ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺎرة دﺑﻲ

ﺣﺼﺪ
1

الملخص التنفیذي
تــم إنفــاق  12.77مليــار درهــم علــى الرعايــة الصحيــة فــي عــام 10.95 : 2014
مليــار فــي دبــي ،و  1.83مليــار خارجهــا.

بلغت نســبة النمو الســنوية بين عامي  2012و  ٪15 2013أي ما یعادل
 1.52مليــار درهــم  ،بیمنــا بلغــت بیــن عامــي  2013و  2014نســبة ٪11
أي مــا یعــادل  1.32مليــار درهــم.
تــم إنفــاق  8.46مليــار درهــم علــى الخدمــات المقدمــة فــي القطــاع
الصحــي الخــاص  ،بنســبة زيــادة مقدارهــا .٪37
بلغــت نســبة المشــاركة بيــن القطــاع الحكومــي و الخــاص
 70:30فــي العــام .2014
قــدم نظــام الحســابات الصحيــة إلمــارة دبــي (حصــد)
ُي ّ
حســابًا فعليــً لنفقــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة
للســكان مــن طــرف مــزودي الرعايــة الصحيــة التابعين
للقطاعيــن الحكومــي والخــاص
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 1.1الحاجة للحسابات الصحیة “حصد” :
l

إن الحاجــة للحســابات الصحيــة هــي حاجــة ماســة ،وذلــك لدراســة التطــور
الناتــج عــن تطبيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة واإللزاميــة حســب قانــون
الضمــان الصحــي رقــم  11للعــام  ،2013والــذي أصبــح مفع ـ ً
ا فــي الربــع األول
مــن العــام  ،2014و الوصــول إلــى التغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي العام .2016
إن نجــاح هــذا التطويــر يتطلــب عمليــة جمــع موثوقــة للبيانــات ،وتحليــل
علمــي لهــذه البيانــات بهــدف وضــع الخطــط واالســتراتيجيات

l

توفــر الحســابات الصحيــة الموثوقيــة والمعياريــة وذلــك إلتباعهــا منهجــً
عالميــً لتصنيــف اإلنفــاق علــى الصحــة ،و التــي تســمح بالمقارنــة بيــن دبــي و
األنظمــة الصحيــة األخــرى.

l

وهكــذا توفــر “حصــد” حســابًا فعليــً لإلنفــاق علــى الصحــة بالقطاعيــن
الحكومــي والخــاص  ،وذلــك مــن خــال مختلــف خدمــات الرعایــة الصحیــة
للمرضــى الداخلییــن والخارجییــن ولمــزودي الرعایــة الصحیــة مثــل
المستشــفیات والعیــادات.

l

إمكانیــة مالحظــة جمیــع هــذه األبعــاد وتغیراتهــا خــال الفتــرات الزمنیــة فــي
هــذا الوقــت الهــام للتغطیــة الصحیــة الشــاملة لدبــي حیــث أن المعلومــات
مــن  2012و  2013توفــر رؤى حــول تفاصیــل اإلنفــاق فــي الفتــرة الزمنیــة التــي
ســبقت قانــون الضمــان الصحــي  ،و نتائــج العــام  2014تعطــي المقارنــة خــال
الفتــرة التــي أعقبــت القانــون مباشــرة.

 1.2جمع وتحليل البيانات :
l

يتوافــق منهــج الحســابات الصحیــة إلمــارة دبــي “حصــد” مــع التصنيــف
العالمــي لنظــام الحســابات الصحيــة  ،2011 SHAوالــذي تــم تطويره من قبل
منظمــة الصحــة العالميــة  ,WHOومنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة
 .OECDباإلضافــة إلــى بعــض االفتراضــات التــي تــم اســتخدامها ،بهــدف وضــع
دبــي علــى خارطــة نظــام الرعايــة الصحيــة  ،حســب تصنيــف .2011 SHA

l

تم تلقي قواعد البيانات الرئيسية والتفصيلية من :

 القطــاع الحكومــي (الدائــرة المالیــة ،هيئــة الصحــة بدبــي ،ووزارة الصحــة)ویشــمل ذلــك معلومــات اإلنفــاق المالــی والخدمــات المقدمــة.
 القطــاع الخــاص شــركات التأميــن الصحــي ،مقدمــي الخدمــاتوالشــركات والمؤسســات الرئيســية.
l

