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أ

، کار و رفاه اجتماعیتعاونوزارت

ايمحاسبات بیمهو مطالعات مرکز

اقالم و گروه داروئی تجویز شده در نسخ ترین و پرهزینهترین پرتجویزبررسی 

94و 93سال درن سازمان بیمه سالمت ایرانشدگادفاتر درمانی بیمه
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ج

:قدردانیوتشکر-

فراهم را زحمت آنان که موجباتهادر ستاد و مراکز استانرجمند و همکاران گرانقدراز همه اساتید ا

.نمایممیتشکر و قدردانی به رسم احترام م یاآورده

.سازمانايمطالعات و توسعه خدمات بیمهمهندس بهمن برزگر معاون محترم جناب آقاي -

.اي سازمانمرکز مطالعات و محاسبات بیمهوقت محترم مدیر کلات تر ریاضیجناب آقاي  دک-

.ناي سازمامحترم مرکز مطالعات و محاسبات بیمهمعاون سرکار خانم دکتر سهیال حسینی -

مرکز حترم کارشناسان مخانیو آقاي ابوالفضل رمضانزهره درخشان ویدا روزبهانی، خانم انسرکار-

.اي سازمانمطالعات و محاسبات بیمه

.هاي مطالعاتی سازماناعضاي محترم کمیته کارشناسی بررسی طرح-

.جناب آقاي رحیمی مدیر کل محترم بیمه سالمت استان ایالم-

.بیمه سالمت استان ایالماعضاي محترم کمیته مطالعات اداره کل -

.محترم طرحناظرمهرداد الهامی دکتر جناب آقاي -

ي و دکتر علی شجاعیمراد نصر
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د

:مطالعهچکیده
:مقدمه

سالمت به عنوان یک کاالي استرتژیک که نقش اساسی در اقتصاد وفرهنگ تجویز و مصرف دارو 

هدف از انجام .سیاستگزارن نظام سالمت قرار گیرددارد مسئله مهمی است که باید مد نظر جامعه خانواده و 

ترین اقالم و گروه داروئی تجویز شده در نسخ دفاتر درمانی و پرهزینهترینپرتجویزاین مطالعه بررسی 

.است94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت ایران در سال بیمه

:هامواد و روش

شدگان سازمان بیمه سالمتنسخ داروئی بیمهکلیههاي موجود در دادهشامل جامعه آماري مطالعه

هاي دادهبا استفاده از.ارسال شده استبیمه سالمت کشوربه ادارات 94و 93توسط داروخانه در سال که 

هاي از دادهبه روش سرشماري مورد استفاده در بیمه سالمت،موجود در بانک اطالعات و پردازشگر

بررسی آماري مورد SPSS21و2007Excelافزارهاي با استفاده از نرمو ،هاي مختلف کشور دریافتاستان

.نتایج استخراج شدقرار گرفتند و

:هایافته

اقالم % 87/8توسط 94و در سال % 84/9توسط 93هاي داروئی بیمه سالمت در سال هزینه% 80

قلم دارو 185متوسط 94و در سال 226بطور متوسط 93این میزان در سال . داروئی مصرف شده است

دو سال قلم دارو در هر30هاي داروئی توسط درصد هزینه40تا 30هاي کشور ي استاندر همه. باشدمی

. مصرف شده است94و 93

:گیريبحث و نتیجه
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ه

در هر استان و در هاي داروئی درصد هزینه80تواند میمیزان اقالم داروئی کنترل و نظارت این 

40قلم دارو اول خود را کنترل نماید نزدیک 30و اگر هر استان .را بهینه نمایدسطح سازمان بیمه سالمت 

.هاي داروئی خود را بهینه نموده استدرصد هزینه

بیمه سالمت، ایران،هزینه، اقالم داروئی، : هاي کلیديواژه
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فهرست جداول

شماره صفحاتعناوینردیف
19)1374سال (وضعیت دارو در کشور 1جدول شماره 1
136820فروش ریالی از تولید و واردات در سال 2جدول شماره 2
136820واردات سال فروش عددي از تولید و 3جدول شماره 3
138129تا 1378هاي هاي دارویی کشور طی سالشاخص4جدول شماره 4
9130داروي پرفروش ایران از لحاظ تعداد و ارزش ریالی در آخر سال 15فراوانی 5جدول شماره5
139430ماهه اول سال 6شماي کلی آمار داروهاي رسمی ایران 6جدول شماره 6
139431ماهه اول سال 6شماي کلی آمار داروهاي رسمی ایران7شماره جدول 7
139432در سال ) قلم اول100(ترین داروها فروشپر8جدول شماره 8
9433در سال ) قلم اول100(ترین داروهاهزینهپر9جدول شماره 9
9434ماهه اول سال 10پرفروش ترین داروهاي ایران 10جدول شماره 10
شدگان سازمان بیمه سالمت در فراوانی انواع اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمه11جدول شماره 11

9460و 93سال 
شدگان سازمان بیمه سالمت در ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز12جدول شماره 12

9461و 93استان آذربایجان شرقی در سال 
شدگان سازمان بیمه سالمت در ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز13شمارهجدول 13

9463و 93استان آذربایجان شرقی در سال 
شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز14جدول شماره14

9464و 93سال سازمان بیمه سالمت در استان آذربایجان شرقی در
شدگان سازمان بیمه سالمت در ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز15جدول شماره15

9465و 93استان آذربایجان غربی در سال 
شدگان سازمان بیمه سالمت در ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز16جدول شماره 16

9466و 93در سال استان آذربایجان غربی
شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز17جدول شماره 17

9467و 93سازمان بیمه سالمت در استان آذربایجان غربی در سال 
سالمت در شدگان سازمان بیمه ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز18جدول شماره 18

9468و 93استان اردبیل در سال 
شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز19جدول شماره19

9469و 93در استان اردبیل در سال 
شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز20جدول شماره 20

9470و 93سازمان بیمه سالمت در استان اردبیل در سال 
شدگان سازمان بیمه سالمت در ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز21جدول شماره 21

9471و 93استان اصفهان در سال 
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سالمت شدگان سازمان بیمهترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز22جدول شماره 22
9472و 93در استان اصفهان در سال 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز23جدول شماره 23
9473و 93سازمان بیمه سالمت در استان اصفهان در سال 

سازمان بیمه سالمت در شدگان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز24جدول شماره 24
9474و 93استان البرز در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز25جدول شماره 25
9475و 93در استان البرز در سال 

گان شدهگانه تجویز شده در نسخ بیمهاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز26جدول شماره 26
9476و 93البرز در سال سازمان بیمه سالمت در استان

شدگان سازمان بیمه سالمت در ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز27جدول شماره 27
9477و 93استان ایالم در سال 

ازمان بیمه سالمت شدگان سترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز28جدول شماره 28
9478و 93در سال در استان ایالم

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز29جدول شماره 29
9479و 93در سال مان بیمه سالمت در استان ایالم ساز

گان سازمان بیمه سالمت در شدبیمهترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ پرتجویز30جدول شماره 30
9480و 93بوشهر در سال استان 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز31جدول شماره 31
9481و 93در استان بوشهر در سال 

شدگان در نسخ بیمهگانه تجویز شدههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز32جدول شماره 32
9482و 93سازمان بیمه سالمت در استان بوشهر در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت در ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز33جدول شماره 33
9484و 93استان تهران در سال 

ازمان بیمه سالمت شدگان سترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز34جدول شماره 34
9485و 93در سال در استان تهران

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز35جدول شماره 35
9486و 93در سال ازمان بیمه سالمت در استان تهرانس

گان سازمان بیمه سالمت در شدنسخ بیمهترین اقالم داروئی تجویز شده در پرتجویز36جدول شماره 36
9487و 93چهارمحال و بختیاري  در سال استان 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز37جدول شماره 37
9488و 93در استان چهارمحال و بختیاري در سال 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهگروهترین اقالم از پرتجویز38جدول شماره 38
9489و 93در سال مت در استان چهارمحال و بختیاريسازمان بیمه سال
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ت در شدگان سازمان بیمه سالمترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز39جدول شماره 39
9490و 93در سال استان خراسان جنوبی

ازمان بیمه سالمت شدگان سترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز40جدول شماره 40
9491و 93در سال در استان خراسان جنوبی

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز41جدول شماره 41
9492و 93در سال زمان بیمه سالمت در استان خراسان جنوبیسا

المت در شدگان سازمان بیمه سترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز42جدول شماره 42
9493و 93در سال استان خراسان رضوي

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز43جدول شماره 43
9494و 93در سال در استان خراسان رضوي 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز44جدول شماره 44
9495و 93در سال در استان خراسان رضويسازمان بیمه سالمت

ازمان بیمه سالمت در شدگان سترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز45جدول شماره 45
9496و 93خراسان شمالی در سال استان 

مت شدگان سازمان بیمه سالترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز46جدول شماره 46
9497و 93در سال در استان خراسان شمالی

شدگان شده در نسخ بیمهگانه تجویز هاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز47جدول شماره 47
9498و 93در سال خراسان شمالیسازمان بیمه سالمت در استان

ه سالمت در شدگان سازمان بیمترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز48جدول شماره 48
9499و 93در سال استان خوزستان

سالمت شدگان سازمان بیمهدر نسخ بیمهترین گروه داروئی تجویز شده پرتجویز49جدول شماره 49
94100و 93در سال در استان خوزستان 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز50جدول شماره 50
94101و 93در سال سالمت در استان خوزستان سازمان بیمه

مه سالمت در شدگان سازمان بیداروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین اقالم پرتجویز51جدول شماره 51
94102و 93در سال استان زنجان 

ن بیمه سالمت شدگان سازماترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز52جدول شماره 52
94103و 93در سال در استان زنجان

دگان شگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهگروهترین اقالم از پرتجویز53جدول شماره 53
94104و 93در سال سازمان بیمه سالمت در استان زنجان

شدگان سازمان بیمه سالمت در ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز54جدول شماره 54
94105و 93استان سمنان در سال 

سازمان بیمه سالمت شدگان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز55جدول شماره 55
94106و 93سمنان در سال در استان 
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شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز56جدول شماره 56
94107و 93در سال زمان بیمه سالمت در استان سمنانسا

شدگان سازمان بیمه سالمت در ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز57جدول شماره 57
94108و 93در سال استان سیستان و بلوچستان

ازمان بیمه سالمت شدگان سترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز58جدول شماره 58
94109و 93در سال در استان سیستان و بلوچستان 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز59جدول شماره 59
94110و 93در سال زمان بیمه سالمت در استان سیستان و بلوچستانسا

سازمان بیمه سالمت در شدگان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز60جدول شماره 60
94111و 93س در سال فاراستان 

ازمان بیمه سالمت شدگان سترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز61جدول شماره 61
94112و 93فارس در سال در استان 

دگان شگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز62جدول شماره 62
94113و 93در سال سازمان بیمه سالمت در استان فارس 

زمان بیمه سالمت در شدگان ساترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز63جدول شماره 63
94114و 93در سال استان قزوین 

یمه سالمت بشدگان سازمان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز64جدول شماره 64
94115و 93در سال در استان قزوین

شدگانگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز65جدول شماره 65
94116و 93در سال سازمان بیمه سالمت در استان قزوین 

زمان بیمه سالمت در شدگان سابیمهترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ پرتجویز66جدول شماره 66
94117و 93قم در سال استان 

سازمان بیمه سالمت شدگان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز67جدول شماره 67
94118و 93قم در سال در استان 

ان شدگنسخ بیمهگانه تجویز شده در هاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز68جدول شماره 68
94119و 93در سال سازمان بیمه سالمت در استان قم

سازمان بیمه سالمت در شدگان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز69جدول شماره 69
94120و 93در سال استان کردستان

سازمان بیمه سالمت شدگانبیمهترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ پرتجویز70جدول شماره 70
94121و 93در سال در استان کردستان 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز71جدول شماره 71
94122و 93در سال سازمان بیمه سالمت در استان کردستان

یمه سالمت در شدگان سازمان بتجویز شده در نسخ بیمهترین اقالم داروئی پرتجویز72جدول شماره 72
94123و 93در سال استان کرمان
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یمه سالمت شدگان سازمان بترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز73جدول شماره 73
94124و 93در سال در استان کرمان

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمهداروئی دههاي ترین اقالم از گروهپرتجویز74جدول شماره 74
94125و 93در سال ه سالمت در استان کرمانسازمان بیم

سالمت در شدگان سازمان بیمهترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز75جدول شماره 75
94126و 93در سال استان کرمانشاه

مت شدگان سازمان بیمه سالداروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین گروه پرتجویز76جدول شماره 76
94127و 93در سال در استان کرمانشاه 

ن شدگاگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز77جدول شماره 77
94128و 93در سال سازمان بیمه سالمت در استان کرمانشاه

شدگان سازمان بیمه سالمت در ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز78جدول شماره 78
94129و 93در سال تان کهکیلویه و بویراحمداس

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز79جدول شماره 79
94130و 93در سال ان کهکیلویه و بویراحمد در است

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز80جدول شماره 80
94131و 93در سال کهکیلویه و بویراحمد سازمان بیمه سالمت در استان

مه سالمت در شدگان سازمان بیترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز81جدول شماره 81
94132و 93در سال لستاناستان گ

مه سالمت شدگان سازمان بیترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز82جدول شماره 82
94133و 93در سال در استان گلستان

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز83جدول شماره 83
94134و 93در سال سالمت در استان گلستانسازمان بیمه

دگان سازمان بیمه سالمت در شترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز84جدول شماره 84
94135و 93در سال استان گیالن

مه سالمت شدگان سازمان بیترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز85جدول شماره 85
94136و 93در سال استان گیالندر 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز86جدول شماره 86
94137و 93در سال سالمت در استان گیالنسازمان بیمه

مه سالمت در شدگان سازمان بیترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز87جدول شماره 87
94138و 93در سال استان لرستان

مه سالمت شدگان سازمان بیترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز88جدول شماره 88
94139و 93در سال در استان لرستان

شدگان بیمهگانه تجویز شده در نسخ هاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز89جدول شماره89
94140و 93در سال سالمت در استان لرستانسازمان بیمه

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


ل

سالمت در شدگان سازمان بیمه ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز90جدول شماره 90
94141و 93در سال استان مازندران 

سالمت شدگان سازمان بیمه ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز91جدول شماره 91
94142و 93در سال در استان مازندران 

شدگانگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز92جدول شماره 92
94143و 93در سال ازندران مسازمان بیمه سالمت در استان

یمه سالمت در شدگان سازمان بترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز93جدول شماره 93
94144و 93در سال استان مرکزي

گان سازمان بیمه سالمت شدترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز94جدول شماره 94
94145و 93در سال زيمرکدر استان

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز95جدول شماره 95
94146و 93در سال ه سالمت در استان مرکزيسازمان بیم

در شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز96جدول شماره 96
94147و 93در سال استان هرمزگان 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز97جدول شماره 97
94148و 93در استان هرمزگان در سال 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز98جدول شماره 98
94149و 93سازمان بیمه سالمت در استان هرمزگان در سال 

یمه سالمت در شدگان سازمان بترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز99جدول شماره 99
94150و 93در سال استان همدان

مه سالمت شدگان سازمان بیترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز100جدول شماره 100
94151و 93در سال در استان همدان 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز101جدول شماره 101
94152و 93در سال ه سالمت در استان همدانسازمان بیم

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز102جدول شماره 102
94153و 93سال در استان یزد در 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز103جدول شماره 103
94154و 93در استان یزد در سال 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز104جدول شماره 104
94155و 93استان یزد در سال سازمان بیمه سالمت در 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز105جدول شماره 105
94156و 93در سال در کشور

ها در اول استانپرتجویزقلم داروي 30ترین اقالم داروئی در پرتجویزتکرار 106جدول شماره 106
94157و 93سطح کشور در سال 
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شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز107جدول شماره 107
94158و 93در کشور در سال 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز108جدول شماره 108
94159و 93سازمان بیمه سالمت در کشور در سال 

شدگان سازمان بیمه ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویزتکرار 109جدول شماره 109
94160و 93سالمت در سطح کشور در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه110جدول شماره 110
94161و 93سال در استان آذربایجان شرقی در 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه111جدول شماره 111
94162و 93در استان آذربایجان شرقی در سال 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه112جدول شماره 112
94163و 93سازمان بیمه سالمت در استان آذربایجان شرقی در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه113جدول شماره 113
94164و 93ال در استان آذربایجان غربی در س

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه114جدول شماره 114
94165و 93در استان آذربایجان غربی در سال 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه115جدول شماره 115
94166و 93سازمان بیمه سالمت در استان آذربایجان غربی در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه116جدول شماره 116
94167و 93در استان اردبیل در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه117جدول شماره 117
94168و 93در استان اردبیل در سال 

گان شدگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه118جدول شماره 118
94169و 93دبیل در سال ارسازمان بیمه سالمت در استان 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه119جدول شماره 119
94170و 93در استان اصفهان در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه120جدول شماره 120
94171و 93در استان اصفهان در سال 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه121جدول شماره 121
94172و 93سازمان بیمه سالمت در استان اصفهان در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه122جدول شماره 122
94173و 93در استان البرز در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه123جدول شماره 123
94174و 93در استان البرز در سال 
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گان شدگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه124جدول شماره 124
94175و 93البرز در سال سازمان بیمه سالمت در استان

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه125جدول شماره 125
94176و 93در استان ایالم در سال 

ازمان بیمه سالمت شدگان سترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه126جدول شماره 126
94177و 93در سال در استان ایالم

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه127جدول شماره 127
94178و 93در سال مان بیمه سالمت در استان  ایالم ساز

گان سازمان بیمه سالمت شدترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه128جدول شماره 128
94179و 93بوشهر در سال در استان 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه129جدول شماره 129
94180و 93در استان بوشهر در سال 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه130جدول شماره 130
94181و 93سازمان بیمه سالمت در استان بوشهر در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه131جدول شماره 131
94182و 93در استان تهران در سال 

زمان بیمه سالمت شدگان ساترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه132جدول شماره 132
94183و 93در سال در استان تهران 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه133جدول شماره 133
94184و 93در سال ازمان بیمه سالمت در استان تهرانس

مت شدگان سازمان بیمه سالترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه134جدول شماره 134
94185و 93در سال یاريدر استان چهارمحال و بخت

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه135جدول شماره 135
94186و 93در استان چهارمحال و بختیاري در سال 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه136جدول شماره 136
94187و 93در سال مت در استان چهارمحال و بختیاريسازمان بیمه سال

شدگان سازمان بیمه سالمتترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه137جدول شماره 137
94188و 93در سال در استان خراسان جنوبی 

ت شدگان سازمان بیمه سالمترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه138جدول شماره 138
94189و 93در سال در استان خراسان جنوبی

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه139جدول شماره 139
94190و 93در سال استان خراسان جنوبیسازمان بیمه سالمت در 

مت شدگان سازمان بیمه سالترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه140جدول شماره 140
94191و 93در سال در استان خراسان رضوي
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ازمان بیمه سالمت شدگان سترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه141جدول شماره 141
94192و 93سال خراسان رضوي دردر استان 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه142جدول شماره 142
94193و 93در سال خراسان رضوي سازمان بیمه سالمت در استان

ازمان بیمه سالمت شدگان سترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه143جدول شماره 143
94194و 93خراسان شمالی در سال در استان 

ت شدگان سازمان بیمه سالمترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه144جدول شماره 144
94195و 93در سال در استان خراسان شمالی 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه145جدول شماره 145
94196و 93در سال در استان خراسان شمالیسازمان بیمه سالمت 

سازمان بیمه سالمت در شدگان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهجدول شماره    پرهزینه146
94197و 93خوزستان در سال استان 

یمه سالمت شدگان سازمان بترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه147جدول شماره 147
94198و 93در سال در استان خوزستان

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه148جدول شماره 148
94199و 93در سال خوزستانسالمت در استان سازمان بیمه 

یمه سالمت شدگان سازمان بترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه149جدول شماره 149
94200و 93در سال در استان زنجان

ن بیمه سالمت شدگان سازماترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه150جدول شماره 150
94201و 93زنجان در سال در استان

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه151جدول شماره 151
94202و 93سازمان بیمه سالمت در استان زنجان در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه152جدول شماره 152
94203و 93سمنان در سال در استان

بیمه سالمت شدگان سازمان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه153جدول شماره 153
94204و 93در سال در استان سمنان

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه154جدول شماره 154
94205و 93سمنان در سال زمان بیمه سالمت در استانسا

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه155جدول شماره 155
94206و 93در سال استان سیستان و بلوچستاندر 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه156جدول شماره 156
94207و 93در سال استان سیستان و بلوچستاندر 

شدگانگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه157جدول شماره 157
94208و 93در سال سازمان بیمه سالمت در استان سیستان و بلوچستان 
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سازمان بیمه سالمت شدگان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه158جدول شماره 158
94209و 93فارس در سال در استان

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه159جدول شماره 159
94210و 93در استان فارس در سال 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه160جدول شماره 160
94211و 93در سال ازمان بیمه سالمت در استان فارس س

مه سالمت شدگان سازمان بیترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه161جدول شماره 161
94212و 93در سال در استان قزوین 

یمه سالمت شدگان سازمان بترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه162جدول شماره 162
94213و 93در سال در استان قزوین

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه163جدول شماره 163
94214و 93در سال ه سالمت در استان قزوینسازمان بیم

ن بیمه سالمت شدگان سازماترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه164جدول شماره 164
94215و 93در سال در استان قم

بیمه سالمت شدگان سازمانترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه165دول شماره ج165
94216و 93در سال در استان قم 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه166جدول شماره 166
94217و 93در سال بیمه سالمت در استان قمسازمان 

سالمت شدگان سازمان بیمهترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه167جدول شماره 167
94218و 93در سال در استان کردستان 

مه سالمت شدگان سازمان بیترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه168جدول شماره 168
94219و 93در سال در استان کردستان

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه169جدول شماره 169
94220و 93در سال ازمان بیمه سالمت در استان کردستانس

یمه سالمت شدگان سازمان بترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه170جدول شماره 170
94221و 93در سال در استان کرمان 

یمه سالمت شدگان سازمان بترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه171جدول شماره 171
94222و 93در سال در استان کرمان

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه172جدول شماره 172
94223و 93در سال در استان کرمان سازمان بیمه سالمت

سالمت در شدگان سازمان بیمهترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهجدول شماره    پرهزینه173
94224و 93در سال استان کرمانشاه

مت شدگان سازمان بیمه سالترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه174جدول شماره 174
94225و 93در سال در استان کرمانشاه
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شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه175جدول شماره 175
94226و 93در سال ت در استان کرمانشاهسازمان بیمه سالم

ن سازمان بیمه سالمت شدگاترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه176جدول شماره 176
94227و 93کهکیلویه و بویراحمد در سال در استان

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه177جدول شماره 177
94228و 93در سال در استان کهکیلویه و بویراحمد

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه178جدول شماره 178
94229و 93در سال بویراحمدن کهکیلویه و سازمان بیمه سالمت در استا

دگان سازمان بیمه سالمت شترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه179جدول شماره 179
94230و 93در سال در استان گلستان 

ه سالمت شدگان سازمان بیمترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه180جدول شماره 180
94231و 93در سال لستان در استان گ

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه181جدول شماره 181
94232و 93در سال سالمت در استان گلستانسازمان بیمه

ان بیمه سالمت شدگان سازمترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه182جدول شماره 182
94233و 93در سال در استان گیالن 

مه سالمت شدگان سازمان بیترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه183جدول شماره 183
94234و 93در سال در استان گیالن

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه184جدول شماره 184
94235و 93در سال مان بیمه سالمت در استان گیالنساز

ه سالمت شدگان سازمان بیمترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه185جدول شماره 185
94236و 93در سال در استان لرستان 

ه سالمت شدگان سازمان بیمترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه186جدول شماره 186
94237و 93در سال در استان لرستان 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه187جدول شماره 187
94238و 93سال در سازمان بیمه سالمت در استان لرستان 

سالمت شدگان سازمان بیمه ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه188جدول شماره 188
94239و 93در سال در استان مازندران 

سالمت شدگان سازمان بیمه ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه189جدول شماره 189
94240و 93سال دردر استان مازندران 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه190جدول شماره 190
94241و 93در سال ه سالمت در استان مازندرانسازمان بیم

مه سالمت شدگان سازمان بیترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه191جدول شماره 191
94242و 93در سال در استان مرکزي 

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


ص

سازمان بیمه سالمت شدگانترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه192جدول شماره 192
94243و 93مرکزي در سال در استان

دگان شگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه193جدول شماره 193
94244و 93در سال سازمان بیمه سالمت در استان مرکزي

ه سالمت شدگان سازمان بیمترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه194جدول شماره 194
94245و 93در سال در استان هرمزگان

سالمت شدگان سازمان بیمهترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه195جدول شماره 195
94246و 93در سال در استان هرمزگان 

ن شدگاگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه196جدول شماره 196
94247و 93در سال سازمان بیمه سالمت در استان هرمزگان

مه سالمت شدگان سازمان بیترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه197جدول شماره 197
94249و 93در سال در استان همدان 

مه سالمت شدگان سازمان بیترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه198جدول شماره 198
94250و 93ال در سدر استان همدان 

ن شدگاگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه199جدول شماره 199
94251و 93در سال سازمان بیمه سالمت در استان همدان 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه200جدول شماره 200
94252و 93در استان یزد در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه201جدول شماره 201
94253و 93در استان یزد در سال 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه202جدول شماره 202
94254و 93سازمان بیمه سالمت در استان یزد در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه203جدول شماره 203
94255و 93در کشور  در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت در ترین داروي تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه204ماره جدول ش204
94257و 93سطح کشور در سال 

ها در سطح اول استانپرتجویزقلم داروي 30ترین اقالم داروئی در تکرار پرهزینه205جدول شماره 205
94259و 93کشور در سال 

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه206جدول شماره 206
94260و 93در کشور در سال 

شدگان سازمان بیمه ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهتکرار پرهزینه207جدول شماره 207
94261و 93سالمت در سطح کشور در سال 

شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه208جدول شماره 208
94262و 93سازمان بیمه سالمت در کشور در سال 
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هیستامین تجویز شده در نسخ ترین اقالم داروئی در گروه داروئی آنتیپرتجویز209جدول شماره 209
94271و 93ر سال شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان دبیمه

ترین اقالم داروئی در گروه داروئی ضد فشارخون تجویز شده در نسخ پرتجویز210جدول شماره 210
94272و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال بیمه

ضد التهاب، ضد درد، (ترین اقالم داروئی در گروه داروئی مسکنهاپرتجویز211جدول شماره 211
94273و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال تجویز شده در نسخ بیمه) ضدتب

ترین اقالم داروئی در گروه داروئی ضد دیابت تجویز شده در نسخ پرتجویز212جدول شماره 212
94275و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال بیمه

تجویز شده در نسخ وئی در گروه داروئی آنتی بیوتیک ترین اقالم دارپرتجویز213جدول شماره 213
94276و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال بیمه

ترین اقالم داروئی در گروه داروئی پایین آورنده چربی خون  تجویز شده پرتجویز214جدول شماره 214
94278و 93سالمت به تفکیک استان در سال شدگان سازمان بیمه در نسخ بیمه

ترین اقالم داروئی در گروه داروئی ویتامین تجویز شده در نسخ پرتجویز215جدول شماره 215
94279و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال بیمه

گی  تجویز شده در نسخ ترین اقالم داروئی در گروه داروئی ضد افسردپرتجویز216جدول شماره 216
94280و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال بیمه

ترین اقالم داروئی در گروه داروئی آنتی اسید تجویز شده در نسخ پرتجویز217جدول شماره 217
94281و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال بیمه

ترین اقالم داروئی در گروه داروئی ضد تشنج تجویز شده در نسخ پرتجویز218جدول شماره 218
94283و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال بیمه

تجویز شده در نسخ رین اقالم داروئی در گروه داروئی ضدنئوپالسمتپرهزینه219جدول شماره 219
94288و 93ستان در سال شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک ابیمه

ترین اقالم داروئی در گروه داروئی آنتی بیوتیک  تجویز شده در نسخ پرهزینه220جدول شماره 220
94289و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال بیمه

ترین اقالم داروئی در گروه داروئی ایمنوساپرسیو  تجویز شده در نسخ پرهزینه221جدول شماره 221
94291و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال بیمه

ترین اقالم داروئی در گروه داروئی ضد دیابت تجویز شده در نسخ پرهزینه222جدول شماره 222
94292و 93فکیک استان در سال شدگان سازمان بیمه سالمت به تبیمه

تجویز شده در نسخ MSترین اقالم داروئی در گروه داروئی ضد پرهزینه223جدول شماره 223
94294و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال بیمه

التهاب، ضد درد، ضد (هاترین اقالم داروئی در گروه داروئی مسکنپرهزینه224جدول شماره 224
94295و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال تجویز شده در نسخ بیمه) ضدتب

ترین اقالم داروئی در گروه داروئی ضد فشارخون تجویز شده در نسخ پرهزینه225جدول شماره 225
94297و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال بیمه
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ترین اقالم داروئی در گروه داروئی برونکودیالتور تجویز شده در نسخ پرهزینه226جدول شماره 226
94298و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال بیمه

هاي رشد تجویز شده در نسخ ترین اقالم داروئی در گروه داروئی محركپرهزینه227جدول شماره 227
94300و 93سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال شدگان بیمه

تجویز شده وه داروئی پایین آورنده چربی خونترین اقالم داروئی در گرپرهزینه228جدول شماره 228
94301و 93شدگان سازمان بیمه سالمت به تفکیک استان در سال در نسخ بیمه
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مقدمه-

خدمات پزشکی را در بازار مهمیدارو از کاالهائی است که در زندگی روزمره انسان وارد شده و نقش

باشد و از طرفی وابسته به عرضه و تقاضا میکند از یک طرف چون یک کاال استایفاء میو نظام سالمت 

عنوان یک کاالي ضروري وارد زندگی انسان نموده است ه برا زندگی صنعتی و شهرنشینی جامعه کنونی آن

فرهنگ تجویز .داردسالمتبنابراین مصرف دارو و قیمت آن تأثیر زیادي بر روي زندگی خانوادگی و اقتصاد 

دارو توسط اطباء و مصرف آن در جامعه از مسایل مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد تجویز و مصرف 

عوارض و تداخالت کنترل ها و همچنین ود سالمت جامعه و ایمنی در برابر بیماريدرست دارو باعث بهب

.داروئی خواهد بود

مورد به بیمار و فشاري که بر هاي بیرویه و بیش از حد لزوم داروها عالوه بر تحمیل هزینهمصرف بی

ه دارو تیغه دو لبه است و بهترین اندازد؛ چرا کآورد، سالمتی جامعه را نیز به مخاطره میاقتصاد کشور وارد می

بنابراین همانطور که مصرف به موقع و به اندازه، شفا . توانند داشته باشندداروها هم عوارض جانبی مضري می

از سوي دیگر فزونی مصرف دارو سبب افزایش تعهدات . بخش است، مصرف نابجا و بی رویه آن زیانبار است

هاي بیمه، ارائه ر در حیطه بیمه درمان شده و با کاهش ذخیره مالی صندوقگهاي بیمهو شرکتهامالی سازمان

نارضایتی وسازد و موجب باال رفتن حق بیمه شدگان را با اشکال مواجه میخدمات تعهد شده به بیمه

هاي ضروري و مفید در جهت درمان اي که باید صرف هزینهشود و به بیان دیگر آن سرمایهشدگان میبیمه

اران شود، صرف هزینه داروهاي غیرضروري شده که نه تنها نفعی براي جامعه ندارد، بلکه با تضعیف بیم

همانطور که .گرددگر باعث کاهش سطح سالمت و به نوعی تضعیف عدالت اجتماعی نیز میهاي بیمهسازمان

مورد توجه قرار گرفته که در گفته شد امروزه تاثیر اقتصادي و عوارض جانبی استفاده بی رویه از دارو چنان 

المللی به ویژه در کشورهاي پیشرفته جهان با وجود ارتقاي سطح بهداشت و افزایش مشاوره با سطح بین

در . دهددرمانی میزان تجویز و کاربرد داروها کاهش نشان می،دهندگان خدمات بهداشتیپزشکان و سایر ارائه
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ر سازمان بهداشت جهانی براي کمک به حل معضل تجویز غیر هاي اخیراستاي این دیدگاه جهانی در سال

از جمله این سازمان اصطالحاتی از قبیل داروهاي اساسی، مصرف منطقی .منطقی دارو اقداماتی انجام داده است

المللی مصرف صحیح دارورویه داروها تعریف کرده، همچنین این سازمان شبکه بیندارو و مصرف بی

(INRUD)مصرف منطقی داروهاي اساسیو برنامه(APED) بند نیز تهیه 12را تشکیل داده و دستورالعملی در

توان وضعیت مصرف دارو را در یک کشور یا منطقه با حدس قریب به یقین بررسی کرده که از روي آن می

مختلف ریزي علمی است که جوانبسازي مصرف دارو نیازمند یک برنامهدر کشور ما نیز بهینه) 1.(نمود

هاي اخیر در این البته اقداماتی نیز طی سال.موضوع را در برگرفته و ابعاد گوناگون آن را مد نظر قرار دهد

ها و مرکز ثبت و هاي بررسی نسخ در دانشگاهتوان تشکیل کمیتهخصوص صورت گرفته که از جمله آنها می

هر چند مرکز ثبت .بهداشت و درمان را نام بردبررسی عوارض ناخواسته داروها در معاونت غذا و دارو وزارت 

و بررسی عوارض داروها طی چند سال گذشته عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته و حتی به عنوان عضو کامل سازمان 

هاي دارویی پذیرفته شده و باسازمان مذکور و سایر المللی پایش فرآوردهدر برنامه بین(WHO)جهانی بهداشت

رسانی خوبی هم در خصوص عوارض و گزارشات داروئی پردازد و اطالعادل اطالعات میکشورهاي عضو به تب

رغم اینکه نیاز مبرمی به تشکیل آن وجود داشت و به پزشکان و داروسازان داشته ولی کمیته بررسی نسخ علی

ویز مصرف ارتقاء سطح کیفی خدمات پزشکی و جلوگیري از تج- 1: کرداهداف عالی به شرح زیر را دنبال می

استفاده از اطالعات حاصل -3هاي بهداشتی، درمانی و دارویی ریزيکمک به برنامه- 2رویه دارو غیرمنطقی و بی

-5هاي غیر ضروري کاهش منطقی و پیشگیري از هزینه-4هاي آموزشی و پژوهشی از بررسی نسخ در زمینه

هاي بهداشتی و فرهنگ عام در جهت افزایش آگاهیارتقاء -6ارائه الگوي صحیح تجویز و مصرف منطقی دارو 

.درمانی و داروئی

ها و نبود نیروي متاسفانه به دلیل عدم وجود تشکیالت سازمانی در حوزه معاونت داروئی دانشگاه

.ناکارآمد بوده استاین کمیته ،انسانی و کارشناس مورد نیاز و همچنین عدم پشتوانه مالی الزم براي فعالیت آنها
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کلینیکینیازهايبامتناسبدارومصرفوتجویزمعنايتجویز منطقی دارو بهWHOر اساس تعریف ب

ممکنقیمتکمترینباوزمانی کافیدورهیکبرايوي،نیازبامتناسبشدهریزيمقادیر پایهدربیمار،

)1(.است

و مصرف نادرست گیرد میدرست صورت ننیز مصرف دارو تجویز درست و علمی صورت نگیرد اگر 

هاي داروئی شود و عدم بهبودي فرد بیمار را باعث گردد و تقاضاهاي تواند منجر به مقاومتو غیرعلمی دارو می

زد را به هم میعرضه و تقاضا اتفاق افتد تجویز و مصرف نابجاي دارو تعادل بین و اسراف در مصرف آن کاذب 

.سازدیخانواده و کشور فشار وارد ماقتصاد و بر 

مسئلهبیان-

تجویز و مصرف رایج هاي ارزیابی الگوي یکی از شاخصتعداد اقالم داروئی تجویز شده در هر نسخه 

79کل بیمه خدمات درمانی استان ایالم در مرداد و شهریورادارهدرمطالعه انجام شده. دارو در هر جامعه است

) 2.(قلم در هر نسخه است92/3در نسخ پزشکان استان ایالم میانگین تعداد اقالم داروئی نشان داده است که 

نیز نشان داد که میانگین1387درسالکرماناستانپزشکاننسخدردارومنطقیتجویزهايشاخصمقاله ارزیابی

در مقاله وضعیت تجویز دارو بر ) 1(است85/2±61متخصص و15/3±049عمومی پزشکانتجویزياقالم

مراکز بهداشتی درمانی واجد داروخانه دانشگاه علوم پزشکی تهران آمده است که درWHOهاياساس شاخص

در داروسرانهوخانوادهپزشکانتوسطداروتجویزالگويمقاله بررسی) 3.(است58/2تجویزي اقالممیانگین

)4.(اعالم نموده است% 1/3تجویزي را اقالممیانگین1387اهواز در سال شهرستان

تواند با ایجاد مقاومت داروئی بیوتیک و عدم توجه به عوارض این تجویزها میبیش از حد آنتیتجویز

تحقیقات متعدد در این زمینه نشان از تجویز باالي این اقالم دارد تجویز . آثار مخربی در نظام سالمت به بار آورد

.مؤید این مطلب هستند) 6(در اهواز % 7/17و ) 5(در زنجان% 54، )2(در کرمان% 9/51، )3(در تهران% 39/62

هاي فعال در حوزه نظام هاي اقالم داروئی از نظر اقتصادي و بار مالی براي بیماران و سازمانهزینه

سالمت نیز مورد توجه است تجویز اقالم داروئی گرانقیمت با وجود مشابه ارزان قیمت آن توسط پزشکان و 
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هاي تکمیلی هستند فشار مالی ران خصوصاً افرادي که داراي بیمهقیمت توسط بیمادرخواست داروهاي گران

.کندزیادي را به نظام سالمت وارد می

مطالعه . سی قلم دارو اول از نظر فراوانی تجویز توسط پزشکان و سی قلم دارو پرهزینه قابل تأمل است

ترین تجویزهاي داروئی در نسخ پرتجویزترین و هزینهحاضر از منظر فراوانی و میزان هزینه به بررسی پر

. پردازدمی94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سطح کشور در سال بیمه

مطالعهضرورت-

ترین اقالم داروئی در کشور انجام پرتجویزاز آنجا که تاکنون مطالعه جامع و کاملی در مورد تجویز 

اند بر آن شدیم تا مطالعه حاضر را به انجام دادهها به صورت محدود اقداماتی رانشده و صرفاً برخی استان

هاي مختلف را فراهم صورت سراسري در سطح کشور انجام دهیم تا امکان مقایسه الگو تجویز دارو در استان

.کنیم

اختصاصیاهدافوکلیهدف-
:کلیاهدف) ١-۴

شدگان سازمان دفاتر درمانی بیمهداروئی در نسخ و گروه اقالم ترین پرهزینهو ترین پرتجویزتعیین -

.94و93بیمه سالمت ایران در سال 

:اختصاصیاهداف) ٢-۴

شدگان سازمان بیمه سالمت ایران در سال ترین اقالم داروئی در نسخ دفاتر درمانی بیمهپرتجویزتعیین 

.به تفکیک استان94و 93

شدگان سازمان بیمه سالمت ایران در سال مهترین گروه داروئی در نسخ دفاتر درمانی بیپرتجویزتعیین 

.به تفکیک استان94و 93

شدگان سازمان بیمه سالمت ایران در تعیین اقالم داروئی پرهزینه تجویز شده در نسخ دفاتر درمانی بیمه

.به تفکیک استان94و 93سال 
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سازمان بیمه سالمت شدگان هاي داروئی پرهزینه تجویز شده در نسخ دفاتر درمانی بیمهتعیین گروه

.به تفکیک استان94و 93ایران در سال 

هافرضیه/سؤاالت-

شدگان سازمان بیمه سالمت در کشور کدامند؟ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز

شدگان سازمان بیمه سالمت در هر استان کدامند؟ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز

شدگان سازمان بیمه سالمت در کشور کدامند؟ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز

شدگان سازمان بیمه سالمت در هر استان کدامند؟ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز

ز هر گروه شدگان سازمان بیمه سالمت کشور اترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز

داروئی کدامند؟

شدگان سازمان بیمه سالمت از هر گروه داروئی در ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز

هر استان کدامند؟

شدگان سازمان بیمه سالمت در کشور کدامند؟ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه

شدگان سازمان بیمه سالمت در هر استان کدامند؟ده در نسخ بیمهترین اقالم داروئی تجویز شپرهزینه

شدگان سازمان بیمه سالمت در کشور کدامند؟ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه

شدگان سازمان بیمه سالمت در هر استان کدامند؟ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه

اصطالحاتوهاواژهتعریف-

سازمانی است که به موجب قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و : سازمان بیمه سالمت-1

.باشدفرهنگی کشور تاسیس و متولی امر بیمه همگانی پایه سالمت براي تمامی اقشار جامعه می
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کند در ازاء پرداخت وجه بیمه عقدي است که به موجب آن یک طرف تعهد می: Insurance: بیمه-2

یا وجوهی به طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی 

.بپردازد

ا مشمول افرادي که با پرداخت مبلغی بعنوان حق بیمه، خود و افراد تحت تکفل ر: Isuredشده بیمه-3

. دهندگر قرار میمقررات و مزایاي سازمان بیمه

شود که ترین اقالم داروئی به اقالم داروئی گفته میپرتجویزدر این مطالعه : ترین اقالمپرتجویز-4

قلم 30به منظور رعایت اختصار در مطالعه . بیشترین میزان تجویز عددي را در نسخ مورد مطالعه داشته باشند

.بیشترین فراوانی تجویز را داشته باشند گزارش خواهند شدداروئی که

قلم دارویی 30رود این است که تعریفی که از این واژه در مطالعه حاضر بکار می: ترین اقالمپرهزینه-5

.اندکه باالترین میزان هزینه را براي سازمان و ادارات کل بیمه سالمت به بار آورده

ترین گروه داروئی که بیشترین میزان تجویز عددي را در پرتجویزاین مطالعه در: ترین گروهپرتجویز-6

گروه داروئی که بیشترین فراوانی تجویز 10به منظور رعایت اختصار در مطالعه . نسخ مورد مطالعه داشته باشند

.را داشته باشند گزارش خواهند شد

گروه 10رود این است که ه حاضر بکار میتعریفی که از این واژه در مطالع: ترین گروهپرهزینه-7

.انددارویی که باالترین میزان هزینه را براي سازمان بیمه سالمت به بار آورده

گروه داروئی 10ترین اقالم داروئی از پرتجویزدر این مطالعه : ترین قلم از هرگروه داروئیپرتجویز-8

به منظور رعایت اختصار در . که بیشترین میزان تجویز عددي را در نسخ مورد مطالعه داشته باشندپرتجویز

.قلم داروئی که بیشترین فراوانی تجویز را داشته باشند گزارش خواهند شد3مطالعه 

رود این است تعریفی که از این واژه در مطالعه حاضر بکار می: ترین قلم از هرگروه داروئیهزینهپر-9

.اندکه باالترین میزان هزینه را براي سازمان بیمه سالمت به بار آوردهپرتجویزگروه داروئی 10قلم دارو از 3که 
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د دارد و امکان انجام مطالعه بر اساس تمام هاي متعددي از داروها وجوبنديبا توجه به اینکه گروه-10

اطالعات«مندرج در دو کتاب دارویی طبقه داروئی و درمانیها وجود ندارد ما در این مطالعه از بنديآن گروه

و با رعایت امانت .استفاده نمودیم» مرجع جامع داروهاي ژنریک ایران«و » و جهانایرانرسمی داروهايجامع 

مثالً داروهایی که در . راي هر دارو در کتب مذکور عنوان شده است در این مطالعه آمده استعین عبارتی که ب

اند زیر مجموعه گروه ضد فشارخونها هستند که به دلیل ثبت عنوان این مطالعه در گروه وازودیالتورها بیان شده

.  اندمطرح شدهوازودیالتور در طبقه داروئی این داروها در کتب یاد شده به عنوان یک گروه 

شدگان سازمان بیمه در این مطالعه منظور از واژه مصرف تجویز اقالم داروئی در نسخ بیمه: مصرف-11

.اندسالمت ایران است که به ادارات بیمه سالمت کشور ارسال شده

:مطالعههايحمدودیت-

با هماهنگی و همراهی ها با توجه به گستردگی بعد مکانی مطالعه مشکلی بود که دسترسی به داده

.مدیران کل محترم کشور این مشکل بر طرف شد

کی در چند استان وجود داشت که ناچار به حذف هاي نامعتبر و ناشناس در سیستم اسناد پزشورود داده

.داده هاي مذکور از مطالعه شدیم

اند د سازمان نبودهها، داروهایی که در تعههاي مطالعه این است که ممکن است داروخانهاز محدودیت

ترین داروها ترین و پرهزینهپرتجویزبنابراین در گزارشات . افزار به ادارات کل ارسال ننموده باشنددر قالب نرم

.اندنیامده
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:دومفصل

مطالعهادبیات
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مطالعهنظريمبانی

:تاریخچه دارو و دارو سازي در ایران

زمینایراندربارنخستینداروسازيفنودانشکهاستآنازحاکیموجودشواهدازبسیاري

رادانشاینواستشدهشروعهانآریایاکهنایرانیانازداروهابکاربردنوبیماراندرمانواستسربرآورده

”منابهطبیباولینشده،نقلاوستادرآنچهوزرتشتیانعقیدهحسببر.اندآوردهروزگاربهایرانمردم

.استداشتهاطالعآنهاعصارهوداروییگیاهانخواصازواستبودهپهلوانگرشاسبپدر(Trita)”تریتا

بهنزدیکمکتباین.استاکباتانمکتباست،بودهباستانایرانیاندوراندرکهدیگريطبیمکتب

طب. گردیدتاسیسSaena Paure Ahumustateنامبهويشاگردانازیکیتوسطزرتشتازل پسسایکصد

قابلايهپیشرفتبهیونانیانباارتباطنتیجهدرهخامنشیسقوطازپسباستان،ایراندرداروسازيو

.یافتدستايمالحظه

شاپورجنديیاشاپورگنديشهررومیاسرايکمکباشوششهرنزدیکیدرخوزستاندراولشاپور

وپزشکیایران،دربارنخستینبرايشاپورجنديدانشگاهدر. نهادبنانامیدند،مینیز”خور”آنراکهرا

وجالینوسنظیریونانیحکمايداروسازيوپزشکیکتبازبسیاريوشدهتفکیکیکدیگرازداروسازي

.شدترجمهفارسیشیرینزبانبهدانشگاهایندرسقراطوارسطو

اندشدهه شناختباستانایراندرپیشهايزماندرپزشکانازدستهپنجاوستاییماندهجابههاينوشتهاستنادبه

.اندشدهدادهتمییزهمازکامالتخصصوکارکیفیتنظرازکه

نحوه. تاسکردهمیدرمانرابیماران)پاکی(اشامقدسقانونکمکبهکهپزشکییعنی: پزشکاشو

واغذیهدرمراقبتوبیمارجسمیظاهريمعاینهشاملاولدرمانوبیماريتشخیصروشوپزشکیمعاینات

.آشامیدمیوخوردمیبیمارکهبودهاییآشامیدنی

بهراايویژهدرمانیوظایفروشایندروکردیمدرمانقانونکمکبهکهپزشکییا:پزشکداد

داشتندمینگهدورهاانساندیگرازروزشبانهنهمدتبهرابیمارروشاینکمکبه.دادمیفرمانخودبیماران
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هايبیماريمورددرویژهبهشیوهاینکاربردوپیروي.دودننممیجلوگیريبیماريسرایتازترتیببدینو

.استبودهعملوتوجهقابلواگیردار

کردهمیدرمانراخویشبیماراندارویی،گیاهانوگیاهانعصارهکمکبهکهپزشکییا:پزشکارور

.است

اینونمودهمیمشورتويباخودبیمارانمداوايهنگامدردیگرهايرشتهپزشکانهمچنین

.تاسبودهمختلفهايگروهپزشکانمیاندرباستانایراندرپزشکینظامالینفکجزءهمکاري

وابزارکمکبااودرمانیروشکهبودکسیوکردمیدرمانکاردکمکبهکهپزشکییا:کپزشکارد

.استرفتهگمیانجامبرده،میکاربهبیمارانجسمدرمانبرايويکهجراحیآالت

کسیاو.استنمودهمیدرمانآسمانیمقدسوردهايوکلماتکمکبهکهپزشکییا:پزشکمانتره

واعصابودرونینیروهايبرايکهاوستايقطعاتآسمانیکلماتزمزمهوسیلهبهدرمانیشهنرروشکهبود

.استگردیدهمیانجامباشد،میبخشدرمانانسانروان

اسالمازپسایراندرداروسازيتاریخچه

آسمانهايستارهرینتتابناكازوهستندجالینوسوبقراطمکتبپیرواسالمیپزشکانوداروسازان

زکریايمحمدبنابوبکر.بردنامراسیناابنحسینبوعلیورازيزکریايابوبکرمحمدبنتوانمیاسالمیطب

27بابرابر.ق–ه-251شعباندرایرانیفیلسوفوپزشکفیزیکدان،داروشناس،داروساز،شیمیدان،رازي

دارايشیمیعلمبارابطهدروکردشروعپزشکیازقبلراشیمیوي.دشزادهريدرمیالدي865اوت

.بردنامرانشاستهازالکلوزاجازجوهرگوگردکردنپیداتوانمیاوکارهاياز. باشدمیکتابجلدبیست

کردهتحریرخراسانوالیسامانیمنصورنامبهکهاست”المنصوريطب”کتابرازي،کتابترینمعروف

کتابمهمترین.آمددنیابهمیالدي980بامطابقهجري373سالدردانشمنداینسیناابنالرئیسشیخ.است

و”حدودالطب”کتابو”معالجاتدرقوانین”دیگرکتابوباشدمیجلدپنجکهاست”قانون”درطباو
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داروشناسیدرآنبزرگکتابدوقانون،کتابجلدپنجاز.استماندهجابهاوازکاسنیخواصدرمقالهیک

الرئیسشیخ”.مرکبهادویه“نامبهپنجمکتابدیگريو”مفردهادویه”نامبهاستدومکتابیکیکهاست

طبیخواصروشنوسادهروشیباقانوندومکتابدرواستداشتهزیاديتوجهدارودهیمسئلهبههمیشه

.دهدمیشرحراهستندداروییگیاهاناکثراًکهدارو760تقریبا

پسراولبختیشوعآنانازتوانمیکهبودندشاپورجنديدرمعروفیاساتیداسالمی،دوراندر

کهماسویهابنوبودداروسازکهعبادياسحقبنحسنوبودشاپورجنديبیمارستانرئیسکهجورجیس

.بردنامرابودالرشیدوهارونبرمکیخاندانداروسازوطبیب

به.بودنددیگرانسرآمدداروشناسیوپزشکیعلمدربختیشوعخاندانسال250یانسلششتا

و)ص(محمدحضرتمخصوصطبیببود،مکتباینازشاگردانکهکلدهبنحارثاستمعروفکهطوري

.استزیستهمیمکهدروبوده،ابوبکر

Neuberger)برگر نوي کسانیمسلمانان: گویدمیاست،پزشکیتاریخدانشمندانازبزرگترینیکی(

.بخشیدندنظموروشنییونانقدیمدانشمنداننامفهوماکثرامحتوانظرازوپراکندههاينوشتهبهکهبودند

داروفروشانوداروسازانواطباءامتحانخچهیتار

خدمتشاپورجنديدانشگاهاطباءنزدمدتیکهشدمیدادهافراديبهطبابتاجازهساسانی،دورهدر

اینبیشترولی.کردندمیکسبراداروفروشیبهاشتغالوطبابتحقخدمتهامدتازپسوکردندمی

زمانآنداروسازانوپزشکانبرايمرزيوحدحقیقتدروکردندمیطبابترسمیطوربهداروفروشان

گرفتهامتحانالرشید،هارونفرزندمعتصمخالفتزماندرداروسازانمورددرباراولینبراي.نداشتوجود

