القيمة االقتصادية لألطراف االصطناعية
المزودة بركبة
) ومارك هانسونChristine Chen( ) وكريستين تشينHangsheng Liu( هنغشنغ ليو
) وريتشارد هيلستادSoeren Mattke( ) وسورين ماتكيRitika Chaturvedi( وريتيكا شاتورفيدي

)Mark Hanson(

R

)Liu et al(

ليو وآخرون

)Richard Hillestad(

القيمة االقتصادية لألطراف االصطناعية فوق الركبة

دراسة بحثية

N AT I O N A L D E FE N S E R E S E A R CH I NSTI TUTE

NATI O NAL DEFEN

www.rand.org

ARABIC TRANSLATION
“ECONOMIC VALUE OF ADVANCED
TRANSFEMORAL PROSTHETICS”
RR-2096/1-AOPA
C O R P O R AT I O N

RR2096_Cover_AR.indd 1

2/6/18 5:08 PM

دراسة بحثية

القيمة االقتصادية لألطراف االصطناعية
المزودة بركبة
هنغشنغ ليو ( )Hangsheng Liuوكريستين تشين ( )Christine Chenومارك هانسون
وريتيكا شاتورفيدي ( )Ritika Chaturvediوسورين ماتكي ( )Soeren Mattkeوريتشارد هيلستاد

()Mark Hanson

()Richard Hillestad

C O R P O R AT I O N

i

للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنشور الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني:

www.rand.org/t/rr2096

البيانات الفهرسية الخاصة بهذا المنشور متوفرة في مكتبة الكونغرس
تحت الرقم المعياري الدولي للكتاب ،كالتالي

978-0-8330-9888-7

نشرته مؤسسة  ،RANDسانتا مونيكا ،كاليفورنيا
© حقوق الطبع والنشر لعام  2017محفوظة لصالح مؤسسة RAND
 ®Rعالمة تجارية

مسجلة.

Cover image courtesy of the American Orthotic and Prosthetic Association

صورة الغالف للجمعية األمريكية لألطراف االصطناعية والتقويم

حقوق الطبع والنشر اإللكتروني محدودة
هذه الوثيقة والعالمة (العالمات) التجارية الواردة فيها محمية بموجب القانون .يتوفر هذا التمثيل للملكية الفكرية الخاصة
بمؤسسة  RANDلالستخدام ألغراض غير تجارية حصريًا .يحظر النشر غير المصرح به لهذا المنشور عبر اإلنترنت .يصرح
بنسخ هذه الوثيقة لالستخدام الشخصي فقط ،شريطة أن تظل مكتملة من دون إجراء أي تعديل عليها .يلزم الحصول على تصريح
من مؤسسة  RANDإلعادة إنتاج أو إعادة استخدام أي من الوثائق البحثية الخاصة بنا ،بأي شكل كان ،ألغراض تجارية .للمزيد
من المعلومات حول تصاريح إعادة الطباعة والربط على المواقع اإللكترونية ،الرجاء زيارة صفحة التصاريح في موقعنا اإللكتروني:

.www.rand.org/pubs/permissions.html

ً
حلول لتحديات السياسات العامة للمساهمة في جعل المجتمعات من حول العالم أكثر أمانًا،
مؤسسة  RANDمؤسسة بحثية تع ِّد
سالمة ،صحة وازدها ًرا .ت َع ّد مؤسسة  RANDمؤسسة غير ربحية ،حيادية وملتزمة بالصالح العام.
ال تعكس منشورات مؤسسة  RANDبالضرورة آراء عمالء ورعاة األبحاث الذين يتعاملون معها.

ادعم مؤسسة RAND
وتبرع بمساهمة خيرية معفاة من الضريبة على الموقع اإللكتروني التالي:
www.rand.org/giving/contribute

www.rand.org

ii

تمهيد
ّ
توفر األطراف االصطناعية المتطورة ذات الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق نوعية حياة أفضل للكثير من
األشخاص المبتوري األطراف فوق الركبة .ولكن كلفة هذه األطراف االصطناعية تفوق كلفة األطراف الميكانيكية
مؤخرا الممولون بالتشكيك بقيمتها مقابل تكلفتها.
التقليدية وبدأ
ً
ومن أجل دراسة هذه المسألة قمنا بتطوير نموذج محاكاة لتقييم الفروقات في النتائج السريرية والكلفة بعد
المقارنة بين الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق وتلك غير العاملة بمش ّغل دقيق .ويستخدم النموذج البارامترات
ّ
المتعلقة بالنتائج السريرية واالقتصادية التي حققها األشخاص المبتورو األطراف
المستخلصة من الدراسات السابقة
فوق الركبة .وتتوجّ ه هذه الدراسة للممولين وصانعي السياسات الذين يلعبون دو ًرا في تنظيم سوق األطراف
االصطناعية وحسن سيرها والمدفوعات المتعلقة بشراء األطراف االصطناعية والخدمات ذات الصلة واالستثمار العام
في الجانب االبتكاري في هذا المجال.
حظي هذا البحث برعاية الجمعية األمريكية لألطراف االصطناعية والتقويم (American Orthotic and Prosthetic
) )Association (AOPAوأُجري في وحدة  RAND Healthوهي وحدة في مؤسسة  .RANDويمكن االطالع على لمحة
عن وحدة  RAND Healthوملخصات عن منشوراتها وكيفية طلب المعلومات على الموقع اإللكتروني التالي www.
 .rand.org/healthوتجدر اإلشارة إلى أن المواد التي تحتويها هذه الدراسة هي من مسؤولية فريق البحث وال تعكس
بالضرورة اآلراء المتعلقة بالسياسات للجمعية األمريكية لألطراف االصطناعية والتقويم .وينبغي إرسال التعليقات أو
االستفسارات المتعلقة بهذه الدراسة إلى المؤلّف الرئيسي هنغشنغ ليو ( )Hangsheng Liuعلى العنوان اإللكتروني
التالي .hliu@rand.org
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ملخص
ي ُّق َدر عدد سكان الواليات المتحدة الذين فقدوا أحد أطرافهم بحوالى  1.9مليون شخص .وبُترت أطراف  18.5في المئة
مؤخرا في مجال التكنولوجياّ ،
توفر اآلن الركب واألرجل االصطناعية
ونظرا للتطور الذي تحقق
من هؤالء من فوق الركبة.
ً
ً
مؤخرا بالتشكيك بقيمتها مقابل تكلفتها .ولإلجابة على هذا
وتحسن جودة الحياة .ولكن بدأ الممولون
حركة دينامية
ّ
ً
السؤال طورنا نموذج محاكاة لتقييم الفروقات في النتائج السريرية والكلفة بعد المقارنة بين الركب االصطناعية العاملة
بمش ّغل دقيق ( )MPKsوتلك غير العاملة بمش ّغل دقيق (.)NMPKs
واستعرضنا الدراسات السابقة حول التأثي رات السريرية واالقتصادية للركب االصطناعية وعقدنا اجتماعات مع فريق من
الخبراء التقنيين وجمعنا بارامترات المدخالت المطلوبة ووضعنا نموذج محاكاة يمتد على فترة زمنية مدتها عشر سنوات
لألشخاص المبتوري األطراف فوق الركبة من جانب واحد المندرجين ضمن مستوى التصنيف الوظيفي التابع لبرنامج
الرعاية الصحية ( 3 )Medicare Functional Classification Levelsوّ 4
ونفذناه .ولُ ّخصت النتائج على شكل متوسط الكلفة
اإلضافية والفعالية من منظور مجتمعي ،أي الكلفة اإلضافية للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بالمقارنة مع تلك غير
العاملة بمش ّغل دقيق لكل سنة مكتسبة ّ
معدلة بجودة الحياة .وعُ ّدلت التكاليف وف ًقا للدوالر األمريكي  2016وحُ ّدثت قيمتها
في الوقت الحاضر باستخدام ّ
معدل خصم بنسبة  3في المئة.
بتحسن
وتب ّين لنا أنه بالمقارنة مع الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق ،ترتبط تلك العاملة بمش ّغل دقيق
ّ
كبير في الوظيفة الجسدية وتراجع حاالت السقوط واإلصابة بالفصال العظمي .ولم يكن من الممكن قياس التأثير على آالم
أسفل الظهر واالكتئاب والسمنة والسكري واألمراض القلبية الوعائية نتيجة النقص في البيانات .وبالمقارنة مع الركب غير
العاملة بمش ّغل دقيق على مدى فترة زمنية تمتد على عشر سنواتُ ،تظ ِه ر نتائج المحاكاة ما يلي:
 لكل  100شخص ،تؤدي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق إلى انخفاض عدد حاالت اإلصابات الخطيرة الناجمة
عن السقوط بمقدار  82حالة وعدد حاالت اإلصابات الطفيفة الناجمة عن السقوط بمقدار  62حالة وإلى إنقاذ حياة
11
شخصا
ً
ّ
 لكل  100شخص ،تؤدي الركب االصطناعية العاملة بمشغل دقيق إلى انخفاض عدد حاالت اإلصابة بالفصال العظمي
بمقدار  16حالة
ّ
ّ
تخفض الركب االصطناعية العاملة بمشغل دقيق تكاليف الرعاية الصحية المباشرة بمقدار  3,676دوالر والتكاليف

غير المباشرة بمقدار  909دوالر ولكنها تزيد من تكاليف شراء الجهاز وصيانته بمقدار  6,287دوالر والتكاليف
اإلجمالية بمقدار  1,702دوالر ،للشخص الواحد في السنة الواحدة
 ترتبط الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بكلفة إضافية إجمالية تبلغ قيمتها  10,604دوالر للشخص الواحد
 تزيد الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق أمد الحياة بمقدار  0.11سنة والسنوات المعدلة بجودة الحياة بمقدار
 0.91سنوات
ّ
 يبلغ متوسط الكلفة اإلضافية والفعالية الخاص بالركب االصطناعية العاملة بمشغل دقيق  11,606دوالر لكل سنة من
السنوات المعدلة بجودة الحياة
ّ
 إن المنافع االقتصادية للركب االصطناعية العاملة بمشغل دقيق متينة في مختلف تحليالت الحساسية.
ُتظ ِه ر دراستنا أن األطراف االصطناعية المتطورة لمبتوري األطراف فوق الركبة وال س ّيما الركب االصطناعية العاملة
بتحسن المنافع السريرية بالمقارنة مع الركب االصطناعية التقليدية .وفي ما ّ
يتعلق بالمنافع االقتصادية
بمش ّغل دقيق ترتبط
ّ
ّ
وتوفر
ترتبط الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بانخفاض تكاليف الرعاية الصحية المباشرة والتكاليف غير المباشرة
قيمة ج ّيدة مقابل التكلفة باستخدام المعيار النموذجي الذي يبلغ  50,000ألف دوالر لكل سنة مكتسبة ّ
معدلة بجودة
الحياة .وتتطابق المنافع االقتصادية للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق أو تفوق حتى منافع التقنيات الطبية األخرى
ّ
يسدد كلفتها حال ًيا الممولون األمريكيون.
التي

