الجراحة العالمية 0202
األدلة والحلول لتحقيق التنمية الصحية ،واالجتماعية ،واالقتصادية

استعراض عام للتقرير
نداء جماعي للسعي من أجل تحقيق المساواة والتكامل في توفير الرعاية الجراحية والتخديرية
خالل شهر يناير  ،0214نادى د .جيم يونج كيم ،رئيس البنك الدولي ،إلى "رؤية واستراتيجية مشتركة لتحقيق المساواة علي المستوى العالمي
من حيث الرعاية الجراحية األساسية " مضيفا أن "الجراحة جزء أساسي ال يتجزأ من الرعاية الصحية " ،و لقد جاء هذا النداء في وقت حيوي
بالنسبة للصحة العالمية ،حيث انتقل التركيز من أهداف األلفية للتنمية إلى مجموعة من األهداف للتنمية المستدامة ،والتعهد بدعم التغطية الصحية
الشاملة ،والتركيز بشكل أوسع علي بناء أنظمة صحية قوية ،لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يضع خططا استراتيجية في سبيل تحقيق هذه
األهداف الجديدة.
الجراحة العالمية  - 0202التقرير التاريخي األولي للجنة ”النسيت“ عن الجراحة العالمية  -يصف دور الرعاية الجراحية والتخديرية في تنمية
صحة األفراد واإلنتاج االقتصادي للدول .التقرير قام بوضعه فريق متعدد التخصصات مكون من  05مفوضا ومتعاونين من أكثر من  112دولة،
و يقدم نتائج البحث عن حالة الرعاية الجراحية في الدول ذات الدخل المنخفض ومتوسطة الدخل ،كما يقدم إطارعمل من التوصيات،
والمؤشرات ،واألهداف التي يجب تحقيقها للوصول لرؤية اللجنة من توفير تغطية عالمية لرعاية جراحية وتخديرية آمنة ،وغير مكلفة ،وفي
متناول المواطن عند الحاجة إليها.
هذه النتائج تخلق حجة قوية لـ ( )1حكومات الدول ذات الدخل المنخفض ومتوسطة الدخل لتقوية الخدمات الجراحية وأنظمة الصحة الوطنية التي
توفرها ) 0( ،لمنظمات الصحة العالمية والتنمية إلدماج مؤشرات الرعاية الجراحية ضمن األهداف الصحية الموجودة وأنظمة الرصد الصحية( ،
 )0لوكاالت التمويل من أجل االستثمار في الرعاية الجراحية كوسيلة للتخفيف من حدة الفقر ونشر الرفاه عامة )4( ،للشركاء الدوليين من أجل
أن يدعموا القادة المحليين في جهودهم لتوفير رعاية جراحية عادلة ،و كذلك ( )5الرأي العام للمطالبة والضغط لتعميم الخدمات الجراحية.

الجراحة كمكون مهمل في األنظمة الصحية

علي مدى العشرين عاما الماضية ،ركزت الصحة عالميا على األمراض بشكل فردي .مما
أدى إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات والعجز الناتجة عن حاالت معينة .لكن هذه
المكاسب لم تعكس تحسنا مشابها على نظم الرعاية الصحية ،وتكامال للخدمات والرعاية في
المستشفيات ،كما لم ينعكس هذا االنخفاض بشكل منصف بين الناس من جميع الطبقات
االقتصادية واالجتماعية المختلفة.

تم إهمال الرعاية الجراحية والتخديرية في العديد من الدول ذات
الدخل المنخفض ومتوسطة الدخل بشكل كبير
عالج الحاالت الجراحية ،التي تتضمن طيفا واسعا من األمراض يمثل حوالي  % 02من
العبء العالمي لألمراض ويمتد ليصل إلي  %122من أمراض الفئات الفرعية ،يظل بعيدا
عن متناول الغالبية الساحقة من سكان العالم .مما يؤدي إلي خسارة في األرواح وانخفاض
في مستوي الرعاية االجتماعية والنماء بالنسبة لماليين البشر ،ويعيق التقدم االقتصادي
للدول ،كما هو موضح بواسطة الرسائل الخمس األساسية للتقرير.
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 08-00%من العبء العالمي
لألمراض يمكن أن ينسب إلي
حاالت يمكن معالجتها جراحيا