کهکردندمیعملبدینگونهداروفروشانوداروسازانکهبودگونهبدینزمانآندرامتحانوجودعلت.شدمی

.باشندنداشتهیاباشندداشتهراداروآنآنکهازاعم.دادندمیخواست،چههرراکههر
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وداروسازاننزدبهمأمورانوگرفتمینظردرخلیفهراخیالینامیکهبودصورتبدینامتحان

کهگفتندمیايعده.دکردنمیدارودرخواستوبردندمیکاربهداروییعنوانبهرانامآنرفتندمیداروفروشان

باآشناییادعايدیگرايعدهولیداشتندراداروفروشیادامهحقافراداینکههستنداطالعبیداروایناز

راداروفروشیادامهحقدیگرافراداینودادندمیخلیفهفرستادهبهنامعلومچیزيوکردندمیرافرضیداروي

وقاعدهتحتداروفروشیوطبابتامرهجري،295سالبهالمقتدرخلیفۀزمانازکهگفتتوانمی.نداشتند

.گرفتقرارخاصیضابطه

رانیافارماکوپهاولین

تألیفاتوکتبکهشدباعثداروییدانشمندانواطباءازایرانیبزرگانورجالترغیبوتشویق

فارماکوپهاولینآنراتوانمیکهآنترینقدیمیمیانایندر.گرددمنتشرداروشناسیوپزشکیعلمدربارهمهمی

ابومنصورعلیتألیفکه”النفسمنعفۀواالنسروضۀ”یا”االدویهحقایقعناالبنیۀ”نامبهاستکتابینامید،

.استملقبهرويبهجهتبدینوبودهراتاهلدانشمنداینکهاستالهروي

داروسازيدانشکدهتأسیس

بامیالدي1850بامطابققمري،هجري1268سالدرنیزایراندراروپا،درعلومپیشرفتبازمانهم

پیادهمعلم:شداستخداماتریشوآلمانازذیلدروسبرايمعلمشش.گردیدتأسیسدارالفنونامیرکبیر،همت

.طبمعلموتوپخانهمعلممعدن،مهندسیمعلمهندسه،معلم،منظاسوارهمعلم،منظا

:ازبودندعبارتترتیببهکهبودشدهتقسیمشعبهششبهتأسیسبدودردارالفنون

، موزیکونظاممدرسه، شناسیمعدنمدرسه، مهندسیوریاضیاتمدرسه، داروسازيوطبمدرسه

زیباهنرهايمدرسه، ادبیاتمدرسه

از طرف احمدشاه به ریاست ) الدولهلقمان(خان ادهم هجري شمسی دکتر محمدحسین1297در سال 

اي قسمت طب دارالفنون منصوب شد و براي اولین بار کالس طب بنام مدرسه طب خوانده شد و محل جداگانه
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معلم که براي تدریس داروسازي در آغاز تدریس دارالفنون استخدام اولین. از دارالفنون به آن اختصاص یافت

فرانسوي از سوي دولت استخدام و مأمور تدریس » مولیون«آلمانی و» شوربن«بود بعدها » فوکتی«شد دکتر 

نامه داروفروشی وضع شد که به موجب آن از طرف وزارت معارف1298در سال . داروسازي در دارالفنون شدند

نامه از یکی از کشورهاي معارف یا گواهینامه رسمی از وزارتداروخانه باید داراي اجازه» مؤسسان«صاحبان 

یک داروساز فرانسوي بنام 1282در سال . خارج که به تصویب وزارت معارف رسیده بود داشته باشند

در تکیه دولت آزمایشگاه ولوکونت بعنوان رئیس آزمایشگاه و داروساز شاه به استخدام ایران درآمد و گوستا

میالدي در 1906شیمی دایر کرد و راجع به آبهاي کانی مطالعاتی انجام داد و نتیجه آن را در کتابی به سال 

.پاریس به چاپ رساند

اي در هجري شمسی بعنوان شعبه1301هجري قمري برابر 1341اولین مدرسه داروسازي در سال 

سال از آغاز تأسیس دارالفنون گذشته بود، تنها استاد داروسازي آن 69مدرسه عالی طب تأسیس شد در حالیکه

صحیه و کل به پیشنهاد دکتر پاپاریان براي ورود داروها موافقت اداره. دکتر پاپاریان یکی از ارامنه ترکیه بود

.سندیکاي داروسازان اجباري گردید

در سال . ساله متوسطه بودسال و شرط ورود به آن مدرك سه3دوره مدرسه داروسازي 1305در سال 

با تأسیس دانشگاه تهران هر یک از مدارس 1313دوره داروسازي به پنج سال افزایش یافت و در سال 1309

داروسازي رط ورود به رشتهش. ها بودعالیه دانشکده نامیده شدند که دانشکده داروسازي یکی از این دانشکده

تحصیالت داروسازي از 1318داشتن دیپلم کامل متوسطه و دوره دکتري سه سال پس از دیپلم بود و در سال 

این . دوره تحصیالت داروسازي به پنج سال افزایش یافت1323سه سال به چهار سال افزایش یافت و در سال 

التحصیل ساله دانشکده داروسازي فارغاولین دوره شش1353سال به اجرا در آمد و در1330کار عمالً در سال 

.)3(.گردید
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با ایجاد رشته داروسازي در دارالفنون، ساخت دارو در ایران تولد یافت و داروهاي شیمیائی مختلفی 

باشی حکیماکبرخان علیاز کسانی که در طب جدید کوشش کردند میرزا. شدتهیه و به مردم عرضه می

صفحه تألیف کرد که حاوي 887نامه در هجري قمري کتابی بنام پزشکی1317است که در سال » االطباءمناظ«

.داروهاي مفرد و مرکب و روش تهیه آنها بود 

توان گفت تا قبل از تأسیس دانشکده داروسازي عامل بزرگی در ایجاد صنعت داروسازي بود ولی می

براي اولین بار دکتر هوشنگ. دادندکوچک به فعالیت خود ادامه میهاي صنایع داروسازي در کارگاه1320

التحصیالن دانشکده داروسازي پاریس غکه از فار) داروسازيو پزشکیدانشکدهداروشناسی سابق استاد (نظامی 

کرده بود پس از پایان تحصیالت خود و بازگشت به ایران داروخانه نظامی را در خیابان چراغ برق افتتاح 

پس از آن داروخانه پاستور به مدیریت  لوسی طوب در خیابان چراغ برق . الکسیري بنام الکسیراد هم تهیه کرد

شرکت گل به همت 1313در سال . ساختاحداث شد که قرص ترك تریاك پاستور و خمیردندان پاستور را می

ها را آمد و تهیه تنطورها و امولوسیونخرسند مدیر داروخانه خرسند و دکتر مهدي نامدار بوجود مرحوم علی

در همین زمان . توان یکی از اولین سازندگان مواد داروئی در ایران بحساب آورداین البراتوار را می. بعهده گرفت

هاي صنایع بهداشتی و آرایشی را پایه…مؤسسات داروگر و معطر با تهیه انواع صابون، خمیردندان، ادوکلن و 

و آغاز جنگ دوم جهانی، ورود دارو به ایران قطع شد و همین امر باعث شد 1320س از سال پ. استوار کردند

عبیدي، ویرا، البراتورهاي هور، دکتر. هاي اولیه ساخت دارو در البراتوارهاي بزرگ برداشته شودکه پایه

و نیمه اتوماتیک سازي دستیتأسیس شدند که در تهیه حب، شربت، بسته گرد و سپس در قرص…فاریا وتوتال

پخش قدم به عرصه وجود گذاشتند و پس از تولید دارو و سپس دارو1330در اواخر سال . کردندفعالیت می

اغلب البراتوارهاي داروسازي ایرانی در . پاي البراتوارهاي داروسازي چند ملیتی به ایران باز شد1340سال 

توارهاي چندملیتی، تعطیل شدند و معدودي از آنها با تولید نتیجه واردات زیاد داروهاي خارجی و فعالیت البرا

ساخت و ، السیونفرمو«رشد و گسترش صنعت داروسازي . حیات خود ادامه دادنده کم و امکانات ناچیز ب
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هاي خصوصی حساب آورد زیرا از این سال با حمایت از سرمایهه ب1341در ایران را باید از سال » بنديبسته

المللی در این زمینه گذاري در این صنعت کارخانجات بزرگ و معروف بینق دولت در سرمایهخارجی و تشوی

در 1341گذاري کردند و این موضـوع سبب شد که کل تولید محصوالت داخلی که در سال در ایران سرمایه

.میلیون ریال برسد22460به 1357میلیون ریال بود، در سال 336حدود 

داروسازان مصلح و آگاه طرح ژنریک را مطرح کردند و بحث درباره داروهاي در این زمان بعضی 

و قبل از انقالب بطور رسمی در جلسات جامعه داروسازان ایران مطرح و مورد بحث 50هاي ژنریک در سال

بعد از . هاي موافق و مخالف این طرح قرار گرفت و باعث شد طرح مذکور قبل از انقالب معلق بماندجناح

. سیناي دانشگاه تهران برگزار گردید مطرح شدقالب اسالمی ژنریک رسماً در سمینار داروئی که در تاالر ابنان

در موضوعات مختلف به مدت سه روز به بحث پرداخت و طی یک قطعنامه 1358این سمینار در شهریور ماه 

.اي اصالحات اساسی در نظام داروئی صورت گرفت ماده17

وقفه داروسازان و با پیگیري بی. قطعنامه بررسی دقیق طرح ژنریک درخواست شده بوداین15در ماده 

بهداري و شناسان وزارتبه همت کار. سایر مسئولین طرح ژنریک مورد تأیید معاونت داروئی قرار گرفت

ان هاي مختلف لیست داروهاي ضروري ایرهاي پزشکی در تخصصاستادان و داروسازان صاحبنظر و انجمن

شکل داروي قابل مصرف در معاونت داروئی تهیه و تقدیم 900قلم داروي ژنریک بصورت 500شامل حدود

)7(.وزیر بهداري وقت گردید

درمان و آموزش پزشکی و ، امر دارو و جوانب مختلف آن یکی از امور مهم و حساس وزارت بهداشت

أمین داروي مورد نیاز جامعه حتی در بر همین اساس همواره تدارك و ت. شودحتی کشور محسوب می

خوشبختانه پس از پیروزي انقالب شکوهمند . ترین شرایط کشور از اولویت خاصی برخوردار استبحرانی

:ترین آنها عبارتند ازهاي بلندي در مورد دارو برداشته شده است که مهماسالمی در ایران گام
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کشور که در گسترده درمان یکی از بزرگترین در » طرح ژنریک«استقرار نظام نوین داروئی -1

. شوددستاوردهاي انقالب محسوب می

سه واحد با صنایع ملی،سازمانگذاريکارخانه بزرگ داروسازي که پنج کارخانه با سرمایه10ایجاد -2

یگر که در کارخانه د10گذاري بخش خصوصی و در کنار آن گذاري تأمین اجتماعی، دو واحد با سرمایهسرمایه

گیاهی ومواد اولیه داروئی فعالیت دارند تا حد زیادي از وابستگی بندي داروئی، داروهايزمینه تولید لوازم بسته

.کشور به خارج کاسته است

.کارخانه داروسازي بزرگ و کوچک در کشور42سازي و نوسازي و توسعه باز-3

ترین نقاط افتادهشرکت پخش دارو به دورایجاد و تنظیم بخش شبکه توزیع دارو مرکب از شش-4

شود این رقم در درصد داروي مورد نیاز کشور از نظر عددي در داخل ساخته می97کشور در حال حاضر 

ملیتی هاي چنددرصد بود که آن هم غالباً تحت امتیاز شرکت% 25دوران قبل از پیروزي انقالب اسالمی تنها 

.شدتولید می

ها باعث کمبود دارو بطور مقطعی شده است که به منظور ود مشکالت و نابسامانیدر برخی موارد وج

جلسات امـور 1374هاي موجود در مهرماه هاي قبلی در زمینه دارو و رفع نابسامانیتداوم و تکمیل موفقیت

نجام شده اقدامات ا. هاي ملی داروئی تشکیل شدداروئی کشور با هدف بازنگري ساختار دارو و تدوین سیاست

.تجویز و مصرف منطقی داروها-2فراهمی دارو - 1: داروئی کشور عبارت بودند ازدر جهت بهبود امور

:فراهمی دارو

به منظور پایین نگهداشتن قیمت داروهاي تولید داخل و از سوي دیگر رهائی تولیدکنندگان داروئی از 

، یارانه داروهاي مشمول دریافت یارانه که بیشتر داروهاي مهمی مثل 74وابستگی به دولت در سال

قلم 90ریال براي میلیارد275شود که مبلغ هاي توزیعی پرداخت میشود به شرکتها را شامل میبیوتیکآنتی
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بیل داروهاي حیاتی از قلمق135ه داروهاي وارداتی شامل یاران. استدارو تولید داخل در نظر گرفته شده

.شودهاي وارداتی پرداخت میمیلیارد ریال کماکان به شرکت130به مبلغ . …داروهاي ضدسرطان و

)1374سال (وضعیت دارو در کشور 1جدول شماره 

درصد وارداتدرصد تولیدمقدار/تعداددارو
کل داروها

)میلیون عدد(فروش ساالنه 
)میلیون ریال(فروش ساالنه 

)دالرمیلیون (هزینه ارزي 
)درصد کل داروها6/19(اي داروهاي یارانه

)میلیون ریال(مبلغ یارانه 

1.150
13.556
894.873

520
225

405.000

3/55
9/96
4/82
5/61
8/39
9/67

7/44
1/3
6/17
5/38
2/60
1/32

:تجویز و مصرف منطقی داروها

برخوردار است ولی آمار مصرف دارو گر چه آمار مصرف دارو از نظر هزینه ریالی از رشد بسیار باالئی

توجه به موارد فراوان تجویز حال بابهر. اي ندارداز نظر کمیت با توجه به رشد جمعیت رشد نگران کننده

منطقی اقالم مختلف داروئی توسط برخی از پزشکان و همچنین مصرف باالي دارو در کشورمان نسبت به غیر

منطقی دارو از راه منطقی کردن تجویز رویه و غیرگیري از مصرف بیم جلوکشورهاي همسایه و جهان سوم لزو

همه ساله مقدار قابل توجهی ارز صرف خرید دارو و مواد مورد نیاز براي تولید . باشدو مصرف دارو ضروري می

هاي زیادي که صورت پذیرفته، با فرموالسیون گذارياین در حالیست که با سرمایه. شوددارو در کشور می

)8(.هاي ارزي فراوانی به عمل آمده استجوئیسیاري از داروها در داخل کشور صرفهب

:1368نگاهی به وضعیت داروئی کشور در سال 

:
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1368میلیارد ریال در پایان سال 5/121به رقم 1356میلیارد ریالی دارو در سال 27در مقایسه، فروش

و بدلیل کاهش تخصیص ارز گویاي برگشت 1367این روند رشد به دنبال شرایط استثنائی سال . رسیده است

. سریع از شرایط بحران داروئی است

نیز سیر 1369فروش همچنان در شش ماهه اول سال رقم1368در ادامه رشد فروش دارو در سال 

میلیارد ریال رسیده 8/136درصد رشد نسبت به دوره مشابه به رقم فروش ساالنه 5/30صعودي داشته و با 

میلیارد عدد دارو توزیع گردید که این رقم با در نظر گرفتن 29/11جمعا 1368از نظر واحدي در سال . است

.میلیارد واحد رسیده است93/11به تعداد 69رشد شش ماهه اول سال 

:فروش از تولید و واردات

درصد 4/89رشد فروش داروهاي تولید داخلی است بطوریکه 68از نقاط قوت تدارك داروئی در سال 

سهم تولید داخلی بوده و از این نظر در مقایسه با سال قبل ) میلیارد ریال6/108(از داروهاي فروخته شده 

شده بدلیل دهد در صورتیکه میزان خرید داروهاي ساختهدرصد رشد را نشان می5/34ولید کشور فروش ت

هاي اخیر درصد یعنی کمترین حد خود طی سال9/11افزایش تولید در داخل کاهش یافته و فروش آن به 

.رسیده است

1368فروش ریالی از تولید و واردات در سال 2جدول شماره 
درصد رشد نسبت به سال قبلدرصدریالفروش میلیون شرح

کل فروش
فروش از تولید

فروش از واردات

461/121
623/108
827/12

100
4/89
6/10

6/24
35

7/24-

1368فروش عددي از تولید و واردات سال 3جدول شماره 
درصد رشدنسبت به سال قبلدرصدفروش میلیون عددشرح

کل فروش
فروش از تولید

وارداتفروش از 

288/11
725/10

563

100
95
5

6/17
7/21

28-
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:هاي درمانی داروهافروش گروه

همچنان بیشترین میزان فروش مربوط به داروهاي ضد بیماریهاي عفونی است 68از کل فروش سال 

ها بیوتیککه غالب فروش این گروه داروها را آنتی) میلیارد ریال 7/37درصد از کل مصرف با ارزش 1/31(

درصد 24هاي عفونی نسبت به سال قبل قابل ذکر است که رشد فروش داروهاي ضد بیماري. دهندتشکیل می

دومین گروه درمانی از نظر فروش . باشدالذکر میاست و این میزان رشد گویاي بازار تشنه داروهاي فوق

جالب اینکه داروهاي اعصاب ) درصد4/14میلیارد ریال و سهم 5/17(مرکزي است اعصاب داروهاي سیستم 

بدلیل قیمت بسیار نازل در رتبه دوم قرار گرفته در صورتیکه از نظر عددي بیشترین مصرف را در کشور بخود 

).گردددرصد بازار را شامل می2/36جمعاً 1368میلیارد واحد در سال 1/4با فروش (اختصاص داده است 

و داروهاي تنفسی و گوارشی و موضعی به ) درصد3/11(اي بدنبال گروه دوم به ترتیب داروهاي تغذیه

.انددرصد سهم قرار گرفته6/9و 3/10و 5/10ترتیب با 

:68توزیع دارو در سال 

عمالً هفت شرکت پخش مسئولیت عمده توزیع دارو را بعهده داشتند که شرکت سهامی 68در سال 

میلیاردریال و 7/24درصد رتبه اول، پخش رازي با 9/26میلیاردریال و سهمی معادل 7/32داروپخش با فروش 

میلیاردریال در 9/10و 1/16و 8/19درصد دوم، پخش فردوس، هجرت و البرز به ترتیب با 3/20سهمی معادل 

.اندردیف سوم، چهارم و پنجم قرار گرفته

:68توزیع استانی دارو در سال 

بزرگ اختصاص بیشترین مقدار به تهران1368در سال میلیاردریال داروي توزیع شده 5/121از کل 

بعد از تهران . استدرصد از داروهاي توزیع شده در ردیف اول بوده2/27پیداکرده، بطوریکه تهران با دریافت 

درصد دارو قرار گرفته و بدنبال آن 7درصد دارو و استان اصفهان با سهمیه 9/8استان خراسان با دریافت 

در . اندقرار گرفته1/6و 7/6و 8/6شرقی، مازندران و فارس به ترتیب با درصدهاي سهمیه ربایجانهاي آذاستان
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7/34درصد، هرمزگان 6/43هاي ایالم استانبوده عمال6/24ًسال گذشته با توجه به درصد رشد فروش دارو که 

درصد و 2/29وبلوچستان و سیستاناحمد وبویردرصد، کهکیلویه1/33وبختیاري محالدرصد، خوزستان و چهار

.انددرصد بیشترین سهمیه رشد را بخود اختصاص داده1/28اصفهان با 

:68فروش اشکال مختلف دارو در سال 

درصد مربوط به شکل داروئی قرص 3/77جمعاً 68میلیارد عدد داروي فروخته شده در سال 3/11از 

میلیارد آن تولید 4/8عدد است که از این رقم میلیارد7/8قم تعداد قرص فروخته شده در این سال ر. باشدمی

بعد از قرص دومین رقم فروش مربوط به . دهندهاي وارداتی تشکیل میمیلیارد عدد بقیه را قرص3/0داخلی و 

درصد از کل فروش است و بقیه اشکال داروها از جمله 8/12میلیارد و سهم 4/1شکل داروئی کپسول با فروش 

میلیون عدد بوده و از نظر رشد تولید به ترتیب شربت، آمپول، 126و 235و 386آمپول، شربت ویال به ترتیب 

.باشددرصد می4/17خوراکی و قرص قرار گرفته و متوسط رشد ساالنه کل اشکال داروئی قطره

:1368تولید دارو در سال 

3/48میلیاردریال یعنی 5/56ه که از این رقم مبلغ میلیاردریال دارو تولید شد12/117کالً 1368در سال 

درصد سهم تولید 9/16میلیاردریال یعنی 8/19البراتوار تحت پوشش سازمان صنایع ملی، 17درصد سهم تولید 

خرداد، البراتوار تحت پوشش بنیاد پانزده3درصد سهم تولید 2/18میلیاردریال یعنی 3/21شرکت دولتی و 4

درصد سهم 8/2میلیاردریال یعنی 3/3البراتوار بخش خصوصی، 18درصد سهم 37/12یال یعنی میلیاردر5/14

درصد سهم البراتوار تحت پوشش 4/1میلیاردریال یعنی 7/1البراتوار تحت پوشش بانک و تأمین اجتماعی، 

ا بهترین عملکرد را هورمون و پورسینهاي داروئی سه شرکت سبحان، ایراندر میان شرکت. باشدشهید میبنیاد

.اندداشته

:1368واردات دارو در سال 
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درصد سهم 58/71میلیاردریال یعنی 9میلیاردریال دارو وارد کشور شده که از این رقم مبلغ 5/12کالً 68در سال 

درصد سهم 2ی ریال یعنمیلیارد% 25درصد سهم شرکت داروپخش، و 42/26میلیاردریال یعنی 3/3. شرکت سهامی داروئی کشور

)9(.سی بوده استبیشرکت کی

:1374تا 70مقایسه وضعیت داروئی کشور در سال 

:74تا 70هاي مقایسه فروش دارو در سال

میلیاردریال در کشور به فروش 2/154میلیاردعدد دارو به ارزش 8/13جمعاً تعداد 1370در سال 

.استرفته

میلیاردعدد رسید در حالیکه ارزش 4/11کاهش روبرو بوده و به از نظر عددي با 71این رقم در سال 

.میلیاردریال رسید4/271ریالی آن افزایش یافته و به رقم 

میلیاردریال 4/376میلیارد عدد دارو بوده که ارزش آن 8/10کل فروش داروئی کشور 1372در سال 

.ارزش ریالی افزایش یافته استهاي قبل کاهش ولی از نظر است و از نظر عددي نسبت به سال

میلیاردعدد رسید که 8/11افزایش داشته و به 72تعداد عددي فروش دارو نسبت به سال 1373در سال 

.ریال بوده استمیلیارد9/669ارزش آن 

5/13تعداد عددي و ارزش ریالی نسبت به سال قبل روند افزایش خود را ادامه داده و به 74در سال 

84/96میلیارد عدد معادل 071/13میلیاردریال رسید که از این تعداد دارو 8/894دارو به ارزش میلیاردعدد

.باشددرصد مربوط به واردات می16/3میلیون عدد معادل 426درصد تولید داخل و 

درصد متعلق به داروهاي داخلی و5/82میلیاردریال معادل 8/738نیز 74از رقم ریالی داروها در سال 

.درصد مربوط به داروهاي وارداتی است5/17میلیاردریال معادل 157

:هاي درمانی داروهاگروه
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درصد کل بازار 25هاي عفونی با حدود بطور پیوسته داروهاي ضد بیماري74تا 70در پنج سال 

درصد کل را 15ها حدود داروهاي اعصاب شامل مسکن و آرامبخش. داروئی اولین گروه درمانی داروها هستند

اي و گوارشی اند و بعد از آنها داروهاي تنفسی، تغذیهها در ردیف دوم بودهاند و تقریباً در تمام سالتشکیل داده

.اندقرار گرفته

:توزیع دارو

کننده دارو قرار گرفته و بدنبال آن هاي توزیعپخش در ردیف اول شرکتهر چند که همیشه شرکت دارو

اند اما در عرصه توزیع هاي توزیع دارو را بخود اختصاص دادهالبرز مقام سوم شرکتپخش رازي و سپس پخش

شرکت رازي اول،  هجرت دوم و داروپخش سوم بوده و 70ها با هم رقابت دارند، بطوریکه در سال این شرکت

از شرکت هجرت74شرکت پخش هجرت اول، رازي دوم و دارو پخش سوم، درصورتیکه در سال 71در سال 

)10(.به مقام چهارم سقوط کرد71مقام اول سال 

:1372وضعیت تولید دارو در سال 

باشد، دردرصد می3/94درصد و از نظر ارزش 7/94از نظر عددي 1372سهم تولید دارو در سال 

. گرددنمیپیچیده است در داخل تولید توان گفت فقط داروهاي بسیار تخصصی که شامل تکنولوژي حقیقت می

شرکت از نظر ارزش 5شرکت به امر تولید دارو در ایران اشتغال دارند که از این میان 53در حال حاضر جمعاً 

دارو، تولیددارو و کیمیدارو است و پنج شرکت اول از حیان، پارسداروپخش، جابرابنشرکت : تولید به ترتیب

.باشدارو، تولیددارو و کیمیدارو میدداروپخش، سبحان، پارس: نظر تولید عددي به ترتیب

میلیاردریال 78/50میلیارد واحد دارو به ارزش 509/1گردد داروپخش با تولید همانطور که مالحظه می

درصد تولید کل داروي کشور را به خود اختصاص 3/17درصد کل و از نظر ارزش ریالی 4/14از نظر عددي 

لقمان، سبحان، سینادارو، : نظر تولید ساالنه به ترتیب عبارتند ازهاي داروسازي از سایر شرکت. داده است

شیمی، الحاوي، شهیدقاضی، امین، دارو، تهرانالبرزدارو، صنعتی، پارس، کوثر، اسوه، حکیم، عبیدي، رازك، ایران
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ن، پورسینا، تهران دارو، ایران هورمون، شهردارو، رامیهاي تزریقی، روزدارو،وردهآان، فرحفقیهی، ابوریشهید 

.ها شرکت داروئی دیگر قرار دارددارو، آریا و دهآترا، پاك

ترین دارو در درصد کل فروش را داشته و پرفروش6/3میلیون عدد فروش 397قرص استامینوفن با 

.باشدمی1372سال 

ترین داروي سال درصد کل پرفروش2/2میلیاردریال 83/6از نظر ارزش شربت اکسپکتورانت با 

قرص، کپسول، آمپول، : از نظر مقایسه فروش و تولید اشکال داروئی به ترتیب باالترین تولید شامل. باشدمی

از نظر تولید قرص، آمپول، شربت، پماد و کرم شرکت داروپخش مقام اول را . باشدشربت، ویال، پماد وکرم می

.حیان تولید شده استت جابرابنداشته و بیشترین کپسول توسط شرکت کوثر و بیشترین ویال توسط شرک

:1372واردات دارو در سال 

میلیاردریال از داروهاي وارداتی بوده و 722/17درصد به ارزش 3/5میلیون عدد یعنی 590از کل رقم 

البته به دلیل . گردد بتدریج در سالهاي اخیر سهم واردات رو به کاهش گذاشته استهمانطوري که مالحظه می

توان گفت که یک چهارم کل ارز اختصاصی لب داروهاي وارداتی سهم ارزبري آنها باال بوده و میجدید بودن غا

.گرددبخش دارو را شامل می

. تقریباً از نظر عددي بیشترین واردات توسط شرکت سهامی داروئی کشور وارد و توزیع شده است

ها و داروهاي گرانقیمت مثل واردات واکسنبدلیل ) میلیارد ریال6/10درصد کل واردات به ارزش 6/88(

HMG وHCGمیلیاردریال دارو وارد 38/6در مقایسه فروش شرکت سهامی داروپخش . و فاکتورهاي انعقادي

درصد 7/59و به فروش رسانده است که از نظر مقایسه درصد، سهم فروش ریالی شرکت سهامی داروئی کشور 

و ) کی بی سی(اشد و بقیه داروهاي وارداتی توسط شرکت بدرصد می36و شرکت سهامی داروپخش 

احمر بدلیل خرید هر چند که بار ارزي واردات هالل. احمر وارد و توزیع گردیده استهاي داروئی هاللفوریت
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احمر بسیار باالست و سیکلوسپورین به تدریج باال رفته ولی نباید فراموش گردد که تنوع داروهاي وارداتی هالل

.کشدازمان بار سنگینی را بر دوش میاین س

:1372هاي درمانی داروها در سال فروش گروه

درصد کل مربوط به 7/24میلیاردریال شامل 8/76رقم 1372میلیاردریالی سال 310از کل فروش 

درصد از سهم کل 15میلیـــاردریال یعنی 6/46هاي عفونی است و داروهاي اعصاب با داروهاي ضد بیماري

ها در کل بخش دارو، بیوتیکاصوالً در طی سالیان گذشته سهم فروش آنتی. ر ردیف دوم قرار گرفته استد

هاي مسکن، ضدالتهاب و داروهاي روانگردان، این بخش باالترین بوده و از نظر عددي بدلیل مصرف زیاد قرص

وش ریالی و کاهش سهم در حال حاضر تغییرات ایجاد شده در درصد فر. بیشترین فروش را داشته است

ها است که شامل بعضی از اقالم شده و در بعضی از اقالم هنوز تغییرات زیاد ها بدلیل تغییر در قیمتبیوتیکآنتی

.محسوس نیست

:1372توزیع دارو در سال 

ها بوجود آمده ولی این تغییر هر چند که در طول سالیان اخیر تغییرات زیادي از نظر مالکیت شرکت

ها، فروش بدلیل افزایش قیمت. هاي مختلف ایجاد ننموده استزیادي در نحوة توزیع داروهاي شرکتتأثیر

کننده از درصد رشد بسیار باالئی نسبت به سال قبل برخوردار بوده و این درصد با توجه به وزیعتهاي شرکت

)11(. درصد است2/53درصد و براي شرکت پخش البرز 2/68نوع داروها براي شرکت سهامی داروپخش 

:1375نگاهی به وضعیت دارو در سال 

70رشد نسبت به سال % 5رو باالخره با حدود سال کاهش مکرر تولید عددي دا5بعد از 1375در سال 

5باشد که درصد می12تا 8میلیاردعدد رسید، متوسط رشد ساالنه دارو در جهان 5/14میلیاردعدد به 8/13رقم 

. کننده به آن استهاي جدید در بازار و عادت مصرفسال فقط گویاي پذیرش قیمت5درصد رشد طی 
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برابر رشد داشته و در سال 5/7مصرف ریالی 1370ي دارو نسبت به سال درصدي مصرف عدد5رغم رشد علی

. میلیــاردریال رسیده است7/1147درصــد رشد نسبت به سال قبل به عدد 28با 1375

کنندگان دارو همچنان ادامه داشت، بطوریکه عالوه بر رقم  در سال گذشته حمایت دولت از مصرف

هاي تولیدکننده و واردکننده پرداخت شد و رقم واقعی اردریال نیز یارانه به شرکتمیلی420میلیاردریال، 7/1147

.میلیاردریال رساند1568مصرف به 

شده شود بلکه واردات مواد اولیه و داروهاي ساختهالبته کمک دولت در عدد مستقیم یارانه خالصه نمی

م و مالك نرخ آزاد ارز باشد، حدود مصرف داروئی ریالی بوده که اگر تعدیل واقعی را محاسبه کنی1750با ارز 

میلیاردریال و حدود مارژین 1800هاي دولت میلیاردریال خواهد رسید که با یارانه حدود کمک3000به 

.میلیاردریال است900گردد حدود جوئی میکننده صرفهکننده و داروخانه که به نفع مصرفتولیدکننده، توزیع

:1375کننده در سال هاي تولیدکارخانه

کارخانه اول از 5البته سهم . اندتغییري نکرده74نسبت به سال 75پنج کارخانه تولید دارو در سال 

دهنده فعالیت درصد تولید نسبت به سال قبل نشان7رغم افزایش درصد کاهش یافته و علی5/35به 2/36

.بیشتر سایر کارخانجات است

:1375فروش سال اقالم پر

گرم و قرص رانیتیدین میلی500سیلین خوردگی بزرگساالن و کپسول آموکسیقرص استامینوفن و سرما

.اند را از نظر عددي به خود اختصاص داده75باالترین فروش سال 500سیلین و کپسول آمپی

، میلی گرم500سیلین به ترتیب به کپسول آموکسی1375باالترین فروش ریالی داروها در سال 

.و آب مقطر اختصاص داردASA100mgمیلی گرم، قرص 500سیلین رانیتیدین، کپسول آمپیقرص

: 1375هاي داروئی در سال تولید گروه
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شده و به اما مرتباً از سهم آنها کاسته. زنندهاي عفونی همچنان حرف اول را میداروهاي ضد بیماري

گردیده است و بیانگر آنست که از طرفی بعلت رعایت وروان افزودهعروقی و اعصابسهم داروهاي قلبی

هاي قلبی و عصبی نیز به  تناسب سهم هاي عفونی رو به کاهش و از طرف دیگر بیماريبهداشت بیماري

.نشینی بوده و گریزناپذیر استآورند که از عوارض شهرها بدست میبیشتري در بین بیماري

:1375سهم تولید و واردات دارو در سال 

5/3درصد از کل بازار معادل 5/13میلیاردریال شامل 9/154میلیاردریال مصرف دارو 7/1147از رقم 

هاي هاي قبل شرکتدر سال گذشته نیز همانند سال. درصد کل تولید عدد داروهاي وارداتی بوده است

قیقات جهانی و عرضه تولیدکننده داروهاي جدید را فرموله کرده و به تولید رساندند ولی بدلیل رشد تح

بري داروهاي جدید در بازار داروئی، بتدریج اقالم جدیدي به لیست داروها افزوده شده که واردات آنها از ارز

)12(.باشدبسیار باالئی برخوردار می

:1376نگاهی به وضعیت داروئی کشور در سال 

به عدد ) ها و مراکز درمانینهکننده به داروخاهاي توزیعفروش شرکت(رقم مصرف دارو 1376در سال 

1700میلیاردریال یارانه دولت، میزان مصرف از 400میلیاردریال رسید که با در نظر گرفتن حدود 1343

افزایش یافته ولی آنچه که اهمیت 75درصد نسبت به سال 17فروش ریالی حدود . گرددمیلیاردریال متجاوز می

رشد . میلیاردعدد رسیده است7/15د رشد نسبت به سال قبل به درص8دارد این است که مصرف عددي با 

واضح است که از افزایش رشد ریالی درصد . عددي و ریالی نشانگر افزایش مصرف و افزایش قیمت دارو است

.باشدقیمت میگرانومربوط به افزایش قیمت و درصدي مربوط به رشد مصرف داروهاي جدید 

157میلیاردریال مربوط به داروهاي تولید داخل و 1186یالی، رقم میلیاردر1343از کل مصرف 

درصد واردات و بقیه تولید داخل را شامل 6/3میلیارد عدد 7/15درصد، از نظر عددي 6/11میلیاردریال یعنی 

.گرددمی
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از.ریال بود5/85پرداخت شده است 76کننده در سال قیمت میانگین هر واحد دارو که توسط مصرف

درصد از 9/54درصد تولید داخل بوده که ده شرکت تولیدکننده اول 4/96میلیاردعدد داروي مصرفی 7/15

.اندتولید را به خود اختصاص داده

درصد کل داروهاي تولیدي 8/10تاز تولید داخلی همچنان شرکت داروپخش بوده و از نظر ریالی پیش

درصد در 4/6درصد مقام دوم و فارابی 5/6حیان با برابنبدنبال داروپخش شرکت جا. استرا تدارك دیده

)13(.ردیف سوم قرار گرفته است

١٣٨١تا ١٣٧٨طيشاخص٤

١٣٧٨١٣٧٩١٣٨٠١٣٨١
١٦٧٠٨١٨٦٩٢٣/١٩٧٨١٢٠٤٠٠)(كل

)(١٦١٥٢١٧٩٧٩١٩٠٨٤١٩٦٠٠
)(٥٥٦٧١٤٣/٦٩٧٧٩٢

٢٥٤٧٣٤٠٠٤١٢٣١/٥٢٩٢)(كل
٢١٩٩٢٨١٣٢/٣٢١٢٣/٤١٨٣)(ساخت

)(٣٤٨٥٨٨٨/٧٦٩٧/١١٠٨
٥١٢٥٢٤٦٠٣٥٨٧)(كل

٣٢١٢٨٠٣٦٤٢٩٨)(توليد
)(١٩١٢٤٣٢٣٩٢٨٩

٢٦٦٢٩٣٣٠٥٣٠٩
٢٠٥٥٧٥٣٢٤٠٦٣٥٢٢٨٠٢٦٥

١٤/٠٢٩/١٧٦٧/١٨٩٥/٢٠)(بهنسبت
٣/٣٨٢/٣٥٣/٣٨٨/٣)(بهنسبت

٤٤/١٥٢١٨٢٢٠٨٢٥٩)(يكمتوسط
١٣٦١٥٦١٦٨٢١٣)(يكمتوسط
٦٢٥٨٢٤١١٠٤١٤٠٠)(يكمتوسط

٢٢٥٥٣٥٢٠٨٢٩٨١٣١٨٣٢٢١٤٩٨٦٤)(كل
٠١٠٥٨٨٣١٨٥٤٦٢٦٠٠٧ساخت

)(٢٠٤٢٩٤١٩٧٧١٠٩٩٩٧٨١٥٢٣٨٥٧
.استنشدهمنتشرگزارشاینتدوینزمانتابرنامهپایانیهايسالعملکرداستذکربهالزم

7621:مسلسلشماره1384ماههاي مجلس شوراي اسالمی دياجتماعی مرکز پژوهشمطالعات:کشور دفتردرداروگزارش بررسی وضعیتمنبع خالصه*
rc.majlis.ir/m/report/download/733368
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ن آمارها از سوي یر اساس آخردر گزارشی ب،)سنایا(ران یان ایس سالمت خبرگزاري دانشجویسرو

جدول را به شرح 91آخر سال الی در یران از لحاظ تعداد و ارزش ریداروي پرفروش ا15سازمان غذا و دارو، 

.بیان داشتر یز

91آخر سال الی در یران از لحاظ تعداد و ارزش ریداروي پرفروش ا15فراوانی 5جدول شماره 

1394ماهه اول سال 6اي کلی آمار داروهاي رسمی ایران شم6جدول شماره 

واحدمقدارشرح
سهم بازار تولید 

درصد
مرحله -سهم بازار واردات 

اول تولید درصد
سهم بازار واردات 

درصد

بازار فروش کل 
%2/08%0/59%97/33میلیون عدد17,948عددي

کل بازار ارزش 
%32/95%1/72%65/25میلیارد ریال61,644فروش ریالی

http://fda.gov.ir/item/2633: منبع
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1394ماهه اول سال 6ي کلی آمار داروهاي رسمی ایرانشما7جدول شماره 
کل بازار تولیدي 

میلیون عدد17,468فروش عددي
شرکت هاي تامین کننده 

دارو
شرکت281

کل بازار تولیدي 
ارزش فروش 

ریالی
میلیارد ریال40,223

شرکت هاي توزیعی 
سراسري

شرکت59

-کل بازار وارداتی
مرحله اول تولید 

فروش عددي
میلیون عدد105

هاي فعال در توزیع شرکت 
دارو

شرکت46

-کل بازار وارداتی
مرحله اول تولید 
ارزش فروش 

ریالی

میلیارد ریال1,058
شرکت هاي تازه تاسیس 
توزیعی ،مکمل و طبیعی

شرکت13

کل بازار فروش 
دارو2074دارو هاي رسمیمیلیون عدد374وارداتی عددي

کل بازار ارزش 
وارداتی ارزش 

ریالیفروش 
برند6755برندهاي داروییمیلیارد ریال20,313

http://fda.gov.ir/item/2633: منبع
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1394در سال ) قلم اول100(ترین داروها پر فروش8شماره جدول

ف
فروش عددي نام ژنریکردی

فخالص
فروش عددي نام ژنریکردی

خالص
1METFORMIN HCL 500MG TAB754,735,31751CEFIXIME 400MG TAB77,761,029

2
RANITIDINE 150MG TAB691,552,16052DICLOFENAC SODIUM 50MG EC

TAB
76,849,490

3
ASA 80MG EC TAB560,208,10053DICLOFENAC SODIUM 25MG EC

TAB
76,392,224

4LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB548,822,85054FOLIC ACID 5MG TAB74,916,300

5
ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG

TAB
468,303,30055LORATADINE 10MG TAB74,448,760

6ADULT COLD TAB439,499,68356NITROGLYCERIN SR 6.4MG TAB70,333,840

7GLIBENCLAMIDE 5MG TAB379,933,40057VALPROATE SODIUM 200MG TAB70,075,950

8ATORVASTATIN 20MG TAB318,574,97258INDOMETHACIN 25MG CAP70,050,800

9METRONIDAZOLE 250MG TAB302,294,30059ATORVASTATIN 40MG TAB69,980,920

10IBUPROFEN 400MG PEARL298,140,37060TRIAMTERENE-H TAB69,362,602

11
METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB268,597,82061HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG

TAB
68,454,500

12
AMOXICILLIN 500MG CAP267,637,43262FERROUS SULFATE-FOLIC ACID

TAB
68,453,000

13AMLODIPINE 5MG TAB239,116,40463ACA TAB65,866,700

14ALPRAZOLAM 0.5MG TAB229,914,92064NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB63,855,130

15CLIDINIUM C TAB227,389,18065FAMOTIDINE 40MG TAB62,108,250

16OMEPRAZOLE 20MG CAP219,874,62566ALPRAZOLAM 1MG TAB61,687,860

17LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB208,278,30067CLOPIDOGREL 75MG TAB60,855,998

18
ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG

CAP
203,878,09268PANTOPRAZOLE 20MG TAB59,514,980

19CONTRACEPTIVE LD X21 TAB203,359,88869CARBAMAZEPINE 200MG TAB59,312,350

20ACETAMINOPHEN 325MG TAB193,027,98970CELECOXIB 200MG CAP58,824,641

21
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB191,587,10771DOMPERIDONE MALEATE 10MG

TAB
57,743,040

22NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB185,472,21472GEMFIBROZIL 300MG CAP56,286,590

23PROPRANOLOL HCL 10MG TAB182,230,10073METHOCARBAMOL 500MG TAB54,833,400

24IBUPROFEN 400MG TAB176,049,95074CELECOXIB 100MG CAP54,655,120

25CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB154,981,72075CLONAZEPAM 2MG TAB54,540,356

26CAPTOPRIL 25MG TAB144,400,76876FUROSEMIDE 40MG TAB53,540,339

27MEFENAMIC ACID 250MG CAP138,551,95077GABAPENTIN 300MG CAP52,165,060

28DEXAMETHASONE 0.5MG TAB135,074,80078ONDANSETRON HCL 4MG TAB51,760,720

29CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB129,502,00079METHADONE 5MG TAB51,221,000

30
CLONAZEPAM 1MG TAB121,257,65280VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL)

PEARL
50,759,108

31DICLOFENAC SODIUM SR 100MG TAB119,336,99781METHADONE HCL 20MG TAB50,545,940

32PROPRANOLOL HCL 20MG TAB113,772,70082SERTRALINE HCL 50MG TAB49,930,751

33ATENOLOL 50MG TAB109,418,21483VALSARTAN 80MG TAB49,257,160

34ADULT COLD PREPARATION-4 TAB102,817,68084METOCLOPRAMIDE 10MG TAB48,919,275

35DIMETHICONE 40MG TAB101,053,11885BISMUTH SUBCITRATE 120MG TAB48,106,260

36GABAPENTIN 100MG CAP100,093,54086TAMSULOSIN 0.4MG CAP46,637,510

37VITAMIN B1 300MG TAB97,491,19087CARVEDILOL 6.25MG TAB45,487,853

38
CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB95,433,54788CO-AMOXICLAV 625 (500/125)

TAB
45,392,120

39CEFALEXIN 500MG CAP94,596,56089ATENOLOL 100MG TAB45,259,759

40ATORVASTATIN 10MG TAB94,153,42690NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB44,887,800

41
LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB93,199,40591FERROUS SULFATE EQ TO 50MG FE++

TAB
44,255,300

42
DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB91,970,27092WATER FOR INJECTION 5ML P-

AMP
44,211,060

43PANTOPRAZOLE 40MG TAB91,252,16293SPIRONOLACTONE 25MG TAB42,159,000
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44
PREDNISOLONE 5MG TAB91,023,10094VALPROATE SODIUM 500MG SR

TAB
41,313,458

45CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB87,614,70095SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB41,079,690

46CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB86,880,35196TRIFLUOPERAZINE 1MG TAB41,011,566

47
ACETAMINOPHEN 500MG TAB82,431,78897DICLOFENAC SODIUM 100MG

SUPP
40,111,518

48FLUOXETINE HCL 20MG CAP82,315,89498GLICLAZIDE 80MG TAB39,995,081

49HYDROCHLOROTHIAZIDE 50MG TAB80,326,36399NAPROXEN 250MG TAB39,348,533

50CEFIXIME 400MG TAB77,761,029100FLUOXETINE HCL 10MG CAP39,286,000

http://fda.gov.ir/item/2633: منبع

94در سال ) قلم اول100(ترین داروهاپر هزینه9شماره جدول

ف
ی خالصفروش ریالنام ژنریکردی

ف
ی فروش ریالنام ژنریکردی

خالص
1ALBUMIN (HUMAN) 20% 50ML VIAL1,031,953,622,50051FINGOLIMOD 0.5MG CAP229,079,700,000

2CLOPIDOGREL 75MG TAB940,745,201,00052DICLOFENAC SODIUM SR 100MG TAB228,659,103,000

3AMOXICILLIN 500MG CAP733,489,123,26453PEGFILGRASTIM 6MG/0.6ML INJECTION227,031,000,000

4INSULIN ASPART 100IU/ML 3ML FOR INJ682,314,025,00054CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB226,877,971,000

5METFORMIN HCL 500MG TAB678,506,929,00055AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP224,907,996,000

6CEFIXIME 400MG TAB656,960,460,00056SERTRALINE HCL 50MG TAB222,800,003,000

7TRASTUZUMAB 440MG VIAL618,573,001,61757FOLITROPIN 75IU INJ217,613,114,000

8BEVACIZUMAB 400MG/16ML VIAL574,596,000,00058AMLODIPINE 5MG TAB215,340,945,500

9
INSULIN GLARGINE 300IU/3ML

PREFILLED PEN
557,716,835,00059ISOTRETINOIN 20MG CAP213,491,140,000

10SOMATROPIN 5MG 1.5ML PEN556,198,650,00060RITUXIMAB 500MG/50ML VIAL208,722,010,945

11
IMMUNE GLOBULIN 5G INJECTION

POWDER (IV) VIAL
546,069,500,00061DEFEROXAMINE MESYLATE 500MG VIAL206,128,848,500

12ENOXAPARIN 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE546,026,467,00062VITAMIN B1/B6/B12 AMP204,027,436,500

13
INTERFERON B 1A 44MCG/0.5ML

SYRINGE
528,316,560,00063HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG

TAB
201,247,600,000

14INTERFERON B 1A 30 MCG VIAL521,770,210,00064DOCETAXEL 80MG VIAL200,544,184,000

15TAMSULOSIN 0.4MG CAP498,975,987,00065GABAPENTIN 300MG CAP198,727,837,000

16IBUPROFEN 400MG PEARL457,827,600,00066ORLISTAT 120MG CAP197,899,679,860

17RANITIDINE 150MG TAB455,368,125,00067IMIGLUCERASE 400IU VIAL197,812,200,000

18ATORVASTATIN 20MG TAB451,276,614,30068DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BOTTLE194,217,534,000

19
INFLIXIMAB 100MG VIAL450,122,300,00069ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN

325/40/200MG CAP
193,473,057,100

20TRASTUZUMAB 150MG VIAL439,964,204,77470CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB191,070,086,500

21
PANTOPRAZOLE 40MG FOR INFUSION438,226,683,50071ANTI- D IMMUNE GLOBULIN 300 MCG

INJ
190,569,040,912

22OMEPRAZOLE 20MG CAP426,633,132,54972PROGESTERONE 400MG SUPP189,242,230,000

23
VALPROATE SODIUM 500MG SR TAB423,644,265,00073INSULIN ISOPHAN (NPH) HUMAN

1000U/10ML VIAL
185,583,905,000

24LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB401,073,716,50074DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP181,328,072,000

25INTERFERON B 1B 8MIU VIAL399,285,984,00075TRIPTORELIN PAMOATE 11.25MG VIAL181,212,120,000

26
PANTOPRAZOLE 40MG TAB388,745,206,40076SODIUM CHLORIDE 0.9% 1L INF P-

BOTTLE
177,102,944,500

27CEFAZOLIN 1 GR VIAL383,535,078,50077PANTOPRAZOLE 20MG TAB175,668,201,200

28CETUXIMAB 5MG/ML 20ML VIAL370,044,000,00078ACETAMINOPHEN 1G/100ML INJ171,409,415,000

29
TRIPTORELIN ACETATE 3.75MG VIAL357,846,000,00079DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-

BOTTLE
170,996,047,500

30MYCOPHENOLATE MOFETIL 500MG TAB352,242,630,00080VACCINE-INFLUENZA VIRUS KILLED SYRINGE169,608,870,000

31
ADULT COLD TAB342,462,536,90681CHORIONIC GONADOTROPHIN

(HUMAN) 5000 U VIAL
169,208,478,000

32MENOTROPINS 75 IU FSH+75IU LH AMP336,033,708,00082ASA 80MG EC TAB168,510,530,000

33MEROPENEM 1G VIAL323,528,010,00083CAPECITABINE 500MG TAB165,900,690,000

34
METHADONE 25MG/5ML 250ML ORAL

SOLUTION
308,034,846,00084CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB162,944,651,500
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35
ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG

TAB
304,656,310,00085AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TAB155,852,283,000

36ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U) 0.6ML SYRINGE289,070,871,00086NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB155,163,980,390

37HEPARIN SODIUM 5,000U/1ML AMP284,665,632,00087SERTRALINE HCL 100MG TAB154,795,689,821

38
CEFALEXIN 500MG CAP284,424,180,00088ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML

SOL
154,361,360,000

39SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB280,198,394,60089BUPRENORPHINE 2MG SL TAB154,263,276,000

40FILGRASTIM(GCSF) 300MCG/0.5ML INJ276,416,510,00090GABAPENTIN 100MG CAP151,967,245,000

41BORTEZOMIB 3.5MG INJ269,657,500,00091LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB151,345,798,000

42
SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MIC

INHALER
262,877,113,80092VALSARTAN 80MG TAB149,629,634,000

43
ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIIa 1.2MG

VIAL
250,907,100,00093KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 120ML SYRUP148,396,646,000

44IODIXANOL 320MG I/ML 50ML VIAL248,073,600,00094METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB147,462,651,800

45
IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG

VIAL
246,467,295,00095ALGLUCOSIDASE 50MG VIAL147,417,200,000

46CEFTRIAXONE 1 GR VIAL239,245,184,00096VITAMIN B1 300MG TAB146,537,670,000

47BEVACIZUMAB 100MG/4ML VIAL238,656,300,00097RITUXIMAB 100MG/10ML VIAL145,481,410,714

48
SALBUTAMOL SULFATE 100MCG/DOSE

200DOSE INHALER
234,644,700,00098DEFERASIROX 500MG TAB144,240,336,000

49BUDESONIDE/FORMOTEROL 320/9MCG INHALER233,883,000,00099CIPROFLOXACIN LACTATE 200MG/100ML INF P-BAG143,909,285,000

50
SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-

BOTTLE
232,370,545,000100CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB143,888,982,800
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٩٤ماھه سال ١٠پرفروش ترین داروھای ایران١٠جدول شماره 

94http://sena.ir/Senaماهه اول 10بررسی و تحلیل صنعت دارو،علی آهنگرمحله
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مطالعهپیشینه-
ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ دفاتر نصري و همکار در مطالعه خود با عنوان بررسی شایع

جویز شده تدر نسخ نوع دارو 1813: نوشتند93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان ایالم در سال درمانی بیمه

، 500، دسفرال 250ین ، کپسول آزیترومایس5، آمپول آونکس، پن سوماتروپین 400قرص سفیکسیم .است