3

والصيدليــات،

تــم تحليــل قواعــد البيانــات باســتخدام أداة إنشــاء الحســابات الصحيــة،
والمطــورة مــن قبــل منظمــات  ، USAIDو  ، WHOوالبنــك الدولــي.
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التبعات

مــا آثــار منظومــة الضمــان الصحــي فــي اإلمــارة علــى أنمــاط اإلنفــاق
علــى الصحــة؟
 lلــم يجــد هــذا التقريــر عالقــة مباشــرة بيــن زيــادة اإلنفــاق علــى الصحــة وتطبيــق
قانــون الضمــان الصحــي إلمــارة دبــي ،وذلــك ألن المرحلــة األولــى مــن القانــون بــدأت
فــي نهايــة . 2014

2

كم كان النمو في اإلنفاق الصحي الحالي ؟
 lبلــغ النمــو فــي االنفــاق الصحــي الحالــي  1.32مليــار درهــم  ،أي مــا نســبته
 ٪11.5فــي العــام  ، 2014والتــي تترجــم إلــى  ٪8مــن حيــث القيمــة الحقيقيــة.

3

هــل كان النمــو فــي االنفــاق الصحــي الحالــي متســاوي بيــن مصــادر
التمويــل الصحــي؟
 lلــم يكــن النمــو متســاويًا  ،حيــث كان للحكومــة النصيــب األكبــر مــن النمــو و
الــذي بلــغ ٪16

4

من أين تأتي األموال للقطاع الصحي (مصادر التمويل) ؟
بلــغ إجمالــي النفقــات الحاليــة للقطــاع الصحــي  12.77مليــار درهــم ،وتــم تمويلهــا
كالتالــي :
 lالحكومة بمقدار ٪30
 lالشــركات والمؤسســات (أصحــاب العمــل) بمقــدار  ،٪42وكان  ٪33منهــا فقــط
مســبق الدفــع (التأميــن الصحــي) .
l

5

األسر واألفراد بمقدار .٪25

تــم رصــد المزيــد مــن المــال للصحــة ،بزيــادة مقدارهــا  1.32مليــار درهــم فــي العــام
 , 2014كمــا يلــي :
 بلــغ النمــو فــي إجمالــي النفقــات الحاليــة للقطــاع الصحــي  ٪8كقيمــة حقيقيــة .إذ لــم يكــن النمــو متماثــل .
حيث كانت النسب كاآلتي:
 lأصحاب العمل (التأمين الصحي) كان بمقدار  ٪12أو  ٪8كقيمة حقيقية.
 lاألسر و األفراد بمقدار  ٪8أو  ٪4كقيمة حقيقية.
 lالحكومة بمقدار  ٪16أو  ٪12كقيمة حقيقية .
 lالتغطية المباشرة من الشركات بمقدار  ٪9أو  ٪5كقيمة حقيقية.
 توزع النمو بين أنظمة التمويل التالية : lنظــام الدفــع المســبق (التأميــن الصحــي) بمقــدار  ، ٪34أو زيــادة مقدارهــا 449
مليــون درهــم .
 lاألسر و األفراد بمقدار  ٪17أو  228مليون درهم .
 lالشركات بمقدار  ، ٪10أو  130مليون درهم .
 lالحكومة بمقدار  ، ٪39أو  511مليون درهم
الحصــة الصغيــرة مــن مبالــغ الدفــع المســبق ،التــي يدفعهــا أصحــاب العمــل ال
تســاعد القطــاع الصحــي علــى التمتــع بخاصيــة االســتدامة .ولذلــك يمنــح قانــون
التأميــن الصحــي اإللزامــي هيئــة الصحــة بدبــي تفويضــً لتطبيــق نظــام التغطيــة
الصحيــة الشــاملة الــذي يشــمل مبالــغ مســتدامة مســبقة الدفــع .المبالــغ مســبقة
الدفــع تتيــح اســتخدام نمــوذج يتســم بتنــوع مصــادر و إدارات األمــوال الخاصــة
بالقطــاع الصحــي ،وهــو مــا يــؤدي إلــى تحقيــق االســتدامة عــن طريــق توفيــر الخدمــة
وبجــودة عاليــة.
ماذا يعني هذا ؟

ما هي المؤسسات التي أدارت هذه األموال؟
اتّســمت إدارة األمــوال علــى الصحــة بالتــوازي ،حيــث قامــت ّ
كل جهــة ممولــة للصحــة
بــإدارة ميزانيــة التمويــل الخاصــة بها.

