قــرار گرفتــه اســت ( 8هــزار میلیــارد تومــان
محقــق و تزریــق شــده اســت).
• بــرای افزایــش ســطح دسترســی بــه داروهای
فاقــد نســخه پرمصــرف ( ،)OTCایــن داروهــا
مشــتمل بــر  42مولکــول یــا ترکیــب و  119کــد
شناســه کاال آمــاده قــرار گرفتــن تحــت پوشــش
بیمــه بــوده و جهــت اخــذ تأییدیههــای
مربوطــه بــه هیــأت محتــرم دولت ارســال شــده
اســت و پــس از نهایــی شــدن آمادگــی کامــل
اجرایــی شــدن آن وجــود دارد.
• تعــداد  366کــد ژنریــک داروی پرمصــرف و
ضــروری کــه پیــش از ایــن توســط بیمههــای
پایــه پوشــش داده نمیشــدند (و غالــب
شــکایات بیمــاران از مؤثــر نبــودن بیمههــای
پایــه بــه ایــن ســبد برمیگشــت) از مســیر
بیمههــا مشــمول دریافــت یارانــه ســامت شــد
بــه نحــوی کــه قــدر مطلــق پرداختــی بیمــار
پیــش از اجــرای طــرح و پــس از آن تفاوتــی
نخواهــد داشــت.
نتایج اجرای طرح:
 )1قــدر مطلــق ریالــی پرداخــت از جیــب
بیمــاران مشــروط بــه تهیــه دارو از مســیر بیمــه،
ً
مطلقــا افزایــش نخواهــد داشــت بلکــه بــا
توجــه بــه بهبــود ســطح پوشــش بیمــهای ،در
برخــی از اقــام رونــد کاهشــی محقــق خواهــد
شــد .البتــه بدیهــی اســت کــه در صــورت تمایــل
بیمــار بــه دریافــت آزاد دارو ،پرداخــت از جیــب
بیمــار افزایــش مییابــد.
 )2همــه افــراد جامعــه امــکان برخــورداری از
پوشــش بیمــه درمانــی رایــگان را دارنــد و بــر
ایــن اســاس توزیــع عادالنــه یارانــه دارو محقــق
شــده اســت.
 )3بــا شــروع ایــن طــرح همــه افــراد

فاقــد بیمــه درمانــی بــه صــورت رایــگان
تحــت پوشــش بیمــه ســازمان بیمــه
ســامت قــرار خواهنــد گرفــت و تــا ســه
مــاه بــه صــورت رایــگان تــا انجــام ارزیابــی
وســع از مزایــای ایــن طــرح بهرهمنــد
خواهنــد شــد .البتــه در صــورت موافقــت
دولــت محتــرم ،امــکان محدودســازی
آزادنویســی دارو توســط جامعــه پزشــکی
وجــود دارد.
 )4از ابتــدای شــروع ایــن طــرح تــا پایــان
هفتــه گذشــته بیــش از  55هــزار بیمــه شــده
جدیــد در ســازمان بیمــه ســامت بــه ثبــت
رســیدهاند ،البتــه ایــن رونــد ادامــه خواهــد
داشــت.
 )5بــر اســاس ایــن طــرح ،داروهــای ضــروری
پرمصــرف غیربیم ـهای مشــمول دریافــت یارانــه
شــده و بیمــار ،هزینــه مــازادی بــرای تــدارک آنها
بــا نســخه نســبت بــه ســال گذشــته پرداخــت
نخواهــد کــرد؛ لــذا دسترســی بــه کاالهــای
ســامت افزایــش خواهــد یافــت.
 )6در طــرح دارویــار داروهــای پرمصــرف بــدون
نســخه تحــت پوشــش بیمه قــرار خواهنــد گرفت
و بیمــار رونــد کاهشــی را بــرای دریافــت آنهــا از
مســیر بیمــه تجربــه خواهــد کــرد .پرواضــح
اســت کــه پرداختــی مــردم در مــورد ایــن دســته
از داروهــا (در صــورت تهیــه بــا نســخه) نــه تنهــا
افزایشــی نخواهــد داشــت بلکــه با روند کاهشــی
نیــز روب ـهرو خواهــد بــود.
 )7در ایــن طــرح پیشبینــی شــده اســت،
قیمــت مکملهــا نیــز مــورد بازنگــری و کاهــش
قــرار گیــرد.
 )8پــس از اجــرای طــرح دارویــار  40درصــد
دریافــت دارو بــا نســخه پزشــک افزایــش یافتــه
اســت.

بهروزرســانی سیســتم فنــاوری اطالعــات
بیمارســتانی ( )HISبــا اجــرای طــرح
پـر واضـح اسـت کـه در صـورت عـدم اصلاح
سیاسـتهای ارزی و اعمـال قیمتهـای تورمـی
بـرای برونرفـت صنعـت دارو از شـرایط تعطیلی
یـا افـت فعالیـت خطـوط ،قـدر مطلـق ریالـی
پرداختـی بیمـاران افزایـش مییافـت و طـرح
جـاری منجـر بـه حمایـت از تولیـدات داخلـی
شـده و دسترسـی بـه دارو بـا رفـع موانـع تولید،
افزایـش صـادرات و حمایت از تولیـد دانشبنیان
در عرصـه دارو شـده اسـت.
البتـه جـا دارد از تلاش همـه عزیـزان و
دسـتاندرکاران تهیـه ایـن برنامه تقدیر و تشـکر
داشـته باشـم ،سـازمان برنامـه و بودجـه ،بانـک
مرکـزی ،سـازمان بازرسـی کل کشـور ،وزارت امـور
اقتصـادی و دارایـی ،وزارت تعـاون ،کار و رفـاه
اجتماعـی ،شـورای عالـی بیمـه ،سـازمان تأمیـن
اجتماعـی ،سـازمان بیمـه خدمـات درمانـی
نیروهـای مسـلح ،نماینـدگان محتـرم مجلـس
شـورای اسلامی ،سـندیکای صاحبـان صنایـع
دارویـی و انجمنهـای صنفی حـوزه دارو ،ما را در
تهیـه ایـن طـرح یـاری کردنـد.
مجـددا از شـما نماینـدگان محتـرم ،اعضـای
محتـرم هیأت رئیسـه ،جناب آقای دکتـر قالیباف
ریاسـت محتـرم مجلـس ،جنـاب آقـای دکتـر
شـهریاری ریاسـت محترم کمیسـیون بهداشت و
درمـان و اعضـای محتـرم ایـن کمیسـیون بابت
فرصتـی که در اختیـار اینجانب بـرای ارائه گزارش
بـه نماینـدگان ملـت شـریف ایـران قرارگرفـت،
تشـکر میکنـم و از همیـن تریبون اعلام میکنم،
اینجانـب و همـه همکارانـم در وزارت بهداشـت،
درمـان و آمـوزش پزشـکی از تمامـی نظـرات،
پیشـنهادها و انتقـادات دلسـوزانه نماینـدگان
محتـرم ،صمیمانـه اسـتقبال خواهیـم کـرد.
والسالم علیکم و رحمةالله و برکاته
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