتحسين مستوى التعليم الطبي.
•تخطيط تجربة المريض بشكل كلي لتحديد الخيارات المختلفة للمرضى وتوجيه عملية صنع القرار.
•إجراء تحليل مقارن لتجارب المرضى المماثلة ،ما يساعد في فهم االختالفات في اإلنفاق والنتائج
بغية تحسين عملية توزيع الموارد.
تمتلــك الشــبكة القــدرة علــى إثبــات أن متوســط تكلفــة عــاج المرضــى فــي إطــار نموذجهــا أقــل بكثيــر
مــن خيــارات العــاج األخــرى ،إذ يبلــغ متوســط التكلفــة  43فــي المائــة لســرطان الثــدي ،و 22فــي المائــة
لســرطان القولــون والمســتقيم ،و 19فــي المائــة لســرطان البروســتات .ويبيــن الجــدول  1المقاربــة التــي
تنتهجهــا الشــبكة والقائمــة علــى البروتوكــول ،كمــا يظهــر مــا تحقــق مــن وفــورات محــددة فــي تكاليــف
84
ســرطان الثــدي.
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الجدول  :1متوسط الوفورات في التكلفة بالنسبة لسرطان الثدي
التكلفة باتباع
البروتوكوالت
الموحدة
للشبكة

الهدف

عدد
الحاالت

عالجي – مساعد

1,937

 26,525ر

عدد
الحاالت

التكلفة
دون اتباع
بروتوكوالت
الشبكة

الوفر

2,086

 47,891ر

عالجي – نهائي

5

 14,358ر

118

 54,869ر

%74

عالجي  -مساعد جديد

108

 52,340ر

146

 85,480ر

%39

غير عالجي  -تحسين فرص البقاء
على قيد الحياة

412

 37,816ر

603

 58,993ر

%36

205

 23,924ر

254

 41,567ر

%42

2,667

 29,092ر

3,207

 51,433ر

%43

تلطيفي  -مراقبة األعراض
المجموع

%45

 .3تقليل تكاليف تقديم الخدمات مع الحفاظ على
معايير الرعاية
شغلت عملية البحث عن طرق مبتكرة لتقليل التكاليف في مرافق الخدمات الصحية ،مثل اعتماد نماذج
جديدة للتمويل والقوى العاملة ،لفترة طويلة واضعي السياسات والمسؤولين اإلداريين في الجهات
الصحية .ومع تراكم العالجات مرتفعة التكلفة وزيادة معدل اإلصابة بالسرطان ،أصبحت األورام التخصص
الطبي الذي يلقى مثل هذا االهتمام .ومع ذلك ،نحن ندرك أن هناك مستويات متفاوتة من الكفاءة
والقدرة على معالجة أسباب اإلنفاق الزائد على عالج السرطان بين المرافق الصحية وضمن كل مرفق.
أيضا اختالفات كبيرة في أنماط الممارسة بين أطباء األورام.
وهناك ً
إن إحدى مقاربات تقديم قيمة أكبر في مجال رعاية مرضى السرطان تتمثل في معالجة تباينات الممارسات
إلى جانب ارتفاع تكاليف العالج .ويمكن أن تتضمن االستراتيجيات إيجاد نماذج جديدة وفعالة لرعاية مرضى
السرطان ،ال سيما في المرافق المجتمعية ،مدعومة بنماذج فعالة للقوى العاملة .ولكن في المرافق
الخدمية ،يمكن أن نطبق مسارات موحدة محورها القيمة تسترشد بالتكلفة والبيانات ذات الجودة (كما
رأينا في التوصية -2ج) .وسوف يتضمن التمسك بمعايير الرعاية السريرية بالضرورة مساهمة الطبيب ،لكننا
أيضا أن مسارات رعاية مرضى السرطان المدفوعة بالقيمة لن تنجح إال إذا صممت ونفذت بدعم من
ندرك ً
85
مجموعات االستشاريين السريريين.