vii

شكر وعرفان
نود أن نشكر الرؤساء الحاليين والسابقين للجمعية األمريكية لألط راف االصطناعية والتقويم ومن ضمنهم شارلز دانمايير
( )Charles Dankmeyerوجايمس كامبل ( )James Campbellومايكل أوروس ( )Michael Orosإلى جانب المجلس االستشاري
الطبي لبرنامج األط راف االصطناعية  )Prosthetics 2020( 2020واللجنة التوجيهية وأعضاء اللجنة االستشارية التقنية كافة
وشكرا ً
أيضا لموظفي الجمعية األمريكية لألط راف االصطناعية والتقويم وال س ّيما توم فايز ()Tom Fise
لمعرفتهم وخب راتهم.
ً
وجو ماكترنان ( )Joe McTernanوآشلي وايت ( )Ashlie Whiteلدعمهم وإرشادهم.
ونود ً
أيضا أن نعرب عن امتناننا لفريق الخب راء الذي ساهم في تسهيل المناقشات وتحسين منهجيتنا واستع راض
الدراسات السابقة والتحليل وال س ّيما د .أندرياس كاننبرغ (( ،)Andreas Kannenbergشركة أوتو بوك هلثكير التضامنية
المحدودة ())Otto Bock Healthcare LP؛ ود .كينتون كوفمان (( ،)Kenton Kaufmanمايو كلينيك ())Mayo Clinic؛ وستيفن
بالتشفورد ( ،)Stephen Blatchfordماجستير في العلوم وماجستير إدارة أعمال (شركة شاز أ .بالتشوفرد وأبناؤه المحدودة
())Chas A. Blatchford and Sons, Ltd.؛ وكيم دي روي ( ،)Kim De Royماجستير في التعليم وماجستير في العلوم (أوسور
())Ossur؛ ومايكل أوروس ،اختصاصي األط راف االصطناعية والتقويم المجاز وزميل في األكاديمية األمريكية الختصاصيي
األط راف االصطناعية والتقويم (( )American Academy of Orthotists and Prosthetistsشيك وسيريس ())Scheck and Siress؛
وسام ليانغ ( ،)Sam Liangبكالوريوس في علوم الهندسة وماجستير إدارة أعمال (هانغر كلينيك ())Hanger Clinic؛ ود.
جيم كامبل (( ،)Jim Campbellهانغر كلينيك)؛ ود .مايكل جاسون هايسميث (( ،)Michael Jason Highsmithوزارة شؤون
المحاربين القدماء)؛ ود .دايفد موزر (( ،))David Moserمجموعة بالتشفورد غروب ())Blatchford Group؛ ومايك ماكغ راث
( ،)Mike McGrathدكتوراه في الفلسفة (مجموعة بالتشفورد غروب)؛ ود .سعيد زاهدي ،دكتوراه في الفلسفة (شركة شاز أ.
بالتشوفرد وأبناؤه المحدودة)؛ وماينارد كاركف ( ،)Maynard Carkhuffبكالوريوس علوم وماجستير إدارة أعمال (شركة فريدوم
إنوفايشنز ())Freedom Innovations؛ وجيم كولفن ( ،)Jim Colvinبكالوريوس في علوم الهندسة وماجستير في علوم الهندسة
(ويلو وود ())WillowWood؛ ود .روبرت غايلي (( ،)Robert Gaileyجامعة ميامي ())University of Miami؛ وب راين كالوف
( ،)Brian Kalufبكالوريوس في علوم الهندسة واختصاصي أط راف اصطناعية مجاز (أبيليتي بروستتيكس آند أورثوتيكس
( .))Ability Prosthetics and Orthoticsوباإلضافة إلى ذلك نتوجه بشكر خاص إلى د .ديفيد فيلسون ( ،))David Felsonمع
جامعة مانشستر ( ،)University of Manchesterلخبرته وتوجيهه في مجال الفصال العظمي ود .ديفيد غانز (،)David Ganz
من مؤسسة  RANDلمساعدته في تحديد نماذج السقوط .نحن ممتنون ألودري الجميل ( )Audrey El-Gamilونيكوالي
مانولوف ( )Nikolay Manolovمن شركة دوبسون ودافانزو التضامنية المحدودة المسؤولية ()Dobson and DaVanzo, LLC
لخب راتهما وتوفير المعلومات من بيانات مستحقات برنامج الرعاية الصحية (.)Medicare claims data
ونود أن نعرب عن تقديرنا لم راجعينا توم كونكانون ( )Tom Concannonمن مؤسسة  RANDوكينتون كوفمان من مايو
كلينيك ( )Mayo Clinicلتعليقاتهما ال رائعة واقتراحاتهما البناءة ولكريستين سيريكو ( )Kristin Sereykoلدعم فريق المشروع
والمساعدة في إعداد الدراسة .وفي الختام نشكر عددًا من األف راد والمنظمات األخرى التي شاركت من دون ذكر األسماء.
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الفصل األول .المقدمة
ي ّ
ُقدر عدد عمليات بتر األطراف التي ُتجرى سنويًا في الواليات المتحدة بـ  185,000عملية (زيغلر-غراهام وآخرون،
ّ
وتقدر مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها عدد األفراد الذين فقدوا أحد األطراف بحوالى
.)Ziegler- Graham et al., 2008
 1.9مليون شخص ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى  3.6مليون بحلول عام ( 2050مراكز مكافحة األمراض والوقاية
منها2015 ،؛  .)Ziegler- Graham et al., 2008وتشير التقديرات إلى أن  18.5إلى  21.0في المئة من هؤالء بُترت أطرافهم
فوق الركبة (آدمز وهيندرشوت ومرانوAdams, Hendershot, and Marano, 1999 ،؛ المركز الوطني لإلحصاءات الصحية
(ُ .)National Center for Health Statistics)، 2004
وتجرى عملية البتر فوق الركبة أو إزالة الطرف من فوق مفصل الركبة
إلزالة األنسجة اإلقفارية أو الملتهبة أو التالفة بشكل ال يمكن معالجته ُ
وتجرى عادة إلنقاذ حياة المريض .ويُعزى سبب
أغلبية عمليات البتر فوق الركبة (حوالى  82في المئة) إلى مرض الشريان المحيطي و /أو داء السكري ويليهما الرضح
والسرطان وااللتهاب والعيوب الخلقية (ديلينغهام وبزينDillingham and Pezzin, 2005 ،؛ ريمس وآخرونRemes et al., ،
.)2008
ً
ّ
ويُصنف البتر فوق الركبة كإعاقة وفقا للتصنيف الدولي لألداء واإلعاقة والصحة .وفي هذا السياق يشهد األشخاص
ً
ضعفا
المبتورو األطراف فوق الركبة تغ ّيرات جذرية في نمط حياتهم بعد إعادة التأهيل .وتشمل عواقب البتر فوق الركبة
في وظائف الجسم (من مثال تراجع قوة العضالت وتراجع نطاق الحركة ومشاكل في التوازن وتغ ّير نمط المشية وآالم في
ً
(التحرك وأنشطة الحياة اليومية) ومحدودية
وتقييدا للنشاط
أسفل الظهر وفصال عظمي وألم شبحي ومشاكل جلدية)
ّ
المشاركة (من مثال فرص العمل) (بيل وآخرون .)Pell et al., 1993 ،وتختلف درجة استعادة القدرة على التحرك والسير
باستقاللية وفق عدد من العوامل من ضمنها حافز المريض وقوّته وتنسيقه ونجاح الترميم البدلي.
تجويفا لوصل ما ّ
ً
تبقى من الطرف بالركبة والساق ومجموعة القدم
وتضمّ نت تقليديًا األطراف االصطناعية فوق الركبة
والكاحل االصطناعية .وتهدف هذه األجزاء مجتمعة إلى مساعدة المرضى على استعادة القدرة األساسية على السير (هافنر
وآخرون .)Hafner et al., 2007 ،ولكن قد يواجه األشخاص الذين بُترت أطرافهم فوق الركبة صعوبة كبرى في استعادة
الحركة الطبيعية .وتشير التقديرات إلى أن الطاقة التي يحتاجها األشخاص المبتورو األطراف من فوق الركبة للسير تفوق
الطاقة التي يستخدمها الشخص الذي لديه ساقان بنسبة  35إلى  65في المئة وذلك نتيجة التعقيدات في مفصل الركبة
(ترا وكوركوران ورييسTraugh, Corcoran, and Reyes, 1975 ،؛ يوفاغ وآخرونGjovaag et al., 2014 ،؛ ستارولم وآخرون،
Starholm et al., 2016؛ راسيل أسبوسيتو وراباغو وويلكن .)Russell Esposito, Rábago, and Wilken, 2017 ،وعلى مدى
العقد الماضي ّ
حفزت التطورات التكنولوجية الكبرى من مثال هندسة اإللكترونيات الحيوية واالندماج العظمي والمش ّغالت
ويحرك هذه التطورات تزايد عدد أفراد
الدقيقة تحديث األطراف االصطناعية (سيمور وآخرون.)Seymour et al., 2007 ،
ّ
ّ
المسلحة الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة ويعانون من حاالت بتر رضحية ناجمة عن الحرب والذين تزداد
القوات
ُ
مطالبتهم بالعودة إلى مستويات نشاطهم الطبيعية .وطوّرت نتيجة ذلك الركب واألرجل المتقدمة من أجل توفير إمكانية
القيام بحركات دينامية (الركض والقفز وصعود الساللم والمشي على أرض غير مستوية) وبالتالي تحسين جودة حياة
المستخدم (Seymour et al., 2007؛ بيلمان وشمالز وبلومنتريتBellmann, Schmalz, and Blumentritt, 2010 ،؛ كوفمان
وفريتولي وفريغو.)Kaufman, Frittoli, and Frigo, 2012 ،
ّ
التقدم في مجال التكنولوجيا وما زال متجذ ًرا في االتجاه التاريخي الذي يتعامل مع
ولكن نظام الدفع لم يتطور بعد مع
األطراف االصطناعية كسلع وما يترتب على ذلك من تركيز على كلفة الوحدة وقد يؤدي ذلك إلى الحد من وصول المرضى
إلى األطراف االصطناعية المتقدمة سريريًا.
وتعوّض عن األطراف االصطناعية في الواليات المتحدة خمس جهات رئيسية هي شركات التأمين الخاصة وبرنامج
الرعاية الصحية ( )Medicareوبرنامج المساعدة الطبية ( )Medicaidووزارة الدفاع األمريكية ()U.S. Department of Defense
وإدارة الرعاية الصحية التابعة لوزارة شؤون المحاربين القدماء ( .)Veterans Health Administrationويعوّ ض المموّ لون
ّ
ويحددون بالتالي معايير السوق للتعويض في الواليات المتحدة .وتعوّض حال ًيا
الحكوميون عن أغلبية األطراف االصطناعية
مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية (( )Centers for Medicare and Medicaid Services (CMSعن األطراف االصطناعية
والخدمات ذات الصلة باالستناد إلى نظام الرمز  )L-code system) Lالذي تغطي بموجبه دفعة واحدة قيمة الجهاز واللوازم
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ّ
وتحدد هذه المراكز والممولون التعويضات عن األطراف االصطناعية باالستناد إلى مستوى التصنيف
والخدمات الالحقة.
التحرك الوظيفي واإلمكانية اإلنتاجية لألفراد الذين فقدوا
الوظيفي التابع لبرنامج الرعاية الصحية وهو مؤشر لتصنيف
ّ
أطرافهم السفلية (غايلي وآخرونGailey et al., 2002 ،؛ هافنر وسميث .)Hafner and Smith, 2009 ،وقبل اعتماد قانون
ً
سقفا لمدى الحياة
الرعاية الصحية األمريكي ( )Affordable Care Actفي عام  2010استخدمت شركات التأمين الخاصة
ً
ضغطا نحو األسفل على سوق األطراف االصطناعية .وجعل السقف لمدى الحياة
لألطراف االصطناعية ومارست بالتالي
من الصعب على المرضى الحصول على تعويضات الستبدال األجهزة أو إصالحها .وشمل قانون الرعاية الصحية األمريكي
خدمات إعادة التأهيل باعتبارها منفعة صحية أساسية وألغى بالتالي األسقف لمدى الحياة .ولكن قد تعكس المناقشة الحالية
المحيطة بإصالح الرعاية الصحية في الكونغرس األحكام التي ينص عليها قانون الرعاية الصحية األمريكي وقد يلقي ذلك
بظالل الشك على مستقبل خدمات األطراف االصطناعية .وبشكل عام يمكن لمبتوري األطراف أن يتوقعوا تسديد حوالى 20
جديدا ّ
ً
يغطيه برنامج الرعاية الصحية .بيد أن
في المئة من قيمة الجهاز من مالهم الخاص في كل مرة يشترون فيها جها ًزا
َّ
المحدد لهم يمكنهم أن يتوقعوا تسديد قيمته كاملة من مالهم
في حال رغب المرضى في جهاز من خارج المستوى الوظيفي
الخاص .وغال ًبا ما يختار المرضى نتيجة ذلك أجهزة منخفضة الكلفة وقد ال يصلون إلى كامل إمكانياتهم عند إعادة التأهيل
(رايس وماتسوكا.)Rice and Matsuoka, 2004 ،
يتعرض الممولون بصورة متزايدة إلى ضغوطات لخفض التكاليف ويزيد ذلك بدوره من الضغوطات
وباإلضافة إلى ذلك
ّ
على قطاع األطراف االصطناعية .وبعد اتجاه انحداري في مدفوعات برنامج الرعاية الصحية لمعدات التقويم واألطراف
االصطناعية والخدمات ذات الصلة منذ عام  2010هدفت مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية إلى تشديد قواعد
التعويض عن األطراف االصطناعية السفلية من خالل إصدار قرارات بشأن تغطية محلية جديدة في تموز (يوليو) 2015
باالستناد إلى تقرير صدر في عام  2011عن مكتب المفتش العام (الجمعية األمريكية لألطراف االصطناعية والتقويم
[ .)2015 ،]AOPAوتضمّ نت هذه القواعد الجديدة أحكامًا تق ّيد التعويض عن بعض األطراف االصطناعية المتطورة لألشخاص
المتحرك .وبالرغم من أن مراكز
المبتوري األطراف الذين استخدموا يومًا عصا أو عكازات أو هيكل المشي أو الكرسي
ّ
ّ
سيخلف التطبيق المحتمل لهذا االقتراح عواقب
الرعاية الصحية والخدمات الطبية لم تعمل بعد باقتراحها في الوقت الراهن
مهمة بالنسبة لـ 1.9مليون شخص من مبتوري األطراف في الواليات المتحدة (المركز الوطني للمعلومات عن فقدان األطراف
( )2007 ،)National Limb Loss Information Centerوبخاصة إذا حذت حذوها الجهات الممولة الخاصة وإدارة الرعاية
الصحية التابعة لوزارة شؤون المحاربين القدماء.
ويمكن استخدام الدليل على القيمة اإلضافية لألطراف االصطناعية المتطورة بالمقارنة مع األطراف االصطناعية
التقليدية لتسهيل الحوار بين أصحاب المصلحة .فمن جهة من الضروري ضمان إمكانية حصول المرضى على التقنيات
المتطورة ذات المنافع الصحية المثبتة .ومن جهة أخرى لدى المموّ لين التزام ائتماني باحتواء تكاليف الرعاية الصحية
ّ
يحد على األرجح
المتزايدة بشكل مستمر .ومن الواضح أن الخفض الصافي للتكاليف من دون أخذ القيمة في االعتبار قد
ّ
وتتطلب معالجة هذه المسألة بيانات سريرية
من استخدام التقنيات المتطورة ويحرم بالتالي المرضى من المنافع المحتملة.
واقتصادية عالية الجودة ً
فضل عن دراسات دقيقة من أجل إثبات قيمة األطراف االصطناعية والخدمات المطلوبة ذات الصلة.
وبدأت مبادرة األطراف االصطناعية  )2020 Prosthetics( 2020التي أطلقتها الجمعية األمريكية لألطراف االصطناعية والتقويم
بجمع البيانات السريرية واالقتصادية وتعتزم إنشاء سجل للمرضى في المستقبل من أجل دعم هذا الحوار بالمعلومات.
وفي غياب بيانات التجارب السريرية المباشرة يمكن لدراسة المحاكاة على المدى القصير االستفادة من األدلة الموجودة
لتحديد القيمة االقتصادية لألطراف االصطناعية المتطورة والخدمات ذات الصلة .ولذلك طلبت الجمعية األمريكية لألطراف
االصطناعية والتقويم إعداد هذه الدراسة من أجل المقارنة بين الركب االصطناعية التقليدية والمتطورة.
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الفصل الثاني .الطرق
حددنا قيمة األط راف االصطناعية فوق الركبة المتقدمة بالمقارنة مع األط راف االصطناعية التقليدية من منظور مجتمعي
بناء على نقاط نهاية سريرية من مثال الوظيفة الجسدية وجودة الحياة ونقاط نهاية اقتصادية تشمل تكاليف الرعاية
الصحية المباشرة والتكاليف غير المباشرة من مثال األثر على نفقات تقديم الرعاية ونفقات النقل وإنتاجية العمل .ومن أجل
تنفيذ التحليل قمنا باستع راض الدراسات السابقة حول اآلثار السريرية واالقتصادية لألط راف االصطناعية المتطورة وعقدنا
اجتماعات مع فريق من الخب راء التقنيين وجمعنا بارامترات المدخالت المطلوبة ووضعنا نموذج محاكاة ّ
ونفذناه.
ً
تحليل رسم ًيا لفعالية التكلفة قارنّا فيه بين المنافع السريرية واالقتصادية للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل
وأجرينا
ّ
دقيق وتلك غير العاملة بمشغل دقيق .ونتج عن هذا التحليل متوسط الكلفة اإلضافية والفعالية وهو مقياس مقبول عمومًا
لفعالية التكلفة أو القيمة مقابل المال .وتقيس هذه المتوسطات االحتياجات اإلضافية من الموارد لكل وحدة من وحدات
ّ
وتتمثل عادة بالسنوات المعدلة بجودة الحياة (.)QALYs
الصحة اإلضافية المكتسبة
ويعني ارتفاع متوسطات الكلفة اإلضافية والفعالية أنه ينبغي إنفاق مبالغ إضافية من المال لتحقيق المكاسب في مجال
ً
انخفاضا في فعالية التكلفة أو القيمة مقابل المال .وخالفًا للنظم الصحية الوطنية كما هو الحال في
الصحة ،ما يعني
ً
ُ
المملكة المتحدة مثل ال تعتمد في الواليات المتحدة عتبة رسمية لمتوسطات الكلفة اإلضافية والفعالية المقبولة ولكن
ُتستخدم عادة ّ
معدالت تتراوح قيمتها بين  50,000و 150,000دوالر لكل سنة معدلة بجودة الحياة (نومان وكوهين ووانستين،
2014 ,Neumann, Cohen, and Weinstein؛ معهد االستع راض السريري واالقتصادي (Institute for Clinical and Economic
 .)2017 ،)Reviewوتسمح لنا هذه الطريقة بالمقارنة بين متوسط الكلفة اإلضافية والفعالية الخاص بالركب االصطناعية
العاملة بمش ّغل دقيق وذلك التابع لتقنيات الرعاية الصحية األخرى التي يعوّض عنها برنامج الرعاية الصحية والممولون
اآلخرون في الواليات المتحدة من أجل توضيح قيمته مقابل المال.
وتم تضخيم التكاليف كافة وف ًقا للدوالر األمريكي  2016باستخدام عنصر الرعاية الطبية في مؤشر أسعار االستهالك
(مكتب إحصاءات العمل ( )2017 ،)Bureau of Labor Statisticsوتحويلها عند اإلمكان إلى الدوالر األمريكي باستخدام سعر
الصرف في وقت إج راء الدراسة (شركة أواندا ( .)2017 ،)OANDA Corporationوافقت لجنة حماية البشر التابعة لمؤسسة
 RANDعلى هذه الدراسة.

اإلطار التحليلي

ُ
يظ ِه ر الشكل  2.1اإلطار التحليلي الذي نستعين به في استع راض الدراسات السابقة ونموذج فعالية التكلفة .وافترضنا أن
الدراسات السابقة حول األط راف االصطناعية قد ّ
توف ر الدليل على االختالفات في المقاييس الميكانيكية الحيوية (من مثال
المشية وطول الخطوة وسرعة المشي والحرك ّية والحركة المجردة) بنا ًء على تدخل األط راف االصطناعية (الركب االصطناعية
العاملة بمش ّغل دقيق مقابل الركب غير العاملة بمش ّغل دقيق) .وافترضنا ً
أيضا أن هذه االختالفات الميكانيكية الحيوية
القائمة على نوع التدخل ترتبط بنتائج صحية ذات صلة سريريًا من خالل االحتماالت التفاضلية في تطوّر الحاالت الطبية.
تحس ن تجانس المشية إلى انخفاض ّ
معدالت الفصال العظمي في الطرف السليم .واف ُت رض في
وعلى سبيل المثال قد يؤدي
ّ
النهاية ارتباط النتائج الصحية التفاضلية بالتكاليف التفاضلية بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية المباشرة والتكاليف
غير المباشرة من مثال األجور الضائعة وكلفة ّ
مقدمي الرعاية للحصول على الدعم .واس ُتخدم هذا اإلطار األساسي لتحديد
البارامترات النموذجية المطلوبة من الدراسات السابقة وآراء الخب راء.
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الشكل  .2.1اإلطار التحليلي

اﻟﺘﺪﺧﻼت

اﺷﺨﺎص اﻟﻤﺒﺘﻮري
اﻃﺮاف ﻓﻮق اﻟﺮﻛﺒﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ

اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ
دﻗﻴﻖ

اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ

اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺮﻛﺐ
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ
اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺮﻛﺐ
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ

الفئة المستهدفة

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ

اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﻜﻠﻔﺔ  -اﻟﺮﻛﺐ
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﻜﻠﻔﺔ  -اﻟﺮﻛﺐ
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ّ
يركز تحليلنا على الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الصحية ( )Medicareألن م راكز الرعاية الصحية والخدمات
ّ
تشكل أكبر مموّل لألط راف االصطناعية .وتضع هذه الم راكز ً
أيضا معايير السوق لمستويات التعويض التي غال ًبا
الطبية
ّ
َّ
ما يعتمدها الممولون التجاريون ووزارة شؤون المحاربين القدماء كمقياس .وفي ما يتعلق بق رارات التغطية يُصنف عادة
األشخاص المبتورو األط راف وف ًقا لمستواهم الوظيفي المتوقع بعد تركيب الجهاز أي احتماالت شفائهم .وثمة خمسة
مستويات تصنيف وظيفي تابعة لبرنامج الرعاية الصحية :من  0إلى ( 4م راجعة الجدول  1.Aفي الملحق للمزيد من
التفاصيل) .ويضم المستوى  0األشخاص المبتوري األط راف الذين ال يملكون القدرة على السير من دون مساعدة من اآلخرين
التحرك أو جودة الحياة .ويستطيع عادة األشخاص المبتورو
تحس ن األط راف االصطناعية نتيجة لذلك قدرتهم على
وال
ّ
ّ
األط راف المندرجون ضمن المستوى  1استخدام الطرف االصطناعي والسير على سطح مستو في بيئة محدودة مثل
المنزل .وبمساعدة األط راف االصطناعية يستطيع األشخاص المبتورو األط راف المندرجون ضمن المستوى  2السير في أنحاء
ّ
وتخط ي العوائق البيئية البسيطة مثل حافة الطريق والساللم .ويتم ّتع األشخاص المبتورو األط راف المندرجون
المجتمع
ضمن المستوى  3بالقدرة على تخطي معظم العوائق البيئية في مجتمع نموذجي وقد يستطيعون القيام بأنشطة مهنية
ّ
مجرد
ورياضية وليس
التنقل فحسب .وقد يتم ّتع األشخاص المبتورو األط راف المندرجون ضمن المستوى  4بمهارات السير
ّ
التي يتم ّتع بها البالغ الناشط أو الرياضي وتشمل مستويات عالية من التأثير أو الطاقة.
ونظرا إلى أن األشخاص المبتوري
ً
ّ
األط راف فوق الركبة من جانب واحد والمندرجين ضمن المستويين  3و4
يشكلون تاريخ ًيا المستخدمين الرئيسيين
ّ
ً
يشكلون الفئة المستهدفة في تحليلنا .ودرسنا أيضا في تحليل الحساسية األشخاص
لألط راف االصطناعية المتطورة فهم
ّ
المبتوري األط راف فوق الركبة من جانب واحد المندرجين ضمن المستويين  1و .2ووف رت شركة دوبسون ودافانزو
التضامنية المحدودة المسؤولية ( )Dobson and DaVanzo, LLCالخصائص األساسية للفئة المستهدفة من أجل نموذج
المحاكاة باالستناد إلى بيانات مستحقات برنامج الرعاية الصحية للفترة الممتدة من عام  2011إلى ( 2014م راجعة الجدول
 2.Aفي الملحق للمزيد من المعلومات).
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مصادر البيانات
استعراض الدراسات السابقة
ً
ً
شامل في الدراسات السابقة عن بارامترات المدخالت بما في ذلك الوظيفة
بحثا
بناء على اإلطار التحليلي أجرينا
الجسدية والنتائج الصحية وجودة الحياة وتكاليف الرعاية الصحية المباشرة والتكاليف األخرى أو غير المباشرة.
وشملت النتائج الصحية حاالت السقوط وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي من مثال الفصال العظمي وآالم أسفل الظهر
واألمراض المزمنة من مثال السمنة والسكري واألمراض القلبية الوعائية واالكتئاب .وأنشأنا قدر اإلمكان روابط بين
استخدام األطراف االصطناعية ونتائج الصحة والكلفة لدى األشخاص المبتوري األطراف فوق الركبة.
وبحثنا في الدراسات السابقة التي استعرضها األقران عن طريق قواعد البيانات بما في ذلك بوبميد ()PubMed
وإمبايز ( )Embaseوسينال ( )CINAHLوسايك إنفو ( )PsycINFOوويب أوف ساينس ( )Web of Scienceوغوغل
سكوالر ( .)Google Scholarوراجعنا الدراسات السابقة التي لم ي راجعها األقران مثل التقارير التقنية التي أعدتها الوكاالت
الحكومية أو الرابطات العاملة في القطاع .وكمّ ل البحث األمامي والخلفي باالستناد إلى المقاالت المحددة بحثنا األساسي.
وأُعطيت األولوية للدراسات المقارنة التي تق ّيم المنافع الميكانيكية الحيوية والصحية واالقتصادية بين األطراف
االصطناعية المتطورة والتقليدية .ويمكن إزالة بارامترات المدخالت التي ال صلة لها بالمقارنة المباشرة بين الركب
االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق وتلك غير العاملة بمش ّغل دقيق من مثال ّ
معدالت الوفيات األساسية للفئة المستهدفة
وكلفة حاالت السقوط من المنشورات التي ّ
توفر مثل هذه البارامترات لدى الفئات المماثلة كاألشخاص المبتوري األطراف
السفلية بشكل عام أو المسنين أو المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية .وجمعنا لكل بارامتر من بارامترات
المدخالت ،عندما تس ّنت الفرصة ،مجموعة من التقديرات من الدراسات السابقة حيث ّ
شكل متوسّ ط القيمة الحالة
األساسية في حين اس ُتخدمت الحدود العليا والدنيا في تحليل الحساسية.

عملية فريق الخبراء
جمعنا فري ًقا من الخبراء الستكمال استعراض الدراسات السابقة والتحقق من صحة افتراضاتنا وضمان فهم أدبيات
األطراف االصطناعية بصورة مناسبة وكاملة وضمان تطوير النموذج المناسب وبنائه .وباإلضافة إلى ذلك ّ
قدم الخبراء
ّ
تقديرات لبارامترات المدخالت لم
تتوفر في الدراسات السابقة.
ّ
واختير خمسة عشر
خبيرا على أساس سجل منشوراتهم حول مختلف المواضيع التي أغنت نموذجنا بالمعلومات.
ً
ً
ً
واس ُتخدمت طرق متعددة للتشاور .أول عقدنا حلقتي نقاش عبر الهاتف اشترك فيهما غالبية الخبراء .وفضل عن ذلك
أجرينا مقابالت فردية مع خبراء متعددين لفهم مجال بحث مع ّين بشكل دقيق .وكانت كل مقابلة شبه منظمة وتضمّ نت
أسئلة مفتوحة وُ ضعت على نحو متكرر باالستناد إلى استعراض الدراسات السابقة
واستمرت لحوالى  60دقيقة.
ّ

كلفة شراء الجهاز
ارتكزت تكاليف شراء الجهاز وصيانته والعالج الطبيعي على تحليل مستحقات برنامج الرعاية الصحية 2014-2011

الذي قامت به شركة دوبسون ودافانزو التضامنية المحدودة المسؤولية .وفي تحليلنا ال تمّ ثل كلفة شراء الجهاز قائمة
تحدد ً
ّ
بدل من ذلك القيمة التقريبية باستخدام المبلغ الحالي الذي يدفعه برنامج الرعاية الصحية.
أسعار المص ّنع بل
ومن أجل الحصول على نتيجة مثالية نود استخدام قيمة تصنيع األجهزة في المحاكاة .ومع غياب البيانات حول كلفة
إنتاج األجهزة الفعلية استخدمنا المبالغ التي يدفعها برنامج الرعاية الصحية لتحديد القيمة التقريبية للتكاليف .وكما
ّ
تحدد ّ
ّ
معدل الدفع
تشكل مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية أكبر مموّ ل لألطراف االصطناعية ،وما إن
ورد أعاله
للجهاز سيحذو حذوها الممولون اآلخرون في السوق .وفي هذا السياق ّ
تمثل المبالغ التي يدفعها برنامج الرعاية الصحية
الكمية الفعلية للمواد المستهلكة أفضل مما ّ
تمثلها قائمة أسعار المص ّنع .ونستخدم في هذه الدراسة المبلغ الذي يدفعه
برنامج الرعاية الصحية مقابل الجهاز وكلفة شراء الجهاز على نحو متبادل .ومن أجل قياس المبلغ الحالي الذي يدفعه
برنامج الرعاية الصحية ّ
حددنا مجموعات نظام الرمز  Lاألكثر شيوعً ا في صفوف األشخاص المبتوري األطراف فوق
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الركبة من جانب واحد الجدد في بيانات مستحقات برنامج الرعاية الصحية وطبقنا المدفوعات المسموح بها على
جدول رسوم برنامج الرعاية الصحية ( 2016اللجنة االستشارية المعنية بمدفوعات برنامج الرعاية الصحية (Medicare
 .)2010 ،)Payment Advisory Commissionووضعنا قيمة الحالة األساسية باستخدام مدخالت الخبراء حول كلفة الشراء
واحتسبنا الحدود العليا والدنيا من خالل تلخيص المدفوعات التي يسمح بها جدول رسوم برنامج الرعاية الصحية 2016
لمجموعتي نظام الرمز  Lاألكثر شيوعً ا .وحُ ّددت كلفة إصالح الجهاز والعالج الطبيعي كمتوسّ ط المدفوعات التي يسمح
بها برنامج الرعاية الصحية في السنتين اللتين تليان تركيب الجهاز.

نموذج المحاكاة
الهيكلية
طوّرنا نموذج ماركوف ( )Markovعلى مستوى المجموعة ليتالءم مع هذه المشكلة التحليلية من أجل محاكاة
النتائج السريرية واالقتصادية للفئة االفتراضية المبتورة األط راف فوق الركبة من جانب واحد والمندرجة ضمن مستويي
التصنيف الوظيفي التابع لبرنامج الرعاية الصحية  3و( 4سوننبيرغ وبيك1993 ,Sonnenberg and Beck ،؛ هايزنHazen ،
 .)2011وخضعت هذه المجموعة االفتراضية إلى استراتيجيتي عالج مختلفتين هما الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل
دقيق والركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق عل ًما أن المكونات االصطناعية األخرى كافة لم تتغ ّي ر .وبالنسبة
لعملية النمذجة هذه حصرنا المحاكاة بعشر سنوات كحد أقصى ألن األدلة الموجودة تأتي من دراسة قصيرة األمد نسب ًيا
ما يجعل التوقعات على المدى الطويل عرضة لشكوك كبيرة.
ّ
وأنشأنا وحدتين قياسيتين للنموذج :وحدة لحاالت السقوط ووحدة للفصال العظمي ألن البيانات التي توف رها الدراسات
السابقة سمحت لنا بتحويل المنافع السريرية لهاتين الحالتين إلى منافع اقتصادية .غير أن غياب البيانات حال دون
تمكننا من قياس المنافع المحتملة للحاالت الطبية األخرى من مثال السمنة واألم راض الوعائية.
وشملت وحدة حاالت السقوط ثالث حاالت صحية هي :سقوط وال سقوط والوفاة .وقد تكون حاالت السقوط إما طبية
ّ
تتطلب عناية طبية أو غير طبية .وقد تكون حاالت السقوط الطبية طفيفة أو خطيرة أو تؤدي إلى الوفاة .وتترافق
أي
حاالت السقوط التي تؤدي إلى إصابات خطيرة مع الدخول إلى مرفق طبي .وقد ينتقل المريض من حالة «ال سقوط» إلى
حالة «الوفاة» ألسباب غير السقوط .وفي حين أن نماذج ماركوف «ال ذاكرة» لها ،أي أن الحالة الصحية في المرحلة الالحقة
ّ
ّ
التعلم .وتتضمّ ن
يحدث نموذجنا احتماالت السقوط السنوية لمحاكاة أثر
ال تعتمد إال على الحالة في المرحلة السابقة،
وحدة الفصال العظمي ثالث حاالت ً
أيضا هي :ال فصال عظمي وفصال عظمي والوفاة .وباالستناد إلى االحتماالت االنتقالية في
الدراسات السابقة يستطيع المرضى االنتقال من حالة إلى أخرى حتى انتهاء الفترة الزمنية الممتدة على عشر سنوات
أو الوفاة.
ُ
وعندما ت َ
حدد بارامترات النموذج يسجّ ل هذا األخير التجارب الصحية لكل مجموعة والنتائج االقتصادية المرتبطة
بها سنويًا على مدى الفترة الزمنية الممتدة على عشر سنوات .وتم تحديث قيمة نتائج الصحة ونتائج الكلفة كافة في
الوقت الحاضر باستخدام ّ
معدل خصم بنسبة  3في المئة .وبعد تطبيق النموذج أجرينا اختبار صالحية للتأكد من صحة
الحسابات ومن تجاوب المخرجات بشكل مناسب مع التغيي رات في إطار مجموعة من قيم بارامترات المدخالت الرئيسية.
وعلى وجه الخصوص جرى التحقق من صالحية النموذج في خالل عملية التطوير وبعدها عن طريق تحقق باحث آخر من
التعليمات البرمجية .وتمت برمجة النموذج باستخدام فيجوال بيسك للتطبيقات ( )Visual Basic for Applicationsلبرنامج
مايكروسوفت إكسيل ( )Microsoft Excelواتّبعنا المبادئ التوجيهية للجمعية الدولية القتصاديات الدواء وبحوث النتائج
(( )International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Researchواينتسين وآخرون.)Weinstein et al. ،2003 ،

البارامترات واالفتراضات
وجُ معت بارامترات النموذج من استطالع األدبيات واستشارة الخب راء وتحليل مستحقات الرعاية الصحية .وعندما
ّ
تتوف ر البارامترات من األدبيات المنشورة اس ُتخدمت آراء الخب راء ،وإذا لزم األمر أُطلقت االفتراضات .ويشمل النموذج
لم
خصائص فئتين مستهدفتين من مستحقات برنامج الرعاية الصحيةّ :
معدل الوفيات األساسي ويبلغ  9.3في المئة و18.0
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في المئة لدى مستخدمي األط راف االصطناعية من المستوى  4/3والمستوى  2/1على التوالي؛ واالنتشار األساسي لداء
التهاب المفاصل في الركبة السليمة بنسبة  19.1في المئة و 16.3في المئة لدى مستخدمي األط راف االصطناعية من
المستوى  4/3والمستوى  2/1على التوالي .وترد بارامت رات النموذج وافت راضات البيانات ومصادر البيانات في الجدول 3.A
في ملحق هذه الدراسة.
ُ
ّ
ّ
وق ّدرت احتماالت السقوط في صفوف مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمشغل دقيق وتلك غير العاملة بمشغل
دقيق بالنسب المئوية لحاالت السقوط في كل مجموعة وردت في كالي وهايسميث وهوبارد (Kahle, Highsmith, and
 )2008( )Hubbardوديدرير ( .)2013( )Dedererوأجرى ديدرير دراسة استطالعية في صفوف مجموعة من األشخاص
المبتوري األط راف فوق الركبة الذين يعيشون ضمن مجتمع محلي وقارن احتماالت السقوط بين مستخدمي الركب
ّ
وحدد كالي وهايسميث وهوبارد عدد
االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق ومستخدمي الركب غير العاملة بمش ّغل دقيق.
المشاركين الذين سقطوا في خالل فترة زمنية امتدت على  60يومًا .وافترضنا في الحالة األخيرة أن نسبة حاالت السقوط
ّ
التعلم
تبقى ثابتة على مدى سنة واحدة .وباإلضافة إلى ذلك اف ُترض أن احتمال السقوط يتراجع مع مرور الوقت نتيجة
أو استراتيجيات التعويض األخرى .ووف ًقا لميلر وآخرين ( )2001( )Miller et al.يساعد البتر الذي مضى عليه أكثر من
أربع سنوات على الوقاية من السقوط ويتراجع احتمال السقوط بنسبة  47في المئة بالمقارنة مع األشخاص الذين بُترت
أط رافهم في غضون ثالث سنوات .وافترضنا بالتالي أن احتمال السقوط يتراجع بشكل خطي في السنوات األربع األولى مع
نسبة أرجحية تبلغ  0.53بحلول نهاية السنة ال رابعة ثم تبقى احتماالت السقوط على حالها طوال المدة المتبقية من
اإلطار الزمني الممتد على عشر سنوات.
وحدد كالي وهايسميث وهوبارد ( )2008وونغ وراينستين وستيرن ( )2015( )Wong, Rheinstein, and Sternعدد
حاالت السقوط للشخص الواحد في السنة الواحدة على مدى األيام الستين المنصرمة والسنة المنصرمة على التوالي.
شهرا استخدمنا تقدي رات كالي وهايسميث وهوبارد
ونظرا ألخطاء الذاكرة المحتملة الناجمة عن فترة تذكر تصل إلى 12
ً
ً
كحالة أساسية وشملنا نتائج ونغ وراينستين وستيرن في تحليل الحساسية.
ّ
ُ
ُ
تتطلب عناية طبية .واحت سبت نسبة حاالت السقوط الطبية
عرف حاالت السقوط الطبية (أو المؤذية) كحاالت
وت َّ
غير المميتة من بين حاالت السقوط كافة من مختلف المصادر التي تتضمّ ن ّ
معدالت حدوث حاالت السقوط و /أو حاالت
السقوط المؤذية باالستناد إلى مجموعات بيانات استقصاء المقابلة الصحية الوطني ()National Health Interview Survey
 2003-2001ودراسة موبياليز بوسطون ( )MOBILIZE Bostonواستقصاء الصحة الوطنية وفحص التغذية (National
( 2013-2004 )Health and Nutrition Examination Surveyشيلر وكرامارو ودايSchiller, Kramarow, and Dey, 2007 ،؛
ّ
معدالت
كيلسي وآخرونKelsey et al., 2010 ،؛ فيرما وآخرون .)Verma et al., 2016 ،واس ُتخلصت التقدي رات كمتوسّ ط
ّ
ومعدالت حدوث أي حاالت سقوط من كل مجموعات المصادر الممكنة .واس ُتخلصت
حدوث حاالت السقوط المؤذية
تقدي رات نسبة حاالت السقوط الطبية المميتة من ستي رلنغ وأوكونور وبوناديز ()Sterling, O’Connor, and Bonadies
( )2001حيث درس المؤلفون نتائج السقوط في صفوف عينة من المرضى المس ّنين .وأتت هذه البارامترات كافة من فئة
غير مبتورة األط راف.
ً
ّ
ُ
وص ّنفت حاالت السقوط الطبية أيضا وفق حدتها بسبب التكاليف المترتبة عليها؛ ففي حين ال تستلزم اإلصابات
ّ
الطفيفة أكثر من زيارة إلى مكتب الطبيب أو غرفة الطوارئ تتطلب اإلصابات الخطيرة دخول المستشفى أو مرفق رعاية
تمريضية ماهرة .أما في أسوأ الحاالت فتؤدي اإلصابات إلى الوفاة بالرغم من العالجات .واس ُتخلصت تقدي رات نسب حاالت
السقوط الطبية في كل فئة من دراستين .وتناول مونديل وآخرون ( )Mundell et al.) (2017حاالت سقوط  77ر ً
اشدا مبتوري
األط راف فوق الركبة تسجّ لوا في مشروع روشيستر للوبائيات ( )Rochester Epidemiology Projectبين عامي  2000و.2014
ونظرا لغياب الدراسات التي تق ّيم ّ
حدة اإلصابات الناجمة عن السقوط لدى األشخاص المبتوري األط راف فوق الركبة أدرجنا
ً
ّ
ً
أيضا التقدي رات من كيم وآخرين ( )Kim et al.) (2016الذين حللوا بيانات مستحقات برنامج الرعاية الصحية الخاصة بـ
ّ
ً
ّ
تتطلب
وحددوا حاالت السقوط التي
ومعرضين بدرجة كبيرة للسقوط
مريضا مس ًّنا يعيشون ضمن مجتمع محلي
2,011
ّ
عناية في م رافق داخلية وجيزة أو م رافق تمريضية ماهرة باإلضافة إلى الزيارات لغرفة الطوارئ.
وتأتي تقدي رات التكاليف المباشرة لكل حالة سقوط وف ًقا للحدة من المنشورات التي استخدمت بيانات مستحقات
برنامج الرعاية الصحية وبيانات استقصاء فريق اإلنفاق الطبي ( )Medical Expenditure Panel Surveyوبيانات مشروع كلفة
الرعاية الصحية واستخدامها ( )Healthcare Cost and Utilization Projectونظام االستعالم بشأن إحصاءات اإلصابات واإلبالغ
على شبكة اإلنترنت ( )Web-Based Injury Statistics Query and Reporting Systemالتابع لم راكز مكافحة األم راض والوقاية
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منها (ستيفنز وآخرونStevens et al., 2006 ،؛ بيرنز وستيفنز وليBurns, Stevens, and Lee, 2016 ،؛ كيم وآخرونKim ،
ً
حديثا عن كلفة حاالت السقوط في صفوف األشخاص المبتوري
 .)et al., 2016واستخدمنا على وجه الخصوص منشو ًرا

