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خالهص گزارش سي و ين جلسه شوراي آيندهن گاري و نظرهيرپدازي سالمت فرهنگستان علوم زپشكي هوري اسالمي اريان
جنپ شنبه 3191/9/72

الف) مقدهم :
نظام سالمت ،موظف است سالمت و جنبه هاي فردي و ابعاد اقتصاادي ،اجتااا ، ،فرهن،ا  ،سياسا و معناوي
مربوط به آنرا مورد توجه قرار دهد ،و با سياست،ذاري ،اولويتبندي ،برنامهريزي و هدايت و كنترل خادما زمم باراي
ارتقاء سالمت ،جهت جلب ا،تااد مردم تالش كند.
ا،تااد داراي ساختار ،سطوح و اجزاي مختلف است كه ،الوه بر توجه به ابعااد خخصايت و فاردي ،باي ات باه
ممينه هاي فرهن ،و اجتاا ،نيز هازمان توجه خود .ا،تااد يك مقوله روانشناخت  -اجتاا ،است و در هااه ابعااد
مندگ ان ان نقش دارد .و ا،تااد اجتاا ،مهاترين ركن سرمايه اجتاا ،و ،امل ماثرر در ذاذيرش هاادل و نظا
اجتاا ،و تقويت سرمايه اجتاا ،است.
در رويكرد بامار سالمت و ورود نظام سالمت براي كنترل بامار سالمت در چهار مرحله ،خريد خدمت ،تقاضا باراي
دريافت ،مراجعه براي دريافت و دريافت خدمت تعريف م خود .يك ام موضاو،ا مها و اررگاذار بار باامار ساالمت
فرآوردههاي داروي است .در تحليل مثلفههاي مربوط به توليد و مصرف دارو، ،الوه بر توليدكنندگان دارو ،نقش جامعه
ذزخك به ويژه گروه ذزخكان ب يار برج ته است ،ذزخكان در هر چهارمرحله بامار سالمت و دارو تأرير قابال مالحظاه
دارند .هاچنين اين گروه بدليل مقبوليت اجتاا ،و موقعيت حرفاهاي ام ،وامال كليادي در ا،تاادساامي و انايناان
بخش جامعه مح وب م خوند.
در حال حاضر ،مبالغ قابل توجه ام بودجه و سرمايههاي كشور صرف امور دارو و درمان م خود .و بنظر م رساد
بامار ناذايداري براين امر حاك است ،در وارد كردن ،انتخاب ،تجويز و مصرف دارو خاهد نا به سامانيهاي ه اتي  .هار
چند در سامان بخش اين فرآيند مثلفههاي متعدد مثل ،توليدكنندهها ،واردكنندهها ،راهنااهاي باالين  ،منشاور حقاو
بيااران ،سياستها ،استانداردهاي مل  ،سيااي بيااريها ،و ذارهاي مقتضيا فردي بيااران مورد تأكيد ه تند .ول نقش،
وظيفه و اهايت جامعه ذزخك كشور ب يار اساس است.
در رابطه با بحث توليد و مصرف دارو در كشور فرمايشا مقام معظ رهبري راهنااي ،ال و راه،شاي مناسب
براي ذاسخ به انتظارا مردم و برون رفت ام اين مشكل است ،ايشان توليد داخل  ،كار ايران و سرمايه ايران را ماورد
تأكيد قرار م دهند و حاايت ها،اان را ام اين مه م خواهند و به هاه ماردم خطاب م كنند كه به سات مصرف
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توليدا داخل بروند ،و در اين خصوص وظيفه دست،اههاي حكومت و دولت را مضاا،ف ما دانناد .ام تولياد كنناده
داخل  ،چه مدير ،چه كارگر ،چه سرمايهگذار م خواهند بر اساس اخاره دين مقدس اسالم كار را با كيفيت ارائه دهند.
هاچنين در كاركرد ارربخش نظام سالمت ،قوانين و راهبردهاي كالن وجاود دارد .و سياساتهاي كلا ساالمت
ابالغ مقام معظ رهبري در خصوص دارو و درمان ،راهبرد كالن و گرهگشاي راهبردي اين چالش م باخد .بناابراين
براي حل اين مشكل ،وظيفهمندي ها،ان و تكليف ،اوم در اجراي سياستهاي كل ساالمت ابالغا مقاام معظا
رهبري ،به ويژه بند  5سياستها ،فعالتر خدن نظام سالمت و نقش آفرين جامعه ذزخك در حاايت ،الا ام تولياد و
مصرف فرآوردههاي داروي و تجهيزا ذزخك داخل ضرور اجتنابناذذير م باخد.
فرهن ،تان ،لوم ذزخك جاهوري اسالم ايران ،با درك ذيچيدگ بحث دارو و درماان در كشاور و ا،تقااد باه
تواناندي هاي موجود براي مقابله و حل چالشهاي ب يار بزرگتر و باور به تأرير مشاركت و هاكاري بين بخش به ،نوان
يك اصل مه در ذيشبرد كارها ،هاچنين وظايف و اهداف تعريف خده سااممان خاود ،جل اه سا و خشا خاوراي
آيندهن،اري و نظريه ذردامي سالمت را به موضوع "راهكارهاي ارتقاء ا،تااد جامعه ذزخك به داروهاي تولياد داخلا "
اختصاص داد .در اين نش ت كه با حضور رياست فرهن ،اتان و  22نفار ام ،ا،ضااي خاوراي آينادهن،ااري ،ا،ضااي
گروههاي ،لا ،لوم بالين و ،لوم داروي فرهن ،اتان ،لاوم ذزخاك  ،م انولين ارخاد اماور دارو و درماان ومار
بهداخت ،توليدكنندگان و وارد كنندگان دارو و تعدادي ام اساتيد فرهيخته ،لوم داروي و ذزخاك  ،نااينادگان مجلا
خوراي اسالم ايران و م نولين سابق داروي كشور ،رأس سا،ت  8صاب روم ذان خانبه  99/9/22در محال ساالن
اجتاا،ا فرهن ،تان برگزار خد .ذ

