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چكيده
مقدمه
لزوم در دسترس بودن دارو براي بيماران از اولویتهاي نظام سالمت در دنيا بشمار ميرود و با مدیریت صحيح
در واردات دارو و مکمل و استفاده بهينه از منابع با ارتقاء سطح توانایيهاي صنعت توليد دارو باعث سثهولت
دسترسي مردم به دارو خواهد شد.
روششناسي
اطالعات مربوط به واردات عددي و ریالي داروها و مکملها از آمارهاي مربثوط بثه گمثر ایثران و آمارنامثه
دارویي ایران منتشره توسط اداره کل امور دارو جمعآوري شد ،در خصوص روند واردات و تفسير این اطالعات،
 10مصاحبه با مسئولين ،سياستگذاران و مدیران امور دارویي کشور در سالهاي مختلف انجام پذیرفت و بثر
اساس این مصاحبهها و نيز پرسشنامه (حاوي  84سؤال در خصوص نقطه نظرات مصثاحبهشثوندگان) عوامثل
تأثيرگذار بر روند واردات دارو بررسي و تحليل گردید.
يافتهها
در بررسي روند واردات دارو در سالهاي  0911-0931بهطور مشخص نسثبت واردات در سثالهثاي قبثل از
انقالب تا سال ( 0930بر طبق اطالعات ذکرشده بدون مأخذ در سالهاي  0911و  0913ميزان واردات دارو
حدود  31درصد بوده) بهتدریج کاهشیافته و به حدود  4درصد از کل فروش ریالي دارو رسيده است .سپس
این روند بهتدریج افزایشیافته و در سال  0931به حدود  91درصد (و بر اساس تخمين به حدود  81درصثد)
رسيد.
بحث و نتيجهگيري
به نظر ميرسد از مهمترین دالیل تغيير روند واردات دارو و مکمل در طي این سالها بتوان به عثدم انسثجام و
مدیریت صحيح در برخي زمانها اشاره نمود ،ازاینروي برنامهها و سياستها بر مبناي تصميمهاي لحظهاي و
کوتاهمدت اتخاذشده و تعویض مدیران ،اختالفسليقههثا و برداشثتهثاي متفثاوت از قثوانين احتمثاالا باعث
ناکارآمدي در سيستم گردیده است .توجه بيشازحد به توليد در برخي سالها و عدم توجه به آن در زمانهاي
دیگر باع بالتکليفي و عدم بهرهوري صحيح از صنعت دارو و قيمتگذاري نامناسب براي داروها و مکملهاي
توليدي سبب عدم سرمایهگذاري در تحقيقات و توسعه گردیده است .از سایر دالیل ميتثوان بثه عثدم وجثود
راهبرد درازمدت بهخصوص در زمانهاي بحران و محدودیت ارزي براي واردات دارو ،عدم شفاف بودن قوانين
در خصوص واردات دارو ،عملکرد نادرست برخي مؤسسات تکنسخهاي (عليرغم تأسيس صحيح آنها) و عدم

وجود راهبرد درست در افزودن دارو به فهرست دارویي ایران ميتوان نام برد .نکته حائز اهميت دیگر گثرایش
به مصرف داروها و مکملهاي خارجي بوده که از دالیل این گرایش ميتوان به علل مختلف نظير کيفيت برتر
احتمالي داروها و مکملهاي خارجي ،نحوه اطالعرساني داروها و مکملهاي خارجي به اطباء ،گرایش فرهنگي
و رغبت مردم به مصرف کاالي خارجي ،تفکر نادرست کيفيت نازل داروها و مکملهاي توليثد داخثل ،قيمثت
باالي داروها و مکملهاي وارداتي اشاره نمود که این ذهنيت را در مصرفکننثده ایجثاد مثيکنثد کثه داروي
خارجي ازنظر کيفي از داروي توليد داخل بهتر بوده و موجب انگيثزهاي بثراي داروسثازان در توجيثه مصثرف
داروها و مکملهاي خارجي به بيماران ميشود و همچنين منفعت بثاالي داروهثا و مکمثلهثاي وارداتثي بثه
واردکننده این اجازه را ميدهدکه امکان معرفي دارو به طرق مختلف را داشته باشد.
با توجه به قوانين موجود اگر آئيننامهها ،دستورالعملهثاي اجرایثي و تصثميمگيثريهثاي مثدیران در قالثب
برنامهاي درازمدت لحاظ و با تغيير مدیریت ،سثليقه بثر آن حثاکم نشثود ،در ایثن صثورت نظثام سثالمت بثا
شو هاي غيرقابلجبران روبرو نخواهد شد و در یک بستر منظم امر تأمين دارو و مکمثل بثراي آحثاد مثردم
فراهم ميشود و پزشکان و داروسازان و بيماران بثا اطمينثان از کيفيثت و کميثت داروهثا و مکمثلهثاي در
دسترس و بدون نگراني از فقدان و یا کمبود دارو به سر ميبرند .در ضمن پيشنهاد مثيشثود تثا در خصثوص
موارد ذیل یعني نحوه ورود دارو به فهرست دارویثي ایثران ،نحثوه هزینثه تعرفثه گمرکثي و سثود بازرگثاني،
روشهاي تهيه دارو توسط مؤسسات عمومي ،نحوه فعاليثت مؤسسثات تثکنسثخهاي و فوریثتهثاي دارویثي،
مدیریت واردات داروها و مکملهایي که ژنریک بوده و در داخل کشور نيز توليد ميشوند ،مدیریت نسبت بين
واردات دارو به توليد دارو ،شيوه قيمتگثذاري داروهثا و مکمثلهثا و نظثارت بثر مکمثلهثا و واردات آنهثا،
راهبردهاي مشخص و در برخي موارد تجدیدنظر در قوانين ،بخشنامهها و آیيننامهها صورت گيرد.
کليدواژه :واردات دارو ،نظام سالمت ،عوامل تأثيرگذار ،سياستگذاران سالمت ،ایران.

