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چکیده 

استان اصفهان با هدف بررسی وضعیت هزینه سازي بیمه شدگان اداره کل بیمه سالمتدرتحقیقاین
با توجه به مشکالت سالمتی بیمه شدگان صندوق سایر اقشار، این گروه براي مطالعه . صورت گرفت

از نظر هدف کاربردي و از نظر روش انجام یک تحقیق .انتخاب و هزینه هاي آنها مورد بررسی قرارگرفت
براي دستیابی به اهداف تحقیق، هزینه هاي بیمه شدگان از بانک اطالعاتی اسنادپزشکی .توصیفی است

براي تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمونهاي . مورد بررسی قرار گرفت1393استخراج و در بازه زمانی سال 
.استفاده شده استSPSSآماري و نرم افزار 

نتی آتنفسی، اعصاب و روان و :این بیمه شدگان در گروه داروهايعمده هزینه هاي، بررسی ها نشان داد
جانبازان که بیشتر آنها ازبیوتیک هاي بوده است که با توجه به بیماري هاي بیمه شدگان صندوق سایر اقشار

.به نظر می رسدقبولقابل می باشند، معزز

ر هر سه گروه با تعداد تعویض دفاتر رابطه هزینه هاي دارویی دلذا می توان این گونه نتیجه گیري نمود که
.مستقیم دارد و لذا مدیریت بر تعداد تعویض دفاتر می تواند بر مدیریت هزینه هاي دارویی موثر باشد

واژگان کلیدي 

،تعیین الگوي مصرف،میانگین تعویضگروه دارویی،صندوق بیمه اي،تعویض دفتردرمانی
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فصل اول

کلیات مطالعه
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مقدمھ- ١-١
لذا مدیریت این . هزینه هاي دارویی سهم باالیی از هزینه هاي سازمان بیمه سالمت را تشکیل می دهد

تحقیق سعی در در این فصل . هزینه دا داراي اهمیت بوده و می تواند در بهبود کیفیت خدمات موثر باشد
اف تحقیق گردیده و در ادامه روش انجام تبیین موضوع تحقیق، بیان اهمیت و ضرورت آن و تعیین اهد

تحقیق بطور خالصه مشخص شده و عالوه بر تعیین جامعه و نمونه ، روش تجزیه و تحلیل نیز بیان شده 
.است

اھمیت موضوع- ٢-١
حیاتادامهومرگازرهائیبرايبردندبیماري پیوجودبهبتدریجاولیهانسانهايکهپیشسالهزاراناز

وگیاهیموادمصرفتجویز وهاراهاینازیکیپرداختندآندرمانوبیماريازال جلوگیريدنببهخود
گذاريپایهداروسازيوپزشکیدانشگونهبدینوآزمایش بودوتجربهاساسبرحیوانیومعدنی
.گردید

خصوصا اخیرهايسالدرمتنوعداروهايارائهوصنعت داروسازيوپزشکیوداروعلمپیشرفت
تکاملاینباهمزمانامااستوجود آوردهبهبیماراندرمانامروپزشکیدانشدرانقالبیبیوتکنولوژي

واسترشد کردهوآمدهوجودبهسومجهانکشورهايدربخصوصهمه کشورهادرنیزدیگريپدیده
.میباشدهافرآوردهیناپزشکیغیروعلمیمصرف غیروداروهابهمردمحدازبیشآوردنرويآن

کشورهااغلبدرراسالمتهايمراقبتمخارجکلازايعمدهبخشتجویزيداروهايمخارجامروزه،
یافتهتوسعهکشورهايدرمصرفیدارويهزینهکهدهندمینشانهابررسی.دهندمیاختصاصخودبه

تشکیلراسالمتهاينظامخارجمکل% 60تا20توسعهحالدرکشورهايدرو% 20تا10حدود
.دهندمی

سازمان بیمه سالمت ایران بعنوان یکی از عمده ترین اراده دهندگان خدمات بیمه سالمت در کشور مطرح 
این سازمان متعهد به ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود به بهترین نحو . می باشد

می تواند منجر به بهره مندي بیشتر و بهتر بیمه شدگان از لذا مدیریت هزینه هاي درمانی. ممکن است
. خدمات سالمت گردد

درصد هزینه هاي این سازمان مربوط به هزینه هاي دارویی است و بررسی ها نشان می 30سالیانه بیش از 
ینه لذا به نظر می رسد نیاز است بررسی بیشتري دراین زم. دهد این آمار از میانگین جهانی باالتر است

صورت گیرد تا با تعیین و شناسایی الگوهاي نادرست تجویز و مصرف دارو عالوه بر مدیریت صحیح 
.هزینه ها، از برون رفت ارز جهت خریداري دارو و مواد اولیه آن جلوگیري شود
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ان، بنابر این اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان، بعنوان نماینده و مجري سازمان بیمه سالمت در این است
ایی بیمه شدگان بالقوه پر مصرف  و هزینه زا در خصوص دارو بررسی در خصوص شناسنیاز به انجام یک

یکی از گزینه ها براي شناسایی این افراد استفاده بیش از حد آنها از نسخ دفترچه است که . را الزم دانست
. آمار تعداد تعویض قابل استخراج و بررسی است

:بیان مسئلھ- ٣-١
داروارکانبود،نکردهآغازمصرف دارووتوزیعتولید،تهیه،امربرراخودغلبهتجاريکه نظامزمانیتا

آمدبحساب  میدرمانیچرخهکانونعنوانبهبیمارکهطوريبهصحیح برخوردار بودند،ارتباطازدرمانی
هايدههدرملیتیچندهايشرکتشدداروئیهايراهگشاي سلطهمصرففرهنگبسطکهزمانیازاما

درخودواقعیمسیرازدرمانوانحراف داروباعثتجارتانحصارينظامغالب نمودنباقبلبهگذشته
تنهانهسلطهاینگرفتقراردرجه اهمیتآخریندربیمارمصالحکهنحويبهشدندسومجهانکشورهاي

درحتیکهطوريبهدرآوردهتجاريکااليبصورتارداروبلکهشد،گیري درمانیبهرهدراختاللموجب
.شداستفادهسیاسیمقاصدجهتدهدتشکیل میرابشرنیازدومینکهمادهاینازمواقعازبعضی
مشکالتومهمترین مسائلازیکیهموارهداروکمبودمعضلتاشدباعثعنان گسیختهمصرفورشد

وتوزیعبهمربوطمشکالتودارومصرفوتجویزنادرستفرهنگ ازعمدتامشکلاینباشد،کشور
تا1363هايسالزمانیدر فاصلهتنهاموجودآمارهاياساسبر.گیردمیسرچشمهایراندرتدارك دارو

.داردادامههمچنان دارومصرفافزایشاینواستشدهدو برابرکشوردردارومصرف1370
ودرصد96معادلکشورداروهاينسبت کلبه1381سالدرداخلیدتولداروهايعدديسهمایراندر

چیزيداروهاي وارداتیدرصد4سهمکهاستحالیدرایناستبودهدرصد4وارداتیداروهايسهم
.دهدمیاختصاصخود بهراداروهاکلریالیسهمازدرصد33معادل

درصد هزینه هاي داروهاي تجویز شده براي 70اقل سازمان بیمه سالمت ایران بر اساس قوانین بایستی حد
لذا سهم این بیمه وسایر بیمه ها در پرداخت هزینه هاي دارویی، سهم قابل .بیمه شدگان را پرداخت نماید

توجهی است  بطور یقین تمرکز بر این بخش و کنترل هزینه هاي این بخش می تواند راهگشاي بخش 
.کنترل هزینه هاباشدمهمی از 

:روش و نحوه اجرای تحقیق - ۴-١
لذا در این تحقیق ابتدا . این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش انجام یک تحقیق توصیفی است

سعی در شناسایی بیمه شدگان با تعداد تعویض بیشتر از حد معقول گردیده است و سپس با بهره گیري از 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هاي تنفسی، آنتی شناسایی الگوهاي مصرف داروسعی درجامع اسناد پزشکی اطالعات موجود در سیستم 

:لذا مراحل به شرح زیر است. در این گونه بیمه شدگان می گرددبیوتیک ها و داروهاي اعصاب و روان

بااستفاده از سیستم جامع بیمه گري اطالعات بیمه شدگانی که باالترین آمار تعویض دفترچه بیمه را -1

.داشته اند استخراج می شود

بهره گیري ازنرم افزار گزارش گیري از سیستم  جامع اسناد پزشکی الگوي مصرف دارویی بیمه با-2