625لیتر، قرص کوآموکسی کالوه میلی/. 4گرم در میلی40، آمپول انوکساپارین 500سیلین کپسول آموکسی

گرم، قرص مایکوفنوالت میلی20واحد، قرص آترواستاتین 4گرم انما، آمپول سوماتروپین 4گرم، مزاالزین میلی

5/1گرم در میلی5گرم، نوردیلت میلی1گرم، کپسول تاکرولیموس یمیل100گرم، کپسول ایتراکونازولمیلی500

رو، کپسول میک250/25گرم، اسپري سالمترول میلی20گرم، کپسول امپرازول میلی440لیتر، تراستوزوماب میلی

یلیارد م1لیتر اقالمی هستند که بیش از میلی8گرم در میلی100و آمپول هیدروکورتیزونگرممیلی500سفالکسین 

ریال هزینه در بر 37.714.731.134اي هستند که در مجموع قلم دارو پر هزینه20این اقالم . اندریال هزینه داشته

را 93هاي داروئی اداره کل بیمه سالمت استان ایالم در سال کل هزینه% 31اند این میزان هزینه بیش از داشته

.اندهزینه نسخ دارویی را به خود اختصاص داده% 70قلم 1793هزینه و % 31قلم دارو 20. شودشامل می

و همکاران در مطالعه خود با عنوان بررسی نسخ پزشکان متخصص مغز و اعصاب شهر شیراز در ایزدي

هاي بود و در رده%) 96/38(ترین رده دارویی تجویز شده داروهاي ضد تشنج شایع: نوشتند90-91طی سال 

.قرار داشت %) 47/10(و داروهاي ضد سیکوز %) 66/15(هابی غیر استروئیدي بعدي داروهاي ضد الت

1387اهواز در سال در شهرستانداروسرانهوخانوادهپزشکانتوسطداروتجویزالگويمقاله بررسی

.اعالم نموده است% 1/3تجویزي را اقالممیانگین

تواند با ایجاد مقاومت داروئی تجویزها میبیوتیک و عدم توجه به عوارض اینتجویز بیش از حد آنتی

تحقیقات متعدد در این زمینه نشان از تجویز باالي این اقالم دارد تجویز . آثار مخربی در نظام سالمت به بار آورد

.مؤید این مطلب هستند) 6(در اهواز % 7/17و ) 5(در زنجان% 54، )2(در کرمان% 9/51، )3(در تهران% 39/62
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ها در اراك دلیل منطقی رسد تجویز بیش از حد کورتونهاي تجویزي به نظر میدر خصوص دارو

هر چند که با توجه به خصوصیات آب و هوائی و مشاغل موجود در شهر و اینکه این شاخص . نداشته باشد

چنین هم. باشداي افزایش مصرف این گروه از داروها قابل قبول میباشد تا اندازهمربوط به پزشکان عمومی می

هاي همصرف سایر گرو. رسد در اراك و کل کشور از حد منطقی باالتر باشدها هم به نظر میبیوتیکمصرف آنتی

ا الگوي هاي کشوري و مناطق دیگر اختالف خیلی زیادي ندارد و تقریباً بداروئی در اراك نسبت به شاخص

کنندگان اشکال داروئی تزریقی در مصرفدر خصوص اشکال داروئی تجویزي، .دتجویز کشوري هماهنگی دار

هاي ئیدرسد مرتبط با تجویز بیش از حد کورتیکواسترواراك بیشتر از میانگین کشوري هستند که به نظر می

.دگیرنباشد چونکه این دو دارو بیشتر به شکل تزریقی مورد استفاده قرار میدگزامتازون و بتامتازون می

1383پزشکان عمومی شهر اراك در سال ها در نسخفراوانی برخی شاخص

3/6شاخص مقدار میانگین اقالم تجویزي هر نسخه 

24/1قلم دارو 4درصد نسخ تجویز شده داراي بیش از 

درصد13حداکثر اقالم داروئی تجویزي در نسخه 

درصد18تجویز اقالم داروئی تزریقی 

درصد 43/6بیماران دریافت کننده داروي تزریقی 

درصد14/1میکروبیالتجویز اقالم دارویی آنتی

درصد 46بیماران دریافت کننده داراي آنتی میکروبیال

درصد5/2تجویز اقالم دارویی کورتیکواستروئید 

درصد 14/6بیماران دریافت کننده داروي کورتیکواستروئید

81/9نسخ تجویز شده با دستور دارویی خوانا 
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میلیارد عدد دارو 77/19دهد در این سال بالغ بر در کشور نشان می1380بررسی مصرف دارو در سال 

1379که در مقایسه با آمار مصرف دارو در سال . میلیارد ریال به فروش رسیده است4132به ارزش بیش از 

یا 241همچنین . درصد مصرف رشد ریالی می باشد3/22درصد رشد مصرف عددي و حدود 7/5بیانگر 

در این سال . یال یارانه پرداختی دولت براي تولید داروهاي داخلی و وارداتی را نیز باید به آن اضافه کردمیلیارد ر

عدد به ارزش 304میلیون نفر در نظر گرفته شود به طور متوسط هر ایرانی بالغ بر 65اگر جمعیت کشور 

وها به شرح زیر آورده شده است، ترین داراز نظر فروش عددي پر فروش. ریال دارو مصرف کرده است63584

استامینوفن کدئین، استامینوفن، آموکسی سیلیون، قرص سرماخوردگی بزرگسال، رانیتیدین، ایپوپروفن و 

. وفناك سدیمدیکل

نسخه 3000روي ر بداخالت دارویی متحت عنوان الگوي نسخه نویسی و خودبررسیدر راد عسگري

کل بیماران را % 45و مذکر% 55که بیماران مونث . نوشته است1379-80پزشکان نوشهر و چالوس در سال 

بررسی فراوانی نسبی دسته هاي دارویی برحسب جنس بیماران نشان داد که داروهاي و اژینال . تشکیل می دادند

% . 4/51بیوتیک ها به ترتیب تیدر بیماران مونث و داروهاي تنفسی و آن% 4/70و % 100و هورمون به ترتیب 

همچنین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که دسته دارویی قلبی .ددر بیماران مذکر مصرف باالي دارن% 5/50

سال و دسته دارویی 45-55ها در گروه سنی سال و دسته دارویی هورمون56عروقی در گروه سنی باالي -

هیستامین و استامینوفن به شکل قرص، ن مصرف را داشته و آنتیسال باالتری35- 45موضعی در گروه سنی 

در بین )13(همچنین دسته دارویی تنفسی به شکل شربت بیشتر از همه در بیماران مصرف شده است 

و %) 2/42(ها هیوسین کولینرژیکو از میان آنتی. اندها بیشترین مصرف را داشتهسیلینها پنیبیوتیکآنتی

از دیگر دستجات دارویی مانند داروهاي ضد التهاب غیر . انداز مصرف باالیی برخوردار بوده%) 4/23(کلیدینیوم 

)13. (اندتجویز شده%) 6/21(و ایپوپروفن %) 7/48(دیکلوفناك سدیم (NSAID)استروئید
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سیستم به ترتیب عبارتند از 80و 1379هاي دارویی در سال سرانه عددي مصرف داروها براساس گروه

ها و تنفسی و از نظر اشکال داروئی ها، گوارشی، قلبی و عروقی، هورموناعصاب و ضد دردها، ضد عفونت

)10(.دادندترین اشکال داروئی را تشکیل میقرص، کپسول و اشکال تزریقی پر مصرف

رد عدد میلیا18/7دهد در کشور بالغ به در ایران نشان می1379بررسی وضعیت مصرف دارو در سال 

درصد 12بیانگر 1378که در مقایسه با آمار سال . میلیارد ریال به فروش رسید3400دارو به ارزش بیش از 

در ضمن به جمع ریالی فوق باید حدود . درصد رشد مصرف ریالی می باشد33رشد مصرف عددي و حدود 

چنانچه جمعیت 1379در سال . اضافه کردمیلیارد ریال یارانه براي داروهاي تولید داخل و وارداتی را نیز 200

ریال دارو 53125عدد به ارزش 292بطور متوسط هر ایرانی بالغ بر . میلیون نفر در نظر گرفته شود64کشور 

قرص سرماخودگی ، ترین داروها عبارتند از استامینوفناز نظر فروش عددي پر فروش. ف کرده استمصر

آموکسی سیلین، قرص راینتیدین و به ترتیب پرمصرف ترین اشکال داروئی بزرگسال، استامینوفن کدئین، کپسول 

)11.(آمپول و شربت می باشند-قرص کپسول

نشان داده است 79کل بیمه خدمات درمانی استان ایالم در مرداد و شهریورادارهمطالعه انجام شده در

در بررسی که )14.(قلم در هر نسخه است92/3میانگین تعداد اقالم داروئی در نسخ پزشکان استان ایالم که 

صورت گرفت، 1378شهر بابل در سال ) نفر52(هاي نسخه نویسی تعدادي از پزشکان عمومی برروي شاخص

7/27بیوتیک و درصد داروي آنتی9/61، (NSAID)نسخ حاوي داروهاي ضدالتهاب غیر استروئید9/42%

درصد 9/19درصد داروهاي استروئیدي، 2/23گوارشی درصدCNS ،3/27درصد حاوي داروهاي موثر بر

. درصد داروهاي قلبی بودند12درصد ویتامین و 8/19سرم، 

کل مطالعات و پژوهش سازمان بیمه خدمات درمانی در یک تحقیق تحت عنوان کارشناسان اداره-

پزشکان متخصص طرف قرارداد و شدگان مراجعه کننده بهتعداد اقالم و میانگین هزینه نسخ داروئی بیمهبررسی

:انجام دادند به نتایج زیر دست یافتند1378غیر طرف قرارداد سازمان بیمه خدمات درمانی در نیمه اول سال 
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خدمات مورد نیاز خود ،شدگان سازمان بیمه خدمات درمانیاگر از نظر نوع تخصص پزشکانی که بیمه

گردد که باالترین میانگیـن تعداد اقـالم تحقیق تامل شود مالحظه میهاي یافتهاند درت نمودهرا از آنها دریاف

دارد همچنین میانگین تعداد اقالم داروئی در ) 40/3(اختصاص به مراجعین پزشکـان متخصص قلب و عروق 

بیشتر است شاید این افزایش از آنجا ناشی ) 15/3(پزشکان طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی 

نمایند گاهی درخواست داروي اضافی شدگان در زمانی که به پزشکان طرف قرارداد مراجعه مید که بیمهشومی

نمایند و یا اینکه برخی از اي نیستند میبراي خود یا بستگان که در بیشتر اوقات تحت پوشش هیچ نوع بیمه

نمایند ماد و جذب مشتري استفاده میپزشکان طرف قرارداد از تجویز داروي اضافه بعنوان ابزاري براي جلب اعت

شدگان و یا پزشکان متخصص هر چه باشد به منظور منطقی ساختن مصرف و یا تجویز در هر حال انگیزه بیمه

.دارو نیاز به آموزش وسیع داریم

هاي مختلف از نظر توزیع استانی میانگین تعداد اقالم داروئی نیز تفاوت قابل توجهی را ما بین استان

اپیدمیولوژیکی و الگوي ، د هستیم بخشی از این نوسان در میانگین تعداد اقالم داروئی بدلیل شرایط اقلیمیشاه

بیماریها در یک استان است ولی گاهی نیز این نوسان بدلیل عدم رعایت و تجویز غیر منطقی دارو است در هر 

داروئی مربوط به استان کرمانشاه است که صورت اگر شرایط را ثابت فرض کنیم باالترین میانگین تعداد اقالم 

.نیاز به بررسی دقیقتر دارد

هاي پژوهش مالحظه یافتههاي انجام پژوهش نیز نوساناتی در میانگین تعداد اقالم داروئی دراز نظر ماه

.استهاي مورد مطالعه مربوط به اردیبهشت ماه گردد و باالترین میانگین تعداد اقالم داروئی بر حسب ماهمی

ریال اختصاص 16724هاي تحقیق حاکی از آنست که باالترین میانگین هزینه در هر نسخه با رقم یافته

وبینی است بعد وحلقبه متخصصین داخلی داشته و حداقل میانگین هزینه هر نسخه نیز مربوط به تخصص گوش

ص به متخصصین قلب و عروق ریال اختصا12157از متخصیص داخلی باالترین رقم میانگین هزینه با رقم 

.دارد
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اند و نسخ شدگانی که به پزشک طرف قرارداد مراجعه نمودهاز نظر هزینه نسخ بین نسخ بیمه

شود میانگین اي مشاهده میاند اختالف قابل مالحظهشدگانی که به پزشک غیر طرف قرارداد مراجعه داشتهبیمه

شدگان مراجعه ریال و در خصوص بیمه11424طرف قرارداد شدگان مراجعه کننده به پزشکانهزینه نسخ بیمه

.ریال است14258کننده به پزشکان غیر طرف قرارداد 

ریال در هر نسخه در دو وضعیت همکاري و 2834هاي تحقیق حاکی از آنست که بطور میانگین یافته

.شودعدم همکاري پزشکان با سازمان اختالف مالحظه می

با پزشکان طرف ریال هزینه در مقایسه2834داد عالوه بر اینکه در هر نسخه پزشکان غیر طرف قرار

شدگان نیز شدگان باعث نارضایتی بیمهسازند با دریافت کل مبلغ ویزیت از بیمهقرارداد بر سازمان وارد می

رسد که باعث شوند از سوي دیگر اگر سازمان با تمامی این پزشکان قرارداد همکاري منعقد نماید بنظر میمی

هاي این تحقیق از نظر میانگین هزینه نسخ مؤید تاثیر مثبت افزایش هزینه سرباري سازمان شود در هر حال یافته

.سازمان بیمه خدمات درمانی با فرض ثابت بودن کیفیت درمان بر الگوي تجویز دارو دارد

شدگان ت و مشابه در نسخ بیمههاي سازمان تجویز داروهاي ارزان قیمگیريبعبارت دیگر یکی از جهت

ه است تاثیر مثبتی در هدایت رسد که سازمان توانستبه نظر میباشد و مراجعه کننده به پزشکان طرف قرارداد می

.تر داشته باشدپزشکـان به سمت تجـویز داروي ارزان قیمت

8044ینه نسخ با رقم هاي مورد مطالعه حاکیست که کمترین میانگین هزهاي تحقیق از نظر استانیافته

ریال مربوط به استان گیالن دارد و بقیه 160197بلوچستان و باالترین آن با رقم وریال اختصاص به سیستان

.ها بین دو طیف قرار دارنداستان

هاي تحقیق قابل تامل است بر اساس این نتایج میانگین هزینه هاي انجام پژوهش نیز یافتهاز نظر ماه

رسد درست است که هیچ همبستگی کامل بین ریال می15698ریال و در شهریور 6490ین ماه نسخ در فرورد

هاي سال و میانگین هزینه نسخ وجود ندارد ولی تبعیت نسبی آنها را از همدیگر شاهد هستیم اهمیت افزایش ماه
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هاي سال تقریباً کاهش ش ماهشود میانگین تعداد اقالم دارو با افزایاین موضوع زمانی بیشتر است که مالحظه می

تر این یافته مؤید آنست که در طول سال تقریباً شاهد افزایش قیمت دارو از سوي یافته است بعبارت ساده

شود ولی تغییر هاي داروئی هستیم با عنایت به اینکه حق سرانه بیمه درمان براي یکسال ثابت تعیین میشرکت

.تواند در پی داشته باشدباري را میجه به رشدي که دارد اثر بسیار زیانساز از قبیل دارو با توعناصر هزینه

تر از کل نسخ داراي چهار قلم دارو در نسخه و یا پائین% 2/83از نظر تعداد اقالم در نسخه بطور کلی 

نیز هاي تحقیق حاکی از آنست که با افزایش تعداد اقالم دارو در نسخه میانگین هزینه نسخهبودند و یافته

ریال مربوط به نسخ دو قلم داروست و باالترین میانگین 8670یابد کمترین میانگین هزینه با رقم افزایش می

.قلم و یا بیشتر بودند9ریال اختصاص به نسخی است که داراي 124395هزینه با رقم 

یل است که پزشکان قلم دارو به این دل4و 3و 2علت باالتربودن میانگین هزینه نسخ یک قلمی نسبت به 

نوشته و …انتقال خون و سازمان،احمرمعموالً داروهاي کمیاب را بصورت تک قلمی جهت خریداري از هالل

داروهاي ، فاکتورهاي خونی، این داروها معموالً از سایر داروها گرانتر هستند داروهاي شیمی درمانی

رسد اتخاذ توجه به فراوانی این قبیل نسخ بنظر میاز جمله این داروهاي تک قلمی هستند با . …تصویربرداري 

.تدابیري جهت نظارت بیشتر بر روي نسخ تک قلمی بدلیل وزن نسبی که از کل هزینه دارند ضروري است

همچنین براساس تحقیقی در شهر رشت برروي نسخ پزشکان عمومی میانگین تعداد داروها در هر 

درصد 40بوده است همچنین در رشت 8/3میانگین کشوري در آن سال بوده است و 1378در سال 1/4نسخه 

) 5(درصد بود 60بیوتیک در رشت هاي حاوي آنتیقلم دارو داشتند و نسخه4هاي پزشکان بیشتر از از نسخه

ترین داروها دیده شد پر مصرف)1376سال ( در یک بررسی تحت عنوان وضعیت تجویز دارو در تبریز 

، % )2/53(سیلین ، آموکسی%)85/3) (ساده و کدئین(، استامینوفن %)9/3(دیکلوفناك سدیم :رتند ازبه ترتیب عبا

و از %) 1/3جمعاً و % B-125/1و ویتامین% B-complex6/1، ویتامین%)07/2(قرص سرماخودگی بزرگسال 
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، تنفسی %)2/18(د از هورمون هاي مهم داروئی نتایج بدست آمده عبارتننظر درصد بیماران دریافت کننده دسته

)6(.%)8/21(جلدي ،%)1/47(ضد میکروب ،%)1/21(گوارشی ،%)60/7(CNS، موثر بر%)5/33(

میلیارد 7/16دهد که در این سال حدود در ایران نشان می1378بررسی وضعیت مصرف دارو در سال 

در مقایسه با آمار مصرف دارو در سال که . میلیارد ریال در کشور به فروش رسید2409عدد دارو به ارزش 

که البته . ( باشددرصد رشد در ارزش ریالی داروها می7/26درصد رشد عددي در مصرف و 7/2بیانگر 1377

در این سال به طور متوسط ) بندي می باشدمقداري زیادي از آن ناشی از تغییر نرخ ارز تهیه مواد جانبی و بسته

ریال مصرف شده است که در مقایسه با سال قبل تغییر چندانی از نظر 39632ه ارزش عدد دارو ب266هر ایرانی 

ترین داروها عبارتند از استامینوفن، از نظر فروش عددي پرمصرف. سرانه مصرف عددي نداشته است

، کوتریموکسازول، استامینوفن کدئین، قرص آهن، LDسیلین، قرص سرماخوردگی، قرص ضدبارداريآموکسی

با (ه ترتیب داروهاي مؤثر بر اعصاب دهد که بآمار مصرف بر پایه گروه درمانی نشان می. یتیدین و ایبوپروفنران

ها و داروهاي گوارشی بیشتریش مصرف عددي را به خود اختصاص ، ضد عفونت)احتساب داروهاي ضد درد

)15(.ل و شربت بودنداند و اشکال داروئی پر مصرف به ترتیب عبارتند از قرص، کپسول، آمپوداده

ها بیوتیکاعالم داشت که بیشترین درصد مصرف داروئی ایران مربوط به آنتی1997گزارشی در سال 

میلیون دالر و کمترین 31میلیون دالر و گوارشی61به میزان CNSمیلیون دالر و داروهاي92به ارزش %) 25(

.باشدمی) %1/8(مربوط به داروهاي ضد سرطان 

ایران، 1997کند که اولین داروي پرفروش سال بررسی تفکیکی این نشریه مشخص میهمچنین

میلیون دالر 8/7سیلین میلیون دالر و آمپی4/9میلیون دالر و سپس رانتیدین 7/13سیلین با ارزش آموکسی

المللی سطح بیناین در حالی است که امروزه گرایش بسیار قوي در محدود کردن استفاده از دارو در) 4(.بودند

بطوریکه تعداد دفعات مشاوره با پزشکان بدون استفاده از داور و مصرف آن در کشورهاي . شودمشاهده می

1990هاي درصد در فاصله سال20درصد و هلند به میزان 21درصد انگلستان 47اروپائی نظیر سوئد به میزان 
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عداد اقالم داروئی تجویز شده به طور سرانه در اروپا در دهد، و در حالیکه تمیالدي افزایش نشان می1995تا 

دهد اما متاسفانه در کشور ما در طی میالدي یازده درصد کاهش نشان می1990نسبت به سال 1995سال 

).5، 2(هاي گذشته مصرف سرانه دارو نه تنها کاهش نیافته بلکه در مواردي افزایش نیز داشته استسال

بیوتیک هستند که ضرورت تأمل و مطالعه دالیل این گونه قلم آن آنتی5کشور داروي پرفروش 10ز ا

.نمایددرمان داروئی و تجویز دارو در کشور را اجتناب ناپذیر می

هاي یکی هاي بیمارستانهاي ارائه شده به داروخانهتحت عنوان ارزیابی نسخهخود در تحقیقچراغعلی 

که میانگین کل اقالم داروهاي یک نسخه براي کلیه نوشتهاي علوم پزشکی تهران صورت گرفت، از دانشگاه

داروهاي تجویزي به صورت % 74از نظر شکل داروئی . بود65/3قلم و براي پزشکان عمومی 27/3پزشکان 

می بیش از و میزان تجویز اشکال داروئی تزریقی توسط پزشکان عمو. تزریقی بودند% 4/12شکل خوراکی و 

هاي داروئی تجویز شده توسط پزشکان داروهاي موثر بر سیستم در میان گروه. داروهاي تجویز شده بود% 17

هاي نسخه% 60همچنین . بودند% 29و داروهاي موثر بر دستگاه تنفسی % 39بیوتیک ، آنتی% 59اعصاب مرکزي 

قلم دارو که توسط پزشکان عمومی 4حاوي و تعداد نسخ . قلم دارو بودند4و یا 3پزشکان عمومی حاوي 

بیشتر است همچنین بیش از %) 65/22(که به طور قابل توجهی از کل پزشکان . بوده است%29/36تجویز شده

)8(.اندقلم و یا بیشتر دارو بوده5هاي پزشکان عمومی حاوي نسخه% 23

شهراسالم(در جنوب شهر تهران نسخه 1399سلیمانی اصل و همکاران در بررسی که بر روي تعداد -

:انجام دادند به این نتایج دست یافتند74در دو ماه آخر سال ) شهرريو

ها هستند مطابق آمار کنندگان خدمات بهداشتی درمانی در مقایسه با سایر گروهزنان بیشترین مصرف

است که این الگو یک رویه درصد نسخ متعلق به مردان 4/39درصد نسخ متعلق به زنان و 1/60بدست آمده 

گیرند میانگین جهانی است و تقریباً در همه کشورها زنان از نظر مصرف بهداشتی درمانی بر مردها پیشی می

قلم دارو بود که متوسط اقالم تجویزي توسط 04/4نسخه مورد بررسی 1399تعداد اقالم داروئی در مجموع 
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ها و بیوتیکدر این بررسی همچنین آنتی.بوده استقلم دارو26/4و توسط پزشکان عمومی 75/3متخصص 

.اند گزارش شده استهاي داروئی که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهها به ترتیب بعنوان گروهویتامین

810ر اند دحاوي اقالم ویتامینی بوده% 40بیوتیکی بوده و نسخ مورد بررسی حاوي اقالم آنتی% 53

آنها %39بیوتیک تجویز شده است که قلم آنتی1062اند جمعاً تعداد بیوتیکی بودهداراي اقالم آنتی که ايخهنس

بیوتیک با هم در هر نسخه تجویز شده قلم آنتیاین نسخ دو% 25اند در بیشتر از تزریقی و بقیه خوراکی بوده

این نسخ دو نوع % 50ت در بیش از نسخه از نسخ مورد مطالعه اقالم ویتامینی تجویز شده اس613است در 

هاي تجویز شده تزریقی و بقیه خوراکی ویتامین%46اند که ویتامین بطور همزمان در یک نسخه تجویز شده

.بودند

نسخه در شمال و جنوب تهران در بهمن 1509روشن ضمیر و همکاران در بررسی که برروي تعداد -

.یافتندتایج دستانجام دادند به این ن75لغایت خرداد 74

قلم دارو بودند از جوانب مختلف مورد 5016نسخه داروئی که جمعاً حاوي 1509در این تحقیق تعداد 

+ 1/2(زي در نسخ پزشکان شهر تهران بر اساس این پژوهش میانگین اقالم داروئی تجوی.بررسی قرار گرفتند

و ) 6/3+ 3/2( در نسخ پزشکان عمومی جنوب شهر تعیین گردید باالترین رقم میانگین اقالم تجویزي ) 3/3

3درصد داراي 2/50یافت شد نسخ تجویز شده در ) 2/3+ 9/1(کمترین تعداد آن در نسخ پزشکان شمال شهر 

درصد اقالم تجویزي را 7/14ها بیوتیکآنتی. اندقلم دارو بوده4درصد داراي یک تا 7/80دارو و در قلم4و 

9/39درصد توسط پزشکان عمومی 1/60هاي تجویز شده بیوتیکبودند از مجموع آنتیبخود اختصاص داده 

درصد 7/22ها را اشکال خوراکی و تیکبیودرصد آنتی3/77درصد توسط پزشکان متخصص نسخه شده بود 

.آنها را اشکال تزریقی تشکیل داده بود

ه داراي شکل تزریقی بودند که درصد اقالم داروئی تجویز شد61/14در این تحقیق مشخص شد که 

درصد توسط پزشکان متخصص نسخه شده بود بررسی انجام 1/37درصد آنها توسط پزشکان عمومی و 9/62
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کمپلکس و بB12درصد اقالم تزریقی صرفاً به دو داروي 5/25شده روي انواع داروهاي تزریقی نشان داد که 

درصد 23ها با بیوتیکباشد اشکال تزریقی آنتیویز شده میاختصاص داشت که باالترین رقم اشکال تزریقی تج

.هاي دوم و سوم قرار داشتنددرصد در مقام3/12تیکوئیدها با و گلوکوکور

1375نسخه داروئی در شهر تهران در بهار 5100دلفان و فهیمی در تحقیقی که بر روي ،جهانگیري-

.انجام دادند به این نتایج دسترسی پیدا کردند

قلم دارو بودند در کمتر 4و 3ها حاوي نسخه% 50بود حدود 2/3میانگین اقالم داروئی در هر نسخه 

قلم دارو قید شده بود که 16217ها شش قلم دارو یا بیشتر تجویز شده بود در کل نسخ جمعاً نسخه% 10از

درصد کل اقالم 33/18ها بوده و بیوتیکدرصد کل اقالم تجویزي آنتی92/15درصد آنها با نام ژنریک و 72/95

.اند را اشکال تزریقی دارو تشکیل داده

پژوهشی را در رابطه با صنعت داروسازي و تنگناي مشکالت ساختاري انجام 1378روشن در سال -

کند  دارو یکی از کاالهاي ضروري است که یک فرد حاضر است از گیري میداده است که در آن چنین نتیجه

اش به خرید دارو اختصاص دهد اما تقریباً همیشه در رف خود بزند یا هر پولی را براي بازیابی سالمتیسایر مصا

جهت شکاف زیاد بین عرضه و تقاضا و تولید و توزیع دارو در ایران اشکال وجود وجود داشته است و به

ین کمبودهائی بطور طبیعی بازارهاي اند و چنبردههاي دولتی مردم در سرگردانی یافتن دارو به سرهمچنین کنترل

.سیاهی را بوجود آورده است

قلم 4وضعیت مصرف دارو در ایران بدینصورت است که متوسط تعداد اقالم دارو در هر نسخه پزشک 

مصرف ساالنه دارو بطور متوسط 1373- 76دارو است که از استانداردهاي جهانی باالتر است طی سالهاي 

هاي آینده سرانه در سال داشته است در صورت ادامه روند افزایش فعلی در سالدرصد 5/8رشدي حدود 

خواهد رسید با نرخ رشد یاد 1383عدد در سال 460به حدود 1378عدد در سال 260عددي مصرف دارو از 
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دد میلیارد ع28به حدود 1376میلیارد عدد در سال 1/16شود مصرف کل دارو در کشور از بینی میشده پیش

.برسد در واقع تولید دارو نسبت به رشد جمعیت و رشد مصرف دارو عقب مانده است1383در سال 

در تحقیقی تحت عنوان نگاهی به وضعیت داروئی به این نتیجه 1376منتصري و همکاران در سال -

.دست یافتند

رمانی مؤثر و کارآمد و کم رویه دارو بوسیله پزشکان فقدان اطالعات داروئی و دیکی از دالیل تجویز بی

باشد از سوي دیگر عدم کنترل نسخ ها در دوره آموزش پزشکی میپائی در بیمارستانشماري آموزش سر

اشد در برویه دارو میها دلیل دیگر تجویز بیهاي اجرائی مسئول و عدم کارائی بازآموزيپزشکان از طرف ارگان

میلیارد 1343به عدد ) ها و مراکز درمانیوزیع کننده به داروخانههاي تفروش شرکت(میزان مصرف دارو 76سال 

میلیارد ریال متجاوز 1700میلیارد ریال یارانه دولت میزان مصرف از 400ریال رسید که با در نظر گرفتن حدود 

ت درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است ولی آنچه که اهمیت دارد اینس17گردد فروش ریالی حدود می

.میلیارد رسیده است7/15درصد رشد نسبت به سال قبل به 8که مصرف عددي دارو با 

رشد عدد و ریالی نشانگر افزایش مصرف و افزایش قیمت دارو است بررسی و تحلیل این ارقام نشان 

1/79به 1371ریال در سال 1/11میدهد قیمت میانگین هر واحد دارو که توسط مصرف کننده پرداخت شده از 

سال 6برابر میانگین اقالم داروئی طی 8رسیده است البته تغییر 1376ریال در سال 5/85و 1375ریال در سال 

ریال کامالً انقباضی بوده و در مقایسه با نرخ رشد قیمت سایر 1750ریال به 70در مقایسه روند رشد نرخ ارز از 

.کاالها غیر قابل قیاس است

76استان اصفهان در بررسی که در روي نسخ پزشکان در اصفهان در سال کمیته علمی بررسی نسخ-

ترین ایرادات علمی در نسخ پزشکان اعالم نموده است که موارد ذیل از انجام داده است مواردي را بعنوان شایع

:اندآن جمله
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هاي غیر انتخابی هاي تزریقی و یا تجویز دارو از راههاي روغنی با سرماختالط آمپول: راه تجویز-1

.سیلین براي تزریق عضالنیآمپیمانند تجویز ویال

نویسی این مطلب که از مهمترین مشکالت نسخه: اي شدن ذهن پزشک در تجویز داروهاکلیشه-2

است ضمن محروم کردن بیمار از دریافت داروهاي انتخابی بشدت الگوي توزیع طبیعی تجویز و مصرف دارو را 

تولید دارو در (و کالن ) هاداروخانه(داده و از این ناحیه معضالت متعددي را در سطح فرد ارقرتحت تاثیر

تواند منجر به کند عالوه بر این تجویز داروهاي غیر انتخابی در اثر قالبی شدن ذهن پزشک میایجاد می)کشور

اطی تجویز برخی اقالم یا بروز خطراتی براي بیمار گردد عدم تنوع در داروهاي تجویزي درصدهاي افر

باشد بعنوان دلیل قاطعی هاي داروئی و تکرار نسخ متحدالشکل که نمودهائی از قالبی شدن ذهن پزشک میگروه

.گرددطبابت غیر علمی است این قضیه موجب توسعه فرهنگ خود درمانی میبر

امر از مهمترین ایرادات علمی این ) Poly Pharmacy(تجویز تعداد زیاد اقالم داروئی در یک نسخه -3

، افزایش احتمال بروز تداخل داروئی: جملهشود زیرا پیامدهاي سوء متنوعی دارد از آننویسی محسوب مینسخه

کاهش همکاري بیمار با ،احتمال بروز خطا در مصرف دارو توسط بیمار،تشدید عوارض جانبی مشترك داروها

.بیمارتحمیل هزینه بیش از حد به ،دقیق دستورات داده شدهکادر درمانی در مصرف دارو و یا اجراي

.عدم توجه به قیمت داروها-4

.در یک نسخه) ناهمخوانی داروها(تزاحم داروئی -5

.تجویز مقادیر بیش از حد نیاز دارو-6

.هاي تخصصی بیماران توسط پزشکان غیر متخصصتکرار نسخه-7

.)باورهاي غلط(فرانس بتکاري بدون رهاي ادرمان-8

.تداخل داروئی-9

.عدم هماهنگی سن، جنس، وزن بدن بیمار با داروي تجویز شده-10
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.تراپی غیر علمیبیوتیکآنتی-11

هاي نسخه نویسی پزشکان طرف قرارداد و اي که براي تعیین شاخصسبحانی و همکاران در مطالعه-

:گرفتندانجام دادند چنین نتیجه1377انی در سال غیر طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درم

نگر بر روي تعدادي از تحلیلی بوده که بصورت گذشتهروش مطالعه در این تحقیق بصورت توصیفی

جویز شده در هر ویزیت در شهررشت انجام گرفت میانگین اقالم داروئی ت1376نسخ پزشکان در سال 

درصد، 60بیوتیک هاي حاوي آنتیدرصد، نسخه65/96ژنریک داروهاي تجویز شده با نام،63/1+13/4

.درصد بود95/23هاي حاوي ویتامین درصد و نسخه57هاي حاوي داروهاي تزریقی نسخه

هاي پزشکان شهرستان رشت را بدست نویسی تجویزي در نسخههاي نسخهدر این بررسی شاخص

لم بود میانگین تعداد داروها در شهرستان رشت نسبت به ق135/4آوردیم میانگین تعداد داروها در هر نسخه 

و در مقایسه با سایر نقاط جهان از 8/2شهر اصفهان 3/3جنوب تهران 79/3آمارهاي بدست آمده از کل ایران 

.اقتصادي متفاوتی برخوردارند بیشتر بود،شرایط اجتماعی

باشد علت دیگر این تفاوت رواج تجویز گیري این تحقیق این تفاوت ممکن است ناشی از نوع نمونه

قلم دارو داشتند این نوع 4درصد از نسخ پزشکان بیشتر از 40چند داروئی است که در این بررسی حدود 

.تجویز دارو یک مشکل جهانی است 

در مقایسه با مطالعات انجام شده در برخی از کشورهاي جهان شهرستان رشت باالترین درصد 

روهاي تزریقی را دارد از عوامل مؤثر در ایجاد این وضعیت فرهنگ و نگرش بیمار و پزشک هاي حاوي دانسخه

دانند که با توجه به مطالعات انجام شده است که داروهاي تزریقی را در برابر داروهاي خوراکی کارآمدتر می

.ریشه علمی ندارد
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دارو در شهرستان رامهرمز استان رویه عاقلی و همکاران در پژوهشی به  بررسی علل عمده مصرف بی-

نفر از 200پرداختند که پس از انجام پژوهش به این نتایج دست یافتند در این بررسی 1372خوزستان در سال 

.افراد در شهرستان رامهرمز بطور تصادفی انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفتند

:د زیر اشاره کردتوان به مواراز علل عمده مصرف بی رویه دارو در این بررسی می

پائین بودن قیمت دارو بعضاً چنین اعتقادي را : نقش قیمت دارو در مصرف بی رویه دارو در کشور-1

آورد که داروهاي تولید داخل کیفیت مطلوبی ندارند بطوریکه عدم اعتماد به داروهاي داخلی ایجاد بوجود می

ا  را کامالً مصرف نکرده یا توصیه پزشکان را در امر مقدار شود تا جائی که بیماران پس از دریافت دارو یا آنهمی

نمایند و خود سرانه اقدام مصرف دارو نادیده گرفته و اقدام به مصرف بیش از دوز توصیه شده توسط پزشک می

کنند که خود نوعی مصرف بی رویه است براي جلوگیري از مصرف بی رویه به مصرف بیش از حد دارو می

.قیمت پائین آن در کشور بایستی قیمت آن حداقل با روند طبیعی رشد تورم در جامعه افزایش یابددارو ناشی از 

اي که با افراد مورد پرسش در در مصاحبه: نقش فرهنگ و تصور مردم در مصرف بی رویه دارو-2

ارو تجویز شود درصد آنها معتقدند که در هنگام مراجعه به پزشک باید براي آنان د100پژوهش بعمل آوردیم 

، وقتاتالف،نقلوحملپرداخت وجه ویزیت و کرایه، در توجیه این اعتقاد دالئلی همچون مسائل اقتصادي

طی نمودن مسیر طوالنی از روستا به شهر را ابراز نمودند متاسفانه در بین مردم کشور ما ،بیکار شدن از شغل

دانند و پزشکی که سط پزشکان را دلیل طبابت میهاي مملو از دارو توخصوصاً در شهرهاي کوچک نسخه

.داروي بیشتري براي بیمارش تجویز کند از طبابت بهتري برخوردار است

از افراد مورد پرسش اظهار داشتند که بر % 94: بندي داروهانقش درج اثرات داروئی برچسب و بسته-3

ها اقدام به خود درمانی روها بخصوص مسکناساس اثرات داروئی نوشته شده بر روي بر چسب و بسته بندي دا

.نمایندمی
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اعتقاد بیماران مبنی بر نامرغوب بودن و بی اثر بودن داروهاي تولید داخل و نقش آن در مصرف -4

:رویه داروبی

تواند از افراد مورد پرسش اعتقاد دارند که داروهاي داخلی نامرغوب و بی اثر هستند که این امر می% 90

.بی رویه دارو نقش مهمی داشته باشددر مصرف 

رویه نقش عادات داروئی افراد و تمایل بیماران به مصرف یک شکل داروئی خاص در مصرف بی-5

مردم نسبت به مصرف اشکال مختلف داروئی تمایل خاصی دارند این تمایل بیشتر در بین عشایر و : دارو

افراد % 90نماید ف برخی اشکال داروئی را فراهم میشود که موجبات باال رفتن مصرروستائیان مشاهده می

.شرکت کننده در بررسی تمایل شدید به مصرف یک شکل داروئی خاص در هنگام بیماري داشتند

برخی : متناسب نبودن تاریخ انقضاي برخی داروها با پایداري و کیفیت آنها در مدت نگهداري-6

ان با پایداري آنها در مدت نگهداري متناسب نیست و قبل از داروهاي ساخته شده داخلی تاریخ اتمام مصرفش

شوند که علت این امر اینکه مدت مصرف آنها به پایان برسد علیرغم رعایت شرایط نگهداري دچار ناپایداري می

.هاي داروئی استدر ساخت فراوردهGMPهاي داروئی نسبت به انجام مقررات توجهی کارخانهبدون شک کم

عدم تشخیص صحیح از سوي برخی پزشکان در مصرف : شک در مصرف بی رویه دارونقش پز-7

شود بلکه رویه دارو نقش اساسی را دارد چرا که هر گونه تشخیص نابجا نه تنها باعث بهبودي بیمار نمیبی

افراد مورد از % 76رویه دارو و باال رفتن میزان آمار داروهاي مصرف ساالنه را بدنبال خواهد داشت مصرف بی

پرسش تصوري مبنی بر عدم تشخیص پزشک معالج خود داشتند که جهت درمان بیماري خود به پزشک دیگري 

.اندمراجعه نموده

هاي مهم داروسازان ارائه دستور مصرف یکی از رسالت: رویه دارونقش داروساز در مصرف بی-8

ی داروهاست ولی در بعضی مواقع برخی از همکاران صحیح دارو به بیمار و آگاه نمودن بیماران از عوارض جانب

هاي الزم را در رابطه با نحوه مصرف صحیح دارو به بیماران ارائه ننموده و در بعضی مواقع دارو ساز راهنمائی
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نمایند که ممکن است بیماران بدون مراجعه بیماران را جهت دریافت دستور مصرف نزد پزشک معالج هدایت می

افراد مورد پژوهش اعتقادي % 92اقدام به مصرف خود سرانه داروها بصورت غیر صحیح نمایند به پزشک معالج

.مبنی بر عدم ارائه دستور صحیح مصرف داروها از سوي داروساز داشتند

اي ها و فلهبندي صد عددي قرصبسته: رویه داروهاي توزیع کننده دارو در مصرف بینقش شرکت-9

.سازدرویه این داروها را فراهم میهاي دارو سازي زمینه مصرف بیرکتنمودن آنها از سوي ش

پائین بودن قیمت داروها باعث شده که : رویه داروهاي سازنده دارو در مصرف بینقش کارخانه-10

ها به سود کمتري دست یابند براي جبران این عمل و دست یابی به سود بیشتر اقدام به افزایش تولیدات کارخانه

هاي کیفی استاندارد مطابق ها کامالً از کنترلنمایند ولی در بیشتر موارد بنا به شواهد موجود این شرکتخود می

.نمایندو فراورده نامرغوبی را وارد بازار میهاي خود استفاده نکردهساخت فراوردهدرGMPبا 

مروري بر مطالعات خارج از ایران

سازان در نسخه نویسی پزشکان را اسل تحقیقی بعنوان نقش دارونیوکمسئول داروئی1پیتر هوپالي

.انجام داده است

سازان را در جهت تداوم حرکت خویش در زمینه است که نتایج این طرح انجمن داروپیتر امیدوار 

در یک 1990نویسی پزشکان تشویق و دلگرم نماید نتایج این طرح تحقیقاتی در یازدهم نوامبرچگونگی نسخه

پالي در این گزارش شرح داد که کمیته پزشکان خانوادگی نیوکاسل دستورالعمل سمپوزیوم گزارش شد پیترهو

نویسی براي کلیه پزشکان تحت سازان به منظور تغییر در نحوه نسخهصی را در جهت توجه به توصیه داروخا

قدم م نیوکاسل انجام شد اولینهوپالي و پنج پزشک مقیاند این پژوهش توسط پیترپوشش خویش انتشار داده

.نویسی بروش ژنریک در میان کدام گروه از پزشکان پیشرفت داشته استاین گروه این بود که نسخه

1 Piter Hoplai
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هاي تحلیل اطالعات گردآوري شده نتیجه گرفتند که دستورالعمل فوق در میان گروهوبعد از تجزیه

ذیرش قرار گرفته است براي پزشکانی که در این برنامه مورد پ) فرمولري ملی انگلستان(B.N.Fمختلف درمانی 

:شرکت کردند اهداف خاصی در کوتاه مدت تعیین گردید که عبارتند از 

در زمینه) نویسی بهتر پزشکان توصیه داروسازان در جهت نسخه(هاي مراعات بیشتر دستورالعمل

.داروهاي گوارشی

سیلین، کوتریموکسازول، رت ژنریک شامل آموکسینویسی پنج قلم داروي خاص بصواشاعه نسخه

.ایبوپروفن، ناپروکسن و پیروکسیکام

نویسی پالي یک راهنماي ساده نسخههوبه جهت کمک به پزشکان در جهت پیشبرد  اهداف فوق پیتر

ر تهیه کرد که حاوي لیستی از محصوالت مورد توافق پزشکان بود البته قسمت عمده این لیست شامل توصیه د

هوپالي اثر این نوآوري را در منتشر شد پیتر1990باشد این راهنما در آوریل قلم داروي ژنریک می5رابطه با 

.فاصله ماه مه تا جوالي ارزیابی نمود

اند ولی این تغییر تمام اهداف نویسی خود را تغییر دادهنتیجه نشان داد که پزشکان عمومی نحوه نسخه

.شدل نمیمورد بررسی آنها را شام

پوند 01/7پوند به 33/7در گروه داروهاي قلبی عروقی علیرغم اینکه هزینه داروهاي نسخه شده از 

قلم افزایش یافت و بعضی 193قلم دارو به 187کاهش پیدا کرد ولی با کمال تاسف تعداد اقالم نسخه شده از 

کردند با این وجود پیترهوپالي از اینکه نسخه میقلم داروي بتابالکر مختلف را9ز از پزشکان هنوز بیشتر ا

نوع کاهش پیدا کرده است احساس رضایت 6نوع به 10دید در مجموع تعدا داروهاي بتابالکر نسخه شده از می

درصد افزایش یافت و تجویز داروهاي 79درصد به 49کرد در هر صورت رعایت فرمولري در این زمینه از می

درصد 56هاي درمانی گوارشی نیز محصوالت فرمولري از درصد رسید در گروه38رصد به د33ژنریک نیز از 

مرکزي نه تنها موفقیتی نداشت درصد افزایش یافت این توصیه در زمینه داروهاي مؤثر برسیستم اعصاب65به 
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زمینه گروه داروهاي قلم دارو نمودند در 224قلم داروي تجویزي سابق اقدام به تجویز 208بلکه پزشکان بجاي 

اسکلتی تدابیر فوق سبب شد که حرکتی معتدل و قابل قبول در زمینه ضدمیکروبی و داروهاي مؤثر بر عضالت

درصد 49درصد به 44نویسی اقالم ژنریک بوجود آید بطوریکه داروهاي مربوط به بیمارهاي عفونی از نسخه

.درصد افزایش یافت35درصد به 26اسکلتی از وداروهاي مؤثر بر عضالت

ها در مورد پنج قلم داروي مورد نظر طرح تغییراتی در بازار به وجود آورد به در هر صورت این توصیه

درصد 92درصد به 24گرم از میلی250سیلین نویسی بروش ژنریک در مورد آموکسیاین ترتیب نسخه

ایش مشابهی در مورد سه دارو غیر استروتیدي درصد افزایش یافت البته افز39درصد به 4وکوتریموکسازول از 

هوپالي این مسئله را خاطر نشان ساخت که انجمن دارو سازان نیوکاسل در ابتدا از این بررسی مالحظه شد پیتر

ولی بعد از )) شغل ما این نیست که به پزشکان بگوئیم چه کنند (( راضی نبودند و عموماً اعتقاد داشتند که 

.نویسی پزشکان به این پروژه عالقمند شدندهاي خویش بر نسخهیهمشاهده تاثیر توص

هاشمی، در نوشتاري تحت عنوان مروري بر خدمات داروئی کشور اتریش چنین بیان داشت که در -

شد بر مطب پزشکی تامین می986داروخانه عمومی و 1038داروهاي مورد نیاز مردم از طریق 1997سال 

جهت ) شیلینگ یک دالر است 5/13هر ( میلیارد شیلینگ 1/16زمان بیمه اتریش سا1996اساس آمار سال 

بسته براي هر بیمه شده با ارزش متوسط 12میلیون بسته دارو پرداخت نموده است که بطور میانگین 93هزینه 

.شیلینگ بوده است2059

هاي آگاهی از شیوه(( عنوان هاي اجتماعی و داروسازان تبلیغات وسیعی تحت بر اساس توافق بیمه

جوئی در مصرف ها و بیماران با هدف صرفهداروخانه،با همکاري پزشکان1997در سال )) صحیح مصرف دارو 

میلیون شیلینگ صرفه جوئی مالی بود 725دارو بدون خدشه وارد کردن به کیفیت درمان آغاز شد که نتیجه آن 

شیلینگ توسط بیمار 42دارو به ازاء هر بسته داروي تجویزي به منظور مشارکت بیماران در مصرف صحیح 

بیشترین داروي مصرفی مردم اتریش مربوط 1996یابد در سال شود که این مبلغ ساالنه افزایش میپرداخت می
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میلیارد شیلینگ بود و کمترین داروي مصرفی آنها 6/3میلیون بسته به ارزش 8/16به داروهاي عروقی با 

)16(.درصد کل داروي مصرفی بود8/5ها با کبیوتیآنتی

گزارش )) کاکس و همکاران ویل(( در تحقیق به نقل از 1375روشن ضمیر و همکاران در سال -

تواند سالمندان بدون هیچ ضرورتی دارو تجویز شده است که می% 25کردند که در خانه سالمندان براي بیش از 

قرار دهد همچنین آنان در ادامه تحقیق در مطلبی تحت عنوان مدارك آنها را در معرض عوارض سوء داروها 

( هاي آموزشی کشورهاي کانادا ها وجود دارد نوشتند در بیمارستانبیوتیکزیادي دال بر مصرف بی رویه آنتی

درصد 86-91( استرالیا ) ها درصد همه بخش41( امریکا ) درصد بخش زنان 50درصد بخش جراحی و 42

درصد پیشگیري از 7/79ها و درصد همه بخش41( و تایلند ) درصد اطفال 31( کویت ) یري از عفونت پیشگ

گیرند در قسمت دیگر تحقیق در خصوص رویه و غیر ضرور قرار میها مورد مصرف بیبیوتیکآنتی) عفونت 

5الم تزریقی تجویزي درصد اقالم تزریقی تجویزي در کشورهاي خارج نوشتند که در کشور نپال در صد اق

.درصد تجویز داروئی پزشکان اشکال تزریقی هستند 48درصد در حالیکه در کشور اوگاندا 

روشن ضمیر و همکاران در قسمت دیگر از تحقیق بیان کردند که نتایج بدست آمده از کشورهاي در 

کشور در حال توسعه جهان 12کشور از 10دهند که میانگین اقالم داروئی تجویزي در حال توسعه نشان می

اند و تنها در دو کشور اندونزي قلم و کمتر بوده5/1و کمتر بوده و حتی بیش از نیمی از آنها داراي میانگین 2/2

سودان - 9/1اوگاندا -5/1یمن ( باشند قلم دارو داراي اقالم تجویزي باال می8/3و 3/3و نیجریه به ترتیب با 

گواتماال - 3/1اکوادر -6/2نپال -3/2تانزانیا -3/3اندونزي -8/3نیجریه -3/1بوه زیمبا-4/1بنگالدش -4/1

)17().8/1مالزي -4/1

جنوبی چنین ها در جمهوري کرهایرج کریمی در تحقیقی بعنوان نظام بیمه درمانی و کنترل هزینه-

:گویدمی
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درصد هزینه 30ست و به حدود جنوبی هزینه دارو به نسبت کل هزینه درمان باالدر جمهوري کره

شوند باید اثر بخشی آنها از سوي وزارت بهداشت جنوبی تولید میداروهائی که در کره.رسدخدمات درمانی می

و رفاه اجتماعی مورد تایید قرار گیرد همچنین دولت براي کاهش مصرف داروهاي گرانقیمت خارجی سعی 

ارزان قیمت مقدار کمتري یارانه به داروهاي خارجی تخصیص دهد به کند که در مقایسه با داروهاي مشابه امامی

درصد قیمت تمام شده کارخانه بعنوان سود فروش 43/3جنوبی براي داروهاي گرانقیمت تنها همین دلیل در کره

)4(.باشددرصد می51/5در نظر گرفته شده در حالیکه براي داروهاي مشابه و ارزانقیمت سود فروش به میزان 

کارشناسان اداره کل مطالعات و پژوهش سازمان بیمه خدمات درمانی در تحقیق بررسی تعداد اقالم و 

شدگان مراجعه کننده به پزشکان متخصص طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد میانگین هزینه نسخ داروئی بیمه

وحی در نگاه آمـاري به بازار به نقل از دکتر منتصري و نصـ78سازمان بیمه خدمات درمانی در نیمه اول سال 

:چنیـن بیان داشتند1375جهانـی دارو در سال 

کانادا و ژاپن در ، آمریکا،کشور اول اروپاي غربی7محققان نتیجه گرفتند فروش محصوالت داروئی در 

خوردار رشد بر% 8میلیارد دالر رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از 102688به رقم 1995ماه اول سال 9

.بوده است

در نیمه اول سال % 10در سه ماهه اول به % 13افزایش فروش در طی سال به تدریج از رقم قابل توجه 

تقلیل یافت هر چند که % 8و در ماه نهم به % 9رسید و سپس میزان رشد فروش مجددا در ماه هفتم و هشتم به 

.همچنان بیشتر استدر دوره مذکور1994درصدي 5این رقم از میزان رشد فروش 

آمریکا و ژاپن به ترتیب با افزایش فروش -اسپانیا1995ماه اول سال 9بر اساس آمار بدست آمده در 

رشد %6بازار اول اروپائی 7در سطح جهان پیشتاز حجم فروش بودند و میزان فروش در % 9و % 10و % 11

.شدبامی1994برابر رشد دوره مشابه به سال 2داشته است که 

:همچنین این کارشناسان در قسمت دیگري از تحقیق خود چنین بیان داشتند-
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مشاوره با پزشکان ( نسخه سرانه دتعدا) 1376( در تحقیق بعمل آمده توسط سلیمانی اصل و همکاران 