األط راف فوق الركبة الذين لديهم ركبة اصطناعية وهي الدراسة الوحيدة التي ّ
توف ر بيانات للكلفة المتعلقة بحاالت
السقوط لدى عدد من األشخاص المبتوري األط راف (.)Mundell et al., 2017
ّ
ويُعتبر ارتباط الفصال العظمي في الطرف السليم باستخدام األط راف االصطناعية المزمن من المسلمات في أوساط
األبحاث في مجال األط راف االصطناعية ( .)Gailey et al., 2008وتشير التقدي رات إلى أن  63في المئة (تتراوح النسبة
بين  17و 75في المئة) من األشخاص المبتوري األط راف يعانون من الفصال العظمي في الركبة في ما ّ
تبق ى من الطرف
وذلك باالستناد إلى دراسات مستعرضة (هانغرفورد وكوكينHungerford and Cockin, 1975 ،؛ بيرك ورومان ورايتBurke, ،
Roman, and Wright, 1978؛ موسمان وآخرونMussman et al., 1983 ،؛ كولكارني وآخرون .)Kulkarni et al., 1998 ،ولكن
ّ
ّ
وتقدمه بناء على نوع التدخل االصطناعي.
تحدد الدراسات المنشورة حال ًيا احتماالت تفاضلية لظهور الفصال العظمي
ال
ويُعزى سبب الفصال العظمي إلى عدم تجانس المشية عل ًما أن الدراسات السابقة المتعلقة بمقاييس المشية متباينة
(داتا وهيلير وهاويتDatta, Heller, and Howitt, 2005 ،؛ كوفمان وآخرون .)Kaufman et al., 2007 ،ويظهر الفرق الرئيسي
بين الطرفين االصطناعيين في دراسة كوفمان وآخرين ( )Kaufman et al.حول عزم الركبة وهو قياس غير مباشر للقوة
التي تمتصها الركبة ( .)2007وفي ظل غياب الدراسات السابقة المنشورة استشرنا خب راء في ميكانيكا الركب المرتبطة
ّ
بالفصال العظمي الذين اقترحوا أن عزم الركبة
يشكل وسيلة معقولة لإلصابة بالفصال العظمي .وافترضنا بالتالي أن العزم
ً
يرتبط
ارتباطا خط ًيا بظهور الفصال العظمي.
ّ
الدراسات السابقة التي تقارن بين التكاليف غير المباشرة الناجمة عن استخدام الركب االصطناعية العاملة بمشغل
دقيق والركب غير العاملة بمش ّغل دقيق في الواليات المتحدة محدودة .وترتكز تقدي رات الكلفة غير المباشرة على أعمال
جيرزيلي ( )Gerzeliوتوربيكا ( )Torbicaوفاتوري ( )Fattore) (2009التي جرت في إيطاليا .وتشمل كلفة الرعاية كلفة
الوقت الناجمة عن رعاية المريض في خالل أوقات الف راغ وأيام العمل الضائعة .وحوّلنا متوسط ساعات أوقات الف راغ التي
يقضيها كل مريض في اليوم الواحد ومتوسط عدد أيام العمل الضائعة في السنة إلى تكاليف سنوية باستخدام تقدي رات
أجور عام  2015الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل ( .)2015bوتنتج خسارة األجور عن فقدان العمل واالنتقال من دوام
عمل كامل إلى دوام جزئي وأيام العمل الضائعة .واح ُتسبت الكلفة السنوية اإلجمالية لإلنتاجية الضائعة باالستناد إلى
ّ
لمعدل العمالة ( 18.2في المئة) ضمن
متوسّ ط األجور التي يتقاضاها األشخاص الذين تجاوزوا سن الـ  65وعُ ّدلت وف ًقا
هذه الفئة العمرية (مكتب إحصاءات العمل2015a ،؛ مركز حقوق الرواتب التقاعدية (.)Pension Rights Center)، 2016
وتأتي مقاييس جودة الحياة لدى مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق وتلك غير العاملة بمش ّغل دقيق،
كما تقيسها المنافع الصحية ،من دراسات أوروبية متعددة (برودكورب وآخرونBrodtkorb et al., 2008 ،؛ Gerzeli, Torbica,
and Fattore, 2009؛ سيلين وآخرونSeelen et al., 2009 ،؛ كوتي وآخرون .)Cutti et al., 2017 ،وأوردت دراسات أمريكية
متعددة نتائج استطالع تقييم األط راف االصطناعية (Prosthesis Evaluation Questionnaire) (Hafner et al., 2007؛ Kaufman
et al., 2008؛ Hafner and Smith, 2009؛ ويليام وبيزلي وشوWilliam, Beasley, and Shaw, 2013 ،؛ )Prinsen et al., 2015
ولكن لم ُتنشر طرق حول كيفية تحويل هذه التقدي رات إلى منافع صحية .وشملت دراسة واحدة ()Seelen et al., 2009
نتائج استمارة المسح الصحي القصيرة من ً 36
بندا ())36-Item Short Form Health Survey (SF-36؛ وحوّلناها إلى نتائج
المنفعة التابعة الستبيان يوروكول باألبعاد الخمسة (إي كيو 5-دي) ())EuroQol five dimensions questionnaire (EQ-5D
وف ًقا آلرا وب رازيير (.)Ara and Brazier) (2008
ونظرا لمحدودية الدراسات السابقة لم نتمكن من استخالص بارامترات المدخالت الخاصة بمستويات التصنيف
ً
ّ
الوظيفي التابع لبرنامج الرعاية الصحية باستثناء معدل الوفيات األساسي وانتشار الفصال العظمي .ودرس كل من كالي
وهايسميث وهوبارد ( )2008وونغ وراينستين وستيرن ( )2015األشخاص المبتوري األط راف المندرجين ضمن مستويات
نظرا ألحجام العينات الصغيرة أصبح احتمال السقوط
التصنيف الوظيفي التابع لبرنامج الرعاية الصحية  1/2و .3/4ولكن ً
ومتوسط عدد حاالت السقوط للشخص الواحد في السنة الواحدة غير مستقرين بعدما استخلصنا البيانات من المستويات
 1/2و 3/4على نحو منفصل .وأتينا بالتالي بهذه البارامترات عبر شمل كل األشخاص المبتوري األط راف من المستويات
كافة.
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تحليل الحساسية
من أجل تقييم أداء النموذج ودقة نتائجه أجرينا تحليالت حساسية أحادية االتجاه حيث غ ّي رنا بارامترات المدخالت
كل على حدة .وسمح لنا تحليل الحساسية األحادي االتجاه بالتحقق من حساسية نتائج النموذج تجاه التغيي رات في قيم
بارامترات المدخالت الرئيسية مع تنوّعها على نحو فردي .وأجرينا ً
أيضا تحليالت حساسية احتمالية طالت مدخالت
النموذج وافترضنا توزيعًا موحّ ًدا للمتغي رات كافة .ويعني ذلك أننا اخترنا بشكل عشوائي نقطة مرجعية واحدة من كل
كررنا العملية  1,000مرة .ويسمح لنا تحليل الحساسية االحتمالي بم راقبة
مجموعة بارامترات وش ّغلنا النموذج ثم ّ
عدم اليقين في الفروقات التقديرية النهائية بين مجموعة الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق ومجموعة الركب
االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق .وأُجرينا ً
أيضا تحليالت حساسية لدراسة فعالية الركب االصطناعية العاملة
بمش ّغل دقيق لدى األشخاص المبتوري األط راف فوق الركبة المندرجين ضمن مستوى التصنيف الوظيفي التابع لبرنامج
الرعاية الصحية  1و.2
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الفصل الثالث .النتائج
بشكل عام تب ّين لنا أنه بالمقارنة مع الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق ترتبط الركب االصطناعية العاملة
بتحس ن ملموس في الوظيفة الجسدية وبتراجع حاالت السقوط والفصال العظمي .ولم يكن من الممكن قياس
بمش ّغل دقيق
ّ
األثر على النتائج الصحية اإلضافية أو الثانوية من مثال آالم أسفل الظهر أو االكتئاب أو السمنة أو السكري أو األم راض القلبية
الوعائية نتيجة النقص في البيانات.
ّ
وترتبط الركب االصطناعية العاملة بمشغل دقيق بتراجع كبير في تكاليف الرعاية الصحية المباشرة والتكاليف غير
المباشرة من مثال األجور الضائعة .وبعد النظر في كلفة شراء الجهاز وصيانته ّ
يوف ر هذا النوع من الركب قيمة جيدة مقابل
التكلفة إذا ُط ّبق معيار التقييم النموذجي الذي يبلغ  50,000ألف دوالر لكل سنة مكتسبة ّ
معدلة بجودة الحياة وتشبه منافعه
االقتصادية منافع التقنيات التي يعوّض عنها عادة المموّلون األمريكيون.

المنافع السريرية
الوظيفة الجسدية
يستخدم عدد من المنشورات تدابير متكررة لدراسة تأثي رات األط راف االصطناعية المتطورة على الوظيفة الجسدية.
وغال ًبا ما يقا َرن في هذه الدراسات األداء الميكانيكي الحيوي والجسدي عندما يستخدم األشخاص الركب االصطناعية غير
العاملة بمش ّغل دقيق وبعد تركيب الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق .وبشكل عام تشير أدلة قاطعة إلى أنه بالمقارنة
بتحس ن سرعة المشي
مع الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق ترتبط الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق
ّ
تحس ن في جوانب
وتجانس المشية والقدرة على تخطي العوائق في البيئة المحيطة؛ ولكن في حين تشير بعض األدلة إلى
ّ
أخرى من مثال كفاءة الطاقة والنشاط الجسدي إال أن هذه األدلة ليست واضحة.
وقارن أورندورف ( )Orendurffوزمالؤه ( )2006وسيغال ( )Segalوزمالؤه ( )2006وكالي وهايسميث وهوبارد ( )2008بين
سرعات السير الذاتية االختيار مع الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق وتلك غير العاملة بمش ّغل دقيق .في المتوسط
سار األشخاص المبتورو األط راف فوق الركبة بمعدل  1–ms 1.31-1.21باستخدام الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق أي
أسرع ً
قليل من ّ
معدل الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق (.)1–ms 1.21-1.08
وقارن كوفمان وفريتولي وفريغو ( )2012تجانس خصائص الحركة المجردة (حركة المفاصل) والحركية (العزم الناتج
عن القوة التي ُتما َرس على المفاصل) التابعة لمفاصل الورك والركبة والكاحل عندما مشى األشخاص على سطح مستو مع
ً
ملحوظا
الطرفين االصطناعيين .وفي حين لم يظهر اختالف كبير في تجانس الحركة المجردة شهد التجانس الحركي تحس ًنا
ّ
المؤش ر بين 1-
عند استخدام الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق وذلك وف ًقا لمقاييس مؤشر التجانس .وتت راوح قيمة
و 1ويشير الرقم  1إلى التجانس المثالي و 1-إلى عدم التجانس المطلق .وكما يظهر في الشكل  3.1يبدو أن استخدام الركب
يحس ن قيم مؤشر التجانس في المفاصل الثالثة كافة .وتب ّين أن الميكانيكا الحيوية غير
االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق
ّ
المتجانسة للمشية التي تزيد من الضغط على المفاصل ترتبط بظهور الفصال العظمي في صفوف األشخاص المبتوري األط راف
(مورغنروث وغيلهورن وسوري.)Morgenroth, Gellhorn, and Suri, 2012 ،
ّ
وبشكل عام تتفوق الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق على تلك غير العاملة بمشغل دقيق في تخطي العوائق
في البيئة المحيطة .وسجّ ل كالي وهايسميث وهوبارد ( )2008وسيمور وزمالؤه ( )2007األوقات األسرع على مسار مليء
بالعقبات عندما استخدم المشاركون الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بالمقارنة مع الركب االصطناعية غير العاملة
بمش ّغل دقيق –  1.25مقابل  0.94 1–msو 1.06مقابل  0.96 1–msعلى التوالي .وأفاد برينسن وزمالؤه ( )2015عن أداء مشابه بين
ّ
الجهازين .وفي حين الحظ هافنر وزمالؤه نتيجة عكسية ( 1.05مقابل ّ )1.12 1–ms
تسلق
توصل إلى معدالت أسرع في أثناء
التلة عند استخدام الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق ( 0.73مقابل  0.52 1–msو 3.04مقابل  2.17 1–msعلى التوالي)
(Hafner et al., 2007؛ .)Hafner and Smith, 2009
وأظهرت الدراسات التي تق ّيم استهالك األكسجين أو كفاءة الطاقة نتائج متباينة :فشمالز ( )Schmalzوبلومنتريت
( )Blumentrittوجاراش ()2002( )Jarasch؛ وأورندورف وزمالؤه ()2006؛ وسيمور وزمالؤه ()2007؛ وكوفمان وزمالؤه ()2008
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كبيرا في حين تب ّين لآلخرين أن كمية األكسجين المستهلكة انخفضت عند استخدام الركب االصطناعية
لم يجدوا فرقًا
ً
العاملة بمش ّغل دقيق بسرعة مشي أبطأ (داتا وهيلير وهاويتDatta, Heller, and Howitt, 2005 ،؛ جوهانسون وآخرون،
 )Johansson et al., 2005أو في صفوف مستخدمي هذا النوع من الركب والمندرجين ضمن المستوى  4ليس إال (Seymour et
 .)al., 2007ولم يتب ّين لكلوتي ( )Kluteوزمالؤه ( )2006وهافنر وزمالؤه ( )2007اختالفات في عدد الخطوات اليومية أو مدة
وتطرق كوفمان وزمالؤه ( )2008إلى نفقات الطاقة األيضية باستخدام تقنية المياه المضاعفة الوسم .وتب ّين للمؤلفين
النشاط.
ّ
أن نفقات الطاقة المرتبطة بالنشاط الجسدي ارتفعت بشكل ملحوظ عندما استخدم المشاركون الركب االصطناعية العاملة
بمش ّغل دقيق بالرغم من أن إجمالي نفقات الطاقة اليومية لم تختلف بين مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل
دقيق ومستخدمي الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق.