التوصية -3أ :إيجاد مراكز متخصصة مركزية للرعاية مدعومة بنماذج مبتكرة للقوى العاملة.
ثبت أن نتائج عملية جراحية كبرى ،كاستئصال البنكرياس ،تتأثر بعدد العمليات التي تجريها وحدة ما .وفي
اآلونة األخيرة ،لوحظت عالقة مماثلة في جراحة الثدي 86.وفي هذه المرافق الكبيرة ،تقلل النتائج األفضل
أيضا التكاليف المرتبطة بالرعاية غير الالزمة وغير الضرورية .وتشتهر مراكز
(مضاعفات أقل ووفيات أقل) ً
التميز بتحقيق نتائج ذات جودة عالية ،ولكن بسبب مركزية المواهب السريرية والتكنولوجيا المتقدمة
واالبتكارات الطبية فإنها تسهم غالبً ا في تزايد التكاليف التي تواجهها النظم الصحية .وللحصول على
أكبر فائدة من النهج المركزي مع تقليل التكلفة ،يجب أن تشجع النظم الصحية على تبني مقاربات كتلك
التي تستخدمها سلسلة مستشفيات نارايانا في الهند لتعزيز الكفاءة في المستشفيات وتحسين مهارات
طاقم التمريض والموظفين اآلخرين وتعظيم القيمة المكتسبة من األطباء .ويتعين على مديري النظام
ضمان وضع النماذج بالتعاون مع أطباء يحافظون على جودة الرعاية ،إضافة إلى إيجاد العوامل المساعدة
الضرورية (كقوائم المالحظات وأدوات دعم القرار) لتوسيع نطاق ما يمكن عمله من جانب الموظفين .ومن
األهمية بمكان إشراك القوى العاملة في اعتماد هذه النماذج بحيث تصبح هي القاعدة وليس االستثناء.
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دراسة حالة :مركز "مازومدار شو" لعالج السرطان
في الهند ،استحدثت سلسلة مستشفيات نارايانا مستشفيات متخصصة في عالج السرطان ،ما أدى إلى
تغييــر جــذري فــي اقتصاديــات رعايــة مرضــى الســرطان .وتشــتهر نارايانــا ،التــي أسســها الدكتــور ديفــي شــيتي،
باالبتــكار المتطــور فــي جراحــة القلــب ،إذ حققــت وفــورات كفــاءة بنســبة تتراوح بيــن  80و  95في المائة لنتائج
معادلــة ومعــدالت البقــاء علــى قيــد الحيــاة بالمقارنــة مع الواليات المتحــدة 87.وقد تحقق النجاح عبر انتهاج
طريقــة مركــزة للعــاج ،والقضــاء علــى الهــدر والتكاليــف اإلضافيــة ،وتدريــب القــوى العاملة بشــكل مناســب،
وتحســين البروتوكــوالت والمبــادئ التوجيهيــة الموحــدة الســريرية وغيــر الســريرية .وتســتخدم مستشــفيات
نارايانــا اآلن هــذه الطريقــة إلعــادة تصميــم خدمــات رعايــة مرضــى الســرطان مــن خــال مركــز “مازومــدار شــو”
لعــاج الســرطان ،وهــو مرفــق يحــوي  1400ســرير ويهــدف إلــى تحقيــق الرؤيــة نفســها المتمثلــة فــي
رعايــة مرضــى الســرطان التــي حققتهــا المستشــفى الرئيســية فــي مجــال رعايــة مرضــى القلــب.

التوصية -3ب :دعم نماذج تنسيق الرعاية المجتمعية والمنزلية لمرضى السرطان.
في حين أن الرعاية المنسقة لعالج السرطان لطالما اعتبرت أمرً ا ضروريً ا لتحسين الجودة وتجربة المريض ،كان
هناك توجه نحو نماذج تنسيق مجتمعية ومنزلية للرعاية .وتتمثل الفرضية األساسية لهذه النماذج في عالج
ورعاية المرضى وهم أقرب إلى المنزل قدر اإلمكان ،مع ضمان قدرة المستشفيات على التركيز على خدمات
الرعاية الحادة .وكلما كان ذلك ممكنً ا ،ينبغي أن تكون النماذج المجتمعية مؤسسات شاملة لتحسين تجربة
المريض واالستفادة من وفورات الحجم على السواء.

دراسة حالة :مراكز األورام الطبية األمريكية التي تركز
على المريض
فــي الواليــات المتحــدة ،تعمــل المراكــز الطبيــة لــأورام كمؤسســات شــاملة لعــاج األورام وتوفــر طريقــة
منســقة لرعايــة مرضــى الســرطان .وعــادة مــا تضطلــع المراكــز الطبيــة لــأورام بتقديــم الخدمات والتشــخيص
والتعليم وإدارة األدوية على نحو أشــمل وأفضل من حيث التركيز عليها .كما أنها توفر الدعم في تنســيق
خدمــات الرعايــة ،بمــا فــي ذلــك اإلحالــة إلــى المتخصصيــن فــي مرافــق الرعايــة الحــادة وغيرهــا مــن مقدمــي
الخدمات .وقد أظهر تقييم لمشروع تجريبي في والية بنسلفانيا إمكانية الحد من تكاليف النظام الصحي،
مع تخفيض بنسبة  65في المائة في زيارات قسم الطوارئ ،و 51في المائة في القبول بالمستشفى ،و21
وصول أفضل وأســهل إلى
ً
فــي المائــة فــي طــول اإلقامــة 88.وباإلضافــة إلــى ذلك ،توفر هذه المراكز الطبية
الخدمات للمرضى في أوقات وأماكن مناســبة ،مثل خدمة خط المســاعدة التمريضية على مدار  24ســاعة
أيضا
طــوال أيــام األســبوع .وتكــون هــذه الوفــورات مدعومــة بمنهجيــة موحــدة فــي المركــز الطبيــة ،ما يقلــل ً
التبايــن الســريري ،كمــا تعتمــد علــى تحويــل الرعايــة مــن مرافــق رعايــة حــادة أكثــر تكلفة إلــى مرافق مجتمعية.

