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معاون کل وزارت بهداشت:

بیان  با  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
دارو  حوزه  در  ما  قرمز  خط  اینکه 
عدم افزایش پرداخت از جیب مردم 
است، درباره قاچاق معکوس داروهای 
به کشورهای همسایه، گفت:  ایرانی 
دارویی  بازار  حجم  به  نسبت  »البته 
ایران،  میزان قاچاق معکوس دارو رقم 

درشتی نیست.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، ایرج 
از  پرداخت  میزان  درباره  حریرچی 
جیب مردم در حوزه دارو، گفت: »یکی 
از دستاوردهایی که در سال های اخیر 
داشته ایم، کاهش پرداختی از جیب مردم 
به میزان کلی بوده است؛ به طوری که هم 
درصد و هم رقم خالص کل پرداختی 

از جیب مردم،   کاهش یافته است.«
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: 
»البته در اجزای پرداختی از جیب مردم، 
تغییراتی رخ داده است، ازجمله اینکه 
طی 1۰ سال اخیر، رقم خالص سهم 
داروی سرپایی در پرداختی از جیب 
مردم، از 17 درصد به 38 درصد افزایش 
یافته است که این خبر خوبی نیست و ما 
باید با افزایش پوشش بیمه، کنترل قیمت 
و تأکید بر استفاده از داروهای ژنریک 
که مصوب مجلس هم هست،  افزایش 

درصد سهم دارو از پرداختی از جیب را کنترل کنیم.«
وی با اشاره به موضوع افزایش قیمت داروهای تولید 
داخلی افزود: »باید توجه کرد که میزان افزایش قیمت 

دارو در کل داروها جزئی  بوده و برای آن  سقف تعیین 
کرده ایم، اما برای برخی از داروهای خاص که تغییرات 
خاصی در نهاده های اولیه شان رخ داده و یا در برخی 
موارد که الزم بوده ما داروی خارجی جدیدی را تولید 

کنیم، قیمت های باالتر می دهیم تا تولید داخلی ضرر 
نکند، اما پرداخت از جیب مردم افزایشی نخواهد داشت.«
حریرچی گفت: »برنامه ریزی  و خط قرمز وزارت بهداشت 
در حوزه دارو افزایش پرداختی از جیب مردم است و 

به طورجدی اقدامات الزم برای کنترل 
پرداختی از جیب مردم در حوزه دارو 
و خصوصًا برای کاهش آن اقداماتی 

در حال انجام است.«
معاون وزیر بهداشت درباره افزایش 
ارزان  داروهای  معکوس  قاچاق 
ایرانی که ارز ۴2۰۰ تومانی دریافت 
می کنند، به خارج از کشور و به ویژه 
به کشورهای همسایه گفت: »نمی توان 
گفت که قاچاق معکوس دارو از کشور 
زیاد  آن خیلی  اما رقم  صفر است، 
مورد  از یک  ما  که  نیست. هرچند 
قاچاق دارویمان هم باید جلوگیری 
کنیم. درعین حال علت افزایش قاچاق 
معکوس دارو در کشور طی چند ماه 
اخیر، این است که به دلیل دستور دکتر 
نمکی در حال حاضر همکاران گمرک 
و نیروی انتظامی با حساسیت بیشتری 
مبادی مرزی را کنترل می کنند و بر 
همین اساس کشف این نوع قاچاق 

بیشتر شده است.«
»بنابراین  کرد:  اضافه  پایان  در  وی 
در  انتظامی  نیروی  حاضر  حال  در 
درباره  بیشتری  با حساسیت  مرزها 
بحث خروج دارو از کشور اقدام و 
برخورد می کند و از خروج داروها 
به صورت مسافرتی جلوگیری می کنند. درعین حال نسبت 
قاچاق معکوس  میزان  ایران،    بازار دارویی  به حجم 

دارو رقم درشتی نیست.«

اخبــار

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تشریح کرد؛

جزئیات سند 
خدمات نوین داروخانه ای

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به آنچه کاهش شدید 
نقدینگی در داروخانه ها خواند، گفت: »در حال حاضر اقتصاد 

