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  كليات طرح پژوهش: -3
 ساماندهي نظام دارويي كشور: عنوان  
 :ي بسيارهاي هاي گوناگون، با چالشموفقيتهاي بسيار و تجربه نظام دارويي فعلي كشور پس از فرازونشيب مساله تحقيق

  در عرصه توليد، پخش، تجويز و مصرف روبروست.
 هايي براي بهبود نظام موجودحلجانبه مسائل و مشكالت نظام دارويي كشور از نظر اقتصادي و ارائه راهبررسي همه :هدف 
 1378-1357 :قلمرو زماني  
 ايران :قلمرو مكاني  
 :توصيفي -تحليلي روش تحقيق  
 :مدل مورد استفاده  -  
 :خالصه فصول  

تاريخچه مختصري از نظام دارويي كشور را ارائه  »درآمدي بر نظام دارويي كشور«با عنوان از بخش اول فصل اول  -
سپس  وبه شكل مختصر مورد بررسي قرار گرفته ابتدا ورود نظام دارويي نوين به ايران  ،دهد. در اين فصلمي

 بررسي شده است. هاي پس از انقالب به صورت آماريواردات و توليد دارو در سال هاي دارويي،سياست

به تحليل  »هاي حاكم بر نظام دارويي كشورنامهبررسي قوانين، مقررات و آيين«فصل دوم از بخش اول با عنوان  -
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و مقررات  قوانين ، به بررسيفصلاين هاي دارويي و درماني ناظر بر نظام دارويي كشور پرداخته است. نامهقوانين و آيين
 .در كشور پرداخته استگذاري و توزيع دارو نحوه توليد، توزيع، قيمت در رابطه با مصوب نهادهاي قانونگذاري كشور،

نحوه و شرايط تجويز دارو در  به بررسي نام دارد،» كيفيت، تجويز و مصرف داروها« كهفصل سوم از بخش اول نيز در  -
 اختصاص يافته است.گذاري دارو، فرهنگ مصرف دارو و كيفيت داروها هاي دارويي، قيمتبنديكشور، سهميه

نام دارد، وضعيت مالي چهارده شركت دارويي » هاي داروييبررسي وضعيت شركت«فصل چهارم از بخش اول كه در  -
هاي نقدينگي، گردش نسبتبه اين منظور،  پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است.

. در اندمواردي هستند كه گزارش و مقايسه شدهها هاي سودآوري و ارزش بازار شركتهاي مالي، نسبتها، نسبتحساب
 .صورت گرفت استو ديگر صنايع دارو ميان وضعيت صنعت  پايان نيز مقايسه

فهرستي از مهمترين نيازها و مشكالت نظام دارويي كشور » هاخالصه يافته«فصل پنجم از بخش اول نيز با عنوان  -
رويه، اطالعات نامناسب پزشكان از داروهاي جديد، عدم برخي از اين مشكالت عبارتند از: مصرف بي .نمايدميارائه 

ري، تمركز گذا، مشكالت نظام قيمتاز كشور اطمينان از دسترسي مستمر به داروهاي مورد نياز، وابستگي شديد به خارج
 گذاري الزم به منظور تقويت توليد.نظام توليد دارو و عدم سرمايه

به تحليل ساختار قانوني حاكم بر  »هاي حاكم بر نظام دارويي كشورتحليل چارچوب«فصل اول از بخش دوم با عنوان  -
گذاري به در اين فصل، قوانين مربوط به توليد دارو، واردات دارو، ساختار بازار و قيمت نظام دارويي كشور پرداخته است.

 اند.اختصار بيان شده

مقاله چاپ شده در مجالت اقتصادي  19به بررسي  »هاي بيماريدارو و هزينه«فصل دوم از بخش دوم نيز با عنوان  -
اي مختلف درمان دارويي پرداخته است. نتايج اين مقاالت نشان هها به بررسي جنبهپرداخته و با استفاده از نتايج آن

  :دهد كهمي
 هاي درماني، بسيار ارزان قيمت است.دارو در مقايسه با ديگر روش  
 شودگذاري دارويي در كشورهاي جهان معموال تحت نظام بازار انجام ميقيمت.  
 دهد.را كاهش ميگذاري هاي قيمتي در صنعت داروسازي، سرمايهايجاد محدوديت  
 رقابت و نوآوري دو ويژگي مهم بازار دارو هستند.  
 مخارج تحقيق و توسعه در صنعت داروسازي باالست.  
 .پزشكان انگيزه زيادي براي افزايش اطالعات دارويي خود ندارند  
 .رايگان بودن دارو موجب افزايش تجويز و مصرف آن خواهد شد 

ل و مشكالت نظام ئمسا نام دارد،» ها و پزشكانهاي مربوط به داروخانهمهنتايج پرسشنا«فصل سوم از بخش دوم كه  -
مهمترين مشكالت مسئوالن  دهد كهتايج نشان مين ده است.را ارائه كرها دارويي كشور از ديد پزشكان و مالكان داروخانه