.شدگان در گروههاي دارویی تعیین شده، مشخص می گردد

با استفاده از نرم افزارهاي آماري، سعی در تعیین رابطه بین مصرف داروها و تعداد تعویض دفاتر می -3

. گردد

:حقیقادبیات یا پیشینھ ت- ۵-١
هاي کمرشکن خدمات سالمت نه تنها یکی از موانع مهم در دریافت خدمات سالمت مورد نیاز افراد هزینه

میباشد، بلکه یک شوك در مصرف محسوب میشوند، زیرا صرف بخشی عظیمی از منابع خانوار براي 
.بکاهدهاي آموزشی و غذایی خانواردریافت این خدمات میتواند از سایر مصارف مانند حوزه

با توجه به این که کاالي سالمت و علی الخصوص دارو، یک کاالي عمومی محسوب می شود لذا توجه 
هاي بیماران خاص به گروه هاي نیازمند و ویژه به تخصیص بهینه منابع نظام سالمت و به ویژه یارانه

وشش بیمه بردن داروها استفاده از مطالعات اقتصاد دارو در مراحل فرموالري و تصمیم در خصوص تحت پ
لزوم بازنگري در زمینه استفاده بی رویه از این . و تکنولوژي هاي جدید الزم و ضروري می باشد

.اثربخشی این فرآورده ها مشهود می باشد-محصوالت و استفاده از شواهد هزینه

است که بطور ی و نحوه مدیریت آنها ارائه شدهیتا کنون تحقیقات متعددي در خصوص هزینه هاي دارو
:مختصر به برخی از آنها به شرح زیر اشاره شده است

بارابطهدرقیمتیسیاستهاياتخاذاین نتیجه حاصل شد که : در تحقیق انجام شده توسط عبادي و دیگران
راخانوارهامصرف داروییمیزانموثرطوربهنمیتوانددولتطرفازخانوارهاهزینه داروئیومصرف
گزینه هايبایدکهمیرسدنظربهپس.دهدسوقمصرف صحیحسمتبهرادارومصرفویدنماکنترل
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باارتباطدرخانوارهاآموزشتاثیربهمثال میتوانبعنوان.گیردقرارآزمونموردرابطهایندرنیزدیگري
وپذیردصورتهاخانواررويبرمیتواندهمآموزشاینکهنمود،اشارهرابطهایندارو درمصرفکاهش

اینمناسب کهدارويانتخاب.پذیردصورت)پرستار-داروساز–پزشک(پزشکی تیمهايرويبرمیتواندهم
حداقلرادارونگهداريهزینهوداروهزینه خریدبلکهکند،میتقویترادرماندرکاراییتنهانهامر

باشند،میتجاريفراورده ايازارزانترعموماًکه،باالکیفیتباژنریکهاياز فرآوردهاستفادهمیکند،
ارتقاءوقیمتکاهشبرايبیشترزنیچانهقدرتبهدست  یافتنبرايدرمانیمراکزتوسطعمدهخرید

عبادي و (.دهدتقلیلرادارویی خانوارهاهايهزینهمیتواندکنندگان،مصرفتوسطداروعقالئیمصرف
)131ص 1388همکار،

کششکالن دارايسطحدرایرانشهريجامعهدر:جام شده توسط راهبر و همکاران نشان دادتحقیق ان
بیشتربایددارورویهبیمصرفکنترلبرايگذاريهرگونه سیاستلذاوبودهدرآمديوقیمتیکمپذیري

دارويتجویزرفتاراصالحدارو،مصرفمورددرعمومیآگاهیافزایشنظیرغیرقیمتیهايبر سیاست
راهبر و (.باشدتجویزي متمرکزيداروهاايبیمهپوششدرقانونیتغییراتیامراقبت ودهندگانارائه

)40،ص1392همکاران،
در خصوص هزینه هاي دارویی بیمه شدگان نشان دهنده آنست برنجیانهمچنین تحقیق انجام شده توسط 

:که
خدمات بهداشتی و درمانی را از ارائه دهندگان این خدمات از آنجا که بیمه هاي درمانی نهادهایی هستند که 

اره قیمت خدمات مذکور براي آنها داراي اهمیت بوده و عدم کنترل هزینه ها ولذا هم.خریداري می کنند
منجر به تضعیف بنیه مالی آنها و در نهایت عدم توانایی آنها در ارائه خدمات به بیمه شدگان و کاستی در 

از این رو الزم است تا سازمانهاي بیمه گربا انجام مطالعات علمی قابل استناد،هزینه و .ستانجام تعهدات ا
کیفیت این خدمات را بررسی نموده و موارد غیر موجه را شناسایی کرده و اقدامات الزم در جهت تغییر و 

. انسته استاین تحقیق روش حل مسئله را در این زمینه بسیار مفید د.یا حذف آنها به اجرا گذارند
)1394برنجیان،(

:اھداف کلی- ۶-١
مطالعه (با تعداد تعویض دفاتر درمانیصندوق سایر اقشارتعیین رابطه بین هزینه هاي دارویی بیمه شدگان

)1393موردي بیمه شدگان استان اصفهان در سال 
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:اھداف اختصاصی- ٧-١
و هزینه دارویی بصورت کلی شارصندوق سایر اقبررسی وجود رابطه بین تعداد تعویض دفاتر -1

و میزان مصرف آنتی بیوتیک ها دفاتر صندوق سایر اقشارو بررسی وجود رابطه بین  تعداد تعویض -2

هزینه هاي گروه دارویی اعصاب و دفاتر صندوق سایر اقشارو بررسی وجود رابطه بین تعداد تعویض -3

روان 

ومصرف داروهاي تنفسی صندوق سایر اقشارودفاترتعویضبررسی وجود رابطه بین تعداد-4

:اھداف کاربردی- ٨-١
داروهاي تنفسی،آنتی بیوتیک ها و داروهاي اعصاب گروه درپر هزینهبیمه شدگانتعیین نوع بیماریهاي-1

وروان

گروههاي دارویی ش هزینه هاي دارویی بیمه شدگان پر هزینهدر خصوص کاهعملیارائه راهکار-2
بیوتیک و اعصاب و روان تنفسی،آنتی

:فرضیھ ھا یا سواالت- ٩-١
. رابطه معنادار وجود دارددارویی و هزینه کل درصندوق سایر اقشارهچدفتربین تعداد تعویض-1

و میزان مصرف آنتی بیوتیک ها رابطه  معنادار وجود درصندوق سایر اقشاربین  تعداد تعویض  دفترچه-2

.دارد

و هزینه هاي گروه دارویی اعصاب و روان رابطه مستقیم  درصندوق سایر اقشاردفاتربین تعداد تعویض -3

.وجود دارد 

.ومصرف داروهاي تنفسی رابطه معنادار  وجود دارددرصندوق سایر اقشار بین تعداد تعویض دفاتر -4
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:جامعھ آماری-١٠-١
1393طی سالاستان اصفهانبیمه سالمت صندوق سایر اقشاربیمه شدگان 

روش محاسبھ حجم نمونھ و تعداد آن -١١-١
. بوده استمیانگینبیمه آنها بیش از حد نمونه شامل افرادي است که تعداد تعویض دفاتر 

:روش جمع آوری داده ھا-١٢-١
استفاده از بانک اطالعات بیمه گري  جهت اسـتخراج تعـداد تعـویض بـیش از حـد  و اسـناد پزشـکی در        

وریی بیمه شدگان خصوص هزینه هاي دا

:ابزار جمع آوری داده ھا-١٣-١
Queryابزار جمع آوري داده ها گزارشات بانک اطالعاتی بیمه گري و اسـناد پزشـکی و نیـز اسـتفاده از     

استهاي مناسب در استخراج اطالعات مورد نیاز 

:روش تجزیھ و تحلیل داده ھا-١۴-١
داده ها در تحلیلSPSSدادها و استفاده از نرم افزار استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در تحلیل
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فصل دوم

ادبیات مطالعه
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قدمھ م
در این فصل ابتدا برخی تعاریف مرتبط با موضوع تحقیق آمده و سپس به بررسی وضعیت مصرف و هزینه 

ان پرداخته شده و سپس هاي دارویی دربرخی  کشورها و نیز وضعیت مصرف و هزینه هایی دارویی در ایر
. مروري بر تحقیقات مشابه صورت گرفته در این زمینه پرداخته شده است

میانگین تعداد تعویض - ١-٢
میانگین تعداد تعویض دفترچه بیمه درمانی در طی یک سال است

