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نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان داد که بیشتر پزشکان ایرانی برای تجویز 
دارو به نحوه  پوشش بیمه، ویژگی های فردی بیماران و خصوصیات دارو 
توجه می کنند و تبلیغات و بازاریابی تأثیر چندانی بر نسخه  تجویزی آنها ندارد.
به گزارش سپید، در این مطالعه که توسط پژوهشگران دانشگاه های 
علوم پزشکی شهید بهشتی و آجا صورت گرفت، مشخص شد عوامل 
محیطی و تبلیغات دارویی هیچ تأثیری بر نسخه  پزشکان ندارد. همچنین 
به خاطر توجه زیادی که مردم به قیمت دارو دارند، پزشکان مجبور به 

تجویز داروهای ارزان و تحت پوشش بیمه هستند.
بیشتر از 1۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته در 
بخش خدمات درمانی هزینه می شوند و این خدمات با انواع فرآورده های 
دارویی مرتبط هستند. بازار جهانی فرآورده های دارویی بزرگ، در حال 
رشد و رقابتی است و شرکت های دارویی در اقتصاد کشورها اهمیت 
بسیار زیادی دارند. استراتژی های بازار که در صنایع دارویی استفاده 
می شود، با بازارهای دیگر تفاوت بسیار زیادی دارد. در این بازار تنها 
پزشکان و بیماران در انتخاب دارو تصمیم گیرنده هستند و در آن افرادی 

مثل اینفلوئنسرهای شبکه های مجازی و افراد 
با نفوذ تأثیر چندانی ندارند.

عوامل مختلفی که ممکن است بر تجویز 
نسخه  پزشک تأثیر داشته باشند، در ۵ دسته  

کلی جای می گیرند:
1. عوامل محیطی مانند ارتباطات بین پزشک 
و داروسازان و همکاران، سمینارها و کنگره ها، 

دسترسی به دارو و ...
2. عوامل مرتبط با محصول مانند ایمنی، اثربخشی، عوارض جانبی 

و هزینه  دارو
نمونه ها،  مانند  بازاریابی  و  دارویی  شرکت های  استراتژی های   .3

جزئیات دارو و تبلیغات
4. عوامل مرتبط با بیمار مانند سن، نژاد، جنسیت، سابقه  خانوادگی 

و سابقه درمان
۵. عوامل مرتبط با پرداخت هزینه مانند بیمه و ...

علوم  دانشگاه  استادیار  محمدزاده،  مهدی 
این  در  همکارانش  و  بهشتی  شهید  پزشکی 
مناطق مختلف  پزشکان  از  نفر  پژوهش 3۸۵ 
شهر تهران را مورد بررسی قرار دادند و از طریق 
پرسش نامه عوامل تأثیرگذار بر تجویز آنها را 
ارزیابی کردند. نتایج این پژوهش که در شماره  
»تحقیقات  تابستان فصل نامه  علمی-پژوهشی 
علوم دارویی ایران« به چاپ رسیده، نشان داد 
که پزشکان ایرانی در هنگام تجویز بیشتر به نوع پرداخت، ویژگی های 
فردی بیمار و خصوصیات دارو توجه می کنند و توسعه  بازاریابی تأثیر 
زیادی بر تقاضای پزشکان در ایران ندارد. باید توجه داشت که شرکت های 
بیمه پزشکان را تشویق می کنند تا داروهای با قیمت پایین تجویز کنند و 
پزشکان نیز برای اینکه بیمار بیشتری داشته باشند، با بیمه ها کار می کنند، 
بنابراین بدون تردید بیمه ها به عنوان پرداخت کننده هزینه نقش حیاتی 

در تجویز پزشکان دارند.

نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان داد

عـوامـل مـوثـر بر تجـویـز دارو 

معاون برنامه ریزی راهبردی وزیر بهداشت:

ویزیتوداروخانهمجازیقانـونمیخواهد
بهداشت  وزیر  راهبردی  برنامه ریزی  معاون 
گفت: موازی کاری بین وزارت بهداشت و 
دستگاه های دیگر مثل سازمان استاندارد، بیمه ها 
و نظام پزشکی وجود دارد که باید حل شود، 
مباحث جدیدی مانند ویزیت مجازی و داروخانه 
مجازی یا ذخیره ژنتیکی ایران نیز وجود دارد 