ّ
بمشغل دقيق
الشكل  :3.1الوظيفة الجسدية لدى مستخدمي الركب االصطناعية العاملة
ّ
بمشغل دقيق
وتلك غير العاملة
ﺗﺠﺎﻧﺲ اﻟﻤﺸﻴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻮاﺋﻖ

ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻤﺸﻲ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ – ﻃﻮر اﻟﻮﻗﻔﺔ
1.21

1.31

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ
1.21

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

1.35

1.3

1.25

1.2

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

1.08

1.15

1.1

1.05

1

ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻤﺸﻲ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
اﻻﺧﺘﻴﺎر )(M/S

ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻼﻟﻢ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ – ﻃﻮر اﻟﺘﺄرﺟﺢ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ
اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

ﺳﺮﻋﺔ ﺻﻌﻮد اﻟﺘﻼل

ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻞ

)(M/S

مالحظة :تتراوح قيمة ّ
مؤشر تجانس المشية بين  1-و 1ويشير الرقم  1إلى التجانس المثالي و 1-إلى عدم التجانس المطلق.
المصادر :أورندورف وآخرون2006 ،؛ سيغال وآخرون2006 ،؛ كالي وهايسميث وهوبارد2008 ،؛ هافنر وسميث2009 ،؛
كوفمان وفريتولي وفريغو2012 ،؛ برينسن وآخرون.2015 ،
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السقوط والوفيات المرتبطة بحاالت السقوط
تظهر الدراسات السابقة المنشورة أن احتماالت السقوط سنويًا لدى مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق
تنخفض بدرجة كبيرة بالمقارنة مع مستخدمي الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق( 26.0 :تتراوح النسبة بين
 22.2و )32.0في المئة مقابل ( 82.0تت راوح النسبة بين  75.0و )87.5في المئة (Kahle, Highsmith, and Hubbard, 2008؛
 .)Dederer, 2013ومع ذلك إن متوسّ ط عدد حاالت السقوط للشخص الواحد في السنة الواحدة هو مماثل بين مستخدمي
الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق ومستخدمي الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق من بين من تعرض
للسقوط 3.2 :مقابل Kahle, Highsmith, and Hubbard, 2008( 3.9؛ .)Wong, Rheinstein, and Stern, 2015
ووف ًقا لنتائج المحاكاة يبلغ ّ
معدل حاالت السقوط المؤدية إلى إصابات خطيرة  22لكل  1,000سنة من أعمار األشخاص
بين مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بالمقارنة مع  104بين مستخدمي الركب االصطناعية غير العاملة
بمش ّغل دقيق .وفي ما ّ
يتعلق بحاالت السقوط المؤدية إلى إصابات طفيفة يبلغ ّ
معدل السقوط  16مقابل  78لكل  1,000سنة
من أعمار األشخاص (الشكل  .)3.2ويبلغ ّ
معدل الوفيات المرتبطة بحاالت السقوط ثالثة و 14لكل  1,000سنة من أعمار
األشخاصبين مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق ومستخدمي الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق
شخصا إذا راقبنا  1,000شخص من مبتوري
على التوالي .وببساطة تنقذ الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق حياة 11
ً
األط راف لمدة سنة واحدة.

الشكل  :3.2السقوط المؤذي والوفيات المرتبطة بالسقوط لدى مستخدمي الركب االصطناعية العاملة
ّ
ّ
بمشغل دقيق
بمشغل دقيق وتلك غير العاملة
ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻤﺆذﻳﺔ ﻟﻜﻞ 1,000

اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻘﻮط ﻟﻜﻞ
 1,000ﺳﻨﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎر ا ﺷﺨﺎص

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎر ا ﺷﺨﺎص

16

إﺻﺎﺑﺎت ﺧﻄﻴﺮة

14

11

16

إﺻﺎﺑﺎت ﻃﻔﻴﻔﺔ

12

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

22

10
8

14

6
78

4

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

104

2
0

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

150

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

100

50

0

اإلصابة بالفصال العظمي
باالستناد إلى الدراسة التي أج راها كوفمان وآخرون (ّ )2007
تخفض الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق عزم الركبة
 وهو قياس غير مباشر للقوة التي تمتصها الركبة – في الطرف االصطناعي بنسبة  30في المئة وذلك بالمقارنة مع الركباالصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق .وبناء على رأي الخب راء اف ُت رض أن الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق قد ّ
تخفض
ّ
معدل اإلصابة بالفصال العظمي من  20في المئة إلى  14في المئة في خالل عشر سنوات .وبعد إدخال هذه البارامترات إلى
نموذج المحاكاة أظهرت النتائج أن حاالت اإلصابة بالفصال العظمي لكل  100شخص انخفضت بمقدار  16حالة طوال مدة
النموذج الزمنية عند استخدام الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق.

12

جودة الحياة
اس ُتخدمت أدوات متنوّعة لتقييم مستوى وظائف األشخاص الجسدية وجودة الحياة كما أفادوا بهما شخص ًيا ومن ضمنها
استبيان تقييم األط راف االصطناعية واستمارة االستفتاء الصحي القصيرة من ً 36
بندا واستبيان يوروكول باألبعاد الخمسة.
وباإلجمال ترتبط الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بتحسن جودة الحياة وذلك بالمقارنة مع الركب االصطناعية غير
العاملة بمش ّغل دقيق.
وقارن هافنر وزمالؤه ( )2007وهافنر وسميث ( )2009وكوفمان وزمالؤه ( )2008وب رينسن وزمالؤه ( )2015نتائج استبيان
تقييم األط راف االصطناعية عند استخدام الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق وغير العاملة بمش ّغل دقيق في حين اكتفى
ويليام ( )Williamوباسلي ( )Beasleyوشو ( )2013( )Shawبتقييم األشخاص الذين استخدموا الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل
دقيق .وفي المتوسط شهد األشخاص تحس ًنا بنسبة  10في المئة في نتائج تسعة بنود عند استخدام الركب االصطناعية العاملة
بمش ّغل دقيق .وفي ما ّ
يتعلق باستمارة االستفتاء الصحي القصيرة من ً 36
بندا أفاد سيلين ( )Seelenوزمالؤه ( )2009عن نتائج
تسعة بنود كانت أعلى بكثير في صفوف األشخاص المبتوري األط راف كافة ً
ً
حديثا عندما
فضل عن األشخاص الذين بُترت أط رافهم
استخدموا الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بالمقارنة مع الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق (الشكل .)3.3
وبشكل عام شهد األشخاص المبتورو األط راف تحس ًنا بنسبة  37في المئة في جودة الحياة كما قاستها استمارة االستفتاء الصحي
القصيرة من ً 36
بندا عند استخدام الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق .وبعد تحويل نتائج هذه االستمارة إلى نتائج استبيان
يوروكول باألبعاد الخمسة أصبحت تساوي  0.92و 0.71لمستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق ومستخدمي الركب
االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق على التوالي .وق ّيم برودكورب ( )Brodtkorbوزمالؤه ( )2008وجيرزيلي وتوربيكا وفاتوري
( )2009وكوتي ( )Cuttiوزمالؤه ( )2017المنافع في صفوف مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق وتلك غير العاملة
بمش ّغل دقيق باستخدام استبيان يوروكول باألبعاد الخمسة .وفي المتوسط سجّ لت مجموعة الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل
دقيق نتيجة أعلى من نتيجة مجموعة الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق بنسبة  21في المئة في هذا االستبيان.

ّ
ّ
بمشغل دقيق
بمشغل دقيق وتلك غير العاملة
الشكل  :3.3جودة الحياة لدى مستخدمي الركب االصطناعية العاملة
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻣﻦ ً 36
ﺑﻨﺪا،
ﻣﻠﺨﺺ  9ﺑﻨﻮد

ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻃﺮاف اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ،
ﻣﻠﺨﺺ  9ﺑﻨﻮد

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻳﻮروﻛﻮل ﺑﺎﺑﻌﺎد اﻟﺨﻤﺴﺔ )إي ﻛﻴﻮ -5دي(،
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  5ﺑﻨﻮد

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ
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اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

المصادر :هافنر وآخرون2007 ،؛ برودكورب وآخرون2008 ،؛ كوفمان وآخرون2008 ،؛ وجيرزيلي وتوربيكا وفاتوري2009 ،؛
هافنر وسميث2009 ،؛ سيلين وآخرون2009 ،؛ ويليام وباسلي وشو2013 ،؛ برينسن وآخرون2015 ،؛ كوتي وآخرون.2017 ،
ووف ًقا لنتائج المحاكاة إذا راقبنا  100مستخدم للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق و 100مستخدم للركب
االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق على مدى عشر سنوات يفوق إجمالي عدد سنوات الحياة لدى مستخدمي الركب
االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق عدد سنوات مستخدمي الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق بمقدار  8.8سنة
( 554.4مقابل  .)545.7وبعد التعديل وف ًقا لجودة الحياة يفوق إجمالي عدد السنوات المعدلة بجودة الحياة لدى مستخدمي
الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق عدد سنوات مستخدمي الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق بمقدار
 91.4سنة ( 453.3مقابل  .)361.9ويدعم تحليل الحساسية االحتمالي االستنتاجات عينها :في المتوسط يزيد عدد سنوات
الحياة بمقدار  14سنة ويتراوح بين خمس سنوات و 25سنة لكل  100مستخدم للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق؛
ّ
اكتسبت السنوات
المعدلة بجودة الحياة المخفضة متوسط  102سنة يتراوح بين  82و 125سنة لكل  100مستخدم للركب
ّ
االصطناعية العاملة بمشغل دقيق.

المنافع االقتصادية
تمكنا من تحويل التحسينات في المنافع السريرية إلى منافع اقتصادية لحاالت السقوط المؤدية إلى إصابات والفصال
العظمي (م راجعة الشكل  1.Aفي ملحق هذه الدراسة).

كلفة الرعاية الصحية المباشرة
وف ًقا لألدبيات تبلغ كلفة اإلصابة الخطيرة الناجمة عن السقوط  24,845دوالر واإلصابة الطفيفة  1,332دوالر والوفاة
المرتبطة بالسقوط  27,338دوالر (م راجعة الشكل  2.Aفي ملحق الدراسة) .وباالستناد إلى تحليل بيانات برنامج الرعاية
الصحية تبلغ كلفة العالج الطبيعي لمستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق  1,987دوالر و 1,622دوالر في
السنتين األولى والثانية بعد تركيب الجهاز على التوالي .أما بالنسبة لمستخدمي الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل
دقيق فتبلغ كلفة العالج الطبيعي  1,649دوالر في السنة األولى و 1,347دوالر في السنة الثانية.
تعرض لبتر حديث تظهر المحاكاة التي قمنا بها تراجعًا
وفي فترة زمنية تمتد على عشر سنوات ولكل  100شخص ّ
بمقدار  82إصابة خطيرة و 62إصابة طفيفة و 11حالة وفاة مرتبطة بالسقوط ويترافق ذلك مع انخفاض في كلفة الرعاية
الصحية المباشرة بمقدار  3,496دوالر للشخص الواحد في السنة الواحدة .وبالمقارنة مع الركب االصطناعية غير العاملة
بمش ّغل دقيق يؤدي االنخفاض بنسبة  30في المئة في إصابة الركبة السليمة بالفصال العظمي والمرتبط باستخدام الركب
االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق إلى انخفاض كلفة الرعاية الصحية المباشرة بمقدار  180دوالر لكل شخص تعرض لبتر
في السنة الواحدة .وبشكل عام إن كلفة الرعاية الصحية المباشرة لدى مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق
أقل من كلفة مستخدمي الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق وذلك للشخص الواحد في السنة الواحدة2,890 :
دوالر مقابل  6,566دوالر.

الكلفة غير المباشرة
ق ّيم جيرزيلي وتوربيكا وفاتوري ( )2009أثر الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق على التكاليف غير المباشرة بما
في ذلك األجور الضائعة ونفقات تقديم الرعاية ونفقات النقل .وبعد تحويل العملة إلى الدوالر األمريكي وأخذ التضخم في
االعتبار يرتبط استخدام الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بتراجع األجور الضائعة بمقدار  417دوالر ونفقات تقديم
الرعاية بمقدار  634دوالر ولكنه يرتبط ً
ً
انخفاضا بمقدار 909
أيضا بزيادة نفقات النقل بمقدار  142دوالر .وتظهر المحاكاة
دوالر ( 4,268دوالر مقابل  5,177دوالر) في الكلفة غير المباشرة لدى مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق
بالمقارنة مع مستخدمي الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق (الشكل .)3.4
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ّ
بمشغل دقيق في كلفة العناية
الشكل  :3.4المدخرات الناتجة عن استخدام الركب االصطناعية العاملة
الصحية المباشرة والكلفة غير المباشرة
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ 2016
اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻤﻘﺪار  4,585$ﻟﻠﺸﺨﺺ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﻣﺒﺎﺷﺮة

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ

مالحظة :ترد النتائج للشخص الواحد في السنة الواحدة .إن التكاليف كافة هي بالدوالر األمريكي .2016

كلفة شراء الجهاز
ّ
قدرت كلفة الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق بما في ذلك المكونات االصطناعية األخرى الضرورية بـ 28,000

دوالر وتدوم لحوالى خمس سنوات بناء على مدخالت الخب راء .وبعبارات أخرى ينبغي استبدال الجهاز مرة واحدة في فترة عشر
سنوات .وباالستناد إلى مجموعتي نظام الرمز  Lاألكثر شيوعً ا وجدول رسوم برنامج الرعاية الصحية لعام  2016تتراوح كلفة
الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق بين  22,375دوالر  29,059دوالرّ .
وقدر الخب راء كلفة الركب االصطناعية غير
العاملة بمش ّغل دقيق بـ  50,500دوالر ومدة صالحيتها بحوالى ثالث سنوات (أي ُت ستبدل مرتين في فترة عشر سنوات) .وحدد
جدول رسوم برنامج الرعاية الصحية قيمة تتراوح بين  2,595دوالر و 7,367دوالر لكلفة شراء الركب االصطناعية غير العاملة
بمش ّغل دقيق .وتظهر بيانات برنامج الرعاية الصحية أن كلفة صيانة الجهاز تبلغ  192دوالر و 136دوالر للشخص الواحد في
السنة الواحدة للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق والركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق على التوالي.
وفي خالل فترة زمنية تمتد على عشر سنوات ُتظ ِه ر المحاكاة أن كلفة شراء الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق
وصيانتها تبلغ  7,925دوالر للشخص الواحد في السنة الواحدة بعد األخذ في االعتبار أثر البقاء وتتراوح بين  6,054دوالر
و 8,379دوالر باالستناد إلى تحليل الحساسية االحتمالي .وعلى نحو مماثل تبلغ كلفة شراء الركب االصطناعية غير العاملة
بمش ّغل دقيق وصيانتها  1,638دوالر وتتراوح بين  785دوالر و 2,183دوالر وف ًقا لتحليل الحساسية االحتمالي وذلك للشخص
الواحد في السنة الواحدة.

الكلفة اإلجمالية
إن الكلفة اإلجمالية في المحاكاة التي ُتعرف كمجموع التكاليف المباشرة ( 2,890دوالر مقابل  6,566دوالر) وغير المباشرة
( 4,268دوالر مقابل  5,177دوالر) وشراء الجهاز وصيانته ( 7,925دوالر مقابل  1,638دوالر) تبلغ  15,038دوالر و 13,382دوالر
للشخص الواحد في السنة الواحدة لمستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق ومستخدمي الركب االصطناعية
غير العاملة بمش ّغل دقيق على التوالي .ويشير تحليل الحساسية األحادي االتجاه إلى أن الكلفة اإلجمالية حساسة تجاه
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نسبة حاالت السقوط الطبية من بين حاالت السقوط كافة ومتوسط عدد حاالت السقوط للشخص الواحد في السنة الواحدة
ّ
ومعدل
والتكاليف الطبية لكل إصابة خطيرة أو طفيفة ناجمة عن السقوط والتكاليف الطبية المرتبطة بالفصال العظمي
الخصم وذلك بالنسبة لمستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق وتلك غير العاملة بمش ّغل دقيق على حد سواء
(م راجعة الشكل  3.Aفي الملحق) .وتجدر اإلشارة إلى أن الكلفة اإلجمالية لدى مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل
دقيق حساسة تجاه كلفة شراء الجهاز ولكن هذا ليس الحال بالنسبة لكلفة مستخدمي الركب االصطناعية غير العاملة
بمش ّغل دقيق .وباالستناد إلى تحليل الحساسية االحتمالي تتراوح الكلفة اإلجمالية لدى مستخدمي الركب االصطناعية
العاملة بمش ّغل دقيق بين  8,545دوالر و 22,551دوالر في حين تتراوح الكلفة اإلجمالية لدى مستخدمي الركب االصطناعية
غير العاملة بمش ّغل دقيق بين  11,484دوالر و 17,906دوالر للشخص الواحد في السنة الواحدة .وفي أفضل الحاالت تنخفض
الكلفة اإلجمالية للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بمقدار  5,042دوالر للشخص الواحد في السنة الواحدة بالمقارنة
مع الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق؛ وفي أسوأ الحاالت تزداد كلفة الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق
ّ
بمعدل  5,268دوالر في السنة بالمقارنة مع الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق.
ولدى األشخاص المندرجين ضمن مستوى التصنيف الوظيفي التابع لبرنامج الرعاية الصحية  1و 2تتراجع منافع استخدام
الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق ً
قليل بالمقارنة مع المستويين  3و 4ولكن يبقى هذا النوع من الركب ً
فعال من حيث
التكلفة .وترتبط الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بتراجع في الكلفة المباشرة بمقدار  4,237دوالر للشخص الواحد
في السنة الواحدة وفي الكلفة غير المباشرة بمقدار  928دوالر .وتفوق قيمة إجمالي الكلفة المرتبطة بالركب االصطناعية
العاملة بمش ّغل دقيق قيمة الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق بمقدار  2,022دوالر للشخص الواحد في السنة
الواحدة .وفي أفضل الحاالت تنخفض الكلفة اإلجمالية للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بمقدار  5,671دوالر وتزداد
في أسوأ الحاالت بمقدار  6,074دوالر بالمقارنة مع كلفة الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق.