التوصية -3ج :تفويض مجموعات االستشاريين السريريين بالتطبيق الفعال لمسارات مثلى ذات
تكلفة معقولة ،ومكافأة التزام األطباء بهذه المسارات.
سيكون لكل حالة من حاالت اإلصابة بمرض السرطان خصائص تميزها عن حالة متوسطة افتراضية .ومع
ومنسقا
ً
ذلك ،فإن المسار الذي يتخذه غالبية مرضى السرطان من خالل النظام يمكن أن يكون منطقيً ا
وفعال .وتسنح لجهات سداد تكاليف العالج ،إلى جانب األطباء ،فرصة كبيرة لتحسين القيمة باستخدام
ً

26

تقديم الرعاية لمرضى السرطان

مسارات موحدة وتشجيع المهنيين على التعامل مع المرضى بفعالية دون فرض قيود زائدة .وباتخاذ
هذه المسارات معيارً ا ،يصبح من الممكن الحصول على أفضل الممارسات عبر دمج االبتكارات ،التي ثبتت
فعاليتها ،في المسارات وكذلك التعرف بشكل أفضل على فعالية العالج وتقديم الخدمات بأسعار معقولة.
كل من األطباء ومقدمي الرعاية لوضع مسارات موحدة .وكما تظهر
وتحفز المكافآت البسيطة لاللتزام ً
دراسات الحاالت ،تكون مثل هذه المكافآت بمثابة استثمار يهدف إلى تغيير السلوك ويؤتي ثماره من خالل
خفض التكاليف اإلجمالية على صعيد المسارات الموصى بها .وباستشراف آفاق المستقبل ،يمكن أن تكون
هذه المكافآت أول تغيير محكم في نموذج دفع تكاليف عالج السرطان ،وجزءً ا أساسيً ا من توجه أوسع نحو
نماذج الرعاية المسؤولة ،كما يتضح بمزيد من التفصيل أدناه.

دراسة حالة :مسارات موحدة لعالج السرطان في
المؤسسات الخاصة األمريكية
تتبــع شــركتان مرموقتــان فــي الواليــات المتحــدة ،همــا شــركة ” ”WellPointوشــركة ”CareFirst
 ،”BlueCross Blue Shieldمســارات موحــدة باعتبارهــا وســيلة لخفــض التكاليــف .ففــي الشــركة
مريضــا  10مالييــن دوالر أمريكــي بمعــدل  2000دوالر لــكل مريــض،
ً
موقعــا يضــم 4713
األخيــرة ،وفــر 46
ً
وذلــك مــن خــال اتبــاع مســارات موحــدة بالمقارنــة مــع الزيــادات المتوقعــة 89في التكاليــف بفضل مكافأة
االلتــزام بالمســارات.
ويعتــزم برنامــج جــودة رعايــة مرضــى الســرطان فــي شــركة ” ”WellPointتطبيــق مســارات موحــدة فــي
مقابــل مكافــآت ماليــة ضمــن نمــوذج مماثــل .وســيحصل مقدمــو الرعايــة الذيــن يتبعــون مسـ ًـارا لســرطان
ـهريا عــن
الثــدي أو الرئــة أو ســرطان القولــون والمســتقيم علــى مكافــأة بمبلــغ إضافــي قــدره  350دوالر شـ ً
كل مريــض .وكمــا فــي حالــة شــركة ” ،”CareFirst BlueCross Blue Shieldيحــق لمقدمــي الرعايــة
الحريــة مواصلــة اتبــاع نمــط رعايــة بديلــة أو ”عــدم اتبــاع أســلوب المســارات” علــى أســاس كل حالة ،وســيتم
ـبقا ،ولكــن تحفيــز تغييــر الســلوك يتأتــى من خــال رصــد المكافآت وليس
تعويضهــم مثلمــا هــي الحــال مسـ ً
العقوبــات .ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى توفيــر  4-3فــي المائــة مــن التكلفــة اإلجماليــة للرعايــة بعد احتســاب
90
زيــادة اإلنفــاق لــكل مريــض.
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 .4مكافأة النتائج والمهام السريرية التي تركز على المريض
تنتشر النماذج المسؤولة للرعاية الصحية بشكل متزايد لتركيزها على بذل الدفعات من أجل إدخال تحسينات
بدل من "مخرجات الرعاية العرضية" (أو مقاربات "رسوم الخدمة") .وتهدف
قابلة للقياس في النتائج الصحية ً
نماذج الرعاية المسؤولة إلى تعزيز تحسينات الجودة مع تقليل التكاليف من خالل العمل على تخصيص
الموارد بفاعلية.
شامل بعد في مرافق مكافحة السرطان ،ولكن ظهور الطب
ً
لم تختبر نماذج الرعاية المسؤولة اختبارً ا
إلحاحا .وقد اُ قترح عدد من النماذج
ً
الدقيق المكلف يجعل التحول إلى أنظمة أكثر مساءلة مطلبً ا أكثر
الجديدة لمواجهة التعقيد المتزايد في مجال رعاية مرضى السرطان ،مثل سعي جهات سداد تكاليف
٩١
العالج إلى بذل مدفوعات عالمية في سبيل العالج القائم على الدقة والمشتمل على تكلفة التسلسل.
كما جرى استكشاف نماذج سداد أكثر مساءلة في مجال رعاية مرضى السرطان من خالل برامج سداد
أيضا
«مجمعة» مبتكرة ألطباء األورام تطبق نظم العالج الموحد لحاالت اإلصابة بسرطانات معينة .وهناك ً
نماذج لسداد تكاليف األدوية يتم فيها ربط عملية السداد بالتأثير الملموس لعالج معين.

