القيادة اإلكلينيكية لد افيتا

الشراكة الدولية مع دافيتا

بقيادة أطباء عالميني

مكتب

مكتب كبري مسؤولي الشؤون الطبية

حيظى األطباء الذين خيتارون الشراكة مع دافيتا بالتواصل مع عدد من اخلرباء العالميني يف مجال العالج السريري يف مجاالت
متنوعة من العناية بالكلى .ومن ثم فإن فريق دافيتا اإلكلينيكي ،الذي يتضمن مكتب كبري مسؤويل الشؤون الطبية ()OCMO
ً
ومجلس األطباء والمدراء الطبيني بالمجموعة وشركائنا من األطباء ،يعملون معا على حتديد المشاكل اإلكلينيكية وحلها.
أفضل الممارسات
وبالمشاركة بني فريقنا ،مع فريق من الرواد يف مجال العالج السريري يبذلون قصارى جهدهم لتحديد ً
اإلكلينيكية وأكرثها فاعلية لشركائنا من األطباء يف م راكز غسيل الكلى التابعة لنا واليت تزيد عن  1600مركزا .وعندما يتعلق األمر
بتحديد أسلوب العمل اخلاص بالرعاية يف دافيتا ،فإن فريقنا اإلكلينيكي ال رائد يعمل باستم رار على ابتكار أساليب جديدة وأفضل
من أجل التعامل مع مشاكل الرعاية اخلاصة بمرىض الكلى ،باإلضافة إىل التعامل مع احلاالت المرضية المصاحبة لذلك.

مكتب كبري مسؤولي الشؤون الطبية
كبري مسؤولي الشؤون الطبية
دكتور ألني ر .نيسنسون ،زميل الكلية
األمريكية لألطباء

نائب الرئيس للشؤون اإلكلينيكة
المتعلقة بالطرق المزنلية
دكتور جون موران ،زميل الكلية
األمريكية لألطباء

نائب الرئيس لشؤون االبحاث الطبية
دكتور ماهيش كريشنان

نائب الرئيس للشؤون الطبية
دكتور روبرت بروفزنانو ،زميل
الكلية األمريكية لألطباء

نائب الرئيس للخدمات المتكاملة
دكتور ستيفن ماكموراي

نائب الرئيس لدعم الخدمات الطبية
دكتور جون روبرتسون

نائب الرئيس لشؤون المخاطر اإلكلينيكية
دكتور روبرت مرييل ،زميل الكلية
األمريكية لألطباء
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نائب الرئيس لدعم الخدمات الطبية
دكتور ديفيد ب .فان ويكك

نبذة عن الشركة

الشراكة الدولية مع دافيتا

شركتنا
ُت َع د شركة دافيتا واحدة من الشركات المدرجة ضمن قائمة ًمجلة فورتشن ألفضل  500شركة وهي إحدى الشركات ال رائدة يف
مجال تقديم خدمات العناية بالكلى يف الواليات المتحدة .واعتبارا من  30يونيو  ،2011قامت دافيتا بتشغيل وتقديم ًخدمات إدارية
يف  1,669وحدة لغسيل الكلى ،وذلك من خالل أكرث من  36,500عضو (موظف) خلدمة ما يقرب من  131,000مريضا .وقد أعربت
كل من مجلة فورتشن ومودرن هيلثكري ونيوزويك وورلد بلو عن تقديرها لمبادرات الشركة لتطوير جهازها االداري وجهودها يف مجال
اخلدمات االجتماعية.
نقوم “بتطوير ملحوظ” للرعاية اإلكلينيكية المتكاملة من خالل االبتكارات
ومن خالل التعاون المكثف فإننا وشركاؤنا من األطباء ً
اليت تعود بالنفع على أطباء الكلى ومرضاهم .مما يمكننا سويا من حتقيق نتاجئ إكلينيكية تتحسن بشكل متواصل ألكرث من ً عقد
كامل وقد تمكنا من حتقيق الريادة يف الواليات المتحدة يف العديد من المجاالت اخلاصة بقياس جودة الغسيل الكلوي .وأيضا تعترب
دافيتا إحدى الشركات ال رائدة يف أساليب العالج البديل وإدارة العالج وأحدث األحباث.
ً
•شركتنا متخصصة في تقديم الخدمات وساعني في االنتشار دوليا
•برامج تدريبية وبرامج لتنمية المهارات اليت حصلت على العديد من الجوائز
•رائدة في أساليب العالج البديل وتوعية المرضى وأحدث األبحاث