الرسالة األساسية األولى  :يوجد  5مليار نسمة ليس لديهم إمكانية الحصول على رعاية جراحية وتخديرية آمنة ،وغير مكلفة ماديا عند
الحاجة
الحصول علي الرعاية الجراحية في الوقت المناسب أساسي
لتقليل الموت والعجز الناتج عن حاالت جراحية.
بالنظر إلي األبعاد األربعة لتوفير وإتاحة الخدمات الجراحية -
الوقت القياسي ،واإلمكانيات الجراحية ،واألمان ،والقدرة علي
تحمل التكاليف – وجد أنه يوجد  5مليار نسمة غير قادر علي
الحصول علي خدمات جراحية ( الشكل  .)1أكثر من نصف
تعداد سكان العالم ال يستطيعون الحصول علي العالج الذين
يحتاجون إليه إذا ما تطلبت حالتهم ،على سبيل المثال النزيف بعد
الوالدة ،أو التعرض للحروق ،أو اإلصابة بالسرطان .إن
الحصول علي الرعاية أكثر صعوبة بالنسبة لألفراد في الدول
ذات الدخل المنخفض ومتوسطة الدخل ،وبالنسبة ألولئك الذين
ينتمون إلي أفقر الفئات ماديا داخل الدول التي تحتوي على
مستويات مختلفة من الدخل .

هدف  :0202توفير تغطية بنسبة  %82من خدمات
التخدير والجراحة األساسية

الشكل  .1نسبة السكان الذي ليس ليدهم إمكانية الحصول على خدمات
جراحية وتخديرية أمنة وغير مكلفة حسب المنطقة.

تهدف اللجنة إلي توفير تغطية بنسبة  % 82من الخدمات الجراحية والتخديرية األساسية لكل دولة بحلول  0202كمقياس للتقدم نحو
إتاحة الحصول على الخدمات الجراحية في وقت قياسي ومناسب .سيتطلب تحقيق هذا الهدف دمج الخدمات الجراحية في جميع
مستويات الرعاية (من شبكات اإلحالة المجتمعية إلى مستشفيات المستوى األول والمستشفيات األعلى مرتبة) ،و االلتزام بمعالجة
العوامل التي تؤدي إلى تأخر طلب ،ووصول ،وتلقي رعاية طبية وجراحية آمنة وغير مكلفة .

الرسالة األساسية الثانية  :هناك حاجة سنوية إلى  140مليون عملية جراحية إضافية من أجل إنقاذ األرواح و منع
حدوث اإلعاقات
في حالة عدم توافر الرعاية الجراحية ،تصبح الحاالت سهلة العالج
أمراضا ذات معدالت وفاة عالية .تعسر الوالدة قد يؤدي إلى وفاة األم و
الجنين; يصبح شق الشفاه والحلق إعاقة للنمو والتطور الطبيعي للطفل ،و
كسر العظام قد يؤدي إلى إعاقة وعجز مدى الحياة لرجل شاب يعمل
إلعالة أسرته .لقد وجدنا أنه من الضروري القيام ب  140مليون عملية
جراحية إضافية على األقل كل عام ،كي يتم إنقاذ األرواح ومنع االعاقة
(الجدول .)1
إن الحاجة إلى هذه الزيادة تبلغ أشدها في أفقر مناطق العالم ،التي تتضمن
غرب ،وشرق ،ووسط جنوب الصحراء اإلفريقية ،وجنوب وجنوب
شرق آسيا.