4

تجميــع التمويــل الصحــي فــي عــدد محــدد مــن المحافــظ يــؤدي إلــى تقليــل المخاطر
الفرديــة ،وتوزيــع المــوارد بشــكل فعــال حســب احتياجــات األفراد.
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التبعات

مــا هــي الجهــات المقدمــة للخدمــات الصحيــة التــي اســتفادت مــن
هــذه األمــوال؟
 lتلقــت المستشــفيات مــا يزيــد عــن  ٪47مــن تلــك األمــوال متجــاوزة بذلــك
المعــدالت العالميــة ,لكنهــا ال تعتبــر نســبة مرتفعــة مقارنــة بالمقاييــس
اإلقليميــة
 lالعيادات والمستوصفات والمجمعات تلقت ٪22
l

صيدليات التجزئة تلقت  ٪8والخدمات المساعدة ٪4

l

تمويل الخدمات خارج اإلمارة ٪14

تــم دفــع حوالــي نصــف المبالــغ الماليــة الخاصــة بالرعايــة الصحيــة مقابــل الخدمــات
المقدمــة فــي المستشــفيات .كانــت حصــة الحكومــة مــن خدمــات المستشــفيات
ـدل ،وبلغــت  . ٪53تلقــت المستشــفيات فــي دبــي حصــة أعلــى
أعلــى مــن هــذا المعـ ّ
مــن المستشــفيات فــي منظمــة التنميــة والتعــاون االقتصــادي (أوروبــا ،آســتراليا،
أمريــكاالشــمالية) ،والتــي كان متوســطها .٪36
يرتكــز نظــام التغطيــة الشــاملة للباقــة األساســية فــي دبــي علــى نمــوذج الرعايــة
ع سياســات إكلينيكيــة و إداريــة متينــة  ،لضمــان
الصحيــة األوليــة .يجــب وضــ 
اإلنتفــاع الكفــوء مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة وذلــك لتخفيــف العــبء علــى
المستشــفيات .
ماذا يعني هذا ؟
توزيــع أمــوال القطــاع الصحــي بشــكل متــوازن بيــن المستشــفيات ومنشــآت
الرعايــة الصحيــة األوليــة ســيضمن فائــدة و مــردود أعلىمقابــل األمــوال التــي يتــم
إنفاقهــا علــى الخدمــات المقدمــة

7

ما هي الخدمات التي تم شراؤها بهذه األموال؟
 lحصلت الرعاية العالجية على ٪55
 lحصلــت الرعايــة الوقائيــة علــى  ،٪6وكانــت ممولــة بشــكل رئيســي مــن
الحكومــة 13٪ .مــن التمويــل الحكومــي تــم إنفاقــه علــى الرعايــة الوقائيــة،
لكنهــا شــكلت  ٪1فقــط مــن المطالبــات التأمينيــة والتعويضــات الماليــة
والدفــع المباشــر  ٪90 .مــن هــذه الخدمــات تــم تقديمهــا لــدى العيــادات
l

تلقت األدوية وباقي السلع الطبية .٪14

l

كافة الخدمات المزودة خارج اإلمارة .٪14

5

تتــردد شــركات التأميــن باإلســتثمار فــي برامــج الرعايــة الوقائيــة و الموضوعــة للحــد
مــن التكاليــف المســتقبلية .علــى الحكومــة و بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص أن
تواصــل فــي وضــع اســتراتيجيات العنايــة الوقائيــة وضمــان التنفيــذ ،مــن خــال
البرامــج االلزاميــة و التدخــل الحكومــي .
ماذا يعني هذا؟
شــركات ومؤسســات التأميــن الصحــي يجــب أن يتــم تعريفهــا وإرشــادها وتمرينهــا
علــى كافــة ممارســات الرعايــة الوقائيــة

الشكل  : 1تدفق اإليرادات الصحية من المصادر إلى األنظمة إلى المزودين ،دبي 2014

النتائج الرئيسية
مــا هــي الجهــات المقدمــة للخدمــات الصحيــة التــي
اســتفادت مــن هــذه األمــوال؟

7%

شــهدت إمــارة دبــي زیــادة متتالیــة فــي اإلنفــاق الصحــي بیــن عامــي
 2012و  ، 2014بینمــا بلــغ نمــو إجمالــي اإلنفــاق الصحــي الحالــي فــي
عــام  2013نســبة ( ٪16مــن  9.9ملیــار إلــى  11.5ملیــار درهــم)  ،وفــي
عــام  2014بنســبة ( ٪11مــن  ٪11.5إلــى  12.8ملیــار درهــم).