ثقافتنا
ً
حنن نعترب دافيتا مجتمعا قبل أن تكون شركة .حيث يعمل
أعضاء الفريق لدينا مع شركائنا من األطباء لتوفري عناية فائقة
للمرىض والعمل على بناء مجتمع معاف ومستدام.
• دعم لتحقيق نتائج ذات جودة عالية
•الزتام بتعيني وتوظيف أفضل مقدمي الرعاية لمرضانا
•تنمية المهارات القيادية وتقدير األداء الجيد وتوفري بيئة
مجتمعية للموظفني
ً
•رؤية تتمثل في أن نصبح نموذجا يحتذى به في الرعاية
الصحية وذلك عن طريق توفري رعاية مبتكرة ومتكاملة ذات
قيمة اقتصادية قوية للمجتمع

مهمتنا
أن نصبح المزود والشريك والشركة المفضلة

قيمنا األساسية
•تمزي الخدمة
•الزناهة
•روح الفريق
•التحسني المستمر
•المسؤولية
•األداء ُ
المرضي
•المرح

لمناقشة فرص الشراكة الدولية ،يرجى االتصال بنا على

 global@davita.comأو من خالل زيارة موقعنا DaVita.com

النتائج اإلكلينيكية

الشراكة الدولية مع دافيتا

الجودة اإلكلينيكية الرائدة
الواليات المتحدة .وبوجه عام ،فقد حتسنت نتاجئ دافيتا على
األطباء يف
دافيتا® من حتقيق نتاجئ طبية فائقة لمرضاهم يف ً ُ
تمكن ً
ُ
مدار  11عاما متتالية وتعد األفضل أو ضمن أفضل النتاجئ يف كل فئة تقريبا أعلن عنها للجمهور يف الواليات المتحدة .وحنن نؤمن أنه
من خالل تقديم الدعم الذي حيتاج إليه األطباء ،فيمكننا مساعدتهم على حتسني حياة مرضانا الذين يزيد عددهم عن 131,000
ً
ً
والذين يعانون من األم راض المزمنة .لقد عملنا ًمعا على تنفيذ إج راءات متعددة لتحسني اجلودة وقد صنعت فارقا ،وتشمل أداة
للتقييم الداخلي وبرنامج تلقيح معرتف به محليا.
النتائج اإلكلينيكية ألمراض الكلى في الواليات المتحدة
36%
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بيانات المناعة – تقرير البيانات السنوي لنظام البيانات الكلوية بالواليات المتحدة ( )USRDSلعام ( 2010بيانات  .)2008اإلجراءات األخرى :تقرير اتحاد منتجات الربمجيات
التعليمية والتجارية للربع الرابع من عام  .2008بيانات دافيتا للربع الرابع من  2010مأخوذة من بيانات مطالبات التأمني

المؤشرات األساسية األخرى*:
•تحسنتمقاييسالكفاءة()Kt/V <1.2بنسبة 60%منذعام2000

•انخفاض معدل الوفيات بنسبة  15%منذ عام 2001

•ارتفاع معدل المرضى الذين يستخدمون الناسور الشرياني
الوريدي بنسبة  83%منذ عام 2002

•يعمل مؤشر جودة دافيتا ( ،)DQIوهو أحد المعايري الحصرية
قياس األداء اإلكلينيكي لكل مركز .وهذا المؤشر
على
لشركتنا،
ً
ً
يتناسب تناسبا عكسيا مع معدل الوفيات

•انخفاض عدد المرضى الذين يستخدمون القسطرة الوريدية
المركزية ( )CVCبنسبة  27%منذ عام 2007
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*تعرض البيانات نتائج الواليات المتحدة فقط.