التوصية -4أ :تحول خدمات رعاية مرضى السرطان نحو أنظمة للسداد تستند إلى مسارات
ونماذج سداد تقوم على النتائج.
يجب دعم أي جهد يرمي إلى تحول خدمات رعاية مرضى السرطان نحو أنظمة قائمة على المسار أو العالج
التي تركز على الدفع في مقابل النتائج ،بالوصول إلى بيانات ومعلومات أفضل من شأنها تحسين الشفافية
وتعزيز عملية صنع القرار .ويتعين على صناع السياسات فهم التكلفة الحقيقية لتحقيق النتائج التي يتوقعها
بدل من الهدر غير الضروري أو
وفقا لذلك ً
ً
المرضى بشكل أفضل والتأكد من تعويض مقدمي الخدمات
االزدواجية أو اإلفراط في العالج لمرضى السرطان.
يمكن تعميم الوفورات الكبيرة للمشروع التجريبي لمجموعة يونايتدهيلث ”( ”UnitedHealthانظر دراسة
مقدما لنظم العالج الموحدة ،على دول أخرى مرتفعة الدخل .وإن
ً
الحالة أدناه) ،الذي قدم دفعات مجمعة
تحول في مجال رعاية مرضى السرطان من خالل
ً
لم تكن الفائدة كبيرة ،فإن هذه المقاربة يمكن أن تحدث
إخضاع الخدمات لمزيد من المساءلة.

دراسةحالة:المدفوعات المجمعة لمجموعة
يونايتدهيلث ””UnitedHealth
تعـ ّـد يونايتدهيلــث شــركة تأميــن كبــرى فــي الواليــات المتحــدة ،ويشــكل عــاج الســرطان لــدى هــذه الشــركة
نموذجــا للدفــع لمقدمــي الخدمــات يقــوم علــى هيــكل للرســوم
 11فــي المائــة مــن حجــم اإلنفــاق .وتتبــع
ً
مقابــل الخدمــة ،وهــو نمــوذج ال يســتهدف تحفيــز مقدمــي الخدمــات نحــو التركيــز علــى تحســين النتائــج
ـوما مقابــل النشــاط ،بمــا فــي ذلــك وصفــات األدويــة.
والتحكــم فــي التكاليــف ،لكنــه ببســاطة يدفــع لهــم رسـ ً
قامــت المجموعــة بدراســة مدتهــا ثــاث ســنوات علــى خمس مجموعــات لألورام الطبيــة ركزت على خفض
التكاليف في مجال ســرطان الثدي والقولون والرئة بتغيير هيكل الدفع ألطباء األورام .وشــملت الدراســة
 810مرضــى ،ودرســت الفــرق فــي التكلفــة قبــل التغييــر في هيكل الدفــع وبعده.
مقدمــا علــى مقابــل مــادي نظيــر المشــاركة فــي
فــي إطــار النمــوذج التجريبــي ،حصــل أطبــاء األورام
ً
برنامــج كامــل لعــاج الســرطان .واســتند نمــوذج "الدفــع المجمــع» الجديــد أو "الدفــع المتسلســل" إلــى
ـلفا مــن قبــل الطبيــب .وحصــل
التكلفــة المتوقعــة لنظــام عــاج موحــد لحالــة معينــة ،والمحــددة سـ ً
أطبــاء األورام علــى الرســوم نفســها بغــض النظــر عــن األدويــة التــي تعطــى للمريــض .وتــم دفــع مقابــل
زيــارات المرضــى كالمعتــاد باســتخدام معــدالت عقــد الرســوم مقابــل الخدمــات ،وســددت قيمــة أدويــة
العــاج الكيميائــي علــى أســاس متوســط ســعر البيــع.
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ويظهــر التقييــم عــدم وجــود اختالفــات فــي مقاييــس الجــودة التي خضعت للتقييم ،ما يبطل االفتــراض بأن
االنخفــاض فــي المــوارد يــؤدي إلــى نتائــج أســوأ للمرضــى .وبلغــت التكلفــة اإلجمالية للرعاية الطبية للمرضى
ووفرا بقيمة
انخفاضا قدره  34في المائة في التكاليف الطبية
ً
في الدراسة  64,76مليون دوالر ،ما يشكل
ً
دوالرا لمجموعة التسلســل
 33,36مليون دوالر .ولكن تكلفة أدوية العالج الكيميائي ازدادت بمقدار 13,46
ً
مقارنــة بمجموعــة التحكــم ،ومــع ذلــك بقــي النمــوذج التجريبــي يوفــر  34فــي المائــة مــن التكلفــة اإلجماليــة.
وخفضــت طريقــة الدفــع المجمــع إجمالــي اإلنفــاق الطبــي مــن خــال قنــوات أخــرى .ويشــير التحليــل إلــى
أن الفــرق األساســي تمثــل فــي حــاالت دخــول المستشــفى وأن زيــادة االســتثمار فــي تخطيــط العــاج فــي
92
العيــادات ربمــا منــع العــاج في المستشــفيات.
تعاونيــا بيــن مقــدم الرعايــة وجهــة ســداد تكاليــف العــاج ،وكذلــك تقديــم
وتتطلــب هــذه المقاربــة جهـ ًـدا
ً
قويــا علــى دور التغييــرات فــي نظــم تمويــل رعايــة
بيانــات ذات جــودة عاليــة وشــفافة .كمــا أنهــا تقــدم مثـ ًـال ً
مرضــى الســرطان علــى الســلوك وخفــض التكاليــف.

