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دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﯿﻠﻔﺮوﺷﺎن
ﻣﻘﺪﻣــﻪ :ﻟــﺰوم در دﺳــﺘﺮس ﺑــﻮدن دارو ﺑــﺮای ﺑﯿﻤــﺎران از اوﻟﻮﯾﺘﻬــﺎی ﻧﻈــﺎم ﺳــﻼﻣﺖ در دﻧﯿــﺎ ﺑﺸــﻤﺎر ﻣــﯽ رود و ﺑــﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻـﺤﯿﺢ در واردات دارو و ﻣﮑﻤـﻞ و اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨـﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺎ ارﺗﻘـﺎ ﺳـﻄﺢ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دارو
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ دارو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺘــﺪ :اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ واردات ﻋــﺪدی و رﯾــﺎﻟﯽ داروﻫــﺎ و ﻣﮑﻤــﻞ ﻫــﺎ از آﻣــﺎر ﻫــﺎی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﮔﻤــﺮک اﯾــﺮان و
آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ داروﯾﯽ اﯾـﺮان ﻣﻨﺘﺸـﺮه ﺗﻮﺳـﻂ اداره ﮐـﻞ اﻣـﻮر دارو ﺟﻤـﻊ آوری ﺷـﺪ ،در ﺧﺼـﻮص روﻧـﺪ واردات و ﺗﻔﺴـﯿﺮ اﯾـﻦ
اﻃﻼﻋــﺎت 51 ،ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ ﺑــﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ  ،ﺳﯿﺎﺳــﺘﮕﺬاران و ﻣــﺪﯾﺮان اﻣــﻮر داروﯾــﯽ ﮐﺸــﻮر در ﺳــﺎل ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻧﺠــﺎم
ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑــﺮ اﺳــﺎس اﯾــﻦ ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ ﻫــﺎ و ﻧﯿــﺰ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ )ﺣــﺎوی  48ﺳــﻮال در ﺧﺼــﻮص ﻧﻘﻄــﻪ ﻧﻈــﺮات ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن( ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ روﻧﺪ واردات دارو ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﺘــﺎﯾﺞ :در ﺑﺮرﺳــﯽ روﻧــﺪ واردات دارو در ﺳــﺎل ﻫــﺎی  1355ﺗــﺎ  1390ﺑﻄــﻮر ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﺴــﺒﺖ واردات در ﺳــﺎل ﻫــﺎی
ﻗﺒــﻞ از اﻧﻘــﻼب ﺗــﺎ ﺳــﺎل  ) 1371ﺑﺮﻃﺒــﻖ اﻃﻼﻋــﺎت ذﮐــﺮ ﺷــﺪه ﺑــﺪون ﻣﺎﺧــﺬ در ﺳــﺎﻟﻬﺎی  1356و  1357ﻣﯿــﺰان
واردات دارو ﺣــﺪود  70درﺻــﺪ ﺑــﻮده( ﺑﺘــﺪرﯾﺞ ﮐــﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ و ﺑــﻪ ﺣــﺪود  8درﺻــﺪ از ﮐــﻞ ﻓــﺮوش رﯾــﺎﻟﯽ دارو رﺳــﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و در ﺳـﺎل  1390ﺑـﻪ ﺣـﺪود  36درﺻـﺪ )و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺨﻤـﯿﻦ ﺑـﻪ ﺣـﺪود
 40درﺻﺪ( رﺳﯿﺪ.
ﺑﺤﺚ :ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ واردات دارو و ﻣﮑﻤﻞ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﺎن ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،از اﯾﻦ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪ ای و ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺪﯾﺮان ،اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن در زﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
و ﻋﺪم ﺑﻬﺮه وری ﺻﺤﯿﺢ از ﺻﻨﻌﺖ دارو و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .از ﺳﺎﯾﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد راﻫﺒﺮد درازﻣﺪت ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎن ﻫﺎی
ﺑﺤﺮان و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارزی ﺑﺮای واردات دارو ،ﻋﺪم ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺧﺼﻮص واردات دارو ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای )ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﺤﯿﺢ آﻧﻬﺎ( و ﻋﺪم وﺟﻮد راﻫﺒﺮد درﺳﺖ در اﻓﺰودن دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﺤﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﻃﺒﺎء ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﻏﺒﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎزل داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ را در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ داروی ﺧﺎرﺟﯽ
از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ از داروی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﺮای داروﺳﺎزان در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺎﻻی داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪه اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ دارو
ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﮔﺮ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
درازﻣﺪت ﻟﺤﺎظ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺸﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﻮک ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان
روﺑﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﻈﻢ اﻣﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮای آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ و ﭘﺰﺷﮑﺎن و داروﺳﺎزان و ﺑﯿﻤﺎران
1

ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی در دﺳﺘﺮس و ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻓﻘﺪان و ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد دارو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در
ﺿﻤﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ذﯾﻞ :ﻧﺤﻮه ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان  ،ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ و
ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،روﺷﻬﺎی ﺗﻬﯿﻪ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای و ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی داروﯾﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واردات داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ژﻧﺮﯾﮏ ﺑﻮده و در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ واردات
دارو ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ،ﺷﯿﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ و واردات آﻧﻬﺎ ،راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

2

ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ

ردﯾﻒ

ﺷﺮح

ﺗﺎرﯾﺦ

1

ﺷﺮوع ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮح

ﺗﯿﺮﻣﺎه 1390

2

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺮوﭘﻮزال ﻃﺮح

ﺗﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 1390

3

ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺮارداد اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

ﻣﻬﺮﻣﺎه 1390

4

ﺷﺮوع اﺟﺮای ﻃﺮح

1390/8/1

5

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت )ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  30ﺟﻠﺴﻪ( ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح )ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ آذرﻧﻮش ،آﻗﺎی ﺟﻤﺎﻟﯽ
ﺑﺤﺮی ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﺴﺮو ﺑﯿﺎﺗﯽ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺎدری و ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ اﻧﺎرﮐﯽ(:
 -1ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری
 -2ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺎ
 -3ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﻮاﻻت ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺎ
 -4ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ
 -5ﻣﺮور اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه

6

ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ

1390 /11/25

7

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن و اراﺋﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر

1390/12/9

8

اﺟﺮای اوﻟﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

1391/2/17

9

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح

1391/7/18

10

اراﺋﻪ دوﻣﯿﻦ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر

آﺑﺎن ﻣﺎه 1391

11

ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری

دی ﻣﺎه 1391

12

ﺑﺮﮔﺰاری  7ﺟﻠﺴﻪ در ﮔﺮوه داروﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺮوه داروﯾﯽ

