سازمان غذا و دارو
آمادهسازی زیرساختهای اولیه طرح
گزارش طرح اصالح سیاستهای ارزی حوزه سالمت (دارویاری)
 .1تعییــن و اصــاح سیاسـتهای قیمتــی و محاســبه قیمــت داروهــا

پــس از اصالحــات ارزی
* تعیین سیاست اعطای قیمت به داروها
* محاسبه قیمتها در زمان اجرای طرح
* اصالح ضابطه قیمتگذاری دارو

* راهاندازی سامانه قیمتگذاری داروها
 .2محاســبه قســمت و بودجــه الزم جهــت پوشــش شیرخشـکهای
رژیمــی و غذاهــای ویــژه بیمارســتان
 .3پیگیری تعیین تکلیف بیمه نشدگان
 .4تعیین تکلیف داروهای غیر بیمهای
 .5پیشنهاد روش پرداخت

* فــاز اول اجــرای طــرح دارویــاری در اولیــن دقایــق بامــداد  23تیــر
 1401آغــاز گردیــد
* در ایــن مرحلــه  1045کــد ژنریــک داروی تولیــد داخــل دارای پوشــش
بیمـهای (معــادل حــدود  9700کــد  )IRCمشــمول اصــاح یارانــه ارزی گردیــد
و بطــور همزمــان  366قلــم داروی فاقــد پوشــش بیمــه ای نیــز ضمــن
اصــاح یارانــه ارزی ،تحــت پوشــش بیمــه (یارانــه ارزی) قــرار گرفتنــد.
* میانگیــن افزایــش قیمــت کلیــه اقــام دارویــی حــدود  37درصــد

میباشــد .بدیــن ترتیــب یارانــه ارزی کــه پیــش ازایــن توســط بانــک
مرکــزی بــه شــرکت هــای وارد کننــده دارو و مــواد اولیــه تعلــق میگرفت
بــا اجــرای طــرح دارویــاری در اختیــار بیمههــا قــرار گرفتــه و در قالــب
مابهالتفــاوت یارانــه دارو توســط ســازمانهای بیمهگــر بــه داروخانــه
هــا ومراکــز درمانــی پرداخــت میگــردد بــه نحــوی کــه پرداخــت از
جیــب مــردم نســبت بــه قبــل از اجــرای طــرح هیــچ تغییــری ننمایــد.

*  119قلــم داروی بــدون نســخه ( )OTCنیــز بــا تصویــب شــورای
عالــی بیمــه مشــمول پوشــش بیمــه خواهنــد شــد کــه در صــورت
ابــاغ هیــأت وزیــران ،اجرایــی خواهــد شــد
* در فــاز اول طــرح مقــرر گردیــد مبلــغ  4هــزار میلیــارد تومــان
توســط ســازمان برنامــه و بودجــه بــه ســازمانهای بیمــه گــر پرداخــت
گــردد کــه  2هــزار میلیــارد آن نهایــی شــده و  2هــزار میلیــارد دیگــر در

مراحــل تخصیــص میباشــد.
*   6اطالعیــه در هفتــه اول اجــرای طــرح توســط قــرارگاه اصــاح
سیاس ـتهای ارزی بــرای مــردم ،داروخانههــا و مســئولین فنــی ابــاغ
گردیــده اســت
*   12هــزار داروخانــه در هفتــه اول طــرح مــورد بازدیــد و ارزیابــی
قرارگرفتنــد

ویــــژهنامه
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