به میزان ، انگلستان %47در بعضی از کشورهاي اروپائی نظیر سوئد بمیزان ) بدون استفاده از دارو و مصرف آنها 

دهد در حالیکه تعداد اقالم داروئی افزایش نشان می1995-1990هاي در فاصله سال% 20هلند به میزان ، 21%

)6(.درصد کاهش دارد11- 1990نسبت به سال 1995تجویز شده بطور سرانه در اروپا در سال 
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:سومفصل

مطالعهاجرايروش-

مطالعه . به دفتر مطالعات سازمان بیمه سالمت ارسال گردیدابتدا فرم پیشنهاد تکمیل و جهت تصویب

افزار رسیدگی به اسناد هاي مورد نیاز مندرج در نرمپس از تصویب جهت اجراي به پژوهشگران ابالغ شد داده

و ترین پرتجویزبررسی هاي دریافتی به منظور داده. ها در قالب فایل اکسل درخواست گردیدپزشکی از استان

مت و محدوده شدگان سازمان بیمه سالداروئی تجویز شده در نسخ دفاتر درمانی بیمهو گروه اقالم ترین نهپرهزی

.کدگذاري و وارد رایانه شدند و پس از تحلیل گزارش نهایی تهیه گردیدکشور در سطح 94و 93زمانی سال 

:مطالعهجامعه-

هاي طرف قرارداد با ادارات کل بیمه ر داروخانهشدگان سازمان بیمه سالمت که دکلیه نسخ داروئی بیمه

و به ادارات مذکور ارسال شده است94و 93هاي کشور پذیرش شده و توسط داروخانه در سال سالمت استان

. دهندجامعه آماري مطالعه را تشکیل میتوسط ادارات کل بیمه سالمت مورد رسیدگی

:منونهحجمتعیینوگیريمنونهروش-

که نسخ آنها به ادارات کل بیمه سالمت سطح کشور ارسال شده 94و 93تجویزهاي داروئی سال تمام 

به روش سرشماري به عنوان حجم نمونهاند قرار گرفتهو توسط ادارات کل بیمه سالمت مورد رسیدگیاست

ده در بیمه سالمت، مورد هاي موجود در بانک اطالعاتی و پردازشگرهاي مورد استفاانتخاب و با استفاده از داده

در حدود 94و سال60در حدود 93سالها موجود دادهحجم نمونه طبق آمار . تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

.میلیون نسخه داروئی سازمان بیمه سالمت است64

:هادادهآوريمجعابزار-
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. ندیدگردبندي و پس از کدگذاري به رایانه وارد جمع،آوريافزار یکپارچه اسناد جمعها از نرمداده

ها از طریق چک لیستی که در آن کد، نوع، تعداد و قیمت دارو و تعداد نسخی که آن قلم دارو در آن تجویز داده

. دندشآوري شده است جمع

:هادادهحتلیلوجتزیهروش-

مورد SPSS21افزار نرماي گرایش مرکزي و هشاخصهاي وارد شده به رایانه با استفاده از چک لیست

نمودارها و جداول طراحی و رسم شد و ٢٠٠٧Excelافزار تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت و با استفاده از نرم

.گردیدتایپ ٢٠٠٧Wordافزار گزارش نهایی آماده و در نرم
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:چهارمفصل

مطالعههايیافته
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:هایافتهتوصیف) الف 

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال فراوانی انواع اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمه11جدول شماره 
94سال 93سال نام استانردیف

کل اقالم 
داروئی 

80اقالمی که فراوانی
درصد هزینه را دارند

درصد 80اقالمی که درصد
هزینه را دارند

80اقالمی که فراوانی کل اقالم داروئی 
درصد هزینه را دارند

80اقالمی که درصد
درصد هزینه را دارند

248125111/10220820110/9آذربایجان شرقی1
303323162/7206219651/9آذربایجان غربی2
225022391/9199119910اردبیل3
278126864/9306821501/7اصفهان4
197222016/11182717452/9البرز5
181519152/10178717263/9ایالم6
167318182/10161515347/9بوشهر7
389223401/6422418640/4تهران8
193023092/11177719280/10چهارمحال و بختیاري9
158918989/11149317572/11خراسان جنوبی10
236425996/10206021334/10خراسان رضوي11
157520389/12147818018/12خراسان شمالی12
332324537/7289719470/6خوزستان13
184720615/11160316636/10زنجان14
149318050/8160115887/9سمنان15
205121758/10188616891/8سیستان و بلوچستان16
483028386/5377719927/5فارس17
156219336/12145716212/11قزوین18
210423198/10191519197/9قم19
201721881/10211819097/8کردستان20
208321008/10197017063/8کرمان21
217923056/10208919324/9کرمانشاه22
155820297/12157518256/11کهکیلویه و بویراحمد23
233422981/9218019699/8گلستان24
178923725/13158318143/11گیالن25
212420356/9199618422/9لرستان26
457140382/8276219713/7مازندران27
207420908/10184417654/9مرکزي28
179420120/11179417153/9هرمزگان29
208619744/9203017877/8همدان30
192121940/11180321704/12یزد31

229322684/9208018587/8کشورمیانگین

هاي داروئی ادارات کل بیمه سالمت کشور درصد هزینه80دهد که نشان می11هاي جدول شماره داده

شدگان سازمان درصد اقالم داروئی تجویز شده در دفاتر درمانی بیمه10کمتر ازتوسط 94و 93هاي در سال

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


61

توسط 93بطور متوسط در سال هاي داروئی سازمان درصد هزینه80به این معنی که . شودبیمه سالمت هزینه می

.شودقالم مصرف میا)قلم185(درصد87/8توسط 94و در سال )قلم226(درصد84/9

) قلم2293(93اقالم در سال دهد که تعدادنشان می94و 93تجویزي در سال مقایسه تعداد اقالم

. بیشتر است) قلم2080(94نسبت به سال 

93در سال در استان آذربایجان شرقیشدگان سازمان بیمه سالمتاقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرتجویز12جدول شماره 
94و 

94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93دارویی سال ترین اقالمپرتجویزردیف
1METFORMIN HCL 500 mg -FC Tab147132421METFORMIN HCL 500 mg -FC Tab16214186

2LOSARTAN POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

123296842ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC Tab

13264587

3ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

120109123LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

12852822

4METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -
Tab

89286544METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -
Tab

9948687

5ATORVASTATINE 20 mg -Tab75912355ATORVASTATINE 20 mg -Tab8684541

6GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab71678656AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

7214558

7AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

67579367GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab6927857

8CALCIUM - D -F.C. Tab52161018PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC Tab5645964

9PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab50961719CALCIUM - D -F.C. Tab5493876

10OMEPRAZOLE 20 mg -Cap447733310OMEPRAZOLE 20 mg -Cap4782198

11LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -Tab418488211VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300
mg -Tab

4565768

12ADULT COLD -Tab383606412METRONIDAZOLE 250 mg -Tab4341839

13VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300
mg -Tab

380132413LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -Tab4340688

14METRONIDAZOLE 250 mg -Tab378193014ADULT COLD -Tab4189539

15RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC
Tab

374800615PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab4036867

16PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab371488116RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC
Tab

3997388

17GABAPENTIN 100mg -Cap.352288217GABAPENTIN 100mg -Cap.3845266

18VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC
Tab

347082018LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

3781921

19NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab321100419VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC
Tab

3523809

20ATENOLOL 50 mg -Scored  Tab312758820NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab3481349

21LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

306496321AMOXICILLIN 500 mg -Cap3192753

22FLUOXETINE  (AS  HCL) 20 mg -Cap294491522FLUOXETINE  (AS  HCL) 20 mg -Cap3134261

23AMOXICILLIN 500 mg -Cap293181223FOLIC  ACID 1 mg -Tab2974227

24HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 mg -
Scored  Tab

282965724HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 mg -
Scored  Tab

2914676

25FOLIC  ACID 1 mg -Tab274279825ATENOLOL 50 mg -Scored  Tab2854560

26NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg -Tab263922826PREDNISOLONE 5 mg -Tab2798484

27PREDNISOLONE 5 mg -Tab253693627CLIDINIUM-C -SC  Tab2694712

28CLONAZEPAM 1 mg -Scored  Tab251980428CLONAZEPAM 1 mg -Scored  Tab2683538

29FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

248755029FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

2670774

30CITALOPRAM 20 mg -Tab242666930ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg
- 10 mg -Tab

2639380
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دهد ی نشان میقرشترین اقالم داروئی در استان آذربایجان پرتجویزمقایسه 12هاي جدول شماره داده

از نظر رتبه متفاوت است مشابهند و فقط جایگاه آنها94و 93اول این استان در سال پرتجویزقلم داروي 28که 

mgSRقرص 93اما در سال  6.4NITROGLYCERIN وCITALOPRAM 20 mg -Tabرا در خودجایگاه

ACETAMINOPHEN CODEINEوCLIDINIUM-Cقرصدو به 94سال  300 mg -10 mgنداداده.
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در شرقیشدگان سازمان بیمه سالمت در استان آذربایجان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز13جدول شماره 
94و 93سال 

درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%6772104419/0ضد فشارخون1%6256624220/0ضد فشارخون1

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنها2
%3897349712/0ضدتب

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنها2
%4064609311/0ضدتب

%290310738/0ضد دیابت3%256637418/0ضد دیابت3

%194173275/0آنتی بیوتیک4%176110415/0آنتی بیوتیک4

%167897494/0ویتامین5%150760534/0ضد افسردگی5

%162174834/0پایین آورنده چربی خون6%150078554/0ویتامین6

%162039024/0ضد افسردگی7%145790974/0پایین آورنده چربی خون7

%104767343/1ضد تشنج8%97766793/0ضد تشنج8

%91286302/0آنتی اسید9%85329562/0آنتی اسید9

%73370322/0ضد صرع10%70293872/0وازودیالتور10

بیشتریندر استان آذربایجان شرقیکهگروه داروئی 10دهد که از نشان می13هاي جدول شماره داده

چهاربه ترتیب ها آنتی بیوتیکو ضد دیابت، هامسکن، ضد فشارخونهاي داروئی گروهاندفراوانی را داشته

تغییر نموده جایگاه آنان امامشابهند 94و 93در سال بعدي گروه داروئی پنجهستند94و 93در سال اولگروه

درصد 64در مجموع . اندداده94ضد صرع در سال داروهاي وازودیالتورها جاي خود را به 93در سال . است

.درصد رسیده است1/62این رقم به 94گروه فوق تعلق گرفته است و در سال 10به فراوانی نسبی داروها
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در استان شدگان سازمان بیمه سالمت گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز14جدول شماره 
94و 93در سال آذربایجان شرقی 

94سال فراوانی 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93سال فراوانی 93و سال نام دار93گروه داروئی سال ردیف

1
پایین آورنده فشار 

خون

173148881لوزارتان پتاسیم

ضد فشارخون
19144036لوزارتان پتاسیم

10370647پروپرانولول95660562پروپرانولول2

9949157متوپرولول سوکسینات89289993متوپرولول سوکسینات3

4
ضد التهاب، ضد (مسکنها

درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها123964834آ اس آ
ضد درد، ضدتب

13598294آ اس آ

7877780استامینوفن89499915استامینوفن5

6065803دیکلوفناك54132176دیکلوفناك6

7

ضد دیابت
158078707متفورمین

ضد دیابت
18146198متفورمین

6927857گلی بنکالمید71678658گلی بنکالمید8

1807307پیوگلیتازون14165909پیوگلیتازون9

10

آنتی بیوتیک
312959810آموکسی سیلین

آنتی بیوتیک
3403299آموکسی سیلین

2998504سفیکسیم262927711سفیکسیم11

2421043کو آموکسی کالو218146012کو آموکسی کالو12

13

ضد افسردگی
435585413فلئوکسیتین

ویتامین
15111158ویتامین ب 

4619964فروس سولفات389237414نورتریپ تیلین14

4306871اسیدفولیک280104215سیتالوپرام15

16

ویتامین
436349616فروس سولفات

پایین آورنده چربی 
خون

12993836آتورواستاتین

1720730جم فیبروزیل1435108017ویتامین ب 17

793450فنوفیبرات394491018اسیدفولیک18

19

پایین آورنده چربی خون
1156612919آتورواستاتین

ضد افسردگی
4656535فلئوکسیتین

4139754نورتریپ تیلین170278620جم فیبروزیل20

2894227سیتالوپرام50919921فنوفیبرات21

22

ضد تشنج
453558422والپروات سدیم

ضد تشنج
4987222والپروات سدیم

2970200کلونازپام281126423کلونازپام23

2253646کاربامازپین219664024کاربامازپین24

25

آنتی اسید
447733325امپرازول

آنتی اسید
4782198امپرازول

4077211رانیتدین381310026رانیتدین26

223373آلومینیوم هیدروکسید19756227آلومینیوم هیدروکسید27

28

وازودیالتور
599429428نیترو گلیسرین

ضد صرع
5893140گاباپنتین

778898الموتریژین39480129ایزوسورباید دي نیترات29

445650توپیرامات26226430پنتوکسی فیلین30

دارو ضد فشارخوندر گروهاستان آذربایجان شرقی دهد که نشان می14هاي جدول شماره داده

دارو ، در گروه ضد دیابت ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکندر گروه ،لوزارتان پتاسیم

در گروه ، فلئوکسیتینها دارو ضد افسردگیدر گروهسیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکدر گروه آنتی، متفورمین

آنتی در گروه، والپروات سدیمدارو هاضد تشنجدر گروه،آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپایینداروئی 
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دارو 93در سال هادر گروه ویتامین. اندترین دارو بودهپرتجویز94و 93در هر دو سال امپرازولدارو اسید

در گروه وازودیالتورها 93ترین دارو بود اما در سال پرتجویز1دارو ویتامین ب 94و در سال سولفاتفروس 

.ترین دارو بودپرتجویزها دارو گاباپنتین در گروه داروئی ضد صرع94و در سال نیترو گلیسریندارو 

93سازمان بیمه سالمت در استان آذربایجان غربی در سال شدگان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز15دول شماره ج
94و 

94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف
1METFORMINHCL 500 mg -FCTab88857341METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab9994445

2LOSARTANPOTASSIUM٢٥mg -FCTab73331842ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

8097997

3ASA)ACETYLSALICYLIC ACID) 80 mg -
ECTab

68918553LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

7949433

4METOPROLOLTARTRARE٥٠mg -Tab50421234METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab5911780

5ATORVASTATINE 20 mg -Tab49185915ATORVASTATINE 20 mg -Tab5704870

6GLIBENCLAMIDE 5 mg -ScoredTab48533176GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab4830600

7CALCIUM - D -FCTab38171257CALCIUM - D -FC  Tab4375003

8AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab34492498AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

4000591

9LOSARTANPOTASSIUM٥٠mg -Tab33402959LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -Tab3691202

10METRONIDAZOLE 250 mg -Tab290338710METRONIDAZOLE 250 mg -Tab3493493

11PROPRANOLOLHCL 10mg -FCTab285784811NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab3394466

12NITROGLYCERINSR 2.6mg -Tab284766412PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab3245996

13OMEPRAZOLE 20 mg -Cap281107313OMEPRAZOLE 20 mg -Cap3126730

14ADULT COLDE-Tab253304714ADULT COLDE -Tab2726198

15AMOXICILLIN 500 mg -Cap235527715AMOXICILLIN 500 mg -Cap2564925

16RANITIDINE)ASHCL) 150 mg -FCTab220332116GABAPENTIN 100 mg -Cap2483267

17FOLICACID 1 mg -Tab200517817LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

2445321

18GABAPENTIN 100 mg -Cap196318818FOLIC  ACID 1 mg -Tab2370073

19LEVOTHYROXINESODIUM٠.١mg -Tab195421919RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC
Tab

2365716

20PREDNISOLONE 5 mg -Tab187526820CEPHALEXIN 500 mg -Cap2124677

21CEPHALEXIN 500 mg -Cap184825021PREDNISOLONE 5 mg -Tab2085113

22FERROUSSULFATE Eqto٥٠mgFe -FCTab182543422NOR TRIPTYLINE  (AS  HCL) 10 mg -FC
scored  Tab

2083325

23NOR TRIPTYLINE)ASHCL) 10 mg -FC
scoredTab

180881723HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 mg -
Scored Tab

1966912

24CAPTOPRIL 25 mg -ScoredTab176599124CLIDINIUM-C -SC  Tab1916774

25ACETAMINOPHENCODEINE 300 mg - 10
mg -Tab

175618025ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg -
10 mg -Tab

1885885

26HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 mg -Scored
Tab

173785726FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

1861262

27CLIDINIUM-C-SCTab172804327VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC  Tab1859967

28NITROGLYCERINSR 6.4mg -Tab160984728FUROSEMIDE 40 mg -Tab1796482

29VALPROATESODUIM 200mg -ECTab160445529CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab1727876

30FUROSEMIDE 40 mg -Tab154097430ACETAMINOPHEN   (PARACETAMOL)
500 mg -Tab

1686547

دهد که ترین اقالم داروئی در استان آذربایجان غربی نشان میپرتجویزمقایسه 15هاي جدول شماره داده

93کامال مشابهند و فقط جایگاه قلم دوم و سوم سال 94و 93اول این استان در سال پرتجویزقلم داروي 10
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قلم مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر 29شود که در جابجا شده است و در سی قلم هم مشاهده می94در سال 

mgSRقرص 93رتبه متفاوت است اما در سال  6.4NITROGLYCERIN به 94جایگاهش را در سال

ACETAMINOPHENقرص (PARACETAMOL) 500 mgداده است.

شدگان سازمان بیمه سالمت در استان آذربایجان غربی در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز16جدول شماره 
94و 93

درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%4108203719/0ضد فشارخون1%3653448419/0ضد فشارخون1

%2654600112/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%2359607212/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%187743128/0ضد دیابت3%162424858/0ضد دیابت3

%157672527/0آنتی بیوتیک4%141290197/0آنتی بیوتیک4

%106804354/0پایین آورنده چربی خون5%92909044/0پایین آورنده چربی خون5

%96036624/0ویتامین6%87179704/0ضد افسردگی6

%93438774/0ضد افسردگی7%83590314/0ویتامین7

%57946362/0آنتی اسید8%53017892/0اسیدآنتی 8

%56427662/0وازودیالتور9%51492172/0وازودیالتور9

%50817192/0آنتی هیستامین10%44567832/0مکمل کلسیم10

که در استان آذربایجان غربی بیشترینگروه داروئی 10دهد که از نشان می16هاي جدول شماره داده

پایین و داروهاي هابیوتیکآنتی،ضد دیابت، هامسکن، ضد فشارخونهاي داروئی اند گروهفراوانی را داشته

94و 93در سال بعدي گروه داروئی چهارهستند94و 93در سال اولگروهپنجبه ترتیب آورنده چربی خون

هاآنتی هیستامینجاي خود را به مکمل کلسیمداروهاي 93در سال .جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 

.گروه فوق تعلق گرفته است10به فراوانی نسبیدرصد 64در مجموع 94و 93در سال. اندداده94در سال 
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شدگان سازمان بیمه سالمت در استان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز17جدول شماره 
94و 93آذربایجان غربی در سال 

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

1
ضد فشارخون

108183461لوزارتان پتاسیم
ضد فشارخون

12092610لوزارتان پتاسیم

5911962متوپرولول سوکسینات50718732متوپرولول سوکسینات2

5089284پروپرانولول46106163پروپرانولول3

4
ضد التهاب، ضد (مسکنها

درد، ضدتب

70700844آ اس آ
ضد التهاب، ضد (مسکنها

درد، ضدتب

8250346آ اس آ

5463606استامینوفن47018905استامینوفن5

4128608دیکلوفناك37638886دیکلوفناك6

7
ضد دیابت

96731117متفورمین
ضد دیابت

11425315متفورمین

4830600گلی بنکالمید48533178گلی بنکالمید8

997830پیوگلیتازون6462169پیوگلیتازون9

10
آنتی بیوتیک

253672010آموکسی سیلین
آنتی بیوتیک

2755368آموکسی سیلین

2232760سفالکسین194692111سفالکسین11

2232614سفیکسیم189148312سفیکسیم12

13
پایین آورنده چربی خون

717113213آتورواستاتین
پایین آورنده چربی خون

8425720آتورواستاتین

1346023جم فیبروزیل135748314جم فیبروزیل14

503243فنوفیبرات31438715فنوفیبرات15

16
افسردگیضد 

290207216نورتریپ تیلین
ویتامین

3060521اسیدفولیک

2176571فروس سولفات180604717فلئوکسیتین17

11990862ویتامین ب 151227118سیتالوپرام18

19
ویتامین

258819119اسیدفولیک
ضد افسردگی

3229885نورتریپ تیلین

1913815فلئوکسیتین209433820فروس سولفات20

1593351سیتالوپرام1170357621ویتامین ب 21

22
آنتی اسید

282735422امپرازول
آنتی اسید

3126730امپرازول

2498898رانیتدین232064523رانیتدین23

129886آلومینیوم هیدروکسید11973524آلومینیوم هیدروکسید24

25
وازودیالتور

455580525گلیسریننیترو 
وازودیالتور

5063385نیترو گلیسرین

174884ایزوسورباید دي نیترات20067126ایزوسورباید دي نیترات26

143588پنتوکسی فیلین13755227دي پیریدامول27

28
مکمل کلسیم

381712528کلسیم دي
آنتی هیستامین

1252093لوراتادین

1230190سیتریزین39941529کلسیم کربونات29

661382کتوتیفن23920230کلسیم فورت30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می17هاي جدول شماره داده

در گروه ، دارو متفورمین، در گروه ضد دیابت ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

آورنده پاییندر گروه داروئی ، نورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروهسیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکآنتی

و در امپرازولدارو آنتی اسیددر گروه، اسید فولیکدارو ها ویتامیندر گروه،آتورواستاتیندارو چربی خون

مکمل در گروه . اندترین دارو بودهپرتجویز94و 93دو سال در هرنیترو گلیسرینگروه وازودیالتورها دارو 

دارو هیستامینآنتیدر گروه داروئی 94در سال ترین دارو بود اما پرتجویزدي کلسیمدارو 93در سال کلسیم

.ترین دارو بودپرتجویزلوراتادین

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


68

و 93در سال مان بیمه سالمت در استان اردبیلشدگان سازبیمهترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ پرتجویز18جدول شماره 
94

94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف
1METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab37246631METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab4317246

2ASA (ACETYL SALICYLIC ACID)
80 mg -EC  Tab

36652752ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

4203223

3LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -
FC  Tab

32587373LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

3526133

4METOPROLOL  TARTRARE 50 mg
-Tab

23750174METOPROLOL TARTRARE 50 mg -
Tab

2762649

5METRONIDAZOLE 250 mg -Tab22929435METRONIDAZOLE 250 mg -Tab2636313

6ATORVASTATINE 20 mg -Tab22786426ATORVASTATINE 20 mg -Tab2576800

7GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored
Tab

20999517OMEPRAZOLE 20 mg -Cap2184353

8PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC
Tab

20896048PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab2183497

9CALCIUM - D -FC  Tab20383279GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab2095379

10OMEPRAZOLE 20 mg -Cap203792310CALCIUM - D -FC  Tab2050862

11ADULT COLD -Tab182853411ADULT COLD -Tab1990789

12RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc
Tab

177514912RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc
Tab

1872494

13CLIDINIUM-C -Sc  Tab168371513NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab1838837

14NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab158060514AMOXICILLIN 500 mg -Cap1733400

15AMOXICILLIN 500 mg -Cap155619115CLIDINIUM-C -Sc  Tab1652859

16ACETAMINOPHEN  CODEINE 300
mg - 10 mg -Tab

143801816ACETAMINOPHEN  CODEINE 300
mg - 10 mg -Tab

1482981

17VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec
Tab

141859417VALPROATE SODUIM 200 mg -Ec
Tab

1458451

18PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab124018418AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 mg
-Tab

1378433

19AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5
mg -Tab

118909819PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab1280277

20NOR TRIPTYLINE  (AS  HCL) 10
mg -FC  scored Tab

114204520LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

1259742

21CARBAMAZEPINE 200 mg -Scored
Tab

108756521GABAPENTIN 100 mg -Cap1221487

22GABAPENTIN 100 mg -Cap108431022CEPHALEXIN 500 mg -Cap1205948

23CEPHALEXIN 500 mg -Cap108276023CARBAMAZEPINE 200 mg -Scored
Tab

1131753

24LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1
mg -Tab

103902424NOR TRIPTYLINE  (AS  HCL) 10 mg -
FC  scored  Tab

1109497

25FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe
-FC  Tab

100025025CO-AMOXICLAV 625 mg -Fc  Tab1081350

26CO-AMOXICLAV 625 mg -Fc  Tab97168026FOLIC  ACID 1 mg -Tab1058578

27FOLIC  ACID 1 mg -Tab93643327DICLOFENAC SODIUM  S.R 100 mg -
Tab

1039565

28PREDNISOLONE 5 mg -Tab91151828PREDNISOLONE 5 mg -Tab1037679

29VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL)
300 mg -Tab

89077829FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -
FC  Tab

1033801

30CEFIXIME 400 mg -Scored  Fc  Tab86159530VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300
mg -Tab

1033694

قلم 6دهد که ترین اقالم داروئی در استان اردبیل نشان میپرتجویزمقایسه 18هاي جدول شماره داده

قلم 29شود که در کامال مشابهند و در سی قلم هم مشاهده می94و 93اول این استان در سال پرتجویزداروي 

CEFIXIMEقرص93مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است اما در سال  400 mg -Scored Fc

DICLOFENAC SODIUM S.Rبه قرص94جایگاهش را در سال  100 mgداده است.
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان اردبیل در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز19جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%1883396316/0ضد فشارخون1%1707324216/0ضد فشارخون1

%1631454013/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%1477468814/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%96709328/0آنتی بیوتیک3%87709208/0آنتی بیوتیک3

%72764636/0ضد دیابت4%63116395/0ضد دیابت4

%47973034/0ویتامین5%42648684/1افسردگیضد 5

%46443293/0پایین آورنده چربی خون6%42530664/0ویتامین6

%45182333/0ضد افسردگی7%41118733/0پایین آورنده چربی خون7

%42151383/0آنتی اسید8%39585333/0آنتی اسید8

%37157103/0ضد تشنج9%34413093/0ضد تشنج9

%30957942/0آنتی هیستامین10%27937332/0آنتی هیستامین10

فراوانی را که در استان اردبیل بیشترینگروه داروئی 10دهد که از نشان می19هاي جدول شماره داده

در اولگروهچهاربه ترتیب ضد دیابتو هابیوتیکآنتی، هامسکن، ضد فشارخونهاي داروئی اند گروهداشته

در . جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال بعدي گروه داروئی شش هستند94و 93سال 

گروه فوق تعلق 10به فراوانی نسبی داروهادرصد 61جمعاً 94و در سال درصد 1/62در مجموع 93سال

.گرفته است
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شدگان سازمان بیمه سالمت در استان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهگروهترین اقالم از پرتجویز20جدول شماره 
94و 93اردبیل در سال 

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

1

ضد فشارخون
44468371لوزارتان پتاسیم

فشارخونضد 
5228165لوزارتان پتاسیم

3602764پروپرانولول34971602پروپرانولول2

2763119متوپرولول سوکسینات23816813متوپرولول سوکسینات3

4
ضد التهاب، (مسکنها

)ضد درد، ضدتب

37558984آ اس آ
ضد التهاب، (مسکنها

)ضد درد، ضدتب

4283372آ اس آ

3271777استامینوفن30423055استامینوفن5

2320213دیکلوفناك21870026دیکلوفناك6

7

آنتی بیوتیک
16779127آموکسی سیلین

آنتی بیوتیک
1858756آموکسی سیلین

1461010سفیکسیم12699968سفیکسیم8

1307001کو آموکسی کالو11691919کو آموکسی کالو9

10

ضد دیابت
382875910متفورمین

ضد دیابت
4539742متفورمین

2095379گلی بنکالمید210020111گلی بنکالمید11

301366گلیکالزید15050412گلیکالزید12

13

ضد افسردگی
158410213نورتریپ تیلین

ویتامین
1380706اسیدفولیک

11224330ویتامین ب 94690514فلئوکسیتین14

1172668فروس سولفات63064515سیتالوپرام15

16

ویتامین
123865016اسیدفولیک

پایین آورنده چربی 
خون

3484244آتورواستاتین

800610جم فیبروزیل109973217فروس سولفات17

115276لواستاتین1104874318ویتامین ب 18

19
پایین آورنده چربی 

خون

307261319آتورواستاتین

ضد افسردگی
1544018نورتریپ تیلین

1084632فلئوکسیتین72125420جم فیبروزیل20

658475سیتالوپرام13432021لواستاتین21

22

آنتی اسید
203806322امپرازول

آنتی اسید
2184353امپرازول

1913946رانیتدین180803523رانیتدین23

89809آلومینیوم هیدروکسید8780524هیدروکسیدآلومینیوم 24

25

ضد تشنج
163632125والپروات سدیم

ضد تشنج
1800033والپروات سدیم

1152978کاربامازپین109102526کاربامازپین26

715326کلونازپام66427427کلونازپام27

28

آنتی هیستامین
83493128لوراتادین

آنتی هیستامین
861210سیتریزین

797621لوراتادین65219429سیتریزین29

367873کتوتیفن28471230هیدروکسی زین30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می20هاي جدول شماره داده

در گروه ، متفورمیندارو، در گروه ضد دیابت ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

اسید دارو ها ویتامیندر گروه، نورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروهسیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکآنتی

در گروه ،امپرازولدارو آنتی اسیددر گروه،آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپاییندر گروه داروئی فولیک، 
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94لوراتادین و در سال دارو 93در سال هیستامینآنتیدر گروه داروئی و موالپروات سدیها دارو ضد تشنج

.ترین دارو بودپرتجویزسیتریزیندارو 

94و 93در سال اصفهان شدگان سازمان بیمه سالمت در استانترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز21جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93دارویی سال ترین اقالم پرتجویزردیف

1MIX DRUG264192711METFORMIN HCL 500 MG -TABLET24791716

2METFORMIN HCL 500 MG -TABLET220470952MIX DRUG18243806

3LOSARTAN POTASSIUM 25 MG -
TABLET

147340953LOSARTAN POTASSIUM 25 MG -
TABLET

15546440

4ASA 80 MG -TABLET145642624ASA 80 MG -TABLET15474271

5ATORVASTATINE 20 MG -TABLET102757205ATORVASTATINE 20 MG -TABLET11142328

6GLIBENCLAMIDE 5 MG -TABLET90052946METOPROLOL TARTRATE 50 MG -
TABLET

9539525

7METOPROLOL TARTRATE 50 MG -
TABLET

87603527GLIBENCLAMIDE 5 MG -TABLET7825434

8DASTMOZD SEMI SOLID WAGE
COMP.(SSWC)>3MATERIAL

67899168LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1 MG -
TABLET

7785715

9LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1 MG -
TABLET

66027029AMLODIPINE BESYLATE 5 MG -
TABLET

7032664

10AMLODIPINE BESYLATE 5 MG -
TABLET

657902110NITROGLYCERIN SR 2.6 MG -TABLET6689018

11NITROGLYCERIN SR 2.6 MG -
TABLET

636717011RANITIDINE 150 MG -TABLET6102073

12RANITIDINE 150 MG -TABLET601529412METRONIDAZOLE 250 MG -TABLET5586225

13CALCIUM D -TABLET540241013OMEPRAZOLE 20 MG -CAPSULE5367603

14VALPROATE SODIUM 200 MG -
TABLET

536327614ADULT COLD -TABLET5297643

15OMEPRAZOLE 20 MG -CAPSULE531555615CALCIUM D -TABLET5093895

16METRONIDAZOLE 250 MG -TABLET526479016VALPROATE SODIUM 200 MG -
TABLET

4953183

17ADULT COLD -TABLET518928717ATORVASTATINE 10 MG -TABLET4447987

18PROPRANOLOL 20  MG418920818LOSARTAN POTASSIUM 50 MG -
TABLET

4368953

19LOSARTAN POTASSIUM 50 MG -
TABLET

417307119VALPROATE SODIUM SR 500 MG -
TABLET

4323826

20ATORVASTATINE 10 MG -TABLET409603420PROPRANOLOL 20  MG4192723

21AMOXICILLIN 500 MG -CAPSULE408544021AMOXICILLIN 500 MG -CAPSULE4129156

22FOLIC ACID 1 MG -TABLET359677422FOLIC ACID 1 MG -TABLET3789331

23PROPRANOLOL HCL 10 -TABLET353112123PROPRANOLOL HCL 10 -TABLET3684578

24CLIDINIUM-C -TABLET323261324CLIDINIUM-C -TABLET3347633

25FERROUS SULFATE-F -TABLET315939825GABAPENTEN 100 -CAPSULE3175103

26GABAPENTEN 100 -CAPSULE283193426FERROUS SULFATE-F -TABLET3124271

27HYDROCHLOROTHIAZIDE 50 MG -
TABLET

280986927HYDROCHLOROTHIAZIDE 50 MG -
TABLET

2978644

28ALPRAZOLAM 0.5 MG -TABLET261630828DASTMOZD SEMI SOLID WAGE
COMP.(SSWC)>3MATERIAL

2690419

29VALPROATE SODIUM SR 500 MG -
TABLET

254299229ALPRAZOLAM 0.5 MG -TABLET2645214

30CAPTOPRIL 25 MG -TABLET253840530CLONAZEPAM 1 MG -TABLET2625350

قلم 29دهد که ترین اقالم داروئی در استان اصفهان نشان میپرتجویزمقایسه 21هاي جدول شماره داده

مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است اما در 94و 93اول این استان در سال پرتجویزداروي 
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CAPTOPRILقرص 93سال  25 MG به قرص 94جایگاه سیم خود را در سالCLONAZEPAM 1 MG

هاي استان اصفهان این است که اقالم نکته قابل توجه در داده.خارج شده استپرتجویزو از سی قلم. داده است

اند در حالیکه در در سی قلم اول قرار گرفته94و 93هاي دارویی ترکیبی و دستمزد داروهاي ترکیبی در سال

.هاي دیگر چنین اتفاقی نیفتاده استهیچکدام از استان

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان اصفهان در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز22جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%6631410716/0فشارخونضد 1%6315689515/0ضد فشارخون1

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنها2
ضدتب

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنها390085929/0%2
ضدتب

398563519/0%

%380568439/0ضد دیابت3%350238528/0ضد دیابت3

%217299945/0پایین آورنده چربی خون4%204837775/0آنتی بیوتیک4

%212958115/0آنتی بیوتیک5%204765595/0خونپایین آورنده چربی5

%163394814/0ویتامین6%152331693/0ویتامین6

%157246543/0ضد تشنج7%141151903/0ضد تشنج7

%137286653/0ضد افسردگی8%131243243/0ضد افسردگی8

%120123142/0آنتی اسید9%118180842/0آنتی اسید9

%103460762/0وازودیالتور10%103433772/0وازودیالتور10

فراوانی را که در استان اصفهان بیشترینگروه داروئی 10دهد که از نشان می22هاي جدول شماره داده

در اولگروهبه ترتیب چهارضد دیابتو هابیوتیکآنتی، هامسکن، ضد فشارخونهاي داروئی اند گروهداشته

در . جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال بعدي گروه داروئی شش هستند94و 93سال 

گروه فوق تعلق 10به فراوانی نسبی داروهادرصد 61جمعاً 94درصد و در سال 1/62در مجموع 93سال

.گرفته است
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شدگان سازمان بیمه سالمت در استان اصفهان در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمهئی دههاي داروترین اقالم از گروهپرتجویز23جدول شماره 
94و 93

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

1

ضد فشارخون
192017931لوزارتان پتاسیم

ضد فشارخون
20674408لوزارتان پتاسیم

9546193متوپرولول سوکسینات87619952متوپرولول سوکسینات2

8553711پروپرانولول85018763پروپرانولول3

ضد (مسکنها4
التهاب، ضد درد، 

ضدتب

ضد (مسکنها147979464آ اس آ
التهاب، ضد درد، 

ضدتب

15642858آ اس آ

7778836استامینوفن71677685استامینوفن5

5156773دیکلوفناك53912126دیکلوفناك6

7

ضد دیابت
225318347متفورمین

ضد دیابت
25578659متفورمین

7825434گلی بنکالمید90052948گلی بنکالمید8

2070256گلیکالزید12459919پیوگلیتازون9

10

آنتی بیوتیک
478958610آموکسی سیلین

پایین آورنده 
چربی خون

17726885آتورواستاتین

1678181جم فیبروزیل264659111سفیکسیم11

967316لواستاتین247452412کو آموکسی کالو12

13
پایین آورنده 

چربی خون

1624102313آتورواستاتین

آنتی بیوتیک
4838930آموکسی سیلین

2793441سفیکسیم184487714جم فیبروزیل14

2613894کو آموکسی کالو114094615لواستاتین15

16

ویتامین
515661016فروس سولفات

ویتامین
5022334فروس سولفات

4612724اسیدفولیک430236717اسیدفولیک17

13271896ویتامین ب 1284748018ویتامین ب 18

19

ضد تشنج
791225419والپروات سدیم

ضد تشنج
9282685والپروات سدیم

3556056کلونازپام338577320کلونازپام20

2469447کاربامازپین241622421کاربامازپین21

22

ضد افسردگی
327520022فلئوکسیتین

ضد افسردگی
3325843فلئوکسیتین

2989507نورتریپ تیلین296913423نورتریپ تیلین23

2664120سیتالوپرام251446424سیتالوپرام24

25

آنتی اسید
613494925رانیتدین

آنتی اسید
6274844رانیتدین

5367603امپرازول531555626امپرازول26

317379آلومینیوم هیدروکسید31620427آلومینیوم هیدروکسید27

28

وازودیالتور
908858328نیترو گلیسرین

وازودیالتور
9220910نیترو گلیسرین

419021پنتوکسی فیلین46063729پنتوکسی فیلین29

272541ایزوسورباید دي نیترات30528130ایزوسورباید دي نیترات30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می23هاي جدول شماره داده

در گروه ، دارو متفورمین، در گروه ضد دیابت ASAدارو ) التهاب، ضد درد، ضدتبضد (هامسکن

در گروه،آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپاییندر گروه داروئی سیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکآنتی
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ها داروافسردگیضد در گروه،والپروات سدیمها دارو در گروه ضد تشنجاسید فولیک،دارو ها ویتامین

ترین پرتجویزنیترو گلیسریندارو وازودیالتوردر گروه داروئی و ،رانیتدیندارو آنتی اسید، در گروهفلئوکسیتین

. دارو بود

94و 93در سال البرز شدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز24جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab49783761METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab6133403

2ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID)
80 mg -EC  Tab

35580842ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID)
80 mg -EC  Tab

4165957

3LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -
F. C. Tab

34946633LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -F.
C. Tab

4126602

4ATORVASTATINE 20mg -Tab27454864ATORVASTATINE 20mg -Tab3092910

5METOPROLOL  TARTRARE 50 mg
-Tab

21149745METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -
Tab

2470850

6GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored
Tab

19728506LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg
-Tab

1949542

7LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1
mg -Tab

15722007GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab1859650

8CALCIUM - D -FC  Tab15646398METRONIDAZOLE 250 mg -Tab1824052

9METRONIDAZOLE 250 mg -Tab15253419COLCHICINE 1 mg -Tab.1734509

10AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5
mg -Tab

140905210CALCIUM - D -FC  Tab1732963

11ADULT COLDE -Tab136926411AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5
mg -Tab

1627829

12NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab134881312ADULT COLDE -Tab1582307

13PROPRANOLOL  HCL 10  mg -FC
Tab

121096513NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab1556369

14RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC
Tab

116546514PROPRANOLOL  HCL 10  mg -FC
Tab

1425295

15VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL)
300 mg -Tab

116117415VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL)
300 mg -Tab

1345106

16AMOXICILLIN 500 mg -Cap112507316AMOXICILLIN 500 mg -Cap1318665

17OMEPRAZOLE 20 mg -Cap112405217FOLIC  ACID 1 mg -Tab1298163

18FOLIC  ACID 1 mg -Tab109287618RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC
Tab

1281436

19ATORVASTATINE 10mg -Tab103087219OMEPRAZOLE 20 mg -Cap1195376

20CLIDINIUM-C -SC  Tab92922620ATORVASTATINE 10mg -Tab1162741

21LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -
Tab

87076521CLIDINIUM-C -SC  Tab1064091

22FLUOXETINE  (AS  HCL) 20 mg -
Cap

82184922LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -
Tab

1033010

23ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.82075923CEPHALEXIN 500 mg -Cap921748

24VALPROATE  SODUIM 200  mg -EC
Tab

77159824FLUOXETINE  (AS  HCL) 20 mg -
Cap

914361

25CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab75136525ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.872489

26CHLOR DIAZEPOXIDE 5 mg -
Coated  Tab

73608426ATORVASTATINE 40mg -Tab868341

27CEPHALEXIN 500 mg -Cap73312727CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab862950

28NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg -Tab72987428VALPROATE  SODUIM 200  mg -EC
Tab

835540

29ATORVASTATINE 40mg -Tab69827929GLICLAZIDE 80 mg -Scored.Tab815981

30PREDNISOLONE 5 mg -Tab69271330CHLOR DIAZEPOXIDE 5 mg -Coated
Tab

808312
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قلم 28دهد که ترین اقالم داروئی در استان البرز نشان میپرتجویزمقایسه 24هاي جدول شماره داده

ر رتبه متفاوت است اما در مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظ94و 93اول این استان در سال پرتجویزداروي 

NITROGLYCERIN SRدو قرص 93سال  6.4 mg وPREDNISOLONE 5 mg 30و 28که در جایگاه

COLCHICINEبه دو قرص94قرار داشتند جاي خود را در سال  1 mgوGLICLAZIDE 80 mg -

Scoredو نکته قابل توجه اینکه قرص . انددادهCOLCHICINE 1 mg قلم اول نبوده 30جزو 93که در سال

.است ترین اقالم رسیده پرتجویز9به رتبه 94با یک جهش در سال 

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان البرز در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز25جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%1725530316/0ضد فشارخون1%1503519416/0ضد فشارخون1

%1106897710/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%933141910/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%100482249/0ضد دیابت3%83762959/0ضد دیابت3

%76494267/0آنتی بیوتیک4%64470267/0آنتی بیوتیک4

%62840025/0پایین آورنده چربی خون5%55757186/0پایین آورنده چربی خون5

%59212125/0ویتامین6%48414435/0ویتامین6

%42211803/0ضد افسردگی7%37440724/0ضد افسردگی7

%28437472/0ضد تشنج8%24766712/0وازودیالتور8

%26994992/0وازودیالتور9%24590272/0ضد تشنج9

%26065932/0آنتی اسید10%24014472/0آنتی اسید10

فراوانی را که در استان البرز بیشترینگروه داروئی 10دهد که از نشان می25هاي جدول شماره داده

درصد 61جمعاً 94درصد و در سال 63در مجموع 93در سال. مشابهندکامالً 94و 93در سال اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به فراوانی نسبی داروها 
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شدگان سازمان بیمه سالمت در استان البرز گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز26جدول شماره 
94و 93در سال 

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93سال نام دارو93گروه داروئی سال ردیف

1
ضد فشارخون

43773051لوزارتان پتاسیم
ضد فشارخون

5213758لوزارتان پتاسیم

2472346متوپرولول سوکسینات21201452متوپرولول سوکسینات2

2276981پروپرانولول19870483پروپرانولول3

4
ضد التهاب، (مسکنها

ضد درد، ضدتب

36446404آ اس آ
ضد التهاب، (مسکنها

ضد درد، ضدتب

4244291آ اس آ

2251726استامینوفن17884825استامینوفن5

1368245دیکلوفناك11297126دیکلوفناك6

7
ضد دیابت

51394087متفورمین
ضد دیابت

6387030متفورمین

1859650گلی بنکالمید19728508گلی بنکالمید8

815981گلیکالزید4242949گلیکالزید9

10

آنتی بیوتیک
125488410آموکسی سیلین

آنتی بیوتیک
1454630آموکسی سیلین

1195767سفیکسیم105147411سفیکسیم11

955231سفالکسین77043812کو آموکسی کالو12

13
آورنده چربی پایین
خون

447463713آتورواستاتین
پایین آورنده چربی 

خون

5123992آتورواستاتین

619607جم فیبروزیل59448014جم فیبروزیل14

265508فنوفیبرات19910415فنوفیبرات15

16

ویتامین
151644916اسیدفولیک

ویتامین
1811682اسیدفولیک

11555526ویتامین ب 1131427217ویتامین ب 17

1385420فروس سولفات114474418فروس سولفات18

19

ضد افسردگی
117024319فلئوکسیتین

ضد افسردگی
1296467فلئوکسیتین

879965نورتریپ تیلین84786320نورتریپ تیلین20

782482سیتالوپرام71352321سیتالوپرام21

22

وازودیالتور
213580522نیترو گلیسرین

وازودیالتور
2351965نیترو گلیسرین

151243ایزوسورباید دي نیترات15325823ایزوسورباید دي نیترات23

87059پنتوکسی فیلین7765624پنتوکسی فیلین24

25

ضد تشنج
107189525والپروات سدیم

ضد تشنج
1259340والپروات سدیم

780510کلونازپام68447326کلونازپام26

762924کاربامازپین66881427کاربامازپین27

28
آنتی اسید

120622328رانیتدین
آنتی اسید

1336100رانیتدین

1195376امپرازول112405229امپرازول29

55758آلومینیوم هیدروکسید5651930آلومینیوم هیدروکسید30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می26هاي جدول شماره داده

در گروه ، دارو متفورمین، در گروه ضد دیابت ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

در گروه،آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپایینسیلین، در گروه داروئی ها دارو آموکسیبیوتیکآنتی

نیترو دارو وازودیالتوردر گروه داروئی ، فلئوکسیتینها داروضد افسردگیدر گروهاسید فولیک،دارو ها ویتامین

. ترین دارو بودپرتجویزرانیتدیندارو آنتی اسیددر گروهو والپروات سدیمها دارو در گروه ضد تشنج،گلیسرین

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


77

94و 93در سال ایالمشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز27جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METRONIDAZOLE 250 mg -Tab16820881METRONIDAZOLE 250 mg -Tab1536242

2ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID)
80 mg -EC  Tab

13958402ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg -
EC  Tab

1453249

3RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC
Tab

13909223METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab1446949

4METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab13259634RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC  Tab1311790

5AMOXICILLIN 500 mg -Cap12040885LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -F. C.
Tab.

1133314

6LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -
F. C. Tab.

10640686AMOXICILLIN 500 mg -Cap1101434

7ATORVASTATINE 20 mg -Tab.10555967ATORVASTATINE 20 mg -Tab.1091325

8AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

9886148GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab943983

9GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored
Tab

9799549METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab936045

10CLIDINIUM-C -SC  Tab94238110ADULT COLDE -Tab802672

11ADULT COLDE -Tab87753011OMEPRAZOLE 20 mg -Cap793579

12METOPROLOL  TARTRARE 50 mg
-Tab

86106312CLIDINIUM-C -SC  Tab788320

13OMEPRAZOLE 20 mg -Cap81407813NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab603206

14CEFIXIME 400 mg -Scored  FC Tab61393714BISMUTH SUB CITRATE 120 mg -Tab.583357

15CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab60768715CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab558598

16NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab60384016AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab552628

17ACETAMINOPHEN CODEEN58624617CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab543228

18CALCIUM - D -FC  Tab55581318ACETAMINOPHEN CODEEN539209

19PROPRANOLOL  HCL 10  mg -FC
Tab

51638719DICLOFENAC SODIUM  S.R 100 mg -Tab.507527

20AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5
mg -Tab

50412420FOLIC  ACID 1 mg -Tab486035

21FOLIC  ACID 1 mg -Tab50332921CALCIUM - D -FC  Tab485591

22DICLOFENAC SODIUM  S.R 100 mg
-Tab.

49675422PROPRANOLOL  HCL 10  mg -FC  Tab449858

23BISMUTH SUB CITRATE 120 mg -
Tab.

48556123LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -Tab449088

24CETIRIZINE HCL 10 mg -F. C. Tab.44614924CETIRIZINE HCL 10 mg -F. C. Tab.444019

25LORATADINE 10 mg -Scored Tab.44418425LORATADINE 10 mg -Scored Tab.418852

26CIPROFLOXACIN  (AS HCL) 500
mg -FC  Tab

44095526CIPROFLOXACIN  (AS HCL) 500 mg -FC
Tab

404127

27CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab44060427CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab386609

28CEPHALEXIN 500 mg -Cap41371228CEPHALEXIN 500 mg -Cap378069

29VALPROATE  SODUIM 200  mg -EC
Tab

40349529VALPROATE  SODUIM 200  mg -EC  Tab377939

30GEMFIBROZIL 300 mg -Cap39448230FAMOTIDINE 40 mg -FC  Tab361885

قلم 28دهد که ترین اقالم داروئی در استان ایالم نشان میپرتجویزمقایسه 27هاي جدول شماره داده

مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است اما در 94و 93اول این استان در سال پرتجویزداروي 

AZITHROMYC250 mکپسولدو 93سال  IN (AS EIHYDRATE) gوGEMFIBROZIL 300 mg که
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LEVOTHYROXINE SODIUMبه دو قرص94قرار داشتند جاي خود را در سال 30و 8در جایگاه  0.1

mgوFAMOTIDINE 40 mg -FCاندداده.

AZITHROMYCIN (AS EIHYDRATE)کپسولو نکته قابل توجه اینکه  250 mg 93که در سال

اول خارج پرتجویزبا عدم اقبال پزشکان مواجه شده و از سی قلم 94بوده در سال اقالم تجویزي 8در رتبه 

.شده است

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان ایالم در سال تجویز شده در نسخ بیمهترین گروه داروئیپرتجویز28جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%676329413/0ضد فشارخون1%570882012/0ضد فشارخون1

%608478212/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%545924712/0آنتی بیوتیک2

%515693610/0آنتی بیوتیک3%541970212/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3

%30077626/1ضد دیابت4%24686515/0ضد دیابت4

%25305255/1آنتی اسید5%22731285/0آنتی اسید5

%23696314/0پایین آورنده چربی خون6%20595384/0ویتامین6

%23114984/0ویتامین7%20158424/0پایین آورنده چربی خون7

%18571933/0ضد آمیب8%17260163/0ضد آمیب8

%17585523/0ضد افسردگی9%16638983/0آنتی هیستامین9

%17436193/0آنتی هیستامین10%16009093/0ضد افسردگی10

فراوانی را بیشترینکه در استان ایالم گروه داروئی 10دهد که از نشان می28هاي جدول شماره داده

63جموع در م93در سال. بندي متفاوت استاما جایگاه آنها از نظر رتبهمشابهند94و 93در سال اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به فراوانی نسبی داروهارصد د1/63جمعاً 94درصد و در سال 

تواند مورد استان ایالم قابل تأمل است و میپرتجویزگروه 10ورود گروه داروئی ضد آمیب در جمع 

.توجه باشد
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93در سال استان ایالمشدگان سازمان بیمه سالمت در تجویز شده در نسخ بیمهگانه دهداروئی هاياقالم از گروهترین پرتجویز29جدول شماره 
94و 

94سال فراوانی 94نام دارو سال 94دارویی سال گروه ردیف93سال فراوانی 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

1
ضد فشارخون

12051081لوزارتان پتاسیم

ضد فشارخون
1553957لوزارتان پتاسیم

1078132متوپرولول سوکسینات8611792متوپرولول سوکسینات2

885236پروپرانولول8265383پروپرانولول3

4

آنتی بیوتیک
12828904آموکسی سیلین

ضد التهاب، (مسکنها
ضد درد، ضدتب

1732485آ اس آ

1270576استامینوفن10317175آزیترومایسین5

998586دیکلوفناك8111556سفیکسیم6

7
ضد التهاب، (مسکنها

ضد درد، ضدتب

14249417آ اس آ
آنتی بیوتیک

1379276آموکسی سیلین

837648سفیکسیم11370328استامینوفن8

552638کو آموکسی کالو9002389دیکلوفناك9

10

ضد دیابت
132875310متفورمین

ضد دیابت
1683606متفورمین

1075088گلی بنکالمید97995411گلی بنکالمید11

120883پیوگلیتازون6561412پیوگلیتازون12

13

آنتی اسید
141531513رانیتدین

آنتی اسید
1539317رانیتدین

926144امپرازول81407814امپرازول14

55104آلومینیوم هیدروکسید3528715آلومینیوم هیدروکسید15

16

ویتامین
68567816اسیدفولیک

پایین آورنده چربی 
خون

1810305آتورواستاتین

413082جم فیبروزیل58886417فروس سولفات17

83955لواستاتین135573718ویتامین ب 18

19
پایین آورنده چربی 

خون

147899419آتورواستاتین

ویتامین
777348اسیدفولیک

631620فروس سولفات39955920فیبروزیلجم 20

1399536ویتامین ب 8705021لواستاتین21

22

ضد آمیب
169683422مترونیدازول

ضد آمیب
1819308مترونیدازول

32290یدوکینول2370423یدوکینول23

5595فورازولیدون547924فورازولیدون24

25

آنتی هیستامین
57845825سیتریزین

ضد افسردگی
423782نورتریپ تیلین

310766فلئوکسیتین44525126لوراتادین26

299872سیتالوپرام19071427آنتی هیستامین دکونژستان27

28

ضد افسردگی
42745728نورتریپ تیلین

آنتی هیستامین
619362سیتریزین

493574لوراتادین30699629فلئوکسیتین29

164410آنتی هیستامین دکونژستان25188430سیتالوپرام30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می29هاي جدول شمارهداده

در گروه ضد سیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکدر گروه آنتی، ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

در گروه داروئی اسید فولیک،دارو ها ویتامیندر گروه، رانیتدیندارو آنتی اسیددر گروه، متفورمیندارو دیابت 

آنتی در گروه ،مترونیدازولدارو هاضد آمیبدر گروه داروئی ،آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپایین

. ترین دارو بودپرتجویزتیلیننورتریپ ها داروضد افسردگیدر گروهو سیتریزیندارو هاهیستامین
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94و 93در سال بوشهرشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز30جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500  MG -F. C. TAB19842171METFORMIN  HCL 500  MG -F. C. TAB2218411

2ASA(ACETYLSALICYLIC ACID) 80
MG -E. C. TAB.