که به قانون نیاز دارد.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، علی اکبر 
حق دوست درباره همپوشانی و موازی کاری 
سایر  با  بهداشت  وزارت  بین  وظایف،  در 
وزارتخانه ها و سازمان ها افزود: »سازمان های 
دولتی اصوالً هم با یکدیگر و هم درون خودشان 
و بین معاونت های مختلف، حتماً همپوشانی های 
کاری دارند، اما اینکه هم پوشانی ها به چه شکل 
حل شود به هماهنگی هایی برمی گردد که انجام 
می شود.« وی گفت: »به طور مثال قانونی درباره 
ذخیره ژنتیکی ایران برای ارائه به مجلس در 
حال آماده شدن است. این موضوع در ابتدا 
مربوط به گیاهان و جانوران بود و در نتیجه 
توسط وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شد؛ 
اما وقتی الیحه به مجلس رسید، مباحث انسانی 
نیز به آن اضافه شد و در نتیجه نظر دادن درباره 
ذخایر ژنتیکی ایران و قوانین مربوط به آن دیگر 
فقط مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نخواهد 
بود و وزارت بهداشت نیز در آن دخیل است.«

موازی کاری در نظام سالمت کم نیست
حق دوست در پاسخ به این سؤال که آیا 
همپوشانی و موازی کاری مشخصی در حال 
حاضر وجود دارد که پیگیری شود، گفت: »این 
موارد کم نیستند، اما بسیاری از آنها رسانه ای نشده 
و در فضای تعامل و با گفت وگو حل می شود. 
به طور مثال همپوشانی ها و اختالف نظرها بین 
وزارت بهداشت و نظام پزشکی در زمینه حق 
مسئولیت و مسئولیت های حرفه ای و غیره وجود 
دارد. همچنین همپوشانی هایی که ممکن است 
بین شورای عالی بیمه با معاونت درمان وزارت 
بهداشت و سازمان بیمه سالمت وجود داشته 
باشد. گاهی حتی نوشتن یک دستورالعمل ساده 
باعث بروز ابهام می شود که یک مسئولیت وظیفه 

کدام یک از این سازمان هاست.« وی با بیان اینکه 
همپوشانی ها در موارد دیگر نیز وجود دارد، افزود: 
»همپوشانی ها در اورژانس نیز وجود دارد؛ زیرا 
وظایف این سازمان گاهی با هالل احمر، پلیس 
و غیره همپوشانی دارد. این موضوع حتی در 
معاونت های داخل یک وزارتخانه نیز شکل 
می گیرد و گاهی معاونت های درمان و سازمان غذا 
و دارو نیز دچار اصطکاک های کاری می شوند که 
البته این موضوع کاماًل طبیعی است؛ اما مهم تر از 
همه این مسائل، شیوه مدیریت و تبدیل تقابل به 
تعامل در راستای همکاری، همفکری و هم افزایی 
است.« معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی 
وزارت بهداشت درباره موازی کاری بین سازمان 
غذا و دارو و سازمان استاندارد نیز بیان کرد: 
»تمام قوانین توسط بشر نوشته می شود و البته 
بسیاری از موارد با گذشت زمان تغییر می کند. 
شاید بهترین قانون نوشته شود، اما چند سال 

بعد اتفاقات تازه ای بیفتد که به قانون جدید یا 
تفسیر جدیدی از قانون نیاز باشد. حق دوست 
گفت: به طور مثال 1۰ سال پیش، فضای مجازی 
اهمیتی نداشت و بسیاری از قوانینی که آن زمان 
نوشته شد به بهترین شکل بود، اما در حال حاضر 
با ظهور فضای مجازی، سؤاالتی مثل ویزیت 
مجازی پیش می آید و اینکه آیا بیمه ها باید 
هزینه ویزیت مجازی را پرداخت کنند یا خیر.«

وی افزود: »حق فنی که ممکن است در 
فضای مجازی داده شود، داروخانه مجازی و 
غیره ازجمله اتفاقات جدیدی است که باید 
درباره آنها فکر شود و برای آن قانون و آیین نامه 
نوشته شود. درباره سازمان غذا و دارو و سازمان 

استاندارد نیز همین موارد پیش آمده است.«

وزارت بهداشت حرف آخر را می زند
معاون وزیر بهداشت درباره مرجع رسیدگی 

به اختالفات نیز بیان کرد: »به این صورت نیست 
که مرجع رسیدگی مشخصی وجود داشته و 
مسیری مشخص شده باشد. وزارت بهداشت 
وظیفه تولیت سالمت کشور را بر عهده دارد و 
در نتیجه هر اتفاقی که در زمینه سالمت بیفتد، 
حتی اگر وزارت بهداشت به صورت مستقیم 
عامل نباشد، رسانه ها و مردم می خواهند که 