الگوی مصرف دارو- ٢-٢
...)سالمندان، کودکان، زنان و (چگونگی مصرف دارو در گروهی خاص

یزفرانش- ٣-٢
اي نیز به سهم و درصدي از خسارت هاي بیمهدر دیگر سیستم. به معناي سهم بیمار از هزینه درمانی است

.شودار است گفته میزگقابل پرداخت که به عهده بیمه

گروھھای دارویی- ۴-٢
تلفی مخهاي بندي آنها در طبقهاثرات درمانیتوان داروها را با توجه به خصوصیات متفاوتبطور کلی می

بندیها براساس محل یا محلهاي اثر آنها در دستگاههاي بدن قرار داد یکی از این طبقه
)2015کاتزونگ،(.باشدمی

آنتی بیوتیک ھا - ۵-٢
باکتريوهاي میکروسکوپیقارچهایی مانندها مواد شیمیایی هستند که از میکروارگانیسمآنتی بیوتیک

یري نموده و یا مانع ها جلوگها یا پروکاریوتشوند و از ادامه زندگی سلولهاي یوکاریوتگرفته میها
بیشتر . دهند متفاوت استها بسته به کاري که انجام میاجزاي سازنده آنتی بیوتیک. شوندتکثیر آنها می
کنند و به همین دلیل ها اثر میها و یوکاریوتها بر روي هر دو نوع سلول پروکاریوتآنتی بیوتیک

.د استفاده قرار دادتوان همه آنها را از نظر درمانی براي انسان مورنمی

شوند زا می، که باعث کشتن سلول بیماريباکتریوسیدهايآنتی بیوتیکها به دو گروه عمدهآنتی بیوتیک
.شوند، که باعث توقف رشد و ثابت ماندن تعداد سلول بیماریزا هستند طبقه بندي میباکتریواستاتیکو

)2015کاتزونگ،(
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:روند عبارتند ازاریهاي دستگاه تنفس بکار میدرمان بیم- ۶-٢

هاداروهاي گشاد کننده نایژه-1- 6
دهد و با بازدم، هواي ها بر اثر انقباض راههاي هوایی روي میدر بیماري آسم که به علت تنگ شدن نایژه

ها نگی نایژهها باعث رفع تلذا داروهاي گشاد کنندة نایژه. تواند خارج کنندحاوي گاز کربنیک را نمی
شوند داروهاي موثرتر شبه آدرنالین عبارتند مانند آدرنالین و افدرین بیش از همه مصرف می. شوندمی
)2015کاتزونگ،(.و ایپراتروپیومتربوتالینتئوفیلین،آمینوفیلین،سالبوتامول،:از

: کورتیکواستروئیدها-2- 6
شوند کمک ها در بیماري آسم میز تخلیه کامل ریههاي تنگ که مانع ااین داروها باعث گشاد شدن نایژه

)2015کاتزونگ،(....فلوکسا تاید و ومتازونکلوب: مانند. کنندمی
:داروهاي پیشگیري آسم-3- 6

این . دهندهاي پوششی مجاري تنفسی را کاهش میاند که حساسیت یاختهبه تازگی داروهایی ساخته شده
هیچ حمالت آسمشروعاما بعد از. دهندهاي بیماري آسم را کاهش میملهاي میزان حداروها بطور فزاینده
کودکان، براي پیشگیري از بیماري آسم مفید است ولی باید مصرف این داروها، بویژه در. ارزش درمانی ندارند

)2015کاتزونگ،(کترتیفنـکرومولین سدیممانند. به مدت طوالنی مصرف شوند
)ضد هیستامین(داروهاي ضد حساسیت -4- 6

. رودبکار می) شودزا ایجاد میمادهی که بر اثر واکنشهاي حساسیت(این داروها در خنثی سازي هیستامین 
)2015کاتزونگ،(..، ترفنادین ودیفن هیدرامین، پیریالمین مالئات،)فرگان)پرومتازینمانند

داروهاي محرك دستگاه تنفس-5- 6
رود در موارد مصرف بیش از حد دارو این داروها در فوریتها جهت تحریک عمل تنفس بکار می

.نالوکسونتیکتامید،مانند. شودکند استفاده می، موارد خفگی و نوزادانی که به کندي تنفس می)خودکشی(

)2015کاتزونگ،(

داروهاي مسکن سرفه-6- 6
چندانی به تجویز داروهاي برطرف کننده سرفه ندارند، زیرا سرفه خود واکنشی است براي بیرون پزشکان میل

باشد با این همه نوع راندن ترشحات و خلط عفونی و مواد خارجی و ممانعت از ورود آنها به راههاي تنفسی می
ات کدئین دارمانند ترکیب. داروها بسیار زیاد بکار می روند بی آنکه واقعاً سودمند باشند
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گشاد کننده برونش و کورتیکو استروئید :الزم به ذکر است در این پژوهش منظور از داروهاي تنفسی داروهاي
)2015کاتزونگ،(هاي استنشاقی در نظر گرفته شده است 

دستگاه اعصابداروھای - ٧-٢
ولی برخی نیز باید . سودمندندبرخی از آنها بسیار . داروهایی که بر دستگاه اعصاب تأثیر می گذارند بسیارند

داروها از . با داروهاي دیگر همراه شوند تا تعادلی بین اثرهاي مثبت روانی و عوارض جانبی آنها بوجود آید
:هشت راه مختلف بر دستگاه اعصاب اثر می گذارند که عبارتند از

داروهاي درمان بیخوابی و اضطراب-1- 7
داروها براي افرادي که به سختی به خواب می روند تجویز می این ): قرص خواب(آور داروهاي خواب

نیترازپام، دیازپام، (ها مانند بنزود یا زپین. مقدار کم این داروها معموالً اضطراب را نیز کاهش می دهد. شوند
تمازپام

داروهاي اضطراب و مسکن و آرام بخش-2- 7
، کلردیازپوکساید، دیازپام)هانزود یا زپینمانند ب. این داروها براي کاهش اضطراب تجویز می شوند

زاران نفر را به این داروها، ه(ضد روان پریشی(داروهاي مؤثر بر اختاللهاي شدید روانی (لورازپام، اکسازپام
بسیاري از آنها . جاي راهی شدن به سوي بیمارستانهاي روانی به زندگی عادي در جامعه موفق ساخته است

ها و داروهاي مشتق از آنهامانند فنوتیازین. آرامبخش است
داروهاي ضد افسردگی-3- 7

مصرف این داروها باید . همه داروهاي ضد افسردگی دو تا سه هفته طول می کشد تا مؤثر واقع شوند
…وایمی پرامینآمی تریپتلین،مانند. تحت مراقبت پزشکی انجام شود

داروهاي محرك دستگاه اعصاب و اشتها برها-4- 7
محرکهاي مالیم مانند کافئین براي رفع خستگی و خواب آلودگی مصرف می شوند و داروهاي مشتق از 

مانند داروهاي . ه قصد کم کردن وزن را دارند بکار می روندآمفتامین گاهی براي سرکوب اشتهاي افرادي ک
.آمفتامینشبه کافئین، داروهاي مشتق از

داروهاي ضد تهوع و سرگیجه-5- 7
این داروها براي پیشگیري از نشانه هاي نامطلوب ناشی از بیماري سفر، التهاب گوش درونی و همچنین در 

)2015کاتزونگ،(، هاها، فنوتیازینضد هیستامینمانند. بارداري بکار می رود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


صنعت دارو- ٨-٢
امروزه . ت انسان استالمها در تجارت امروزي بشر به لحاظ اثرگذاري آن بر سالرو از مهمترین کادا

در اختیار داشتن . ترین صنایع جهان مطرح استترین و عظیمصنعت داروسازي به عنوان یکی از کلیدي
صنعت دارو به عنوان . شودمعیارهاي مهم توسعه یافتگی کشورها شناخته میچنین صنعتی به منزله یکی از 

یکی از صنایع استراتژیک که نقش مهمی در سالمت و امنیت جامعه ایفاء می کند، همواره مورد توجه 
صنعت داروي ایران در طی چند دهه گذشته شرایط مختلف و . اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است

این صنعت هم اکنون یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور به حساب می . طی کرده استپرنوسانی را 
به علت سودآوري صنعت دارو، این صنعت میتواند در کشورمان جایگزین نفت، گاز و پتروشیمی .آید

یس پایه راهبرد توسعه خود را بر دارو بنا کرده است یا در کشوري مانند ژاپن، ئکشوري مانند سو. شود
که در این کشور تولید GDPدرصد از کل10ست کهالملی ناشی از فروش دارو در آن به قدري باتولید