الدمج بين المنافع االقتصادية والسريرية
عندما استخدمنا قيم مدخالت الحالة األساسية وجمعنا المنافع السريرية والمنافع االقتصادية وكلفة شراء الجهاز
وصيانته معًا لفترة زمنية تمتد على عشر سنوات نتجت عن الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق زيادة بمقدار 0.91
في السنوات المعدلة بجودة الحياة للشخص الواحد وزيادة بمقدار  10,604دوالر في الكلفة اإلجمالية للشخص الواحد كما
يظهر مع المربّع البرتقالي في الشكل  .3.5ويبلغ متوسط الكلفة اإلضافية والفعالية الموازي في الحالة األساسية  11,606دوالر
ّ
تتطلب  11,606دوالر.
لكل سنة معدلة بجودة الحياة .وهذا يعني أن توليد سنة إضافية معدلة بجودة الحياة
وتأتي المع ّينات الزرقاء في الشكل  3.5من تحليل الحساسية االحتمالي .وعند المقارنة بين الركب االصطناعية العاملة
بمش ّغل دقيق والركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق تب ّين أن النوع األول كان أكثر فعالية في أنواع المحاكاة كافة
ولكنه أكثر كلفة ً
أيضا في  83في المئة من المحاكاة .ونتج عن تحليل الحساسية االحتمالي متوسط كلفة إضافية وفعالية
تتراوح قيمته بين  -25,355دوالر و 36,357دوالر لكل سنة معدلة بجودة الحياة .وهذا يعني أنه في أفضل الحاالت تتفوق
الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق على تلك غير العاملة بمش ّغل دقيق ويؤدي ذلك إلى انخفاض الكلفة اإلجمالية وازدياد
ّ
المعدلة بجودة الحياة في الوقت عينه .وفي أسوأ الحاالت يصل متوسط الكلفة اإلضافية والفعالية إلى  36,357دوالر
السنوات
ّ
لكل سنة معدلة بجودة الحياة وتبقى القيمة دون عتبة الـ  50,000دوالر .وبشكل عام يبدو أن النتائج منيعة إلى حد معقول
تجاه التغي رات العشوائية المتزامنة في متغي رات المدخالت.
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ّ
بمشغل دقيق بالمقارنة مع الركب
الشكل  :3.5الكلفة اإلضافية وفعالية الركب االصطناعية العاملة
ّ
بمشغل دقيق لدى مبتوري األطراف من مستوى التصنيف الوظيفي التابع لبرنامج
االصطناعية غير العاملة
الرعاية الصحية  3و4

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

 17%ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت أﻗﻞ
ﻛﻠﻔﺔ ،أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻜﻠﻔﺔ ا ﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ 2016

 83%ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت أﻛﺜﺮ
ﻛﻠﻔﺔ ،أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺴﻦ ا ﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺠﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
ّ

مالحظة :التكاليف كافة هي بالدوالر األمريكي .2016
وفي مستويي التصنيف الوظيفي التابع لبرنامج الرعاية الصحية  3و 4يبلغ متوسط الكلفة اإلضافية والفعالية لدى
الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق  13,568دوالر لكل سنة معدلة بجودة الحياة وتبقى القيمة دون عتبة الـ 50,000
دوالر .وقد تتفوق الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق على تلك غير العاملة بمش ّغل دقيق كما يشير إليه التحليل
االحتمالي ويبلغ متوسط الكلفة اإلضافية والفعالية التابع لها  -28,302دوالر لكل سنة معدلة بجودة الحياة وهذا يعني أنها
تتطلب كلفة إجمالية أقل وتؤدي إلى وضع صحي أعلى من الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق (م راجعة الشكل
 4.Aفي الملحق) .ويصل أعلى متوسط للكلفة اإلضافية والفعالية إلى  41,498دوالر لكل سنة معدلة بجودة الحياة في تحليل
الحساسية االحتمالي.
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الفصل الرابع .المناقشة
المنافع السريرية
تظهر دراستنا ،وهي األولى من نوعها في أدبيات األطراف االصطناعية في الواليات المتحدة ،أن األطراف االصطناعية
المتطورة لألشخاص المبتوري األطراف فوق الركبة وال س ّيما الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق ترتبط بمنافع سريرية
كبيرة بالمقارنة مع الركب التقليدية أو الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق .وأظهرت الدراسات السابقة المنشورة
تحسن الوظيفة إلى
تحسن سرعة المشي وتجانس المشية وتقييم العوائق .ويتحوّل
باستمرار تحسنات وظيفية من مثال
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تتمثل بتراجع حاالت السقوط وانخفاض معدل اإلصابة بالفصال العظمي وانخفاض معدل الوفيات.
منافع سريرية
ّ
وتشير النتائج التي ّ
توصلنا إليها إلى أن المنفعة السريرية األساسية للركب االصطناعية العاملة بمشغل دقيق تأتي من
تراجع حاالت السقوط المؤدية إلى إصابات واإلصابة بالفصال العظمي وهذا األمر معقول من منظور وظيفي .ويسمح برنامج
الكمبيوتر في الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق للركبة بالتأقلم بفاعلية مع األرض غير المستوية ما يؤدي إلى
تحسين التوازن وثقة المستخدم .ويُعتقد أن التوازن المتزايد ّ
يخفض العبء اإلدراكي ونفقات الطاقة (Highsmith et al.,
 .)2010ويُفترض أن يخفض الجمع بين هذه الجوانب من خطر السقوط (Hafner and Smith, 2009؛ هافنر وأسكيوHafner and ،
 .)Askew, 2015ويأتي هذا التراجع في حاالت السقوط في المقام األول كنتيجة لتراجع احتمال السقوط :تنخفض احتماالت
تعرض مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق للسقوط بمقدار الثلثين بالمقارنة مع مستخدمي الركب
ّ
ّ
االصطناعية غير العاملة بمشغل دقيق ( 26في المئة مقابل  82في المئة) في حين ال يختلف متوسط عدد حاالت السقوط
كثيرا بين مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق وتلك غير العاملة
لدى األشخاص الذين تعرضوا للسقوط
ً
ّ
ّ
تعرض مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمشغل دقيق للسقوط بمقدار الضعف
بمش ّغل دقيق.
ويشكل انخفاض احتمال ّ
أمرا بالغ األهمية إذ يساعد على تج ّنب اإلصابات والتكاليف والوفيات الناجمة عن السقوط تمامًا .وتوخ ًيا للوضوح ،إذا راقبنا
ً
ّ
ً
 1,000شخص على مدى سنة يشهد مستخدمو الركب االصطناعية العاملة بمشغل دقيق انخفاضا في حاالت السقوط المؤدية
ً
ً
وانخفاضا
وانخفاضا في حاالت السقوط المؤدية إلى إصابات طفيفة بمقدار  62حالة
إلى إصابات مؤذية بمقدار  82حالة
في حاالت الوفاة بمقدار  11حالة.
ّ
التحسن الرئيسي اآلخر في الميكانيكا الحيوية لدى مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمشغل دقيق في
ويكمن
ّ
انخفاض عزم الركبة وهو بديل للقوة التي يمتصها الفرد عندما يضرب األرض في أثناء المشي .وال تتأقلم الركب االصطناعية
ويتعرض بالتالي مستخدمو الركب االصطناعية غير العاملة
غير العاملة بمش ّغل دقيق بفاعلية مع األرض غير المستوية
ّ
جراء حاجتهم إلى التعويض .وتمتص
بمش ّغل دقيق لقوّة أكبر من مستخدمي الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق من ّ
ّ
ويشكل ذلك اآللية المتوقعة
مفاصل الطرف السليم السفلية القوة التي تزيد العبء على الركبة السليمة والورك والرجل
التي ينتشر من خاللها الفصال العظمي في الطرف السليم (فيلسون.)Felson, 2013 ،
وباإلضافة إلى ذلك ثمة تأثيرات مفترضة للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق على نتائج سريرية أخرى من مثال
آالم أسفل الظهر وإصابات األنسجة في ما تبقى من الطرف والسمنة والسكري واألمراض القلبية الوعائية واالكتئاب التي
لم نستطع قياسها نتيجة النقص في البيانات في الدراسات السابقة المنشورة .ويؤدي البتر فوق الركبة إلى إضعاف الوظيفة
الجسدية من مثال تغ ّير نمط المشية ومشاكل في التوازن وآالم أسفل الظهر والفصال العظمي واإلصابات في األنسجة الرخوة.
وبما أن الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق تخفف من حدة هذه المسائل على نحو أفضل من الركب االصطناعية
غير العاملة بمش ّغل دقيق ّ
يخفض النوع األول نظريًا المشاكل العضلية الهيكلية ومن ضمنها آالم أسفل الظهر واإلصابات في
أيضا .وقد ّ
األنسجة الرخوة ً
تحسن القدرة على التحرك الناتج عن استخدام الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق
يمكن
ّ
األشخاص المبتوري األطراف من العيش باستقاللية وقد يزيد من فرص مشاركتهم في القوى العاملة أو األنشطة االجتماعية
وقد يرتبط ذلك باحتماالت اإلصابة باالكتئاب .ومن الممكن أن يؤدي ً
تحسن القدرة على التحرك إلى المزيد من النشاط
أيضا
ّ
الجسدي وبالتالي إلى الحد من اإلصابة بالسمنة والسكري واألمراض القلبية الوعائية على المدى الطويل .ولكن ما زال
هناك حاجة إلى أدلة قاطعة من دراسات طويلة األمد لدعم هذه المنافع المزعومة للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق.
ويكسب مستخدمو الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق حوالى  0.09سنة حياة إضافية للشخص الواحد على مدى
فترة زمنية تمتد على عشر سنوات بالمقارنة مع مستخدمي الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق بينما يكسبون
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حوالى  0.91سنة ّ
تحسن جودة الحياة .وتتالءم هذه النتيجة مع
معدلة بجودة الحياة للشخص الواحد ،ويُعزى االختالف إلى
ّ
التحرك والسالمة وثقة
بتحسن القدرة على
األدلة السابقة التي تشير إلى ارتباط الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق
ّ
ّ
تحسن جودة الحياة بدرجة كبيرة
المستخدم وأنشطة الحياة اليومية والقدرة على العيش باستقاللية والرضى وبالتالي
ّ
التحسن بين  10في المئة إلى  37في المئة (بيري وأولسون والنز،
بالنسبة لألشخاص المبتوري األطراف وتتراوح نسبة
ّ
Berry, Olson, and Larntz, 2009؛ ثيفين وآخرونTheeven et al., 2011 ،؛ Theeven et al., 2012؛ ساورز وهافنرSawers and ،
Hafner, 2013؛ كاننبرغ وزاكرايس وبروبستينغ.)Kannenberg, Zacharias, and Pröbsting, 2014 ،

المنافع االقتصادية
بعد تحويل النتائج إلى منافع اقتصادية تب ّين لنا أن الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق ترتبط بانخفاض كبير في
ّ
وتوفر قيمة جيدة مقابل المال بعد األخذ في االعتبار تكاليف شراء
كلفة الرعاية الصحية المباشرة والكلفة غير المباشرة
الجهاز وصيانته.
وفي ما ّ
ّ
يتعلق بالمنافع ترتبط الركب االصطناعية العاملة بمشغل دقيق بتراجع قدره  3,676دوالر للشخص الواحد في
السنة الواحدة في كلفة الرعاية الصحية المباشرة و 909دوالر للشخص الواحد في السنة الواحدة في الكلفة غير المباشرة
ّ
من مثال األجور الضائعة ونفقات ّ
ويشكل ذلك
مقدمي الرعاية .ويأتي معظم المنافع االقتصادية من تراجع حاالت السقوط
ونظرا الرتفاع كلفة الركب
وتحسن جودة الحياة.
حوالى  95في المئة من انخفاض كلفة الرعاية الصحية المباشرة
ّ
ً
االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق تبلغ الكلفة السنوية العامة  15,083دوالر لكل مستخدم و 13,382دوالر لكل مستخدم
للركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق أي زيادة صافية بقيمة  1,702دوالر بناء على مستويات الدفع الحالية لقاء
الجهاز وخدمات الصيانة.
وكما ّ
وضحنا ساب ًقا يق ّيم تحليل فعالية التكلفة ما إذا كان اإلنفاق اإلضافي على التكنولوجيا الطبية يتناسب مع كلفتها
اإلضافية عن طريق احتساب الكلفة اإلضافية لكل سنة مكتسبة ّ
معدلة بجودة الحياة والمشار إليها بمتوسط الكلفة اإلضافية
والفعالية .وفي بعض الحاالت التي يؤدي فيها االبتكار الطبي إلى توفير صاف في التكاليف أي تخفيض الكلفة المباشرة
وغير المباشرة بقيمة أكبر من الكلفة اإلضافية لالبتكار يكون متوسط الكلفة اإلضافية والفعالية سلب ًيا .وينتج عن معظم
االبتكارات الطبية متوسط كلفة إضافية وفعالية إيجاب ًيا إذ تؤدى التكنولوجيا الجديدة إلى تحسين الصحة ولكن كلفتها تفوق
كلفة التكنولوجيا التقليدية .وفي حين ُتعتمد عتبة ملزمة على الصعيد الوطني لمتوسط الكلفة اإلضافية والفعالية في
الواليات المتحدة أفاد الخبراء أنه ينبغي تحديد قيمته بين  50,000و 150,000دوالر (Weinstein, 2008؛ Neumann, Cohen,
and Weinstein, 2014؛ معهد االستعراض السريري واالقتصادي .)2017 ،وببساطة يُعتبر اإلنفاق بين  50,000و 150,000دوالر
لكسب سنة واحدة ّ
معدلة بجودة الحياة كقيمة مقبولة مقابل التكلفة.
وعلى مدى فترة زمنية تمتد على عشر سنوات وبالمقارنة مع الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق تزيد
الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق السنوات المعدلة بجودة الحياة بمقدار  0.91سنة للشخص الواحد مقابل مبالغ
إضافية بقيمة  10,604دوالر .وهذا يعني أن متوسط الكلفة اإلضافية والفعالية التابع لهذا النوع يبلغ  11,606دوالر لكل سنة
معدلة بجودة الحياة وهذا الرقم أقل بكثير من الحد األدنى للعتبة المقبولة للقيمة مقابل التكلفة.
ّ
ّ
يحدد القيمة بين  -25,355دوالر و 36,357دوالر لكل سنة معدلة
ويؤكد تحليل الحساسية الذي أجريناه ،والذي
المقدر أن في أفضل الحاالت ّ
ّ
تقل في الواقع كلفة الركب
بجودة الحياة ،على صالبة هذه النتيجة .ويعني نطاق القيمة
االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق عن تلك غير العاملة بمش ّغل دقيق نتيجة انخفاض تكاليف الرعاية الصحية والتكاليف
غير المباشرة؛ وحتى في أسوأ الحاالت يترتّب على الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق مبل ًغا إضاف ًيا بقيمة 36,357
دوالر لكل سنة مكتسبة معدلة بجودة الحياة وال يزال هذا الرقم أقل بكثير من عتبة الـ  50,000دوالر.
ومع ذلك ينبغي أن ندرك أن القانون األمريكي ال يسمح لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية باستخدام معايير
فعالية التكلفة التخاذ قرارات بشأن التغطية ولكنه ينص على وجوب تغطية التكنولوجيا إذا كانت ضرورية ومعقولة
لتشخيص الحاالت التي لم ُتحدد بوضوح أو عالجها .ومع ذلك ُتظ ِه ر األبحاث السابقة أن التكنولوجيا الفعالة من حيث التكلفة
تحظى على األرجح بالتغطية وال تعيق قيود الوصول إليها (شايمبرز وآخرون.)Chambers et al., 2012 ،
وتشبه المنافع االقتصادية للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق منافع التقنيات الطبية األخرى التي يعوّض عنها
عادة المموّلون األمريكيون .واستعرضنا الدراسات السابقة حول رأب مفصل الركبة الكلي وزراعة مقوم نظم القلب ومزيل
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الرجفان الوقائي وهما جهازان يستخدمان عادة لدى مرضى برنامج الرعاية الصحية ووجدنا أن متوسّ ط الكلفة اإلضافية
والفعالية لهاتين التقنيتين يبلغ  14,572دوالر و 76,396دوالر لكل سنة معدلة بجودة الحياة على التوالي (لوزينا وآخرون،
Losina et al., 2009؛ رويز وآخرونRuiz et al., 2013 ،؛ وايمن وآخرونWaimann et al., 2014 ،؛ غارسيا بيريز وآخرون،
García-Pérez et al., 2015؛ المال وآخرون .)Elmallah et al., 2017 ،ويبدو أن المنافع االقتصادية للركب االصطناعية العاملة
بمش ّغل دقيق تشبه منافع استبدال الركبة الكلي وتتفوق على مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع .وبالتالي ّ
توفر
الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق قيمة جيدة مقابل التكلفة من منظور مجتمعي.