16681672ASA(ACETYLSALICYLIC ACID) 80
MG -E. C. TAB.

1887490

3GLIBENCLAMIDE 5 MG -
SCORED.TAB

12955393ATORVASTATINE 20MG -TAB1381569

4ATORVASTATINE 20MG -TAB12191904GLIBENCLAMIDE 5 MG -
SCORED.TAB

1305805

5LOSARTAN  POTASSIUM 25  MG -F. C.
TAB

10690915LOSARTAN  POTASSIUM 25  MG -F. C.
TAB

1126616

6METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -
TAB.

10041046METOPROLOL TARTRARE 50 MG -
TAB.

1095947

7RANITIDINE(AS  HCL) 150  MG -F .C.
TAB.

9048007RANITIDINE(AS  HCL) 150  MG -F .C.
TAB.

914991

8AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 MG -
TAB

7588538AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 MG -
TAB

854425

9METRONIDAZOLE 250 MG -TAB.7218529LEVOTHYROXINE  SODIUM 0,1MG -
TAB.

827540

10AMOXICILLIN 500 MG -CAP67823710METRONIDAZOLE 250 MG -TAB.747587

11FOLIC  ACID 1 MG -TAB.66784911ADULT COLDE -TAB739871

12ADULT COLDE -TAB65152112AMOXICILLIN 500 MG -CAP728480

13LEVOTHYROXINE SODIUM 0,1MG -
TAB.

64275813CALCIUM-D -F.C TAB651145

14ACETAMINOPHEN CODEINE 300MG-
10MG-TAB

59845514NITROGLYCERIN  SR 2,6 MG -TAB.646479

15CALCIUM-D -F.C TAB57977615ACETAMINOPHEN CODEINE 300MG-
10MG-TAB

645086

16NITROGLYCERIN  SR 2,6 MG -TAB.57835116FOLIC  ACID 1 MG -TAB.632437

17FERROUS  SULFATE EQTO 50 MG  FE
-F .C. TAB.

53822717FERROUS  SULFATE EQTO 50 MG  FE
-F .C. TAB.

566319

18CLIDINIUM-C -S.C.TAB.52665318ATORVASTATINE 40MG -TAB554356

19VALPROATE  SODUIM 200  MG -E .C.
TAB.

50774719VALPROATE  SODUIM 200  MG -E .C.
TAB.

540483

20CAPTOPRIL 25 MG -SCORED TAB.49884520CLIDINIUM-C -S.C.TAB.520638

21ATORVASTATINE 40MG -TAB47520121OMEPRAZOLE 20 MG -CAP.497280

22OMEPRAZOLE 20 MG -CAP.43880622CAPTOPRIL 25 MG -SCORED TAB.461384

23CEPHALEXIN 500 MG -CAP. /SCORED
COATED TAB

36669423CEPHALEXIN 500 MG -CAP. /SCORED
COATED TAB

390115

24PROPRANOLOL  HCL 20  MG -TAB35992924FOLIC  ACID 5  MG -TAB.389232

25CARBAMAZEPINE 200 MG -SCORED
TAB.

32679425PROPRANOLOL  HCL 20  MG -TAB358176

26CEFIXIME 400 MG -SCORED F .C TAB32602726CO-AMOXICLAV 625 -F.C.TAB.354869

27PREDNISOLONE 5  MG -TAB.32506327CETIRIZINE 2HCL 10 MG -F . C.TAB.348282

28CO-AMOXICLAV 625 -F.C.TAB.32069228PREDNISOLONE 5 MG -TAB.342290

29NITROGLYCERIN  SR 6,4 MG -TAB.31293429GEMFIBROZIL 300 MG -CAP.341388

30CETIRIZINE 2HCL 10 MG -F . C.TAB.31247630CEFIXIME 400 MG -SCORED F .C TAB331819

قلم از 8دهد که ترین اقالم داروئی در استان بوشهر نشان میپرتجویزمقایسه 30هاي جدول شماره داده

از نظر رتبه متفاوت مشابه اما قلم دیگر 20مشابهند و 94و 93اول این استان در سال پرتجویزقلم داروي 30

CARBAMAZEPINEدو قرص 93سال در .است 200 MG -SCOREDوNITROGLYCERIN SR 6,4
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MG داروبه دو 94جاي خود را در سالFOLIC ACID 5 MG -TABوGEMFIBROZIL 300 MG -CAP

.اندداده

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان بوشهر در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز31جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93سال فراوانی 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%657582815/1ضد فشارخون1%608157415/1ضد فشارخون1

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنها2
ضدتب

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنها518531112/0%2
ضدتب

551375912/0%

%41150989/0ضد دیابت3%36876759/0ضد دیابت3

%31398537/0آنتی بیوتیک4%30026267/0آنتی بیوتیک4

%27255516/0پایین آورنده چربی خون5%23795635/0پایین آورنده چربی خون5

%22835805/0ویتامین6%20807505/0ویتامین6

%16959383/0ضد افسردگی7%14934403/0ضد افسردگی7

%14753683/0آنتی اسید8%13987223/0آنتی اسید8

%12000092/0ضد تشنج9%11297912/0ضد تشنج9

%11309502/0آنتی سایکوز10%10774872/0آنتی سایکوز10

فراوانی را که در استان بوشهر بیشترینگروه داروئی 10دهد که از نشان می31هاي جدول شماره داده

درصد 1/64جمعاً 94درصد و در سال 1/63در مجموع 93در سال. مشابهندکامالً 94و 93در سال اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به فراوانی نسبی داروها
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سازمان بیمه سالمت در استان بوشهر در سال شدگان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز32جدول شماره 
94و 93

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

1447133لوزارتان پتاسیمضد فشارخون13341441لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

1103547متوپرولول سوکسینات10058152متوپرولول سوکسینات2

854425آملودیپین7588533آملودیپین3

ضد التهاب، (مسکنها4
ضد درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها17669644آ اس آ
ضد درد، ضدتب

1972839آ اس آ

1231860استامینوفن10996955استامینوفن5

651214دیکلوفناك6737616دیکلوفناك6

2221071متفورمینضد دیابت19864077متفورمینضد دیابت7

1305805گلی بنکالمید12955398گلی بنکالمید8

227769پیوگلیتازون1660639پیوگلیتازون9

774841آموکسی سیلینبیوتیکآنتی72640510آموکسی سیلینبیوتیکآنتی10

432790سفیکسیم43535811سفیکسیم11

420872کو آموکسی کالو37999512سفالکسین12

پایین آورنده چربی 13
خون

پایین آورنده چربی 193062013آتورواستاتین
خون

2209861آتورواستاتین

370561جم فیبروزیل32815814جم فیبروزیل14

56800فنوفیبرات4018315فنوفیبرات15

1021669اسیدفولیکویتامین93962516اسیدفولیکویتامین16

814329فروس سولفات73988617فروس سولفات17

129230هماتینیک14689418هماتینیک18

474331نورتریپ تیلینضد افسردگی46726019نورتریپ تیلینضد افسردگی19

254618ایمی پرامین22323420فلئوکسیتین20

243298فلئوکسیتین21870321ایمی پرامین21

927357رانیتدینآنتی اسید91783422رانیتدینآنتی اسید22

497280امپرازول43880623امپرازول23

42632آلومینیوم هیدروکسید3459924آلومینیوم هیدروکسید24

597093سدیموالپروات ضد تشنج54586425والپروات سدیمضد تشنج25

331277کاربامازپین32775426کاربامازپین26

255161کلونازپام23632627کلونازپام27

266070ریسپریدونآنتی سایکوز23780528ریسپریدونآنتی سایکوز28

186942پرفنازین19833429پرفنازین29

160011کلرپرومازین16707330کربنات لیتیوم30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می32هاي جدول شماره داده

ها بیوتیکدر گروه آنتی،دارو متفورمیندر گروه ضد دیابت ، ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن
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ها دارو اسید ، در گروه ویتامینآتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپاییندر گروه داروئی سیلین، دارو آموکسی

، در گروه داروئی ضد رانیتدیندر گروه آنتی اسید دارو ، نورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروهفولیک، 

. ترین دارو بودپرتجویزریسپریدوندارو سایکوزآنتیدر گروه و والپروات سدیمدارو تشنج

در سایکوزآنتیها وها، ضد تشنجهاي دارویی ضد افسردگیفراوانی گروهنکته قابل توجه این است که 

.استان بوشهر برخالف سایر نقاط کشور باال است
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94و 93در سال تهرانشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز33جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93دارویی سال ترین اقالم پرتجویزردیف

1PIOGLITAZONE 15MG -TAB438417931PIOGLITAZONE 15MG -TAB80929019

2METFORMIN HCL 500 MG -FC  TAB364808732METFORMIN  HCL 500 MG -FC  TAB40799313

3ASA (ACETYL SALICYLIC ACID)
80MG -EC TAB

275298723ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -EC  TAB

29465480

4LOSARTAN  POTASSIUM 25 MG -FC
TAB

255432184LOSARTAN  POTASSIUM 25 MG -FC
TAB

27061589

5ATORVASTATINE 20 MG -TAB212331215ATORVASTATINE 20 MG -TAB21817606

6METOPROLOL TARTRARE 50 MG -
TAB

146122156METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -TAB16090456

7CALCIUM - D -FC TAB143459087LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 MG -
TAB

13614231

8GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED
TAB

134324348CALCIUM - D -FC  TAB13553173

9LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1 MG -
TAB

118822119AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 MG -
TAB

11622692

10AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 MG
-TAB

1095678210GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED  TAB11616543

11NITROGLYCERIN SR 2.6 MG -TAB1027624911VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300 MG
-TAB

11094838

12ATORVASTATINE 10MG -TAB1020202012NITROGLYCERIN  SR 2.6 MG -TAB10806781

13VITAMIN B1(THIAMINE HCL)300
MG -TAB

1003217613ATORVASTATINE 10 MG -TAB10326532

14PROPRANOLOL HCL 10 MG -FC TAB969715814PROPRANOLOL  HCL 10  MG -FC  TAB10230917

15OMEPRAZOLE 20 MG -CAP904896415METRONIDAZOLE 250 MG -TAB9937986

16METRONIDAZOLE 250 MG -TAB874675716ADULT COLD -TAB9425276

17ADULT COLD-TAB842059817OMEPRAZOLE 20 MG -CAP9263244

18FOLIC  ACID 1MG -TAB780529518FOLIC ACID 1 MG -TAB8651044

19RANITIDINE (AS  HCL)150 MG -FC
TAB

777028119AMOXICILLIN 500 MG -CAP8299734

20AMOXICILLIN 500 MG -CAP765403920RANITIDINE  (AS  HCL) 150 MG -FC
TAB

8172230

21PREDNISOLONE 5 MG -TAB633063921GLICLAZIDE 80 MG -SCORED TAB6918635

22CLIDINIUM-C -SC TAB616208322CLIDINIUM-C -SC  TAB6724230

23ATENOLOL 50 MG -SCORED  TAB610418823PREDNISOLONE 5 MG -TAB6663569

24NITROGLYCERIN SR 6.4 MG -TAB580951424CHLOR DIAZEPOXIDE 5 MG -COATED
TAB

5947668

25ALPRAZOLAM 0.5 MG -SCORED
TAB

576527625PROPRANOLOL  HCL 20 MG -TAB5919505

26VALPROATE SODUIM 200MG -EC
TAB

559472826VALPROATE  SODUIM 200  MG -EC
TAB

5835693

27CHLOR DIAZEPOXIDE 5 MG -
COATED  TAB

550804427ALPRAZOLAM 0.5 MG -SCORED  TAB5816382

28PROPRANOLOL HCL 20 MG -TAB544723828NITROGLYCERIN  SR 6.4 MG -TAB5583221

29FLUOXETINE (AS HCL) 20 MG -CAP517754429ATENOLOL 50 MG -SCORED  TAB5446055

30CAPTOPRIL 25MG -SCORED TAB485206430ATORVASTATINE 40 MG -TAB5436028

ATORVASTATINE 40MG -TAB4813286FLUOXETINE  (AS  HCL) 20 MG -CAP5388758

قلم از 7دهد که نشان میانهرتترین اقالم داروئی در استان پرتجویزمقایسه 33هاي جدول شماره داده

قلم دیگر مشابه اما از نظر رتبه متفاوت 22مشابهند و 94و 93اول این استان در سال پرتجویزقلم داروي 30
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CAPTOPRILقرص93در سال . است 25MG قرصبه 94جاي خود را در سالGLICLAZIDE 80 MG

.استداده

94و 93در سال تهرانشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز34جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%14855582612/0ضد دیابت1%1147228518/0ضد فشارخون1

%12176228310/0ضد فشارخون2%1036640597/0ضد دیابت2

%728536986/0التهاب، ضد درد، ضدتبضد (مسکنها3%671692924/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3

%448140603/0پایین آورنده چربی خون4%437733793/0پایین آورنده چربی خون4

%436911463/0آنتی بیوتیک5%394326882/0آنتی بیوتیک5

%409333763/0ویتامین6%367646952/0ویتامین6

%254478192/0افسردگیضد 7%235471031/0ضد افسردگی7

%198298721/0ضد تشنج8%195881121/0وازودیالتور8

%196371261/0وازودیالتور9%184114901/0ضد تشنج9

%181828231/0آنتی اسید10%174723441/0آنتی اسید10

فراوانی را بیشترینتهرانکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می34هاي جدول شماره داده

. بندي متفاوت استمشابهند اما جایگاه آنها از نظر رتبه94و 93در سال اند داشته
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93در سال تهراناستان شدگان سازمان بیمه سالمت در تجویز شده در نسخ بیمهگانه دهداروئی هاياقالم از گروهترین پرتجویز35جدول شماره 
94و 

94سال فراوانی 94نام دارو سال 94دارویی سال گروه ردیف93سال فراوانی 93نام دارو سال 93داروئی سال گروه ردیف

82097949پیوگلیتازونضد دیابت303108701لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

43083457متفورمین166168332پروپرانولول2

11616543بنکالمیدگلی 146215923متوپرولول سوکسینات3

33004177لوزارتان پتاسیمضد فشارخون457192024پیوگلیتازونضد دیابت4

17530392پروپرانولول377704955متفورمین5

16106816متوپرولول سوکسینات134324346گلی بنکالمید6

ضد التهاب، (مسکنها7
ضد درد، ضدتب

التهاب، ضد (مسکنها281176617آ اس آ
ضد درد، ضدتب

29992166آ اس آ

13380786استامینوفن116214368استامینوفن8

7130628دیکلوفناك66617739پردنیزولون9

پایین آورنده چربی 10
خون

پایین آورنده چربی 3624842710آتورواستاتین
خون

37580166آتورواستاتین

3520393فیبروزیلجم 388120611جم فیبروزیل11

1811952فنوفیبرات142671812فنوفیبرات12

8715692آموکسی سیلینآنتی بیوتیک803899013آموکسی سیلینآنتی بیوتیک13

6432953سفیکسیم590988614سفیکسیم14

4910011کو آموکسی کالو442276915کو آموکسی کالو15

12759283اسیدفولیکویتامین1144678616اسیدفولیکویتامین16

112153699ویتامین ب 11107905017ویتامین ب 17

8503896فروس سولفات786641918فروس سولفات18

7162116فلئوکسیتینضد افسردگی681127819فلئوکسیتینضد افسردگی19

5267872نورتریپ تیلین498591120نورتریپ تیلین20

4446089سیتالوپرام425081121سیتالوپرام21

9096818والپروات سدیمضد تشنج1647458822نیترو گلیسرینوازودیالتور22

5903509کلونازپام142529123ایزوسورباید دي نیترات23

4451060کاربامازپین67602124دي پیریدامول24

16769485نیترو گلیسرینوازودیالتور825257625سدیموالپروات ضد تشنج25

1241492ایزوسورباید دي نیترات561985626کلونازپام26

635538پنتوکسی فیلین417362827کاربامازپین27

9263244امپرازولآنتی اسید904896428امپرازولآنتی اسید28

8437748رانیتدین797743129رانیتدین29

367719آلومینیوم هیدروکسید35566530آلومینیوم هیدروکسید30

در گروه ضد ،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می35هاي جدول شماره داده

در گروه داروئی ، ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکندر گروه ، پیوگلیتازوندارو دیابت 

دارو ها ویتامیندر گروهسیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکدر گروه آنتی،آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپایین
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در ،نیترو گلیسریندارو وازودیالتورها در گروه داروئی ،فلئوکسیتینها داروضد افسردگیدر گروهاسید فولیک،

. ترین دارو بودپرتجویزامپرازولداروآنتی اسیدگروهدر ووالپروات سدیمدارو ضد تشنج گروه داروئی 

93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان چهارمحال و بختیاري در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز36جدول شماره 
94و 

94فراوانی سال 94اقالم دارویی سال ترین پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف
1METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab27314031METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab2915892

2LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

23520332LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

2528495

3ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID)
80 mg -EC  Tab

21099263ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

2224678

4METRONIDAZOLE 250 mg -Tab14601194METRONIDAZOLE 250 mg -Tab1465733

5RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc
Tab

14072465ATORVASTATINE 20 mg -Tab1450906

6OMEPRAZOLE 20 mg -Cap13089336LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

1362894

7GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab12830117RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc Tab1342635

8NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab12728578NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab1296439

9ATORVASTATINE 20 mg -Tab12639679METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab1291680

10LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg
-Tab

120736010ADULT COLD -Tab1171434

11METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -
Tab

118978911OMEPRAZOLE 20 mg -Cap1150803

12ADULT COLD -Tab118086612GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab1133783

13PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC
Tab

107064313AMOXICILLIN 500 mg -Cap958578

14AMOXICILLIN 500 mg -Cap103980114PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab907147

15VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec
Tab

97366615VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec Tab898564

16CALCIUM - D -FC  Tab83435016AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

874098

17AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5
mg -Tab

78161417CALCIUM - D -FC  Tab786078

18LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -
Tab

72171918LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -Tab721510

19ACETAMINOPHEN CODEINE 300
mg - 10 mg -Tab

71371819CETIRIZINE HCL 10 mg -Fc  Tab668620

20CETIRIZINE HCL 10 mg -Fc  Tab67425020PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab637852

21HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 mg -
Scored  Tab

58688321GABAPENTIN 100 mg -Cap599663

22FOLIC  ACID 1 mg -Tab57747922FOLIC  ACID 1 mg -Tab586341

23ALPRAZOLAM 0.5 mg -Scored  Tab55738323HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 mg -
Scored  Tab

586199

24CLIDINIUM-C -Sc  Tab55128624WAGE COMP ( تعرفھ دستمزد ساخت داروھاي
(ترکیبي -Bulk

569303

25PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab52268425CLIDINIUM-C -Sc  Tab537080

26GABAPENTIN 100 mg -Cap52056826ALPRAZOLAM 0.5 mg -Scored  Tab533492

27CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab51764327DILTIAZEM  HCL 60 mg -Scored  FC
Tab

523921

28TRIAMTERENE - H -Tab49619728ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg -
10 mg -Tab

492148

29DILTIAZEM  HCL 60 mg -Scored  FC
Tab

47506329PREDNISOLONE 5 mg -Tab491718

30PREDNISOLONE 5 mg -Tab47287730TRIAMTERENE - H -Tab487556

استان چهارمحال و بختیاري نشان ترین اقالم داروئی درپرتجویزمقایسه 36هاي جدول شماره داده

مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر 94و 93اول این استان در سال پرتجویزقلم داروي 30قلم از 29دهد که می
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CAPTOPRILقرصدو93رتبه متفاوت است اما در سال  25 mg -Scoredجاي قرار داشت27که در جایگاه

.داد)تعرفه دستمزد ساخت داروهاي ترکیبی(WAGE COMPبه 94خود را در سال 

هاي استان چهارمحال و بختیاري کدهایی وارد شده هاي داروخانهدر ورود دادهو نکته قابل توجه اینکه 

است که براي سیستم پردازشگر اداره کل بیمه سالمت قابل شناسایی نبوده و به عنوان داروي ناشناس گزارش 

.اندشده

و 93در سال چهارمحال و بختیاريشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز37جدول شماره 
94

درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%1065721116/0ضد فشارخون1%1020197116/0ضد فشارخون1

%719154310/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%751050911/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%45814586/0آنتی بیوتیک3%46335067/0آنتی بیوتیک3

%45499006/0ضد دیابت4%43671046/0ضد دیابت4

%25759653/0آنتی اسید5%28033704/0آنتی اسید5

%25714293/0پایین آورنده چربی خون6%23656873/0پایین آورنده چربی خون6

%24212203/0ویتامین7%23301623/0ویتامین7

%23658323/0ضد افسردگی8%22879043/0ضد افسردگی8

%20652783/0ضد تشنج9%20547643/0آنتی هیستامین9

%19463412/0آنتی هیستامین10%20182683/0ضد تشنج10

چهارمحال و بختیاري که در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می37هاي جدول شماره داده

93در سال. استبندي متفاوت مشابهند اما جایگاه آنها از نظر رتبه94و 93در سال اند فراوانی را داشتهبیشترین

.گروه فوق تعلق گرفته است10به فراوانی نسبی داروهادرصد 55جمعاً 94درصد و در سال 59در مجموع 
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چهارمحال و شدگان سازمان بیمه سالمت در استان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز38جدول شماره 
94و 93در سال بختیاري

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

3503097لوزارتان پتاسیمضد فشارخون31864811لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

1619874پروپرانولول17013332پروپرانولول2

1295320متوپرولول سوکسینات11903203سوکسیناتمتوپرولول 3

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنها4
ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها21849144آ اس آ
ضد درد، ضدتب

2294107آ اس آ

1465696استامینوفن16746295استامینوفن5

883860دیکلوفناك9898676دیکلوفناك6

1055546آموکسی سیلینآنتی بیوتیک11589037سیلینآموکسی آنتی بیوتیک7

607979سفیکسیم5499828سفیکسیم8

535262کو آموکسی کالو5117389کو آموکسی کالو9

2961842متفورمینضد دیابت276122110متفورمینضد دیابت10

1133783گلی بنکالمید128301111گلی بنکالمید11

128663گلیکالزید9118312آکاربوز12

1364407رانیتدینآنتی اسید143235213رانیتدینآنتی اسید13

1150803امپرازول130893314امپرازول14

48607آلومینیوم هیدروکسید4908015آلومینیوم هیدروکسید15

آورنده چربی پایین 174608816آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون16
خون

2003695آتورواستاتین

294890جم فیبروزیل30984517جم فیبروزیل17

142448لواستاتین19174918لواستاتین18

766086فروس سولفاتویتامین79111019فروس سولفاتویتامین19

750507اسیدفولیک71720220اسیدفولیک20

1413680ویتامین ب 135080321ویتامین ب 21

630208نورتریپ تیلینضد افسردگی60615822نورتریپ تیلینضد افسردگی22

515229فلئوکسیتین50880223فلئوکسیتین23

437864سیتالوپرام42284524سیتالوپرام24

1220571والپروات سدیمضد تشنج81051225سیتریزینآنتی هیستامین25

409220کلونازپام45843626لوراتادین26

374235کاربامازپین18235327کتوتیفن27

789971سیتریزینآنتی هیستامین116527728والپروات سدیمضد تشنج28

470412لوراتادین39911829کاربامازپین29

166898کتوتیفن39403730کلونازپام30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می38هاي جدول شماره داده

در گروه ضد سیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکدر گروه آنتی،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

دارو آورنده چربی خونپاییندر گروه داروئی ،رانیتیدینداروآنتی اسیددر گروه، متفورمیندارو دیابت 

در گروه ،نورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروه،فروس سولفاتدارو ها ویتامیندر گروه، آتورواستاتین
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ترین دارو پرتجویزوالپروات سدیمدارو ضد تشنج در گروه داروئی وسیتریزیندارو ها هیستامینآنتیداروئی 

. بود

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان خراسان جنوبی در سال تجویز شده در نسخ بیمهترین اقالم داروئی پرتجویز39جدول شماره 
94فراوانی سال 94شایعترین اقالم دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1ASA (ACETYL SALICYLIC ACID)
80MG -EC  TAB

20418981METFORMIN  HCL 500 MG -FC  TAB2334639

2METFORMIN  HCL 500 MG -FC  TAB20203562ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -EC  TAB

2256664

3LOSARTAN  POTASSIUM 25 MG -FC
TAB

14825373LOSARTAN  POTASSIUM 25 MG -FC
TAB

1772484

4ATORVASTATINE 20 MG -TAB12045744ATORVASTATINE 20 MG -TAB1357197

5GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED
TAB

11020065METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -TAB1081763

6RANITIDINE  (AS  HCL) 150 MG -FC
TAB

10981596RANITIDINE  (AS  HCL) 150 MG -FC
TAB

1055414

7METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -
TAB

9563237GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED  TAB1053611

8NITROGLYCERIN  SR 2.6 MG -TAB9082598NITROGLYCERIN  SR 2.6 MG -TAB996655

9AMOXICILLIN 500 MG -CAP8728099AMOXICILLIN 500 MG -CAP915786

10ADULT COLD -TAB83148210ADULT COLD -TAB890391

11CALCIUM - D -FC  TAB70588811CALCIUM - D -FC  TAB883834

12PROPRANOLOL  HCL 10 MG -FC
TAB

68693812PROPRANOLOL  HCL 10 MG -FC  TAB734544

13OMEPRAZOLE 20 MG -CAP65831313AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 MG -
TAB

723287

14AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 MG
-TAB

64258814OMEPRAZOLE 20 MG -CAP660755

15FOLIC  ACID 1 MG -TAB56413515METRONIDAZOLE 250 MG -TAB649173

16GABAPENTIN 100 MG -CAP56060516GABAPENTIN 100 MG -CAP637032

17CAPTOPRIL 25 MG -SCORED  TAB55667317FOLIC  ACID 1 MG -TAB585189

18METRONIDAZOLE 250 MG -TAB54345218FERROUS  SULFATE EQTO 50 MGFE -
FC  TAB

573302

19FERROUS  SULFATE EQTO 50 MGFE
-FC  TAB

52515119CAPTOPRIL 25 MG -SCORED  TAB544603

20ACETAMINOPHEN  CODEINE 300
MG - 10 MG -TAB

50351720ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 MG -
10 MG -TAB

511552

21NOR TRIPTYLINE  (AS  HCL) 10 MG -
FC  SCORED  TAB

48933721LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 MG -
TAB

503611

22CEPHALEXIN 500 MG -CAP39880222NOR TRIPTYLINE  (AS  HCL) 10 MG -FC
SCORED  TAB

502119

23VALPROATE  SODUIM 200 MG -EC
TAB

39164723CEPHALEXIN 500 MG -CAP442228

24ALPRAZOLAM 0.5 MG -SCORED
TAB

39089024VALPROATE  SODUIM 200 MG -EC
TAB

409117

25LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 MG -
TAB

38789925CEFIXIME 200 MG -SCORED  FC  TAB399433

26CEFIXIME 200 MG -SCORED  FC
TAB

36308426CARVEDILOL 6.25 MG -TAB397546

27CEFIXIME 400 MG -SCORED  FC
TAB

36244927CEFIXIME 400 MG -SCORED  FC  TAB391117

28CARBAMAZEPINE 200 MG -SCORED
TAB

35541028ALPRAZOLAM 0.5 MG -SCORED  TAB389002

29ATENOLOL 50 MG -SCORED  TAB34200529CARBAMAZEPINE 200 MG -SCORED
TAB

369106

30TRIAMTERENE - H -TAB33701730ATORVASTATINE 10 MG -TAB366220
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دهد که نشان میخراسان جنوبیترین اقالم داروئی در استان پرتجویزمقایسه 39هاي جدول شماره داده

مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است اما 94و 93اول این استان در سال پرتجویزقلم داروي 28

ATENOLOLقرصدو 93در سال  50 MG -SCORED وTRIAMTERENE - H30و29که در جایگاه

CARVEDILOLبه دو قرص 94قرار داشتند جاي خود را در سال  6.25 MGوATORVASTATINE 10

MGاندداده.

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان خراسان جنوبی در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز40جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%759226416/0ضد فشارخون1%679838615/0ضد فشارخون1

%584953312/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%553997412/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%41235688/0ضد دیابت3%36402008/0ضد دیابت3

%37822248/0آنتی بیوتیک4%35321408/0آنتی بیوتیک4

%27097965/0پایین آورنده چربی خون5%24131145/0پایین آورنده چربی خون5

%24086055/0ویتامین6%20763414/0ویتامین6

%18402243/0ضد افسردگی7%18525484/0آنتی اسید7

%18127243/0آنتی اسید8%17205744/0ضد افسردگی8

%15241293/0وازودیالتور9%14670253/0وازودیالتور9

%12964822/0ضد تشنج10%11971352/0ضد تشنج10

بیشترینخراسان جنوبی که در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می40هاي جدول شماره داده

در 94و 93در سال. بندي متفاوت استمشابهند اما جایگاه آنها از نظر رتبه94و 93در سال اند فراوانی را داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به فراوانی نسبی داروهادرصد 65مجموع 
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استان خراسان جنوبیشدگان سازمان بیمه سالمت در تجویز شده در نسخ بیمهگانه دهداروئی هاياقالم از گروهترین پرتجویز41جدول شماره 
94و 93در سال 

94سال فراوانی 94نام دارو سال 94دارویی سال گروه ردیف93سال فراوانی 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

1949011لوزارتان پتاسیمضد فشارخون16205591لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

1081793متوپرولول سوکسینات9563732متوپرولول سوکسینات2

1016098پروپرانولول9535403پروپرانولول3

ضد التهاب، (مسکنها4
ضد درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها20494614آ اس آ
ضد درد، ضدتب

2263725آ اس آ

1181898استامینوفن11337155استامینوفن5

692381دیکلوفناك6914886دیکلوفناك6

2458641متفورمینضد دیابت20759207متفورمینضد دیابت7

1053611گلی بنکالمید11020068گلی بنکالمید8

223746رپاگلیناید1838769رپاگلیناید9

966289آموکسی سیلینآنتی بیوتیک92110510آموکسی سیلینآنتی بیوتیک10

810835سفیکسیم74759511سفیکسیم11

458796سفالکسین41290012سفالکسین12

پایین آورنده چربی 13
خون

پایین آورنده چربی 175997413آتورواستاتین
خون

2072503آتورواستاتین

273002جم فیبروزیل28250314جم فیبروزیل14

136605سیمواستاتین14461515لواستاتین15

755151اسیدفولیکویتامین69228116اسیدفولیکویتامین16

712369فروس سولفات65842917فروس سولفات17

1458176ویتامین ب 136943018ویتامین ب 18

664328نورتریپ تیلینضد افسردگی110960019رانیتدینآنتی اسید19

387537سیتالوپرام65831320امپرازول20

222309فلئوکسیتین7551921آلومینیوم هیدروکسید21

1069762رانیتدینآنتی اسید64676122نورتریپ تیلینضد افسردگی22

660755امپرازول38249823سیتالوپرام23

71065آلومینیوم هیدروکسید21682324فلئوکسیتین24

1342248نیترو گلیسرینوازودیالتور126343525نیترو گلیسرینوازودیالتور25

114984ایزوسورباید دي نیترات12190926ایزوسورباید دي نیترات26

27283ایزوکسوپرین3087127ایزوکسوپرین27

595589والپروات سدیمضد تشنج52805928والپروات سدیمضد تشنج28

377286کاربامازپین36028029کاربامازپین29

298732کلونازپام28715830کلونازپام30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می41هاي جدول شماره داده

در گروه ، متفورمیندارو در گروه ضد دیابت ،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

در گروه، آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپاییندر گروه داروئی سیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکآنتی

،نورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروهرانیتیدین،داروآنتی اسیددر گروهاسید فولیک،دارو ها ویتامین
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والپروات سدیمدارو ضد تشنج در گروه داروئی ونیترو گلیسریندارو ها وازودیالتوردر گروه داروئی 

. ترین دارو بودپرتجویز

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان خراسان رضوي در سال داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین اقالم پرتجویز42جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500  mg -F. C. Tab214767521METFORMIN  HCL 500  mg -F. C. Tab25110976

2ASA(ACETYLSALICYLIC ACID) 80
mg -E. C. Tab

202676702ASA(ACETYLSALICYLIC ACID) 80 mg -
E. C. Tab

22761743

3LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -F.
C. Tab

142305203LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -F. C.
Tab

16064085

4METOPROLOL TARTRARE 50 mg -
Tab

120715984METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab13375414

5ATORVASTATINE 20mg -Tab112891335ATORVASTATINE 20mg -Tab12895124

6GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored.Tab109390606RANITIDINE(AS  HCL) 150  mg -F .C. Tab11493179

7RANITIDINE(AS HCL) 150  mg -F .C.
Tab.

107657367GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored.Tab10968314

8AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

85488888ADULT COLDE -Tab10044974

9ADULT COLDE -Tab84433809AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab9524496

10AMOXICILLIN 500 mg -Cap778820810AMOXICILLIN 500 mg -Cap8688475

11NITROGLYCERIN  SR 2,6 mg -Tab725473411CALCIUM-D -F.C Tab8046767

12CALCIUM-D -F.C Tab721989012NITROGLYCERIN  SR 2,6 mg -Tab7997604

13OMEPRAZOLE 20 mg -Cap689281013METRONIDAZOLE 250 mg -Tab7359037

14PROPRANOLOL  HCL 10  mg -F .C.
Tab

673176714OMEPRAZOLE 20 mg -Cap7263887

15METRONIDAZOLE 250 mg -Tab641052415PROPRANOLOL  HCL 10  mg -F .C. Tab7210983

16FOLIC  ACID 1 mg -Tab631077816FOLIC  ACID 1 mg -Tab6859087

17CAPTOPRIL 25 mg -Scored Tab.598803717CAPTOPRIL 25 mg -Scored Tab.6234960

18VALPROATE  SODUIM 200  mg -E .C.
Tab

594988418LEVOTHYROXINE  SODIUM 0,1mg -Tab6165424

19Acetaminophen Codein 300mg - 10mg533206019Acetaminophen Codein 300mg - 10mg6117529

20CLIDINIUM-C -S.C.Tab516919420VALPROATE  SODUIM 200  mg -E .C. Tab5942169

21LEVOTHYROXINE  SODIUM 0,1mg -
Tab

483744821CLIDINIUM-C -S.C.Tab5909733

22ATORVASTATINE 10mg -Tab418291922GABAPENTIN 100mg -Cap4847994

23ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab416667123ATORVASTATINE 10mg -Tab4684216

24GABAPENTIN 100mg -Cap408253324VITAMIN B1(THIAMINE  HCL) 300  mg -
Tab

4571023

25FERROUS  SULFATE Eqto 50 mg  Fe -F
.C. Tab

403132725FERROUS  SULFATE Eqto 50 mg  Fe -F
.C. Tab

4422537

26VITAMIN B1(THIAMINE  HCL) 300
mg -Tab

401708226ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab4276134

27PREDNISOLONE 5  mg -Tab387595727CEPHALEXIN 500 mg -Cap4220768

28CITALOPRAM 20mg -Tab375464228PREDNISOLONE 5  mg -Tab4199716

29CEPHALEXIN 500 mg -Cap375235029ATORVASTATINE 40mg -Tab4089903

30CARBAMAZEPINE 200 mg -Scored Tab346555530CITALOPRAM 20mg -Tab3852307

دهد که ي نشان میرضوترین اقالم داروئی در استان خراسان پرتجویزمقایسه 42هاي جدول شماره داده

مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است اما 94و 93اول این استان در سال پرتجویزقلم داروي 29
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CARBAMAZEPINEقرص93در سال  200 mg به 94قرار داشتند جاي خود را در سال 30که در جایگاه

ATORVASTATINEقرص 40 MGداد.

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان خراسان رضوي در سال در نسخ بیمهترین گروه داروئی تجویز شدهپرتجویز43جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%8428623916/0ضد فشارخون1%7620694416/0ضد فشارخون1

%6593674412/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%5890923412/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%420507798/0ضد دیابت3%366877757/0ضد دیابت3

%366464237/0آنتی بیوتیک4%325909356/0آنتی بیوتیک4

%267533815/0آورنده چربی خونپایین 5%238473175/0پایین آورنده چربی خون5

%255623964/0ویتامین6%225608054/0ویتامین6

%201988573/0ضد افسردگی7%186091273/0ضد افسردگی7

%197603083/0آنتی اسید8%184997053/0آنتی اسید8

%147806982/0وازودیالتور9%144119443/1وازودیالتور9

%145808522/0ضد تشنج10%137248162/0ضد تشنج10

بیشترینخراسان رضوي که در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می43هاي جدول شماره داده

1/62جمعاً 94و در سال درصد 1/61در مجموع 93در سال. مشابهند94و 93در سال اند فراوانی را داشته

.فوق تعلق گرفته استگروه 10به فراوانی نسبی داروها 
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شدگان سازمان بیمه سالمت در استان خراسان رضوي گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز44جدول شماره 
94و 93در سال 

94فراوانی سال 94سال نام دارو 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

19660989لوزارتان پتاسیمضد فشارخون171174451لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

13375916متوپرولول سوکسینات120816982متوپرولول سوکسینات2

11466111پروپرانولول106984713پروپرانولول3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها205431124آ اس آ
ضد درد، ضدتب

23007297آ اس آ

13946304استامینوفن119958875استامینوفن5

9952057دیکلوفناك88610086دیکلوفناك6

26097743متفورمینضد دیابت220852257متفورمینضد دیابت7

10968314گلی بنکالمید109390608گلی بنکالمید8

2035903پیوگلیتازون17385859پیوگلیتازون9

9369212آموکسی سیلینآنتی بیوتیک842354910آموکسی سیلینآنتی بیوتیک10

5586113سفیکسیم476478211سفیکسیم11

4400576سفالکسین389675212سفالکسین12

پایین آورنده چربی 1859466213آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون13
خون

21669254آتورواستاتین

1721300جم فیبروزیل178716014سیمواستاتین14

1531328سیمواستاتین168028315جم فیبروزیل15

8698344اسیدفولیکویتامین790245616اسیدفولیکویتامین16

6813656فروس سولفات610569017فروس سولفات17

15417264ویتامین ب 1476749818ویتامین ب 18

4587366سیتالوپرامضد افسردگی449212019سیتالوپرامضد افسردگی19

4011530نورتریپ تیلین364868420نورتریپ تیلین20

3582599فلئوکسیتین337628021فلئوکسیتین21

11654986رانیتدینآنتی اسید1088884022رانیتدینآنتی اسید22

7263887امپرازول689281023امپرازول23

711468آلومینیوم هیدروکسید59741124آلومینیوم هیدروکسید24

10967918نیترو گلیسرینوازودیالتور1030587425نیترو گلیسرینوازودیالتور25

2458431ایزوسورباید دي نیترات273188626ایزوسورباید دي نیترات26

625375ایزوکسوپرین64250927ایزوکسوپرین27

7842882والپروات سدیمضد تشنج724839028والپروات سدیمضد تشنج28

3628092کاربامازپین352941029کاربامازپین29

2881387کلونازپام273161630کلونازپام30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می44هاي جدول شماره داده

در گروه ، متفورمیندارو در گروه ضد دیابت ،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

در گروه، آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپایینسیلین، در گروه داروئی ها دارو آموکسیبیوتیکآنتی

در رانیتیدین،دارواسیدآنتیدر گروه،سیتالوپرامها داروضد افسردگیدر گروهاسید فولیک،دارو ها ویتامین

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


96

والپروات سدیمدارو ضد تشنج در گروه داروئی ونیترو گلیسریندارو ها وازودیالتورگروه داروئی 

. ترین دارو بودپرتجویز

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان خراسان شمالی در سال اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرتجویز45جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

1,781,1961ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

2,027,950

2METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab1,610,3912METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab1,919,435

3OMEPRAZOLE 20 mg -Cap1,438,0363ADULT COLDE -Tab1,619,607

4ADULT COLDE -Tab1,352,5724OMEPRAZOLE 20 mg -Cap1,507,350

5RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC
Tab

1,337,6985RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC  Tab1,403,410

6AMOXICILLIN 500 mg -Cap1,129,8916LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

1,250,533

7LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

1,098,3267AMOXICILLIN 500 mg -Cap1,227,052

8CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab1,041,5798ATORVASTATINE 20 mg -Tab1,175,271

9ATORVASTATINE 20 mg -Tab1,013,6509METRONIDAZOLE 250 mg -Tab1,089,124

10METRONIDAZOLE 250 mg -Tab1,003,73810METOPROLOL TARTRARE 50 mg -Tab1,041,715

11METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -
Tab

961,70211CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab1,035,821

12AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

863,57312AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

972,848

13CALCIUM - D -FC  Tab853,79113ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg -
10 mg -Tab

951,255

14ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg
- 10 mg -Tab

852,39414CALCIUM - D -FC  Tab908,920

15GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab801,35215CLIDINIUM-C -SC  Tab861,523

16CLIDINIUM-C -SC  Tab732,92316GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab812,758

17ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.726,05017NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab802,859

18NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab716,48018CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab754,611

19PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab680,11919LORATADINE 10 mg -Scored  Tab744,189

20LORATADINE 10 mg -Scored  Tab622,82620LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

736,727

21CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab598,75621ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.735,890

22LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

564,07922PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab675,841

23CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab544,72823CEPHALEXIN 500 mg -Cap656,138

24FOLIC  ACID 1 mg -Tab529,25124CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab627,456

25VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC
Tab

528,17425FOLIC ACID 1 mg -Tab603,743

26CEPHALEXIN 500 mg -Cap525,97726FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

543,586

27CAPTOPRIL 50 mg -Scored  Tab479,01627ACETAMINOPHEN   (PARACETAMOL)
325 mg -Tab

527,666

28ACETAMINOPHEN
(PARACETAMOL) 325 mg -Tab

460,55528VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC  Tab512,796

29FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -
FC  Tab

459,60629CAPTOPRIL 50 mg -Scored  Tab505,501

30GABAPENTIN 300 mg -Cap426,59530ACETAMINOPHEN   (PARACETAMOL)
500 mg -Tab

476,154

دهد که ترین اقالم داروئی در استان خراسان شمالی نشان میپرتجویزمقایسه 45هاي جدول شماره داده

مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه 94و 93اول این استان در سال پرتجویزداروي قلم 30از قلم 29
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GABAPENTINکپسول 93متفاوت است اما در سال  300 mg قرار داشت جاي خود را در 30که در جایگاه

ACETAMINOPHENبه قرص 94سال  (PARACETAMOL) 500 mgداد.

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان خراسان شمالی در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز46جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%851167614/0ضد فشارخون1%776711614/0ضد فشارخون1

%815058613/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%733936713/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%57634429/0آنتی بیوتیک3%50262119/0آنتی بیوتیک3

%33079995/0ضد دیابت4%28991055/0آنتی اسید4

%30460785/0آنتی اسید5%28377535/0ضد دیابت5

%25886844/0ویتامین6%22145964/0ویتامین6

%23284033/0پایین آورنده چربی خون7%20532793/0ضد افسردگی7

%20773953/0افسردگیضد 8%20197563/0پایین آورنده چربی خون8

%18159023/1آنتی هیستامین9%15718442/0آنتی هیستامین9

%16418332/0ضد سرماخوردگی10%14843162/0ضد تشنج10

بیشترینخراسان شمالی که در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می46هاي جدول شماره داده

گروه 93در سال .اما جایگاه آنها متفاوت استمشابهند94و 93در سال گروه اول 9اند فراوانی را داشته

60در مجموع 93در سال.اندبه گروه داروهاي سرماخوردگی داده94داروئی ضد تشنج جاي خود را درسال 

.گروه فوق تعلق گرفته است10به فراوانی نسبی داروها1/61جمعاً 94درصد و در سال 
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شدگان سازمان بیمه سالمت در استان خراسان شمالی گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز47ل شماره جدو
94و 93در سال 

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

1753970لوزارتان پتاسیمضد فشارخون15205951کاپتوپریلفشارخونضد1

1541322کاپتوپریل14680242لوزارتان پتاسیم2

1167635پروپرانولول11499253پروپرانولول3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها19054564استامینوفن
ضد درد، ضدتب

2155058استامینوفن

2056206آ اس آ18097625آ اس آ5

1330279دیکلوفناك12503296دیکلوفناك6

1385908آموکسی سیلینآنتی بیوتیک12704947آموکسی سیلینآنتی بیوتیک7

897709سفیکسیم8120898سفیکسیم8

852872کو آموکسی کالو6805109کو آموکسی کالو9

2017938متفورمینضد دیابت143803610امپرازولاسیدآنتی10

812758گلی بنکالمید137782911رانیتدین11

161338رپاگلیناید6129512آلومینیوم هیدروکسید12

1507350امپرازولآنتی اسید167739313متفورمینضد دیابت13

1456112رانیتدین80135214گلی بنکالمید14

59892آلومینیوم هیدروکسید12938715پیوگلیتازون15

789604اسیدفولیکویتامین70204916اسیدفولیکویتامین16

750479فروس سولفات65332917فروس سولفات17

1397895ویتامین ب 138379218ویتامین ب 18

آورنده چربی پایین 59342219نورتریپ تیلینضد افسردگی19
خون

1833104آتورواستاتین

257087جم فیبروزیل48563120سیتالوپرام20

94730سیمواستاتین28915121فلئوکسیتین21

582290نورتریپ تیلینضد افسردگی151909422آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون22

527254سیتالوپرام26355923جم فیبروزیل23

283565فلئوکسیتین9909924سیمواستاتین24

746700لوراتادینآنتی هیستامین62482725لوراتادینآنتی هیستامین25

404125سیتریزین31251426سیتریزین26

158636هیدروکسی زین14832427هیدروکسی زین27

1619607آدالت کلدضد سرماخوردگی70889528والپروات سدیمضد تشنج28

22226پدیاتریک گریپ40906729کاربامازپین29

0-33259530کلونازپام30

دارو کاپتوپریل و در 93در سال ضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می47هاي جدول شماره داده

در گروه ،استامینوفندارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکندر گروه ،لوزارتان پتاسیمدارو 94سال 

در ، متفورمیندارو در گروه ضد دیابت امپرازول،داروآنتی اسیددر گروهسیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکآنتی

آورنده پاییندر گروه داروئی ،نورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروهاسید فولیک،دارو ها ویتامینگروه

ضد تشنج در گروه داروئی ولوراتادیندارو ها آنتی هیستامیندر گروه داروئی ، آتورواستاتیندارو چربی خون
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به گروه 94جاي خود را در سال هاگروه داروئی ضدتشنج. ترین دارو بودپرتجویزوالپروات سدیمدارو 

.اندها دادهسرماخوردگی

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان خوزستان در سال بیمهترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ پرتجویز48جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab85671311METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab9820485

2ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

67764242ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg
-EC  Tab

7533267

3LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

57282623LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab6534401

4ATORVASTATINE 20 mg -Tab53121834ATORVASTATINE 20 mg -Tab5710012

5GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab48587665GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab4566599

6AMOXICILLIN 500 mg -Cap38578156METRONIDAZOLE 250 mg -Tab4246802

7METRONIDAZOLE 250 mg -Tab37051407AMOXICILLIN 500 mg -Cap4075142

8RANITIDINE  (AS HCL) 150 mg -FC
Tab

35366428ADULT COLDE -Tab3889529

9ADULT COLDE -Tab34867779METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab3883346

10METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -
Tab

347440710RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC  Tab3792145

11CALCIUM - D -FC  Tab338381211CALCIUM - D -FC  Tab3710387

12FOLIC  ACID 1 mg -Tab324606312AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab3446426

13AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

312101313FOLIC  ACID 1 mg -Tab3289950

14NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab258806214NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab2809663

15CEPHALEXIN 500 mg -Cap258011615CEPHALEXIN 500 mg -Cap2794268

16CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab228409416CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab2702010

17OMEPRAZOLE 20 mg -Cap226908917LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -Tab2634354

18ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg
- 10 mg -Tab

224984718ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg -
10 mg -Tab

2476844

19VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC
Tab

217284219OMEPRAZOLE 20 mg -Cap2352373

20CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab216640520CAPTOPRIL 25 mg -Scored Tab2262366

21PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab209835121PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab2190352

22PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab208025622PREDNISOLONE 5 mg -Tab2167464

23FERROUS  SULFATE - F -Coated  Tab202230023PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab2165119

24LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

201676524CLIDINIUM-C -SC  Tab2147677

25CLIDINIUM-C -SC  Tab197882325ATORVASTATINE 40 mg -Tab2125750

26PREDNISOLONE 5 mg -Tab197648426FERROUS  SULFATE - F -Coated  Tab2098916

27FERROUS SULFATE Eqto 50 mgFe -
FC  Tab

186311227VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC  Tab2056077

28ATORVASTATINE 40 mg -Tab185894028CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab1879997

29ATENOLOL 50 mg -Scored  Tab179330529FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

1867947

30CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab169265030ACETAMINOPHEN   (PARACETAMOL)
325 mg -Tab

1862167

29دهدکه ترین اقالم داروئی در استان خوزستان نشان میپرتجویزمقایسه 48هاي جدول شماره داده

فقط جایگاه آنها از نظر رتبه مشابه هستند و 94و 93اول این استان در سال پرتجویزقلم داروي 30قلم دارو از 
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ATENOLOLقرص93متفاوت است و اما در سال  50 mg -Scored قرار داشت جاي خود 29که در جایگاه

ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)به قرص 94را در سال  325 mgداد.