داروخانه ها به شدت دچار بحران شده است.«
به گزارش سپید، علی فاطمی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
حجم مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر، گفت: »متأسفانه 
داروخانه ها چهار ماه از مطالبات سال گذشته خود از سازمان بیمه 
سالمت یعنی از آذر تا اسفند سال 97 را دریافت نکرده اند و در 
حال حاضر نزدیک به یک سال است که این بخش از مطالبات 

داروخانه ها از سوی بیمه سالمت پرداخت نشده است.«
وی با بیان اینکه وضعیت پرداخت های سازمان های بیمه گر نسبت به 
سال گذشته بدتر شده است و این موضوع داروخانه ها را به شدت 
تحت فشار قرار می دهد، افزود: »امیدواریم این مسئله به زودی 
حل شده و در خدمت رسانی دارویی به مردم و تأمین داروی 
بیماران مشکلی ایجاد نشود. در حال حاضر اقتصاد داروخانه ها 
به شدت دچار بحران شده است. باید پرسید که کدام کارمندی 
می تواند یک سال حقوقش را از کارفرمایش دریافت نکند، اما 
باز هم ادامه حیات دهد؟ متأسفانه نقدینگی داروخانه ها شدیداً 
کاهش یافته و شرکت های توزیع هم به آن ها فشار وارد می کنند؛ 
به طوری که داروها را در بازه های کوتاه مدت و بعضاً به صورت 
نقدی در اختیار داروخانه ها قرار می دهند. این در حالی است 
که ممکن است یک سال طول بکشد که داروخانه پولش را از 

بیمه ها دریافت کند.«
فاطمی با بیان اینکه روند پرداختی های سال 1398 سازمان بیمه 
سالمت بهتر است،  اما هنوز چهار ماه از مطالبات 97 را نپرداخته اند، 
ادامه داد: »درباره بیمه تأمین اجتماعی وضعیت برعکس است. 
به طوری که پرداختی هایشان در سال گذشته بهتر بود، اما در حال 
حاضر حدود هفت ماه تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها 
دارند. هر دو بیمه وضعیت مناسبی ندارند و زمانی که با مدیرانشان 

صحبت می کنیم، افق خوبی را برایمان ترسیم نمی کنند.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به بسته جدید خدمات 
سالمت در داروخانه ها،   اظهار کرد: »اخیراً وزیر بهداشت سندی 
با عنوان خدمات نوین داروخانه ها را در ابتدای شهریورماه امضا 
کردند که این سند در تاریخ 17 مهرماه ابالغ شد و قرار شده 
یکسری کمیته های استانی در داخل دانشگاه های علوم پزشکی 
شکل بگیرد و یک کمیته کشوری هم در وزارت بهداشت این کار 
را رصد کنند.« فاطمی ادامه داد: »بر اساس بررسی این کمیته ها، 
باید استانداردهای خدمات نوین در داروخانه ها نیز تدوین شود. 
خدماتی همچون پایش شاخص های سالمت در داروخانه ها مانند 
اندازه گیری وزن، BMI یا همان شاخص توده بدنی و پرفشاری 
خون می تواند در داروخانه ها انجام شود. حتی می توان اقدامی 
انجام داد تا برخی موارد تشخیصی در داخل داروخانه ها امکان پذیر 
باشد و اقدامات پیچیده تری مانند مشاوره های تخصصی دارویی 
و... نیز می تواند به داخل داروخانه ها راه یابد که اگر این اقدامات 
در داخل داروخانه ها انجام شود، می توانیم تا حد زیادی عوارض 
ناخواسته داروها را کاهش دهیم.« وی تأکید کرد: »با دخالت 
دادن بیشتر داروساز در فرآیند نسخه پیچی هم هزینه ها به طور 
چشمگیری کاهش می یابد و هم عوارض ناخواسته داروها کمتر 
می شود. البته فعاًل در حال تدوین استانداردهای خدمات نوین 
هستند و تا زمانی که استانداردهای این خدمات مشخص شود، 
این سند قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین باید کمیته ها شکل گرفته 