عنوان یک صنعت راهبردي نگاه کنیم، اگر ما هم به صنعت دارو به. میشود، از محل فروش دارو است
و مواد نفت و گاز فروشی نفتهاي مناسبی را براي اقتصاد ملی داشته باشد که جایگزین خاممیتواند آورده

)1385شادپور،(.باشد و آینده کشور را از این نظر تامین کند

اقتصاد سالمت - ٩-٢
. خود تجربه کرده اندسالمت سال گذشته رشد سریعی را در هزینه هاي مراقبت هاي 30بیشتر کشورها در

مت مورد نیاز مردم می امروزه یکی از وظایف اساسی دولتها در تمامی کشورها، تامین و ارائه خدمات سال
با توجه به رشد فزاینده فن آوریها، تغییر شیوه ي زندگی و متحول شدن انتظارات مردم از نظام . باشد

سالمت، هزینه هاي نظام سالمت به صورت روزافزون در حال افزایش است و منابع موجود در نظام 
نامه ریزان نظام سالمت در هر کشور باید با سالمت پاسخگوي تمام نیازها نمی باشد از این رو مدیران و بر

تکیه بر روشهاي علمی، براي استفاده بهینه از منابع موجود در راستاي تامین سالمت مردم جامعه ي خود 
به همین دلیل نیز اقتصاد سالمت به عنوان یک رشته تخصصی از علم اقتصاد مورد توجه .ش نمایندالت

علم اقتصاد سالمت به مطالعه چگونگی تخصیص منابع به بخش . استاقتصاددانان و پزشکان قرارگرفته 
که با تکیه بر روشهاي . می شوداطالقبهداشت و درمان و همچنین تخصیص منابع در درون بخش مزبور 
و ارزیابی اقتصادي می تواند طالعاتعلمی تخصیص منابع، ارتقاء بهره وري، برقراري عدالت، مدیریت ا
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ران و سیاستگزاران بخش سالمت در دستیابی به اهداف متعالی تامین سالمت مردم کمک شایانی به مدی
)1389راهبر و همکاران،.(جامعه بنمایند

اثرات اقتصادي مصرف دارو-1- 9

به دلیل واردات بیش از حد شرکتهاي دارویی ریسک نوسان نرخ ارز تاثیر بسیار زیادي بر این شرکتها دارند 
افزایش یا ر هرگونه تغیی. ز کشور وارد میشوندد اولیه شرکتهاي دارویی از خارج اموا%75در واقع بیش از 

بر این عالوه .شودباعث تغییر در بهاي تمام شده شرکتها میالتکاهش در نرخ ارز مورد استفاده در مباد
میالرارزي در این صنعت بر حسب دیالتاست که بودجه تحقق یافته به تسهالزمذکر این نکته ، موارد

رفتن الکنند که همین امر موجب بات خود را به یورو خریداري میباشد ولی این شرکتها مواد و محصوال
)1389راهبر و همکاران،(.شودهزینه هاي تبدیل می

قوانین دارویی-١٠-٢
ابـق هزینـه یـا فرانشـیز پرداختـی بـراي خریـد نسـخ دارویی مشـارکت در پرداخـت در کشـور ایـران مط

ایــن . مصوبـات شـورایعالی بیمـه خدمـات درمانـی، معـادل ســی درصــد مبلــغ نســخه میباشــد
هاي مــورد نیــاز در درمــان بعضــی مقــدار مشــارکت در پرداخــت هزینــه بــراي نســخه

بـور بـه تهیـه هزینـه کـه بسـیاري از خانوارهـا مجبیماریهــاي خــاص و صعــب العـاج بـه دلیـل این
ي میگردنــد باعــث افزایــش مواجهــه م رفاهــی و یــا دارائیهــاي ســرمایهالدرمـان از ســایر اقــ

هــاي خــارج از تــوان پرداخــت خانــوار و در نتیجــه بــه زیــر خــط فقــر رفتــن بــا هزینه
)1384رضــوي،(گــردد ایــن خانوارهــا می

ھزینھ ھای دارو در جھان -١١-٢
هاينظامکل مخارجاز% 15اقتصادي توسعهوهمکاريسازمانعضوکشورهايدرهاگزارشاساسبر

طوربه.است% 9برابر 2000سالدرمیزانایننیزآمریکادرو،بودهداروییهايهزینهبهمربوطسالمت
بخش سومینیاودومینپزشکان،ویزیتوبیمارستانیيبستري هامخارجازپسداروییهايهزینهکلی،
هايهزینهرشدنرخاخیرهايدههدربر این،عالوه.کشورهاستتمامیدرسالمتهاينظامهايهزینه

نشانسوئددریک بررسی.استبودهسالمتهايمراقبتهايهزینهکلرشدنرخبیشتر ازبسیاردارویی
برشدهتعدیلقیمتمبنايبرداروییهايهزینه،1995تا1974هايسالنبیدرتنهاکهاستداده

.استیافتهافزایش% 133تورم،عمومیاساس نرخ
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هزینهرشدنرخ2007تا1998هايبین سالدراقتصادي،توسعهوهمکاريسازمانعضودر کشورهاي
2000سالدر%9هابه هزینهکل%5ازداروییهايهزینهمیزاننیزآمریکابوده ودر% 50داروییهاي

. میلیارد دالردر سال است 4مجموع هزینه هاي داروهاي مصرفی در ایران در حدود.استیافتهافزایش
)9،ص1392پورآقا و دیگران،.(دالر آمریکاست20قلم و در حدود 370مصرف سرانه دارو در ایران 

مصرف دارو در ایران -١٢-٢
آسیاقارهکلمصرفیداروي% 10ازبیشکنندهمصرف1356سالدرنیزایرانها،رشگزااساسبر

بامقایسهدردرصد11میزان بهداروییهايفرآوردهمصرفساالنهرشدبا میانگین70دههدروبوده
چنین،هم.بوده استدارومصرفافزایشهايمیزانباالترینازیکیجهان دارايدرصدي9رشدمیانگین
شدهبرابر2ایراندردارومصرفمیزان1370تا1363هاي سالطیدرتنهاکهدهندمینشانآمارها
.است

فشاروداشتهادامههمچنانآیندهسال هايدرداروییهايهزینهافزایشرسدمینظربهاین،برعالوه
نظرازهمهاي داروییهزینهاخیرهايلسادرلذا،.کندواردسالمتهايهاي مراقبتنظامبرشدیدي

سیاست گذارانبرايعمدهنگرانییکبهتبدیلسالمتکل مخار جدرآنسهمنظرازهمومطلقمقدار
از دارومصرفکنترلبرايکارآمدهايسیاستوهاطراحی برنامهبرايزیاديعالقهشده ودنیادرسالمت

پرداختسهمافزایشنیزوداروییهايبازپرداخت هزینههايبرنامهدربازنگريها،قیمتافزایشجمله
.استکردهکننده ایجادمصرف

عدد 370نشان داده است هر ایرانی ساالنه 1392تحقیقات انجام شده توسط سازمان غذا و دارو در سال 
کشور 20رو ایران جزو در زمینه مصرف دا. کند که این آمار بیش از استاندارد جهانی استدارو مصرف می

برابر استاندارد 3سرانۀ مصرف دارو در ایران . نخست دنیا است ودر آسیا نیز پس از چین مقام دوم را دارد
. دهندة اصولی نبودن تجویز و مصرف دارو در کشور استجهانی است که این آمار نشان

2ایرانی 5کنند یعنی از هر مصرف میها خودسرانه دارو درصد ایرانی40توان گفت طبق این تحقیقات می
4.11در زمینه داروهاي تزریقی نیز آمارها حاکی از این است که مصرف سرانۀ این داروها در کشور . نفر

مشورت با . عدد است که این رقم نزدیک به چهار برابر مصرف سرانۀ کشورهاي در حال توسعه است
درصد مجموع داروهاي موجود 15تا 10اما در کشور ما پزشک در زمینه مصرف دارو بسیار اهمیت دارد، 

)10،ص1392پورآقا و دیگران،(. شودبدون مشورت با پزشک مصرف می
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است در ها بیوتیکآنتیو هاي چشمیقطرهها، مسکنترین آمار مصرف خودسرانه داروها متعلق به بیش
عنوان مثال به. حالی که مصرف کنندگان این داروها از عواقب مصرف خودسر این داروها اطالع ندارد

ها نیز بیوتیکجر به نارسایی کلیه و کبد و استفادة غیرمنطقی از آنتیها مناستفاده بیش از حد و مستمر مسکن
این دارو با .شودها نسبت به این دارو و عدم موفقیت آن در درمان بیماري میباعث مقاوم شدن میکروب