خدمات المستشفى

الشراكة الدولية مع دافيتا

خدمات غسيل الكلى بالمستشفى
الفعالة والموفرة للتكلفة

 94%من المرضى يختارون العودة لنفس
المستشفىوذلكبعدتجربةالغسيلالكلوي

ً
ً
تساعد دافيتا ،باعتبارها مقدما متفانيا للخدمة ،المستشفيات على حتقيق نتاجئ
مبهرة مع احلفاظ على الكفاءة التشغيلية وتوفري النفقات وهذا باالضافة اىل قوة الشركة
الش رائية العالمية مع مختلف الموردين.

وأصبح 75%من المرضى "أكرث مشاركة" في
عمليةالرعايةالخاصةبهم
استبيان دافيتا لتخطيط الخروج  ،مايو 2011

ويتسع نطاق خدمات دافيتا إلى:
•     820مستشفى شريكة

•     1,669عيادة خارجية
العالج المستمر
الستبدال الكلى

الخدمات اإلكلينيكية للمرضى الداخليني

فرص الشراكة

غسيل دموي

فصادة

تخطيط الخروج

شركات المحاصة لمرضى
العيادة الخارجية

غسيل بريتوني

العالج المستمر الستبدال الكلى

التوعية الشاملة للمريض

األبحاث

تدريب موظفي المستشفى

المدخل الوعائي  /مركز الجراحات غري
الملزمة للفراش ()ASC

توفري النفقات

•خفض طول فرتة اإلقامة بالمستشفى بنسبة
 6.1%وهو ما يعادل ( 0.5يوم)
•استطاع الشركاء توفري النفقات
بحوالي  82دوالر لكل جلسة عالجية
•تخفيض كلي بنسبة 110%

نفقة كل جلسة عالجية
100%
80%

16%

مدخرات االستعانة بالمصادر الخارجية

18%

مدخرات تخطيط الخروج

60%
40%
20%

•خفض أمراض الكلى المتعلقة بالمجموعات المصنفة
حسب التشخيص ( )DRGبنسبة 45%

0%

متوسط النفقة لكل
جلسة عالجية داخلية
من الغسيل الكلوي

متوسط النفقة
لكل جلسة عالجية
من دافيتا

تساعد شراكة دافيتا على توفري
نحو  34%من نفقات كل جلسة
عالجية للمستشفى
ً
*اعتبارا من شهر يوليو عام 2011
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فرص الشراكة

الشراكة الدولية مع دافيتا

الشراكة الطبية والتجارية
تلزتم دافيتا بالشراكة مع متخصصني إكلينيكيني ذوي كفاءة عالية .حيث إننا نهدف من إش راك أفضل األطباء االستشاريني لضمان
تقديمنا رعاية صحية ذات جودة عالية جلميع مرضانا.
وتقوم دافيتا بتقديم النصيحة لشركائها من االطباء فيما يتعلق بالمبادرات والربوتوكوالت االكلينيكية اجلديدة وتدريب الموظفني
وانتقاء المعدات الطبية الالزمة .كما نعمل على تواصلهم مع غريهم من الرواد والزمالء يف مجال طب الكلى من خالل شبكة دافيتا
الهائلة للشركاء من األطباء — ليعملوا على توسيع حدود معارفهم وممارساتهم.
يتمتع األطباء بعدد من المزايا من خالل الشراكة مع دافيتا ،وتشمل:
•المكانة .الدخول في الشراكة مع دافيتا تعين بناء عالقة مع شركة ذات إنجازات راسخة ومع ذلك فهي مستمرة في النمو والتطور.
•المبادرات والربوتوكوالت اليت تقود مسرية رعاية المريض ،فنحن نلزتم بابتكار برامج إكلينيكية تساعد شركاؤنا من األطباء
ُ
باستمرار على تحقيق نتائج إكلينيكية ت َعد األفضل أو من بني أفضل النتائج في هذه الفئة.