و استانداردهای خدمات به روزرسانی شود.«

علت قطع صادرات دارو
 از کره به ایران چه بود؟ 

 دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره با بیان اینکه مشکالت بانکی 
باعث قطع صادرات دارو از کره جنوبی به ایران شده است، تصریح 
کرد: »دارو و غذا عمال از مسیرهای تحریمی معاف هستند و مسائل 

بانکی نباید روی واردات این محصوالت تأثیری داشته باشد.«
 به گزارش سپید به نقل ایرنا، پویا فیروزی درباره وضعیت تجارت 
با کشور کره در شرایط کنونی گفت: »بدعهدی بانک های کره 
جنوبی اخیراً صادرات دارو و مواد اولیه دارویی را به ایران با 
مشکل مواجه کرده است و انتظارمان این است که دولت کره با 

حساسیت ویژه ای مسائل بانکی را حل کند.«
واردات  درباره حجم  کره  و  ایران  بازرگانی  اتاق مشترک  دبیر 
دارو از کره گفت: »ما از طریق شکایت شرکت ها متوجه موضوع 
شده ایم ولی در خصوص حجم واردات دارو بهتر است نهادهای 
ذی ربط و مسئول آمار دقیق را ارائه کنند.« فیروزی خاطرنشان 
کرد: »علی رغم غیرقابل قبول بودن کلیت تحریم، دارو و غذا عمال 
از مسیرهای تحریمی معاف هستند و مسائل بانکی نباید روی 
واردات این محصوالت تأثیری داشته باشد.« وی با بیان اینکه 
بدون شک مشکالت بانکی روی تجارت اثرگذاراست، گفت: 
»با این اوصاف احتماالً شاهد کاهش آمار تجاری بین دو کشور 
خواهیم بود و انتظار داریم موانع موجود در حوزه سالمت، دارو 
و مواد غذایی که از تحریم معاف هستند، به زودی از طرف کره ای 

پیگیری و رفع شوند.«

خط قرمز ما در دارو عدم افزایش پرداختی مردم است

عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه 
علوم پزشکی تهران گفت: »برخی از داروهایی که تحت 
پوشش قرار می دهیم داروهایی هستند که نه کارایی و 

بهره وری دارند و نه اثرگذارند.«
به گزارش سپید، مجید داوری در نشست معرفی 1۰ 
روند برگزیده جهانی در سیاست های اقتصاد سالمت 
و در پنل تخصصی هزینه های کالن دارویی در نظام 
سالمت گفت: »برای تجزیه وتحلیل سیاست ها ابتدا باید 
اطالعات و شواهد الزم را تهیه کرد که به ما در شناخت 
مسئله و راه های جایگزین آن کمک کند و درنهایت 
بتوانیم شواهد را به توصیه های قابل اجرا و کاربردی 

تبدیل کنیم دراین باره سخنان خود را آغاز کرد.«
وی افزود: »تمرکز بر داروهای پرهزینه برای نظام سالمت 
به ما نشان می دهد که بخشی از این هزینه ها مربوط 
و  درمانی  روش های  و  داروها  بایوتک،  داروهای  به 
روش های تشخیصی جدیدی هستند که موجب می شوند 
هزینه ها افزایش پیدا کنند. در کنار آن پیر شدن جمعیت، 
شیوع بیشتر بیماری های مزمن، بروز بیماری های بیشتر 

