بررسی برنامههای سازمان غذا و دارو در اولین سالگرد هفته دولت

تب گرانی و کمبود دارو
فروکش کرد
وزارت بهداشــت در طــول یــک ســال گذشــته در حــوزه ســازمان غــذا و دارو بــا چالشهــای
زیــادی مواجــه بــود .در حالــی کــه بیمــاران زیــادی در کشــور از گرانــی و دسترســی بــه برخــی
داروهــا گالیــه داشــتند امــا در آن ســوی ماجــرا داروهــا از کشــور بــه شــکل قاچــاق معکــوس
خــارج میشــد .مفهــوم ایــن گــزاره آن اســت کــه واردکنندههــا دارو را بــا ارز دولتــی بــه کشــور
وارد میکردنــد و ایــن داروهــا در چرخــهای معیــوب یــا بــه شــکلی معکــوس بــه کشــورهای
همســایه قاچــاق میشــدند یــا داروهــای مشــمول ارز ترجیحــی بــه بــازار ســیاه نشــت
میکردنــد .ایــن زخــم کهنــه نظــام ســامت کــه از چنــد ســال پیــش بــه حــال خــودش رهــا
شــده بــود نیــاز بــه درمــان داشــت .وزارت بهداشــت چــاره کار را ایجــاد موانــع بــر ســر راه قاچــاق
معکــوس میدانســت بــرای همیــن پــس از  6مــاه بررســی کارشناســی در نهایــت اعضــای اتــاق
فکــر ســازمان غــذا و دارو بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــه جــای آنکــه ارز دارو را بــه ابتــدای
زنجیــره تخصیــص دهنــد ،آن را بــه انتهــای زنجیــره یعنــی ســازمانهای بیمــه گــر بدهنــد تــا
هــم بتواننــد کار نظــارت بــر هزینــه کــرد ارز دارو را مدیریــت کننــد هــم آنکــه یارانــه دارو مســتقیم
بــه جیــب بیمــاران بــرود البتــه در اصــاح سیاســتهای ارزی دارو اهدافــی از جملــه کاهــش
کمبــود اقــام دارویــی و حمایــت از تولیــد داخــل نیــز در اولویــت قــرار دارد .عــاوه بــر اینهــا
ســازمان غــذا و دارو در یــک ســال گذشــته فهرســت دارویــی کشــور را بازنگــری کــرده و داروهــای
اثربخــش بــا قیمــت بــاال را وارد ایــن فهرســت کــرده کــه در کنــار آن بــه تولیــد فرآوردههــای
دارویــی و مکملهــا و بازنگــری بســته دارویــی بیمــاران دیابتــی و بیمــاران صعبالعــاج توجــه
جــدی شــده اســت.
در زیر به اهم عملکردهای سازمان غذا و دارو اشاره شده است:

تعییـن و اصلاح سیاسـتهای قیمتـی و
محاسـبه قیمـت داروهـا پـس از اصالحـات
ارزی
فـاز اول اجـرای طـرح دارویـاری در اولیـن
دقایـق بامـداد  23تیـر  1401آغـاز گردیـد و در
ایـن مرحلـه  1045کـد ژنریـک داروی تولیـد

داخـل دارای پوشـش بیمـهای (معـادل حدود
 9700کـد  )IRCمشـمول اصلاح یارانـه ارزی
شـد و بهطـور همزمـان  366قلـم داروی فاقـد
پوشـش بیمـهای نیـز ضمـن اصلاح یارانـه
ارزی ،تحـت پوشـش بیمـه (یارانـه ارزی) قـرار
گرفتنـد .میانگیـن افزایـش قیمت تمـام اقالم
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دارویـی حـدود  37درصـد میباشـد .بدیـن
ترتیـب یارانـه ارزی کـه پیـش از ایـن توسـط
بانـک مرکـزی بـه شـرکتهای واردکننـده دارو
و مـواد اولیـه تعلـق میگرفـت بـا اجـرای
طـرح دارویـاری در اختیـار بیمههـا قـرار گرفته
و در قالـب مابهالتفـاوت یارانـه دارو توسـط
سـازمانهای بیمـه گـر بـه داروخانههـا
و مراکـز درمانـی پرداخـت میگـردد بـه
نحـوی کـه پرداخـت از جیـب مـردم نسـبت
بـه قبـل از اجـرای طـرح هیـچ تغییـری
نکند.
 119قلـم داروی بـدون نسـخه ( )OTCنیـز با
تصویـب شـورای عالی بیمه مشـمول پوشـش
بیمـه خواهند شـد کـه در صورت ابلاغ هیأت
وزیـران ،اجرایـی خواهد شـد .همچنین  12هزار
داروخانـه در هفتـه اول طـرح مـورد بازدیـد و
ارزیابـی قـرار گرفتند.
بـا تصویـب شـورای عالـی بیمه مقـرر گردید
پوشـش بیمهای بـرای پروانههایـی تعلق گیرد
کـه حداقـل  50درصـد سـهم بـازار را داشـته
باشـند ،در صورتـی کـه پیـش از این پوشـش
بیمـه بـه پروانـه بـا پایینتریـن قیمـت بدون
در نظـر گرفتـن سـهم بـازار تعلـق میگرفـت.
بـا وجـود اینکـه هـدف طـرح ،ثابـت ماندن
پرداخـت از جیب مـردم برای دارو بـوده لیکن
بـا مصوبه فـوق پرداخـت از جیب مـردم برای
برخـی داروهـا کاهش پیـدا کرد.

