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چکيده
مقدمه
در سالهاي اخير اكثر كشورهاي توسعهیافته با افزایش هزینههاي دارویي خود مواجه بودهاند) حددود 01-01
درصد) در ایران نيز در طي ساليان اخير هزینههاي دارویدي بدهطدور مدداوم افدزایش پيددا نمدوده اسد و در
4سازمان بيمهاي اصلي كشور در طي سالهاي اخير شاهد افزایش شدید هزینه دارویي بودهایم بدهطدوريكده
ميانگين هزینه دارویي در بخش داروخانهها و بين سالهاي  0931-0931به ميزان  722درصد رشدد داشدته
اس  .این موضوع ما را بر آن داش تا در جه بررسي وضعي پوشش دارویي بيمههدا در كشدور و بدا هدد
تبيين مشکالت دارویي سازمانهاي بيمهگر و بيمهشدگان و راههاي برونرفد از مشدکالت مزبدور بده انادام
تحقيقي در این زمينه بپردازیم.
روششناسي
در راستاي اناام طرح ،این پژوهش به  9مرحله اصلي تقسيم شد:
نخس اطالعات و آمار موجود مربوط به مصر دارو در بيماران سرپایي و بستري و نيز اطالعدات و تاریخچده
سازمانهاي بيمهگر و وضعي تعهدات بيمهاي و بيمههاي تکميلي بهطور رسمي از بيمههاي مختلف دریاف
شد .در مرحله دوم و بهمنظور الگوبرداري مناسب به بررسي نظام بيمدهاي كشدورهاي منتخدب بدا اسدتااده از
جسدتاو در منداب اوليده و نيدز جسدتاو در پایگداههداي اینترنتدي انگليسدي ممانندد ProQuest, Pubmed,
scienceDirect, google Scholarو  )...پایگاههاي فارسي م magiran,SIDو  )...و نيز سای هاي سدازمانهدا و
وزارتخانههاي مرتبط با دارو در كشورهاي مختلف پرداخته شد .در مرحله سدوم و آخدر و بدهمنظدور بررسدي
نظرات خبرگان بيمهاي كشور و بر اساس تاارب كشورهاي موردمطالعه ،پرسشنامهاي مشتمل بر  91سداال
طرح شد و پس از بررسي روایي و پایایي آن به سم و نظر  20نار از خبرگان بيمهاي كشور رسديد مانتخداب
نمونه خبرگان بر اساس روش نمونهگيري قضاوتي بود).
يافتهها
یافتههاي بخش اول مطالعه نشان ميداد كه هزینههاي دارویي در چهار سازمان اصلي بيمهاي بين سالهاي
1381 1311رشد بيش از  722درصدي نشان ميدهد .یافتههاي مرحله دوم درباره نظام بيمهاي كشورهاي
مختلفم 02كشور) در زمينه دارو نشان داد كشورهاي پيشرو در زمينه سالم از مکانيسمهایي براي كنترل
هزینههاي دارویيشان بهره ميبرند .نتایج مرحله بررسي نظرات خبرگان بيمهاي نشاندهنده مطابق نظرات
این خبرگان كشور باتاربه كشورهاي موفق درزمينه سالم بود.
بحث و نتيجهگيري

كشورهاي مختلف بهخصوص كشورهاي پيشرفته جه ساماندهي ،مااهيمي مانند قيم گذاري داروهاي
جدید ،داروهاي بيمارستاني ،داروهاي  ،OTCكنترل مصر داروها ،مشارك بيماران در هزینهها و غيره،
برنامههاي موردنظر خود را تدوین و اجرا ميكنند .م هذا در عموم كشورها جه گيري این برنامهها به سم
توسعه خدمات دارویي ،كاهش هزینههاي دارویي و كنترل منطقي مصر دارو در چارچوب نظام بهداشتي
درماني هدای ميگردد .در بررسي نظام بيمهاي و سياس هاي جاري در ميهن عزیزمان ،نيز شواهدي به
لحاظ روشها و ساختارها از مااهيم فوق مالحظه ميگردد ،لکن در عمل بسياري از فرآیندهاي طراحيشده یا
مورداستااده قرار نميگيرند و یا بهطور ناكامل اجرا ميشوند .رشد هزینههاي دارویي در كشور خود
نشاندهنده این موضوع اس  .درنهای بر اساس نظرات خبرگان بيمهاي كشور و نيز مطالعه  02كشور
منتخب و موفق ازنظر بيمهاي دارو در دنيا مكه داراي حمای حداكثري از جمعي تح پوشش خود بودند)
پيشنهادهاي ذیل ارائه ميشود:
 .0تح پوشش بيمه قرار گرفتن همه افراد جامعه طبق ماده  93قانون پنام توسعه ،تا هر ایراني بدهمحد
تولد مشمول قانون بيمه همگاني باشد منهای این كار كه منطبق با قانون اساسي و شرع مقدس اسالم اسد
موجب ایااد عدال و برابري در نظام جمهوري اسالمي ایران خواهد شد).
 .0ایااد كميته تدوین سياس هاي ملي بيمهاي دارو م )National Drug Insurance Policyتا كليه تصميمات
حوزه دارو در قالب این سياس ملي باشد.
 .9ادغام سياس گذاري ورود دارو و بيمه شدن آن با تشکيل كميتهاي مشترک و با در نظدر گدرفتن مباحد
علمي مداروسازي ،داروسازي باليني ،اقتصاد دارویي و محاسبات بيمهاي و )...
 .2ایااد كميته  HTAكشوري بر اساس استانداردهاي بينالمللي جه شمول تعهدات بيمهاي
 .2نظام قيم گذاري دارو بر اساس تلايق روشهاي موجود در دنيا و بومي كردن آن تا داروهاي باكيايد در
قيم مناسب در دسترس آحاد مردم قرار گيرند.
 .6ایااد بيمههاي مکمل دارویي جه پوشش سطح باالتر خدمات دارویي آحاد مردم
 .7ایااد مناقصه جه خرید عمده و كالن در حوزه توليد و واردات دارو
 .3بستهبندي بالک و بيمارستاني جه صرفهجویي و كاهش هزینههاي دارویي
 .3چانهزني بر اساس بيمه شدن و حام خرید كاال توسط شوراي عالي بيمه
 .01ایااد نظام متمركز بودجه دارویي در شوراي عالي بيمه
 .00ایااد فرانشيز پلکاني جه پوشش بهتر بيماريها با اولوی باالتر مبيماريهاي مزمن) و سطح
پایين خدمات جه برخي از بيماريها با اولوی كمتر و همچنين خروج برخي اقدالم غيرضدروري مداروهداي
 )OTCاز ليس تعهدات بيمهاي
كليدواژه :نظام بيمهاي ،دارو ،سازمانهاي بيمهگر ،بيمهشدگان ،ایران.