94و 93سازمان بیمه سالمت در استان خوزستان در سال شدگان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز49جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%3214611414/0ضد فشارخون1%2976023214/0ضد فشارخون1

%2927102213/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%2629590412/0ضد درد، ضدتبضد التهاب، (مسکنها2

%218583199/0آنتی بیوتیک3%194917399/0آنتی بیوتیک3

%181501338/1ضد دیابت4%159244937/0ضد دیابت4

%122518935/0ویتامین5%112649055/0ویتامین5

%114424355/1پایین آورنده چربی خون6%106343625/0خونپایین آورنده چربی 6

%67916813/0ضد افسردگی7%64411393/0ضد افسردگی7

%65348342/0آنتی اسید8%61438772/0آنتی اسید8

%63608042/0آنتی هیستامین9%58709802/0آنتی هیستامین9

%54173692/0ضد تشنج10%52948032/0ضد تشنج10

فراوانی بیشترینخوزستان که در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می49هاي جدول شماره داده

فراوانی نسبی 2/63جمعاً 94درصد و در سال 61در مجموع 93در سال. مشابهند94و 93در سال اند را داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به داروها
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در سال استان خوزستانشدگان سازمان بیمه سالمت در تجویز شده در نسخ بیمهگانه دهداروئی هاياقالم از گروهترین پرتجویز50جدول شماره 
94و 93

94سال فراوانی 94نام دارو سال 94دارویی سال گروه ردیف93سال فراوانی 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

8007488لوزارتان پتاسیمضد فشارخون68772181لوزارتان پتاسیمفشارخونضد 1

4811140پروپرانولول46843752پروپرانولول2

3896891متوپرولول سوکسینات34825333متوپرولول سوکسینات3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها69842844آ اس آ
ضدتبضد درد، 

7701555آ اس آ

6754410استامینوفن57879165استامینوفن5

3754375دیکلوفناك33005596دیکلوفناك6

4332783آموکسی سیلینآنتی بیوتیک41079847آموکسی سیلینآنتی بیوتیک7

3654583سفیکسیم31025088سفیکسیم8

2913434سفالکسین26868869سفالکسین9

10039348متفورمینضد دیابت866576410متفورمینضد دیابت10

4566599گلی بنکالمید485879611گلی بنکالمید11

1296850گلیکالزید81191012گلیکالزید12

4853327اسیدفولیکویتامین443143013اسیدفولیکویتامین13

3976883سولفاتفروس 389654214فروس سولفات14

931619هماتینیک83313015هماتینیک15

پایین آورنده چربی 826909916آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون16
خون

9006296آتورواستاتین

1545676جم فیبروزیل145683317جم فیبروزیل17

347093لواستاتین43794018لواستاتین18

1741916نورتریپ تیلینضد افسردگی163187719نورتریپ تیلینضد افسردگی19

1305589سیتالوپرام134198420سیتالوپرام20

1186194فلئوکسیتین117869121فلئوکسیتین21

3930954رانیتدینآنتی اسید365904422رانیتدینآنتی اسید22

2352387امپرازول226933823امپرازول23

199612آلومینیوم هیدروکسید16807024آلومینیوم هیدروکسید24

2137200سیتریزینآنتی هیستامین182743725سیتریزینآنتی هیستامین25

1335751لوراتادین131445926لوراتادین26

705325کتوتیفن68532527کتوتیفن27

2758876والپروات سدیمتشنجضد 268285228والپروات سدیمضد تشنج28

1298079کلونازپام128378829کاربامازپین29

1284702کاربامازپین126030230کلونازپام30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می50هاي جدول شماره داده

در گروه ضد سیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکدر گروه آنتی،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

دارو آورنده چربی خونپاییندر گروه داروئی اسید فولیک،دارو ها ویتامیندر گروه، متفورمیندارو دیابت 

در گروه داروئی رانیتیدین،داروآنتی اسیددر گروه،تیلیننورتریپها داروضد افسردگیدر گروه، آتورواستاتین

. ترین دارو بودپرتجویزوالپروات سدیمدارو ضد تشنج در گروه داروئی وسیتریزینها داروآنتی هیستامین
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان زنجان در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز51جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93اقالم دارویی سال ترین پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500 MG -FC  TAB21906781METFORMIN  HCL 500 MG -FC  TAB2583854

2ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -EC  TAB

19737202ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -EC  TAB

2311356

3LOSARTAN  POTASSIUM 25 MG -FC
TAB

15851173LOSARTAN  POTASSIUM 25 MG -FC
TAB

1893198

4METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -
TAB

13781214METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -TAB1637182

5ATORVASTATINE 20 MG -TAB11802865ATORVASTATINE 20 MG -TAB1360306

6AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

10416046AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab1154962

7CALCIUM - D -FC  TAB10339387CALCIUM - D -FC  TAB1135149

8GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED
TAB

10131818NITROGLYCERIN  SR 2.6 MG -TAB1048075

9NITROGLYCERIN  SR 2.6 MG -TAB9185399GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED  TAB997450

10ADULT COLDE -Tab80568810LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 MG -
TAB

902752

11OMEPRAZOLE 20 MG -CAP69157811ADULT COLDE -Tab875577

12LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 MG -
TAB

68282112PROPRANOLOL  HCL 10 MG -FC  TAB757178

13PROPRANOLOL  HCL 10 MG -FC  TAB66167713METRONIDAZOLE 250 mg -Tab749229

14METRONIDAZOLE 250 mg -Tab63233614OMEPRAZOLE 20 MG -CAP697600

15FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

60754415FERROUS SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

686876

16TRIAMTERENE - H -TAB55202216CEPHALEXIN 500 mg -Cap616184

17RANITIDINE  (AS  HCL) 150 MG -FC
TAB

53058017FOLIC  ACID 1 mg -Tab611294

18PREDNISOLONE 5 MG -TAB52358118PREDNISOLONE 5 MG -TAB592373

19CEPHALEXIN 500 mg -Cap51200019AMOXICILLIN 500 mg -Cap556696

20CARBAMAZEPINE 200 MG -SCORED
TAB

51189420TRIAMTERENE - H -TAB555980

21AMOXICILLIN 500 mg -Cap51003721RANITIDINE  (AS  HCL) 150 MG -FC
TAB

548519

22FOLIC  ACID 1 mg -Tab49687122ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 MG -
10 MG -TAB

525247

23CAPTOPRIL 25 MG -SCORED  TAB48990723VALPROATE  SODUIM 200 MG -EC
TAB

513816

24ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 MG
- 10 MG -TAB

48350624LOSARTAN  POTASSIUM 50 MG -TAB505873

25VALPROATE  SODUIM 200 MG -EC
TAB

46178225FUROSEMIDE 40 MG -TAB490323

26ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.45151926DICLOFENAC SODIUM  S.R 100 MG -
TAB

487313

27NITROGLYCERIN  SR 6.4 MG -TAB44120327ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.486197

28LOSARTAN  POTASSIUM 50 MG -TAB42607828CARBAMAZEPINE 200 MG -SCORED
TAB

480732

29FUROSEMIDE 40 MG -TAB42393729CAPTOPRIL 25 MG -SCORED  TAB478777

30DICLOFENAC SODIUM  S.R 100 MG -
TAB

39519730PROPRANOLOL  HCL 20 MG -TAB473077

قلم 7که دهدنشان میزنجانترین اقالم داروئی در استان پرتجویزمقایسه 51هاي جدول شماره داده

اول این پرتجویزقلم داروي 30از بعدي قلم 22ودارو اول در هر دوسال از نظر نوع دارو و رتبه کامالً مشابهند

قرص93اما در سال و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است و مشابه هستند94و 93استان در سال 
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NITROGLYCERIN SR 6.4 MG به قرص 94قرار داشت جاي خود را در سال 27که در جایگاه

PROPRANOLOL  HCL 20 MGداد.

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان زنجان در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز52جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93دارویی سال ترین گروه پرتجویزردیف

%1016982917/0ضد فشارخون1%899465818/0ضد فشارخون1

%701448212/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%605378712/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%41570187/0ضد دیابت3%35977857/0ضد دیابت3

%41433387/0آنتی بیوتیک4%34432166/0آنتی بیوتیک4

%28714815/1ویتامین5%24192194/0پایین آورنده چربی خون5

%26938354/0پایین آورنده چربی خون6%22727124/0ویتامین6

%22879324/0افسردگیضد7%20365744/0ضد افسردگی7

%17939083/0ضد تشنج8%16396763/0ضد تشنج8

%16417962/0وازودیالتور9%15002083/0وازودیالتور9

%13902472/0آرامبخش10%12775932/0آنتی اسید10

فراوانی را بیشترینن زنجاکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می52هاي جدول شماره داده

. اندها دادهبه آرامبخش94و گروه آنتی اسیدها جاي خود را در سال مشابهند94و 93در سال گروه 9اند داشته

گروه فوق تعلق گرفته 10به فراوانی نسبی داروها63جمعاً 94درصد و در سال 1/63در مجموع 93در سال

.است
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93ان در سال استان زنجشدگان سازمان بیمه سالمت در گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهالم از گروهترین اقپرتجویز53جدول شماره 
94و 

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

2400151لوزارتان پتاسیمضد فشارخون20113051لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

1637184متوپرولول سوکسینات13786342متوپرولول سوکسینات2

1330669پروپرانولول11570263پروپرانولول3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها20129294آ اس آ
ضد درد، ضدتب

2342349آ اس آ

1230584استامینوفن10638275استامینوفن5

1025798دیکلوفناك9006136دیکلوفناك6

2633784متفورمینضد دیابت22227027متفورمینضد دیابت7

997450گلی بنکالمید10131818گلی بنکالمید8

182728گلیکالزید1250549گلیکالزید9

633016سفالکسینآنتی بیوتیک54770810آموکسی سیلینآنتی بیوتیک10

601385آموکسی سیلین52563211سفالکسین11

524717کو آموکسی کالو42455312کو آموکسی کالو12

1002352فروس سولفاتویتامین186373613آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون13

875605اسیدفولیک32422314جم فیبروزیل14

1387910ویتامین ب 10287215فنوفیبرات15

پایین آورنده چربی 87024516فروس سولفاتویتامین16
خون

2149775آتورواستاتین

287729جم فیبروزیل66923517اسیدفولیک17

150432فنوفیبرات131046718ویتامین ب 18

511306نورتریپ تیلینافسردگیضد 46498219نورتریپ تیلینضد افسردگی19

484279سیتالوپرام43940020فلئوکسیتین20

476668فلئوکسیتین40854021سیتالوپرام21

658698والپروات سدیمضد تشنج54637622والپروات سدیمضد تشنج22

602159کلونازپام54248923کلونازپام23

493269کاربامازپین51461524کاربامازپین24

1519362نیترو گلیسرینوازودیالتور138866625نیترو گلیسرینوازودیالتور25

57240ایزوسورباید دي نیترات5125026ایزوسورباید دي نیترات26

26060ایزوکسوپرین2044327دي پیریدامول27

542409آلپرازوالمآرامبخش69157828امپرازولآنتی اسید28

499697کلردیازپوکساید55241529رانیتدین29

143965لورازپام2443030آلومینیوم هیدروکسید30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می53هاي جدول شماره داده

در گروه ، متفورمیندارو در گروه ضد دیابت ،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

فروس دارو ها ویتامیندر گروه، سفالکسیندارو 94و در سال سیلیندارو آموکسی93در سال ها بیوتیکآنتی

ها داروضد افسردگیدر گروه، آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپاییندر گروه داروئی ،سولفات

ها دارووازودیالتوردر گروه داروئی ، والپروات سدیمدارو ضد تشنج در گروه داروئی ،تیلیننورتریپ
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این گروه 94که در سال ترین دارو بودپرتجویزامپرازولداروآنتی اسیددر گروه93در سال ونیتروگلیسرین

. ترین دارو عوض کرده استپرتجویزها و دارو آلپرازوالم به عنوان جاي خود را با گروه داروئی آرامبخش

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان سمنان در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز54جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab26540001METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab3008439

2ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

21968842ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg
-EC  Tab

2335211

3LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

21554963LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab2303085

4ATORVASTATINE 20 mg -Tab15396484ATORVASTATINE 20 mg -Tab1671075

5METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -
Tab

13220125METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab1443978

6GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab12449636GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab1148746

7AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg
-Tab

8169847AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

881115

8NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab7791098NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab848078

9ADULT COLD -Tab7064929ADULT COLD -Tab787229

10RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc
Tab

67166810RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc Tab699516

11OMEPRAZOLE 20 mg -Cap63866411OMEPRAZOLE 20 mg -Cap642587

12CALCIUM - D -FC  Tab57107212LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -Tab626586

13AMOXICILLIN 500 mg -Cap54460113CALCIUM - D -FC  Tab614062

14LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

53666314AMOXICILLIN 500 mg -Cap574363

15CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab52027015ATORVASTATINE 10 mg -Tab546426

16ATORVASTATINE 10 mg -Tab51636216ALPRAZOLAM 0.5 mg -Scored  Tab505625

17NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg -Tab50917017NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg -Tab481695

18ALPRAZOLAM 0.5 mg -Scored  Tab50299718PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab478819

19PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab45768619CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab476147

20ATENOLOL 50 mg -Scored  Tab45101020CLIDINIUM-C -Sc  Tab469666

21VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec
Tab

44869821FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

453891

22CLIDINIUM-C -Sc  Tab43259222METRONIDAZOLE 250 mg -Tab451571

23FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -
FC  Tab

43113323VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec Tab438528

24METRONIDAZOLE 250 mg -Tab39695624ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg -
10 mg -Tab

419286

25ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg
- 10 mg -Tab

37451425ATENOLOL 50 mg -Scored  Tab401488

26FOLIC  ACID 1 mg -Tab36545726FOLIC  ACID 1 mg -Tab392443

27HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 mg -
Scored  Tab

35486527HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 mg -
Scored  Tab

371943

28LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -Tab31421528GABAPENTIN 100 mg -Cap352812

29VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300
mg -Tab

29211529LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -Tab352426

30GABAPENTIN 100 mg -Cap29060630ATORVASTATINE 40 mg -Tab348622

قلم 11دهدکه ترین اقالم داروئی در استان سمنان نشان میپرتجویزمقایسه 54هاي جدول شماره داده

اول این پرتجویزقلم داروي 30قلم بعدي از 18دارو اول در هر دوسال از نظر نوع دارو و رتبه کامالً مشابهند و 
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قرص93مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است و اما در سال 94و 93استان در سال 

VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300 mg به 94قرار داشت جاي خود را در سال 29که در جایگاه

ATORVASTATINEقرص  40 mgداد.

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان سمنان در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز55جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93گروه دارویی سال ترین پرتجویزردیف

%882940020/0ضد فشارخون1%829786220/0ضد فشارخون1

%501657011/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%465451211/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%495698011/0ضد دیابت3%447781911/1ضد دیابت3

%29712996/0پایین آورنده چربی خون4%27545646/0پایین آورنده چربی خون4

%25588385/0آنتی بیوتیک5%23322265/0آنتی بیوتیک5

%19256364/0ویتامین6%17100264/0ویتامین6

%15065713/0وازودیالتور7%14642843/0وازودیالتور7

%14330793/0ضد افسردگی8%13865413/0ضد افسردگی8

%13756913/0آنتی اسید9%13430683/0آنتی اسید9

%12573552/0ضد تشنج10%12050032/0ضد تشنج10

فراوانی را بیشترینسمنانکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می55هاي جدول شماره داده

فراوانی 68جمعاً 94درصد و در سال 1/68در مجموع 93در سال. مشابهند94و 93در سال گروه 9اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به نسبی داروها 
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شدگان سازمان بیمه سالمت در استان سمنان در سال بیمهگانه تجویز شده در نسخ هاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز56جدول شماره 
94و 93

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

2721713لوزارتان پتاسیمضد فشارخون25006261لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

1443978متوپرولول سوکسینات13220122متوپرولول سوکسینات2

881115آملودیپین8169843آملودیپین3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها22261854آ اس آ
درد، ضدتب

2363069آ اس آ

979299استامینوفن8411045استامینوفن5

541575دیکلوفناك4998606دیکلوفناك6

3156663متفورمینضد دیابت27653007متفورمینضد دیابت7

1148746گلی بنکالمید12449638گلی بنکالمید8

296304گلیکالزید1845169گلیکالزید9

2566123آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون232974810آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون10

240712جم فیبروزیل26914611جم فیبروزیل11

69894فنوفیبرات5427012لواستاتین12

602340آموکسی سیلینآنتی بیوتیک57559813آموکسی سیلینآنتی بیوتیک13

359684کو آموکسی کالو32075214سفیکسیم14

347602سفیکسیم31474315کو آموکسی کالو15

679330اسیدفولیکویتامین62747516اسیدفولیکویتامین16

548728فروس سولفات48162217فروس سولفات17

1359733ویتامین ب 133018518ویتامین ب 18

1352558نیترو گلیسرینوازودیالتور131090119نیترو گلیسرینوازودیالتور19

114275ایزوسورباید دي نیترات10843520ایزوسورباید دي نیترات20

17405پنتوکسی فیلین1789321پنتوکسی فیلین21

361942فلئوکسیتینضد افسردگی36502222فلئوکسیتینضد افسردگی22

327392نورتریپ تیلین34195323نورتریپ تیلین23

318838سیتالوپرام31201124سیتالوپرام24

707258رانیتدینآنتی اسید67795325رانیتدینآنتی اسید25

642587امپرازول63866426امپرازول26

20416آلومینیوم هیدروکسید2146027آلومینیوم هیدروکسید27

605194والپروات سدیمضد تشنج57787628والپروات سدیمضد تشنج28

355637کلونازپام32593129کلونازپام29

283357کاربامازپین28708030کاربامازپین30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می56هاي جدول شماره داده

در گروه داروئی ، متفورمیندارو در گروه ضد دیابت ،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

دارو ها ویتامیندر گروه، سیلیندارو آموکسیها بیوتیکدر گروه آنتی،آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپایین

،فلئوکسیتینها داروضد افسردگیدر گروه، نیتروگلیسرینها دارووازودیالتوردر گروه داروئی ،فروس سولفات

.ترین دارو بودپرتجویزوالپروات سدیمدارو ضد تشنج در گروه داروئی ورانیتدینداروآنتی اسیددر گروه
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و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان سیستان و بلوچستان در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز57جدول شماره 
94

94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف
1METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab37987851METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab4018293

2METRONIDAZOLE 250 mg -Tab37538182METRONIDAZOLE 250 mg -Tab3951279

3ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

32043933ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg
-EC  Tab

3548151

4OMEPRAZOLE 20 mg -Cap23897624LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab2539671

5RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC
Tab

23723645AMOXICILLIN 500 mg -Cap2386370

6AMOXICILLIN 500 mg -Cap22800916OMEPRAZOLE 20 mg -Cap2372810

7LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

22526647METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab2204184

8CALCIUM - D -FC  Tab21288138CALCIUM - D -FC  Tab2172407

9FOLIC  ACID 1 mg -Tab20347159FOLIC  ACID 1 mg -Tab2108417

10METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -
Tab

198397010ATORVASTATINE 20 mg -Tab2099032

11ATORVASTATINE 20 mg -Tab191765411RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC  Tab2054415

12GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab189100312PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab1831900

13PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab178507213CEPHALEXIN 500 mg -Cap1759288

14CEPHALEXIN 500 mg -Cap173601514GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab1679366

15NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab142271415NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab1663877

16CLIDINIUM-C -SC  Tab137049216FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

1426353

17CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab129624517VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC  Tab1350609

18CIPROFLOXACIN  (AS HCL) 500 mg -
FC  Tab

127187818CLIDINIUM-C -SC  Tab1350267

19ADULT COLDE -Tab127110719TRIFLUO PERAZINE  (AS 2HCL) 1 mg -
Coated  Tab

1289126

20ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.125926620AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab1287436

21VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC
Tab

121758521MEFENAMIC  ACID 250 mg -Cap1277253

22TRIFLUO PERAZINE  (AS 2HCL) 1
mg -Coated  Tab

120920422CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab1195434

23CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab120064023CIPROFLOXACIN  (AS HCL) 500 mg -FC
Tab

1184994

24ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg
- 10 mg -Tab

117903624ADULT COLDE -Tab1181177

25FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -
FC  Tab

117623325GABAPENTIN 100 mg -Cap1173562

26HEMATINIC -Cap117310826CITALOPRAM 20 mg -Tab1154066

27MEFENAMIC  ACID 250 mg -Cap116883727ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.1143399

28AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

115772428HYOSCINE .N. BUTYL  BROMIDE 10 mg
-Coated  Tab

1143264

29ACETAMINOPHEN
(PARACETAMOL) 325 mg -Tab

113339529LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -Tab1094805

30CITALOPRAM 20 mg -Tab112169330CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab1072821

نشان یستان و بلوچستانترین اقالم داروئی در استان سپرتجویزمقایسه 57هاي جدول شماره داده

قلم داروي 30قلم بعدي از 23سال از نظر نوع دارو و رتبه کامالً مشابهند و قلم دارو اول در هر دو3دهدکه می

و اما در .مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است94و 93اول این استان در سال پرتجویز
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CO-AMOXICLAVقرص93سال  625 mg-FC،ACETAMINOPHEN CODEINE 300mg-10mg،

ACETAMINOPHENو HEMATINICکپسول (PARACETAMOL) 325mg به94جاي خود را در سال

GABAPENTIN 100 mg –Cap ،HYOSCINE .N. BUTYL  BROMIDE 10 mg -Coated  Tab ،

LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg –Tab وCAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tabداد.

و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان سیستان و بلوچستان در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز58جدول شماره 
94

درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%1530378412/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها1%1537210512/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها1

%1466713112/1ضد فشارخون2%1417343811/0آنتی بیوتیک2

%1349114611/0آنتی بیوتیک3%1364859611/0ضد فشارخون3

%75245996/0ویتامین4%68736315/0ویتامین4

%70600685/0ضد دیابت5%67688605/0ضد دیابت5

%65970735/0ضد افسردگی6%65691395/0ضد افسردگی6

%45655543/0آنتی اسید7%49180634/0آنتی اسید7

%41943723/0ضد آمیب8%39394183/0ضد آمیب8

%41296863/0پایین آورنده چربی خون9%39321863/0پایین آورنده چربی خون9

%33260682/0آرامبخش10%32699802/0آرامبخش10

سیستان و بلوچستانکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می58هاي جدول شماره داده
94درصد و در سال 61در مجموع 93در سال. مشابهند94و 93در سال گروه 9اند فراوانی را داشتهبیشترین

.گروه فوق تعلق گرفته است10به فراوانی نسبی داروها 1/62جمعاً 
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شدگان سازمان بیمه سالمت در استان سیستان و گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهاقالم از گروهترین پرتجویز59جدول شماره 
94و 93بلوچستان در سال 

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

ضد التهاب، ضد (مسکنها1
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها35355501استامینوفن
درد، ضدتب

3723740آ اس آ

3474091استامینوفن33879452آ اس آ2

2066164دیکلوفناك21647813دیکلوفناك3

3104678پروپرانولولضد فشارخون25378524آموکسی سیلینآنتی بیوتیک4

3061303لوزارتان پتاسیم23436535سفیکسیم5

2213404متوپرولول سوکسینات19267956سفالکسین6

2643518آموکسی سیلینآنتی بیوتیک31163967پروپرانولولضد فشارخون7

2123755سفیکسیم27095868لوزارتان پتاسیم8

1927356سفالکسین19886569متوپرولول سوکسینات9

2572309اسیدفولیکویتامین242183610اسیدفولیکویتامین10

2136306فروس سولفات168385211فروس سولفات11

1035257هماتینیک117310812هماتینیک12

4115870متفورمینضد دیابت386462513متفورمینضد دیابت13

1679366گلی بنکالمید189100314گلی بنکالمید14

540729گلیکالزید38241915آکاربوز15

1459828نورتریپ تیلینضد افسردگی151015616نورتریپ تیلینضد افسردگی16

1277945سیتالوپرام126118317سیتالوپرام17

935546فلئوکسیتین99611718فلئوکسیتین18

2372810امپرازولآنتی اسید243859519رانیتدینآنتی اسید19

2116160رانیتدین238976220امپرازول20

51175آلومینیوم هیدروکسید6303721آلومینیوم هیدروکسید21

4019106مترونیدازولضد آمیب382305222مترونیدازولضد آمیب22

109117فورازولیدون6716223یدوکینول23

66149یدوکینول4920324فورازولیدون24

3270175آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون298119925آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون25

610800جم فیبروزیل62798226جم فیبروزیل26

97955سیمواستاتین12589927لواستاتین27

1304288آلپرازوالمآرامبخش141280628آلپرازوالمآرامبخش28

1095514کلردیازپوکساید104357729کلردیازپوکساید29

502427لورازپام40702730لورازپام30

در سال )ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکندر گروه دهد که نشان می59هاي جدول شماره داده

ها بیوتیکدر گروه آنتی،پروپرانولولدارو ضد فشارخوندر گروه،ASAدارو 94دارو استامینوفن و در سال 93

ضد در گروه، متفورمیندارو در گروه ضد دیابت اسید فولیک،دارو ها ویتامیندر گروهسیلین، دارو آموکسی

در امپرازول،دارو94و در سال رانیتدیندارو 93در سال آنتی اسیددر گروه،نورتریپ تیلینها داروافسردگی
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در وآتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپاییندر گروه داروئی ها دارومترونیدازول، ضد آمیبگروه داروئی 

.ترین دارو بودپرتجویزآلپرازوالمدارو آرامبخشگروه داروئی 

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان فارس در سالترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز60جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab231648371METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab26979023

2ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

202624872ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg
-EC  Tab

22399288

3LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

176126983LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab19831900

4RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc
Tab

145261234RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc Tab16872798

5ATORVASTATINE 20 mg -Tab131177355ATORVASTATINE 20 mg -Tab14498374

6GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab126695796METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab13100475

7METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -
Tab

116702757AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

12716261

8AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 mg
-Tab

114073788GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab12338794

9ADULT COLD -Tab88965429ADULT COLD -Tab10899402

10METRONIDAZOLE 250 mg -Tab830346610METRONIDAZOLE 250 mg -Tab9831735

11AMOXICILLIN 500 mg -Cap820676911AMOXICILLIN 500 mg -Cap9343805

12FOLIC  ACID 1 mg -Tab818887712NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab9221087

13CALCIUM - D -FC  Tab814513613CALCIUM - D -FC  Tab9034013

14NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab802932514FOLIC  ACID 1 mg -Tab9020725

15NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg -Tab687303515LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -Tab8002702

16LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

653994716OMEPRAZOLE 20 mg -Cap7287161

17OMEPRAZOLE 20 mg -Cap637238617NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg -Tab6632234

18ATORVASTATINE 40 mg -Tab561179318ATORVASTATINE 40 mg -Tab6449142

19PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab559169419CLIDINIUM-C -Sc  Tab6290966

20CLIDINIUM-C -Sc  Tab536948520PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab6149610

21VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec
Tab

514691221VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec Tab5689516

22ALPRAZOLAM 0.5 mg -Scored  Tab506198622ALPRAZOLAM 0.5 mg -Scored  Tab5354736

23ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg
- 10 mg -Tab

456441423PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab5295205

24PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab456079324ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg -
10 mg -Tab

5280186

25CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab415819625ACETAMINOPHEN   (PARACETAMOL)
325 mg -Tab

4588096

26PREDNISOLONE 5 mg -Tab413734926CEPHALEXIN 500 mg -Cap4420968

27ATORVASTATINE 10 mg -Tab405160527PREDNISOLONE 5 mg -Tab4411872

28CARBAMAZEPINE 200 mg -Scored
Tab

378629228ATORVASTATINE 10 mg -Tab4374360

29CEPHALEXIN 500 mg -Cap377263829CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab4249130

30ACETAMINOPHEN
(PARACETAMOL) 325 mg -Tab

374311630CO-AMOXICLAV 625 mg -Fc  Tab4116222

قلم 5دهدکه ترین اقالم داروئی در استان فارس نشان میپرتجویزمقایسه 60هاي جدول شماره داده

اول این پرتجویزقلم داروي 30قلم بعدي از 18دارو اول در هر دوسال از نظر نوع دارو و رتبه کامالً مشابهند و 
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قرص93به هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است و اما در سال مشا94و 93استان در سال 

CARBAMAZEPINE 200 mg -Scored به قرص 94قرار داشت جاي خود را در سال 28که در جایگاه

CO-AMOXICLAV 625 mg -Fcداد.

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان فارس در سال بیمهترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ پرتجویز61جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%8891416216/0ضد فشارخون1%7994925516/0ضد فشارخون1

%6399685411/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%5612538811/0التهاب، ضد درد، ضدتبضد (مسکنها2

%490582718/0ضد دیابت3%426286088/0ضد دیابت3

%402736047/0آنتی بیوتیک4%347415957/0آنتی بیوتیک4

%301227975/0پایین آورنده چربی خون5%274036185/0پایین آورنده چربی خون5

%261450254/0ویتامین6%220164484/0ویتامین6

%250528784/0آنتی اسید7%216631034/0آنتی اسید7

%183010863/0ضد افسردگی8%171511493/0وازودیالتور8

%181416713/0وازودیالتور9%169114083/0ضد افسردگی9

%155729182/0ضد تشنج10%140333182/0ضد تشنج10

فراوانی را بیشترینکه در استان فارسگروه داروئی 10دهد که از نشان می61هاي جدول شماره داده

فراوانی 63جمعاً 94درصد و در سال 63در مجموع 93در سال. مشابهند94و 93در سال گروه 9اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به نسبی داروها 
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93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان فارس در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز62جدول شماره 
94و 

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

22569938لوزارتان پتاسیمضد فشارخون196526751لوزارتان پتاسیمفشارخونضد 1

13154544متوپرولول سوکسینات117775652متوپرولول سوکسینات2

12765711آملودیپین114832793آملودیپین3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها205963734آ اس آ
درد، ضدتب

22735522آ اس آ

14633914استامینوفن118169065استامینوفن5

8387682دیکلوفناك72400166دیکلوفناك6

27466449متفورمینضد دیابت235057857متفورمینضد دیابت7

12338794گلی بنکالمید126695798گلی بنکالمید8

3730280آکاربوز30120639آکاربوز9

10100304آموکسی سیلینآنتی بیوتیک881872810آموکسی سیلینآنتی بیوتیک10

5726087سفیکسیم492112411سفیکسیم11

4779614کو آموکسی کالو401534712کو آموکسی کالو12

25350206آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون2286253013آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون13

2866631جم فیبروزیل283837614جم فیبروزیل14

931838فنوفیبرات73010915فنوفیبرات15

12017212اسیدفولیکویتامین1038943916اسیدفولیکویتامین16

6843369فروس سولفات583056117فروس سولفات17

2659646هماتینیک211184618هماتینیک18

17088574رانیتدینآنتی اسید1473649419رانیتدیناسیدآنتی19

7326081امپرازول640998620امپرازول20

553949آلومینیوم هیدروکسید44089221آلومینیوم هیدروکسید21

4525223نورتریپ تیلینضد افسردگی1533709822نیترو گلیسرینوازودیالتور22

4011544فلئوکسیتین70641723ایزوکسوپرین23

3078453سیتالوپرام47773224ایزوسورباید دي نیترات24

16314840نیترو گلیسرینوازودیالتور433165725نورتریپ تیلینضد افسردگی25

747273ایزوکسوپرین377051626فلئوکسیتین26

435734ایزوسورباید دي نیترات286596827سیتالوپرام27

7122084والپروات سدیمضد تشنج617377228والپروات سدیمضد تشنج28

4266868کلونازپام384244729کلونازپام29

3985252کاربامازپین382205030کاربامازپین30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمداروفشارخونضد در گروهدهد که نشان می62هاي جدول شماره داده

در گروه ، متفورمیندارو در گروه ضد دیابت ،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

در گروه، آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپاییندر گروه داروئی سیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکآنتی

دارو وازودیالتورهادر گروه داروئی ،رانیتدیندارو آنتی اسیددر گروهاسید فولیک،دارو ها ویتامین
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والپروات سدیمداروتشنج ضد در گروه داروئی و نورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروهنیتروگلیسرین،

.ترین دارو بودپرتجویز

94و 93سازمان بیمه سالمت در استان قزوین در سال شدگان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز63جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab19752471METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab2291220

2ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

18002922ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg
-EC  Tab

2006289

3LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

13240643LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab1520836

4ATORVASTATINE 20 mg -Tab11772354ATORVASTATINE 20 mg -Tab1320840

5GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab10208635AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab1039227

6AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

8981536LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -Tab1022549

7METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -
Tab

8715287METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab999519

8NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab8546498GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab956058

9LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

8522979NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab926479

10CALCIUM - D -FC  Tab73667310ADULT COLDE -Tab817985

11ADULT COLDE -Tab69289111CALCIUM - D -FC  Tab764175

12AMOXICILLIN 500 mg -Cap69142912METRONIDAZOLE 250 mg -Tab757514

13METRONIDAZOLE 250 mg -Tab62343713AMOXICILLIN 500 mg -Cap743365

14OMEPRAZOLE 20 mg -Cap60561914VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec Tab638867

15CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab60201315CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab629229

16VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec
Tab

60051816OMEPRAZOLE 20 mg -Cap610431

17RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc
Tab

50560317FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

606424

18FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -
FC  Tab

49328818FOLIC  ACID 1 mg -Tab561787

19FOLIC  ACID 1 mg -Tab46870919RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc Tab561428

20CLIDINIUM-C -Sc  Tab43868220CLIDINIUM-C -Sc  Tab495168

21ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.43177721CEPHALEXIN 500 mg -Cap474707

22CEPHALEXIN 500 mg -Cap39847522PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab471108

23PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab39782023ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.469024

24PREDNISOLONE 5 mg -Tab38866524PREDNISOLONE 5 mg -Tab435015

25CARBAMAZEPINE 200 mg -Scored
Tab

38855025CARVEDILOL 6.25 mg -Tab432362

26ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg
- 10 mg -Tab

34880726CARBAMAZEPINE 200 mg -Scored  Tab432127

27CARVEDILOL 6.25 mg -Tab33015827ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg -
10 mg -Tab

431409

28HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 mg -
Scored  Tab

32519828HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 mg -
Scored  Tab

382418

29PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab31756629FERROUS  SULFATE - F -Coated  Tab375264

30CHLOR DIAZEPOXIDE 5 mg -Coated
Tab

31557230PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab370539

قلم 4دهدکه ترین اقالم داروئی در استان قزوین نشان میپرتجویزمقایسه 63هاي جدول شماره داده

اول این پرتجویزقلم داروي 30قلم بعدي از 25دارو اول در هر دوسال از نظر نوع دارو و رتبه کامالً مشابهند و 
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قرص93مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است و اما در سال 94و 93استان در سال 

CHLOR DIAZEPOXIDE 5 mg -Coated به قرص 94جاي خود را در سال قرار داشت30که در جایگاه

FERROUS  SULFATE - F -Coatedداد.

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان قزوین در سال شده در نسخ بیمهترین گروه داروئی تجویزپرتجویز64جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%790167216/0ضد فشارخون1%698229716/0ضد فشارخون1

%590102112/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%526881312/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%39968338/0ضد دیابت3%35743488/0ضد دیابت3

%36709067/0آنتی بیوتیک4%31771327/0آنتی بیوتیک4

%25837235/0ویتامین5%21759095/0پایین آورنده چربی خون5

%24298845/0پایین آورنده چربی خون6%20707204/0ویتامین6

%16934623/0ضد تشنج7%15338003/0ضد تشنج7

%15211733/0ضد افسردگی8%13856553/0وازودیالتور8

%14629863/0وازودیالتور9%13685193/0ضد افسردگی9

%12517002/0هیستامینآنتی 10%11656202/0آنتی اسید10

فراوانی را بیشترینقزوینکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می64هاي جدول شماره داده

به 94گروه آنتی اسیدها جاي خود را در سال 93در سال .مشابهند94و 93در سال گروه 9اند داشته

10به فراوانی نسبی داروها1/64جمعاً 94درصد و در سال 63در مجموع 93در سال .اندها دادههیستامینآنتی

.گروه فوق تعلق گرفته است
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در سال قزوینشدگان سازمان بیمه سالمت در استان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز65جدول شماره 
94و 93

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93ی سال گروه داروئردیف

1879752لوزارتان پتاسیمضد فشارخون15957141لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

1039227آملودیپین8981532آملودیپین2

999519سوکسیناتمتوپرولول 8715283متوپرولول سوکسینات3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها18442604آ اس آ
درد، ضدتب

2046873آ اس آ

1122203استامینوفن9439395استامینوفن5

802376دیکلوفناك7382836دیکلوفناك6

2308431متفورمینضد دیابت19843077متفورمینضد دیابت7

956058گلی بنکالمید10208638گلی بنکالمید8

368722گلیکالزید2531019گلیکالزید9

828791آموکسی سیلینآنتی بیوتیک77386510آموکسی سیلینآنتی بیوتیک10

499311سفیکسیم41343611سفالکسین11

492971سفالکسین40853812سفیکسیم12

983705فروس سولفاتویتامین162988113آتورواستاتینچربی خونپایین آورنده 13

819729اسیدفولیک29564714جم فیبروزیل14

229552ویتامین د8868015لواستاتین15

1852607آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون79248816فروس سولفاتویتامین16

307414فیبروزیلجم 66927617اسیدفولیک17

125764فنوفیبرات117197818ویتامین ب 18

808672والپروات سدیمضد تشنج72229719والپروات سدیمضد تشنج19

441502کاربامازپین39764320کلونازپام20

418155کلونازپام39110521کاربامازپین21

384780نورتریپ تیلینضد افسردگی120020522نیترو گلیسرینوازودیالتور22

348549فلئوکسیتین10171123ایزوسورباید دي نیترات23

217877سیتالوپرام2910424دي پیریدامول24

1274147نیترو گلیسرینوازودیالتور34565625نورتریپ تیلینضد افسردگی25

101896ایزوسورباید دي نیترات30268826فلئوکسیتین26

33330پنتوکسی فیلین21773427سیتالوپرام27

420373سیتریزینآنتی هیستامین60561928امپرازولآنتی اسید28

242269لوراتادین53241029رانیتدین29

150058کتوتیفن2094330آلومینیوم هیدروکسید30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمداروضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می65هاي جدول شماره داده

در گروه ، متفورمیندارو در گروه ضد دیابت ،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

در گروه، آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپایینسیلین، در گروه داروئی ها دارو آموکسیبیوتیکآنتی

در گروه داروئی ،والپروات سدیمضد تشنج داروگروه داروئی در ، فروس سولفاتدارو ها ویتامین
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آنتی در گروه93در سال و نورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروهنیتروگلیسرین،دارو وازودیالتورها

.ترین دارو بودپرتجویزسیتریزینها دارو گروه آنتی هسیتامین94ود در سال رانیتدیندارو اسید

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان قم در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز66جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab46137781METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab5303920

2LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -F.
C. Tab

39202072LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -F. C.
Tab.

4368185

3ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

39080393ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg
-EC  Tab

4199451

4GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab34803934GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab3382890

5ATORVASTATINE 20 mg -Tab.25524875ATORVASTATINE 20 mg -Tab.2776325

6ADULT COLDE -Tab17789046ADULT COLDE -Tab1907833

7AMOXICILLIN 500 mg -Cap17542037AMOXICILLIN 500 mg -Cap1880745

8CALCIUM - D -FC  Tab16227308METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab1794518

9METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -
Tab

15374269LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -Tab1717475

10RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC
Tab

150998010RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC  Tab1631560

11AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

146792011AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab1604490

12CLIDINIUM-C -SC  Tab138066112CALCIUM - D -FC  Tab1550322

13LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

130202613CLIDINIUM-C -SC  Tab1527838

14VALPROATE  SODUIM 200  mg -EC
Tab

127191214VALPROATE  SODUIM 200  mg -EC  Tab1356661

15NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab122278915NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab1328943

16PROPRANOLOL  HCL 10  mg -FC  Tab117472116VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300 mg -
Tab

1327453

17VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300
mg -Tab

115059217PROPRANOLOL  HCL 10  mg -FC  Tab1267321

18ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab114308418FERROUS  SULFATE - F -Coated  Tab1246394

19FERROUS  SULFATE - F -Coated  Tab112851419METRONIDAZOLE 250 mg -Tab1230731

20METRONIDAZOLE 250 mg -Tab109399020ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab1180800

21OMEPRAZOLE 20 mg -Cap106903821FOLIC  ACID 1 mg -Tab1154028

22FOLIC  ACID 1 mg -Tab96875322OMEPRAZOLE 20 mg -Cap1117385

23ATORVASTATINE 40 mg -Tab92549323ATORVASTATINE 40 mg -Tab.1116000

24CARBAMAZEPINE 200 mg -Scored
Tab

89828624PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab992948

25PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab87830925ACETAMINOPHEN  CODEINE 300  mg -
10 mg -Tab

910524

26GABAPENTIN 100 mg -Cap81509626CETIRIZINE HCL 10 mg -F. C. Tab892435

27ACETAMINOPHEN  CODEINE 300
mg - 10 mg -Tab

81183527CARBAMAZEPINE 200 mg -Scored  Tab874906

28FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -
FC  Tab

75320028GABAPENTIN 100 mg -Cap871517

29ATENOLOL 50 mg -Scored  Tab75229029ACARBOSE 50 MG -TAB792817

30ACARBOSE 50 MG -TAB73124630ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)
325 mg -Tab

791488

قلم دارو 7دهدکه نشان میترین اقالم داروئی در استان قمپرتجویزمقایسه 66هاي جدول شماره داده

اول این پرتجویزقلم داروي 30قلم بعدي از 21اول در هر دوسال از نظر نوع دارو و رتبه کامالً مشابهند و 
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قرصدو 93مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است و اما در سال 94و 93استان در سال 

FERROUS SULFATE 50 mgFeوATENOLOL 50 mg جاي خود را ندقرار داشت29و 28که در جایگاه

CETIRIZINE HCLقرص دو به 94در سال  10 mgوACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) 325

mgندداد.

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان قم در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز67جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%1556985614/0ضد فشارخون1%1424021914/0ضد فشارخون1

%1188226411/0درد، ضدتبضد التهاب، ضد (مسکنها2%1096137611/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%1131056910/0ضد دیابت3%1004133910/0ضد دیابت3

%72463376/0آنتی بیوتیک4%66611606/0آنتی بیوتیک4

%62013975/0ویتامین5%54573615/0ویتامین5

%56313425/0پایین آورنده چربی خون6%52005175/0پایین آورنده چربی خون6

%44669854/0ضد افسردگی7%41008904/0ضد افسردگی7

%38273983/0ضد تشنج8%35168223/0ضد تشنج8

%28997832/0آنتی اسید9%27303542/0آنتی اسید9

%28421852/0آنتی هیستامین10%25304252/0آنتی هیستامین10

فراوانی را بیشترینکه در استان قمگروه داروئی 10دهد که از نشان می67هاي جدول شماره داده

فراوانی نسبی 62جمعاً 94درصد و در سال 62در مجموع 93در سال . مشابهند94و 93در سال اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به داروها
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و 93در سال استان قمشدگان سازمان بیمه سالمت در تجویز شده در نسخ بیمهگانه دهداروئی هاياقالم از گروهترین پرتجویز68جدول شماره 
94

94سال فراوانی 94نام دارو سال 94دارویی سال گروه ردیف93سال فراوانی 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

4860296پتاسیملوزارتان ضد فشارخون43359251لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

2427177پروپرانولول22341602پروپرانولول2

1794519متوپرولول سوکسینات15378293متوپرولول سوکسینات3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها39641074آ اس آ
درد، ضدتب

4248866آ اس آ

2550285استامینوفن21595705استامینوفن5

1745263دیکلوفناك16173706دیکلوفناك6

5533582متفورمینضد دیابت47484637متفورمینضد دیابت7

3382890گلی بنکالمید34803938گلی بنکالمید8

1054799آکاربوز9620729آکاربوز9

2019793سیلینآموکسی آنتی بیوتیک188194010آموکسی سیلینآنتی بیوتیک10

868051کو آموکسی کالو79939311کو آموکسی کالو11

789537آزیترومایسین69003212سفیکسیم12

2035606فروس سولفاتویتامین188650613فروس سولفاتویتامین13

1668861اسیدفولیک141594214اسیدفولیک14

11525515ب ویتامین 1131581615ویتامین ب 15

4390831آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون395775816آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون16

737764جم فیبروزیل76702417جم فیبروزیل17

207651فنوفیبرات15538518فنوفیبرات18

1165467تیلیننورتریپ ضد افسردگی109220819نورتریپ تیلینضد افسردگی19

981800فلئوکسیتین94603020فلئوکسیتین20

595951سیتالوپرام55239321سیتالوپرام21

2025596والپروات سدیمضد تشنج178291522والپروات سدیمضد تشنج22

912404کاربامازپین90480623کاربامازپین23

824206کلونازپام75976624کلونازپام24

1697558رانیتدینآنتی اسید156953125رانیتدینآنتی اسید25

1117385امپرازول106903826امپرازول26

66482آلومینیوم هیدروکسید7750527آلومینیوم هیدروکسید27

1133653سیتریزینآنتی هیستامین94628028سیتریزینآنتی هیستامین28

607679لوراتادین53859629لوراتادین29

401899کتوتیفن42056730کتوتیفن30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمداروضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می68هاي جدول شماره داده

در گروه ، متفورمیندارو در گروه ضد دیابت ،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

آورنده چربی پاییندر گروه داروئی ، فروس سولفاتدارو ها ویتامیندر گروهسیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکآنتی

ضد تشنج دارودر گروه داروئی نورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروه، آتورواستاتیندارو خون
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ترین دارو پرتجویزسیتریزینها دارو در گروه آنتی هسیتامینورانیتدیندارو آنتی اسیددر گروه،والپروات سدیم

.بود

94و 93در سال کردستاندگان سازمان بیمه سالمت در استانشترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز69جدول شماره 
94فراوانی سال 94اقالم دارویی سال ترین پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab4071032١METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab4835626

2LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

3169024٢LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab3514888

3ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

2956023٣ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg
-EC  Tab

3468011

4METRONIDAZOLE 250 mg -Tab2102541٤METRONIDAZOLE 250 mg -Tab2337196

5GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab2012393٥METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab2259326

6METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -
Tab

1964877٦ATORVASTATINE 20 mg -Tab2213756

7ATORVASTATINE 20 mg -Tab1921163٧CALCIUM - D -FC  Tab2100114

8CALCIUM - D -FC  Tab1874280٨GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab2064182

9FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -
FC  Tab

1674054٩AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

1975134

10AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 mg
-Tab

1671604١٠FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

1602028

11AMOXICILLIN 500 mg -Cap1368217١١AMOXICILLIN 500 mg -Cap1576843

12FOLIC  ACID 1 mg -Tab1321814١٢FOLIC  ACID 1 mg -Tab1426500

13OMEPRAZOLE 20 mg -Cap1239278١٣LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -Tab1404316

14ADULT COLD -Tab1198247١٤OMEPRAZOLE 20 mg -Cap1357469

15NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab1153798١٥SEMI SOLID WAGE COMP.3  MATERIAL1351176

16PREDNISOLONE 5 mg -Tab1108956١٦NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab1337867

17RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc
Tab

1081640١٧ADULT COLD -Tab1295074

18LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

1036863١٨PREDNISOLONE 5 mg -Tab1270307

19ATORVASTATINE 40 mg -Tab1035202١٩ATORVASTATINE 40 mg -Tab1213927

20CEPHALEXIN 500 mg -Cap1025513٢٠RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc Tab1211610

21VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec
Tab

973655٢١CEPHALEXIN 500 mg -Cap1185962

22PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab917568٢٢VALPROATE SODUIM 200 mg -Ec Tab1077857

23CLIDINIUM-C -Sc  Tab874333٢٣PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab1026064

24CO-AMOXICLAV 625 mg -Fc  Tab829592٢٤CLIDINIUM-C -Sc  Tab988046

25CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab785870٢٥CO-AMOXICLAV 625 mg -Fc  Tab948494

26CEFIXIME 400 mg -Scored  Fc  Tab763035٢٦CETIRIZINE HCL 10 mg -Fc  Tab944978

27LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -Tab740011٢٧ACETAMINOPHEN   (PARACETAMOL)
500 mg -Tab

887667

28FAMOTIDINE 40 mg -FC  Tab729330٢٨GABAPENTIN 100 mg -Cap877590

29CARBAMAZEPINE 200 mg -Scored
Tab

715697٢٩CEFIXIME 400 mg -Scored  Fc  Tab843587

30HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 mg -
Scored  Tab

705254٣٠FAMOTIDINE 40 mg -FC  Tab838177

قلم 4دهدکه نشان میکردستانترین اقالم داروئی در استان پرتجویزمقایسه 69هاي جدول شماره داده

اول این پرتجویزقلم داروي 30قلم بعدي از 22دارو اول در هر دوسال از نظر نوع دارو و رتبه کامالً مشابهند و 
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چهار قرص93مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است و اما در سال 94و 93استان در سال 

CAPTOPRIL 25 mg ،LOSARTAN POTASSIUM 50 mg،CARBAMAZEPINE 200 mgو

HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50mg 94قرار داشتند جاي خود را در سال 30و 29، 25،27که در جایگاه

CETIRIZINE HCLدو قرصوSEMI SOLID WAGE COMP.3 MATERIALبه  10 mg -Fc،

ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) 500 mgو کپسولGABAPENTIN 100 mgادندد.

