
: دراسة مرتكزة عىل السكان ن ن السوريير  العبء االقتصادي لتدبير الرسطان عند الالجئير

ار كولتك، فؤاد فؤاد، آدم  ز ، عمر شامية، تي  ي
ريما عبد الخالق، بينغ غو، فوربس شارب، أدريان غيورغز

، غسان أبو ستة، كاليبسو تشولكيدو، ريتشارد  ي سوليفان، بالنيابة عن  كوتس، آجاي أغارول، ديبورا مخرج 
اعات.  ز  مجموعة األبحاث العلمية حول الصحة أثناء اليز

 ملخص 

ي كل األحوال  خلفية: 
ز والمجتمعات المضيفة لهم. وفز  لدى الالجئي 

ً
 أساسيا

ً
 صحيا

ً
يشكل الرسطان عبئا

  التوجد بيانات متوفرة كافية حول تكلفة تدبي  مرضز الرسطان، مما يحد من امكانية التخطيط لتوفي  

ة لتدبي    ي األزمات االنسانية. الهدف من هذه الورقة هو وضع نموذج للتكلفة المباشر
المساعدات الالزمة فز

ي األردن ولبنان وتركيا.  
ز فز ز القاطني  ز السوريي  ز الالجئي   الرسطان بي 

ة للفرد ولكل ح طرائق البحث:  ي هذه الدراسة لنمذجة مرتكزة عىل السكان، تم تقدير التكلفة المباشر
الة فز

ة بالبيانات التمثيلية لتكاليف الرسطان المستمدة من   رعاية للرسطان، باعتماد نماذج خطية معممة ومستني 

ات مستقلة دولة اوربية.  27 ي ، حيث تم نمذجة تكاليف الرسطان باستخدام متغي 
تم اجراء اختبار احصائ 

 ، ، دوث الخام أو المعدل بالعمر معدل الحمختلفة من مثل : نصيب الفرد من الناتج المحىلي اإلجمالي

إجمالي حجم سكان البلد المضيف. تمت مقارنة النماذج باستخدام و ،  المعدلة بالعمر الوفيات الخام أو 

ي األردن   Akaikeمعيار معلومات
ز فز ز السوريي  . تم احتساب إجمالي تكاليف رعاية مرضز الرسطان لالجئي 

ي العدد اإلجمالي 
ة المقدرة للعناية بالرسطان )للفرد( فز ب التكاليف المباشر ولبنان وتركيا عن طريق ضز

ة المقدرة للرسطان )لكل حالة حدوث ]خام أو حسب   ب التكاليف المباشر ز ، أو بضز ز السوريي  لالجئي 

ي عام 
. تم التعبي  عن جميع التكاليف فز ز ز السوريي  ز الالجئي  العمر[ ( بعدد حاالت اإلصابة بالرسطان بي 

 باليورو.  2017

 مليون الج 4.74قدر إجمالي تكاليف رعاية حاالت الرسطان ل  النتائج: 
ً
 سوري ئا

ً
ي   ا

ي لبنان وتركيا واألردن فز
فز

مليون يورو  79.02جية التكلفة للفرد، وبحوالي مليون يورو باستخدام منه 140.23بحوالي  2017عام 

مليون يورو باستخدام منهجية معدل  33.68باستخدام منهجية معدل االصابة المعدلة بالعمر، وبحوالي 

ين  الحدوث الخام. وبأقل تقدير، ومع األخذ باالعتبار الناتج االجمالي المحىلي وعدد السكان   كمؤشر

، فإن العبء المالي للعنا ز ي تركيا أساسيي 
يليه لبنان   ،مليون يورو(  25.18)  ية بمرضز الرسطان كان األعىل فز

  . مليون يورو(  2.09يليه األردن )  ،مليون يورو(  6.40) 

ا عىل الدول المضيفة والوكاالت اإلنسانية ،  االستنتاج:  ً ا مالًيا كبي 
ً
ز عبئ ز السوريي  ز الالجئي  يمثل الرسطان بي 

ز  . يجب العثور عىل طرق جديدة لتقديم المساعدة المالية ويجب أن مثل وكالة األمم المتحدة لالجئي 

ز بالرسطان.  ز المصابي  ن بمسارات ونماذج واضحة ومحددة األولويات لرعاية الالجئي   تقير

ي مواجهة التحديات العالمية: األبحاث  التمويل: 
منحة من صندوق المملكة المتحدة للبحث واالبتكار فز

اعاتالعلمية حول الصحة أثناء ا ز  ليز

 