هدف  : 0202توفير  222،5عملية جراحية لكل 222،122
نسمة
تهدف اللجنة لتوفير  222،5عملية جراحية سنويا لكل  222،122نسمة
بحلول عام  0202كمقياس لتلبية الحاجة للرعاية الجراحية والتخديرية.
سيتطلب تحقيق هذا الهدف توسعا ضخما في األنظمة الصحية
والجراحية ،تتضمن مضاعفة القوى العاملة بالجراحة خالل الخمس عشر
سنة القادمة .وال بد أن يرافق ذلك التركيز على الجودة ،واألمان ،والعدالة
بقيادة المنفذين المحليين.
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تقدير لالحتياج الجراحي
غيرالملبى للمنطقة
(الحاالت الجراحية)

المنطقة
منطقة البحر الكاريبي

131 050
910 432
678 358

وسط أوروبا

4 192 980

أفريقيا الوسطى جنوب الصحراء
الكبرى

27 956 507

شرق آسيا

17 555 748

أفريقيا الشرقية جنوب الصحراء
الكبرى

2 115 011

شمال أفريقيا والشرق األوسط

55 196
57 791 550
12 480 939

جزر المحيط الهادئ

291 000
18 909 507
143 068 278

آسيا الوسطى

جنوب آسيا
جنوب شرق آسيا
أفريقيا الجنوبية جنوب الصحراء
الكبرى
أفريقيا الغربية جنوب الصحراء
الكبرى

المجموع الكلي

الجدول  .1المناطق ذات االحتياجات غير الملباة من
الرعاية الجراحية كما حددتها لجنة ”النسيت“ للجراحة
على مستوى العالم

الرسالة األساسية الثالثة  :يعاني  00مليون فرد كل عام من تحمل نفقات صحية ضخمة نتيجة لدفع تكاليف التخدير واإلجراءات
الجراحية
الحماية ضد العواقب الوخيمة لإلنفاق الكارثي عند تحمل الفرد لنفقات الرعاية الصحية مكون حيوي لضمان وصول غير مكلف للخدمات
الصحية األساسية .يعرف اإلنفاق الكارثي بـ المدفوعات الطبية المباشرة مقابل الرعاية الجراحية بما يفوق  % 12من الدخل الكلي أو 42
 %من الدخل بعد استيفاء االحتياجات األساسية كالطعام والمأوى مباشرة  ،كما وتعرف النفقات الخارجة من الجيب كنفقات خاصة .لقد
وجدنا أن  00مليون حالة من اإلنفاق الكارثي تحدث كل عام كنتيجة للتحمل المباشر للتكاليف الطبية للخدمات الجراحية ،باإلضافة إلى 48
مليون حالة تنتج كل عام عندما تضاف النفقات غير لبطبية كالطعام ووسائل المواصالت .ربع جميع من يخضعون إلجراء جراحي
سيعاني من اإلنفاق الكارثي كنتيجة للحصول على الرعاية .هذا العبء المادي يقع بشكل أكبر على الفقراء .يعاني من اإلنفاق الكارثي
كنتيجة للرعاية الجراحية غالبا مواطنو الدول ذات الدخل المنخفض ومتوسطة الدخل ،وبالنسبة ألولئك الذين ينتمون إلى أفقر الفئات ماديا
داخل الدول التي تحتوي على مستويات مختلفة من الدخل.

هدف  : 0202توفير حماية بنسبة  %122ضد اإلنفاق الكارثي
تهدف اللجنة لتحقيق الحماية ضد اإلنفاق الكارثي لتكاليف الرعاية الجراحية والتخديرية بنسبة  % 122بحلول عام  .0202سيتطلب
الوصول لهذا الهدف إتباع نهج لتمويل الخدمات الجراحية التي يحتاجها الفقراء ،بما في ذلك آليات التمويل المعتمدة على تجميع المخاطر
من خالل الضرائب العامة أو نظم التأمين بدال من الرسوم التي تفرض على الفرد وقت الحصول على الرعاية .تدعم اللجنة مسارا تدريجيا
لتحقيق تغطية صحية عالمية تحقق ( )1االلتزام برعاية الفقير منذ البداية ،و ( )0تشمل جميع الحزم ،والمنصات ،والسياسات المتعلقة
بالتغطية الصحية العالمية الجراحة.

