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چکيده
مقدمه
«مستندسازي نظام نوین دارویي» کشور سعي در مرور وضعيت نظام دارویي ایران قبل و بعد از اجرراي طرر
ژنریک دارد« ،نام ژنریک» مهمترین رکن «نظام نوین دارویي» بوده و ارزان شدن ناگهاني و قابلتوجه قيمرت
داروها در سالهاي اول تحفه بسيار ارزشمند این تحول بوده و کام نظام را تا مدتها شيرین نموده است.
روششناسي
در این طر نخست با جمعآوري اسناد و مدارک مستند قابل استحصال در دوره مطالعه و توضيحات ،خاطرات
و اظهارات مقامات ،مدیران و مسئوالن دستاندرکار سعي در بررسي روند نظام دارویري ایرران ترا پایران دهره
 1931داشته است .متأسفانه به دليل گذشت بيش از سه دهه از زمان شروع اجراي نظام نوین دارویي کشرور
دسترسي کامل به مدارک مستند و قابلارائه مقدور نگردید .در مصاحبههاي برهعمرلآمرده برا افرراد مختلر
عليرغم درگير بودن مستقيم برخي از این افراد با تصميمگيريها یا اعمال و اجراي ضوابط ،مواردي از اظهارات
غير شفاف و در برخي موارد مغایر با آنچه در عمل اتفاق افتاده مالحظه گردید کره ایرن امرر صررفا بره دليرل
گذشت زمان و عدم یادآوري صحيح واقعيات اجرایي بوده است .با توجه به ایرن ایرراد اجتنرا ناپرذیر ،سرعي
گردید صحت نتيجه گزارش حتياالمکان با تکيه بر اظهارات و توضيحات چند نفر از مسئوالن محترم در یک
موضوع واحد ارزیابي ،اثبات و سپس تقریر گردد.
يافتهها
براي درک بيشتر و بهتر از وضعيت نظام نوین دارویي ایران ،نظرام دارویري ایرران قبرل از انقرال شرکوهمند
اسالمي در قالب  13عنوان بدین شر توصي گردید :تصویب قوانين و مقررات مرتبط با دارو ،آزمایشگاههاي
کنترل دارو و غذا ،شکلگيري و وظای اداره نظارت فنري اداره دارو ،ثبرت دارو در ایرران ،کميسريون قرانوني
ساخت و ورود (ماده  )01با توجه به قانون سال  ،1991توزیع دارو ،صنعت داروسازي ایران ،تأمين دارو توسط
مؤسسرات دولتري و عمرومي ،واردات دارو ،رونرد مصررف کرل دارو در ایرران در سرالهراي ،1931-1933
قيمتگذاري داروهاي توليدي ،تفکيک مالکيت و مسئوليت فني داروخانره در زمران وزارت دکترر شراه قلري،
تشکيل سازمان غذا و دارو در سال  ،1933تقسيم در سال  ،1933جامعه و انجمن داروسازان ایران ،تبليغرات
دارویي قبل از  A.B.C.Dبندي داروها به گروههاي اجراي نظام نوین دارویي ،نتایج نظرسنجي از سؤاالت -11
 1پرسشنامه و نظام نوین دارویي ایران در بعد از انقرال در قالرب  09عنروان بردین شرر تقرریظ گردیرد:
چگونگي پيدایش و اجراي طر ژنریک ،مباني قانوني طر ژنریک ،نظام نوین دارویي کشور یا طرر ژنریرک،
ستاد عالي دارو ،فهرست داروهاي ژنریک ،توليد داروهاي ژنریک ،کميسيون قانوني سراخت و ورود دارو (مراده
 ،)01شوراي بررسي و تدوین فهرست دارویي کشور ،دفتر هماهنگي و برنامهریزي ،آمارنامره دارویري کشرور،

محدودیتهاي ارزي و سهميهبندي ،واردات متمرکز ،توزیع متمرکز ،ستادهاي توزیع دارو ،تملک کارخانههاي
چندمليتي ،تبليغات دارویي و معرفي " نظام ژنریک" ،تبليغات دارویي بعد از اجراي نظام نوین دارویي ،مرکرز
اطالعات دارویي ،مجله دارو و درمان و  ،..قيمتگذاري داروهرا ،داروخانرههراي دولتري ،فوریرتهراي دارویري
(هاللاحمر ،مراکز تکنسخهاي و فوریتهاي دارویي) ،قوانين دارویي ،معاونت دارویي و سازمان غذا و دارو.
بحث و نتيجهگيري
آنچه نظام دارویي را از ابتدا در بستر اجرایي ارائه کرده است ،مجموعهاي از قوانين و دستورالعملهایي اسرت
که تابهحال مورداستفاده مدیران اجرایي قرار گرفته است ،لکن در برخي از قسمتهاي تصميمگيري خارج از
چارچو فوق و مولود ذهنيت مدیران مربوطه به لحاظ احساس نياز آنها و یا نوع قرائت آنهرا از قروانين و
مقررات بوده است که در این طر مجموعه مستندات قانوني نظام دارویي کشور کره پشرتوانه اجرراي نظرام
مزبور است در کنار تجربيات و نظرات مدیران و مسئولين اجرایي در ادوار مختل بهعنوان قوانين و مقررات،
بدون هيچگونه قضاوت و پيشداوري ارائه شده است و یک مجموعه مرنظم و شرکل یافتره از نظرام دارویري
کشور جمعآوري شده است.
كليدواژه :مستندسازي ،نظام نوین دارویي ،دارو ،سياستها ،ایران.