.توجه به نوع تاثیري که در بدن دارد در لیست بدترین داروهایی هستند که مصرف خودسرانه دارند

دارو در سالمت کشور نقش -١٣-٢
سالمتبه اهدافدستیابیهاآنبهمحدوددسترسیوبودهسالمتاز خدماتناپذیرجداییبخشیداروها

تردیديهمچنین،.کندمیمشکلدچارراسالمتو توسعهکارآییاثربخشی،عدالت،هايزمینهدر
شدهتعدیلزندگیبهامیدودادهکاهشراهابیماريبارضروريداروهايبهآساندسترسیکهوجودندارد

برايعملکرديیک شاخصضروريداروهايبهدسترسیایجادلذا،.دهدمیراافزایشناتوانیاساسبر
.شودمینیزمحسوبسالمتهايمراقبتهاينظام

ود، ارکان تا زمانی که نظام تجاري حکومت خود را بر امر تهیه، تولید، توزیع و مصرف دارو آغاز نکرده ب
دارو درمانی از ارتباط صحیح برخوردار بودند، به طوري که بیمار به عنوان کانون چرخه درمانی بحساب 

شرکتهاي چند ملیتی در ،اما از زمانی که بسط فرهنگ مصرف راهگشاي سلطه هاي داروئی شد.می آمد 
و درمانی از مسیر واقعی شمسی با حاکم کردن نظام انحصاري تجارت باعث انحراف دار1360دهه هاي 

خود در کشورهاي جهان سوم به خصوص در ایران شدند به نحوي که مصالح بیمار در آخرین درجه 
ي الل در بهره گیري درمانی شد، بلکه دارو را بصورت کاالاهمیت قرار گرفت این سلطه نه تنها موجب اخت

ه که دومین نیاز بشر را تشکیل می دهد تجاري درآورده به طوري که حتی در بعضی از مواقع از این ماد
.جهت مقاصد سیاسی استفاده شد 

داروھای پر مصرف -١۴-٢
ها بیش از سایر داروها مورد توجه ها و مسکنها و ویتامیندر این میان داروهایی همچون آنتی بیوتیک

نیز اقدام به وه بر موارد تجویز دارو توسط پزشک خودالقرار گرفت به طوري که بسیاري از مردم ع
درخواست نامعقول دارو از پزشک می نمودند و یا حتی در بعضی از موارد خود نیز مستقیما به داروخانه 
مراجعه نموده و بر حسب تشخیص خود که اغلب موارد نیز اشتباه است درخواست دارو می نمودند، از 

ایران موجب افزایش هزینه نظر اقتصادي و به خصوص علم اقتصاد سالمت مصرف بی مورد داروها در
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م است به الزادارو در بودجه خانوار می شود و از طرف دیگر ارز بسیار زیاد و بیشتر از آنچه که واقعا
)11،ص 1389یعقوب اندیش و دیگران،(.یابد واردات دارو اختصاص می

ند، اما درجه واکنش تئوري هاي اقتصادي پیش بینی می کنند که منحنی هاي تقاضا داراي شیب نزولی هست
توان پیش بینی نمود که البته این وظیفه تحلیلهاي مقدار تقاضا را به تغییرات قیمت و دیگر متغیرها نمی

در مطالعات داخلی و خارجی انجام یافته .آماري است تا اندازه و بزرگی این گونه متغیر ها را برآورد نماید 
ف و تقاضاي دارو نشان داده شده است که تقاضاي دارو به پیرامون تخمین اثرات عوامل اثرگذار بر مصر

درصد مقدار 9لحاظ قیمتی بی کشش می باشد و یا به عبارتی با افزایش متوسط قیمت دارو به اندازه 
همچنین در مطالعه جهانگیري . درصد دچار کاهش می گردد9مخارج و تقاضاي دارویی به نسبت کمتر از 

رویی و تقاضاي دارو تحت تاثیر درآمد بوده ولی کشش درآمدي تقاضاي دارو نشان داده شد که مخارج دا
.ضروري در سبد مصرفی خانوارها قرار دارداليهست و بدین جهت دارو یک کا9کمتر از 

ھاي بھداشتیھاي مراقبتھاي دارو در مقابل ھزینھھزینھ-١۵-٢
این سرانه از نظر ارزش . دالر آمریکاست20یبا واحد در سال و معادل تقر370مصرف سرانه دارو در ایران 

نسبتا پایین و علت آن کنترل ساختگی هزینه هاي دارو توسط دولت از طریق تولید داروهاي ارزان قیمت 
یارانه )برابر ایران است4بعنوان مثال سرانه هزینه هاي دارویی کشور ترکیه تقریبا .(در داخل کشور است

تا کنون براي حذف تدریجی 1376هاي اساسی رتبه سوم را دارد و دولت از سال دارو در ایران در بین کاال
)1390ناصرپروانی و همکاران،.(یارانه هاي دارو اقدام نموده است

در کشور آمریکا میزان مشارکت بیماران در هزینه هاي دارو،براي گروههاي مختلف متفاوت است و دولت 
درصد هزینه هاي سالمت 9در این کشور.داگانه اختصاص می دهدبراي حمایت از اقشار جامعه، یارانه ج

سالمندي، . درصد هزینه هاي دارو را شکل می دهد 31صرف دارو می شود و پرداخت از جیب بیمار ان 
. پوشش بیمه و تا حدي توان مالی افراد از مولفه هاي اثرگذار بر بهره مندي از دارو در این کشور هستند 

دهد که سهم پرداخت از جیب بیماران از هزینه هاي دارویی در کشور هاي دیگر متنوع می مطالعه نشان می 
درصد بوده 6و در اسپانیا 15، آلمان 32، سوئد 27،کره جنوبی 28، کانادا 36باشد به طوري که در فنالند 

)1392عامري و همکاران،. (است 
هاي دیگر متأثر از تجویزگران نسخه یا همان در ایران فروش دارو هاي نسخه اي ، بیش از سایر مولفه 

گام بعد براي . فروش یاد می شود ) Goal Keeper(که از آن ها به عنوان دروازه بانان . پزشکان می باشد 
بنابراین دسترسی . بیمار پس از ویزیت پزشک مراجعه به داروخانه براي تهیه داروي تجویز شده است 

لحاظ کاهش هزینه و وقت بیماران ازمؤلفه هاي مهم دیگر در بهره مندي از جغرافیایی آسان به داروخانه به
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جغرافیایی آسان به داروخانه به لحاظ کاهش هزینه و وقت بیماران ازمؤلفه هاي .  دارو محسوب می شود 
)1392عامري و همکاران،. (مهم دیگر در بهره مندي از دارو محسوب می شود 

بنا براین توان . بیمار ، منوط به پرداخت هزینه دارو و حق فنی هر نسخه است تحویل دارو در داروخانه به 
OOPاگرچه بیمه موجب کاهش  . مالی بیمار می تواند ، از دیگر تعیین کننده هاي بهره مندي از دارو باشد 

یا Medicaidدرصد از افرادي که داراي بیمه ي 13اما مطالعه نشان داده است که . بیماران می شود 
درصد افرادي که داراي بیمه هاي خصوصی بوده اند به دلیل عدم توان مالی ، در طول 5عمومی بوده اند و 

درصد 45درصد از افراد داراي بیمه و 22این مطالعه نشان داد که . سال ، یک نسخه دارویی هم نداشته اند 
عامري و . (عه به داروخانه پرهیز می نمایند افراد بدون بیمه به دلیل عدم توان تامین هزینه ي دارو از مراج

)1392همکاران،
با توجه به این که تامین و دسترسی آحاد مردم به عالی ترین سطح ممکن به داروهاي مؤثر ، سالم و با 

بررسی میزان تاثیر  . کیفیت و قیمت مناسب از اهداف سند چشم انداز بیست ساله ي کشور ایران  می باشد 
ه هاي مهم مؤثر در بهره مندي از دارو هاي تحت پوشش بیمه در داروخانه هاي طرف قرارداد برخی از مؤلف

با سازمان تامین اجتماعی در استان هاي مختلف کشور نشان داد وضعیت الگوي هزینه و مصرف دارو در 
اندهی ساله ، می تواند نقش مهمی در سازم12نظام درمان سازمان تامین اجتماعی در یک دوره زمانی 

عامري و .  (سیاست هاي سازمان تامین اجتماعی در ارائه مناسب خدمات دارویی داشته باشند 
) 1392همکاران،