الرسالة األساسية الرابعة  :االستثمار في الخدمات الجراحية والتخديرية يسهل تحمله ،ويساهم في إنقاذ األرواح ،ويحفز
النمو االقتصادي
االرتقاء بالخدمات الجراحية والتخديرية لتلبية حاجات السكان
الحالية سيتطلب استثمارا ماليا على مستوى واسع في الدول
ذات الدخل المنخفض ومتوسطة الدخل .إذا قامت هذه الدول
باالرتقاء بالخدمات الجراحية بمعدل سنوي يناهز ( %9معدل
قامت بتحقيقه منغوليا سابقا ،دولة ذات أداء عالي) لتصل
لهدف  222،5عملية جراحية لكل  222،122فرد ،فستكون
التكلفة الكلية بحلول عام  0202حوالي  402مليار دوالر
أمريكي .على الرغم من أن التكلفة المادية كبيرة ،فإن تكلفة
التقاعس عن العمل على الدخل القومي ستكون أكبر من ذلك
بكثير .إن الناتج المفقود (مجموع خسائر الناتج المحلي
اإلجمالي) سيكلف الدول ذات الدخل المنخفض ومتوسطة
الدخل ما يعادل  10.0تريليون دوالر أمريكي (الشكل ،)0
مما يحد من نمو الناتج المحلي سنويا بما يعادل .%0

فقدت  1..9مليون حياة بسب حاالت جراحية
عام 0212

الشكل  .2خسارة الناتج المحلي اإلجمالي السنوية والتراكمية في الدول ذات الدخل المنخفض ومتوسطة الدخل بسبب خمس فئات من
الحاالت الجراحية .اعتمادا ً على نموذج منظمة الصحة العالمية "إبراز التكلفة االقتصادية لسوء الصحة" (وفقا ً لتعادل القوة الشرائية
للدوالر األمريكي عام  .)0202حيث؛ السنة  \ Year :اإلصابات  \ Injury :األورام  \ Neoplasm :األطفال حديثي الوالدة :
 \ Neonatalاألمهات  \ Maternal :الجهاز الهضمي  \ Digestive :التراكمي  \ Cumulative :خسارة الناتج المحلي اإلجمالي
السنوية (بتريليونات الدوالرات األمريكية)  \ trillions)،Annual Gross Domestic Product loss (US$ :خسارة الناتج
المحلي اإلجمالي التراكمية (بتريليونات الدوالرات األمريكية) trillions)،Cumulative Gross Domestic loss (US$ :

فقدت ما يقدر بـ  1..9مليون حياة بسبب حاالت تطلبت تدخال جراحيا ،ويمكن تجنب ما ال يقل عن  77.0مليون سنة ضائعة من العمر
بسبب اعتالل الصحة سنويا عبر تقديم الخدمات الجراحية األساسية .تمويل التوسع الجراحي بشكل يقلل الوفيات ،ويقي حدوث اإلعاقة
للمرضى ،ويزيد الفوائد االقتصادية للدول ،هو أمر يسهل تنفيذه وفعال من حيث بلتكلفة .إال أنه سيتطلب تنظيم واستغالل مصادر التمويل
المحلية والدولية ،كما سيتطلب االلتزام بالرعاية الجراحية كمكون للخدمات الصحية الوطنية .دعم التمويل سيتم عبر زيادة الشفافية
والمساءلة لرصد تدفق األموال وعبر طرق مبتكرة لتقليل التكلفة على كل من المرضى و األنظمة الصحية.