و افزایش انتظارات جامعه برای بهره مندی از داروها و روش های 
تشخیصی و درمانی جدید بر افزایش این هزینه ها اثرگذارند. اما در 
این میان آنچه در مدیریت و کنترل این هزینه ها بسیار مهم است 
تصمیماتی است که سیاست گذاران ما در این زمینه اتخاذ می کنند.«
تصمیمات  خروجی  که  است  مهم  بسیار  »درواقع  گفت:  داوری 
سیاست گذاران با توجه به محدودیت منابعی که در اختیار دارند به 
افزایش سالمت جامعه و بهبود کیفیت و طول عمر بیماران بیانجامد، 
پس سیاست گذاران ضمن اینکه داروهای جدید را می پذیرند و تحت 
پوشش حمایتی خود قرار داده و استفاده از آنها را توصیه می کنند؛ 
باید مباحث مرتبط با وضعیت اقتصادی بیمه ها و بیماران و هزینه 

اثربخش داروها را نیز در نظر داشته باشند.«
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با اشاره به اقداماتی که برای تجزیه وتحلیل سیاست ها انجام 
می شود، تصریح کرد: »بخشی از این اقدامات مربوط به تحقیقات 
خدمات درمانی است که دانش و شواهد را ایجاد می کنند. سه شاخص 
مهم و اصلی برای ارزیابی سیاست ها وجود دارد که یکی از آنها 
اثربخشی داروها و روش های درمانی و تشخیصی جدید است که 
نشان می دهد استفاده از آنها چقدر به بهبود وضعیت بیماران کمک 
کرده است.« وی اظهار کرد: »دومین شاخص، بهره وری است یعنی 
چه هزینه ای برای بهبود وضعیت و افزایش طول عمر بیمار صرف 
شده است و این ورودی و خروجی با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور با یکدیگر تناسب دارند یا خیر. نکته سوم بحث عدالت است 
که باید تمام اقشار جامعه به لحاظ جغرافیایی، جنسیت، گروه ها و 
دهک های مختلف اقتصادی و اجتماعی را در بر بگیرد و بهره مندی 
مناسبی را از بودجه های عمومی در حوزه سالمت برای آنها ایجاد کند.«
داوری با اشاره به راه های مختلف کنترل هزینه ازجمله قیمت گذاری، 

مدل های ارائه خدمت، استفاده مؤثر از داروها و میزان و نحوه پوشش 
ارائه خدمت  ارائه شده گفت: »در بحث مدل های  خدمات درمانی 
آنچه مهم است این است که بدانیم برای بیماران مختلف روش های 
درمانی و الگوهای ارائه خدمتی موجود و به کار گرفته شده کارآمد 
هستند یا خیر، ضمن آنکه هزینه اثربخشی روش های جایگزین نیز 

مورد بررسی قرار بگیرند.«
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی 
تهران تصریح کرد: »در مورد استفاده مؤثر از داروها نیز دوز، قیمت 
و استفاده در موقعیت مناسب است که باید مورد توجه قرار بگیرد. 
عالوه بر این در بحث میزان و نحوه پوشش خدمات درمانی ارائه شده 
آنچه مهم است این است که خدمات ارائه شده هم مؤثر باشند و هم 
کارآمد که تنها در این صورت عدالت توزیعی را نیز به دنبال خواهند 
داشت.« عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه 
علوم پزشکی تهران با انتقاد از این شرایط گفت: »درواقع ما پول 
را هزینه می کنیم، اما به دلیل عدم مراقبت صحیح و نظارت، منابع 
خود را از دست می دهیم. در مورد بیماری های گوشه و MPS که از 
بیماری های متابولیکی یا ذخیره ای ارثی هستند، هزینه های ساالنه این 
دو گروه بیماری 17 و 7 برابر GDP سرانه است . توصیه سازمان 
بهداشت جهانی برای افزایش یک سال طول عمر همراه با سالمتی، 
حداکثر 3 درصد GDP سرانه کشورهاست. برخی داروهای این 
بیماری ها تحت پوشش بیمه ها هستند درحالی که بر روی طول عمر 

و کیفیت زندگی آنها اصاًل تأثیری نداشته است.«
عمر  طول  سال  یک  افزایش  هزینه های  »بررسی  کرد:  اظهار  وی 
هنگفتی می رساند  رقم های  به  را  ما  بیماران  این  با سالمتی  همراه 
که ما را در این حوزه در دنیا بی نظیر می کند. ما برای افزایش یک 
سال طول عمر همراه با سالمتی بیماری MPS هورلر 273 برابر 

