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 المنزل في للعالج االقتصادیة المنافع
 أنظمة على المترتب االقتصادي األثر من بالحد آفيل المستشفى في الهيموفيليا عالج مع بالمقارنة المنزل في الهيموفيليا عالج نأ ثبت

 فور التخثر عامل زمرّآ بحقن يسمح المنزل في فالعالج. السواء على وأسرته بالهيموفيليا المصاب حياة نوعية وتحسين الصحية الرعاية
 .البعيد المدى على المفاصل إصابة تفادي في ويسهم الالزمة العالج آمية من أدنى حدًا يستلزم مما للنزف، التعرض

 
 :المنزل في العالج فوائد
 من ذلك يرافق وما% 400 بنسبة المستشفى لزيارات تراجعًا المنزل في العالج فيها يتوفر بلدان في أجريت التي الدراسات بّينت •

 . العامةالصحية الرعاية منشآت عاتق على الملقى للعبء تراجٍع
. حياته نوعية وتحسين بالهيموفيليا المصاب عمر إطالة شأنها من التخثر عامل لمرّآز سريعًا الوصول إمكانية أن ثبت وقد •

 ,Beitel (المنزل في العالج بتوفر محالة ال مرتبط األخيرين العقدين في لجُِّس الذي التعمير نسبة في الكبير فاالرتفاع
Bernard, Israel, Lillicrap, Poon & Sek.( 

 أمثل استخداٍم إلى المنزل في العالج يؤدي العالج، آلفة من% 90 من أآثر على تستحوذ البديل التخثر عامل آلفة أن وحيث •
 الكلفة أن المكسيك في أجريت دراسة أظهرت فقد. النزف جلعال الالزمة الكلفة من عمليًا ويخفض الثمن الباهظ البديل للعالج
 حين في أمريكي دوالر 18.819 العمر، مدى على تبلغ، المستشفى أو العيادة في التخثر عامل مرآز لتسريب المتوسطة السنوية
 لكل العمر مدى على ضافيةاإل الكلفة أن الدراسات وبينت. المنزل في العالج حقن عند أميرآي دوالر 10.104 عينها الكلفة تبلغ
 .والعيادة المستشفى في العالج مع بالمقارنة المنزل في للعالج أميرآي دوالر 738 تبلغ العمر من سنة

 الذين فالمرضى والقريب، البعيد المدى على اإلعاقة من ويحد النزيف من سريعًا للشفاء يهيئ تأخير دون العالج تلقي أن آما •
 استقالليتهم على الحفاظ لهم يسمح مما ،%30 تبلغ تكاد بنسبة المفاصل إصابة خطر من يقلصون المنزل في العالج يتلقون
 .الحرآية

 :المنزل في العالج من المرضى حرمان عن المترتبة الكلفة
 البطالة معدل وارتفاع الصحية، برعايتهم والمعنيين الهيموفيليا مرضى من لكل العمل في اإلنتاجية وتراجع التغيب نسبة ارتفاع •

 .العمل أصحاب يتكبدها التي التكاليف ارتفاع عن فضًال العمل، عن المريض عجز عن األسر على المترتب المالي العبء فتفاقم
 للجراحة والخضوع المستشفى دخول يستلزم قد الذي النزف عالج في التأخر نتيجة حادة لمضاعفات التعرض خطر ارتفاع •

 .اإلجراءات من غيرها واتخاذ
 الذي المدرسة من التسيب إمكانية عن فضًال واجتماعية، تربوية ثغرات من عنها ينتج وما المدرسة في المواظبة نسبة عتراج •

 .المتاحة العمل خيارات في وتراجع مالية انعكاسات إلى يؤدي
 ويتسبب األسرة اةحي يشل الطارئة النزف حاالت لمعالجة المتكرر المستشفى ارتياد وأن سيما األسرة، حياة نوعية تدهور •

 .الصحية المشاآل أرهقتها أسرة على إضافية بصعاب فيقلى والتوتر، بالتناحر
 

 :التالية المراجع مراجعة الرجاء المعلومات، من للمزید
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