%25

یبیــن الشــكل  1مصــادر تدفــق األمــوال مــن مصــادر التمویــل
ثــم للخدمــات المقدمــة.
الصحــي لمــزودي الرعایــة الصحیــة ومــن ّ
تتســم النتائــج بأرقــام مماثلــة لنتائــج  .2012كمــا اتســمت إدارة
األمــوال علــى الصحــة بالتــوازي فــي عــام  ،2014حیــث یقــوم كل
قطــاع ممــول للصحــة بــإدارة میزانیــة التمویــل الخاصــة بــه .ویشــیر
الشــكل  1إلــى أن مصــادر التمویــل للقطــاع الصحــي للعــام 2014
كانــت  ٪30مــن قبــل الحكومــة  ٪45،مــن قبــل أصحــاب العمــل ،
و ٪25مــن األســر واألفــراد .وقــد قامــت بــإدارة علــى اإلنفــاق الصحــي
للعــام  2014والبالــغ  12.77مليــار درهــم ّ
كل مــن الحكومــة بواقــع
 ٪33وأنظمــة التأمیــن الصحــي بواقــع  ٪42و األســر واألفــراد بواقــع
. ٪25

%45

%25

*
%16

%15

%14
12.7

%42

12.7

تــم شــراؤها مقابــل مبلــغ
وفیمــا یخــص الخدمــات الصحیــة التــي ّ
 12.77مليــار درهــم فقــد توزعــت بیــن الخدمــات العالجیــة بنســبة
 ،٪59واألدویــة والمعــدات بنســبة  ،٪14والخدمــات المســاعدة مــن
تحالیــل وأشــعة بنســبة  ، ٪15فــي حیــن تظــل الرعایــة الوقائیــة
منخفضــة بنســبة .٪5

%14

%22

12.7

ـت المستشــفیات مــا یقــارب النصــف مــن اإلنفــاق
وفــي المقابــل ،تلقـ ّ
علــى الصحــة بنســبة  ،٪47و العیــادات بنســبة  ٪22والصیدلیــات
ومراكــز التشــخیص والحوكمــة بنســبة  ، ٪16بینمــا بلغت الخدمات
المقدمــة خــارج اإلمــارة نســبة .٪14
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تأثير منظومة الضمان الصحي (إسعاد) على اإلنفاق الصحي
ال تبیــن معلومــات الحســابات الصحیــة إلمــارة دبــي “حصــد” التأثیــر
المباشــر بیــن منظومــة الضمــان الصحــي إلمــارة دبــي (إســعاد) و أنمــاط
االنفــاق الصحــي ،وذلــك بســبب العوامــل التالیــة:
( )1ال تــزال الحكومــة الممولــة مــن قبــل الميزانيــة العامــة مصــدرًا
رئيســيًا لتمويــل الرعايــة الصحيــة وبنســبة  ٪33مــن المتوقــع ان
تنخفــض تدريجيــا حصــة الحكومــة مــن االنفــاق الصحــي الحالــي فــي
الســنوات القليلــة المقبلــة وذلــك ألن أصحــاب العمــل ســيقومون بدفــع
حصتهــم فــي اإلنفــاق الصحــي الحالــي بتكليــف مــن قانــون الضمــان
الصحــي ،وكذلــك ألن المرافــق الحكوميــة ســتجمع عائداتهــا للخدمــات
المقدمــة مــن خطــط لتأميــن.
( )2بــدأت المرحلــة األولــى لتطبیــق قانــون الضمــان الصحــي فــي
نهایــة العــام  2014وهــذه كانــت مرحلــة التكليــف الوحيــدة فــي عــام
 2014والتــي ألزمــت كل الشــركات المكونــة مــن  1000موظــف وأكثــر
بتغطیــة موظفیهــم ضمــن منظومــة الضمــان الصحــي اإللزامــي .وقــد
شــكل عــدد الموظفيــن مــن هــذه الشــركات نســبة  ٪23مــن إجمالــي
عــدد ســكان دبــي ،ومعظــم هــذه الشــركات إمــا أنهــا توفــر تغطيــة
تأمينيــة لموظفيهــا مســبقًا أو أنهــا توفــر عــاج بالتنســيق المباشــر
مــع مقدمــي الخدمــات الصحيــة .وقــد اشــارت البيانــات فــي نظــام
المطالبــات التأمينيــة  e-Claimأن نســبة التســجيل فــي منظومــة
الضمــان الصحــي اإللزامــي (إســعاد) بلغــت اكثــر مــن  ٪50فــي نهايــة
عــام .2014
ومــع ذلــك ،فــإن النتائــج تعطــي نظــرة ثاقبــة وهامــة لمــا تــم تنفيــذه
مــن منظومــة الضمــان الصحــي اإللزامــي (إســعاد) ،الــذي فــاق المعــدل
المتوقــع للنمــو .كمــا إن برنامــج إســعاد ســيأثر علــى اإلنفــاق الصحــي
الحالــي حيــث سيشــهد زيــادة ملحوظــة فــي المرحلتيــن القادمتيــن
مــن تطبيقــه :يوليــو ( 2015زيــادة  ٪19مــن الســكان) ،يوينــو (تغطيــة
ماتبقــى مــن الســكان) ال يمكــن الربــط المباشــر بيــن تنفيــذ برنامــج
إســعاد ومعلومــات إجمالــي االنفــاق الصحــي الحالــي ،وذلــك بســبب
العامليــن التالييــن:
( )1ال يزال اإلنفاق الحكومي و الممول من الميزانية العامة للحكومة
يلعب دورًا كبيرًا في االنفاق الصحي الحالي بنسبة .٪33
( )2شــمل تأميــن الصحــة “إســعاد” نســبة  ٪23مــن إجمالــي عــدد
ســكان دبــي ،فيمــا ســيتم تغطيــة جميــع الســكان فــي عــام .2016

