
هناك أسباب مالية ملحّة تحّتم تخصيص موارد 

لمكافحة السرطان؛ فاالستثمار المالي يمكن 

أن يكون فعاالً من حيث التكلفة، كما يمكن أن 

يوفر عىل االقتصاد العالمي مليارات الدوالرات 

من تكاليف عالج السرطان، ويحقق في الوقت 

نفسه مكاسب إيجابية في زيادة نسبة التعافي 

واإلنتاجية وتحسين نوعية الحياة. 

إنقاذ األرواح يوفر المال 

األثر االقتصادي عىل المستوى الوطني والعالمي

تُعد أمراض السرطان إحدى القضايا الحرجة التي تسبب عبًئا اقتصاديًا 

 ومالًيا في

 العالم حالًيا.

ويعني تزايد معدالت اإلصابة بالسرطان أن الموازنات التي تخصصها 

الدول للصحة في جميع أنحاء العالم ُمعرضة للخطر، حيث تتعرّض 

الدول لخسارة في اإلنتاجية بسبب الوفيات المبكرة والوقت الذي 

يقتطع من فترات العمل بسبب المرض. 

كما تواجه الموازنات العامة المخصصة لألدوية والمعدات الطبية 

 ضغوًطا بسبب

 ارتفاع تكلفة العالج.

 

العبء المالي الواقع عىل األفراد واألسر

يتكّبد األفراد المصابون بالسرطان ومقدمو الرعاية في كثير من 

األحيان خسائر مالية مضاعفة؛ حيث أّن النفقات الشخصية 

المتكّبدة في العالجات المستمرة والمكلفة، مثل العمليات 

الجراحية أو العالج الكيميائي، إضافة إىل الخسائر المالية 

المترتبة عىل فقدان الدخل والمستحقات اإلضافية بسبب 

االنقطاع عن العمل تخلق عبًئا مالًيا كارثًيا عىل المرضى.

وبالنسبة للكثيرين، يمكن أن يؤدي هذا إىل استنزاف المدخرات أو 

اقتراض األموال أو بيع األصول. وغالباً ما يتوقف مثل هؤالء المرضى 

عن الذهاب إىل المواعيد الطبية المحددة لهم بسبب تكلفة التنقل، 

وتقليص وجباتهم الغذائية، وتخفيض إنفاقهم عىل التعليم والتخلف عن 

سداد الفواتير، أو أي من هذه األسباب مجتمعة أو متفرقة. 

األثر المالي واالقتصادي 

المسائل الرئيسية 

 حقيقة سريعة: 

إجمالي التكلفة االقتصادية السنوية 

للسرطان يُقدَّر بنحو 1.16 تريليون دوالر 

أمريكي. 



إنقاذ األرواح يمكن أن يوفر المال

يُعد االستثمار في الوقاية من السرطان والكشف المبكر عنه ومكافحته 

أمرًا بالغ األهمية للمساعدة في إنقاذ األرواح. وعالوة عىل ذلك، فإن 

القيام بذلك يمكننا أيًضا من توفير المال. 

هناك أسباب مالية ملحّة تحّتم علينا االستثمار في الوقاية من السرطان 

والكشف المبكر عنه ومكافحته؛ فاالستثمار المالي يمكن أن يكون فّعاالً 

من حيث التكلفة وأن يحقق مكاسب إيجابية. 

ما الذي نستطيع فعله؟ 

 أماكن العمل يمكن أن تدعم السياسات المتعلقة  •

باإلجازات المرضية مدفوعة األجر وإجازات 

تقديم الرعاية مدفوعة األجر. 

 العاملون في مجال الرعاية الصحية واالجتماعية يمكنهم هم  •

أيًضا مساعدة المرضى ومقّدمي الرعاية عىل فهم االحتياجات 

المالية لالستمرار في تلقي العالج واألدوية والرعاية. 

 القطاع المالي، بما في ذلك قطاع البنوك والتأمين، يمكن  •

أن يساعد في ضمان تلبية منتجاتهم وسياساتهم الحتياجات 

مرضى السرطان. 

 الحكومات يمكنها وضع سياسات توّفر الدعم المالي الكافي  •

والمنافع الكافية لمرضى السرطان ومقّدمي الرعاية 

 ينبغي أن تنظر الحكومات إىل االستثمار في رعاية مرضى  •

السرطان بوصفه عنصرًا أساسًيا في جميع النظم الصحية

 ينبغي للحكومات استخدام بيانات السرطان الوطنية لتحديد  •

أكثر أشكال التدخل فعالية والتي يمكنها توفير أقصى قدر من 

المكاسب الصحية مقابل الموارد المتاحة. 

 worldcancerday.org/keyissues للحصول عىل مزيٍد من المعلومات، يُرجى زيارة
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هارفارد.

المسائل الرئيسية 

األثر المالي واالقتصادي 

"يجب علينا أن نغّير الواقع؛ 
فالرعاية الصحية ليست تكلفة 

إضافية وإنما هي استثمار جيد." 

د. سالومون شيرتوريفيسكي، األمين العام إلدارة 

التنمية االقتصادية لمدينة مكسيكو سيتي ووزير الصحة 

السابق للمكسيك

 حقيقة سريعة: 

حقيقة سريعة: يمكن أن يؤدي استثمار 

مبلغ 11 مليار دوالر أمريكي في الوقاية 

من السرطان في البلدان منخفضة إىل 

متوسطة الدخل إىل توفير ما يصل إىل 

100 مليار دوالر أمريكي من تكاليف 

عالج السرطان. 