وزارت بهداشت پاسخگو باشد.«
یک  در  مشکلی  اگر  »حتی  افزود:  وی 
کارخانه داروسازی خصوصی شکل بگیرد و 
تمام نظارت ها نیز انجام شده باشد، اما داروی 
تولید شده اثربخش نباشد، مردم می خواهند که 
وزارت بهداشت پاسخ بدهد. در نتیجه از لحاظ 
قانون و عرف، تولیت سالمت با وزارت بهداشت 
است و در صورت بروز اختالف به شکل های 
گوناگون در حوزه سالمت، آخرین مرجع وزیر 
بهداشت خواهد بود.« وی درباره همپوشانی های 

کاری وزارت بهداشت با وزارت رفاه نیز گفت: 
»بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین 
باالدستی، باید سیستم واحدی برای مدیریت 
مالی سالمت داشته باشیم. یکی از آسیب های 
جدی نظام سالمت، وجود ده ها بیمه است. در 
حال حاضر چهار بیمه اصلی سالمت، تأمین 
اجتماعی، کمیته امداد و نیروهای مسلح و چندین 
مدل بیمه دیگر در کشور وجود دارد. عدم انسجام 
و یکپارچگی در مدیریت بیمه ها باعث بروز 

آسیب های جدی به منابع می شود.«
معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی 
وزارت بهداشت با بیان اینکه طی چند ماه گذشته 
نزدیک به یک میلیون همپوشانی بیمه ای پیدا و 
حذف شده است، افزود: »بر اساس تجربه های 
سایر کشورها و قوانین باالدستی باید بیمه های 

درمانی کشور متمرکز شوند.«
حق دوست با اشاره به وجود قانون برنامه 
پنجم توسعه و تأکید بر تجمیع بیمه ها در آن، 
اظهار کرد: »تأمین اجتماعی در این زمینه می گوید، 
منابعی برای بیمه شده ها تأمین کرده و دست آنها 
امانت است و اگر به بیمه سالمت ملحق شود، 
باید سرمایه گذاری ها منتقل شود. گاهی در این 
زمینه این فکر ایجاد می شود که قرار است سرمایه 
کارگران از دست برود. تلفیق بیمه های درمانی 
و بازنشستگی خیلی ساده نیست.« معاون وزیر 
بهداشت ادامه داد: »طی ده ها سال، صندوق های 
بیمه ای به نوعی منابع غیرشفاف داشتند و با برخی 
مباحث دیگر مخلوط شده است بنابراین برای 
انجام تجمیع بیمه ها باید کارهای کارشناسی 
بسیاری انجام بشود و البته در نهایت این کار 

باید با تفاهم اتفاق بیفتد.«
حق دوست گفت: »جو جامعه به شکلی 
است که شاید در حال حاضر نتوان تجمیع 
قانون  اساس  بر  البته  داد.  انجام  را  بیمه ها 
و تجربه های جهانی و تجربه های مدیریتی 
داخل کشور باید صندوق های بیمه ای درمانی 
این  شود. چون  یکپارچه  مردم  همه  برای 
موضوع نمی تواند محقق شود، یکی از نتایج 
آن بروز اصطکاک بین وزارت بهداشت و 

وزارت رفاه است.«

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
وزارت کشور از ابالغ  نامه رئیس جمهور به استانداران 
برای حل مشکالت صنعت داروسازی کشور خبر داد.
به گزارش سپید، بابک دین پرست دراین باره گفت: 
»رئیس جمهور دستور اقدام فوری در رابطه با حل 

مشکالت صنعت داروسازی کشور داده است.«
وی اظهار کرد: »با توجه به  ضرورت حل مشکالت 
صنعت داروسازی کشور، ماه گذشته جلسه ای با حضور 

رئیس و جمعی از اعضای انجمن صنفی داروسازان ایران، در محل وزارت کشور 
برگزار شد که اهم مسائل و مشکالت مطروحه در این جلسه، به همراه مجموعه ای 
از پیشنهاد های اجرائی طی نامه ای از سوی وزیر کشور برای استحضار دکتر 
روحانی ارسال شد.« وی در خصوص مسائل مطروحه در این نامه گفت: »یکی 
از مشکالت صنعت داروسازی تأمین اعتبارات برای تسویه بدهی به صنعت 
دارویی کشور است. در این نامه تأکید شده است؛ سازمان برنامه وبودجه کشور با 
همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تسویه بدهی به صنعت دارویی 

