
  

 مزايا نظام العروض الوطني  لعوامل التخثرالمرآزة
________________________________________________________________________ 

 
 ماذا ُيقصد بنظام العروض الوطني؟

من أن تقوم وبدال . نظام العروض الوطني هو نظام فعال من حيث التكلفة لشراء منتجات أو خدمات مثل عوامل التخثر المرآزة
يحقق هذا النظام توفيرا في الكلفة . آل منظمة أو مستشفى بشراء تجهيزاتها الخاصة بها، تشتري الحكومة مايحتاجه آامل البلد

ُيدعى المجهزون الى تقديم عروضهم أو . وذلك بشراء آميات آبيرة وتطلب فيه الحكومة عروض تنافسية من المصنعين
ويمنح العقد الى صاحب ) مثل السالمة، الكفاءة والكلفة(هذه العروض إعتمادا على معايير محددة  مناقصاتهم وبعد ذلك يتم تقييم

 .العرض الذي يلبي هذه المعايير
 

 .ألنظمة العروض الوطنية لشراء عوامل التخثر المرآزة عددا من المزايا
 

 :المزايا العائدة للحكومة
يمكن أن تكون العروض الوطنية فعالة من حيث التكلفة   .ية نسبياالهيموفيليا حالة ينطوي عالجها على تكاليف عال •

حيث يتم شراء آميات آبيرة من المنتجات مقارنة بالكميات الصغيرة التي تشتريها المستشفى منفردة أو مناطق من 
 .البالد

 .لعوامل البديلةلتوفير المعالجة با ويسمح بالتخطيط لميزانية وطنيةيسمح بالتنبؤ بالطلب واإلستعمال الوطني  •
يمكن تثبيت التغيير في الكمية المراد تزويدها في العقد حتى تسمح بالتخطيط للطوارئ في الحالة التي تكون فيها  •

 .الكمية المطلوبة أآثر أو أقل من الكمية المتعاقد عليها
 

 :المزايا للمرضى واألطباء السريريين
عملية المناقصة . الى مستو أآثر إتساقا وقياسية في الرعاية على المستوى الوطني يمكن أن تقود عملية العروض •

الشاملة التي يشترك بها األطباء السريريين الرئيسيين  ومنظمة المرضى تقدم الخبرة المطلوبة لتأمين شراء أآثر 
 .رابات نزفية موروثةالمنتجات سالمة وفعالية ليستخدمها آل الناس الذين يعانون من الهيموفيليا أو إضط

يصبح فيه العالج يمكن أن تؤدي الى زيادة مخططة ويمكن شراءها في المعالجة بالعوامل البديلة، الى الدرجة التي  •
 .متكامال

وفي حالة النقص في المنتج، فإن وجود عقد لشراء آميات آبيرة من عوامل التخثرالمرآزة من شرآات محددة يمكن  •
 .تجهيز المنتجلتأمين أن يكون ذو ميزة 

 
 :عملية العروض الفعالة تعني

مشارآة األطباء السريريين ومنظمات الهيموفيليا والسلطات التنظيمية في هذه العملية تجلب  خبرات واسعة في آن  •
يمكن أن تؤدي الحكمة المشترآة لمختلف األطراف الى معايير أفضل في منح العرض، تحليل أفضل . واحد

لفعالية، والتجهيز وعملية إتخاذ القرارأفضل من تلك العملية التي يمكن أن يتخذ فيها القرار إلعتبارات السالمة، ا
 .أفراد، أطباء سريريين، مستشفيات، أو شرآات تأمين لوحدها

يمكن أن تؤدي العملية الى تقييم أفضل للمنتجات قائم على جمع البيانات المقارنة واإلجتماعات مع الشرآات في نفس  •
 .لزمنيةالفترة ا
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