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 2017ع وتوقعاتھ للعام : تحدیات القطافي العالم تقریر دیلویت حول الرعایة الصحة 
 

 في قطاع الصحة ككل واألمراض المزمنة عوامل مؤدیة لزیادة الطلب واإلنفاقالشیخوخة  -
 ، وتقدیم الرعایة الصحیة، واالبتكار ضمن أھم اعتبارات األطراف المعنیةالتكلفة -

  
بحلول العام في العالم تریلیون دوالر أمریكي  8,7من المتوقع أن تبلغ التكالیف االجمالیة للرعایة الصحیّة ا  - 2017فبرایر  7

2020 ً زیادة االنفاق ھذه إلى وتعزى  تریلیون دوالر أمریكي. 7البالغة  2015مقارنة مع تكالیف العام ملحوظاً  ، مسجلة بذلك ارتفاعا
ً وتطور العالجات المتقدم وما یرافق ذلك من أمراض مزمنة، في معدالت الشیخوخة  االرتفاع المستمر  تكالیفتنامي كما ، ة علمیا

إحراز  في العالمحول الرعایة الصحیة  العالمیة ، حسبما ورد في تقریر دیلویتفي االدوات الطبیة المستخدمة التطور و العمالة الطبیة
 .تقدم بالرغم من  التحدیات المستمرة الذي أطلق الیوم

 
والرعایة الصحیة في دیلویت الشرق األوسط، قائالً " من  ةالحیاوقد صّرح عبد الحمید صبح، الشریك المسؤول عن قطاع علوم 

المتوقع أن یستمر الطلب على الرعایة الصحیة كما والتحدیات المتعلقة بالتكلفة على المدى القریب، إن لم یكن لفترة أطول. وعلى 
خدم جمیع ت حلولإن العثور على “وأضاف  لتوفیر أفضل الخدمات السریریة والتشغیلیة". تحدیاتالاألطراف المعنیة التصدي لھذه 

حصول علیھا إنصاف المرضى للاألطراف المعنیة أمر صعب ولكنھ ضروري لتوفیر الرعایة والخدمات الصحیة ذات الجودة العالیة، و
 ".نتائج مثلى وتكلفة معقولةب
 

ى توفیر حلول وأسالیب جدیدة لالرتقاء بمستوى ، ومقدمو التقنیات التنافسیة والحكومات علالقائمون على القطاع الصحي ھذا ویعمل 
الرعایة الصحیة من حیث الجودة وكیفیة االستفادة منھا، وضبط التكالیف. وتبدو النتائج لغایة ھذا الیوم غیر واضحة في ظل االفتقار 

للتقدم في مسیرتھا الصحیة  2017لمقاییس محددة. إال أن األطراف المعنیة  أن تضع نصب أعینھا خمسة اعتبارات رئیسیة في العام 
 : دیلویت وھي وفقاً لتقریر

 
ما بین  % 7.5الى  % 2.4الرئیسیة في العالم زیادة بنفقات الرعایة الصحیة لترتفع من نسبة  المناطقامن المتوقع أن تشھد  التكلفة:
مكاسب التشغیلیة وضبط التكلیف . وعلى مقدمي الرعایة والخدمات الصحیة الذین یجدون صعوبة في تحقیق ال2020و 2015عامي 

 .اعتماد مبادرات تحویلیة لخفض التكلفة
 

یعتبر عدم الحصول على خدمات الرعایة الصحیة األساسیة والتباین في نوعیة الرعایة من المسائل الملحة في  :تقدیم الرعایة الصحیة
عقدة والمتشابكة. لذلك، فقد تؤدي نماذج الرعایة الصحیة العدید من مناطق العالم. وتعتبر التحدیات الصحیة المعاصرة من األمور الم

 .التي تعتمد مناھج تعاونیة متعددة الجوانب إلى نتائج إیجابیة
 
 واألجھزة التي تزرع في الجسم، وغیرھا من االبتكارات ،الجراحة الروبوتیة، والطباعة الثالثیة االبعادكل من خدمات : تظھر االبتكار 

ة التي تستھدف الوقایة والمراقبة والعالج إمكانیة تحسین النتائج وخفض التكالیف. وینبغي أن یتطلع مسؤولو الرقمیة والتكنولوجی
 بناء نظم إیكولوجیة تحتضن القائمین غیر التقلیدیین ومصادر المعرفة خارج دائرتھم المعتادة.إلى الرعایة الصحیة 

 
طبیق وتشغیل نماذج صحیة سریریة جدیدة بھدف تقدیم خدمات رعایة صحیة تحتاج النظم الصحیة العامة والخاصة إلى ت العملیات:

متطورة، فاعلة وعالیة الجودة، وكذلك الحد من التبذیر والتكالیف التي تھدد استدامة النظام الصحي. كما ینبغي على مؤسسات الرعایة 
ي من شأنھا أن تسّھل عملیة استیعاب حاجة األسواق الصحیة على غرار الشركات التجاریة، االستثمار في التطبیقات والعملیات الت
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وتحلیل البیانات)، وبالتالي تحسین تجربة المریض فتتمكن من (مثل أنظمة السجالت الطبیة اإللكترونیة   وشرائح العمالء المستھدفة
 مشاركة مستھلكي الرعایة الصحیة المطلعین بطریقة أكثر فاعلیة.

 
ً لقوانین الھیئات الناظمة في العالم، وتحكمھا  الھیئات الناظمة:قوانین االلتزام ب تعتبر الرعایة الصحیة إحدى أكثر القطاعات خضوعا

قوانین وسیاسات تتعلق بالجودة والسالمة السریریة، وخدمات أمن المعلومات، واألدویة المزیفة، والفساد. لذلك، ال بد من  تطبیق نھج 
و مراقبة االمتثال لھذه القوانین في بیئة الرعایة الصحیة العالمیة المتشابكة والخاضعة لقوانین الھیئات ثابت وموحد للتخطیط وتنفیذ 

 الناظمة حالیاً.
 

الضوء على الوضع الحالي لقطاع  2017باإلضافة إلى تحدید اعتبارات األطراف المعنیة، یسلط تقریر دیلویت في توقعاتھ للعام 
 .كشف االتجاھات والمسائل التي تؤثر على المؤسسات الصحیةالرعایة الصحیة العالمي، وی

 
واستطرد صبح قائالً "على أنظمة الرعایة الصحیة في جمیع أنحاء العالم ومن دون استثناء، االستمرار باستخدام وتطبیق 

عدید من البلدان تشھد أداء جیداً االستراتیجیات التي قد تساعد في تحسین النتائج وضبط التكالیف. وبغیاب نظام صحي مثالي، إال أن ال
 ".في ھذا القطاع ویمكنھا أن تشارك خبرتھا  القیمة معع جمیع أطراف الرعایة الصحیة ذات الصلة

  
 

 -النهاية  -

 
 نبذة عن دیلویت

صة محدودة بضمان یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خا
ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

 تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150ن واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر م

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات جودة  فریق دیلویت ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة من فریق عملویؤ
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
رق دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الش

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

م قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتض
المستوى  على ۲۰۱۰أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  بلداً. وقد حازت دیلویت ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
تشاریة, وجائزة التمیز في التدریب والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة اس على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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