القيود
بشكل عام ّ
تقل األبحاث التي تقارن بين األطراف االصطناعية المتطورة واألطراف االصطناعية التقليدية مباشرة وال
س ّيما بين الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق والركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق .وبالنسبة لعدد من
البارامترات النموذجية اضطررنا إلى استخدام دراسات منشورة تتناول فئة من األشخاص من غير مبتوري األطراف.
وعلى سبيل المثال أتت نسبة حاالت السقوط الطبية بالمقارنة مع حاالت السقوط كافة من أدبيات غير مبتوري األطراف.
واضطررنا ً
أيضا إلى االفتراض أن كلفة فصال العظام لدى فئة من األشخاص المبتوري األطراف كانت مشابهة لكلفة فئة
من غير مبتوري األطراف .وقد تختلف تقديرات هذه البارامترات النموذجية المستمدة من فئة من غير مبتوري األطراف
بالنسبة لألشخاص المبتوري األطراف.
ولم تكن نوعية الدراسات المستخدمة الستخالص البارامترات النموذجية مثالية من حيث حجم العينة وفترة
ّ
وتشكل الدراسات الحالية التي تقارن بين الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق وتلك غير
المراقبة والفئة المدروسة.
العاملة بمش ّغل دقيق دراسات استباقية أو استعادية ولكن غال ًبا ما تشمل عينات صغيرة الحجم قد تؤدي إلى شكوك كبيرة
في التقديرات المتعلقة بتأثير الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق .وعلى سبيل المثال بلغ حجم عينتي الدراستين
تعرض للسقوط  19وثمانية أشخاص على التوالي
اللتين اس ُتخدمتا الستخالص متوسط عدد حاالت السقوط لكل شخص ّ
ونظرا لغياب مصادر أخرى ّ
تمثل الفئة
(Kahle, Highsmith, and Hubbard, 2008؛ .)Wong, Rheinstein, and Stern, 2015
ً
المستهدفة بشكل أفضل شملنا تقديرات الحتماالت السقوط من أطروحة ديدرير ( )2013ترتكز على عينة كبيرة نسب ًيا
شخصا من مبتوري األطراف فوق الركبة الذين يعيشون في مجتمع محلي.
تضم 151
ً
ّ
ً
ً
ويمثل غياب الدراسات السابقة أيضا تقييدا
كبيرا لجهة تحديد التكاليف المرتبطة بالفصال العظمي .ففي حين يُعتبر
ً
ّ
تبرر األسباب .وتشير
ظهور االختالفات في آلية المشية عند اإلصابة بالفصال العظمي من
المسلمات ما من دراسات ّ
ّ
يشكل وسيلة معقولة لإلصابة بالفصال العظمي؛ ولكن في غياب الدراسات الطويلة
استشارة الخبراء إلى أن عزم الركبة قد
ّ
يشكل ذلك ً
قيدا فعل ًيا.
األمد
ّ
ّ
وباإلضافة إلى ذلك إن الدراسات التي تقارن بين الركب االصطناعية العاملة بمشغل دقيق وتلك غير العاملة بمشغل
دقيق هي قصيرة األمد بطبيعتها إذ تتراوح فترة المراقبة فيها بين بضعة أسابيع وسنة واحدة .وبالنسبة للدراسات التي ّ
تقل
ّ
ويتمثل أحد القيود الناجمة
فيها فترة المراقبة عن سنة اضطررنا إلى استنتاج النتائج بعد فترة الدراسة ألغراض النمذجة.
عن أمد الدراسات القصير بعدم دراسة النتائج الصحية الطويلة األمد من مثال السمنة والسكري واألمراض القلبية الوعائية.
وبما أننا لم نتمكن من إدراج هذه النتائج الطويلة األمد في الدراسة قد نكون ربما قللنا من تقدير التأثير االقتصادي للركب
االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق .وقد أثّر ذلك ً
أيضا في قرارنا بوضع نموذج للنتائج االقتصادية لفترة زمنية تمتد على عشر
سنوات ولكنها على األرجح كافية بالنسبة للممولين التخاذ القرارات.
ومن القيود التي تترافق مع الدراسات الحالية ً
ً
أيضا تركيزها على األشخاص المبتوري األطراف األصغر سنا واألشخاص
المندرجين ضمن مستويي التصنيف الوظيفي التابع لبرنامج الرعاية الصحية  3و 4وكنتيجة لذلك قد ال تكون تأثيرات
الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق على مختلف النتائج هي عينها لدى مرضى برنامج الرعاية الصحية .وللسبب عينه
ليس لدينا ثقة كبيرة بتحليالت الحساسية التي طالت المستويين  1و 2بناء على البيانات الحالية حيث ّ
تمثلت االختالفات
ّ
بمعدل الوفيات األساسي واإلصابة بالفصال العظمي.
عن التحليل الرئيسي
ّ
وقد يعود التح ّيز المحتمل في تقديرات تأثيرات الركب االصطناعية العاملة بمشغل دقيق إلى رعاية الشركات العاملة
في هذا المجال للدراسات المذكورة .فقد حظيت دراسة واحدة من أصل الدراسات الثالث التي اس ُتخلصت منها احتماالت
تعرض للسقوط في السنة برعاية الشركات العاملة في هذا المجال
السقوط ومتوسط عدد حاالت السقوط لكل شخص ّ
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( .)Wong, Rheinstein, and Stern, 2015وحظيت دراستان من أصل الدراسات األربع التي ساهمت في المنافع الصحية
للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بتمويل جزئي من الشركات العاملة في هذا المجال (Brodtkorb et al., 2008؛
 .)Gerzeli, Torbica, and Fattore, 2009ومع ذلك أجرى باحثون أكاديميون الدراسات كافة التي حظيت برعاية الشركات
العاملة في هذا المجال.
وفي الختام ثمة قيود لمتوسطات الكلفة اإلضافية والفعالية .على سبيل المثال تؤثر مستويات الدفع الحالية في بسط
متوسط الكلفة اإلضافية والفعالية أو الفرق في الكلفة بين جهازين .وإذا تغ ّيرت مستويات الدفع الخاصة بالركب االصطناعية
العاملة بمش ّغل دقيق وتلك غير العاملة بمش ّغل دقيق في المستقبل فستتغير متوسطات الكلفة اإلضافية والفعالية وف ًقا
لذلك .وعادة ُتقا َرن ً
أيضا الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بتلك غير العاملة بمش ّغل دقيق عند احتساب متوسطات
الكلفة اإلضافية والفعالية .ولكن من الممكن أال يستخدم بعض األشخاص المبتوري األطراف الركب االصطناعية غير العاملة
بمش ّغل دقيق بسبب التحسن الوظيفي المحدود .وقد يؤدي ظهور تكنولوجيا الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق إلى
استخدامها من قبل هؤالء األشخاص .وفي هذا السيناريو ينبغي مقارنة الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بعدم توفر
ركب اصطناعية عل ًما أنه ليس لدينا بيانات في هذه المرحلة.
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الفصل الخامس .خالصة
ّ
تمثل دراستنا المحاولة األولى لتحديد المنافع االقتصادية للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق في الواليات المتحدة.
ونظرا للثغ رات في المعارف الحالية ثمة حاجة إلى دراسات إضافية لتوسيع نطاق األدلة المتعلقة باألط راف االصطناعية
ً
ّ
المتطورة والتحقق من صحة تقدي راتنا وتنقيحها .وال بد من إج راء المزيد من األبحاث في مجاالت السقوط والتكاليف المرتبطة
بالسقوط والفصال العظمي إما لتأكيد النتائج المستخلصة من الدراسات الحالية القليلة التي ذكرناها أو لملء الثغ رات
المعرفية لدى األشخاص المبتوري األط راف .وعلى سبيل المثال ارتكزت احتماالت السقوط ومتوسط عدد حاالت السقوط لكل
شخص تعرض للسقوط في السنة الواحدة على ثالث دراسات فقط وأتى معظم بيانات الكلفة المرتبطة بالسقوط من دراسات
شملت أشخاص من غير مبتوري األط راف .وعلى نحو مماثل ينبغي القيام بدراسات إضافية لربط الفصال العظمي بنوع
األط راف االصطناعية المستخدم ألن التحليل الحالي يرتكز على آراء الخب راء .ومن أجل مواصلة تطوير نموذج المحاكاة يمكن
القيام بدراسات على المدى القصير لتحديد العالقة بين نوع األط راف االصطناعية والمقاييس الميكانيكية الحيوية القابلة
للقياس التي يمكن ربطها بالنتائج الصحية بناء على الدراسات الحالية .وعلى سبيل المثال لقد ثبت أن عزم الثني الخارجي
المرتبط بعدم استق رار الركبة أو العزم التقريبي الخارجي يرتبطان بالفصال العظمي أو يسببان تقوّس الساقين (هنريكسن
وآخرون )Henriksen et al., 2014 ،ولكن لم تتطرق أي أبحاث تقري ًبا إلى العالقة بين العزوم الخارجية المخلة بالتوازن والركب
االصطناعية لدى األشخاص المبتوري األط راف فوق الركبة .واألهم من ذلك أنه غال ًبا ما يُطلب من الدراسات الطويلة األمد
المرتكزة على فئة معينة تحديد الصلة بين نوع األط راف االصطناعية والنتائج الصحية التي ال يمكن قياسها إال في خالل فترة
م راقبة طويلة بما في ذلك السمنة أو السكري أو األم راض القلبية الوعائية .وقد تستفيد أوساط األبحاث في مجال األط راف
ً
سجل للمرضى من مستخدمي األط راف
االصطناعية من بيانات السجالت الطبية الحالية وبيانات المستحقات أو قد تضع
االصطناعية وتجمع البيانات للدراسات المستقبلية الطويلة األمد .وفي النهاية قد يكون من المفيد تطوير منهجيات لتحويل
نتائج استبيان تقييم األط راف االصطناعية إلى نتائج المنافع الصحية أو تطوير نظام نتائج مباشر قائم على المنفعة المرجحة
للتفضيل يمكن استخدامه ألغ راض تعديل جودة الحياة.
مقصرا وقد تشير هذه التحديات إلى
ونظرا للتقدم السريع في تقنيات األط راف االصطناعية غال ًبا ما يبقى نظام التعويض
ً
ً
ضرورة تحويل النقاش من نهج دفع قائم على الكلفة إلى نهج دفع يرتكز على القيمة إذ يتماشى ذلك مع االتجاه الذي يسلكه
ّ
تتقدم م راكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية بسرعة نحو هدف
نظام الرعاية الصحية األمريكية .وعلى سبيل المثال
ربط  50في المئة من المدفوعات بالقيمة بحلول عام ( 2018م راكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية .)2016 ،وقد يعتمد
قطاع األط راف االصطناعية والممولون ترتيبات دفع مماثلة لألط راف االصطناعية .وفي الواقع بدأ قطاع األط راف االصطناعية بداية
جيدة إذ يجمع النظام القائم على الرمز  Lالحالي األجهزة والخدمات في رزمة واحدة ويعود ذلك على األرجح للحاجة الكبيرة
إلى التكييف عند تركيب الجهاز؛ إن رزمة الدفع هذه هي بالتحديد ما تدعو إليه م راكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية
من أجل استبدال المفاصل وعالجات الحاالت الطبية األخرى .وفي المقابل تميل ُنهج الدفع القائمة على الكلفة من مثال
المزايدة التنافسية إلى فصل األط راف االصطناعية عن الخدمات وقد يؤثر ذلك سل ًبا في نتائج المرضى ألن تركيب األط راف
ً
تكييفا بدرجة كبيرة .ولكن ال ّ
بد من وضع منهجيات متطورة وتوفير أدلة قاطعة عند إعداد نظام دفع
االصطناعية يتطلب
لربط المدفوعات بالنتائج المتصلة بنظام الرمز  Lأو إدراج ترتيبات تقاسم المخاط ر .وأدرك القطاع الحاجة إلى األدلة كما ظهر
جل ًيا في مبادرة األط راف االصطناعية  2020التي أطلقتها الجمعية األمريكية لألط راف االصطناعية والتقويم والتي ستبني البنى
التحتية الالزمة لتوليد األدلة من مثال إنشاء سجالت مرضى وجمع البيانات السريرية واالقتصادية .وستساعد المبادرة على
تسهيل هذا االنتقال في حين يمكن استخدام تحليلنا والثغ رات البحثية التي حُ ددت كنقطة انطالق جيدة.
وباختصار ُتظ ِه ر الدراسات السابقة المنشورة الحالية تفوّق الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق على تلك
غير العاملة بمش ّغل دقيق في تحسين بارامترات الوظيفة الجسدية من مثال سرعة المشي وتجانس المشية وتقييم
العوائق لدى األشخاص المبتوري األط راف فوق الركبة .وتؤدي هذه التحسينات إلى تراجع حاالت السقوط وحاالت إصابة الطرف
السليم بالفصال العظمي .ومن الناحية االقتصادية ّ
توف ر ً
أيضا الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق قيمة جيدة مقابل
التكلفة بالمقارنة مع الركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق .فالمنافع االقتصادية للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل
دقيق مماثلة للتكنولوجيا التي يتم التعويض عنها عادة من مثال استبدال الركبة الكلي ومقوم نظم القلب ومزيل الرجفان
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القابل للزرع .وينبغي التشديد على أن التحليل الحالي يقلل على األرجح من تقدير المنافع السريرية وبالتالي القيمة مقابل
المال التي توفرها الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق ألن التأثير على عدد من النتائج من مثال آالم الظهر واألم راض
القلبية الوعائية لم يُدرج في النموذج بسبب نقص البيانات .وفي حال ّ
توف رت هذه البيانات فقد تزيد من التأثير العام للركب
االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق .وهناك حاجة إلى المزيد من الدراسات الطويلة األمد التي ترتكز على فئات محددة من
أجل تخطي القيود التي تفرضها الدراسات الحالية وتوفير أدلة أفضل لنظام دفع قائم على القيمة لألط راف االصطناعية.
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الملحق

الجدول  :1.Aمستويات التصنيف الوظيفي التابع لبرنامج الرعاية الصحية
المستوى

الرجل /الكاحل

الواصف

الركبة

0

ال يتمتع هذا المريض بالقدرة أو بإمكانية
التنقل أو االنتقال بأمان مع مساعدة أو
تحس ن األط راف االصطناعية
بدونها وال
ّ
التحرك
جودة حياته وال قدرته على
ّ

1

يتمتع هذا المريض بالقدرة أو بإمكانية
عارضة خارجية أو رجل
ركبة أحادية المحور وثابتة
استخدام األط راف االصطناعية لالنتقال أو مع كاحل صلب وكعب طري االحتكاك
التنقل على أسطح مستوية في إيقاع ثابت ( )SACHأو رجل /كاحل
 جوّال نموذجي في المنزل مق ّيد أو غير أحادية المحورمق ّيد

غير مؤهل لألط راف
االصطناعية

2

يتمتع هذا المريض بالقدرة أو بإمكانية
التنقل مع القدرة على تخطي العوائق
البيئية البسيطة من مثال حافة الطريق
أو الساللم أو األسطح غير المستوية -
جوّال نموذجي في المجتمع المحلي

3

نظم القدم المرنة والمشي
يتمتع هذا المريض بالقدرة أو بإمكانية
ّ
المرن أو قدم مخزنة
التنقل بإيقاع متغ ّي ر  -جوّال نموذجي
في المجتمع المحلي ويتمتع بالقدرة على للطاقة أو كاحل /رجل
متعدد المحاور أو قدم ذات
تخطي معظم العوائق البيئية ويمكنه
ممارسة نشاط مهني أو عالجي أو رياضي استجابة دينامية
ّ
يتطلب استخدام أط راف اصطناعية ألكثر
من
التحرك
مجرد
ّ
ّ

4

يتمتع هذا المريض بالقدرة أو بإمكانية
التنقل باستخدام األط راف االصطناعية
تفوق مهارات التنقل األساسية ويظهر
مستويات عالية من التأثير أو الضغط أو
الطاقة  -متطلبات نموذجية من األط راف
االصطناعية الخاصة باألطفال أو البالغ
الناشط أو الرياضي

رجل ذات عارضة مرنة
وكاحل /رجل متعدد
المحاور

جميعها مناسبة

غير مؤهل لألط راف
االصطناعية

ركبة أحادية المحور وثابتة
االحتكاك

ركبة ذات تحكم بالهواء
المضغوط والسوائل

جميعها مناسبة

المصدر :بيانات الجدول متوفرة في هافنر وسميث 2009 ،ومستخلصة من م راكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية.
مالحظة :SACH :كاحل صلب وكعب طري.
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الجدول  :2.Aالخصائص األساسية لمرضى برنامج الرعاية الصحية المبتوري األط راف فوق الركبة من
جانب واحد2014-2011 ،
مرضى المستويين
الخصائص