تفخر دافيتا بكونها “الشريك المفضل” وكونها أكرث الشركاء ً
خربة يف هذا المجال وتملك أكرب عدد من م راكز غسيل الكلى بملكية
مشرتكة أكرث من كل شركات خدمات الغسيل الكلوي األخرى مجتمعني .ويرجع هذا يف األساس إىل تركزينا اجلاد على شركائنا من
األطباء ونظمنا اإلكلينيكية والتجارية المتكاملة ومنافع ب رامج دافيتا التنفيذية واإلدارية.
مزايا الشراكة مع دافيتا:
•شريك متمرس للمشاركة في المخاطر
والعوائد وتحمل المسؤوليات
ً
•شركة لها نتائج ومبادرات وأبحاثا إكلينيكية
رائدة في المجال الطبي

•العمل على تطوير مهارات الموظفني واالحتفاظ بهم
•الريادة والخربة على المستوى المحلي

ومن المهم مالحظة أن الهدف التجاري من الش راكة يف مجال الغسيل الكلوي هو إجياد الشريك ًالملزتم بتقديم عملية متفوقة والقدرة
يف المساعدة على القيام بذلك وتوفري المصادر الالزمة لتعزيز نمو المركز .ال يتقيد شركاؤنا مطلقا بالمكان الذي يمكنهم إحالة المرىض
إليه ،بما يف ذلك العيادات أو الم راكز المنافسة.
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األبحاث اإلكلينيكية

الشراكة الدولية مع دافيتا

أسلوب عالمي لتطوير
خدمات العناية بالكلى

األبحاث اإلكلينيكية

®

مركز دافيتا لألحباث اإلكلينيكية® ً( )®DCRهو أحد أضخم م راكز تقديم أحباث الكلى يف العالم ،وذلك بما يقدمه من خدمات شاملة
يف نطاق دورة تطوير العقار ،وذلك بدءا من االكتشاف المبكر وحىت االلزتامات المتعلقة بتسويق العقار بعد الموافقة عليه.
خربتنا:

•المرحلة ما قبل اإلكلينيكية (دراسات جينومية وبروتيومية)
•إجراء التجارب اإلكلينيكية الخاصة بالمرحلة األولى مع مرضانا في عيادتنا بمدينة مينيابولس
•إجراء التجارب اإلكلينيكية على المرضى الخارجيني من خالل التنسيق مع بعض الشركاء
•اقتصاديات الصحة ونتائج األبحاث (النمذجة االقتصادية والتعويض التجاري ووضع المناهج)
•مراقبة السالمة (الربامج الخاصة باسرتاتيجيات تقييم المخاطر والحد منها)
ً
•يمتلك مركز دافيتا لألبحاث اإلكلينيكية أكرث من  20عاما من الخربة في أبحاث الكلى باإلضافة إلى مجموعة كاملة من الخدمات:
-

 الخدمات الخاصة ببنك األنسجة والمواد الحيوية (إنشاء أضخم مجموعة من البيانات الجينومية واأليضية والربوتيوميةالخاصة بمرضى الكلى)
 التطور اإلكلينيكي  -دراسات المرحلة األولى المتعلقة بالمرضى الداخليني والخارجيني المعمل المركزي المعلوماتيات اإلكلينيكية االتصاالت الطبية -خدمات إعداد اللجنة االستشارية

شارك مركز دافيتا لألحباث اإلكلينيكية مجموعة من األطباء لتقديم نتاجئ حبثية هامة ولنشر ملصقات وملخصات ومخطوطات
هامة من الناحية اإلكلينيكية .كما شاركنا كذلك يف إج راء التجارب اإلكلينيكية على بعض من العقاقري واألجهزة اخلاضعة للدراسة
والمطروحة يف األسواق.
يسعى مركز دافيتا لألحباث اإلكلينيكية إىل تقديم خدمات أحباث ذات قيمة مضافة إىل األطباء المنتسبني إىل دافيتا والذين يعملون
على دعم مهمة تطوير المعرفة والممارسة المتعلقة بمجال العناية بالكلى.
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