التوصية -4ب :اتباع خطط مبتكرة للسداد المرتبط باألداء لعالجات السرطان.
يجب أن تستفيد النظم الصحية بشكل أكبر من االبتكارات التي تربط فاعلية عالج ما في أماكن واقعية
شيوعا المتمثل في ”تقاسم المخاطر” ،إذ
ً
بالسداد .وتختلف هذه الخطط عن النموذج االقتصادي األكثر
إن هذه الخطط تقيّ م الفائدة التي يجنيها المرضى الذين يتلقون الدواء من أجل الوقوف على مدى فاعلية
هذا الدواء ونجاعته.
ويتم بالفعل االستعانة ببعض هذه الجهود في عالج األورام .ففي المملكة المتحدة ،خضع دواءا السرطان
بورتزوميب ( )bortezomibوستوكسيماب ( )cetuximabالسترداد قيمتهما في حال عدم استجابة
المرضى لهما ،وينسحب األمر نفسه على دواء  nilotinibفي إيطاليا 93.وفي أماكن أخرى ،يمكن أن يكون
البتكارات طرق الدفع التي بدأت في مجاالت عالجية أخرى فائدة مماثلة إذا طبقت في مجال رعاية مرضى
السرطان .وفيما يخص دواء ” ”Diovanلحاالت ارتفاع ضغط الدم ،ترد الشركة نفقات المرضى إذا لم يصل
ضغط الدم لديهم إلى الحد المستهدف .وإذا كانت هناك حاجة إلى حقن دواء ”لوسينتس” البقعي الخافض
94
متوقعا ،يتم توفير جرعات إضافية مجانً ا في المملكة المتحدة وأستراليا.
ً
للضغط أكثر مما كان
وبصرف النظر عن هذه الجهود المبكرة ،ال يزال أي تحول عن نظام الدفع المعتاد لكل عالج أمرً ا نظريً ا
إلى حد كبير .يجب إقرار آلية فعالة للمساءلة قبل قطع وعود بتحقيق نتائج أفضل للعالجات المستهدفة
وتوقعات جني أرباح أكثر من هذه العالجات .ففي كثير من الحاالت ،يوفر تقدم مرض السرطان القابل
منطلقا مناسبً ا للبدء في تطبيق هذه
ً
للقياس ،كما يرى في التصوير أو يكشف عنه بوسائل التشخيص،
األنواع من طرق الدفع المبتكرة .وعندما يمكن إعداد نظم بيانات لتتبع النتائج بدقة أكبر مع مرور الوقت،
يمكن تطبيق مقاييس النتائج ،كالبقاء على قيد الحياة ،على طرق الدفع .في نهاية المطاف ،فإن الشراكة
الرامية لبناء الثقة المطلوبة وجودة البيانات المتفق عليها ،كما حدث بين شركتي " "WellPointوشركة
"( "AstraZenecaشركة صيدلة بيولوجية عالمية) 95،من شأنها تمكين هذه األنواع من برامج الدفع القائمة
على تقاسم المخاطر وخلق قيمة مضافة القتصاد الصحة ككل .وقد أفرزت هذه الشراكة أكثر من 25
97
وتقييما ألنماط استخدام الموارد بين المرضى الذين يعانون من سرطان الغدة الدرقية.
ً
مشروعا 96بحثيً ا
ً
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التركيز على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط
يســود مفهــوم خاطــئ مفــاده أن للســرطان تأثيـ ًـرا علــى الــدول ذات الدخــل المرتفــع فقــطُ .قســمت دول
مجموعــات البنــك الدولــي إلــى أربــع فئــات :فئــة الدخــل المنخفــض (أقــل مــن  1,045دوالر متوســط نصيــب
الفــرد مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي)؛ فئــة الدخــل المتوســط األدنــى ( 4,125-1,045دوالر)؛ فئــة الدخــل
المتوســط األعلــى ( 12,746-4,125دوالر)؛ فئــة الدخــل المرتفــع (أكثــر مــن  12,476دوالر) .تتزايــد األعبــاء الناجمــة
عــن الســرطان فــي الــدول المنخفضــة والمتوســطة الدخــل بســبب النمــو الســكاني والشــيخوخة 98.والرتفــاع
معــدالت اإلصابــة بالســرطان فــي هــذه الــدول أســباب متعــددة ،إذ يشــكل التدخيــن عامـ ًـا رئيسـ ًـيا .ففــي
حيــن تنخفــض معــدالت التدخيــن بشــكل عــام فــي الــدول ذات الدخــل المرتفــع (مثـ ًـا فــي أســتراليا والبرازيــل،
تنخفــض معــدالت التدخيــن بيــن الرجــال و  22فــي المائــة) ،تقــدر معــدالت التدخيــن فــي الــدول ذات الدخــل
المتوســط بنســبة تتــراوح بيــن 37و  39فــي المائــة .أمــا الــدول ذات الدخــل المنخفــض فتقــل نســبة التدخيــن
ـادا فــي هــذه المعــدالت فــي الســنوات األخيــرة .ففــي إقليم غرب
عــن  30فــي المائــة ،لكننــا نشــهد
ارتفاعــا حـ ً
ً
المحيــط الهــادئ التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة ،الــذي يشــمل الصيــن ،تقــدر معــدالت التدخيــن بنســبة 51
بالمئــة 99.وهــذه المســتويات مــن التدخيــن تضيــف الكثيــر إلــى أعبــاء عــاج الســرطان ،إذ تتجــاوز خــط االتجــاه
المرتبــط بزيــادة الســكان وشــيخوختهم.
وتختلــف معــدالت الوفيــات مــن جــراء الســرطان بيــن مجموعــات الدخــل وتصنيفــات الســرطان .يتــم تمثيــل
تمثيل غير متناســب في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوســط
ً
ســرطان عنق الرحم ،على ســبيل المثال،
ونادرا ما يتم التعرف على المرض في مرحلة مبكرة.
كما يبين الشكل  100 ،10إذ تنعدم برامج الفحص عادة
ً
ويشــهد ســرطان الثــدي وعنــق الرحــم والقولــون والمســتقيم أكبــر معــدالت تفــاوت في معــدالت الوفيات،
مــا يــدل علــى تأثيــر الفحــص فــي الــدول ذات الدخــل المرتفــع.
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الشكل  :10معدالت الوفيات من جراء السرطان حسب مجموعة الدخل في
البنك الدولي
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻮﻓﯿﺎﺕ  /ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ
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ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ

ستكون تقديرات زيادة نسبة اإلصابة بالسرطان بحلول عام ( 2030مقارنة مع عام  )2008أكبر في
الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط األدنى ( 82في المائة و 70في المائة على التوالي)
مقارنة بالدول ذات الدخل المتوسط األعلى والمرتفع ( 58في المائة و  40في المائة) .ومن دون
أي تغيير في عوامل الخطر األساسية (أي القائمة فقط على التغيرات الديموغرافية المتوقعة)،
سيتم تشخيص ما بين  10و 11مليون حالة إصابة بالسرطان سنويً ا في عام  2030في الدول ذات
101
الدخل المنخفض والمتوسط األدنى.
وفي كثير من األحيان ،يكون انعدام وسوء توزيع البنية التحتية الطبية في الدول المنخفضة
والمتوسطة الدخل سبب عدم القدرة على إدارة خطر السرطان .فالرعاية الصحية األولية غالبً ا ما
تكون غير كافية ،وتنعدم مرافق فحص الخزعة والخدمات الجراحية والمرضية ،ويصعب استمرارية
توفير الرعاية .ونادرً ا ما يكون العالج اإلشعاعي متوفرً ا 102.لذا يجب أن تكون أي خطة للتعامل مع
ارتفاع خطر السرطان في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل على بينة بهذا الوضع .وعلى الرغم
من أن تخطيط الخدمات في المستقبل سيكون ضروريً ا ،قد ال يكون تطبيق أية حلول تتطلب
موارد مرتفعة أمرً ا منطقيً ا في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط في كل الحاالت.
ومع ذلك ،قد يتيح االفتقار إلى وجود أنظمة قديمة ونماذج راسخة للقوى العاملة وآليات
فرصا لتطبيق الحلول المنصوص عليها في مجاالت العمل األربعة
للدفع ،في بعض الحاالتً ،
المذكورة أعاله .على سبيل المثال ،قد تتحقق قيمة نماذج الرعاية كبيرة الحجم ذات الجودة
(مركز مازومدار شو لعالج السرطان) في أي مكان من فئات الدخل .لكن من الواضح أنه على
الرغم من ضرورة تخطيط الخدمات بشكل مستنير ،والتعلم من األماكن األخرى ،إال أن التأثير
المباشر األكثر أهمية سيحدث بال شك في بداية مسار المريض في مجال الوقاية والفحص .إن
برامج مكافحة التدخين وفحص سرطان عنق الرحم والتطعيم ضد فيروس التهاب الكبد والتهاب
الكبد الوبائي ب ،جميعها تشكل تغييرات أساسية يمكن إدخالها بتكلفة منخفضة ومن دون إيجاد
نظام للخدمة الشاملة .على سبيل المثال ،أثبتت برامج فحص سرطان عنق الرحم المقتصدة
القائمة على الفحص البصري لعنق الرحم بحمض الخليك فاعليتها عند دمجها في برامج الصحة
10٤,10٣
اإلنجابية القائمة.
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تقديم الرعاية لمرضى السرطان بأسعار معقولة:
خارطة العمل
ملخصا لبعض األعمال المتنوعة التي يجري القيام بها لتقديم الرعاية لمرضى
ً
تقدم هذه الورقة البحثية
فضل
ً
وانطالقا من معرفتنا للتحديات،
ً
السرطان بأسعار معقولة في مجموعة متنوعة من مرافق الخدمة.
عن دراسات الحاالت ،استنتجنا سلسلة من التوصيات ومجاالت العمل ذات األولوية .وللبدء في معالجة
هذه األولويات والتوصيات ،يستطيع واضعو السياسات والجهات المعنية استخدام خارطة الطريق التالية
للعمل في محاولة توفير الرعاية لمرضى السرطان بأسعار معقولة.