ام استااع گزارش سه نفر ام م نولين ارخد ذزخاك و دارويا كشاور ،بحاث و

مذاكره حاضران صور گرفت.
چكيده حاضر به قصد تهيه ذيش نوي

خالصهاي براي جاعبندي نتااي بحثهااي جل اا مرباوط باه موضاوع

"راهكارهاي ارتقا ا،تااد جامعه ذزخك به داروهاي توليد داخل " در قالب چالشهاي اصل و راهبردهاي كل تهيه خده
است .در اين نوختار لي ت ذيشنهادها و چالشهاي مطرح خده در جل ه س و خش آمده است .خالصاه نهااي بعاد ام
برقراري جل ه و انجام بحثهاي تكايل و تأييد ذينفعان منتشر و در اختيار م انولين مرباوط در امار دارو و درماان و
سالمت كشور قرار مي،يرد.
ب) موضوع:
راهكارهاي ارتقاء ا،تااد جامعه ذزخك به داروهاي توليد داخل
ج) محوراهي اصلي بحث:
 .1ارزيابي كيفيت داروهاي توليد داخل بر پايه مستندات مبتني بر شواهد
 .2نقش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در تقويت اعتماد پزشكان در مصرف داروهاي داخلي
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 .3نقش پزشكان در ارتقاء اعتماد جامعه پزشكي به داروهاي توليد داخل