از آذر ﻣﺎه 1391

13

اﻧﺠﺎم آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

1391/11/30

14

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ

1391/12/25

15

اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﯽ

 28ﺧﺮداد 1392

3

ﻣﻬﺮﻣﺎه  1390ﺗﺎ
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 1391

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ از واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺑﻮده ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو و ﻣﮑﻤﻞ در ﺟﻬﺎن و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﻦ آوری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ،ﺟﻬﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن دارو و
ﻣﮑﻤﻞ  ،ﺗﺎﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات ،ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت و اﻫﺪاف ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دارو ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ روی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان روﻧﺪ واردات را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داد ،ﺗﺎ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه وری ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل
واردات دارو و ﻣﮑﻤﻞ ،ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص اﺻﻼح اﯾﻦ روﻧﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  pubmedﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی
” “pharmaceutical”, “import”, “economyاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ای از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﻧﯿﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارو اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺼﻮرت
ورود داروی ژﻧﺮﯾﮏ از ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا و ورود دارو ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮان ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ، (Kesselheim, 2008ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﻧﺒﻮده و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﺟﺎزه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داروﻫﺎ را در ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .راه ﮐﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ و آزادﺳﺎزی آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو و ﻧﯿﺰ
آﻣﺎدﮔﯽ ورود ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ واردات دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ) .(Barouni, 2012ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺗﺨﺎذ
ﺷﺪه در ﻗﺒﺮس ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دارو ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ دارو در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ و
از اﯾﻦ روی واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻫﺴﺘﻨﺪ ) .(Merkur, 2012راه ﮐﺎر واردات ﻣﺠﺪد دارو در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی داروﯾﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪ،
) ،(Kyle, 2008دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق و ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ راه ﮐﺎرﻫﺎ و
راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﺪه Trade-Related Aspects of Intellectual Property
) Rights (TRIPSدر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ).(Wilson, 2012
• ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺳﯿﺮ و روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ واردات اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ورود
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن داروﺳﺎزی ،دارو ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن
ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود داروﺳﺎزان ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داروﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
در ﺳﺎل  1295ﺣﺪود  3ﺗﺎ  4داروﺳﺎز از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن و ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪﻧﺪ ،داروﻫﺎی وارداﺗﯽ
اوﻟﯿﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺑﺎ دارو ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮﻫﺎی
داروﺳﺎز ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮات
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ داروﺳﺎزی ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻋﺰام و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ دﮐﺘﺮﻫﺎی داروﺳﺎز ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺐ و دارو ،دروس دارو را ﺗﺪرﯾﺲ و ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺎﺗﯿﺪ داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﻓﺴﻮر اوﺑﺮﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  1313ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪود  40ﻧﻔﺮ
داﻧﺸﺠﻮی داروﺳﺎزی در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺟﺬب و در اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از  4ﺳﺎل و ﺳﭙﺲ ﭘﺲ از ﻃﯽ دوره  5ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ )دوره آﻣﻮزﺷﯽ دﮐﺘﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ داروﺳﺎزی ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺼﻮرت دوره  6ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺪون ﺷﺪه اﺳﺖ( و در ﺳﺎل 1319
4

اوﻟﯿﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ داروﺳﺎزی ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺳﻮم ﺟﻤﺎدیاﻻﺧﺮ  1329ﻗﻤﺮی )  10ﺧﺮداد  1290ه.ﺷﻤﺴﯽ( ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ داروﺳﺎزی و ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻏﯿﺮه اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
از وزارت ﻣﻌﺎرف وﻗﺖ ﻣﺠﻮز ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺸﺎن در وزارت داﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﺻﻮل و اﺳﺎس اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺮﻓﻪ
داروﺳﺎزی در آن زﻣﺎن اﺳﺘﻮار ﺷﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  1312و  1334ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮد .وزارت ﺑﻬﺪاری ﻧﯿﺰ در
 5اﺳﻔﻨﺪ  1299ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت اداری ﺑﻬﺪاری در ﺳﺎل  1299ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اداره
ﮐﻞ ﺻﺤﯿﻪ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ در وزارت داﺧﻠﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  1304وزارت ﺑﻬﺪاری ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وزارت ﺻﺤﯿﻪ و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ دارو ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دواﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وزارت ﺑﻬﺪاری اداره ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل ﻫﺎی  1330ﺑﻌﻨﻮان زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اداره ﮐﻞ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ وزارت ﺑﻬﺪاری ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اداره ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ داروی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاری ﺑﻮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺪود ﺑﻮده
اﺳﺖ .در دﻫﻪ  1340اداره ﮐﻞ دارو و از ﺳﺎل  1352ﻣﻌﺎوﻧﺖ دارو در وزارت ﺑﻬﺪاری ﺗﺎﺳﯿﺲ و اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﺎون دارو وزارت
ﺑﻬﺪاری ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل  1355ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﻤﺪت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎل
ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺘﻘﺮار و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت اداری ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻗﺒﻞ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ واردات دارو ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻤﯿﺰ و ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد دارد:
 -1ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب :اﯾﻦ دوران ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎد آزاد ﺑﻮد ،در اﯾﻦ دوران ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ رﯾﺎﻟﯽ واردات دارو ﺣﺪود
 70درﺻﺪ ﮐﻞ دارو ﺑﻮده ،ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارزی ،ورود دارو ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺛﺒﺖ دارو
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاری ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺼﺮف
ﺻﺤﯿﺢ دارو ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی داروﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی  A,B,C,Dدر ﺳﺎﻟﻬﺎی 1355و1356ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺟﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ) 1357ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب( وزﯾﺮ وﻗﺖ وزارت ﺑﻬﺪاری اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮد .در آن
زﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو در اﯾﺮان ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮده و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ داروﯾﯽ دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل
داﺷﺘﻪ ،درﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دارو ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﭙﺴﯿﺎﻟﯿﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ) (Brandﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارداﺗﯽ در ﺳﺎل  1357ﻗﺮﯾﺐ  117ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﺟﺪول  - 8رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ(
 -2ﻃﺮح ژﻧﺮﯾﮏ )از ﺳﺎل ﻫﺎی  1359ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی  :(1370در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺬف ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺤﺼﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ،ﻃﺮح
ژﻧﺮﯾﮏ در اﯾﺮان ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح واردات دارو ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺪود و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺼﻮرت
دارو ﻫﺎی ژﻧﺮﯾﮏ و در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎ ﺑﺸﺪت ﮐﺎﻫﺶ و
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺣﺪود  20درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮد .ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﻮد ،از اﯾﻦ رو اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو ،ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد اﻋﻢ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ واردﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﯿﺰان واردات ،ﻗﯿﻤﺖ و ....را
ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ داروی وارداﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر و
ﺷﺮﮐﺖ دارو ﭘﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
داﺷﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺮان در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در واردات دارو ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ اﻧﺪﮐﯽ در واردات دارو داﺷﺖ (.ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺳﻬﻢ رﯾﺎﻟﯽ واردات دارو از  39درﺻﺪ )از ﮐﻞ ﻓﺮوش دارو( در ﺳﺎل  1363ﺑﻪ
 8درﺻﺪ در ﺳﺎل  1372و ﺳﻬﻢ ﻋﺪدی واردات دارو از  18/5درﺻﺪ )از ﮐﻞ ﻓﺮوش دارو( در ﺳﺎل  1363ﺑﻪ 5/5
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درﺻﺪ در ﺳﺎل  1372رﺳﯿﺪ )ﺟﺪول 1و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  – 5،4،3،2رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ(.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮوش دارو  ،ﻓﺮوش دارو ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه داﺋﻤﯽ دارو در داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻓﺮوش دارو ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻓﺮوش دارو ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
 -3ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی واردات:
اﻟﻒ -ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ داروﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ  ،ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ داروﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺎ رواج اﯾﻦ داروﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن و
ﺑﯿﻤﺎران ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داروﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .در ﺳﺎل  1378ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای ﻣﺼﻮب  1378/11/30ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ
ورود اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﻗﺎﭼﺎق دارو و ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﺎل

ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای

ﻓﺮوش ﻋﺪدی

ﻓﺮوش رﯾﺎﻟﯽ

1382

3

120،237،592

449،441،610،614

1383

3

99،820،898

440،466،472،537

1384

4

36،547،799

409،344،315،195

ﻣﺎﺧﺬ :آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داروﯾﯽ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو

ب -ﺑﺘﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻪ دارو ﻫﺎی ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای ،ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﺎص اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای ﻣﻮﺿﻮع واردات ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز داﺋﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ دارو ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ در
روﻧﺪ ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای در
ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﺑﻪ واردات ﺣﺠﯿﻢ اﻗﺪام و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺮﺻﻪ واردات دارو ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪ و ﺣﺠﻢ رﯾﺎﻟﯽ واردات از ﺣﺪود  13درﺻﺪ ) از ﮐﻞ ﻓﺮوش رﯾﺎﻟﯽ دارو( در ﺳﺎل  1378ﺑﻪ
 36درﺻﺪ در ﺳﺎل  1390رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل  1391ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎ داروﯾﯽ،
واردﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮآورده داروﯾﯽ و واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  159 ، 30و  76ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول -11،10،9
رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ(.
ج -ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ،و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺼﺮف آن در اﯾﺮان و
ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻮی دارو و ﻣﮑﻤﻞ در ﺳﺎل  ، 1383ﮔﺮوه ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ از ﻓﻬﺮﺳﺖ دارو ﻫﺎ ﺧﺎرج و در ﮔﺮوه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ واردات ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ورود و ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ
ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﻧﺰد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ واردات ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .در
اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﺳﺎل ﻫﺎی  1387ﺗﺎ  1390ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ از آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اداره ﮐﻞ
اﻣﻮر دارو وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ آﻣﺎری ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻌﻠﺖ
ﻋﺪم ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل 1388
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا در اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو در دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﻤﻠﻬﺎ و ﻏﺬاﻫﺎی وﯾﮋه
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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• ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻃﺮح
ﻣﺘﺪ :در ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح از ﺳﻪ روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:
 -1اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری :ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮوش دارو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ از آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو  ،ﮔﻤﺮک ﮐﺸﻮر و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺐ و ﻟﻮﺣﻬﺎی
ﻓﺸﺮده ﺟﻤﻊ آوری و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ روی آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -2ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران  ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد روال
واردات دارو در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺗﺼﺪی و ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﻼش ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ،ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در
اﯾﺮان ،ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺿﯿﻖ وﻗﺖ و ...ﺑﺎ  51ﻧﻔﺮ در ﻃﯽ  57ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺮای
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت از ﭘﯿﺶ ﻃﺮح ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ )از ﻣﺨﺰن ﺳﻮاﻻت ﻃﺮح ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدو ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( ،ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﯿﺎده و ﭘﺲ از ﺗﺼﺤﯿﺢ و وﯾﺮاﯾﺶ اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ارﺳﺎل و
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ )ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺟﻠﺪ  21ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﺸﺎن ﺑﻮده و ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻃﺮح
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺪارﻧﺪ) .ﺟﺪول  - 12رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ(
 -3ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ :ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺿﯿﻖ وﻗﺖ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ  48ﺳﻮال
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺋﻮس ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ واردات دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻄﺮح و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد و ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ از اﻋﻀﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ داروﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ )ﺟﺪول  -13رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ(
ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ارﺳﺎل و ﭘﺲ از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ،ﺗﻌﺪاد  40ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ) 77
درﺻﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ( ،وﺻﻮل و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﻮاﻻت
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت و ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی  1-3-5-7-9در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻮاب ﻫﺎی )ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ-ﻣﻮاﻓﻖ-ﺑﺪون
ﻧﻈﺮ-ﻣﺨﺎﻟﻒ-ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ( ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﻃﯿﻒ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺿﯿﻖ وﻗﺖ و ﻣﺸﻐﻠﻪ ﮐﺎری ﻓﺮاوان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ،
اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺣﺬف ﺳﻮاﻻت ﻣﺒﻬﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد.
 -4ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت در ﮔﺮوه داروﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮح و ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ 5 ،ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮی در ﮔﺮوه داروﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺗﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و روﻧﺪ آن اﻗﺪام ﺷﻮد .در ﻃﯽ  2ﺟﻠﺴﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﻤﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه داروﯾﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻣﻮارد ﺑﺸﺮح
ﺻﻔﺤﺎت  25ﺗﺎ  28اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﻧﺘﺎﯾﺞ
• اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری
• آﻣﺎر واردات ﺗﺎ ﺳﺎل 1379
اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ از ﺑﺎزار دارو و ﻣﮑﻤﻞ اﯾﺮان و ﻣﯿﺰان واردات ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از  1363وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﺷﺮﮐﺖ IMS
اﺗﮑﺎ ﻧﻤﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) IMSدﻓﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻮﯾﺲ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری در ﻣﻮرد
اﻗﺘﺼﺎد دارو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داروﺳﺎزی ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﺪ ،در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻤﻊ آوری آﻣﺎر ﺧﺮﯾﺪ دارو و
ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻣﺎر ﻣﺼﺮف دارو و ﻣﮑﻤﻞ در اﯾﺮان اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
واردات دارو ﺑﺎ ﻣﺎﺧﺬ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی  1355ﺗﺎ  1362در ﺟﺪول ذﯾﻞ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
واردات دارو در ﺳﺎﻟﻬﺎی  1355ﺗﺎ 1362
ﺳﺎل

ارزش داروی وارداﺗﯽ )رﯾﺎل(

1355

15،294،025،400

1356

19،581،506،002

1357

17،314،150،381

1358

24،988،381،416

1359

33،385،265،632

1360

41،878،312،310

1361

33،086،821،868

1362

29،809،551،519

ﻣﺎﺧﺬ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )آﻣﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان(

آﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ داروﯾﯽ اﯾﺮان از ﺳﺎل  1363ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ
داروﯾﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی  1363ﺗﺎ  1379ﺑﺼﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮔﺮدﯾﺪه )ﺟﺪول 1و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  3،2و– 4رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ(  ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺪون ذﮐﺮ
ﻣﺎﺧﺬ( واردات دارو در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از  1357ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  70درﺻﺪ ﻓﺮوش رﯾﺎﻟﯽ ﮐﻞ دارو ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻮد .ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ واردات ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻤﻠﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اﺟﺮای ﻃﺮح ژﻧﺮﯾﮏ ﻓﺮوش رﯾﺎﻟﯽ
داروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1363ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  39درﺻﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺳﺎل  1372ﺣﺪود  8درﺻﺪ رﺳﯿﺪ،
از ﻧﻈﺮ ﻓﺮوش ﻋﺪدی ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان واردات از  18درﺻﺪ ﮐﻞ ﻓﺮوش ﻋﺪدی دارو در ﺳﺎل  1363ﺑﻪ  3درﺻﺪ در ﺳﺎل 1378
رﺳﯿﺪ ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ روی واردات دارو در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ارز ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ،ﻧﺮخ ارز و ﻧﻮع ارز ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .اﺟﺮای ﻃﺮح ژﻧﺮﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ،ﺗﻤﺮﮐﺰ واردات ،وﻗﻮع  8ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ واردات و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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• آﻣﺎر واردات در ﺳﺎل ﻫﺎی  1379ﺗﺎ 1390
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی  1379ﺗﺎ  1390ﺑﺼﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻮده و در ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت ﻣﮑﺘﻮب و ﮐﺎﻣﻞ
آورده ﺷﺪه) ،ﺟﺪول 1و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  3،2و– 4رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ( ﺑﺎ ورود داروﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﻦ آوری ﺑﺎﻻ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺎزار
داروی دﻧﯿﺎ ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ روﯾﮑﺮد واردات دارو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی داروﻫﺎی ﺑﺎ ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ واردات دارو ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻧﻤﻮدار 7
ﺗﺎ ﺣﺪودی اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ) (Trendرا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺰان واردات رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  40درﺻﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده
ﻣﯽ ﺷﻮد) .ﻧﻤﻮدار  – 7رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ(
• ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺗﻬﯿﻪ و در ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت وﯾﺮاﯾﺶ
و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺳﻤﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺷﻮﻧﺪه ﺳﻮاﻻﺗﯽ از ﻣﺨﺰن ﺳﻮاﻻت اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮرش ) ( Biasدر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﻮاﻻت ﺑﺼﻮرت واﺿﺢ و روان ،ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد .از ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﮐﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از
وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﭼﺎپ و وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ) ﺟﻠﺪ  21ﺗﺎ
 (23آﻣﺪه اﺳﺖ.
• ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻣﺤﻮرﻫﺎی ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ:
 -1ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ )ﺳﻮاﻻت  22و (26
 -2واردات دارو ) ﺳﻮاﻻت (45 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ،25 ، 24، 23 ،16 ،6 ،5 ،4، 3،2،1
 -3ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ )ﺳﻮاﻻت  47و (48
 -4ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ) ﺳﻮال (46
 -5اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ )ﺳﻮاﻻت (10 ،9 ،8 ،7
 -6ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ) ﺳﻮاﻻت (21، 20 ، 19 ، 18 ،15 ، 14 ،13 ، 12 ، 11
 -7داروﻫﺎی ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای )ﺳﻮاﻻت (35 ،34 ،33 ،32 ،31
 -8ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ) ﺳﻮاﻻت (39 ،38 ،37 ،36 ،17
 -9ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ) (44 ،43 ،42 ،41 ،40
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﯾﯽ ) (reliabilityﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ در )ﺟﺪول  -14رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ( ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎ
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/6570ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻣﯿﺰان  0/7ﻗﺪری ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ در )ﺟﺪول
 -15رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ( آﻣﺪه اﺳﺖ .از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ رواﯾﯽ آن و ﻧﯿﺰ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ اﺗﻔﺎق روﯾﻪ و ﻧﻈﺮ در ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮاﻻت ﻧﻈﯿﺮ  46 ،45 ،22 ،14 ،12 ،11 ،8 ،6 ، 5ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ رﺳﯿﺪ:
 -1ﺳﻮال  :5ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺪن ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 15 :درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ  17/5 ،درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و 67/5
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.
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-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ﺳﻮال  :6در روﻧﺪ واردات ﻣﮑﻤﻞ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﺠﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 25 :درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،
 10درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و  65درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻮال  :8اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ازﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،آﻣﻮزش ﺣﯿﻦ دوره ،ارﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ وﮐﺘﺐ دراﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت دارو وﻣﮑﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 15 :درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ  2/5 ،درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و  82/5درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻮال  :11اراﺋﻪ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ دارو ﯾﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ داروﺧﺎﻧﻪ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ دارو ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ20 :
درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ 10 ،درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و  70درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻮال  :12ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎﻫﻮاره ای ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ اﺳﺖ 10 :درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
 7/5 ،درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و  82/5درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻮال  :14اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺼﺮف دارو اﺳﺖ 22/5 :درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ  10 ،درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و
 67/5درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻮال  :21ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ داروﺳﺎزان ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮد درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ دارو ﻣﯽ ﺷﻮد 2/5 :درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ  2/5 ،درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و  95درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻮال  :46ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و...
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ داروی ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات دارو اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 10 :درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ22/5 ،
درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و  67/5درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺑﺤﺚ
1