  ها به شرح زير است:فني و مالكان داروخانه
 هاتاخير بازپرداخت وجوه توسط بيمه  
 هاي پخشها و شركتهاي توزيعي توسط توليدكنندهوقفه  
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 بندي داروهاي ساخت داخلرساني و بستهاشكاالت كيفي، ظاهري، اطالع  
 كمبود برخي اقالم دارويي  

  اند:موارد زير را به عنوان مشكالت اساسي نظام دارويي معرفي كرده پزشكان نيز
 عدم كيفيت داروها  
 روهاترسي نامناسب بيماران به دادس  
 قاچاق دارو  
 ضعف اطالعات دارويي برخي پزشكان  
 گذاريمشكالت قيمت 

اي با استفاده از اطالعات پرسشنامه »هاي داروييبررسي وضعيت شركت«فصل چهارم از بخش دوم تحت عنوان  -
اين فصل  هاي توليد دارو در كشور ارائه نموده است. درنمايي كلي از بنگاهآوري شده از توليدكنندگان دارو، جمع

گذاري، هاي عمومي و مالي مانند مشخصات بنگاه، تعداد كاركنان، تركيب كاركنان، ظرفيت توليد، ميزان سرمايهشاخصه
 اند.هاي مالي بيان شدهها، سودآوري و نسبتتركيب هزينه

يرات شاخص روند تغيبه بررسي  »بررسي عملكرد كالن نظام دارويي كشور«فصل پنجم از بخش دوم نيز با عنوان  -
 يافته و مواردي از اين دست اختصاص يافته است.قيمت دارو، فروش دارو، سهم توليد داخل از كل فروش، ارز تخصيص

گزارشي از وضعيت  نام دارد،» هاي بهداشت، دارو و درمانروند تغييرات هزينه«فصل ششم از بخش دوم نيز كه  -
هاي بودجه خانوار، به اين منظور با استفاده از داده. كندميارائه  1378تا  1369هاي بهداشتي و درماني در بازه هزينه

هاي درآمدي مورد بررسي قرار گرفته است. هاي خانوار به تفكيك دهكهاي بهداشت و درمان از كل هزينهسهم هزينه
 هاي پايين حكايت دارد.ها در دهكااليي و كاهش هزينههاي بها در دهكها از رشد هزينهنتايج اين بررسي

كوشيده است تا با تحليل نتايج حاصل از دو  »ها و مشكالتنظام دارويي؛ ويژگي«فصل اول از بخش سوم با عنوان  -
 گذاري،هاي نظام دارويي، مشكالت آن را بيان كند. مشكالت ساختار اداري، مشكالت قيمتبخش قبل و با بررسي ويژگي

 ارائه شده است. در اين فصل هاها و محدوديتمسائل مربوط به نرخ ارز و مسائل مربوط به حمايت

به ارائه راهكارهاي تحقيق براي اصالح نظام دارويي كشور اختصاص  »هاسياست«فصل دوم از بخش سوم نيز با عنوان  -
به داروها، تجويز و مصرف بي رويه، قاچاق و بازار ها در زمينه كيفيت داروها، نوسان در دسترسي يافته است. اين سياست

 سياه دارو هستند.

 :ها به شرح زير است:هاي پيشنهادي است كه برخي از مهمترين آننتايج حاصل از اين طرح، همان سياست نتايج 

 جهاني هاي معتبرتحت ليسانس شركت و كشور ي وارداتي در داخلهاداروتوليد  -

 نظام دارويي در مجلستدوين قوانين و مقررات  -

 تمركززدايي از توليد دارو و انحصارزدايي از واردات دارو -

 زادسازي قيمت داروآ -

 هاي داروييشفافيت مالي شركت -
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  توسط پزشكان دارو رويهكنترل تجويز بي -
  واژگان كليدي: -4

  هاي درماني، اصالح نظام دارويي، داروخانه، هزينهنظام دارويي

Pharmaceutical System, Pharmacies, Medical costs, Pharmaceutical system reform

  هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

  توان از اين طرح استخراج نمود، به شرح زير است:هايي كه ميمهمترين توصيهبرخي از 
 جهاني هاي معتبرو تحت ليسانس شركت كشور توليد داروي وارداتي در داخل -

 مقررات نظام دارويي در مجلستدوين قوانين و  -

 امكان نامگذاري ژنريكو تجاري داروهاي توليدي -

 تمركززدايي از توليد دارو و انحصارزدايي از واردات دارو -

 آزادسازي قيمت دارو -

 هاي داروييشفافيت مالي شركت -

 توسط پزشكاندارو رويه كنترل تجويز بي -

 اي وارداتاي و غيرتعرفهرفع موانع تعرفه -

 دائم فهرست دارويي كشوربازبيني  -

  آموزش و تربيت نيروي مورد نياز بخش توليد دارو -
  

  

  

  

  