د) چالشهاي اصلي:
 .1بامار ناذايدار در وارد كردن ،انتخاب ،تجويز و مصرف دارو در كشور.
، .2دم توجه هاه جانبه و كامل دولت و م نولين مربوط به هاه مثلفههاي تأريرگذار در ساامانبخشا فرآيناد
دارو.
، .9دم تبيين مناسب نقش ،وظيفه و اهايت جامعه ذزخك در رفع چالشهاي ذيش روي نظام سالمت در بخاش
دارو.
، .2دم حاايت ،ال كاف و فعال ام توليد و مصرف فرآوردههاي دارويا و تجهيازا ذزخاك داخلا توسا
جامعه ذزخك و نظام سالمت كشور.
، .5دم درك كامل و استفاده ام توانانديهاي موجود و نقاط قاو و فرصاتهااي موجاود باراي مقابلاه و حال
چالشهاي ذيش رو در توليد ،واردا ، ،رضه ،تجويز و مصرف دارو در كشور.
، .6دم اهتاام كاف براي بهبود ن،رش و ارتقاء باور در متوليان و دست اندركاران دارو و درمان در حاايت نلب
و جلب مشاركت مردم و هاكاري بين بخش براي فايق آمدن بر مشكال موجود.
، .2دم بهره گيري كامل متوليان و دست اندركاران دارو و درمان كشو ام قوانين و راهبردهاي كاالن موجاود ام
جاله سياستهاي كل سالمت براي كاركرد ارر بخش نظام سالمت.
، .8دم اهتاام كاف به احياء و اجراي نرح ژنريك به ،نوان تحول ،ظي در خصوص دارو در كشور.
 .9تهاج خركتهاي بزرگ داروي دنيا و برخ واردكنندگان ،هدف قرار دادن توليد و كيفيت داروي توليد داخل .
 .11ورود ،تجويز و مصرف غيرمنطق داروهاي غير ضرور در كشور.
، .11دم توجه كاف به رابطه تقويت نظام توليد داخل داروي با ميزان داروهاي تقلب .
، .12دم توجه كاف به رابطه ذايين ن،اه داختن قيات دارو به خكل غيرمنطق و توسعه كاا و كيفيات دارو در
كشور.
 .19رخد كاهش سه بامار داروهاي توليد داخل و افزايش سه واردا ام دارو در سالهاي اخير.
 .12كاف و جامع نبودن سياستها براي انجام وظايف و مأموريتهاي ساممان دارو و غذا.
 .15تاايل داروخانهها به فروش داروهاي واردات بدليل سودآوري بيشتر.
، .16دم كارآمدي كامل نظام آمومخ براي تربيت داروسامهاي ذاسخ،و با رويكرد ژنريك.
، .12دم تاايل و اهتاام اغلب استادان براي تربيت و ترغيب دانشجويان ذزخك به تجويز و استفاده ام داروهااي
ژنريك ايران .
 .18نامناسب بودن ب تهبندي داروها در برخ موارد.
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 .19وجود باورهاي نادرست فرهن ،در ارائه دهندگان خدما سالمت و مردم درخصوص مصرف دارو.
 .21وجود تعاريف متفاو ام كيفيت دارو ام نظر م نولين و دست اندركاران نظام سالمت.
 .21وجود ذارهاي ام كاستيها و نارسائيها و تأخير در تدوين راهنااهاي بالين .
، .22دم مداخله و مشاركت توليدكنندگان و خركتهاي داروي در تدوين راهنااهاي بالين .
 .29حضور برخ افراد درگير در توليد ،واردا  ،فروش و درآمد بامار دارو در تصاي گيري مرباوط باه نظاام دارو و
درمان.
 .22اختصاص يارانه به داروهاي برند و برخ خركتهاي خاص.
، .25دم تعامل مناسب بين سنديكاي داروسامان ايران با جامعه ذزخاك باه وياژه ذزخاكان بخشاهاي دولتا و
خصوص .
، .26دم حضور موفق صادرا داروهاي توليد داخل در بامار داروي كشورهاي دي،ر به ويژه كشورهاي ها ايه.
، .22دم اهتاام كاف در اجراي سياستهاي كل  ،اقصاد مقاومت  ،برنامههاي مل و برخ فرمايشا مقاام معظا
رهبري در رابطه با نظام سالمت و بخش دارو و درمان كشور.
 .28حاايت ناكاف ام خركتهاي توليدي در مقاي ه با حاايت ام خركتهاي واردكننده دارو.
 .29دغدغه جهتگيري نب سنت به مصرف داروهاي صنعت (خياياي ) به جاي داروهاي گياه .
پيشنهاداهي كلي :
 .1در سامان بخش فرآيند دارو ،بايد هاه مثلفهها مثل :توليدكنندگان ،واردكنندهها ،راهنااهاي بالين  ،منشاور
حقو بيااران ،سياستها ،استانداردهاي مل  ،سيااي بيااريها ،مقتضيا فردي بيااران بطور نظام مند ،ماورد
توجه و تأكيد قرار گيرد.
 .2نقش ،وظيفه و اهايت جامعه ذزخك در سامان بخش فرآيند دارو ،توس متوليان سالمت كشاور تبياين و
تعريف خود.
 .9بايد فرمايشا مقام معظ رهبري و تأكيد ايشان بر توليد داخل  ،كار ايران  ،سرمايه ايران و حاايت ها،ان
ام اين موضوع به ،نوان راهنااي ،ال برون رفت ام اين مشكل و سامان بخشيدن به فرآيند دارو در كشور
تعيين و اجراي گردد.
 .2در كاركرد ارر بخش نظام سالمت ،قوانين و راهبردهاي كالن موجود ،سياستهاي كل سالمت ابالغ مقام
معظ رهبري ،گره گشاي راهبردي مشكال دارو و درمان كشور است.
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 .5فعالتر خدن نظام سالمت و نقش آفرين جامعه ذزخك در حاايت ،ال ام توليد و مصارف فارآوردههااي
داروي و تجهيزا ذزخك داخل براي برون رفت ام چاالش موجاود نياممناد باامبين و تقويات سااختار و
مأموريتهاي ومار بهداخت است.
 .6توانانديهاي زمم براي مقابله و حل چالشهاي موجود در بحث دارو و درماان در كشاور وجاود دارد .نظاام
سالمت بايد ام نقاط قو و فرصتهاي موجود استفاده كند.
 .2تقويت باور و ا،تقاد م نولين و متوليان امور دارو و درمان كشور به تأرير مشااركت ماردم و هاكااري باين
بخش در فايق آمدن بر مشكال موجود اصل مه و نياممند توجه ويژه است.
 .8در سياستهاي كل سالمت ابالغ مقام معظ رهبري به ژنريك و سط بندي ،نايت بيشتري خده است و
زمم است م نولين امر به اين مه با تأكيد بيشتري بپردامند.
 .9بحث و گفت،و و نقد م ايل دارو و سالمت بهترين خيوه ايجاد هادل و هاكاري بين بخشهاي مختلف و
كليد موفقيت برنامهها است.
 .11ومار بهداخت بايد در امر كنترل داروها در بامار مصرف اهتاال بيشتري ناايد.
 .11در امور داروي سي ت نظارت بايد تقويت خود و با متخلفين برخورد و مجاما خوند.
 .12حركت م نولين و دست اندركاران كشور در م ير فرمايش مقام معظ رهبري براي تحقق اقتصاد مقااومت
،امل تأريرگذار مه بر چالش دارو در كشور است.
 .19براي تشويق سرمايهگذاري در بخش توليد دارو در داخل بايد سام و كارهاي مناسب ايجاد و روند ساودآوري
غيرمنطق در واردا اصالح خود.
 .12براي ت هيل در انجام وظايف و مأموريت ساممان غذا و دارو در صور لزوم ،سياساتهاي موجاود اصاالح و
مصوبا قانون مورد نيام ام سوي ومار بهداخت ذيشنهاد خود.
 .15اصالح نظام آمومش ذزخك  ،راهبرد مه در اصالح نظام داروي كشور است.
 .16زمم است در حلقههاي منجيره درمان ،رسالت و جاي،اه دقيق ذزخك تبيين و تعريف خود.
 .12ارتقاء سواد سالمت مردم و اصالح فرهنگ مصرف دارو در جامعه بايد در اولويت برنامههاي نظام سالمت و
كشور قرار گيرد.
 .18در ا،تاادسامي ن بت به مصرف داروهاي توليدي داخل ،برنامه فراگير كشوري تدوين و اجرا خود.
 .19در تدوين راهنااهاي بالين و برنامه جامع نظار بر اجراي آن توس ومار بهداخت ،درمان ت ريع گردد.
 .21با هااهن ،و هاكاري هاه بخشهاي مرتب  ،مبارمه جدي براي جلوگيري ام ورود كلياه اقاالم قاچاا باه
كشور به ويژه اقالم داروي و تجهيزا ذزخك در اولويت اقداما قرار گيرد.
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 .21ومار بهداخت با نظار فراگير داروهاي بدون كيفيت را ام بامار جاعآوري و در خصوص افزايش انال،اا
داروي مورد نيام مردم اقدام ناايد.
 .22ومار بهداخت فهرست داروها را ا،الم و تجويز خارج ام دستور را مورد ذي،رد قرار دهد.
 .29ساممان غذا و دارو ،نظام ذزخك و ومار بهداخت و درماان باراي اصاالح تعرفاههاا ذيشانهاد زمم را باه
كاي يون بهداخت مجل