ها تر اقتصادي بررسی شود؛ زیرا محدود کردن هزینههاي دارویی باید در یک زمینه وسیعافزایش هزینه
برند و روي اقتصاد اثر منفی اگر مردم از بیماري رنج می. همیشه یک انتخاب درست سیاسی نیست

هایی باید از چنین درمان). مثل مقابله با ماالریا(توان جلوي آن را گرفت گذارد با فراهم کردن دارو میمی
هاي زیادي یافته هم جمعیتطریق تامین مالی اضافی، در دسترس قرار گیرند؛ گرچه در کشورهاي توسعه

هاي عوارض قابل اجتناب درمان کافی برخوردار نیستند هزینههاي معمولی همچون دیابت ازبراي بیماري
.هاي درمان سنجیده شوند تا افزایش هزینه اثربخشی داروها مشخص شوندباید در برابر هزینه

شود و نتایج عملکرد بهداشتی در بسیاري از موارد، افزایش مخارج دارو با دیگر منافع اقتصادي جبران نمی
چنین مواقعی تحلیل عوامل هزینه و توسعه استراتژي مهار هزینه، با کل اهداف در. بهتري نیز ندارد

)1392عامري و همکاران،(.هاي بهداشتی و اقتصادي سازگار خواهد بودسیاست

مروری بر مطالعات انجام شده -١۶-٢
بهره مندي از آن در مطالعه اي باعنوان هزینه هاي دارویی در سازمان تامین اجتماعی و مولفه هاي موثر بر 

، نشان داد که بار مراجعات به پزشکان متخصص، میزان موارد بستري در درمان غیر 1391در سال 
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مستقیم،دسترسی جغرافیایی به داروخانه، بار مراجعه به پزشکان عمومی و پرداخت از جیب بیماران به 
همچنین هزینه هاي خانوار .تترتیب بیشترین تاثیر بر بهره مندي از داروهاي تحت پوشش را داشته اس

میزان بستري و ویزیت پزشکان در درمان مستقیم، تاثیر معناداري بر بهره مندي از داروخانه هاي طرف قرار 
)1391،آقایی و همکاران. (نداشته است

نشان دادند :بررسی رابطه هزینه هاي دارویی با هزینه هاي بخش سالمت و تولید نا خالص داخلی در ایران
متغیرهاي نا خالص داخلی ، سرانه، کل هزینه هاي سالمت و کل هزینه هاي دارویی با متغیر مصرف بین 

همچنین متغیرهاي تولید ناخالص داخلی، کل هزینه . ریالی سرانه دارو رابطه معناداري وجود داشته است
درصد 99.8درصد واریانس تغییرات میزان مصرف دارو و 99.3هاي سالمت و کل هزینه هاي دارویی 

)1391گلستان و همکاران،. (تغییرات متغیر کل هزینه هاي دارویی را تبیین نموده است

ر عبور کرد و انتظار میرود تا سال التریلیون د1از الديمی2014میزان مصرف دارو در بازار جهانی در سال 
دالري مختلف جهان به ن نرخ واقعی تبدیل ارزهافتدر نظر گر. ر برسدالتریلیون د3.1به حدود 2018

بینی آن براي سالهاي آتی نشان میدهد که میزان مصرف دارو براي کل آمریکا در سالهاي گذشته و پیش
ت که در فزایش خواهد یافادالر آمریکا میلیارد 291-321حدود 2014-18سالهايده ودوره مربوط ب

. رقم قابل توجهی محسوب میشود2019- 2013براي دوره مربوط به سالهاي دالرمیلیارد 194مقایسه با 
313-335این در حالی است که در صورت استفاده از نرخ ارز ثابت، مقدار مطلق رشد مصرف به حدود 

.زایش چشمگیري استفا2019-13سالهاي دالرمیلیارد 219خواهد رسید که نسبت به رقم دالرمیلیارد 

ان که در چند سال اخیر آغاز شده در سالهاي پیش رو نیز هر چند انتظار میرود بهبود وضعیت اقتصادي جه
تداوم داشته باشد، ولی امکان دارد رشد بازار جهانی دارو تا حدودي به دلیل شکننده بودن بهبود اقتصادي 

2014-18در سالهاي .ریقا و خاورمیانه تحت تأثیر قرار گیردفاروپا، تنشهاي سیاسی روسیه و وقایع اخیر آ
زایش خواهد فدر سطح جهان با نرخی بیشتر از سایر گروه هاي سنی اباالسال به 65د با سن رافجمعیت ا

به طور . خواهد دادصدرصد کل رشد سنی جمعیت در پنج سال آتی را به خود اختصا31ت و حدود فیا
. هد بودکلی تغییرات جمعیت شناختی یکی از عوامل تعیین کننده تقاضاي جهانی دارو در پنج سال آتی خوا

ثر بر وزایش تشخیص و درمان بیماریهاي مزمن و وجود جمعیت در حال پیر شدن عامل مفدر حالی که ا
ته خواهد بود، رشد جمعیت همزمان با بهبود دسترسی به سیستم بهداشت بهتر جهتفبازارهاي توسعه یا

)٢٠١۴وGlobal Outlook for Medicine(.گیري بازارهاي نوظهور را تعیین خواهد کرد
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،در مورد داروهاي بیماري هاي روانی اعالم کرده 2009سـازمان جهـانی بهداشـت، در گزارشـی در سـال 
است کـه پوشـش بیمه اي این داروها می توانـد از طریـق مصـرف کـافی آن هـا از اثرات بالقوه منفی 

ت خارجی ممانعت و عرضه نظیـر خشـونت خـانوادگی، جـرم و رفتارهـاي ضد اجتماعی و سایر اثرا
همین گزارش نتیجه گرفته است که ایجاد امکان مصرف بلندمدت برخی . نیروي کار را افزایش دهد

اثـربخش تـرین روش بـراي -داروهاي بیمـاري هـاي روانـی از طریـق بازپرداخت هزینه هاي آن ها هزینه
)(مدیریت اختالالت روانی است

اي در زمینه تجویز و مصرف دارو در تهران انجام شد که نتایج آن نشان داد تعداد اقالم تجویز شده مطالعه
بیوتیک و در هر نسخه در ایران نسبت به بسیاري از کشورها بیشتر بوده و از نظر درصد تجویز آنتی

جود ندارد طبق آمار ارائه داروهاي تزریقی نیز وضعیت بهتري نسبت به سایر کشورهاي در حال توسعه و
میباشد، در حالی که همین آمار در %5/11شده، میانگین رشد مصرف دارو در کشور ساالنه حدود 

(Soleymani et.al,2009)شده استگزارش %9و در کل جهان %7کشورهاي در حال توسعه 

و در %20تا 10بررسی ها نشان می دهند که هزینه داروي مصرفی در کشورهاي توسعه یافته حدود
همچنین، بر اساس .کل مخارج نظام هاي سالمت را تشکیل می دهند %60تا 20کشورهاي در حال توسعه 

از کل مخارج نظام %2007،15گزارش ها در کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در سال 
(Simonsen et.al,2013)استهاي سالمت مربوط به هزینه هاي دارویی بوده

به نظر می رسد افزایش هزینه هاي دارویی در سال هاي آینده همچنان ادامه داشته و فشار شدیدي بر نظام 
لذا، در سال هاي اخیر هزینه هاي دارویی هم از نظر مقدار مطلق و هم . هاي مراقبت هاي سالمت وارد کند

سیاست گذاران سالمت در دنیا شدهاز نظر سهم آن در کل مخارج سالمت تبدیل به یک نگرانی عمده براي 
)Berndt,2006(است

و این نشان از بی کشش .کشش قیمتی و درآمدي تقاضا ي دارو ي بیماران در ایران بین صفر و یک است
این مسئله و خیلی شواهد دیگر نشان می دهد براي داشتن عملکرد بهتر نیازمند دخالت .بودن دارو است

.دولت در بازار دارو هستیم

داروها بخشی جدایی ناپذیر از خدمات سالمت بوده و دسترسی محدود به آن ها دستیابی به اهداف سالمت 
همچنین، تردیدي وجود . در زمینه هاي عدالت، اثربخشی، کارآیی و توسعه سالمت را دچار مشکل می کند
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ه زندگی تعدیل شده بر ندارد که دسترسی آسان به داروهاي ضروري بار بیماري ها را کاهش داده و امید ب
لذا، ایجاد دسترسی به داروهاي ضروري یک شاخص عملکردي براي . اساس ناتوانی را افزایش می دهد

)Tetteh,2008.(نظام هاي مراقبت هاي سالمت نیز محسوب می شود

جمع بندی فصل دوم 
لذا . افزایش استروز به روز روبه مصرف آن دارو بخش مهمی از هزینه هاي سالمت را در بردارد و 