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ واردات دارو ﻫﺎ ﺑﺎ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎرﻫﺎی واردات دارو و ﻣﮑﻤﻞ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ واردات دارو ﺗﺎﺑﻌﯽ از وﺿﻌﯿﺖ
درآﻣﺪ ارزی دوﻟﺖ ﺑﻮده و در ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در درازﻣﺪت در واردات دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ واردات ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪی
دارو ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻃﺮح ژﻧﺮﯾﮏ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارز ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان واردات ﺑﻪ ﺣﺪود  8درﺻﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از
ﺳﺎل ﻫﺎی  1373ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،واردات ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  36درﺻﺪ در ﺳﺎل  1390رﺳﯿﺪ.
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن دارو ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻮده و اﯾﻦ اداره ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ راﻫﺒﺮد
درازﻣﺪﺗﯽ ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺤﺮان و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارزی ﺑﺮای واردات دارو ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﻮال  " 23ﺑﺮای واردات دراز ﻣﺪت دارو و ﻣﮑﻤﻞ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد 47/5 " .درﺻﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 37/5 ،درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و  15درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ وﺟﻮد آن ﺑﻮده اﻧﺪ .ﮐﻪ وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی درازﻣﺪت در ﺧﺼﻮص واردات دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
2

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ واردات دارو ﻫﺎ )ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ و ﻧﻈﺮﭘﺮﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و

ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻈﺎم دارو ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ(
ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﺤﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﻃﺒﺎء  ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﻏﺒﺖ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف دارو و ﻣﮑﻤﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ذﯾﻞ ﺑﺮ واردات دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
•

ﻋﻼﻗﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺼﺮف )اﻃﺒﺎء – داروﺳﺎزان-ﻣﺮدم( ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
•

ﺗﻔﮑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ )اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ را در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺧﺎرﺟﯽ
•
از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ از دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﮕﯿﺰه داروﺳﺎزان ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺼﺮف دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺷﻮد(.
•

ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺎﻻی دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ )ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪه اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﺮق

ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(.
•

ﻋﺪم ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺧﺼﻮص واردات دارو و ﻣﮑﻤﻞ

ﻋﺪم وﺟﻮد راﻫﺒﺮد درازﻣﺪت و ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻠﯿﻘﻪ ای ﻣﺪﯾﺮان اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو ) ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪ ه آن ﻧﺎﺷﯽ از
•
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ(.
3

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﺎرج از ﺿﻮاﺑﻂ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺑﺮ واردات دارو ﻫﺎ

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ واردات دارو و ﻣﮑﻤﻞ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان وﺟﻮد درآﻣﺪﻫﺎی ارزی داﻧﺴﺖ .ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران،
11

واردات دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ورود ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل
ﻓﻦ آوری ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻤﺎران ،ﺑﺪون وﺟﻮد راﻫﺒﺮدی درازﻣﺪت ﺑﻪ واردات روی
آوردﻧﺪ و در زﻣﺎن ﮐﻤﺒﻮد ارز ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ در واردات را ﭘﯿﺶ رو ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﺎص و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه دارو ﻧﺎم ﺑﺮد.
از دﯾﺪ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮال ) 30ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻐﻮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪن
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ  ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ واردات دارو ﺷﺪه اﺳﺖ 55 (.درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و  27/5درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و 17/5
درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎرج از ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ.
4

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﻧﺪ واردات دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اردن و ﻣﺼﺮ(

در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اردن و ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و درآﻣﺪ
ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دارو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در )ﺟﺪول ﻫﺎی  16ﺗﺎ
 -33رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ( ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮ
ﺑﺎزار واردات دارو در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  2007ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  887ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و در ﺳﺎل  2008ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪ ﻣﺼﺮ )ﯾﺎ
ﺣﺪود  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﻮده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺳﺎل  17درﺻﺪ داروﻫﺎ وارداﺗﯽ و  22/4درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ
ﻣﻠﯿﺘﯽ در داﺧﻞ ﻣﺼﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  60درﺻﺪ داروﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﺎ ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺎﺧﺬ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺼﺮ  IMS – 2007ﺳﺎل (2009
اردن
ﺑﺎزار داروی اردن در ﺳﺎل  2003ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  295ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد .ﮐﻪ  %75آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واردات اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻣﯿﺰان واردات دارو در ﺳﺎل ﻫﺎی  2000ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ در )ﺟﺪول  -34رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ( ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺳﺎل 2009
ﻣﯿﺰان واردات دارو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻞ دارو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  14/1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی داروﺳﺎزان ﻣﯿﺰان واردات ﺣﺪود  36درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﺎزار در ﺳﺎل  2007ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای

ﺗﺎﻣﯿﻦ داروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﻪ 70ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ارز رﺳﻤﯽ )ﺷﻨﺎور ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ( ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ارزی و ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ)ﺻﺎدرات ،آزاد و ﻏﯿﺮه
( ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ داروﯾﯽ ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪ واردات از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر در آن ﺳﺎل ﻫﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ .در اواﯾﻞ ﺳﺎل  1372ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده از ارزﻫﺎی آزاد ﺑﺮای واردات ﻣﻮردی و ﻓﻮری ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ،ﻣﻄﺮح و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﯽ و راﻫﺒﺮد ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  1378ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﯿﺎزﻫﺎی داروﯾﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ارز ) ﺷﻨﺎور( و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ آن
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ دارو ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ روﻧﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺮای دوﻟﺖ و وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
و ﺷﻮرای ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮرﯾﺘﯽ داروﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻼل اﺣﻤﺮ )ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داروﻫﺎی اﻫﺪا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ داروﻫﺎ
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و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ و ﺗﻬﯿﻪ
داروﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ داروﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﻮد (.ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ داروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻧﺎﯾﺎب را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی داروﯾﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ) .آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺮ ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای داروﯾﯽ –رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ(
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  -1ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ )ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ آن ﻫﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو را داﺷﺘﻨﺪ( ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻄﺎ ﮔﺮدﯾﺪ -2 .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎی
وارداﺗﯽ ﻧﺎﯾﺎب ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد داروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮد -3 .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻣﯿﻨﻪ واردات دارو ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار
داروﻫﺎی ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد داروﻫﺎ اﺷﺮاف داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺸﺎر و ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﺳﻬﻢ واردات ﻫﺮ داروی وارداﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺗﺎﯾﯿﺪ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ و در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد داروﻫﺎی ﺿﺮوری وارداﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .در
ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧﺮ دﻫﻪ  1380ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺘﯽ داروﯾﯽ ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ )ﺗﻌﺪاد
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای و ﻓﻮرﯾﺘﯽ در ﺳﺎل  1390ﺑﻪ  30ﺷﺮﮐﺖ رﺳﯿﺪ .ﺟﺪول  -7رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ(ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم
ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ در ﻋﻤﻞ اﻗﺪام ﺧﺎﺻﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ را ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺗﺮ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان وﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ دو ﻃﯿﻒ
ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﻮال  ) 31ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن داروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻬﺮﺳﺖ
داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎ داروﯾﯽ و ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ 45 (.درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ 32/5 ،درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ
و  22/5درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و در ﺳﻮال ) 32ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی داروﯾﯽ و ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای در ورود
داروﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ 45 (.درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ 32/5 ،درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و  22/5درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و در ﺳﻮال 33
)ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎ داروﯾﯽ و ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود داروﻫﺎی
ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺳﻤﯽ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 37/5 (.درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ 40 ،درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و  22/5درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و در
ﺳﻮال ) 34ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای و ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎ داروﯾﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ دارو ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان و ﺑﺎ ﻫﺮ
ﻗﯿﻤﺖ وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 37/5 (.درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ 45 ،درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و  17/5درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و در ﺳﻮال ) 35ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎ داروﯾﯽ و ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻮرس ﻣﺎژورﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود دارو اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 57/5 (.درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ 32/5 ،درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و  10درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده اﻧﺪ.
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﯾﯽ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب  1334/3/29و
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی درﺧﺼﻮص ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺮح ژﻧﺮﯾﮏ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ورود دارو )ﻣﺎده  (20ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ در ﺷﻮرای
ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  20اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎل ﻫﺎی  1370ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮد،
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرت ﺷﻮرا و ﯾﺎ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﺎﺧﺖ و ورود دارو ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺷﻮرا ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان و ﺣﺬف دارو از
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ ﺷﻮرا ،اﻣﮑﺎن ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻤﻪ
درﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮﯾﺎ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد دارو در ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ  ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب داروﻫﺎ و
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ راﺳﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و وﺟﻮد دارو در ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻮﯾﺪ ﺷﻤﻮل ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻃﺮح ژﻧﺮﯾﮏ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﻮده ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻋﻤﻞ در ﺳﺎل ﻫﺎی  1380ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﺮوج وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ و اﻗﻼم داروﯾﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪات ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ) .آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ داروﻫﺎی اﯾﺮان – رﺟﻮع ﺑﻪ
ﺿﻤﯿﻤﻪ(
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اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز درازﻣﺪت ﻧﻈﺎم دارو و

ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر
در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎ اﻓﻖ  1404اراﺋﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ  ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در ﺳﻮال ) 23ﺑﺮای واردات دراز ﻣﺪت دارو ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد47/5 (.
درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ 15 ،درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و  37/5درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و در ﺳﻮال ) 28دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ  ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ واردات ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻄﺒﯿﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 62/5 (.درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ 15 ،درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و  22/5درﺻﺪ ﺑﯽ
ﻧﻈﺮ و در ﺳﻮال ) 29دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ  ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ واردات دارو ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮدد 42/5 (.درﺻﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ 30 ،درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و  27/5درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ،
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ  ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ  ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  16و ﻧﻤﻮدار  35اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارو و ﻣﮑﻤﻞ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ ) ﻫﺰﯾﻨﻪ دارو در
اﯾﺮان در ﺳﺎل  2006ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ  %22و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اردن  %43ﺑﻮده اﺳﺖ( .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻤﻪ در
اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ دارو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داروﻫﺎی در دﺳﺘﺮس در اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﺑﻮده و ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺪدی دارو در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺼﺮف دارو ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ،ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎران و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ در
اﯾﺮان و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ و ﻋﺪم ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن( و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ارزان ﺑﻮدن
دارو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارو در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ
اﺟﺮای ﻃﺮح ژﻧﺮﯾﮏ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دارو ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﯿﻤﺖ دارو
ﺗﺎ ﺣﺪود  20درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ اﻗﻼم داروﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ارزان ﺑﻮدن دارو در اﯾﺮان از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻓﺘﯽ ﺑﺮای
ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی درازﻣﺪت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ،ﻋﺪم رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،روزآﻣﺪ ﻧﺒﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات و  ....ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ در
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
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7-1

ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ

درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺣﺪود  6ﻫﺰار دﻻر و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺪود  11ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺣﺪود  40ﻫﺰار دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دارو ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ رو ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ
ﮔﺮ در ﻗﺒﺎل ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﻫﺎی  1354ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﺟﺎﻣﻊ در
اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻋﻤﻞ ﻫﺮ داروﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ واردات ﺑﻪ اﯾﺮان را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی  1354اﻟﯽ 1355
وزارت ﺑﻬﺪاری وﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی دارو ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی  A) A‐B‐C‐Dﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮوه داروﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ B ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮوه داروﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ C ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮوه داروﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و  Dﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺮوه داروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ( و ﺷﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای داروﻫﺎی  A, Bدر ﻋﻤﻞ اوﻟﯿﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﺷﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮔﺮوه داروﻫﺎی  Aو Bو ﻋﺪم ﺷﻤﻮل آن ﺑﺮای داروﻫﺎی ﮔﺮوه
 Cﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮔﺮوه داروﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دارو و ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ
ﭘﺰﺷﮑﺎن و داروﺳﺎزان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح و ﻓﺸﺎر ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺻﻼح اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  1357و
ﺗﻨﺸﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در آن زﻣﺎن وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﻬﺪاری ﻣﺘﺎٌﺳﻔﺎﻧﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻃﺮح ژﻧﺮﯾﮏ و
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن داروﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺻﺤﯿﺢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ در ﺣﻮزه
دارو ،ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ  500ﻣﻮﻟﮑﻮل و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  1200ﻓﺮآورده ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و ﯾﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ داروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ وارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر دارو در ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ،
اﻣﮑﺎن ورود و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب داروﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای واردات دارو ورود آن ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﺑﻮده زﯾﺮا وﺟﻮد دارو در ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﻣﮑﺎن
ورود دارو در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ارزﻫﺎی رﺳﻤﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .واردات دارو ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ وﻟﯽ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واردات دارو ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ارزی ،ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻗﺒﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﮕﺬارد ،در روال ﻣﻮﺟﻮد اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ
داروﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ
ﺷﻮرا در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮال ) 36در ﺧﺼﻮص ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ GDP
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 30 (.درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ 32/5 ،درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و  37/5درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و در ﺳﻮال ) 37در ﺧﺼﻮص ورود دارو ﺑﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ 37/5 (.درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ 35 ،درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و  27/5درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ  ،و
در ﺳﻮال ) 38در ﺧﺼﻮص ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 70 (.درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ5 ،
درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و  25درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و در ﺳﻮال ) 39در ﺧﺼﻮص ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارد
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 42/5 (.درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ 25 ،درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و  32/5درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و در ﺳﻮال ) 17ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ﻣﺜﻼ
داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻤﺤﺾ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی  FDA, EMEAﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات آن اﻗﺪام ﺷﻮد50 (.
درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ 32/5 ،درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و  17/5درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ دارو ﻣﺘﻮﻟﯽ ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ،ﻋﺪم وﺣﺪت روﯾﻪ در
اﯾﻦ ﺷﻮرا ،ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ در ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
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ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ در
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻗﺒﻞ و اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ) ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ( ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ ورود و ﯾﺎ ﻋﺪم ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮم ﻣﺼﺮف دارو و ....ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﺮای ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ
داروﯾﯽ اﯾﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ دارو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﻤﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻮﻟﮑﻮل در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان در زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ
دارو در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرآﯾﯽ ،اﯾﻤﻨﯽ ،ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و .....ﻧﯿﺰ
اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺮدم از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ ورود ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ اﯾﺮان
ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻮرای ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﺣﻮال ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ و ﯾﺎ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ روﯾﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮاﯾﻂ و آرا و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﯾﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ روزآﻣﺪ ﺑﻮدن ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ و اﯾﻤﻨﯽ دارو از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﮐﺜﺮ
ﻣﻮارد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾﺎ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از
ﻓﺎزﻫﺎی ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ  1ﺗﺎ  3درﺧﻮاﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﺎرآﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎز  4ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ،اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد در ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮدد ،از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ

ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ،از ﻣﺤﺼﻮﻻت وارد ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
اﺧﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﯾﻦ اﻣﺮ درﺧﺼﻮص دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﯾﺎ اﺧﺬ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ و
ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ،زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮدن دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻃﺮﯾﻖ )ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ( ﻣﯿﺰان دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺛﺮات ﺳﻮ ،از ﺟﻤﻠﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﯾﺎ ﻧﺰول ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺧﺬ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ از داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و اﻋﺘﻼی ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه
ﺳﻼﻣﺖ و زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﭘﮋوﻫﺶ و ....ﺻﺮف ﺷﻮد ،از اﯾﻦ رو در ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارو ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در آﺗﯿﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮال ) 22ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮری ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﺪﯾﻞ واردات دارو ﺑﺎﺷﺪ27/5 (.
درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ 50 ،درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و  22/5درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ ،و در ﺳﻮال ) 26ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺮای داروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  %40در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 25 (.درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ 15 ،درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و  60درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
 7-3ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارو
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوﻗﯽ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ،ﺳﯿﮑﻞ ﻣﻌﯿﻮب ﻧﺴﯿﻪ )ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ( ﺑﺎ دﯾﺮﮐﺮد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع و اﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎ ﺗﺴﺮی ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺪاوم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،از اﯾﻦ
رو ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺣﺪود  3ﺗﺎ  5ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل دارو و ﻣﮑﻤﻞ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﻮل آن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﺧﺬ
ﺗﺴﻬﯿﻼت روی آورده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در زﻣﺎن ورود ﮐﺎﻻ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آن اﺧﺬ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه )ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن
اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺻﻨﺪوﻗﯽ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد ﮐﻢ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ
داروﺳﺎزی اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ واردات ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر از ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه دارو در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دﭼﺎر ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
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روﺷﻬﺎی ﺗﻬﯿﻪ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ارﺗﺶ و ...ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و درآﻣﺪﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ اﻣﺮی ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی وزارت ﺑﻬﺪاری ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﯾﺮان ،ارﺗﺶ  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻃﺮح ژﻧﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم
اﻓﺰاری ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ ،ارﺗﺶ و ....ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و وارد ﮐﻨﻨﺪه دارو )ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد( و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ دارو و ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ دارو اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮﻟﺮ )ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ( داروﯾﯽ ﺧﺎص
ﺧﻮﯾﺶ را داﺷﺘﻪ )اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ  ،ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ...اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه( و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮﻟﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮال ) 46ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ...ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ داروی ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات دارو اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ67/5 (.
درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ 10 ،درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و  22/5درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
7-5

ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای و ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎ داروﯾﯽ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﻣﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی داروﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪام
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،در دﺳﺘﺮس ،ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ و اراﺋﻪ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ،وﻟﯽ واردات داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ در داﺧﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای واردات
اﻗﻼم داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،واردات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﻋﻤﻞ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و واردﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ
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ﻋﻠﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎی داروﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ روی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮔﺮدد و
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ داروﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﺿﺮورت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﻮرﯾﺘﯽ و ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺳﺎل  ،1378واردات داروﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺎ واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰو ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ داروﻫﺎ ،اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺟﺰو ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﺋﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪه دارو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺿﺮورﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ورود دارو ﺑﺼﻮرت ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو در
ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ورود اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻧﻨﻤﻮده ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راه ﺣﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه دارو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار داروﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی ﮔﺮدﯾﺪ ،از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﻬﺎی ﺗﮏ
ﻧﺴﺨﻪ ای ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﻮاری ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ دارو ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ﻫﻤﺎن داروﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی داروﯾﯽ
ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺻﺤﯿﺢ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻤﺒﻮد دارو ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود دارو ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد
اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮐﻪ داروﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺑﺎزار دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ورود دارو ﺑﺼﻮرت ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ دﺷﻮاری در ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داروﻫﺎی وارداﺗﯽ
ﮐﻤﯿﺎب ﯾﺎ ﻧﺎﯾﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،از اﯾﻦ روی اﻧﺤﻼل و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﯿﻤﺎران در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﻌﻤﻖ اﺳﺖ:
 -1ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ دﺷﻮاری ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -2ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع داروﻫﺎی وارداﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻗﺒﻠﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری داروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد.
 -4واردات ﻓﻮرﯾﺘﯽ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺎن ﺑﺎر اﺳﺖ .در
ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ از داروﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﻣﺠﻮز واردات ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ارز آزاد ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﻗﺖ ﻧﻈﺮ و
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ.
 -5واردات داروﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و ﺑﺎ ارز آزاد ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ و ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﮏ ) و ﺑﺎ ذﮐﺮ
دﻟﯿﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از داروی ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺠﺎی داروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻬﺮﺳﺖ( ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﺎزه واردات داروﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ  FDAﻣﻄﻠﻘﺎً داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﮏ
)ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد :ﭼﺮا داروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﺋﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ( و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
دارو ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ داروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را وارد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎدی و درآﻣﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﻪ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ-
ای و ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ روی ﺗﻮﻗﻊ واردات ﻣﻘﻄﻌﯽ و اﻧﺪک ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده و
ﺳﭙﺮدن اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی رﻓﻊ ﻧﻘﺺ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .از اﯾﻦ روی ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ) ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ( ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
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ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای و ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎ داروﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو ،داروﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ
داروﻫﺎی ﻣﺼﻮب را ﺑﺼﻮرت ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻫﻤﮑﺎری ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ واردﮐﻨﻨﺪه و اداره
ﮐﻞ اﻣﻮر دارو ،ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﮐﺎرآﯾﯽ دارو و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﺎرآﯾﯽ دارو ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدد .ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ و ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
ورود دارو ﺑﺼﻮرت ﻓﻮرﯾﺖ و ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ﻣﻮﺿﻮع واردات اﯾﻦ ﻧﻮع داروﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮدآور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻘﻄﻌﯽ
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
7-6