ارائه دهند.

 .22سياست فروش دارو به متقاضيان بدون ن خه اصالح و در اين ممينه م ير قوانين و برنامههااي بامدارناده و
تشويق تعيين و اجراي خود.
 .25توسعه نظام مراقبت مطلوب و تقويت آن در امر سامان بخش به سي ت داروي كشور ب يار ضروري است.
 .26دزيل تاايل به مصرف داروي خارج نياممند بررس گ ترده و دقيق ذژوهشا اسات و ايان امار باياد در
اولويتهاي ذژوهش مراكز و ساممانهاي مربوط قرار گيرد.
 .22در حومه حالل براي دارو فضاي مناسب وجود دارد و م نولين بايد ام فضاي موجود بطور مطلاوب اساتفاده
كنند.
 .28ومار بهداخت بايد در جهت ساامان بخشايدن باه فرآيناد دارو ام محال مناافع ارمش افازوده دارو برناماه
مشخص تعريف ناايد.
 .29انالع رسان ام وظايف توليدكنندگان است .بايد به نور ،ال انالعرساان در برناماههااي توليدكننادگان
تعريف و اجرا خود.
 .91صنعت داروسامي ام افتخارا مل است و ام استانداردهاي قابل قبول برخوردار اسات و باياد تقويات تولياد
داخل را به ،نوان حك ،ال كني .
 .91سنديكاي توليدكنندگان دارو انتظارا خود را به كاي يون بهداخت مجل

ارائه دهند.

 .92براي دستياب به اهداف تروي داروي توليد داخل بايد موضوع بطور جامعتر و با مبناا قاراردادن سياساتهاي
كل بصور هاه جانبه بحث و بررس خود.
 .99استفاده ام اقالم داخل وظيفه ها،ان است و با ذذيرش مشكال موجود ،ها،ان ام توليد و مصرف اقاالم
داخل حاايت كني .
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