شناسایی گروههاي دارویی پر مصرف و سعی در مدیریت مصرف آنها می تواند، در اختصاص بهینه هزینه 
. هاي سالمت به سایر بخشها و اثر بخشی بیشتر هزینه هاي سالمت کمک کند
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فصل سوم

روش مطالعه 
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مقدمھ- ١-٣
وش تحقیق ، نحوه و مراحل اجراي تحقیق و نیز ابزارهاي مورد استفاده در در این فصل سعی در تشریح ر

.آن شده است 

روش تحقیق- ٢-٣
شده مطرحونظرموردهايسوالبرايهاییپاسخآننتیجهدرکهمنظمعملیکازاستعبارتتحقیق

ابزارقواعد،ازايموعهمجیامند،نظامفرآیندیکنیزتحقیقروش.آیدمیبدستتحقیقموضوعپیرامون
)10،ص1381خاکی،( .باشدمیمسألهیکحلراهیاپرسشیکپاسخیافتنبرايمعتبرو راههاي

لذا در این . استتحلیلی-این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش انجام یک تحقیق توصیفی
گردیده است و سپس با بهره میانگینز تحقیق ابتدا سعی در شناسایی بیمه شدگان با تعداد تعویض بیشتر ا

گیري از اطالعات موجود در سیستم جامع اسناد پزشکی سعی در شناسایی الگوهاي مصرف داروهاي 
.تنفسی، آنتی بیوتیک ها و داروهاي اعصاب و روان در این گونه بیمه شدگان می گردد

روش گردآوری اطالعات- ٣-٣
وکندمیآوريجمعراخودهايیافتهمحققآنطیکهستافرآینديآغازاطالعاتگردآوريمرحله
سپس

حافظ(.دهدمیقرارارزیابیموردراخودشدهتدوینهايفرضیهوپردازدمیآنتحلیلوبنديطبقهبه
ايکتابخانهمطالعات:کردتقسیمطبقهدوبهتوانمیراتحقیقایندراطالعاتگردآوريروش) 1384نیا،
اینترنتیهايمقالهوهامجلهها،کتابازمتونبررسیبهايکتابخانهمطالعاتات میدانی درمطالعو

بانک اطالعاتی نرم افزار اسناد طریقازشدهکسباطالعاتازنیزروش میدانیدر.استشدهپرداخته
. پزشکی وبیمه گري صورت گرفته است

ابزار جمع آوری اطالعات - ۴-٣
تحلیلوتجزیهبرايرانیازمورداطالعاتتواندمیآنهاکمکبهمحققکههستندوسایلییريگاندازهابزار

دستهدوبهاطالعاتگردآوريوگیرياندازهابزارهاي.کندمیآوريجمعمطالعهموردپدیدهوبررسی
کاربردهايلیلدبهکهاستانداردابزارهاي.محققتوسطشدهساختهواستاندارد:شوندتقسیم میکلی

توسطبیشتردارند،باالییاعتمادقابلیتواندگرفتهقراراصالحموردتجارب تحقیقاتیمسیردرفراوان
آنهاازباالییاطمینانباومحققنمایدمیآسانراتحقیقکارابزار استانداردوجود.شوندمیاستفادهمحققان
افزایشباعثهموتحقیقانجامزماندرجوییصرفههم باعثابزارهاایندیگرعبارتبه.کندمیاستفاده
)و نراقینادري(گرددمیعلمیتحقیقاعتبار
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هاي مورد نیاز جهت دریافت Queryدر این تحقیق ابزار جمع آوري اطالعات گزارشات سیستم و 
. اطالعات در خصوص مصرف دارو و تعداددتعویض دفاتر توسط بیمه شدگان  است

معھ آماری جا- ۵-٣
1393بیمه شدگان بیمه سالمت صندوق سایر اقشاردر استان اصفهان طی سال 

نمونھ - ۶-٣
نیازي به نمونه گیري در این تحقیق با توجه به محدود بودن تعداد بیمه شدگان با تعویض باالي میانگین

اال در بازه زمانی تعیین و از اطالعات تمامی بیمه شدگان صندوق سایر اقشار با تعداد تعویض ب.نبوده است
. شده استفاده شده است

روش تجزیھ و تحلیل اطالعات - ٧-٣
استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در تحلیل داده ها و بهره گیري از آزمونهاي آماري مناسب  موجود در 

SPSSنرم افزار 

متدولوژی تحقیق- ٨-٣

بیات تحقیق صورت می گیرد تا عالوه بر آگاهی از براي دستیابی به اهداف تحقیق ابتدا مروري بر اد
پس از . تحقیقات صورت گرفته، بتوان روشهاي انجام تحقیق و نتایج تحقیقات آنها را مورد استفاده قرار داد

آن براي شناسایی بیمه شدگان با تعداد تعویض باالتر از میانگین اقدام به دریافت گزارش از سامانه بیمه 
گردید و پس از تهیه لیست این گونه افراد  از طریق بانک اطالعات اسناد پزشکی )صدور دفترچه(گري

اقدام به شناسایی داروهاي مورد استفاده آنها در بازه زمانی مورد بررسی گردیده تا بتوان به بررسی رابطه 
آماري و استفاده از روشهاي. بین مصرف دارو، در گروههاي مورد بررسی با تعداد تعویض دفترچه پرداخت

. بکارگیري نرم افزار آماري می تواند راهگشاي تعیین رابطه،میزان آن و دیگر تحلیل هاي مورد نیاز باشد

جمع بندی فصل سوم 
جامعه آماري ، روش و ابزار گرد آوري در این فصل سعی در تعیین روش تحقیق، ابزار هاي مورد استفاده، 

و نرم افزار هاي استفاده شده در دستیابی به نتایج تحلیل ها روشهاي تجزیه و تحلیل اطالعات اطالعات، 
. لذا در این فصل روند کلی انجام تحقیق تا دستیابی به اهداف تشریح شده است.شده است
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فصل چهارم 
یافنه هاي مطالعه 

مقدمھ- ١-۴
به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی اهداف در این فصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی اقدام

. پژوهش گردیده است
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آمار توصیفی - ٢-۴

تعداد تعویض - ١- ٢-۴

آمار توصیفی

N کمینه بیشینه  میانگین انحراف معیار
تعداد تعویض 567 5 24 7.33 3.226

تعداد 567

آمار توصیفی تعداد تعویض1جدول

فراوانی تعداد تعویض1کلش

فراوانی

تعداد تعویض
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نمودار تعداد تعویض2شکل

آمار تحلیلی - ٢-۴

بررسی وجود رابطھ بین تعداد تعویض و ھزینھ کل - ١- ٢-۴

تعداد 
تعویض

هزینه کل 
صندوق

تعداد تعویض ضریب پیرسون 1 .115**

سطح معنادار  .006

N 563 563
هزینه کل صندوق ضریب پیرسون .115** 1

سطح معنادار  .006

N 563 563
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed).

آزمون آماري رابطه تعداد تعویض با هزینه کل 2جدول
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.اد تعویض و هزینه کل رابطه وجود داردسطح معنادار آزمون نشان می دهد که بین تعد
لذا .بررسی ضریب همبستگی نشان دهنده رابطه مثبت اما ضعیف بین تعداد تعویض با هزینه کل بوده است

.رابطه ضعیفی بین تعداد تعویض دفترچه و هزینه کل وجود دارد

رابطھ ھزینھ و تعداد تعویض٣شکل

جود رابطھ بین تعداد تعویض و ھزینھ ھای گروه دارویی آنتی بیوتیک بررسی و- ٢- ٢-۴
ھا 

تعداد 
تعویض

هزینه آنتی 
بیوتیک ها

تعداد تعویض ضریب پیرسون 1 .225**

سطح معنادار  .000

N 563 563
هزینه آنتی 
بیوتیک ها

ضریب پیرسون .225** 1

سطح معنادار  .000

N 563 563
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed).