الشكل  : 2مجموع اإلنفاق الصحي حسب أنظمة التمویل ،دبي  ،2014 - 2012مليار درهم
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ملخص مؤشرات الحسابات الصحية
الجدول  1ملخص مؤشرات (حصد)
دبي

المؤشر

باستخدام التعداد السكاني المعدل
باستخدام التعداد السكاني لـحصد
%3.6

 .1اإلنفاق الصحي بالنسبة الى الناتج المحلي اإلجمالي
 .2اإلنفاق الحكومي على الصحة بالنسبة الى الناتج المحلي اإلجمالي

%1.1

 .3اإلنفاق الحكومي على الصحة بالنسبة الى اإلنفاق الصحي

%30

 .4اإلنفاق الخاص على الصحة بالنسبة الى اإلنفاق الصحي

%70

 .5اإلنفاق الصحي لألسر بالنسبة الى اإلنفاق الخاص على الصحة

%35

 .6اإلنفاق الصحي لألسر بالنسبة الى اإلنفاق الصحي

%25

 .7التأمين الخاص بالنسبة الى اإلنفاق الخاص على الصحة

%47

 .8نفقات الرعاية على التنويم في المستشفيات بالنسبة الى اإلنفاق الصحي

%27

 .9اإلنفاق الحكومي على التنويم في المستشفيات بالنسبة الى اإلنفاق الحكومي العام على
الصحة

%46
%4.60

 .10الخدمات الصحية الوقائية و العامة بالنسبة الى اإلنفاق الصحي

%14

 .11األدوية و السلع الطبية بالنسبة الى اإلنفاق على الصحة
 .12اإلنفاق الصحي للفرد (دوالر أمريكي حسب سعر الصرف)

911

1,598

 .13اإلنفاق الصحي للفرد (دوالر أمريكي حسب تكافؤ القوة الشرائية)

903

1,585

 .14اإلنفاق الحكومي العام على الصحة للفرد (دوالر أمريكي حسب سعر الصرف)

272

477

 .15اإلنفاق الحكومي العام على الصحة للفرد (دوالر أمريكي حسب تكافؤ القوة الشرائية)

270

474

 .16إنفاق األسر على الصحة للفرد (دوالر أمريكي حسب سعر الصرف)

225

395

 .17سعر الصرف (العملة المحلية لكل دوالر أمريكي)

3.67

 .18تكافؤ القوة الشرائية (العملة المحلية لكل دوالر أمريكي)