الرسالة األساسية الخامسة  :الجراحة جزء ال يمكن تجزئته أو االستغناء عنه من الرعاية الصحية
الرعاية الجراحية جزء ال يتجزأ من األنظمة الصحية بكل الدول مع اختالف مستوياتها التنموية .هناك حاجة للخدمة الجراحية
بجميع الفئات الفرعية لألمراض ،خالل مسار الحياة (من المهد إلى اللحد) ،و بكل مستويات الرعاية (من الوقاية إلى تخفيف اآلالم
وعالج األعراض) .عبء الحاالت الجراحية ال ينفك يزيد نسبة للعدد الكلي للحاالت وأيضا بالنسبة لعالقتها بالمكاسب الصحية
األخرى .عند ترك الحاالت الجراحية دون عالج ،فإنها تتسبب برسوم اقتصادية واجتماعية كبيرة على الدول ومواطنيها .ومن
المتوقع زيادة هذه األضرار بشكل متواصل .إن توافر الحصول على رعاية جراحية وتخديرية آمنة ،وغير مكلفة عند الحاجة ،أمر
ضروري لتحقيق األهداف الصحية المحلية والدولية ،من ضمنها االلتزامات المسبقة بتقليل األمراض الفردية; وجهود تقوية الصحة،
والمرونة ،واإلنتاج االقتصادي لألمم; ومجموعة أهداف التنمية المستدامة الجديدة وأهداف التغطية الصحية العالمية ،كال منهما
يشتركان في كون  0202الموعد النهائي لتحقيقهما.

تقديم الخدمات الجراحية والعمليات األساسية ال بد أن يوضع ضمن أهداف التنمية
المستدامة والتغطية الصحية العالمية
ال بد على صناع القرارات السياسية ،والمنفذين ،والممولين وضع الرعاية الجراحية كجزء أساسي وضروري من الصحة
الوطنية و استراتيجيات التنمية .البد أن يرافق التركيز على رعاية عادلة وذات جودة عالية االلتزام بتوفير حماية لمرضى
الحاالت الجراحية من المخاطر المادية مع تقديم أفضل مستويات الرعاية .أخيرا ،ال بد أن يقود التغيير الناجح قادة محليين بدعم
من الشركاء العالميين لتحقيق الصحة ،والرفاهية ،والتنمية االقتصادية للجميع.
المؤشرات األساسية لرصد إتاحة الحصول على رعاية جراحية وتخديرية آمنة وغير مكلفة عند الحاجة على مستوي العالم

اسم المؤشر

الهدف

الوصول للجراحات الالزمة في الوقت المناسب

تغطية  %02من الخدمات الجراحية والتخديرية كحد أدنى لكل دولة بحلول عام 0202

كثافة األخصائيين الجراحيين

أن يكون  %122من الدول لديها على األقل  02جراح و طبيب تخدير و طبيب توليد
لكل  122،222نسمة بحلول عام 0202

كمية العمليات الجراحية

تحقيق نسبة  %02بحلول عام  0202و نسبة  %022بحلول عام  0202تتبع الحجم
الجراحي; حيث يصل كحد أدنى لـ  0222عملية جراحية لكل  022222نسمة بحلول
عام 0202

معدل الوفيات المتعلقة بالعمليات الجراحية

 %82من الدول بحلول عام  0202و  %122من الدول بحلول عام  0202تتبع الوفيات
المتعلقة بالعمليات الجراحية؛ حيث في عام  0202تقيَّم البيانات العالمية وتوضع أهداف

الحماية من اإلنفاق المفقر

توفير حماية بنسبة  %122من اإلنفاق المسبب للفقر الناتج من تحمل الفرد لتكاليف
الرعاية الجراحية والتخديرية بحلول عام 0202

الحماية من اإلنفاق الكارثي

توفير حماية بنسبة  %122من اإلنفاق الكارثي الناتج عن تحمل الفرد لتكاليف الرعاية
الجراحية والتخديرية بحلول عام 0202

ترجمة  :مروان أمزيل ونرمين بدوي
حرر بواسطة عدي الحلحولي

تقرير الجراحة العالمية  :0202األدلة والحلول لتحقيق التنمية الصحية ،واالجتماعية ،واالقتصادية كتب بواسطة لجنة "النسيت "
المعنية بالجراحة العالمية  -مجموعة دولية متعددة التخصصات من  05مفوضا ً  -بالتشاور مع متعاونين في أكثر من  112دولة في جميع
المناطق الرئيسة من العالم .ويرأس اللجنة د.جون ميرا ،و د.أندي ليذر ،و د.الرس هاغاندِر.