ھزینھ
کل 

صندوق 
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آزمون آماري رابطه تعداد تعویض با هزینه آنتی بیوتیک ها 3جدول

سطح معنادار آزمون نشان می دهد رابطه معنادار بین تعداد تعویض و هزینه داروهاي آنتی بیوتیک وجود 
. دارد

ی نشان می دهد رابطه مثبت اما ضعیفی بین تعداد تعویض و هزینه داروهاي آنتی بررسی ضریب همبستگ
.بیوتیک وجود دارد 

رابطه تعداد تعویض و هزینه آنتی بیوتیک 4شکل

بررسی وجود رابطھ بین تعداد تعویض و ھزینھ ھای گروه دارویی اعصاب و - ٣- ٢-۴
روانپزشکی

تعداد 
تعویض

هزینه دارو هاي 
اعصاب و روان

تعداد تعویض ضریب پیرسون 1 .695**

سطح معنادار  .000

N 563 504

تعداد تعویض

ھزینھ آنتی 
بیوتیک ھا
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هزینه دارو هاي اعصاب 
و روان

ضریب پیرسون .695** 1

سطح معنادار  .000

N 504 504
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

آزمون آماري رابطه تعداد تعویض با هزینه هاي داروي اعصاب و روان 4جدول

سطح معنادار آزمون حاکی از وجود رابطه معنادار بین تعداد تعویض و هزینه گروه دارویی اعصاب و روان 
.است

و روان رابطه ضریب همبستگی حاکی از آن است بین تعداد تعویض و هزینه داروهاي اعصاب بررسی 
مستقیم و نسبتاً قوي وجود بدین معنی که با افزایش تعداد تعویض هزینه داروهاي اعصاب و روان افزایش 

. می یابد

رابطه تعداد تعویض اعصاب و روان 5شکل

بررسی وجود رابطھ بین تعداد تعویض و ھزینھ ھای گروه دارویی تنفسی - ۴- ٢-۴

هزینه داروهاي اعصاب و روان

تعداد تعویض
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تعداد 
تعویض

هزینه دارو هاي 
تنفسی

تعداد تعویض ضریب پیرسون 1 .255**

سطح معنادار  .000

N 563 361
هزینه دارو هاي 

تنفسی
ضریب پیرسون .255** 1

سطح معنادار  .000

N 361 361
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed).
آزمون آماري رابطه تعداد تعویض با هزینه داروهاي تنفسی 5جدول

. سطح معنادار آزمون حاکی از وجود رابطه معنادار بین تعداد تعویض و هزینه گروه تنفسی است

ضریب همبستگی در اینجا نشان دهنده رابطه مثبت اما ضعیف بین تعداد تعویض و هزینه هاي داروهاي 
. تنفسی است

۴یرابطه تعداد تعویض و هزینه هاي تنفس6شکل

هزینه دارو 
هاي تنفسی

تعداد تعویض
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جمع بندی فصل چھارم
بین تعداد دادگروههاي مورد بررسی نشان دربررسی رابطه بین تعداد تعویض و هزینه هاي دارویی
. تعویض و هزینه کل رابطه مستقیم اما ضعیف وجود دارد

یض دفترچه و هزینه هاي داورهاي آنتی بیوتیک،تنفسی و اعصاب وروان ، در تعیین رابطه بین تعداد تعو
ضرایب همبستگی نشان داد رابطه بین تعداد تعویض و داروهاي اعصاب و روان یک رابطه مستقیم  و قوي 

. ضعیف تر می باشدمستقیم ولی بوده و این ارتباط با هزینه هاي دروهاي تنفسی و آنتی بیوتیک 
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فصل پنجم
نتیجه گیري و پیشنهاد ها
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مقدمھ - ١-۵
در این فصل ابتدا به بررسی وضعیت فرضیات تحقیق پرداخته شده و سپس محدودیتها و پیشنهاد هاي 

درصد 65بررسی ها نشان می دهد حدود .پژوهشهاي بیان شده و سعی در نتیجه گیري از تحقیق شده است

ق سایر واکثر بیمه شدگان صندکه با توجه به این که . ویض ها مربوط به صندوق سایر اقشار بوده است تع

. به نظر می رسد قابل قبولنبازان هستند،ااقشار با تعویض باالج

: بررسی فرضیات - ٢-۵
و هزینه کل در صندوق سایر اقشارنشان دهنده وجود رابطه معنادار بین تعداد تعویضبررسی فرضیه اول

به نظر میرسد بعضی افرادي که بیشتر از خدمات استفاده می کنند هزینه بیشتري ایجاد قابل قبولاست که 

. می کنند 

رابطه در صندوق سایر اقشارنشان می دهد مصرف آنتی بیوتیک ها با تعداد تعویض بررسی فرضیه دوم

نی که به دلیل مشکالت جسمانی و ایمنی در معرض مستقیم دارد و می توان اینگونه نتیجه گرفت که بیمارا

. بیماري هاي عفونی قرار می گیرند و نیاز به درمان ها مکرر دارند 

و هزینه هاي گروه دارویی در صندوق سایر اقشارنشان می دهد تعداد تعویض دفاتربررسی فرضیه سوم

این منطقی به . ندوق سایر اقشار است اعصاب و روان رابطه مستقیم دارد که بیشترین موارد مربوط به ص

نظر می رسد چرا که آمار بیماران اعصاب و روان در بین بیمه شدگان سایر اقشار بیشتر می باشد و ایشان 

وجود رابطه مستقیم و قوي حاکی از آن است که عمده . در مدت زمان طوالنی تحت درمان می باشند 

. ي اعصاب و روان بوده استمشکالت و بیماري این بیمه شدگان بیماریها

و داروهاي در صندوق سایر اقشاردر خصوص رابطه بین تعداد تعویض دفاتربررسی فرضیه چهارم

بیماري هاي .تنفسی نیز نشان دهنده رابطه معنادار بین تعداد تعویض و مصرف داروهاي تنفسی است 

ی و درمانی مکرر و دراز مدت دارند لذا تنفسی نیز از جمله بیماري هایی است که نیاز به اقدامات تشخیص

. آمار بار مراجعه و هزینه ایشان نیز افزایش می یابد 
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بطور کلی می توان اینگونه نتیجه گیري کرد که بیشترین تعویض مربوط به صندوق سایر اقشار است 

. دارد در صندوق سایر اقشارداروهاي آنتی بیوتیک ، اعصاب و روان و تنفسی بیشترین مصرف را و

محدودیت ھا - ٣-۵
صندوق سایر اقشار بیمه سالمت شامل جانبازان و خانواده هاي ایشان و خانواده شهدا و ایثارگران می باشند  

این .می باشد حمایتی این صندوق به دلیل شرایط خاص بیمه شدگان تحت پوشش یک صندوق بیمه 

قرار تحت پوشش بیمه ایط جسمی و بیماري صندوق شامل جانبازان و خانواده هاي آنان که بخاطر شر

مثل عادي ، عملکرد آنان با صندوق هاي الزامی استنظارت بر عملکرد آنانآنکه لذا علیرغم . گرفته اند

. کارکنان دولت قابل مقایسه نمی باشد 

شدگان در کلیه صندوقهاي بیمه اي بدلیل حجم باالي عدم امکان جمع بندي اطالعات تمامی بیمه-1

اطالعات 

و گزارش سازيم افزاري قدرتمند در خصوص تحلیل هزینه ها عدم وجود نر-2

و جزئیات مورد ... تعداد تعویض و:عدم امکان دستیابی سریع و آسان به اطالعات بیمه گري  مانند-3

بدلیل نبود نرم افزار مناسب نیاز در بازه زمانی مورد بررسی

: پیشنھاد پژوھش ھای آتی - ۵-۴
.توسط بیمه شدگانلفات صورت گرفتهخو تبطه بین تعداد تعویضبررسی را-1

اعصاب و روان و آنتی بیوتیک  ها در صندوقهاي مختلف ،تعیین الگوي مصرف داروهاي تنفسی -2

.بیمه اي

و براي سایر بیمه شدگان ايبسط موضوع در دیگر صندوقهاي بیمه -3

:پیشنھاد ھای کاربردی - ۵-۵
.بر اساس سوابق بیمه شدگان در صندوق سایر اقشاراترکنترل تعداد تعویض دف-1

تعیین الگوي مصرف دارو ها در صندوق هاي بیمه اي -2

. دسته بندي بیمه شدگان بر اساس نوع بیماري زمینه اي و تعیین نرم تعویض در هر گروه -3
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جمع بندی فصل پنجم
با هزینه هاي دارویی گروههاي در این فصل رابطه بین تعداد تعویض دفاتر در صندوق سایر اقشار 

تنفسی،آنتی بیوتیک ها و داروهاي اعصاب و روان به اثبات رسید و مشخص شد رابطه تعداد تعویض 
دودیتهاي مطالعه و حهمچنین م.دفترچه با داروهاي اعصاب و روان بیشتر از سایر گروهها دارویی است

.پیشنهادهاي مرتبط با مطالعه  در این فصل مشخص شده است

منابع 
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دایره المعارف پزشکی الکترونیکی داروها.4
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