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واردات داروﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ژﻧﺮﯾﮏ ﺑﻮده و در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻫﺎی  1370و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای واردات دارو ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ،ﻣﯿﺰان رﯾﺎﻟﯽ واردات دارو ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺼﺮف از  %14در ﺳﺎل  79ﺑﻪ  %36در ﺳﺎل  90رﺳﯿﺪ .واردات داروﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ از  ) %21/1ﮐﻞ واردات( در ﺳﺎل  79ﺑﻪ  %41/6در ﺳﺎل  90رﺳﯿﺪه اﺳﺖ) .ﺟﺪول
 – 34رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ(
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺪود  5ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ
اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای داروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ را ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ .در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در ﺳﻮال ) 45ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ
دارو ﻫﺎی وارداﺗﯽ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد 62/5 (.درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ 7/5 ،درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و  30درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری داروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ارزش رﯾﺎﻟﯽ داروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮐﺸﻮر
ﮔﺮدﯾﺪه ،از اﯾﻦ رو داروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺳﻬﻢ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮ ،اردن ،اﯾﺮان و
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ در اﯾﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ دارو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﺒﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ دارو ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دارو در اﯾﺮان اﺳﺖ) .ﺟﺪول ﻫﺎی  6و  16و ﻧﻤﻮدار
 -35رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ(
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داروﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ
رﺳﯿﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ورود داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو ﮐﻤﺒﻮد دارو ﺑﻮده و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻌﺪد ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات
ﺳﻌﯽ در ﺣﻔﻆ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن دارو ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران داﺷﺘﻪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﯾﺸﻪ ای ﮐﻤﺒﻮد دارو ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎ داروﯾﯽ و ﯾﺎ واردات ،ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺮف ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎز آﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮال ) 1در ﺻﻮرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ داروﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد 47/5 (.درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ 32/5 ،درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ 20 ،درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و در ﺳﻮال) 24واردات دارو ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦ آوری ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در داﺧﻞ ﮔﺮدد 70 (.درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ 20 ،درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و  10درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و در ﺳﻮال ) 25ﺑﺮای
راﻫﮑﺎر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ واردات دارو ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮑﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد 52/5 (.درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ،
 25درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و  22/5درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و در ﺳﻮال ) 27ﺑﺮای راﻫﮑﺎر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ واردات دارو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ واردات دارو
ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦ آوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد 52/5 (.درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ 30 ،درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و  17/5درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
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اﻫﻤﯿﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ،اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ داروﯾﯽ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﮐﯿﻔﯽ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اداره ﮐﻞ
اﻣﻮر دارو ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﻮد ،و در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ داروﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﯽ وارداﺗﯽ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻇﺮاﻓﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص و ﺑﺸﯿﻮه ای ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ داروی
ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ داروی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف داروی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ،ﺷﯿﻮه ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺬاری داروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ،ﻧﺤﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺪاوم ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروﻫﺎ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮای ورود داروﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص دارو ،رﻋﺎﯾﺖ  2ﺗﺎ  5ﺳﺎل
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪاء اﻟﺰام اور ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮال ) 16رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط ﺣﺪاﻗﻞ  5ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف دارو در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ
اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﺎرآﯾﯽ دارو ﯾﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮای واردات ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 57/5 (.درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ 17/5 ،درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و  25درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و
در ﺳﻮال ) 45ﺑﺮای واردات دارو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای واردﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﺮای ﻣﺪت  2ﺗﺎ  4ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ(.
 62/5درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ 7/5 ،درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و  30درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ) .ﺟﺪول – 6رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ(
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ واردات دارو ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو

ﺑﺤﺚ واردات دارو و ﻣﯿﺰان آن از زﻣﺎن ﻃﺮح ﺷﻌﺎر ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه دارو ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش
رﯾﺎﻟﯽ داروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ارزان ﺑﻮدن داروی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﭼﻨﺪان
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎﻫﺶ واردات اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ
و روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن
واردات ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮ و اردن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  17ﺑﻪ  83و  74ﺑﻪ  26ﺑﻮده و در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ،در
ﺧﺼﻮص "ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮوش رﯾﺎﻟﯽ واردات ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  35ﺑﻪ  65ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 42/5 ".درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ 35/5 ،درﺻﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ و  22/5درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .از دﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن دارو ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ  20ﺗﺎ  25ﺑﻪ  75ﺗﺎ
 80درﺻﺪ ﺑﺮای واردات دارو ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در اﻓﻖ  1404ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ داروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ و
ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ دارو ﺑﻪ روش ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری و ﭘﮋوﻫﺶ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﺳﺎﺧﺖ داروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﺎره ﺳﻬﻢ
رﯾﺎﻟﯽ  20ﺗﺎ  25درﺻﺪ واردات از ﮐﻞ ﻣﺼﺮف داروی ﮐﺸﻮر ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ.
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ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری داروﻫﺎ

ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﮑﺘﻪ ای ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه )ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ +ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ+ﮔﻤﺮک و ﺳﺎﯾﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ( ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد ،درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻣﻮرد داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ روش دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد
ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ )ژﻧﺮﯾﮏ( ﺣﺪود  5ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ دارو و ﻣﮑﻤﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎٌ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﮐﺎرآﯾﯽ ،ﻧﻮآوری و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  1363ﺗﺎ ) 1390در ﺟﺪول ذﯾﻞ(،
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺳﺎﻟﻬﺎی  89 ،88 ، 65، 64 ، 63و  90ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  640،735 ،9 ، 8 ، 8و
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 798رﯾﺎل ﺑﻮده ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺳﺎل  1390ﯾﮑﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  1363ﺑﻮده
اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ دارو وﻣﮑﻤﻞ وارداﺗﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ، 7895 ، 6266 ، 37 ، 37 ، 24
 12241رﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ دارو و ﻣﮑﻤﻞ وارداﺗﯽ در ﺳﺎل  1390ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل 1363
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﺎل ﻫﺎی  1379ﺗﺎ ) 1390در ﺟﺪول ذﯾﻞ(
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﺎﻟﻬﺎی  89 ،88 ، 81 ، 80 ، 79و  90ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ، 189 ، 221
 1065، 777 ،236و  1316رﯾﺎل ﺑﻮده ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺴﺘﺮک در ﺳﺎل
 1390ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  1379ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ دارو وﻣﮑﻤﻞ وارداﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  4820، 3848 ،758 ، 628 ، 334و  6890رﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ دارو و ﻣﮑﻤﻞ
وارداﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﺎل  1390ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  1379ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎرﻫﺎ و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  1360ﺗﺎ  1390ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در
ﻗﯿﻤﺘﮕﺬاری دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻧﯿﺰ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺪرﺳﺘﯽ
ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ

ﻗﻠﻢ دارو و ﻣﮑﻤﻞ

ﻗﻠﻢ دارو و ﻣﮑﻤﻞ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ

وارداﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک

ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ

دارو و ﻣﮑﻤﻞ وارداﺗﯽ

دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی

ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ

واردات

ﺳﺎل

24

8

1363

37

8

1364

37

9

1365

344

221

694

155

1379

628

189

1053

175

1380

758

236

1371

214

1381

3848

777

6266

640

1388

4820

1065

7895

735

1389

6890

1316

12241

798

1390

ﻋﻠﯿﻬﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ارز دوﻟﺘﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ آن )ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺒﺤﺚ  4و  (7-8اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﯽ وارداﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ژﻧﺮﯾﮏ وارداﺗﯽ ﺑﺎ داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ژﻧﺮﯾﮏ وارداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 5 ،ﺑﺮاﺑﺮ داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ )ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻗﺎﭼﺎق دارو ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزان ﺑﻮدن آن اﺳﺖ (.و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎ
و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ دارو در ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻬﻢ دارو در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار را اﺻﻼح و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ از ﺧﻮد درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ دارو ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﻨﻌﺖ دارو
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺗﺎ:
 -1زﻣﯿﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
 -2زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
 -3زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
 -4ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -5ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ دارو از ﺧﻮددرﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺒﺎﺷﺖ دارو در ﻣﻨﺎزل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد.
 -6ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ دارو و ﻣﮑﻤﻞ از ﻗﺎﭼﺎق دارو ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
 -7ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری واﻗﻌﯽ ﺑﺮای داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺗﻮﺟﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 7-9ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ
از ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻮج روﻧﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ،در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺰﺷﮑﺎن،
داروﺳﺎزان و ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻻﯾﻨﻔﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ژﻧﺮﯾﮏ در ﺳﺎﻟﻬﺎی
 1360ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی داروﻫﺎ در ﮐﺘﺎب  ،Drug fact’s and Comparisonﻣﺒﺤﺚ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی در
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی داروﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  1380ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﮑﻤﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻃﻼق دارو
ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﯾﯽ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب  1334/3/29ﻣﺎده
 3ﺗﺒﺼﺮه ) 3اﻟﺤﺎﻗﯽ  -(1374/1/29ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ  ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه  ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺟﺰء اﻗﻼم داروﯾﯽ اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آن در ﺳﺎل 1383
اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ  ،ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ،ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ و (....از اداره ﮐﻞ اﻣﻮر
دارو ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻬﺎده و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳﺎل  1388ﺑﻪ اداره ﮐﻞ
اﻣﻮر دارو ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .از آن ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺤﻮه واردات ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ،ﻣﺤﻞ ﺗﻮزﯾﻊ و....
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ،ﺻﺤﯿﺢ و درازﻣﺪﺗﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺟﺎری
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ،از اﯾﻦ رو واردات ﺑﺪون ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﻣﯿﺰان واردات ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ از  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺎل  1379ﺑﻪ  1948ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺎل
 1388ﻣﯽ رﺳﺪ) ،ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار  -36رﺟﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ( ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻃﯽ  10ﺳﺎل ﻣﯿﺰان واردات ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ 194
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد!! ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎرﻫﺎی واردات ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  1389 ،1387و  1390ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮال ) 3در ﺻﻮرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد ﻧﺪارد 55 (.درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ 30 ،درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و  15درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و در ﺳﻮال ) 6در روﻧﺪ واردات ﻣﮑﻤﻞ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی
ﺗﺠﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 65 (.درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ 25 ،درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و  10درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و در ﺳﻮال 12
)ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎﻫﻮاره ای ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ اﺳﺖ 82/5 (.درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ 10 ،درﺻﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ و  7/5درﺻﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
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از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺪون و ﺑﺎ دورﻧﻤﺎی  1404در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ و اﺟﺎزه
ﺳﺎﺧﺖ و ورود ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ و رژﯾﻤﻬﺎی ﻣﮑﻤﻠﯽ در اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ
و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان واردات ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﻮد .ﻧﺤﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﺑﻮده و ﻣﺤﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت )ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺣﺠﻤﯽ ﺟﻬﺖ ورزﺷﮑﺎران ،ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ و (.....در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺮف
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻮارض ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻨﻔﯽ
ﮔﺮدد.
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ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز درازﻣﺪت واردات دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد:
• ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان
ورود دارو ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﯾﺎ ﺣﺬف دارو از آن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  .ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ
داروﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻄﯿﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎی دراز ﻣﺪت و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر )  (National Drug Policyﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻮرای ﻣﺬﺑﻮر ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﯿﻊ
ﺷﺮاﯾﻂ از ﻗﺒﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ روز دﻧﯿﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ داروﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮات اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﯾﯽ  ،داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،اﯾﻤﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل را ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ
ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای و ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎی داروﯾﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای و ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی داروﯾﯽ ﺻﺮﻓﺎٌ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از داروﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ  ،از اﯾﻦ روی ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﻧﺪ  ،ﻟﺬا ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ :
 .1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واردﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ داروﻫﺎی ﻧﺎﯾﺎب و
ﮐﻤﯿﺎب وارداﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان واﮔﺬار ﺷﻮد ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ داروﻫﺎی ﻧﺎﯾﺎب و ﮐﻤﯿﺎب ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺳﻤﯽ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﺑﻮر ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای و ﻓﻮرﯾﺘﯽ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 .2واردات داروﻫﺎی ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺳﻤﯽ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ﺗﻨﻬﺎ در
ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ) ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر( ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ و
ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر واردات آن ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واردات ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﺳﺎﺳﺎ
واردات ﻓﻮرﯾﺘﯽ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺎن ﺑﺎر اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ  .در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار در
ﺧﺼﻮص ﮐﻤﺒﻮد داروﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻣﺠﻮز واردات
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺪود دارو را ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ  .دﻗﺖ ﻧﻈﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ در
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ.
 .4ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻮرﯾﺘﯽ وارد ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎ ﭘﺎﯾﺶ ) (Monitorﺷﻮﻧﺪ و
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
 .5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ داروﻫﺎی  Orphanو ﭘﺎدزﻫﺮﻫﺎی ﺳﻤﻮم ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺪود ﮐﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ
دارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داروﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در
ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎز اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واردات داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

واردات دارو در ﮐﺸﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺿﺮورت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ داروﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ :
 -1اﻟﻘﺎء ﺷﺒﻬﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎزل داروﻫﺎی داﺧﻠﯽ
 -2ﺿﺮورت آزادﺳﺎزی واردات دارو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت )(W.T.O
 -3ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ واردات در اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ داروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و وارداﺗﯽ
از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽ ﮔﺮدد:
اﻟﻒ -ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد ،ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن و داروﺳﺎزان در ﻣﻮرد داروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺟﻠﺐ ﮔﺮدد.
ب -ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ داروﻫﺎی وارداﺗﯽ آﻣﺎدﮔﯽ
ﺣﻀﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ج -واردات داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدد در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت در
ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺎز ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
داروﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎزه ﮐﻮﺗﺎه زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺪودی از اﯾﻦ دارو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد
ﮔﺮدد.
د -ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ
داروﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت درون ﺗﻨﯽ و ﺑﺮون
ﺗﻨﯽ) Invivoو  (Invitroو ﺳﺎﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺰﺷﮑﺎن و داروﺳﺎزان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ه -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮآورده ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﻄﻮر ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻗﺮاردادی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه در
ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﻣﺠﻮز واردات و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺻﻮرت ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
و -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی داروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﯽ و ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮان داروﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ژﻧﺮﯾﮏ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واردات ﻗﺮار داد.
• ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دارو
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری داروﻫﺎی وارداﺗﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪه از ﺳﻮد ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ داروی وارداﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺎﯾﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺪارک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺲ
از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ،ﺗﺮﺧﯿﺺ و ....و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺳﻮد واردﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه و داروﺧﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه دارو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ روش در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻦ روش ﺳﻮدآوری
داروی وارداﺗﯽ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ) (Reference Priceدر ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ دارو )ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﯽ ،ﺑﺮﻧﺪ ژﻧﺮﯾﮏ و ژﻧﺮﯾﮏ( ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺿﺮوری
اﺳﺖ.
26

در اﻣﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری داروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﺷﯿﻮه  Cost‐baseﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .اﻋﻤﺎل روش ﻫﺎی ﻓﻮق از ﻃﺮﻓﯽ ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎی وارداﺗﯽ را
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه آزاد و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و
وارداﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﯽ  ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و
ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ وارداﺗﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﺠﺎد ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮای ﺗﺪارک و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﻗﺮاردادن اﯾﻦ اﻗﻼم آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داروﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
• ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ
ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ روز ﺑﻪ روز در دﻧﯿﺎ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﮐﻠﯿﻪ
ﺳﻄﻮح راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺪون ﮔﺮدد .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داروﻫﺎ در ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ
ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﮔﺮدد ،ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺖ و ورود ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ و رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر دارو و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دارو
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد .ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در
ﺧﺼﻮص ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻮارض ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﻧﮕﺮدد .ﺗﺒﯿﯿﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل در واردات ،ﺳﺎﺧﺖ،
ﺗﻮزﯾﻊ ،در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورود و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﺧﺬ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﻤﺮﮐﯽ و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﺑﻄﻮر اﺻﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮرﺳﯽ و روزآﻣﺪ ﮔﺮدد .ﭼﻮن در ﻧﺘﯿﺠﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ از واردات دارو و ﻣﮑﻤﻞ را ﺻﺮف ﭘﮋوﻫﺶ ،آﻣﻮزش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪات دارو و ﻣﮑﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺘﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ در دراز ﻣﺪت داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه و ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮداﺷﺖ.
• روش ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ  ،ارﺗﺶ  ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ....
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﯾﯽ )ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ( ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و داروﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و وارداﺗﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺼﺮف و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﻧﺪ.
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اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻘﺮرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ ﻻزم و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ و آرام ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﮏ ،داروﺳﺎز و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دارو ﺑﺎﯾﺪ در
ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ) ﻋﻠﻤﯽ( ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آﺗﯿﻪ ﻧﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ
ﭘﮋوﻫﺶ ،آﻣﻮزش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات و واردات را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
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ﺗﺸﮑﺮ
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن و اﻋﻀﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺘﻪ داروﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﻮﯾﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ
. ﻓﻬﯿﻤﻪ اوﺣﺪی و ﻓﺮزاﻧﻪ ﯾﻠﭽﯽ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد،ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی
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