3.7
352,186

 .19الناتج المحلي اإلجمالي  -مؤشر السعر ( )100=2006مليون درهم
3,821,075

 .20عدد السكان
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2,178,013

تحليالت مقارنة

الحصة اإلدارية و المالية

يظهــر هــذا الجــزء مــن التقريــر النتائــج فــي دبــي مقارنــة بدولــة قطــر و بعــض الــدول
التــي تــم اختيارهــا مــن منظمــة التعــاون والتطويــر اإلقتصــادي .لقــد تــم إختيــار قطــر
ألنهــا األقــرب إقليميــا لدبــي التــي تصــدر تقاريــر حســابات صحيــة .وقــد أختيــرت مجموعــة
الــدول األخــرى كســ ّلة مــن الــدول المشــابهة لنظــام التمويــل الصحــي الحالــي و
المســتقبلي فــي دبــي .و هــذه الــدول هــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة  ،فرنســا  ،كنــدا
 ،المانيــا  ،سويســرا  ،و كوريــا الجنوبيــة.

الشــكل رقــم  4يبيــن المصروفــات الصحيــة علــى إدارة وحوكمــة القطــاع الصحــي فــي
دبــي وهــي بنســبة  %6و المطابقــة لقطــر و دول منظمــة التعــاون و التطويــر اإلقتصادي
المختــارة .مــع تطبيــق قانــون الضمــان الصحــي فــي دبــي ،والمبنــي علــى الدفــع المســبق
خــال شــركات الضمــان الصحــي ،فيعتبــر هــذا المؤشــر أحــد أدوات المتابعــة والمراقبــة
وذلــك لضمــان إســتدامة هــذه الجهــات لتقديــم خدماتهــا.

حصة الدفع
يظهــر هــذا الجــزء مــن التقريــر النتائــج فــي دبــي مقارنــة بدولــة قطــر و بعــض الــدول
التــي تــم اختيارهــا مــن منظمــة التعــاون والتطويــر اإلقتصــا دي .لقــد تــم إختيــار قطــر
ألنهــا األقــرب إقليميــا لدبــي التــي تصــدر تقاريــر حســابات صحيــة .وقــد أختيــرت مجموعــة
الــدول األخــرى كســ ّلة مــن الــدول المشــابهة لنظــام التمويــل الصحــي الحالــي و
المســتقبلي فــي دبــي .و هــذه الــدول هــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة  ،فرنســا  ،كنــدا،
المانيــا  ،سويســرا  ،و كوريــا الجنوبيــة.
الشــكل  : 5مقارنــة حصــة اإلدارة الصحيــة والماليــة مــن حجــم اإلنفــاق الصحــي
الحالــي بيــن دبــي ( )2014والبلــدان المختــارة ()2013

الشــكل  : 5مقارنــة حصــة التأميــن الخــاص مــن حجــم اإلنفــاق الصحــي الحالــي
بيــن دبــي ( )2014والبلــدان المختــارة ()2013
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الرعاية العالجية

حصة الخدمات الطبية المساندة

يبيــن الشــكل رقــم  5أن إنفــاق القطــاع الصحــي فــي دبــي علــى الرعايــة العالجيــة يعــادل
 %59مــن إجمالــي اإلنفــاق الصحــي الحالــي والمشــابه لسويســرا ،بينمــا بلــغ اإلنفــاق
الصحــي علــى الرعايــة العالجيــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة و قطــر مــا نســبته  %70و
 %71علــى التوالــي.

يبيــن الشــكل رقــم  6أن  %15مــن اإلنفــاق الصحــي الحالــي قــد تــم صرفــه علــى الخدمــات
الطبيــة المســاندة (األشــعة والتحاليــل المختبريــة) و الــذي كان أكثــر مــن قطــر و دول
منظمــة التعــاون و التطويــر اإلقتصــادي التــي تــم مقارنتهــا مــع دبــي.

الشــكل  : 5مقارنــة حصــة الرعايــة العالجيــة للمرضــى مــن حجــم اإلنفــاق الصحــي
الحالــي بيــن دبــي ( )2014والبلــدان المختــارة ()2013

الشــكل  : 5مقارنــة حصــة الخدمــات الطبيــة المســاندة مــن حجــم اإلنفــاق الصحــي
الحالــي بيــن دبــي ( )2014والبلــدان المختــارة ()2013
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