رموز المصطلحات اإلج رائية
الحالية ()CPT

مرضى المستويين

 1و2

الركب االصطناعية العاملة
بمشغل دقيق

الركب االصطناعية غير
العاملة بمشغل دقيق

وجود الرمز  L5321ولكن ليس وجود الرمز  L5321وأي
من الرموز التالية،L5856 :
رموز المصطلحات اإلج رائية
L5859 ،L5858 ،L5857
الحالية للركب االصطناعية
العاملة بمشغل دقيق

 3و4

الركب االصطناعية غير
العاملة بمشغل دقيق

وجود الرمز  L5321ولكن ليس
رموز المصطلحات اإلج رائية
الحالية للركب االصطناعية
العاملة بمشغل دقيق

878

549

348

72.5
11.1
47
66
72

65.0
12.3
29
58
67

66.2
11.9
30
59
67

81
94

73
88

73
92

النوع الجنسي
أنثى

%44.8

%25.7

%33.9

العرق /اإلثنية
أبيض
أسود
التيني وغير ذلك

عدد المرضى
السن
متوسّ ط
االنحراف المعياري
الشريحة المئوية األولى
الشريحة المئوية الـ 25
الشريحة المئوية الـ 50
(متوسط)
الشريحة المئوية الـ 75
الشريحة المئوية الـ 99

أسباب الوفاة كافة
الوفاة في غضون سنة من
تركيب الجهاز
الوفاة في غضون سنتين
من تركيب الجهاز
األسباب
الرضح
أمراض وعائية
سرطان
غير ذلك

%59.0
%28.8
%12.2

%77.6
%16.4
%6.0

%57.8
%32.8
%9.5

%20.2

%6.0

%13.5

%32.8

%12.2

%26.1

%37.5
%56.5
%2.7
%3.3

%41.3
%56.8
*
*
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%39.1
%56.9
*
*

أمراض مزمنة
سمنة
سكري
التهاب المفاصل
الروماتويدي /الفصال
العظمي
آالم أسفل الظهر
االكتئاب
احتشاء عضل القلب الحاد
الداء القلبي اإلقفاري
سكتة دماغية /نوبة
إقفارية عابرة
الداء الرئوي المسد
المزمن
الرجفان األذني
الفشل القلبي
فرط ضغط الدم
الفصال العظمي (ورك)
الفصال العظمي (ركبة)

%5.9
%61.8
%45.8

%6.4
%45.2
%41.7

%4.9
%54.6
%39.4

%28.2
%29.2
%5.5
%69.5
%13.9

%29.5
%24.8
%3.1
%58.8
%7.5

%30.5
%25.6
%6.0
%62.1
%9.5

%35.4

%27.7

%37.9

%17.7
%48.3
%88.7
%9.1
%16.3

%12.2
%25.7
%78.3
%8.4
%20.6

%12.9
%36.2
%83.3
%8.3
%16.7

مالحظات :CPT :المصطلحات اإلج رائية الحالية .شمل التحليل المرضى كافة الذين خضعوا لعملية بتر فوق الركبة من
جانب واحد وحصلوا على أط راف اصطناعية في خالل  2013-2012ووفر ذلك فترة م راقبة امتدت على 12
شهرا قبل
ً
ً
تركيب الجهاز وبعده من أجل تحدد القيم األساسية والتابعة على التوالي .وشمل التحليل إجمالي 2,635
مستفيدا من
برنامج الرعاية الصحية ولم يُدرج  860منهم ضمن أي مستوى تصنيف وظيفي .وبعد عام  2011أصبح مرضى المستويين
 3و 4وحدهم المؤهلين للركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق بموجب قوانين التعويضات الخاصة ببرنامج الرعاية
الصحية .ويبلغ ّ
معدل الوفيات لمرضى المستويين  2/1والمستويين  18.0 4/3في المئة و 9.3في المئة على التوالي وتبلغ
نسبة اإلصابة بالفصال العظمي في الركبة  16.3في المئة و 19.1في المئة على التوالي .وتشير عالمة النجمة إلى فئات
األجهزة والخانات التي ّ
يقل فيها العدد الم راقب عن ( 11بما في ذلك  )0أو التي أُخفيت تق ّي ًدا بقانون نقل التأمين الصحي
والمساءلة ((.)Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA
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الجدول  :3.Aالبارامترات واالفتراضات النموذجية ومصادر البيانات
البارامترات النموذجية

الحالة
األساسية

النطاق

احتماالت السقوط سنويًا
26.00%

32.00%–22.20

82.00%

87.50%–75.00

10.40%

19.60%–6.20

7.00%

*7.70%–6.30

40.00%

40.00%–32.60

53.00%

60.50%–53.00

الركب االصطناعية
العاملة بمشغل دقيق

3.20

3.20–2.00

الركب االصطناعية غير
العاملة بمشغل دقيق

3.87

3.87–1.86

نسبة أرجحية السقوط في
السنة  4مقابل السنة 1

0.53

*0.58–0.48

الكلفة الطبية لكل حالة
سقوط مؤدية إلى إصابة
خطيرة

$24,844.52

–$16,978.61
$31,707.24

الكلفة الطبية لكل حالة
سقوط مؤدية إلى إصابة
طفيفة

$1,332.47

–$620.69
$6,005.62

الكلفة الطبية للوفاة
الناجمة عن السقوط

$27,337.76

–$27,337.76
$29,578.20

الركب االصطناعية
العاملة بمشغل دقيق
الركب االصطناعية غير
العاملة بمشغل دقيق
نسبة حاالت السقوط الطبية
نسبة حاالت السقوط
الطبية المميتة
نسبة حاالت السقوط
المؤدية إلى إصابات
خطيرة
نسبة حاالت السقوط
المؤدية إلى إصابات
طفيفة
معدل عدد حاالت السقوط
تعرض للسقوط
لكل شخص ّ
في السنة الواحدة

مصادر البيانات

التعليقات

Kahle, Highsmith,
;and Hubbard, 2008
;Dederer, 2013

حاجة إلى دراسات تشمل
عينات بحجم أكبر وفترة
مراقبة أطول

 Schiller, Kramarow, andحاجة إلى بيانات من فئة
Dey, 2007; Kelsey et
من مبتوري األطراف

al., 2010; Verma et al.,
2016
 Sterling, O’Connor, andحاجة إلى بيانات من فئة
;Bonadies, 2001
من مبتوري األطراف
; Kim et al., 2016
; Mundell et al., 2017

 Kahle, Highsmith, andحاجة إلى دراسات تشمل
 Hubbard, 2008; Wong,عينات بحجم أكبر وفترة
;2015
مراقبة أطول

;Miller et al., 2001
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حاجة إلى بيانات إضافية
من فئة من مبتوري
األطراف

Burns, Stevens, and Lee,
;2016; Kim et al., 2016
;Mundell et al., 2017

;Stevens et al., 2006
Burns, Stevens, and Lee,
;2016

حاجة إلى بيانات من
فئة تستخدم الركب
االصطناعية العاملة
بمشغل دقيق
حاجة إلى بيانات إضافية
من فئة من مبتوري
األطراف
حاجة إلى بيانات من فئة
من مبتوري األطراف

نفقات تقديم الرعاية
للشخص الواحد سنويًا
الركب االصطناعية
العاملة بمشغل دقيق

$2,754.29

–$2,478.86
*$3,029.72

الركب االصطناعية غير
العاملة بمشغل دقيق

$3,477.60

–$3,129.84
*$3,825.36

األجور الضائعة للشخص
الواحد سنويًا
الركب االصطناعية
العاملة بمشغل دقيق
الركب االصطناعية غير
العاملة بمشغل دقيق

$1,669.11

–$1,502.20
*$1,836.02

$2,144.06

–$1,929.65
*$2,358.47

Gerzeli, Torbica, and
Fattore, 2009; Bureau
of Labor Statistics,
2015a; Bureau of
;Labor Statistics, 2015b
Pension Rights Center,
;2016

حاجة إلى دراسات
أمريكية

نفقات النقل الضائعة
للشخص الواحد سنويًا
الركب االصطناعية
العاملة بمشغل دقيق

$463.46

–$417.11
*$509.81

الركب االصطناعية غير
العاملة بمشغل دقيق

$300.36

–$270.32
*$330.40

نسبة اإلصابة األساسية
بالفصال العظمي (الركبة)
المستويان 2/1

16.30%

*17.93%–14.67

المستويان 4/3

19.10%

*21.01%–17.19

Medicare claims data
;2011–2014
;Kaufman et al., 2007

احتماالت اإلصابة بالفصال
العظمي في السنة
الركب االصطناعية
العاملة بمشغل دقيق

1.50%

*1.65%–1.35

الركب االصطناعية غير
العاملة بمشغل دقيق

2.21%

*2.43%–1.99

حاجة إلى دراسات
طويلة األمد

الكلفة الطبية المرتبطة
بالفصال العظمي سنويًا

$6,639.72

–$996.41
$14,682.92

;Xie et al., 2016

حاجة إلى بيانات من فئة
من مبتوري األطراف

الكلفة غير المباشرة
المرتبطة بالفصال العظمي
سنويًا
معدل الوفيات األساسي

$1,084.21

–$606.89
$1,192.63

; Berger et al., 2011
Dibonaventura et al.,
; 2011

حاجة إلى بيانات من فئة
من مبتوري األطراف

المستويان 2/1

18.00%

*19.80%–16.20

Medicare claims data
2011–2014

المستويان 4/3

9.31%

*10.24%–8.38
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كلفة شراء الجهاز في خالل
عشر سنوات
الركب االصطناعية
العاملة بمشغل دقيق (مع
استبدال واحد)
الركب االصطناعية غير
العاملة بمشغل دقيق (مع
استبدالين)

$56,000.00

–$44,750.00
$58,118.00

$16,500.00

–$7,785.00
$22,101.00

كلفة صيانة الجهاز سنويـًا
الركب االصطناعية
العاملة بمشغل دقيق
الركب االصطناعية غير
العاملة بمشغل دقيق

$192.23

–$173.01
*$211.45

$135.95

–$122.36
*$149.55

كلفة العالج الطبيعي في
السنة 1

2016 Medicare fee
schedule; Medicare
;claims data 2011–2014

آراء الخبراء

الركب االصطناعية
العاملة بمشغل دقيق

$1,986.68

–$1,788.01
*$2,185.35

الركب االصطناعية غير
العاملة بمشغل دقيق

$1,648.62

–$1,483.76
*$1,813.48

كلفة العالج الطبيعي في
السنة 2
الركب االصطناعية
العاملة بمشغل دقيق
الركب االصطناعية غير
العاملة بمشغل دقيق

$1,621.68

–$1,459.51
*$1,783.85

$1,347.47

–$1,212.72
*$1,482.21

المنافع الصحية
الركب االصطناعية
العاملة بمشغل دقيق

0.82

0.83–0.75

الركب االصطناعية غير
العاملة بمشغل دقيق

0.66

0.92–0.60

3.00%

5.00%–2.00

معدل الخصم

;Brodtkorb et al., 2008
Gerzeli, Torbica, and
Fattore, 2009; Seelen et
al., 2009; Cutti et al.,
;2017

حاجة إلى دراسات
أمريكية

Sanders et al., 2016

مالحظة :تشير عالمة النجمة إلى أن نطاق القيمة ال يأتي مباشرة من الدراسات السابقة في تحليالت الحساسية بل
استخلصت هذه القيم من خالل رفع قيمة الحالة األساسية وتخفيضها بنسبة  10في المئة .ويشمل تصميم الدراسات
التي تقارن بين فعالية الركب االصطناعية العاملة بمش ّغل دقيق والركب االصطناعية غير العاملة بمش ّغل دقيق دراسات
استباقية (Kahle, Highsmith, and Hubbard, 2008؛ Dederer, 2013؛ Wong, Rheinstein, and Stern, 2015؛ Gerzeli,
 )Torbica, and Fattore, 2009ودراسات استعادية (Seelen et al., 2009؛  )Cutti et al., 2017ودراسة مستعرضة (Brodtkorb
.)et al., 2008
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ّ
بمشغل دقيق في النتائج
الشكل  :1.Aالمسارات المحتملة التي تؤثر من خاللها الركب االصطناعية العاملة
السريرية واالقتصادية
ﺣﺎﻻت ﺳﻘﻮط
ﻣﺆدﻳﺔ إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺎت
ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط

ﺣﺎﻻت ﺳﻘﻮط ﻣﻦ
دون إﺻﺎﺑﺎت

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
ّ
ﺑﻤﺸﻐﻞ
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
دﻗﻴﻖ

اﻟﻔﺼﺎل اﻟﻌﻈﻤﻲ
اﻟﻤﺸﻴﺔ

ﻛﻠﻔﺔ ﺷﺮاء اﻟﺠﻬﺎز
وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ

آﻻم اﻟﻈﻬﺮ

ﺳﻨﻮات اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﺴﻤﻨﺔ /اﻟﺴﻜﺮي

ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

اﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻮﻋﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
ّ
ﺑﻤﺸﻐﻞ دﻗﻴﻖ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﺧﺮى

اﻟﻢ /اﻻﻛﺘﺌﺎب

مالحظة :CVD :األم راض القلبية الوعائيةّ .
تمثل الخانات التي ُكتب فيها باللون األبيض الحاالت الطبية التي لم نستطع
إيجاد بيانات لها في الدراسات السابقة.
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الشكل  :2.Aاالحتماالت االنتقالية المرتبطة بالسقوط ونتائج الكلفة ذات الصلة
اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
ّ
ﺑﻤﺸﻐﻞ دﻗﻴﻖ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻮﻓﺎة

اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ
ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺴﻘﻮط ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اﺻﺎﺑﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة
ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط

اﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺴﻘﻮط

اﺻﺎﺑﺎت اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ

ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻛﻠﻔﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط

ّ
ﺣﺪة ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط

اﺻﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ اﻟﺴﻘﻮط

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ّ
ﺑﻤﺸﻐﻞ دﻗﻴﻖ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط ﻟﻜﻞ
ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺴﻘﻮط

اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ

مالحظةّ :
تمثل النسب كافة الواردة في الشكل االحتماالت االنتقالية التي تدخل في نموذج المحاكاة (م راجعة الجدول 3.A

ّ
وتشكل البارامترات باللون األحمر قيم المدخالت في الحالة األساسيةُ .
عرف حاالت السقوط الطبية (أو
لمصادر البيانات).
وت َّ
ّ
وص ّنفت حاالت السقوط الطبية ً
أيضا وفق ّ
المؤذية) كحاالت تتطلب عناية طبيةُ .
حدتها بسبب التكاليف المترتبة عليها إذ
ّ
ال تستلزم اإلصابات الطفيفة أكثر من زيارات إلى مكتب الطبيب أو غرفة الطوارئ في حين تتطلب اإلصابات الخطيرة دخول
المستشفى أو مرفق رعاية تمريضية ماهرة .جميع التكاليف هي بالدوالر األمريكي .2016
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الشكل  :3.Aتحليل الحساسية األحادي االتجاه للكلفة اإلجمالية
اﻟﻜﻠﻔﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ
ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﺒﺎراﻣﺘﺮات

اﻟﺤﺪ
اﻋﻠﻰ

اﻟﺤﺪ
ادﻧﻰ

اﻟﺮﻛﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺸ ّﻐﻞ دﻗﻴﻖ
اﻟﺤﺪ
اﻋﻠﻰ

اﻟﺤﺪ
ادﻧﻰ

اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺎت ﺧﻄﻴﺮة
ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺎت ﻃﻔﻴﻔﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺴﻘﻮط ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮط ﺗﺆدي إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﻴﺮة
اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮط ﺗﺆدي إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ
اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺻﺎﺑﺔ
ﻛﻠﻔﺔ ﺷﺮاء اﻟﺠﻬﺎز
ﻧﻔﻘﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
اﺟﻮر اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﻧﺴﺒﺔ أرﺟﺤﻴﺔ اﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ  4ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻨﺔ 1
ّ
ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﺳﺎﺳﻲ
اﺣﺘﻤﺎل اﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎل اﻟﻌﻈﻤﻲ
ﻛﻠﻔﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ 1
ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ 2
اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎل اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
ّ
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ

مالحظةّ :
تمثل القضبان الحم راء انخفاض الكلفة اإلجمالية للشخص الواحد في السنة الواحدة في حين تشير القضبان
الزرقاء إلى زيادة الكلفة اإلجمالية .جميع التكاليف هي بالدوالر األمريكي .2016
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ّ
بمشغل دقيق بالمقارنة مع الركب
الشكل  :4.Aالكلفة اإلضافية وفعالية الركب االصطناعية العاملة
ّ
بمشغل دقيق لدى مبتوري األط راف من مستوى التصنيف الوظيفي التابع لبرنامج
االصطناعية غير العاملة
الرعاية الصحية  1و2

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻜﻠﻔﺔ ا ﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ 2016

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

 83%ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت أﻛﺜﺮ
ﻛﻠﻔﺔ ،أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

 17%ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت أﻗﻞ
ﻛﻠﻔﺔ ،أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺴﻦ ا ﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺠﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
ّ

مالحظة :أتت النتائج من تحليل الحساسية االحتمالي مع تكرار العملية  1,000مرة .جميع التكاليف هي بالدوالر األمريكي
.2016
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