کشور و خروج از مشکالت فعلی، اقدام عاجل به عمل 
آورند و از هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات در آینده، 

خارج از مهلت قانونی و متعارف، پیشگیری شود.«
وی افزود: »همچنین اشاره شده است که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، برای تخصیص بهنگام ارز و 
پیشگیری از هرگونه تأخیر و یا وقفه در روند تأمین ارز 
مورد نیاز صنعت دارویی کشور، تدابیر و سازوکارهای 
الزم را اتخاذ کند.« دین پرست درباره یکی دیگر از مسائل مورد بحث در نامه 
ابالغی رئیس جمهور به استانداران گفت: »وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با مشارکت انجمن صنفی داروسازان ایران، 
نسبت به بازنگری در تدوین فرم قرارداد داروخانه ها با سازمان های بیمه گر )سازمان 

بیمه سالمت ایرانیان و سازمان تأمین اجتماعی( اقدام نمایند.« 
وی خاطرنشان کرد: »در این نامه آمده است که وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، با افزایش نظارت دقیق بر 
فعالیت و عملکرد شرکت های تأمین و پخش دارو، از عدم عرضه داروی موجود 

در انبارها با هدف سودجویی و افزایش نرخ، پیشگیری کنند.« معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اشاره به اینکه یکی دیگر از 
موارد مهم تأمین نقدینگی است، گفت: »یکی از بندهای این نامه این است که 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، راهکارهای مناسب برای تأمین نقدینگی 
)سرمایه در گردش( مورد نیاز صنعت دارویی کشور پیش بینی و جهت اجرا به 

بانک های عامل، ابالغ کند.«
دین پرست افزود: »بر اساس این ابالغیه شرکت های پخش دارو در شرایط 
فعلی، مدت زمان دریافت مطالبات خود از داروخانه ها را حداقل تا 6 ماه افزایش 
دهند تا حتی االمکان از وقوع بحران های احتمالی در تأمین داروی مورد نیاز مردم 
جلوگیری به عمل آید.« به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تأکید کرد: »این نامه 
حسب امریه و دستور مؤکد رئیس جمهوری برای اقدام فوری دستگاه های مسئول 
و متولی، از طریق رئیس دفتر ایشان، به وزیر بهداشت،  درمان و علوم پزشکی،  
وزیر صنعت،  معدن و تجارت،  سرپرست وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور و همچنین رئیس کل 

بانک مرکزی ابالغ شده است.«

رئیس جمهوری دستور داد

مشکالت صنعت داروسازی را فورا حل کنید

اخبــار

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:

با انتـقال »ارز دارو« به بیـمه هـا 
مـوافـق نیستیـم

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با بیان اینکه با انتقال ارز دارو 
به بیمه ها موافق نیستیم، گفت: »البته اگر تصمیم جمعی در کشور 
به این نتیجه رسید که بهتر است ارز دارو به بیمه ها آید، حتمًا از 
این اقدام استقبال و به نحو احسن آن را پیاده سازی می کنیم تا در 

این شرایط بتوانیم نقشی در رفع مشکالت کشور داشته باشیم.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، طاهر موهبتی درباره جهت گیری اش 
بیمه گر، گفت:  به سازمان های  دارو  ارز  انتقال  پیشنهاد  به  نسبت 
که  شد  مطرح  مجلس  بهداشت  کمیسیون  در  پیشنهادی  »چنین 

موافقین و مخالفینی دارد.«
وی افزود: »من در کمیسیون بهداشت هم اعالم کردم که در 
شرایط فعلی کشور، بخشی نگری سم است و درست نیست که 
هر کس فقط مصالح سازمان خودش را ببیند. اگر عقالنیت کشور 
به این نتیجه رسید که  ارز دارو و تجهیزات پزشکی باید در اختیار 
بیمه ها قرار گیرد، ما حتمًا استقبال می کنیم. البته ما بر این امر توصیه 
نمی کنیم؛ چراکه در این بخش تجربه ای داریم که نشان می دهد 
این کار خیلی مناسب نیست، ولی اگر تصمیم جمعی در کشور 
به این نتیجه رسید که بهتر است ارز دارو به بیمه ها بیاید، حتمًا از 
این اقدام استقبال و به نحو احسن آن را پیاده سازی می کنیم تا در 