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان کردستان در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز70جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%1627825516/0ضد فشارخون1%1445499016/0ضد فشارخون1

%1215556812/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%1045042811/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%87638608/0آنتی بیوتیک3%76908038/0آنتی بیوتیک3

%81365908/0ضد دیابت4%69243777/0ضد دیابت4

%58208805/0ویتامین5%51212305/0ویتامین5

%47109634/0پایین آورنده چربی خون6%41697804/0پایین آورنده چربی خون6

%38234753/0ضد افسردگی7%34761783/0ضد افسردگی7

%31069823/0آنتی هیستامین8%25107382/0آنتی هیستامین8

%27685432/0ضد تشنج9%24963522/0تشنجضد 9

%26990492/0آنتی اسید10%24294332/0آنتی اسید10

فراوانی را بیشترینکردستانکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می70هاي جدول شماره داده

فراوانی نسبی 63جمعاً 94سال درصد و در 60در مجموع 93در سال . مشابهند94و 93در سال اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به داروها
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در سال استان کردستانشدگان سازمان بیمه سالمت در تجویز شده در نسخ بیمهگانه دهداروئی هاياقالم از گروهترین پرتجویز71جدول شماره 
94و 93

94سال فراوانی 94نام دارو سال 94دارویی سال گروه ردیف93سال فراوانی 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

4455387لوزارتان پتاسیمضد فشارخون39524661لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

2260480متوپرولول سوکسینات19739072متوپرولول سوکسینات2

1975134آملودیپین16716043آملودیپین3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها30178504آ اس آ
درد، ضدتب

3531073آ اس آ

2657983استامینوفن21651035استامینوفن5

1633328دیکلوفناك13414186دیکلوفناك6

1731444آموکسی سیلینآنتی بیوتیک14928307آموکسی سیلینآنتی بیوتیک7

1228679سفالکسین10633858سفالکسین8

1128580کو آموکسی کالو9857029کو آموکسی کالو9

4991291متفورمینضد دیابت418580710متفورمینضد دیابت10

2064182گلی بنکالمید201239311گلی بنکالمید11

327557آکاربوز32137712آکاربوز12

2156075فروس سولفاتویتامین203756913سولفاتفروس ویتامین13

1958389اسیدفولیک174625214اسیدفولیک14

1519370ویتامین ب 139442415ویتامین ب 15

3892875آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون338518716آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون16

651114جم فیبروزیل64107217جم فیبروزیل17

77549فنوفیبرات5716518لواستاتین18

1238601نورتریپ تیلینضد افسردگی114064419نورتریپ تیلینضد افسردگی19

742421سیتالوپرام70769520سیتالوپرام20

711203فلئوکسیتین63929921فلئوکسیتین21

1025775سیتریزینآنتی هیستامین79284022سیتریزینآنتی هیستامین22

830595لوراتادین67422023لوراتادین23

361958کتوتیفن26691024کتوتیفن24

1363280والپروات سدیمضد تشنج117516725والپروات سدیمضد تشنج25

763261کاربامازپین72252726کاربامازپین26

603718کلونازپام56156427کلونازپام27

1357595امپرازولآنتی اسید123927828امپرازولآنتی اسید28

1248927رانیتدین111066129رانیتدین29

65068آلومینیوم هیدروکسید5604530آلومینیوم هیدروکسید30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمداروضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می71هاي جدول شماره داده

در گروه ضد سیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکدر گروه آنتی،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

دارو آورنده چربی خونپایین، در گروه داروئی فروس سولفاتدارو ها ویتامیندر گروه، متفورمیندارو دیابت 

در گروه ،سیتریزینها دارو در گروه آنتی هسیتامین،نورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروه، آتورواستاتین

.ترین دارو بودپرتجویزامپرازولدارو آنتی اسیددر گروهووالپروات سدیمضد تشنج داروداروئی 
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94و 93در سال کرمانشدگان سازمان بیمه سالمت در استان  ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز72جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab59254941METFORMIN HCL 500 mg -FC  Tab6938017

2LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

55347102LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab5994895

3ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

50031263ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg
-EC  Tab

5597543

4ATORVASTATINE 20 mg -Tab36728284ATORVASTATINE 20 mg -Tab4249806

5METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -
Tab

33601945METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab3721833

6GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab27914616AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab2713889

7AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

23853607NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab2639640

8NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab23346988GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab2558803

9METRONIDAZOLE 250 mg -Tab22244349METRONIDAZOLE 250 mg -Tab2506657

10CALCIUM - D -FC  Tab221223510CALCIUM - D -FC  Tab2439877

11RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc
Tab

204638311RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc Tab2232649

12PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab180208012FOLIC  ACID 1 mg -Tab2114036

13VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec
Tab

177316613GABAPENTIN 100 mg -Cap2072006

14FOLIC  ACID 1 mg -Tab171486214LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -Tab2021618

15GABAPENTIN 100 mg -Cap167546215VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec Tab2019030

16LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

159742516PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab1898232

17CLIDINIUM-C -Sc  Tab159199117ADULT COLDE -Tab1836712

18ADULT COLDE -Tab157298318AMOXICILLIN 500 mg -Cap1709172

19AMOXICILLIN 500 mg -Cap154686319CLIDINIUM-C -Sc  Tab1681270

20OMEPRAZOLE 20 mg -Cap139856420PREDNISOLONE 5 mg -Tab1591973

21PREDNISOLONE 5 mg -Tab136844121PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab1491192

22NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg -Tab127767222OMEPRAZOLE 20 mg -Cap1373582

23PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab124939823FERROUS  SULFATE - F -Coated  Tab1288616

24ATORVASTATINE 10 mg -Tab119878224NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg -Tab1261504

25FERROUS  SULFATE - F -Coated  Tab116787025ATORVASTATINE 10 mg -Tab1213366

26ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.106073826CEPHALEXIN 500 mg -Cap1192214

27LOSARTAN POTASSIUM 50 mg -Tab103231827VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300 mg -
Tab

1186058

28CIPROFLOXACIN  (AS HCL) 500 mg -
FC  Tab

103124428LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -Tab1179101

29CEPHALEXIN 500 mg -Cap103084629NOR TRIPTYLINE  (AS  HCL) 10 mg -FC
scored Tab

1157021

30DIMETHICONE  (ACTIVATED) 40 mg
-Tab

100351630CIPROFLOXACIN  (AS HCL) 500 mg -FC
Tab

1146917

قلم 5دهدکه ترین اقالم داروئی در استان کرمان نشان میپرتجویزمقایسه 72هاي جدول شماره داده

اول این پرتجویزقلم داروي 30قلم بعدي از 23دارو اول در هر دوسال از نظر نوع دارو و رتبه کامالً مشابهند و 

دو قرص93مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است و اما در سال 94و 93استان در سال 

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


124

ALPRAZOLAM 0,5 mg -ScoredوDIMETHICONE (ACTIVATED) 40 mg 30و26که در جایگاه

VITAMIN B1 (THIAMINEدو قرصبه 94قرار داشتند جاي خود را در سال  HCL) 300 mg و

NORTRIPTYLINE (AS HCL) 10 mg -FC  scoredدادند.

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان کرمان در سال تجویز شده در نسخ بیمهترین گروه داروئی پرتجویز73جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%2453812217/0ضد فشارخون1%2203700017/0ضد فشارخون1

%1609477011/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%1431378211/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%115676018/0ضد دیابت3%101023128/0ضد دیابت3

%100242727/0آنتی بیوتیک4%90075507/0آنتی بیوتیک4

%77428265/0ویتامین5%67274335/0ویتامین5

%68411014/0پایین آورنده چربی خون6%61804014/0پایین آورنده چربی خون6

%67214544/0ضد افسردگی7%60466594/0ضد افسردگی7

%45662773/0وازودیالتور8%42308923/0وازودیالتور8

%41438652/0ضد تشنج9%36746432/0ضد تشنج9

%38055262/0آنتی اسید10%35894642/0آنتی اسید10

فراوانی را بیشترینکرمانکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می73هاي جدول شماره داده

فراوانی نسبی 63جمعاً 94درصد و در سال 63در مجموع 93در سال . مشابهند94و 93در سال اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به داروها 
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93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان کرمان در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز74جدول شماره 
94و 

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

7200021لوزارتان پتاسیمضد فشارخون65825971لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

3723743متوپرولول سوکسینات33658562متوپرولول سوکسینات2

3597517پروپرانولول32928613پروپرانولول3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها50988874آ اس آ
ضدتبدرد،

5694042آ اس آ

3333730استامینوفن28301435استامینوفن5

1699914پردنیزولون14706926پردنیزولون6

7136458متفورمینضد دیابت60283967متفورمینضد دیابت7

2558903گلی بنکالمید27914618گلی بنکالمید8

714688گلیکالزید4188819پیوگلیتازون9

1877054آموکسی سیلینآنتی بیوتیک168992810آموکسی سیلینآنتی بیوتیک10

1354180سفیکسیم119516311سفیکسیم11

1243063سفالکسین110582712سیپروفلوکساسین12

2731263اسیدفولیکویتامین232771313اسیدفولیکویتامین13

2300796فروس سولفات212720014فروس سولفات14

11571638ویتامین ب 1135772915ویتامین ب 15

5928838آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون526295016آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون16

460268جم فیبروزیل48113517جم فیبروزیل17

170643فنوفیبرات15424518لواستاتین18

1809873نورتریپ تیلینضد افسردگی159191119نورتریپ تیلینضد افسردگی19

1269518فلئوکسیتین122417720فلئوکسیتین20

843523ایمی پرامین78728521ایمی پرامین21

3973516نیترو گلیسرینوازودیالتور368063622نیترو گلیسرینوازودیالتور22

283610ایزوکسوپرین25589623ایزوکسوپرین23

168723ایزوسورباید دي نیترات14098024ایزوسورباید دي نیترات24

2344811والپروات سدیمضد تشنج196339725والپروات سدیمضد تشنج25

921622کلونازپام87778626کلونازپام26

832203کاربامازپین78798227کاربامازپین27

2263238رانیتدینآنتی اسید206832028رانیتدینآنتی اسید28

1373582امپرازول139856429امپرازول29

136023آلومینیوم هیدروکسید9772230آلومینیوم هیدروکسید30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمداروضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می74هاي جدول شماره داده

در گروه ،متفورمیندارو در گروه ضد دیابت ،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

آورنده چربی پایین، در گروه داروئی اسیدفولیکدارو ها ویتامیندر گروهسیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکآنتی

نیترو ها دارو ، در گروه وازودیالتورنورتریپ تیلینداروهاضد افسردگیدر گروه، آتورواستاتیندارو خون
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ترین پرتجویزرانیتدیندارو آنتی اسیددر گروهووالپروات سدیمضد تشنج دارودر گروه داروئی ،گلیسرین

.دارو بود

94و 93در سال کرمانشاهشدگان سازمان بیمه سالمت در استان   ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز75جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab51978411METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab6053418

2LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab51799092LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab5584606

3ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg -
EC  Tab

47610883ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg -
EC  Tab

5367707

4METRONIDAZOLE 250 mg -Tab40057144METRONIDAZOLE 250 mg -Tab4432284

5RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC  Tab36492185RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC  Tab3882522

6GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab34001366ATORVASTATINE 20 mg -Tab3750442

7ATORVASTATINE 20 mg -Tab32610367GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab3476966

8METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab30370448METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab3406293

9CLIDINIUM-C -SC  Tab26860689CLIDINIUM-C -SC  Tab2851356

10AMOXICILLIN 500 mg -Cap258684010AMOXICILLIN 500 mg -Cap2787763

11FOLIC  ACID 1 mg -Tab238115111FOLIC  ACID 1 mg -Tab2580145

12ADULT COLDE -Tab229476312ADULT COLDE -Tab2579701

13CALCIUM - D -FC  Tab210928413CALCIUM - D -FC  Tab2459526

14AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab207371814LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -Tab2428328

15PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab204876715AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab2340386

16OMEPRAZOLE 20 mg -Cap188158916PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab2148367

17LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -Tab187885617OMEPRAZOLE 20 mg -Cap2029085

18NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab168917118NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab1910003

19PREDNISOLONE 5 mg -Tab167910119PREDNISOLONE 5 mg -Tab1733890

20ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg - 10
mg -Tab

159396820ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg - 10
mg -Tab

1720759

21CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab156882221DICLOFENAC SODIUM  S.R 100 mg -Tab1680736

22VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC  Tab149650622VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC  Tab1586184

23FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

147534623CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab1528513

24DICLOFENAC SODIUM  S.R 100 mg -Tab144389424FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC  Tab1524439

25CEPHALEXIN 500 mg -Cap135818425CEPHALEXIN 500 mg -Cap1516846

26CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab135353226CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab1467228

27HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 mg -Scored
Tab

120177727VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300 mg -
Tab

1302136

28PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab117133628PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab1232716

29VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300 mg -
Tab

114687029TRIHEXYPHENIDYL  HCL 2 mg -Tab1171214

30TRIHEXYPHENIDYL  HCL 2 mg -Tab106836930HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 mg -Scored
Tab

1145335
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قلم 5دهدکه نشان میمانشاه ترین اقالم داروئی در استان کرپرتجویزمقایسه 75هاي جدول شماره داده

اول این پرتجویزقلم داروي 30قلم بعدي از 25دارو اول در هر دوسال از نظر نوع دارو و رتبه کامالً مشابهند و 

.مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است94و 93استان در سال 

94و 93در سال شاهشدگان سازمان بیمه سالمت در استان کرمانتجویز شده در نسخ بیمهترین گروه داروئیپرتجویز76جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%2361716115/0ضد فشارخون1%2204765715/0ضد فشارخون1

%1840490511/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%1695424211/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%136490888/0آنتی بیوتیک3%125386438/0آنتی بیوتیک3

%107677866/0ضد دیابت4%95056816/0ضد دیابت4

%91693385/0ویتامین5%83262425/0ویتامین5

%69689594/0پایین آورنده چربی خون6%63024594/0پایین آورنده چربی خون6

%61498473/0آنتی اسید7%57484374/1آنتی اسید7

%54110353/0ضد افسردگی8%50125053/0ضد افسردگی8

%49894223/0ضد اسپاسم9%45702673/0ضد اسپاسم9

%45611802/0ضد آمیب10%41137532/0ضد آمیب10

فراوانی بیشترینشاهکرمانکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می76هاي جدول شماره داده

فراوانی نسبی 60جمعاً 94درصد و در سال 1/61در مجموع93در سال . مشابهند94و 93در سال اند را داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به داروها
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در سال شاهشدگان سازمان بیمه سالمت در استان کرمانگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز77جدول شماره 
94و 93

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

6969788لوزارتان پتاسیمضد فشارخون62536061لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

3583982پروپرانولول34197862پروپرانولول2

3407173متوپرولول سوکسینات30460873متوپرولول سوکسینات3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها48275634آ اس آ
ضد درد، ضدتب

5421965آ اس آ

3575602استامینوفن32170655استامینوفن5

2883607دیکلوفناك26527416دیکلوفناك6

3003549آموکسی سیلینآنتی بیوتیک28041627آموکسی سیلینآنتی بیوتیک7

2050987سفیکسیم18924178سفیکسیم8

1561309سفالکسین13968899سفالکسین9

6109441متفورمینضد دیابت522822810متفورمینضد دیابت10

3476966گلی بنکالمید340013611گلی بنکالمید11

449030رپاگلیناید33792412رپاگلیناید12

3378840اسیدفولیکویتامین309721113اسیدفولیکویتامین13

2630871فروس سولفات243854214فروس سولفات14

11732896ویتامین ب 1153157615ویتامین ب 15

پایین آورنده چربی 465843616آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون16
خون

5328027آتورواستاتین

867725جم فیبروزیل85176017جم فیبروزیل17

322999لواستاتین37294118لواستاتین18

3962802رانیتدینآنتی اسید371678219رانیتدینآنتی اسید19

2029113امپرازول188182720امپرازول20

111138آلومینیوم هیدروکسید11157721آلومینیوم هیدروکسید21

1429068فلئوکسیتینضد افسردگی130410922فلئوکسیتینضد افسردگی22

1182536سیتالوپرام115737423نورتریپ تیلین23

1093713نورتریپ تیلین111544024سیتالوپرام24

2851356کلیدینیوم سیضد اسپاسم268606825کلیدینیوم سیضد اسپاسم25

732793هیوسین ان بوتیل بروماید67734826هیوسین ان بوتیل بروماید26

635513دي سیکلومین52235627دي سیکلومین27

4478568مترونیدازولضد آمیب405086828مترونیدازولضد آمیب28

65649یدوکینول5158129یدوکینول29

16933فورازولیدون1130430فورازولیدون30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمداروضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می77هاي جدول شماره داده

در گروه ضد سیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکدر گروه آنتی،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

دارو آورنده چربی خونپایین، در گروه داروئی اسیدفولیکدارو ها ویتامین، در گروهمتفورمیندارو دیابت 

ضد ، در گروه فلئوکسیتینها داروضد افسردگیگروهدر ،رانیتدیندارو آنتی اسیددر گروه، آتورواستاتین

.ترین دارو بودپرتجویزمترونیدازولداروآمیبضد در گروه داروئی وهیوسین ان بوتیل برومایددارو ها اسپاسم
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و 93در سال بویراحمدوکهکیلویهدگان سازمان بیمه سالمت در استانشترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز78جدول شماره 
94

94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف
1METRONIDAZOLE 250 mg -Tab20392161METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab2272651

2METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab19363482METRONIDAZOLE 250 mg -Tab2128203

3RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC
Tab

17137273RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC  Tab1818757

4ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

15768704ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg
-EC  Tab

1766282

5AMOXICILLIN 500 mg -Cap12655305AMOXICILLIN 500 mg -Cap1336976

6OMEPRAZOLE 20 mg -Cap11917206LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab1279760

7ADULT COLDE -Tab11056317OMEPRAZOLE 20 mg -Cap1234729

8LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

11027468ADULT COLDE -Tab1189087

9ATORVASTATINE 20 mg -Tab9456669ATORVASTATINE 20 mg -Tab1186012

10CALCIUM - D -FC  Tab93633610CALCIUM - D -FC  Tab1058047

11AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

91880811AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab1049016

12CLIDINIUM-C -SC  Tab85830812FOLIC  ACID 1 mg -Tab961859

13GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab83710013CLIDINIUM-C -SC  Tab954846

14FOLIC  ACID 1 mg -Tab82830714LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -Tab915877

15ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg
- 10 mg -Tab

78670615GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab844589

16VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC
Tab

69750816ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg -
10 mg -Tab

803781

17LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

65977217METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab717537

18METOPROLOL TARTRARE 50 mg -
Tab

63484018VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC  Tab702697

19PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab57272319PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab634778

20CEPHALEXIN 500 mg -Cap53123220CETIRIZINE HCL 10 mg -FC  Tab581881

21FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -
FC  Tab

53025521FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

578921

22PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab52734522CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab571323

23CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab52431823PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab570370

24CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab48253924CEPHALEXIN 500 mg -Cap523558

25CETIRIZINE HCL 10 mg -FC  Tab47969225CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab511581

26CIPROFLOXACIN  (AS HCL) 500 mg -
FC  Tab

45031726FAMOTIDINE 40 mg -FC  Tab507962

27FAMOTIDINE 40 mg -FC  Tab43908427NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab477438

28NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab42795928CIPROFLOXACIN  (AS HCL) 500 mg -FC
Tab

446017

29AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

41695629AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE) 250
mg -Cap

434798

30NOR TRIPTYLINE  (AS HCL) 10 mg -
FC  scored  Tab

40835730CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab423570

داد کهنشانکهکیلویه و بویراحمدترین اقالم داروئی در استان پرتجویزمقایسه 78هاي جدول شماره داده

پرتجویزقلم داروي 30قلم بعدي از 24قلم دارو اول در هر دوسال از نظر نوع دارو و رتبه کامالً مشابهند و 5

اما در قلم آخر بین .مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است94و 93اول این استان در سال 

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


130

93NOR TRIPTYLINEقرصاختالف بود در سال94و 93دو سال  (AS HCL) 10 mg -FC  scored جاي

CEFIXIMEصخود را به قر 400 mg -Scored  FCداد .

در سال بویراحمدوکهکیلویهشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز79جدول شماره 
94و 93

درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%731960913/0ضد فشارخون1%663286513/0ضد فشارخون1

%605184211/1ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%563405111/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%53637649/0آنتی بیوتیک3%515751810/0آنتی بیوتیک3

%39237097/0ضد دیابت4%33339056/0ضد دیابت4

%31833705/0آنتی اسید5%30110956/0آنتی اسید5

%26951284/0ویتامین6%23326254/0ضد افسردگی6

%23422364/0ضد افسردگی7%21935224/0ویتامین7

%23202834/0پایین آورنده چربی خون8%20629114/0ضد آمیب8

%21590413/0ضد آمیب9%20099744/0چربی خونپایین آورنده9

%17011863/0آنتی هیستامین10%15768203/0آنتی هیستامین10

بویراحمدوکهکیلویهکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می79هاي جدول شماره داده

جمعاً 94درصد و در سال 65در مجموع 93در سال . مشابهند94و 93در سال اند فراوانی را داشتهبیشترین

.گروه فوق تعلق گرفته است10به فراوانی نسبی داروها1/63
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کهکیلویه و شدگان سازمان بیمه سالمت در استان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز80جدول شماره 
94و 93در سال بویراحمد

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

1497707لوزارتان پتاسیمضد فشارخون12954361لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

1269418پروپرانولول11719572پروپرانولول2

1049016آملودیپین9188083آملودیپین3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها16102554آ اس آ
درد، ضدتب

1798410آ اس آ

1597099استامینوفن14721835استامینوفن5

666561دیکلوفناك5847976دیکلوفناك6

1428670آموکسی سیلینآنتی بیوتیک13538737آموکسی سیلینآنتی بیوتیک7

608796سفیکسیم5712778سفیکسیم8

604936کو آموکسی کالو5679329کو آموکسی کالو9

2334561متفورمینضد دیابت198448910متفورمینضد دیابت10

844589گلی بنکالمید83716011گلی بنکالمید11

331469آکاربوز27520112آکاربوز12

1873095رانیتدینآنتی اسید175420213رانیتدینآنتی اسید13

1234729امپرازول119187414امپرازول14

62126آلومینیوم هیدروکسید5304315آلومینیوم هیدروکسید15

1124663اسیدفولیکویتامین75966816نورتریپ تیلینضد افسردگی16

834691فروس سولفات39171217سیتالوپرام17

313639هماتینیک31616818فلئوکسیتین18

675844نورتریپ تیلینضد افسردگی97451919اسیدفولیکویتامین19

368440سیتالوپرام68732820فروس سولفات20

329977فلئوکسیتین21476521هماتینیک21

1917500آتورواستاتینآورنده چربی خونپایین205737522مترونیدازولضد آمیب22

243536جم فیبروزیل352023یدوکینول23

81650فنوفیبرات201524فورازولیدون24

2147338مترونیدازولضد آمیب159922925آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون25

7858فورازولیدون26853826جم فیبروزیل26

3845یدوکینول5626927فنوفیبرات27

669432سیتریزینآنتی هیستامین55811728سیتریزینآنتی هیستامین28

250479لوراتادین23997229لوراتادین29

239467کتوتیفن23334330کتوتیفن30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمداروضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می80هاي جدول شماره داده

در گروه ضد سیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکدر گروه آنتی،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

در ، نورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروهدارو رانیتیدین،آنتی اسیددر گروه، متفورمیندارو دیابت 

آورنده پاییندر گروه داروئی ،مترونیدازولضد آمیب دارودر گروه داروئی ، اسید فولیکدارو ها ویتامینگروه

.ترین دارو بودپرتجویزسیتریزینها دارو در گروه آنتی هسیتامینوآتورواستاتیندارو چربی خون
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94و 93در سال گلستاناستاندگان سازمان بیمه سالمت در شترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز81جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1VELAFAXINE 37.5MG CAP2690013301ASA(ACETYLSALICYLIC ACID) 80 MG -
E. C. TAB.

6170595

2CITALOPRAM 20MG -TAB.61587652METFORMIN  HCL 500  MG -F. C. TAB5690009

3ASA(ACETYLSALICYLIC ACID) 80
MG -E. C. TAB.

51172493LOSARTAN  POTASSIUM 25  MG -F. C.
TAB

5539563

4LOSARTAN  POTASSIUM 25  MG -F.
C. TAB

48902694ATORVASTATINE 20MG -TAB4536555

5METFORMIN  HCL 500  MG -F. C.
TAB

48675195METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -
TAB.

4105956

6ATORVASTATINE 20MG -TAB37494096OMEPRAZOLE 20 MG -CAP.3164319

7METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -
TAB.

35593897GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED.TAB2945336

8GLIBENCLAMIDE 5 MG -
SCORED.TAB

30949508RANITIDINE(AS  HCL) 150  MG -F .C.
TAB.

2709797

9OMEPRAZOLE 20 MG -CAP.30584599CALCIUM-D -F.C TAB2668915

10RANITIDINE(AS  HCL) 150  MG -F .C.
TAB.

241752610METRONIDAZOLE 250 MG -TAB.2636693

11CALCIUM-D -F.C TAB238268111AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 MG -
TAB

2477237

12METRONIDAZOLE 250 MG -TAB.233848712AMOXICILLIN 500 MG -CAP2442886

13AMOXICILLIN 500 MG -CAP228581313ACETAMINOPHEN CODEINE 300/10
TABLET

2396106

14ACETAMINOPHEN CODEINE 300/10
TABLET

224144514CLIDINIUM-C -S.C.TAB.2132007

15AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 MG
-TAB

209589515LEVOTHYROXINE  SODIUM 0,1MG -
TAB.

2096398

16ADULT COLDE -TAB182613016ADULT COLDE -TAB2025539

17CLIDINIUM-C -S.C.TAB.178049317NITROGLYCERIN  SR 2,6 MG -TAB.2017025

18NITROGLYCERIN  SR 2,6 MG -TAB.174798918LOSARTAN  POTASSIUM 50 MG -TAB1941766

19FERROUS  SULFATE EQTO 50 MG
FE -F .C. TAB.

174489619FERROUS  SULFATE EQTO 50 MG  FE -F
.C. TAB.

1907900

20LEVOTHYROXINE  SODIUM 0,1MG -
TAB.

167716220CEPHALEXIN 500 MG -CAP. /SCORED
COATED TAB

1709659

21LOSARTAN  POTASSIUM 50 MG -
TAB

163943121PROPRANOLOL  HCL 10  MG -F .C. TAB.1634909

22CEPHALEXIN 500 MG -CAP.
/SCORED COATED TAB

161267722ALPRAZOLAM 0,5 MG -SCORED TAB.1584764

23ALPRAZOLAM 0,5 MG -SCORED
TAB.

156721623FOLIC  ACID 1 MG -TAB.1494824

24PROPRANOLOL  HCL 10  MG -F .C.
TAB.

156715024PROPRANOLOL  HCL 20 MG -TAB1396756

25FOLIC  ACID 1 MG -TAB.143825725PREDNISOLONE 5  MG -TAB.1302533

26PREDNISOLONE 5  MG -TAB.126665726CEFIXIME 400 MG -SCORED F .C TAB1263065

27PROPRANOLOL  HCL 20 MG -TAB123199227CO-AMOXICLAV 625 MG -F.C. TAB.1236201

28CO-AMOXICLAV 625 MG -F.C. TAB.117948928FOLIC  ACID 5  MG -TAB.1177124

29CEFIXIME 400 MG -SCORED F .C
TAB

109111429DICLOFENAC SODIUM  S.R 100 MG -
TAB.

1176131

30NORTRIPTYLINE(AS  HCL) 10 MG -
FC SCORED TAB

103901630NORTRIPTYLINE(AS  HCL) 10 MG -FC
SCORED TAB

1083673

قلم 28که دهدترین اقالم داروئی در استان گلستان نشان میپرتجویزمقایسه 81هاي جدول شماره داده

مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت 94و 93اول این استان در سال پرتجویزقلم داروي 30از 

در . نیستند94قلم اول سال 30در 93اتفاقی که با سایر استانها متفاوت است اینکه دو قلم اول سال اما .است

VELAFAXINEکپسول 93سال 37.5MGدر جایگاه اول قرارنسخه 87در تعداد 269001330با فراوانی

CITALOPRAMدارد و قرص  20MG قرصهجاي خود را ب94که در جاي دوم است در سالFOLIC
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ACID 5 MGوDICLOFENAC SODIUM  S.R 100 MGبا توجه به وضعیت سایر اقالم و فراوانی .داد

.رسد در ورود اطالعات آنها اشتباه رخ داده باشدآنها به نظر می

94و 93ان در سال گلستشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز82جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%2357952716/0ضد فشارخون1%2089301215/0ضد فشارخون1

%2030190013/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%1812574013/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%125473408/0آنتی بیوتیک3%115322048/0آنتی بیوتیک3

%106990977/0ضد دیابت4%103130717/0ضد افسردگی4

%75770335/0ویتامین5%90965916/0دیابتضد 5

%74482195/0پایین آورنده چربی خون6%64804514/0پایین آورنده چربی خون6

%60693924/0آنتی اسید7%63452534/0ویتامین7

%51570113/0ضد افسردگی8%56445704/0آنتی اسید8

%38340832/0اسپاسمضد 9%34163372/0وازودیالتور9

%37006472/0وازودیالتور10%31419882/0ضد اسپاسم10

فراوانی را بیشترینگلستانکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می82هاي جدول شماره داده

فراوانی نسبی 65جمعاً 94درصد و در سال 65در مجموع 93در سال . مشابهند94و 93در سال اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به داروها
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ان در سال گلستشدگان سازمان بیمه سالمت در استان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز83جدول شماره 
94و 93

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

7680180لوزارتان پتاسیمضد فشارخون66208391لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

4108227متوپرولول سوکسینات35596072متوپرولول سوکسینات2

3325224پروپرانولول30743793پروپرانولول3

ضد التهاب، ضد(مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها52641354آ اس آ
درد، ضدتب

6278159آ اس آ

4213469استامینوفن38288985استامینوفن5

2901770دیکلوفناك25694166دیکلوفناك6

2539931آموکسی سیلینآنتی بیوتیک23843177آموکسی سیلینآنتی بیوتیک7

1853099سفیکسیم16794078سفالکسین8

1782074سفالکسین16272379سفیکسیم9

5836639متفورمینضد دیابت626649810سیتالوپرامضد افسردگی10

2945336گلی بنکالمید171611211نورتریپ تیلین11

641172رپاگلیناید77931012فلئوکسیتین12

2977348فروس سولفاتویتامین494285913متفورمینضد دیابت13

2671948اسیدفولیک309495014گلی بنکالمید14

1636738ویتامین ب 35268015رپاگلیناید15

6139890آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون517868616آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون16

792450جم فیبروزیل81401817جم فیبروزیل17

200317لواستاتین20594018لواستاتین18

3165215امپرازولآنتی اسید255750019فروس سولفاتویتامین19

2777211رانیتدین236879120اسیدفولیک20

93575آلومینیوم هیدروکسید148116421ویتامین ب 21

1756966نورتریپ تیلینضد افسردگی305845922امپرازولآنتی اسید22

935938سیتالوپرام248254823رانیتدین23

828907فلئوکسیتین7262524آلومینیوم هیدروکسید24

2132007کلیدینیوم سیضد اسپاسم284992025نیترو گلیسرینوازودیالتور25

922714هیوسین ان بوتیل بروماید32807026ایزوسورباید دي نیترات26

307338دي سیکلومین10905527ایزوکسوپرین27

3149702نیترو گلیسرینوازودیالتور178049328کلیدینیوم سیضد اسپاسم28

320567ایزوسورباید دي نیترات78551829هیوسین ان بوتیل بروماید29

98875ایزوکسوپرین23048130دي سیکلومین30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمداروضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می83هاي جدول شماره داده

در گروه ضد سیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکدر گروه آنتی،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

، نورتریپ تیلیندارو94و در سال سیتالوپرامدارو 93ها درسال ضد افسردگیدر گروه، متفورمیندارو دیابت 

در گروه، آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپایین، در گروه داروئی فروس سولفاتدارو ها ویتامیندر گروه
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سیکلیدینیوماسپاسمضد در گروه داروئی ونیترو گلیسریندارو وازودیالتوردر گروه ،امپرازولدارو آنتی اسید

.بودترین دارو پرتجویز

94و 93در سال گیالنشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز84جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500  MG -F. C.
TAB

126385211METFORMIN  HCL 500  MG -F. C. TAB.13881651

2ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -E. C. TAB.

94193012LOSARTAN  POTASSIUM 25  MG -F. C.
TAB

10088046

3LOSARTAN  POTASSIUM 25  MG -F.
C. TAB

94177573ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -E. C. TAB.

10006317

4ATORVASTATINE 20MG -TAB83354824ATORVASTATINE 20MG -TAB8735512

5CALCIUM - D -F.C. TAB64050905CALCIUM - D -F.C. TAB6039438

6GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED
TAB.

62955516GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED TAB.5785589

7METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -
TAB.

48030407METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -
TAB.

5191849

8LEVOTHYROXINE  SODIUM 0,1MG -
TAB.

40278708LEVOTHYROXINE  SODIUM 0,1MG -
TAB.

4497707

9AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

40173379AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab4319571

10SEMI SOLID WAGE COMP.>3
MATERIAL

356753810ATORVASTATINE 10MG -TAB3413863

11NITROGLYCERIN  SR 6,4 MG -TAB.351348711NITROGLYCERIN  SR 6,4 MG -TAB.3247598

12ATORVASTATINE 10MG -TAB325535112NITROGLYCERIN  SR 2,6 MG -TAB.3246275

13METRONIDAZOLE 250 MG -TAB.301997013FOLIC  ACID 1 MG -TAB.3093145

14OMEPRAZOLE 20 MG -CAP.301954614METRONIDAZOLE 250 MG -TAB.3046004

15NITROGLYCERIN  SR 2,6 MG -TAB.300442815OMEPRAZOLE 20 MG -CAP.2815988

16FOLIC  ACID 1 MG -TAB.300070816SEMI SOLID WAGE COMP.>3
MATERIAL

2761252

17ATENOLOL 50 MG -SCORED TAB.297998717ATENOLOL 50 MG -SCORED TAB.2654141

18RANITIDINE  (AS  HCL) 150  MG -F.C.
TAB.

260084718RANITIDINE  (AS  HCL) 150  MG -F.C.
TAB.

2567219

19LOSARTAN  POTASSIUM 50 MG -
TAB

246969319LOSARTAN  POTASSIUM 50 MG -TAB2532230

20AMOXICILLIN 500 mg -Cap242836320AMOXICILLIN 500 mg -Cap2442307

21GEMFIBROZIL 300 MG -CAP.211070021ATORVASTATINE 40MG -TAB2418002

22ATORVASTATINE 40MG -TAB209614122ACETAMINOPHEN CODEINE 300 MG -
10 MG -TAB

2104517

23ACETAMINOPHEN  CODEINE 300
MG - 10 MG -TAB

208748023GABAPENTIN 100MG -CAP.2078886

24VALPROATE  SODUIM 200  MG -E .C.
TAB.

196621224ADULT COLDE -Tab2019184

25ADULT COLDE -Tab196616425CLIDINIUM-C -S.C.TAB.1998357

26CLIDINIUM-C -S.C.TAB.193653226VALPROATE  SODUIM 200  MG -E .C.
TAB.

1981999

27ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.185877427GEMFIBROZIL 300 MG -CAP.1901641

28FERROUS  SULFATE EQTO 50 MGFE
-F.C. TAB.

185547628ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.1831573

29GABAPENTIN 100MG -CAP.185204229ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)
500 mg -Tab.

1804903

30PROPRANOLOL  HCL 10  MG -F.C.
TAB.

175623330PROPRANOLOL  HCL 10  MG -F.C. TAB.1788086

قلم از 28دهدکه ترین اقالم داروئی در استان گیالن نشان میپرتجویزمقایسه 84هاي جدول شماره داده

مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت 94و 93اول این استان در سال پرتجویزقلم داروي 30
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FERROUS  SULFATE EQTOقرص93در سال . است 50 MGFE -F.C.کپسولوGABAPENTIN

100MG کپسولبهجاي خود را 94در سال داشتند قرار29و 28که رتبهGEMFIBROZIL 300 MGو

ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)قرص 500 mgندداد.

94و 93ن در سال گیالشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز85جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93دارویی سال ترین گروه پرتجویزردیف

%3874856316/0ضد فشارخون1%3680316616/0ضد فشارخون1

%2505818810/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%2379504710/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%2369456410/0ضد دیابت3%214800099/0ضد دیابت3

%185620968/1پایین آورنده چربی خون4%177035417/0پایین آورنده چربی خون4

%136591915/0آنتی بیوتیک5%132864345/0آنتی بیوتیک5

%102946674/0ویتامین6%100430784/0ویتامین6

%85958543/0ضد افسردگی7%84217343/0ضد افسردگی7

%76243143/0وازودیالتور8%77411053/0وازودیالتور8

%67866532/0مکمل کلسیم9%72250703/0مکمل کلسیم9

%62277352/0ضد تشنج10%60438312/0ضد تشنج10

فراوانی را بیشتریننگیالکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می85هاي جدول شماره داده

فراوانی نسبی 1/63جمعا94ًدرصد و در سال 62در مجموع 93در سال . مشابهند94و 93در سال اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به داروها
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93در سال نگیالاستان شدگان سازمان بیمه سالمت در تجویز شده در نسخ بیمهگانه دهداروئی هاياقالم از گروهترین پرتجویز86جدول شماره 
94و 

94سال فراوانی 94نام دارو سال 94دارویی سال گروه ردیف93سال فراوانی 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

13197319لوزارتان پتاسیمضد فشارخون121850931لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

5191950متوپرولول سوکسینات48035532متوپرولول سوکسینات2

4319571آملودیپین40173373آملودیپین3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها95425914آ اس آ
درد، ضدتب

10098364آ اس آ

5493792استامینوفن52332345استامینوفن5

1862929دیکلوفناك19283346دیکلوفناك6

14418849متفورمینضد دیابت129267447متفورمینضد دیابت7

5785589گلی بنکالمید62955518گلی بنکالمید8

1671590گلیکالزید8751119گلیکالزید9

14567377آتورواستاتینچربی خونپایین آورنده1368697410آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون10

2535920جم فیبروزیل272763711جم فیبروزیل11

727594فنوفیبرات46429212فنوفیبرات12

2679759آموکسی سیلینآنتی بیوتیک267177913آموکسی سیلینآنتی بیوتیک13

2268956سفیکسیم224444514سفیکسیم14

1775170کو آموکسی کالو178554515کالوکو آموکسی 15

3970855اسیدفولیکویتامین380041116اسیدفولیکویتامین16

3373188فروس سولفات355350317فروس سولفات17

1071762ویتامین د199332818ویتامین ب 18

2129982تیلیننورتریپ ضد افسردگی214540019نورتریپ تیلینضد افسردگی19

1873020سیتالوپرام183942720سیتالوپرام20

1545410فلئوکسیتین154984421فلئوکسیتین21

6602503نیترو گلیسرینوازودیالتور663798222نیترو گلیسرینوازودیالتور22

579592ایزوسورباید دي نیترات61599523ایزوسورباید دي نیترات23

190130دي پیریدامول23425624دي پیریدامول24

6039438کلسیم ديمکمل کلسیم640509025کلسیم ديمکمل کلسیم25

617696کلسیم کربونات66350026کلسیم کربونات26

128925کلسیم فورت15556227کلسیم فورت27

2755727سدیموالپرواتضد تشنج259431828والپروات سدیمضد تشنج28

1840636کلونازپام180746129کلونازپام29

1502421کاربامازپین152090130کاربامازپین30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمداروضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می86هاي جدول شماره داده

در گروه ضد سیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکدر گروه آنتی،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

دارو آورنده چربی خونپایین، در گروه داروئی اسید فولیکدارو ها ویتامین، در گروهمتفورمیندارو دیابت 

در گروه،نیترو گلیسریندر گروه وازودیالتور دارو ، نورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروه، آتورواستاتین

.ترین دارو بودپرتجویزوالپروات سدیمضد تشنج دارودر گروه داروئی و کلسیم ديدارو مکمل کلسیم
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94و 93در سال لرستاندگان سازمان بیمه سالمت در استانشترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز87جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500  MG -F. C.
TAB

32961481ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -EC  TAB

3860111

2LOSARTAN  POTASSIUM 25  MG -F.
C. TAB

32135942METFORMIN  HCL 500  MG -F. C. TAB3820292

3ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -EC  TAB

32099893LOSARTAN  POTASSIUM 25  MG -F. C.
TAB

3710036

4METRONIDAZOLE 250 mg -Tab27633364METRONIDAZOLE 250 mg -Tab3143106

5ATORVASTATINE 20 MG -TAB25235785ATORVASTATINE 20 MG -TAB3028533

6ADULT COLDE -TAB22012046ADULT COLDE -TAB2369409

7METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -
TAB.

19757797METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -
TAB.

2283237

8RANITIDINE(AS  HCL) 150  MG -F .C.
TAB.

19620628RANITIDINE(AS  HCL) 150  MG -F .C.
TAB.

2111714

9AMOXICILLIN 500 mg -Cap18456979CLIDINIUM-C -SC  TAB1961295

10CALCIUM - D -FC  TAB179326010AMOXICILLIN 500 mg -Cap1960691

11OMEPRAZOLE 20 MG -CAP.164002011CALCIUM - D -FC  TAB1877470

12GLIBENCLAMIDE 5 MG -
SCORED.TAB

163563312OMEPRAZOLE 20 MG -CAP.1864175

13CLIDINIUM-C -SC  TAB157903213GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED.TAB1633707

14WATER(P) -INJ.(5ML)149607214AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 MG -
TAB

1584855

15PROPRANOLOL  HCL 10  MG -F .C.
TAB.

143786515LEVOTHYROXINE SODIUM 0,1MG -
TAB.

1555300

16AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 MG
-TAB

140212416PROPRANOLOL  HCL 10  MG -F .C. TAB.1487079

17FOLIC  ACID 1 mg -Tab124107517FOLIC  ACID 1 mg -Tab1404892

18LEVOTHYROXINE  SODIUM 0,1MG -
TAB.

121929818GABAPENTIN 100MG -CAP.1235953

19VALPROATE  SODUIM 200  MG -E .C.
TAB.

112519019CETIRIZINE HCL 10 MG -FC  TAB1210348

20CHLORAM PHENICOL 0.005 -
STERILE  EYE  DROP

106196920CEPHALEXIN 500 mg -Cap1197719

21CEPHALEXIN 500 mg -Cap104109921NITROGLYCERIN  SR 2,6 MG -TAB.1149534

22GABAPENTIN 100MG -CAP.101304522VALPROATE  SODUIM 200  MG -E .C.
TAB.

1084246

23CETIRIZINE HCL 10 MG -FC  TAB100783823CEFIXIME 400 MG -SCORED  FC  TAB1073470

24NITROGLYCERIN  SR 2,6 MG -TAB.98997024ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 MG -
10 MG -TAB

1020797

25CEFIXIME 400 MG -SCORED  FC
TAB

94621525CO-AMOXICLAV 625 MG -FC  TAB1013599

26ACETAMINOPHEN  CODEINE 300
MG - 10 MG -TAB

93812926PREDNISOLONE 5  MG -TAB.942654

27PREDNISOLONE 5  MG -TAB.89951027PROPRANOLOL  HCL 20 MG -TAB924791

28CARBAMAZEPINE 200 MG -SCORED
TAB

87799428CIPROFLOXACIN  (AS HCL) 500 mg -FC
Tab

897823

29FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -
FC  Tab

87386529CARBAMAZEPINE  SR 200 mg -Tab
850176

30CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab83609730FAMOTIDINE 40 mg -FC  Tab837023

قلم 28دهدکه ترین اقالم داروئی در استان لرستان نشان میپرتجویزمقایسه 87هاي جدول شماره داده

مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت 94و 93اول این استان در سال پرتجویزقلم داروي 30از 

CHLORAMقطره استریل چشمی93در سال.است PHENICOL FERROUSو0.005 SULFATE Eqto
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50 mgFe -FC دو قرصبهجاي خود را94در سالPROPRANOLOL HCL 20 MGوFAMOTIDINE

40 mg -FC Tabدادند.

94و 93در سال لرستانشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز88جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%1660224914/0ضد فشارخون1%1489559014/0ضد فشارخون1

%1305120011/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%1144550111/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%106313719/0آنتی بیوتیک3%1052428110/0آنتی بیوتیک3

%64483795/0ضد دیابت4%57747605/0ضد دیابت4

%53175654/0ویتامین5%46253894/0ویتامین5

%50235594/0چربی خونپایین آورنده 6%43211594/0پایین آورنده چربی خون6

%41167743/0آنتی اسید7%37288663/0آنتی اسید7

%36189243/0آنتی هیستامین8%33464733/0ضد افسردگی8

%35341263/1ضد افسردگی9%32257563/0آنتی هیستامین9

%32623162/0ضد آمیب10%30246972/0ضد تشنج10

فراوانی را بیشترینلرستانکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می88هاي جدول شماره داده

فراوانی نسبی 1/58جمعاً 94درصد و در سال 59در مجموع 93در سال . مشابهند94و 93در سال اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به داروها
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ان در سال لرستشدگان سازمان بیمه سالمت در استان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز89جدول شماره 
94و 93

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

4609461لوزارتان پتاسیمضد فشارخون38527371لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

2615707پروپرانولول25246862پروپرانولول2

2283278متوپرولول سوکسینات19788323متوپرولول سوکسینات3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها34158394آ اس آ
درد، ضدتب

4029957آ اس آ

2745499استامینوفن23340655استامینوفن5

1823274دیکلوفناك15588106دیکلوفناك6

2122595آموکسی سیلینآنتی بیوتیک19993107آموکسی سیلینآنتی بیوتیک7

1382006سفیکسیم11896558سفیکسیم8

1251129سفالکسین10909579سفالکسین9

3842277متفورمینضد دیابت330930210متفورمینضد دیابت10

1633707گلی بنکالمید163569011گلی بنکالمید11

319849گلیکالزید25436312رپاگلیناید12

1949605اسیدفولیکویتامین176406413اسیدفولیکویتامین13

1204464فروس سولفات112858514فروس سولفات14

1987070ویتامین ب 183351415ویتامین ب 15

3890397آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون323268116آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون16

589389جم فیبروزیل54110117جم فیبروزیل17

303773لواستاتین36967918لواستاتین18

2164591رانیتدیناسیدآنتی 201249219رانیتدینآنتی اسید19

1864203امپرازول164002020امپرازول20

62754آلومینیوم هیدروکسید5412321آلومینیوم هیدروکسید21

1395023سیتریزینآنتی هیستامین111505222نورتریپ تیلینضد افسردگی22

703363لوراتادین60982623سیتالوپرام23

401605هیدروکسی زین60976024فلئوکسیتین24

1110304نورتریپ تیلینضد افسردگی119202925سیتریزینآنتی هیستامین25

650034سیتالوپرام60732426لوراتادین26

646890فلئوکسیتین37932827کتوتیفن27

3175704مترونیدازولضد آمیب153180728والپروات سدیمضد تشنج28

52324یدوکینول88330429کاربامازپین29

34258فورازولیدون56060830کلونازپام30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمداروضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می89هاي جدول شماره داده

در گروه ضد سیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکدر گروه آنتی،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

دارو آورنده چربی خونپایین، در گروه داروئی اسید فولیکدارو ها ویتامین، در گروهمتفورمیندارو دیابت 

، در گروه آنتی نورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروهدارو رانیتیدین، آنتی اسیددر گروه، آتورواستاتین
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در گروه 94در سال ووالپروات سدیمضد تشنج دارودر گروه داروئی 93در سال ،سیتریزینها دارو سیتامینه

.ترین دارو بودپرتجویزدارو مترونیدازول هاضد آمیب

94و 93در سال مازندراندگان سازمان بیمه سالمت در استانشترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز90جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

١ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -EC  TAB

11506354١ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -EC  TAB

12576129

٢METFORMIN  HCL 500 MG -FC  TAB10673608٢METFORMIN  HCL 500 MG -FC  TAB11983090
٣ATORVASTATINE 20 MG -TABLET9438239٣ATORVASTATINE 20 MG -TABLET10075934
٤LOSARTAN POTASSIUM 25 MG -

TABLET
8696662٤LOSARTAN POTASSIUM 25 MG -

TABLET
9742608

٥GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED
TAB

8681852٥
GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED  TAB

8395512

٦METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -
TAB

6500399٦
METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -TAB

7223849

٧NITROGLYCERIN  SR 2.6 MG -TAB4499204٧NITROGLYCERIN  SR 2.6 MG -TAB4813096
٨RANITIDINE  (AS  HCL) 150 MG -FC

TAB
4239583٨LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 MG -

TAB
4482747

٩LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 MG -
TAB

3897096٩RANITIDINE  (AS  HCL) 150 MG -FC
TAB

4429667

١٠CALCIUM - D -FC  TAB3694908١٠ADULT COLDE -Tab4082688
١١ADULT COLDE -Tab3656548١١CALCIUM - D -FC  TAB3894647
١٢CLIDINIUM-C -SC  TAB3618113١٢CLIDINIUM-C -SC  TAB3783303
١٣AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -

Tab
3322197١٣

AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab
3703199

١٤OMEPRAZOLE 20 MG -CAP3119226١٤METRONIDAZOLE 250 MG -TAB3144702
١٥

ATENOLOL 50 MG -SCORED  TAB
2993409١٥ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 MG -

10 MG -TAB
3118383

١٦METRONIDAZOLE 250 MG -TAB2947511١٦AMOXICILLIN 500 mg -Cap3043036
١٧AMOXICILLIN 500 mg -Cap2844281١٧OMEPRAZOLE 20 MG -CAP3041131
١٨ACETAMINOPHEN  CODEINE 300

MG - 10 MG -TAB
2796588١٨

FOLIC  ACID 1 MG -TAB
2859846

١٩NITROGLYCERIN  SR 6.4 MG -TAB2775208١٩ATENOLOL 50 MG -SCORED  TAB2763550
٢٠FOLIC  ACID 1 MG -TAB2673233٢٠NITROGLYCERIN  SR 6.4 MG -TAB2707191
٢١PROPRANOLOL HCL 20 MG -TAB2331511٢١PROPRANOLOL  HCL 20 MG -TAB2424368
٢٢FERROUS  SULFATE EQTO 50 MGFE

-FC  TAB
2287773٢٢

ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.
2334267

٢٣ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab.2241005٢٣LOSARTAN  POTASSIUM 50 MG -TAB.2272050
٢٤VALPROATE SODUIM 200  MG -EC

TAB
2233148٢٤FERROUS  SULFATE EQTO 50 MGFE -

FC  TAB
2259594

٢٥PROPRANOLOL  HCL 10  MG -FC
TAB

2107406٢٥VALPROATE  SODUIM 200  MG -EC
TAB

2203441

٢٦LOSARTAN  POTASSIUM 50 MG -
TAB.

2021001٢٦
PROPRANOLOL  HCL 10  MG -FC  TAB

2158299

٢٧CAPTOPRIL 25 MG -SCORED  TAB2016978٢٧CAPTOPRIL 25 MG -SCORED  TAB2003119
٢٨ATORVASTATINE 10 MG -TABLET1807455٢٨ATORVASTATINE 10 MG -TABLET1975638
٢٩CARBAMAZEPINE 200 MG -SCORED

TAB
1687485٢٩

ATORVASTATINE 40 MG -TABLET
1793337

٣٠GEMFIBROZIL 300 MG -CAP1677762٣٠PREDNISOLONE 5 MG -TAB1624971

قلم 13دهدکه ترین اقالم داروئی در استان مازندران نشان میپرتجویزمقایسه 90هاي جدول شماره داده

فقط جایگاه آنها از قلم نیز 15و مشابه هستندکامالً 94و 93اول این استان در سال پرتجویزقلم داروي 30از 

CARBAMAZEPINEدو دارو93در سال . نظر رتبه متفاوت است 200 MG -SCORED TAB

GEMFIBROZILو 300 MG -CAP جاي خود را به دو قرص94در سالATORVASTATINE 40 MGو

PREDNISOLONE 5 MGدادند.
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94و 93در سال مازندرانشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز91جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%4153801717/0فشارخونضد1%3706520516/0ضد فشارخون1

%2933979212/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%2573827211/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%2581556810/0ضد دیابت3%2271420810/0ضد دیابت3

%169880537/0پایین آورنده چربی خون4%156812037/0پایین آورنده چربی خون4

%141181635/0آنتی بیوتیک5%130064505/0آنتی بیوتیک5

%110749404/0ویتامین6%87229353/0ویتامین6

%84159483/0وازودیالتور7%81726953/0وازودیالتور7

%76525653/0آنتی اسید8%75020123/0آنتی اسید8

%64564382/0ضد تشنج9%60830422/0ضد تشنج9

%63443922/0ضد افسردگی10%51539842/0ضد افسردگی10

فراوانی بیشتریننزندراماکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می91هاي جدول شماره داده

فراوانی نسبی 65جمعاً 94درصد و در سال 62در مجموع 93در سال . مشابهند94و 93در سال اند را داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به داروها
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در سال مازندراناستان شدگان سازمان بیمه سالمت در تجویز شده در نسخ بیمهگانه دهداروئی هاياقالم از گروهترین پرتجویز92جدول شماره 
94و 93

94سال فراوانی 94نام دارو سال 94دارویی سال گروه ردیف93سال فراوانی 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

12315368لوزارتان پتاسیمضد فشارخون108039241لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

7253694متوپرولول سوکسینات65035402متوپرولول سوکسینات2

5185318پروپرانولول48776473پروپرانولول3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها116124224آ اس آ
درد، ضدتب

12666398آ اس آ

5361852استامینوفن46393945استامینوفن5

3308836دیکلوفناك24665466دیکلوفناك6

13048353متفورمینضد دیابت111394157متفورمینضد دیابت7

8395512گلی بنکالمید86818528گلی بنکالمید8

2026294آکاربوز16415829آکاربوز9

13851879آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون1289567310آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون10

2133913جم فیبروزیل208115811جم فیبروزیل11

384886فنوفیبرات19866112سیمواستاتین12

3391240آموکسی سیلینآنتی بیوتیک312807113آموکسی سیلینآنتی بیوتیک13

1981680سفیکسیم196040614سفیکسیم14

1847249کو آموکسی کالو181378215کو آموکسی کالو15

4135934اسیدفولیکویتامین345779916اسیدفولیکویتامین16

3759366فروس سولفات313977917فروس سولفات17

11565032ویتامین ب 1102897918ویتامین ب 18

7665967نیترو گلیسرینوازودیالتور738304419نیترو گلیسرینوازودیالتور19

441789ایزوسورباید دي نیترات49989220ایزوسورباید دي نیترات20

103868پنتوکسی فیلین10422121دي پیریدامول21

4502951رانیتدینآنتی اسید428626422رانیتدینآنتی اسید22

3044571امپرازول311922623امپرازول23

77150آلومینیوم هیدروکسید7698524آلومینیوم هیدروکسید24

2875373والپروات سدیمضد تشنج254251525والپروات سدیمضد تشنج25

1825691کلونازپام174336026کلونازپام26

1628396کاربامازپین169715827کاربامازپین27

1594770نورتریپ تیلینضد افسردگی122409928فلئوکسیتینضد افسردگی28

1370369فلئوکسیتین116987329نورتریپ تیلین29

957016سیتالوپرام72525830سیتالوپرام30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمداروضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می92هاي جدول شماره داده

در گروه ضد سیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکدر گروه آنتی،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

دارو ها ویتامیندر گروه، آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپاییندر گروه داروئی ، متفورمیندارو دیابت 

در گروه داروئی ، امپرازولدارو آنتی اسیددر گروه،نیترو گلیسرینها دارو در گروه وازودیالتور، یدفولیکاس
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دارو94و در سال فلئوکسیتیندارو93ها در سال ضد افسردگیدر گروهووالپروات سدیمضد تشنج دارو

.ترین دارو بودپرتجویزتیلیننورتریپ

94و 93در سال مرکزيشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز93جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500 MG -FC  TAB37675561METFORMIN  HCL 500 MG -FC  TAB4118522

2LOSARTAN  POTASSIUM 25 MG -FC
TAB

31614152LOSARTAN  POTASSIUM 25 MG -FC
TAB

3608508

3ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -EC  TAB

30812313ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -EC  TAB

3412704

4ATORVASTATINE 20 MG -TAB22077304ATORVASTATINE 20 MG -TAB2439834

5GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED
TAB

19520555METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -TAB2094760

6METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -
TAB

18637816GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED  TAB1910020

7ADULT COLDE -TAB14154547LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 MG -
TAB

1579543

8AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 MG
-TAB

13691998ADULT COLDE -TAB1575849

9RANITIDINE  (AS  HCL) 150 MG -FC
TAB

12908719AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 MG -
TAB

1547258

10CALCIUM - D -FC  TAB126838010RANITIDINE  (AS  HCL) 150 MG -FC
TAB

1388975

11LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 MG -
TAB

123090711CALCIUM - D -FC  TAB1301546

12OMEPRAZOLE 20 MG -CAP122160612OMEPRAZOLE 20 MG -CAP1293373

13CLIDINIUM-C -SC  TAB108638313METRONIDAZOLE 250 MG -TAB1192463

14METRONIDAZOLE 250 MG -TAB105999314CLIDINIUM-C -SC  TAB1161613

15VALPROATE  SODUIM 200 MG -EC
TAB

105902315VALPROATE  SODUIM 200 MG -EC
TAB

1142869

16NITROGLYCERIN  SR 2.6 MG -TAB98441416NITROGLYCERIN  SR 2.6 MG -TAB1085802

17AMOXICILLIN 500 MG -CAP92041717LOSARTAN  POTASSIUM 50 MG -TAB1021978

18FERROUS  SULFATE EQTO 50 MGFE
-FC  TAB

88782718AMOXICILLIN 500 MG -CAP998448

19LOSARTAN  POTASSIUM 50 MG -
TAB

86516219PROPRANOLOL  HCL 10 MG -FC  TAB928755

20PROPRANOLOL HCL 10 MG -FC
TAB

85902520FOLIC  ACID 1 MG -TAB894493

21FOLIC  ACID 1 MG -TAB81517021VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300 MG
-TAB

884440

22ALPRAZOLAM 0,5 MG -SCORED
TAB.