رعاية مرضى السرطان بأسعار معقولة :خارطة العمل
1 .1تسهيل مشاركة المريض في اتخاذ القرارات السريرية التي تسترشد بالتكاليف على طوال فترة
المعالجة وخيارات مرحلة االحتضار.
2 .2الحرص على أن تكون الفترة االنتقالية لمرضى السرطان متسقة وموحدة عبر التمسك بمسارات
سريرية تسترشد بالتكلفة ،تكملها حوافز لألطباء والمرضى المشاركين.
3 .3القضاء على الهدر في أنظمة خدمات رعاية مرضى السرطان بمكافأة جهود التحكم باإلنفاق المزدوج
والمفرط والتقليل منه طوال فترة المعالجة السريرية.
4 .4إيجاد نماذج جديدة لتحديد تكلفة األدوية على أساس مبدأ "الدفع مقابل النتائج".
5 .5تطبيق أنظمة مكافأة الرعاية المسؤولة بشكل متزايد على أساس االختصاص والمرض.
6 .6وضع خطط لمعالجة إدخال تقنيات متطورة مرتبطة بالطب الوراثي.
وعلى الرغم من أن جميع هذه اإلجراءات ستؤثر على القيمة في مجال رعاية مرضى السرطان ،من المسلم
به أن الفرص والتحديات أمام دراسة تقديم الرعاية بأسعار معقولة تختلف من دولة ألخرى وبحسب مرافق
واستشرافا للمستقبل ،من الضروري إذن تحديد الوسائل أو
ً
الخدمة ،وتؤثر على تحديد األولويات والتنفيذ.
األدوات الرئيسية المتاحة على الفور لواضعي السياسات الحريصين على اغتنام هذه الفرصة.

المشاركة مع األطباء
عندما نأخذ بعين االعتبار األمثلة على أفضل الممارسات في هذه الورقة البحثية وخارطة العمل ،يتضح
شرطا أساسيً ا للنجاح في تقديم الرعاية لمرضى السرطان بأسعار معقولة في مرافق الخدمة ،أال
ً
أن ثمة
وهو المشاركة القوية للطبيب .إذ يجب إشراك أطباء السرطان وأن يكونوا مسؤولين عن تحسين النتائج
والقيمة في أنظمتهم ،على طول مسارات سريرية محددة .وتعتمد السلطات نماذج مختلفة لمشاركة
الطبيب ،ولكن السمة المميزة لها هي عقد بين األطباء وجهات سداد تكاليف العالج (سواء أكانت جهات
حكومات أم جهات خاصة) لتقديم المشورة بشأن السياسات والتخطيط وتقديم الخدمات ومسائل التنفيذ.
وكما يوضح الشكل  ،11فإن من الطرق الرئيسية التي يمكن بها االستفادة من مشاركة األطباء في توفير
رعاية لمرضى السرطان بأسعار معقولة ،تكون من خالل تحديد مسارات سريرية قائمة على األدلة والبراهين
وكذلك تحديد وقياس االختالف عن هذه المسارات وتخطيط التدخالت إلزالة هذه التباينات المسؤولة
عن وجود تكاليف غير مالئمة.
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الشكل  :11المشاركة مع مجموعات االستشاريين السريريين
ﻓﮭﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ

ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺍﻟﺘﻐﯿﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ً

ﻗﯿﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﯿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﻏﯿﺮ ﺍﻟﻤﺠﺪﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﺘﻐﯿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺗﮭﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺍﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺴﺮﯾﺮﯾﺔ

ﺗﺨﻄﯿﻂ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﺮﯾﺮﯾﯿﻦ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﯿﺮﺍﺕ

ﻗﯿﻤﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ
ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ّ

إن استخدام البيانات من أجل التوصل إلى فهم أوسع للمسارات والمتغيرات السريرية سوف ينشط ويحفز
أيضا دراسة عدم كفاءة العمليات ضمن مرافق الرعاية الصحية ،والتي
مجموعات االستشاريين السريريين .ويمكنها ً
بدورها يمكن أن تستخدم في مشاريع إعادة تصميم الخدمات .ويمكن أن يؤدي عدم كفاءة عملية التخطيط إلى
اعتبارات أعمق لالستخدام المناسب للقوى العاملة وتحول الرعاية إلى أماكن أقل تكلفة عند الضرورة.
واضحا الستكشاف القيمة في تقديم الرعاية لمرضى
ً
منطلقا
ً
وتوفر مجموعات االستشاريين السريريين
السرطان .ويمكن االستعانة بها في مجموعة من مرافق الرعاية الصحية في الدول ذات الدخل المنخفض
والمتوسط والمرتفع .ولكن سيتعين على صناع القرار تهيئة بيئة للمشاركة ودعم ومكافأة التنفيذ المتسق
إلصالحات تقديم الخدمات.
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شكر وتقدير
ترأس المجلس االستشاري للمنتدى عن هذه الورقة البحثية البروفيسور روبرت توماس ،رئيس مستشاري
مرض السرطان في وزارة الصحة في حكومة والية فيكتوريا في أستراليا.
وقد كتب هذه الورقة البحثية البروفيسور توماس بالتعاون مع رايان كاالهان ،زميل السياسات في معهد
االبتكار العالمي في الصحة العالمية ،أمبريال كوليدج لندن ،وريتشارد بارتليت ،شريك أول في شركة ماكينزي
آند كومباني ،وجودي جايسلر ،مدير مشروعات في وزارة الصحة بوالية فيكتوريا.
وأقدم خالص شكري ألعضاء المجلس االستشاري الذين أسهموا برؤاهم الفريدة في هذه الورقة البحثية:
ماري أكنهيوسن ،الرئيس والمدير التنفيذي ،فانكوفر للصحة الساحلية

الحارث الخاطر ،مساعد رئيس قسم أمراض الدم واألورام ،مؤسسة حمد الطبية
إيمي أندرسون ،نائب الرئيس والشريك ،فيليبس للرعاية الصحية

رفعت عتون ،أستاذ النظم الصحية العالمية ،كلية هارفارد للصحة العامة
أوتيس براولي ،رئيس الخدمات الطبية ،جمعية السرطان األمريكية

هاري بيرنز ،أستاذ الصحة العامة العالمية ،جامعة ستراثكاليد

جان جايسلر ،مدير أكاديمية المرضى األوروبية لالبتكار العالجي

ليون غاوس ،الرئيس التنفيذي للشبكة السريرية المستقلة لألورام

راؤول مورينو ،المدير العام للمعهد الوطني للسرطان ،كولومبيا
براديب فيليب ،وكيل وزارة الصحة ،فيكتوريا

فرهاد رياحي ،زميل فخري في أمبريال كوليدج لندن

سو خي تشي ،مدير مركز السرطان الوطني في سنغافوره

ريتشارد سوليفان ،مدير معهد سياسات السرطان ،كنجز كوليدج لندن

وقد أجرى المقابالت التي استرشد بها هذا التقرير ريتشارد بارتليت بإشراف بيورن ألبرشت في ماكينزي آند
كومباني .ويتوجه رئيس المنتدى ومؤلفو هذا التقرير بالشكر لكل من ساهم في إعداد وتحسين هذا التقرير،
ومن بينهم إليزا مونتاج-جونستون وأليكس كارتر.
يتحمل المؤلفون مسؤولية األخطاء أو السهو.

فريق إدارة المنتدى المنبثق عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار
في الرعاية الصحية “ويش”:
مدير المنتدى :ويل ووربورتون

رئيس تطوير المنتدى :ساره هندرسون

زميل منتدى تقديم الرعاية لمرضى السرطان بأسعار معقولة :رايان كاالهان
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