این شرایط بتوانیم نقشی در رفع مشکالت کشور داشته باشیم.«
موهبتی با بیان اینکه ما نسبت با این اقدام موافق نیستیم زیرا 
تجاربی در این زمینه داریم، اظهار کرد: »البته  باید اجازه دهیم کشور 
درباره این موضوع به تصمیمی واحد برسد. درعین حال ما وظیفه 
داریم نظراتمان را بگوییم و اینطور نیست که از این کار استقبال 
کنیم. به هرحال این موضوع در کمیسیون بهداشت هم مطرح شد 
و  اگر به این تصمیم رسیدند که باید ارز دارو به بیمه ها داده شود، 

آن را به بهترین وجه ممکن اجرا می کنیم.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت درباره نحوه انتقال ارز دارو به 
بیمه ها در صورت تصویب این پیشنهاد، گفت: »اگر قرار باشد ارز 
دارو به بیمه ها انتقال یابد، برای آن یک ردیف مالی جداگانه ای 
تعیین خواهد شد که در اختیار سازمان های بیمه گر قرار می گیرد. 
درعین حال بحثی که مطرح شده بود مبنی بر اینکه سازمان بیمه 
سالمت به عنوان پایگاه کار باشد و ارز از طریق سازمان بیمه سالمت 
به سایر بیمه ها پرداخت شود. بر این اساس مانند یکسری یارانه هایی 
که در حال حاضر هم از طریق سازمان ما پرداخت می شود، این 
کار هم به همین صورت پیش رود.« موهبتی تأکید کرد: »اگر هم 
ارز دارو به بیمه ها منتقل شود،  بیمه ها نمی توانند از محل اعتبارات 
مربوط به ارز دارو برای هزینه کرد یا مصارف دیگری استفاده کنند 

و اصاًل این کار ممنوع است.«

نظـارت 6 هـزار بازرس بهداشت 
بر مراسـم عـزاداری محـرم

رئیس اداره بهداشت مواد غذایی مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت گفت: »6 هزار بازرس و کارشناس بر عرضه، 
تهیه و توزیع مواد غذایی و بهداشتی در مراسم عزاداری امام 

حسین )ع( نظارت دارند.«

افزود:  ایرنا، سیدرضا غالمی  از  نقل  به  به گزارش سپید 
»دستورالعمل کنترل مراکز عرضه و توزیع نذورات و برگزاری 
مراسم عزاداری در ایام محرم به دانشگاه های علوم پزشکی 
بهداشت  بازرسان  و  کارشناسان  ابالغ شده و  سراسر کشور 
این  در  محیطی  عوامل  کنترل  برای  را  الزم  آمادگی  محیط 

مراسم ها دارند.« 
وی اظهار داشت: »هیئت های عزاداری باید در تهیه و طبخ 
مواد غذایی نهایت دقت الزم را داشته باشند، مواد غذایی باید 
سالم تهیه و در مکان های مناسب و دارای شرایط بهداشتی 
طبخ شود.« غالمی ادامه داد: »الزم است در طبخ مواد غذایی 
از ظروف و تجهیزات مناسب استفاده شود و فاصله نگهداری 
مواد غذایی از زمانی پخت تا زمان مصرف بیشتر از دو ساعت 
عمومی  اماکن  و  غذایی  مواد  بهداشت  اداره  رئیس  نباشد.« 
وزارت بهداشت اضافه کرد: »افرادی که در این ایام به طبخ 
و عرضه مواد غذایی اقدام می کنند الزم است عالوه بر سابقه 
کار، دارای کارت معاینه پزشکی باشند و باید هنگام آشپزی 
بهداشت فردی را کاماًل رعایت کنند.« وی خاطرنشان کرد: 
»تاکنون موارد تخلف در حوزه بهداشت مواد غذایی و اماکن 

در دهه اول محرم گزارش نشده است.«
به گفته غالمی، بهتر است برای عرضه تمام مواد غذایی 
به ویژه مایعات و غذاهای داغ از ظروف یک بارمصرف گیاهی 
استفاده شود زیرا این ظروف در تماس با مایعات و غذاهای 
داغ واکنش های شیمیایی نشان نمی دهند و در برابر حرارت 

مقاوم هستند.


