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  خالصه مديريتي:

ها و مسائل نظام دارويي كشور پرداخته است. بررسي ويژگيطرح حاضر با هدف ساماندهي و اصالح نظام دارويي كشور، به 
اند كه جلدهاي اول و دوم صرفا به تبيين وضع موجود در گزارشات مربوط به اين طرح در سه بخش (جلد) جداگانه ارائه شده

اي پيشنهادي هسياستهاي آماري اختصاص يافته و جلد سوم به ارائه يك تصوير كلي و قالب جداول، نمودارها و بررسي
پس از گذشت نزديك به يك قرن از ورود داروهاي نوين به كشور، امروزه مسائل و مشكالت زيادي در زمينه  .پرداخته است

رويه، اطالعات نامناسب توليد، توزيع، تجويز و مصرف دارو در كشور وجود دارد كه برخي از اين مشكالت عبارتند از: مصرف بي
عدم اطمينان از دسترسي مستمر به داروهاي مورد نياز، وابستگي شديد به داروهاي وارداتي،  پزشكان از داروهاي جديد،

گذاري الزم به منظور گذاري، تمركز نظام توليد دارو، وجود برخي انحصارات در واردات دارو و عدم سرمايهمشكالت نظام قيمت
  تقويت توليد.

هاي ها اقدام به بررسي قوانين و مقررات دارويي، وضعيت مالي شركتآنطرح حاضر به منظور بررسي و تعيين مشكالت و علل 
نتايج اين داروسازان پرداخته است. ها و هاي دارويي، مالكان داروخانهاي از شركتآوري اطالعات پرسشنامهدارويي، جمع

  باشد:زيربخش كلي به شرح زير مي پنجدر قالب در ارتباط با وضعيت و مشكالت نظام دارويي، ها بررسي
گيري در مورد قيمت، مقدار و نوع داروهاي توليدي و وارداتي، مقدار ارز تخصيص تصميمگيري: ساختار تصميم -

هاي توليدي و به طور خالصه تقريبا تمامي متغيرهاي اساسي هاي اقتصادي، حمايتيافته، تعداد و ابعاد بنگاه
هاي توزيع نيز گيرد. هرچند شركتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مينظام دارويي كشور در وزارت 

هاي اجرايي وزارت بهداشت قرار دارند اما بخش توزيع در مقايسه با بخش توليد از انعطاف تحت مقررات و رويه
يز عمال كننده نظام دارويي كشور نبيشتري برخوردار است. همچنين بخش بيمه كشور به عنوان بزرگترين مصرف

 گيرد.از مديريت دولتي دستور مي

به توليدكننده شده به شكل هزينه تمام ناپذيردارو در ايران، يك نظام انعطاف گذارينظام قيمتگذاري: قيمت -
اين  .عدم انعطاف جز الينفك آن استگيري اداري است كه اين نظام يك فرايند تصميم .عالوه حاشيه سود است

 برد.داروهاي توليد داخل شده و انگيزه نوآوري را از بين ميبودن كيفيت گذاري سبب پايين نظام قيمت
و  است موجود گذاريرويه دارو نيز ناشي از نظام قيمتبرخي از مشكالت مربوط به تجويز و مصرف بي همچنين

رويه را اي از مصرف بيش عمدهتوان بخگذاري و با استفاده از سازوكار بازار آزاد ميبا ايجاد انعطاف در قيمت
موجود، ايجاد بازار سياه و قاچاق دارو به خارج از  ناپذيرِگذاري انعطاف. از ديگر مشكالت نظام قيمتكنترل نمود
 كشور است.

نظام دارويي كشور وابستگي زيادي به واردات و نرخ ارز دارد و از آنجا كه ارز تخصيصي بر مبناي نرخ تامين ارز:  -
شود، نظام دارويي كشور وابستگي زيادي به يارانه ارزي دارد. اين وابستگي عالوه بر واردات اسبه ميرسمي مح

بندي ارز به دليل محدوديت منابع ارزي و سهميه شود.آالت، داروهاي وارداتي را نيز شامل ميمواد اوليه و ماشين
مواد اوليه در بخش دارويي بسيار رايج است. پايين اعطايي، مشكالتي مانند فساد و رانت و عدم اطمينان از تامين 

 شود.بودن كيفيت و نوسان كيفيت نيز از ديگر مسائلي است كه از اين ساختار حاصل مي
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هاي توليدي و وارداتي در اين بخش در مقايسه با بسياري ديگر ها و حمايتمحدوديتها: ها و محدوديتحمايت -
هاي مختلف ز اهميت ذاتي بخش سالمت است. محدوديت واردات، حمايتها بيشتر است و دليل آن نياز بخش

ايجاد موانع ورود به بازار، محدوديت ليست اقالم دارويي و اعطاي قيمتي و غيرقيمتي از توليدكنندگان داخلي، 
هاي حمايتي و محدوديتي اين بخش هستند. مهمترين مشكالتي كه اين برخي انحصارات مهمترين جنبه

كنند، تضعيف رقابت در نظام دارويي كشور است. دليل اين موضوع نيز ها ايجاد ميو محدوديت هاحمايت
 انحصارات است.ايجاد ها و نيز مخدوش شدن نظام قيمت

ها گذاري ژنريك موجب شده كه داروها داراي شناسنامه نباشند و هويت آنتمايز ميان داروها: عدم وجود نام -
از شود كه انگيزه كيفيت در ساخت محصول ميان داروهاي مشابه ساخت داخل باعث ميعدم تمايز آشكار نشود. 

  يابد.و مسئوليت توليدكننده نيز كاهش  بين رفته
  

  

  

  

  