برابر،  MPS هورلر شای 122  GDP سرانه، برای 
برای MPS شای 85 برابر و برای گوشه ۴۴ برابر 

GDP سرانه هزینه می کنیم.«
شیرخوارگی  نو  پمپه  بیماری  »در  داد:  ادامه  داوری 
که مایوزایم را استفاده می کنیم که این دارو به دلیل 
هزینه های بسیار باالیی که دارد تحت پوشش بیمه هاست . 
بیمار  به  بیشتر  این دارو حدود پنج سال طول عمر 
اعطا می کند؛ یعنی کودک اگر دارو مصرف نکند در 
حدود دو تا دو و نیم سالگی فوت می کند اما با دارو 
در سن شش تا هفت سالگی از دنیا می رود، اما نکته 
اینجاست که این طول عمر با کیفیت پایین و همراه با 
رنج فراوان هم برای کودک بیمار و هم برای خانواده 
بیمار است، یعنی هزینه باالیی انجام می دهیم اما درازای 

آن رنج می خریم.«
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه 
علوم پزشکی تهران گفت: »در کشورهای دیگر دنیا 
هزینه های این بیماران با هزینه های دارویی آنها متفاوت 
است بدین معنی که نظام سالمت برای این کودکان 
مراقبت های اجتماعی در نظر می گیرند و با راه های جایگزین، شرایطی 
فراهم می کنند تا در دوره ای بیمار زنده است خودش و خانواده اش 

از زندگی لذت ببرند.«
وی افزود: »اگر بخواهم نتیجه گیری کنم باید بگویم ما مدل های ارائه 
خدمات اشتباهی را در نظام ارائه خدماتمان داریم. بسیار تأسف بار 
است که بسیاری از داروهایی که تحت پوشش قرار می دهیم داروهایی 
هستند که نه کارایی و بهره وری دارند و نه اثرگذارند. بسیار بد است 
که ما برای چیزی هزینه می کنیم که هیچ چیزی به دست نمی آوریم.«

داوری تأکید کرد: »پس عاقالنه نیست که اینگونه هزینه کنیم و رنج 
بخریم. بسیاری از داروهایی که امروز تحت پوشش هستند با نگاه 
قرار  پوشش  تحت  دوستانه  انسان  و  خیرخواهانه  و  عدالت طلبانه 
گرفته اند، اما باید بدانیم که بدون کارآمدی امکان ایجاد عدالت وجود 

ندارد. پس الزم است که سیاست گذار ما به کارآمدی توجه کند.«
 عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی 
تهران گفت: »سیاست گذار باید داروهایی را تحت حمایت قرار دهد 
که کارا و مؤثر باشند. فرایند تحت پوشش قرار دادن داروها باید 
شفاف و روشن باشد زیرا گاهی معلوم نیست چرا و با چه منطقی 

اصاًل دارویی تحت پوشش قرار گرفته است.«
به گزارش سالمت نیوز، وی در پایان اضافه کرد: »ما باید از کلینیکال 
بهره  اقتصادی  اثربخشی و مطالعات  بر هزینه  مبتنی  گایدالین های 
ببریم تا سطح سالمت افراد جامعه ارتقا پیدا کند؛ در غیر این صورت 
از  بسیاری  در  نباشند  اثربخشی  هزینه  بر  مبتنی  که  گایدالین هایی 
موارد می توانند گمراه کننده باشند. درواقع ذات و ماهیت بیماری، 
سطح پرداخت آستانه پرداخت میزان اپیدمی بیماری و هزینه ها در 
کشورهای مختلف متفاوت اند که نیاز به گایدالین های کشوری را 

نشان می دهند.«

عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشریح کرد؛

تجزیه وتحلیل هزینه های کالن دارویی در نظام سالمت
برخی از داروهای تحت پوشش، نه کارایی دارند و نه اثرگذاری