80379522FERROUS  SULFATE EQTO 50 MGFE -
FC  TAB

876912

23VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300
MG -TAB

69769923ALPRAZOLAM 0,5 MG -SCORED TAB.801538

24PROPRANOLOL  HCL 20 MG -TAB69550124PROPRANOLOL  HCL 20 MG -TAB743581

25PREDNISOLONE 5 MG -TAB63717125HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 MG -
SCORED  TAB

680580

26CAPTOPRIL 25 MG -SCORED  TAB63319926CHLOR DIAZEPOXIDE 5 MG -COATED
TAB

675527

27CHLOR DIAZEPOXIDE 5 MG -
COATED  TAB

62007227PREDNISOLONE 5 MG -TAB662388

28HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50 MG -
SCORED  TAB

60894128ATORVASTATINE 40 MG -TAB632403

29NITROGLYCERIN  SR 6.4 MG -TAB60310629GABAPENTIN 100 MG -CAP632113

30TRIAMTERENE - H -TAB59089930ATORVASTATINE 10 MG -TAB631809

قلم 4دهدکه ترین اقالم داروئی در استان مرکزي نشان میپرتجویزمقایسه 93هاي جدول شماره داده

قلم نیز فقط جایگاه آنها از 23کامالً مشابه هستند و 94و 93این استان در سال پرتجویزقلم داروي 30از اول 
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CAPTOPRILسه قرص93در سال . نظر رتبه متفاوت است 25 MG -SCOREDوNITROGLYCERIN

SR 6.4 MG وTRIAMTERENE - Hداروبه سه94در سال جاي خود راATORVASTATINE 40 MG

-TABوGABAPENTIN 100 MG –CAPوATORVASTATINE 10 MG -TABدادند.

94و 93در سال مرکزيشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز94جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%1534402918/0ضد فشارخون1%1394162517/0ضد فشارخون1

%898199910/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%824353010/1ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%74508358/0ضد دیابت3%66089928/1ضد دیابت3

%50271676/1آنتی بیوتیک4%46283215/0آنتی بیوتیک4

%45133895/0ویتامین5%41593245/1پایین آورنده چربی خون5

%45097315/0پایین آورنده چربی خون6%39903094/0ویتامین6

%30022023/0ضد تشنج7%28637723/0ضد افسردگی7

%29595863/0ضد افسردگی8%27358543/0ضد تشنج8

%27699053/0آنتی اسید9%25873363/0آنتی اسید9

%22468212/0آرامبخش10%21576902/0آرامبخش10

فراوانی را بیشترینمرکزيکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می94هاي جدول شماره داده

فراوانی نسبی 1/63جمعا94ًدرصد و در سال 2/60در مجموع 93در سال . مشابهند94و 93در سال اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به داروها
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در سال مرکزيشدگان سازمان بیمه سالمت در استان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز95جدول شماره 
94و 93

94فراوانی سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93داروئی سال گروه ردیف

4773937لوزارتان پتاسیمضد فشارخون41280561لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

2098004متوپرولول سوکسینات18671202متوپرولول سوکسینات2

1865843پروپرانولول17828823پروپرانولول3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها31319264آ اس آ
درد، ضدتب

3458026آ اس آ

1680438استامینوفن14463955استامینوفن5

1121370دیکلوفناك10894256دیکلوفناك6

4619439متفورمینضد دیابت40382007متفورمینضد دیابت7

1910020گلی بنکالمید19520558گلی بنکالمید8

309058پیوگلیتازون2444829پیوگلیتازون9

1035804آموکسی سیلینآنتی بیوتیک95782810آموکسی سیلینآنتی بیوتیک10

740052سفیکسیم67029111سفیکسیم11

580106آموکسی کالوکو 51690512کو آموکسی کالو12

1381805اسیدفولیکویتامین332231913آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون13

1366590فروس سولفات45701814جم فیبروزیل14

11045985ویتامین ب 19578315لواستاتین15

3704046آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون126505216فروس سولفاتویتامین16

446977جم فیبروزیل124172417اسیدفولیک17

142078لواستاتین185484318ویتامین ب 18

1615791والپروات سدیمضد تشنج71153619نورتریپ تیلینضد افسردگی19

704670کلونازپام61937020فلئوکسیتین20

604206کاربامازپین60353021سیتالوپرام21

732816نورتریپ تیلینضد افسردگی140960122والپروات سدیمضد تشنج22

611788فلئوکسیتین66806423کلونازپام23

606423سیتالوپرام58218424کاربامازپین24

1414931رانیتدینآنتی اسید131136425رانیتدینآنتی اسید25

1293485امپرازول122160626امپرازول26

43775آلومینیوم هیدروکسید3816427آلومینیوم هیدروکسید27

953469آلپرازوالمآرامبخش91930428آلپرازوالمآرامبخش28

847181کلردیازپوکساید78585329کلردیازپوکساید29

193937لورازپام18923830لورازپام30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمداروضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می95هاي جدول شماره داده

ها بیوتیکدر گروه آنتی،متفورمیندارو در گروه ضد دیابت ،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

93در سال ها ویتامیندر گروه، آتورواستاتیندارو آورنده چربی خونپاییندر گروه داروئی سیلین،دارو آموکسی

در گروه ، نورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروه،دارو اسیدفولیک94و در سال فروس سولفاتدارو 

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


147

آلپرازوالمها دارو و در گروه آرامبخشرانیتدیندارو آنتی اسیددر گروهوالپروات سدیمضد تشنج داروداروئی 

.ترین دارو بودپرتجویز

94و 93در سال دگان سازمان بیمه سالمت در استان هرمزگانشترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز96جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
mg -EC  Tab

19722941ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg
-EC  Tab

2329708

2METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab17735702METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab2083332

3LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC
Tab

12590503LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab1483256

4ATORVASTATINE 20 mg -Tab12079984ATORVASTATINE 20 mg -Tab1416661

5FOLIC  ACID 1 mg -Tab10273805FOLIC  ACID 1 mg -Tab1189727

6CALCIUM - D -FC  Tab10105846CALCIUM - D -FC  Tab1083291

7AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 mg
-Tab

8460467AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 mg -
Tab

971991

8METRONIDAZOLE 250 mg -Tab8314318METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab954343

9YOHIMBIN  HCL 2  MG -TAB.8253509METRONIDAZOLE 250 mg -Tab906386

10METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -
Tab

78396010LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1 mg -Tab856844

11GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab73929111FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

796649

12LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -
Tab

71646912FERROUS  SULFATE - F -Coated  Tab768711

13RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc
Tab

68231813NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab743003

14FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -
FC  Tab

67301114RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc Tab689636

15FERROUS  SULFATE - F -Coated  Tab65288515GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab681322

16NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab62645516PREDNISOLONE 5 mg -Tab672480

17AMOXICILLIN 500 mg -Cap62257417CLIDINIUM-C -Sc  Tab662905

18PREDNISOLONE 5 mg -Tab60346218AMOXICILLIN 500 mg -Cap659460

19CEPHALEXIN 500 mg -Cap54537419CEPHALEXIN 500 mg -Cap615030

20OMEPRAZOLE 20 mg -Cap52957320VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec Tab564214

21CLIDINIUM-C -Sc  Tab52869521CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab512111

22VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec
Tab

48893322PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab509563

23CAPTOPRIL 25 mg -Scored Tab48737323OMEPRAZOLE 20 mg -Cap503302

24PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab45587324PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab503276

25PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab45348625ACETAMINOPHEN   (PARACETAMOL)
325 mg -Tab

467109

26ADULT COLD -Tab44803126ADULT COLD -Tab464838

27CEFIXIME 400 mg -Scored  Fc  Tab41689227ALPRAZOLAM 0.5 mg -Scored  Tab452697

28ACETAMINOPHEN
(PARACETAMOL) 325 mg -Tab

41346828CEFIXIME 400 mg -Scored  Fc  Tab446873

29ALPRAZOLAM 0.5 mg -Scored  Tab41135329CO-AMOXICLAV 625 mg -Fc  Tab440499

30CO-AMOXICLAV 625 mg -Fc  Tab39964330CETIRIZINE HCL 10 mg -Fc  Tab437745
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قلم 7که دهدنشان میهرمزگانترین اقالم داروئی در استان پرتجویزمقایسه 96هاي جدول شماره داده

قلم نیز فقط جایگاه آنها از 22کامالً مشابه هستند و 94و 93این استان در سال پرتجویزقلم داروي 30اول از 

YOHIMBIN HCLقرص93در سال . نظر رتبه متفاوت است 2 MG قرار داشت جاي خود را 9که در جایگاه

CETIRIZINEبه94در سال  HCL 10 mg -Fc -TABددا.

94و 93ان در سال هرمزگشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز97جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%756147414/0فشارخونضد 1%659107914/0ضد فشارخون1

%658983512/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%564406112/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%43430278/0آنتی بیوتیک3%39254638/0آنتی بیوتیک3

%39941127/0ویتامین4%32903727/0ویتامین4

%33199846/0ضد دیابت5%28870396/0ضد دیابت5

%24439334/0پایین آورنده چربی خون6%21502974/0پایین آورنده چربی خون6

%20545814/0ضد افسردگی7%18268564/0ضد افسردگی7

%14860642/0آنتی هیستامین8%12703352/0آنتی هیستامین8

%13455792/0ضد تشنج9%12698212/0آنتی اسید9

%12633082/0وازودیالتور10%11878102/0مکمل کلسیم10

فراوانی بیشترینهرمزگانکه در استانگروه داروئی 10دهد که از نشان می97هاي جدول شماره داده

فراوانی نسبی 63جمعاً 94درصد و در سال 60در مجموع 93در سال . مشابهند94و 93در سال اند را داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به داروها
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در سال هرمزگانشدگان سازمان بیمه سالمت در استان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرتجویز98جدول شماره 
94و 93

94فراوانی سال 94م دارو سال نا94گروه دارویی سال ردیف93فراوانی سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

1851809لوزارتان پتاسیمضد فشارخون15309081لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

1130889پروپرانولول9888522پروپرانولول2

996965متوپرولول سوکسینات8460463آملودیپین3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها19989774آ اس آ
درد، ضدتب

2360206آ اس آ

1395206استامینوفن11776395استامینوفن5

713989پردنیزولون6388246پردنیزولون6

747105آموکسی سیلینآنتی بیوتیک7072657آموکسی سیلینآنتی بیوتیک7

670001سفیکسیم6238058سفیکسیم8

649145سفالکسین5739299سفالکسین9

1568815فروس سولفاتویتامین132885610فروس سولفاتویتامین10

1539967اسیدفولیک129194511اسیدفولیک11

1326313ویتامین ب 126070912ویتامین ب 12

2117937متفورمینضد دیابت179658513متفورمینضد دیابت13

681322گلی بنکالمید73929114بنکالمیدگلی 14

161700رپاگلیناید10439215رپاگلیناید15

2238779آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون192029616آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون16

106788جم فیبروزیل12380417جم فیبروزیل17

47623فنوفیبرات3840718سیمواستاتین18

613881نورتریپ تیلینضد افسردگی54835319نورتریپ تیلینضد افسردگی19

417549فلئوکسیتین39233220فلئوکسیتین20

280647سیتالوپرام23507721ایمی پرامین21

594728سیتریزینآنتی هیستامین43113822سیتریزینآنتی هیستامین22

269902لوراتادین25285123لوراتادین23

201233کتوتیفن18749824کتوتیفن24

705095والپروات سدیمضد تشنج69682125رانیتدینآنتی اسید25

392383کلونازپام52957326امپرازول26

228246کاربامازپین3241727آلومینیوم هیدروکسید27

1126117نیترو گلیسرینوازودیالتور101058428ديکلسیم مکمل کلسیم28

49877ایزوسورباید دي نیترات16871629کلسیم کربونات29

34309ایزوکسوپرین786330کلسیم فورت30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمداروضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می98هاي جدول شماره داده

در گروهسیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکدر گروه آنتی،ASAدارو ) ضد درد، ضدتبضد التهاب،(هامسکن

آورنده چربی خونپاییندر گروه داروئی ، متفورمیندارو در گروه ضد دیابت ، فروس سولفاتدارو ها ویتامین

در،سیتریزینها دارو ، در گروه آنتی هسیتامیننورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروه، آتورواستاتیندارو 

93در سال ،والپروات سدیمداروگروه داروئی ضد تشنج94دارو رانیتیدین و در سال آنتی اسیدگروه93سال 
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نیتروگلیسرینگروه داروئی وازودیالتورو دارو94در سال وگروه داروئی مکمل کلسیم دارو کلسیم دي 

.ودترین دارو بپرتجویز

94و 93در سال همدان شدگان سازمان بیمه سالمت در استانترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز99جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500 MG -FC TAB38415651METFORMIN  HCL 500 MG -FC  TAB4671536

2ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -EC  TAB

33656002ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -EC  TAB

4099292

3LOSARTAN  POTASSIUM 25 MG -FC
TAB

28448413LOSARTAN  POTASSIUM 25 MG -FC
TAB

3317962

4METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -
TAB

25802694METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -TAB3075708

5ATORVASTATINE 20 MG -TAB21792175ATORVASTATINE 20 MG -TAB2663742

6METRONIDAZOLE 250 MG -TAB21183766METRONIDAZOLE 250 MG -TAB2590966

7RANITIDINE  (AS  HCL) 150 MG -FC
TAB

20333747RANITIDINE  (AS  HCL) 150 MG -FC
TAB

2232721

8ADULT COLD -TAB18872008AMOXICILLIN 500 MG -CAP2037928

9CALCIUM - D -FC  TAB18744759ADULT COLD -TAB2032959

10AMOXICILLIN 500 MG -CAP178693610AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 MG -
TAB

2019966

11AMLODIPINE   (AS BESYLATE) 5 MG
-TAB

175719611CALCIUM - D -FC  TAB1985283

12GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED
TAB

174169812LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 MG -
TAB

1798355

13OMEPRAZOLE 20 MG -CAP164099913VALPROATE  SODUIM 200 MG -EC
TAB

1771697

14VALPROATE  SODUIM 200 MG -EC
TAB

160808614OMEPRAZOLE 20 MG -CAP1699646

15PROPRANOLOL  HCL 10 MG -FC
TAB

160661515PROPRANOLOL  HCL 10 MG -FC  TAB1639294

16CLIDINIUM-C -SC  TAB147143016GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED  TAB1632848

17LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 MG -
TAB

142881417CLIDINIUM-C -SC  TAB1594676

18CAPTOPRIL 25 MG -SCORED  TAB139463318CAPTOPRIL 25 MG -SCORED  TAB1460147

19NITROGLYCERIN  SR 2.6 MG -TAB134009119NITROGLYCERIN  SR 2.6 MG -TAB1453815

20FERROUS SULFATE - F -COATED
TAB

132722320FERROUS  SULFATE - F -COATED  TAB1307299

21FOLIC  ACID 1 MG -TAB116066521ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 MG -
10 MG -TAB

1289435

22ACETAMINOPHEN  CODEINE 300
MG - 10 MG -TAB

112687022FOLIC  ACID 1 MG -TAB1215654

23PREDNISOLONE 5 MG -TAB111113323PREDNISOLONE 5 MG -TAB1129352

24DICLOFENAC SODIUM  S.R 100 MG -
TAB

104973724DICLOFENAC SODIUM  S.R 100 MG -
TAB

1093830

25FERROUS  SULFATE EQTO 50 MGFE
-FC  TAB

95497425CEPHALEXIN 500 MG -CAP1060465

26CEPHALEXIN 500 MG -CAP90134526BISMUTH SUB CITRATE 120 MG -TAB1000694

27CARBAMAZEPINE 200 MG -SCORED
TAB

87336227CARBAMAZEPINE 200 MG -SCORED
TAB

953424

28PROPRANOLOL  HCL 20 MG -TAB84490228FERROUS  SULFATE EQTO 50 MGFE -
FC  TAB

930103

29ALPRAZOLAM 0.5 MG -SCORED
TAB

82873129GABAPENTIN 100 MG -CAP883170

30NOR TRIPTYLINE  (AS  HCL) 10 MG -
FC  SCORED  TAB

81639330CIPROFLOXACIN  (AS HCL) 500 MG -FC
TAB

882621

قلم 7که دهدمیترین اقالم داروئی در استان همدان نشانپرتجویزمقایسه 99هاي جدول شماره داده

قلم نیز فقط جایگاه آنها از 20کامالً مشابه هستند و 94و 93این استان در سال پرتجویزقلم داروي 30اول از 
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PROPRANOLOLداروهاي93در سال . نظر رتبه متفاوت است HCL 20 MGوALPRAZOLAM 0.5 MG

SCORED وNOR TRIPTYLINE (AS HCL) 10 MG -FC SCORED قرار 30و 28،29که در جایگاه

BISMUTH SUB CITRATEبه 94جاي خود را در سال ندداشت 120 MG -TABوGABAPENTIN

100MG -CAPوCIPROFLOXACIN (AS HCL) 500 MG -FC TABداد.

94و 93در سال همدانشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز100جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%1798116315/0فشارخونضد 1%1573122515/0ضد فشارخون1

%1404487812/1ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%1220494112/1ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2

%95546568/0آنتی بیوتیک3%83625998/0آنتی بیوتیک3

%74989036/0ضد دیابت4%62922026/0ضد دیابت4

%59327485/0ویتامین5%51569115/1ویتامین5

%52494344/0پایین آورنده چربی خون6%45081674/0پایین آورنده چربی خون6

%45222223/0ضد تشنج7%39116363/0ضد افسردگی7

%42645843/0ضد افسردگی8%38327223/0ضد تشنج8

%40843343/0آنتی اسید9%37611183/0آنتی اسید9

%30100202/0آنتی هیستامین10%28183222/0هیستامینآنتی 10

فراوانی را بیشترینهمدانکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می100هاي جدول شماره داده

فراوانی نسبی 1/61جمعاً 94درصد و در سال 2/61در مجموع 93در سال . مشابهند94و 93در سال اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به داروها
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در سال همداناستان شدگان سازمان بیمه سالمت در تجویز شده در نسخ بیمهگانه دهداروئی هاياقالم از گروهترین پرتجویز101جدول شماره 
94و 93

94سال فراوانی 94دارو سال نام94دارویی سال گروه ردیف93سال فراوانی 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

3956542لوزارتان پتاسیمضد فشارخون33550961لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

3075708متوپرولول سوکسینات25802712متوپرولول سوکسینات2

2714179پروپرانولول24909873پروپرانولول3

ضد التهاب، ضد (مسکنها4
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها34265074آ اس آ
درد، ضدتب

4157573آ اس آ

3051511استامینوفن25967785استامینوفن5

2323864دیکلوفناك20609606دیکلوفناك6

2170420آموکسی سیلینآنتی بیوتیک18763117آموکسی سیلینآنتی بیوتیک7

1208846سفیکسیم11133258سفیکسیم8

1099713سفالکسین9093059سفالکسین9

4715076متفورمینضد دیابت386057910متفورمینضد دیابت10

1632848گلی بنکالمید164099911گلی بنکالمید11

683221گلیکالزید47086312گلیکالزید12

2241427فروس سولفاتویتامین206645213فروس سولفاتویتامین13

1736410اسیدفولیک154573614اسیدفولیک14

11009554ویتامین ب 184334415ویتامین ب 15

4030086آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون338566916آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون16

620538جم فیبروزیل57296917جم فیبروزیل17

222214فنوفیبرات24202818لواستاتین18

2412664والپروات سدیمضد تشنج127416019نورتریپ تیلینضد افسردگی19

1028162کلونازپام80873820فلئوکسیتین20

985134کاربامازپین78540721سیتالوپرام21

1199331نورتریپ تیلینضد افسردگی204130322والپروات سدیمضد تشنج22

894658فلئوکسیتین86084623کلونازپام23

835053سیتالوپرام85966224کاربامازپین24

2306105رانیتدینآنتی اسید208687225رانیتدینآنتی اسید25

1699646امپرازول160808626امپرازول26

53406آلومینیوم هیدروکسید4400027آلومینیوم هیدروکسید27

997263سیتریزینآنتی هیستامین92302328سیتریزینآنتی هیستامین28

764423لوراتادین71479729لوراتادین29

324047آنتی هیستامین دکونژستان31447130آنتی هیستامین دکونژستان30

در گروه ،لوزارتان پتاسیمداروضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می101هاي جدول شماره داده

در گروه ضد سیلین، ها دارو آموکسیبیوتیکدر گروه آنتی،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن

دارو آورنده چربی خونپایین، در گروه داروئی فروس سولفاتدارو ها ویتامین، در گروهمتفورمیندارو دیابت 

،والپروات سدیمضد تشنج دارودر گروه داروئی ، تیلیننورتریپ ها داروضد افسردگیدر گروه، آتورواستاتین

.ترین دارو بودپرتجویزسیتریزینها دارو در گروه آنتی هسیتامینوامپرازولدارو آنتی اسیددر گروه
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94و 93در سال گان سازمان بیمه سالمت در استان یزد شدترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز102جدول شماره 
94فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500 MG -FC  TAB50731711METFORMIN  HCL 500 MG -FC  TAB5898544

2LOSARTAN  POTASSIUM 25  MG -F.
C. TAB

48896322LOSARTAN POTASSIUM 25  MG -F. C.
TAB

5107152

3ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -EC  TAB

33862673ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80
MG -EC  TAB

3645068

4ATORVASTATINE 20MG -TAB24759424ATORVASTATINE 20MG -TAB2858961

5RANITIDINE  (AS  HCL) 150 MG -FC
TAB

18974905RANITIDINE  (AS  HCL) 150 MG -FC
TAB

2020986

6GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED
TAB

18937196NITROGLYCERIN  SR 2.6 MG -TAB1976499

7NITROGLYCERIN  SR 2.6 MG -TAB17748617METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -TAB1854802

8METOPROLOL  TARTRARE 50 MG -
TAB

15641338GLIBENCLAMIDE 5 MG -SCORED  TAB1670476

9AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 MG
-TAB

15248079AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 MG -
TAB

1619133

10LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 MG -
TAB

126927810LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 MG -
TAB

1555050

11PROPRANOLOL  HCL 10 MG -FC
TAB

120599911CLIDINIUM-C -SC  TAB1454841

12CLIDINIUM-C -SC  TAB118847212CALCIUM - D -FC  TAB1253537

13CALCIUM - D -FC  TAB117384313PROPRANOLOL  HCL 10  MG -FC  TAB1247355

14SEMI SOLID WAGE COMP.>3
MATERIAL

116701614ADULT COLDE -TAB1113945

15ADULT COLDE -TAB103169015METRONIDAZOLE 250 MG -TAB1019095

16METRONIDAZOLE 250 MG -TAB89240716VALPROATE  SODUIM 200  MG -EC
TAB

938621

17OMEPRAZOLE 20 MG -CAP86120617OMEPRAZOLE 20 MG -CAP899483

18VALPROATE  SODUIM 200  MG -EC
TAB

83927018PROPRANOLOL  HCL 20 MG -TAB858391

19PROPRANOLOL  HCL 20 MG -TAB77961219FOLIC  ACID 1 MG -TAB851028

20AMOXICILLIN 500 MG -CAP75992120AMOXICILLIN 500 MG -CAP784247

21CHLOR DIAZEPOXIDE 5 MG -
COATED  TAB

70833221GLICLAZIDE 80 MG -SCORED.TAB726292

22FOLIC  ACID 1 MG -TAB69599722CHLOR DIAZEPOXIDE 5 MG -COATED
TAB

721579

23ALPRAZOLAM 0,5 MG -SCORED
TAB.

69059123SEMI SOLID WAGE COMP.>3
MATERIAL

719188

24ATENOLOL 50 MG -SCORED  TAB66047324FUROSEMIDE 40 MG -TAB714987

25NITROGLYCERIN  SR 6.4 MG -TAB64818525HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50  MG -
SCORED  TAB

706463

26HYDRO CHLOROTHIAZIDE 50  MG -
SCORED  TAB

64412626ALPRAZOLAM 0,5 MG -SCORED TAB.698102

27FUROSEMIDE 40 MG -TAB64240127VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300 MG
-TAB

697633

28LORATADINE 10 MG -SCORED TAB.62047628NOR TRIPTYLINE  (AS  HCL) 10 MG -FC
SCORED  TAB

696346

29VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300
MG -TAB

60978529FERROUS  SULFATE - F -COATED  TAB654940

30PREDNISOLONE 5 MG -TAB59840230LORATADINE 10 MG -SCORED TAB.650621

قلم اول 5که دهدترین اقالم داروئی در استان یزد نشان میپرتجویزمقایسه 102هاي جدول شماره داده

قلم نیز فقط جایگاه آنها از نظر 21کامالً مشابه هستند و94و 93این استان در سال پرتجویزقلم داروي 30از 

ATENOLOLقرصسه93در سال . رتبه متفاوت است 50 MG -SCOREDوNITROGLYCERIN  SR

6.4 MG وPREDNISOLONE 5 MG به 94جاي خود را در سالGLICLAZIDE 80 MG -SCORED و
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NOR TRIPTYLINE  (AS HCL) 10 MG -FC SCORED وFERROUS SULFATE - F -COATED

.ندداد

94و 93در سال یزدشدگان سازمان بیمه سالمت در استان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز103جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93فراوانی سال 93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%1629896718/0ضد فشارخون1%1513368118/0ضد فشارخون1

%1000347111/0ضد دیابت2%875695210/0ضد دیابت2

%949653210/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3%872943110/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3

%46878045/0پایین آورنده چربی خون4%43863485/0آنتی بیوتیک4

%46749985/0آنتی بیوتیک5%41892945/0پایین آورنده چربی خون5

%38519144/0ویتامین6%33164024/1ویتامین6

%35102863/0ضد افسردگی7%30986943/0ضد افسردگی7

%31583163/0وازودیالتور8%29407733/0وازودیالتور8

%31133333/0آنتی اسید9%29306313/0آنتی اسید9

%23388052/0ضد تشنج10%20958252/0ضد تشنج10

فراوانی را بیشترینیزدکه در استان گروه داروئی 10دهد که از نشان می103هاي جدول شماره داده

فراوانی نسبی 64جمعاً 94درصد و در سال 1/63در مجموع93در سال . مشابهند94و 93در سال اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10به داروها
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93در سال یزداستان شدگان سازمان بیمه سالمت در تجویز شده در نسخ بیمهگانه دهداروئی هاياقالم از گروهترین پرتجویز104جدول شماره 
94و 

94سال فراوانی 94نام دارو سال 94دارویی سال گروه ردیف93سال فراوانی 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

5632088لوزارتان پتاسیمضد فشارخون52869171لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1

2254552پروپرانولول21488112پروپرانولول2

1855062متوپرولول سوکسینات15646833متوپرولول سوکسینات3

6260914متفورمینضد دیابت53330274متفورمینضد دیابت4

1670476گلی بنکالمید18937195گلی بنکالمید5

726292گلیکالزید4625906آکاربوز6

ضد التهاب، ضد (مسکنها7
درد، ضدتب

ضد التهاب، ضد (مسکنها34190977آ اس آ
درد، ضدتب

3673174آ اس آ

1653530استامینوفن14685248استامینوفن8

1014843دیکلوفناك9769089دیکلوفناك9

3938458آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون80773410آموکسی سیلینآنتی بیوتیک10

326536جم فیبروزیل50890511کو آموکسی کالو11

175664فنوفیبرات50724412سفیکسیم12

831665آموکسی سیلینآنتی بیوتیک342225713آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون13

551550سفیکسیم33699414جم فیبروزیل14

541975کو آموکسی کالو21826515لواستاتین15

1286494اسیدفولیکویتامین102091916اسیدفولیکویتامین16

1047911فروس سولفات95161617فروس سولفات17

1794197ویتامین ب 170401618ویتامین ب 18

1075671نورتریپ تیلینضد افسردگی87201019نورتریپ تیلینضد افسردگی19

572308سیتالوپرام48840320سیتالوپرام20

498969فلئوکسیتین46959221فلئوکسیتین21

2680107نیترو گلیسرینوازودیالتور248103422نیترو گلیسرینوازودیالتور22

230059ایزوسورباید دي نیترات21502023ایزوسورباید دي نیترات23

105522پنتوکسی فیلین9250724پنتوکسی فیلین24

2053724رانیتدینآنتی اسید192503325رانیتدینآنتی اسید25

899483امپرازول86120626امپرازول26

149074آلومینیوم هیدروکسید13453627آلومینیوم هیدروکسید27

1101971والپروات سدیمضد تشنج96102028والپروات سدیمضد تشنج28

658113کلونازپام59803129کلونازپام29

520692کاربامازپین47684630کاربامازپین30

در گروه ضد ،لوزارتان پتاسیمداروضد فشارخوندر گروهدهد که نشان می104هاي جدول شماره داده

ها بیوتیکدر گروه آنتی،ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکندر گروه ، متفورمیندارو دیابت 

دارو ها ویتامیندر گروه، آتورواستاتیندارو چربی خونآورنده پاییندر گروه داروئی سیلین، دارو آموکسی

در ،نیترو گلیسریندارو ، در گروه وازودیالتورهانورتریپ تیلینها داروضد افسردگیدر گروه، فروس سولفات

.ترین دارو بودپرتجویزوالپروات سدیمضد تشنج دارودر گروه داروئی ودارو رانیتیدینآنتی اسیدگروه
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سطح کشور در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز105جدول شماره 
فراوانی سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

93
فراوانی سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

94
1METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab2428953271METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab276736979

2ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg
-EC  Tab

2044693952ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg
-EC  Tab

226740134

3LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab1846434243LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -F. C.
Tab

202827255

4ATORVASTATINE 20 mg -Tab1443435084ATORVASTATINE 20 mg -Tab159236354

5GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab1247687695GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab118569687

6RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC  Tab931847986RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC  Tab99462740

7CALCIUM- D-FC  Tab910989177AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab98676485

8AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab891321708CALCIUM - D -F.C. TAB95168931

9METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab835769669METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab94043807

10ADULT COLD -Tab7840450510ADULT COLDE -Tab87658789

11NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab7784088711NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab85708480

12OMEPRAZOLE 20 mg -Cap7434477412PIOGLITAZONE 15MG -TAB80929018

13AMOXICILLIN 500 mg -Cap7338781813AMOXICILLIN 500 mg -Cap79489520

14FOLIC  ACID 1 mg -Tab6403970714OMEPRAZOLE 20 mg -Cap77367046

15CLIDINIUM-C -SC  Tab5845510215FOLIC  ACID 1 mg -Tab70055682

16VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC  Tab5571747616CLIDINIUM-C -SC  Tab64184215

17ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg -
10 mg -Tab

4807668117VALPROATE  SODUIM 200  mg -EC  Tab57529556

18METRONIDAZOLE 250 mg -Tab4712547118LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -Tab54288030

19CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab4435648219METRONIDAZOLE 250 mg -Tab53326743

20ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab4425700720ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg -
10 mg -Tab

52348638

21ATORVASTATINE 10 mg -Tab4416738321ATORVASTATINE 10 mg -Tab47077824

22LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -Tab4406151922ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab45396881

23PIOGLITAZONE 15MG -TAB4384179323CEPHALEXIN 500 mg -Cap44988909

24NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg -Tab4348261824GABAPENTIN 100 mg -Cap44934068

25FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

4335771525FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC
Tab

44896394

26CEPHALEXIN 500 mg -Cap4043818626CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab44164997

27GABAPENTIN 100 mg -Cap3854248527VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300 mg
-Tab

43145305

28ATENOLOL 50 mg -Scored  Tab3833654928ATORVASTATINE 40 mg -Tab42478461

3781431829NITROGLYCERIN  SRنامشخص29 6.4 mg -Tab42291439

30VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL) 300 mg
-Tab

36727029٣٠CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab39679208

قلم 12دهد که ترین اقالم داروئی در سطح کشور نشان میپرتجویزمقایسه 105هاي جدول شماره داده

قلم نیز فقط جایگاه آنها از نظر رتبه 16کامالً مشابه هستند و94و 93کشور در سال پرتجویزقلم داروي 30از 

ATENOLOLداروهاي93در سال . متفاوت است 50 mg -Scored  Tabجاي اقالمی که نامشخص هستندو

ATORVASTATINEبه94خود را در سال  40mg –Tab وCEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tabداد.
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94و 93ها در سطح کشور در سال اول استانپرتجویزقلم داروي 30اقالم داروئی در ترینپرتجویزتکرار 106جدول شماره 
94سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف93سال 93ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردیف

1METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab311METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab31

2ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg -EC
Tab

312ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg -EC
Tab

31

3LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab313LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab31

4ATORVASTATINE 20 mg -Tab314ATORVASTATINE 20 mg -Tab31

5GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab315METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab31

6METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab316GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab31

7RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC  Tab317AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab31

8CALCIUM- D-FC  Tab318RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -Fc Tab31

9AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab319CALCIUM-D-FC  Tab31

10ADULT COLDE -Tab3110ADULT COLDE -Tab31

11NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab3111LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -Tab31

12FOLIC  ACID 1 mg -Tab3112NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab31

13VALPROATE  SODUIM 200 mg -EC  Tab3113AMOXICILLIN 500 mg -Cap31

14METRONIDAZOLE 250 mg -Tab3014OMEPRAZOLE 20 mg -Cap31

15AMOXICILLIN 500 mg -Cap3015FOLIC  ACID 1 mg -Tab31

16PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab3016METRONIDAZOLE 250 mg -Tab30

17OMEPRAZOLE 20 mg -Cap3017PROPRANOLOL  HCL 10 mg -FC  Tab30

18LEVOTHYROXINE  SODIUM 0.1 mg -Tab2918VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec Tab30

19FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC  Tab2919CLIDINIUM-C-SC  Tab29

20CLIDINIUM-C -SC  Tab2820FERROUS  SULFATE Eqto 50 mgFe -FC  Tab23

21CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab2221ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg - 10 mg -
Tab

21

22ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab2122CEPHALEXIN 500 mg -Cap21

23ACETAMINOPHEN  CODEINE 300 mg - 10 mg
-Tab

2123PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab20

24CEPHALEXIN 500 mg -Cap2124PREDNISOLONE 5 mg -Tab19

25PREDNISOLONE 5 mg -Tab2025ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab19

26PROPRANOLOL  HCL 20 mg -Tab1826CAPTOPRIL 25 mg -Scored  Tab17

27NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg -Tab1427GABAPENTIN 100 mg -Cap16

28LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -Tab1428CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab13

29GABAPENTIN 100 mg -Cap1229ATORVASTATINE 40mg -Tab12

30CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab1230LOSARTAN  POTASSIUM 50 mg -Tab12

13که دهدترین اقالم داروئی در کشور نشان میپرتجویزگیري امقایسه فر106جدول شماره هاي داده

ترین پرتجویزجزء )استان31(کشورهاياستانتمامدر 93کشور در سال پرتجویزقلم داروي 30قلم اول از 

31(هاي کشورکشور در تمام استانپرتجویزقلم داروي 30قلم اول از 15هم 94در سال .اندداروئی بودهاقالم

قلم 29از نظر فراگیري 94و 93قلم دارو اول دو سال 30در . اندترین اقالم داروئی بودهپرتجویزجزء ) استان

NITROGLYCERIN  SRمشابه و فقط  6.4 mg -Tab جاي خود را بهATORVASTATINE 40mg –Tab

.داده است94در سال 

.انداستان بودهپرتجویزقلم دارو 30استان جزء 12کشور حداقل در پرتجویزقلم دارو 30در مجموع 
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سطح کشور در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویز107جدول شماره 
درصد از کل 94فراوانی سال 94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیفدرصد از کل93سال فراوانی93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

%88496056415/0ضد فشارخون1%82044681513/0آنتی هیستامین1

%62397002710/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها2%80995395113/0ضد فشارخون2

%5409142159/0ضد دیابت3%5687685859/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3

%5023551138/0آنتی هیستامین4%4494615237/0ضد دیابت4

%3821616256/0آنتی بیوتیک5%3491862725/0آنتی بیوتیک5

%2890039164/0آورنده چربی خونپایین 6%2652252454/0پایین آورنده چربی خون6

%2694490744/0ویتامین7%2373063444/0ویتامین7

%1995181113/0ضد افسردگی8%1908580313/0ضد افسردگی8

%1765744843/0آنتی اسید9%1664612242/0آنتی اسید9

%1536378292/0ضد تشنج10%1415802072/0ضد تشنج10

10اند هر فراوانی را داشتهترینکه بیشگروه داروئی 10دهد که از نشان می107هاي جدول شماره داده

در شش اما ها تغییر نموده استجایگاه گروهاولگروهچهارمشابهند هرچند که در 94و 93در سال گروه 

فراوانی داروهادرصد 62در مجموع 93در سال .جایگاه آنان مشابه است94و 93در سال بعدي گروه داروئی 

.درصد رسیده است64این رقم به 94گروه فوق تعلق گرفته است و در سال 10به 
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شدگان سازمان بیمه سالمت در سطح کشور در سال تجویز شده در نسخ بیمهگانه دهداروئی هاياقالم از گروهترین پرتجویز108جدول شماره 
94و 93

94مبلغ سال 94نام دارو سال 94دارویی سال گروه ردیف93سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال یفرد

244865561لوزارتان پتاسیمضد فشارخون330406591سیتریزینآنتی هیستامین1

127838635متوپرولول سوکسینات263495042لوراتادین2

122959553پروپرانولول114329313هیدروکسی زین3

مسکنها2179325284لوزارتان پتاسیمضد فشارخون4
ضد التهاب، ضد درد، (

ضدتب

217667314آ اس آ

128780411استامینوفن1155455295پروپرانولول5

80669976دیکلوفناك1139887166متوپرولول سوکسینات6

ضد التهاب، ضد (مسکنها7
درد، ضدتب

277286607متفورمینضد دیابت1969440057آآ اس

110174174گلی بنکالمید1147765298استامینوفن8

97480217پیوگلیتازون732816089دیکلوفناك9

39336440سیتریزینآنتی هیستامین23919697610متفورمینضد دیابت10

28674449لوراتادین11608691711گلی بنکالمید11

12134997هیدروکسی زین5777832612پیوگلیتازون12

82645898آموکسی سیلینآنتی بیوتیک7632812613آموکسی سیلینآنتی بیوتیک13

55648397سفیکسیم5029211614سفیکسیم14

45294397سفالکسین4068562915سفالکسین15

پایین آورنده چربی 21164770116آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون16
خون

234947730آتورواستاتین

29387345جم فیبروزیل2984242717جم فیبروزیل17

9446365فنوفیبرات784428918لواستاتین18

92076957اسیدفولیکویتامین8193836119اسیدفولیکویتامین19

76357886فروس سولفات6998645020فروس سولفات20

150302078ویتامین ب 14346965321ویتامین ب 21

49985134نورتریپ تیلینضد افسردگی4749178222نورتریپ تیلینضد افسردگی22

43453723فلئوکسیتین4122207523فلئوکسیتین23

36645649سیتالوپرام4012051524سیتالوپرام24

97168202رانیتدینآنتی اسید9068335925رانیتدیناسیدآنتی 25

74325916امپرازول7122554826امپرازول26

4087053آلومینیوم هیدروکسید367023827آلومینیوم هیدروکسید27

76269685والپروات سدیمضد تشنج6794177128والپروات سدیمضد تشنج28

38898623کلونازپام3650791029کلونازپام29

35657485کاربامازپین3446548830کاربامازپین30

در گروه، سیتریزیندارو آنتی هیستامیندهد که در گروه داروئی نشان می108هاي جدول شماره داده

، در گروه ضد ASAدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهادر گروه ،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخون

آورنده چربی خونپاییندر گروه داروئی ، سیلینآموکسیها دارو بیوتیکدر گروه آنتی، دارو متفورمیندیابت 

، در گروهنورتریپ تیلیندارو هاضد افسردگی، در گروهاسیدفولیکدارو ویتامینهادر گروه ،آتورواستاتیندارو 
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ترین پرتجویز94و 93در هر دو سال والپروات سدیمدارو هاتشنجضد در گروهرانیتیدین و دارو آنتی اسید

. ندادارو بوده

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سطح کشور در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویزتکرار 109جدول شماره 
94سال تکرار فراوانی94ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف93سال تکرارفراوانی93ترین گروه دارویی سال پرتجویزردیف

31آنتی بیوتیک311آنتی بیوتیک1

31پایین آورنده چربی خون312پایین آورنده چربی خون2

31ضد افسردگی313ضد افسردگی3

31ضد دیابت314ضد دیابت4

31ضد فشارخون315ضد فشارخون5

31ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها316التهاب، ضد درد، ضدتبضد (مسکنها6

31ویتامین317ویتامین7

27آنتی اسید308آنتی اسید8

23ضد تشنج249ضد تشنج9

16وازودیالتور1610وازودیالتور10

13آنتی هیستامین1111آنتی هیستامین11

5ضد آمیب412ضد آمیب12

3آرامبخش313مکمل کلسیم13

2ضد اسپاسم214آرامبخش14

1آنتی سایکوز215ضد اسپاسم15

1ضد سرماخوردگی116آنتی سایکوز16

1ضد صرع1717

1مکمل کلسیم1818

و در هاي کشور گروه در تمام استان7پرتجویزگروه داروئی 10دهد که از نشان می109هاي جدول شماره داده

سایکوز فقط در یک گروه داروئی آنتی93در سال اندبودهپرتجویزگروه داروئی 10جزء 94و 93هر دو سال 

ضد ،سایکوزآنتیچهار گروه داروئی94قرار گرفته است در حالیکه در سال پرتجویزگروه 10استان در جمع 

.اندبودهپرتجویزگروه 10ر یک استان جزء هر کدام صرفاً دمکمل کلسیمو ضد صرع،سرماخوردگی
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان آذربایجان شرقی در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه110جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93ترین اقالم دارویی سال پرهزینهردی

صد
در

ف
مبلغ سال 94سال ترین اقالم داروییپرهزینهردی

صد94
در

1SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

249612389002/551HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

471360000003/57

2HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

187975975001/922BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

334880000002/54

3INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

157056200001/603CALCIUM - D -F.C. TAB310961043212/35

4CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab149645931501/534INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

296909030002/25

5INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML138306050001/415INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

287772150002/18

6INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

133114144801/366SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

277317141002/10

7BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

124078660001/277INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

266352800002/02

8ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj116905224001/198ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj215725758001/63

9CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

115382400001/189CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab171478245001/30

10ATORVASTATINE 20 mg -Tab102546121401/0510MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

169425070001/28

11CELLCEPT-TAB 500MG102288544801/0411PEGAGEN (PEGFILGRAST
6MG/0.6ML INJ

148240000001/12

12METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab98704707201/0112NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

136822980001/04

13ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

94456216000/9613DOCETAXEL 80 mg -Infu133752100501/01

14INFLIXIMAB INJ 100MG91441000000/9314ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

131300264000/99

15MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

89485844000/9115Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap122634000000/93

16CAPECITABINE 500 mg -Tab85132062200/8716METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

121494695250/92

17FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml -inj84889400000/8717ATORVASTATINE 20 mg -Tab117234614400/89

18OXALIPLATINE (ELOXATIN) 100
mg -Inj

83939745000/8618CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab115262524900/87

19INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

82756726000/8419EVEROLIMUS 5mg tab111335100300/84

20CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML81627500000/8320CAPECITABINE 500 mg -Tab107252247500/81

21CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab80902236760/8321IMMUNE GLOBULIN 5 g -Inj  (IV)100740000000/76

22PEGAGEN (PEGFILGRAST
6MG/0.6ML INJ

78831000000/8022CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20M
L

94375000000/71

23INTERFERON    BETA - 1B
(BETAFERON) 8  miu -Inj

76517665000/7823OMEPRAZOLE 20 mg -Cap91716020680/69

24GABAPENTIN 300 mg -Cap68095117000/6924MESALAZINE 4 g -Enema85853380000/65

25OCTREOTIDE 20 mg -Inj64885500000/6625INTERFERON    BETA - 1A
(REBIF) 12 miu 44 mcg/0.5ml

85807500000/65

26DOCETAXEL 80 mg -Infu62831437550/6426AMOXICILLIN 500 mg -Cap85247335500/65

27OMEPRAZOLE 20 mg -Cap62078234470/6327INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

82179960000/62

28LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -F.
C. Tab

61878669030/6328BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

82036565000/62

29NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

61356930000/6329ENOXAPARINE 60 mg/0.6ml -Inj81041735000/61

30INTERFERON    BETA - 1A  (REBIF)
12 miu 44 mcg/0.5ml

60971900000/6230INFLIXIMAB INJ 100MG78867000000/60

491,537,426,024جمع مبلغ304,769,353,071جمع مبلغ

37/21درصد از کل هزینه31/08درصد از کل هزینه

دهد ی نشان میقرشترین اقالم داروئی در استان آذربایجان مقایسه پرهزینه110هاي جدول شماره داده

را به خود اختصاص 93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 08/31قلم دارو پرهزینه اول این استان 30که

قلم داروي 22. درصد رسیده است21/37درصدي روبرو شده و به 6با رشد 94اند این میزان در سال داده
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93و اما در سال .مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است94و 93پرهزینه اول این استان در سال 

CINNOVEX® (INTERFERON BETA - 1A) 30MCG ،CELLCEPT-TAB 500MG ،

FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml –inj ،OXALIPLATINE (ELOXATIN) 100 mg –Inj ،

INTERFERON BETA - 1B (BETAFERON) 8 miu –Inj ،GABAPENTIN 300 mg –Cap ،

OCTREOTIDE 20 mg –InjوLOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -F. C. Tab جایگاه خود را در سال

CALCIUM-D-F.C. TAB ،Fingolimod Hclبه94 0.5 mg –cap ،EVEROLIMUS 5mg tab ،

IMMUNE GLOBULIN 5 g -Inj IV) ،MESALAZINE 4 g –Enema ،AMOXICILLIN 500 mg –

Cap ،ENOXAPARINE 60 mg/0.6ml –Inj وBUDESONIDE/FORMOTEROL 320/9MCG –Inhaler

.اندداده

94و 93شدگان بیمه سالمت استان آذربایجان شرقی در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه111جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%25525102850319/0ضد نئوپالسم1%19475220393619/0نئوپالسمضد 1

%1058022583548/0ضد دیابت2%786428945348/0آنتی بیوتیک2

%997059387387/0آنتی بیوتیک3%752787593907/0ضد دیابت3

MS866285385006/0%ضد MS701540162007/0%4ضد 4

%799416277986/1ایمنوساپرسیو5%629461732086/0درد، ضدتبضد التهاب، ضد(مسکنها5

%778249822595/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها6%511042732735/0ایمنوساپرسیو6

%446092754493/0برونکودیالتور7%365370970703/0برونکودیالتور7

%418630459673/0ضد فشارخون8%327118074513/0ضد فشارخون8

%339000803702/0مکمل کلسیم9%221793607162/0ضد انعقاد خون9

%332605199002/0ضد انعقاد خون10%202610937502/1پایین آورنده چربی خون10

که در استان آذربایجان شرقی بیشترینگروه داروئی 10دهد که از نشان می111هاي جدول شماره داده

در سال .جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال هاي داروئی اولگروه8اند را داشتههزینه

ضد و مکمل کلسیمجاي خود را به گروهاي داروئی خون پایین آورنده چربی و ضد انعقاد خونداروهاي 93

درصد هزینه 1/61در مجموع 94درصد و در سال1/62مجموعا93ًدر سال. اندداده94در سال انعقاد خون

.گروه فوق تعلق گرفته است10داروئی استان به 
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93شدگان بیمه سالمت استان آذربایجان شرقی در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه112جدول شماره 
94و 

94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93سال مبلغ 93دارو سال نام 93گروه داروئی سال ردیف

54517100000هرسپتینضد نئوپالسم258804975001هرسپتینضد نئوپالسم1

39377749999آواستین193840410002آواستین2

20828557550داستاکسل148259455003اکسالیپالتین3

79969695900انسولینضد دیابت206541416694سفیکسیمبیوتیکآنتی 4

14399278575متفورمین118690619955کو آموکسی کالو5

6909620700پیوگلیتازون103170758176آزیترومایسین6

24220633700سفیکسیمآنتی بیوتیک552972525797انسولینضد دیابت7

17113408440کو آموکسی کالو109463402208متفورمین8

13053114200آزیترومایسین53833098509پیوگلیتازون9

69877138500اینتروفرونMSضد 6742206620010اینتروفرونMSضد 10

12263400000فینگولیمد253395000011فینگولیمد11

4487999999ناتالیزومب19800000012ناتالیزومب12

ضد التهاب، ضد (مسکنها13
درد، ضدتب

20305047200مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو942320672313مساالزین

11291910030اورولیموس914410000014اینفلکسی مب14

8224350000گالتیرامر استات654640574015دیکلوفناك15

ضد التهاب، (مسکنها1931308648016موفتیلمایکوفنوالت ایمنوساپرسیو16
ضد درد، ضدتب

13485277801مساالزین

8661094000بودزوناید654306692017اورولیموس17

8374840778دیکلوفناك506237592018تاکرولیموس18

30018093100فلوتیکازونسالمترول برونکودیالتور2717204240019سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور19

5760959700اسپیروا342119764020سالبوتامول20

4732940750سالبوتامول269473300021اسپیروا21

12623034566لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1040159633322لوزارتان پتاسیمضد فشارخون22

6281179000والسارتان355364242623والسارتان23

4277437650آملودیپین325623155024آملودیپین24

31096104321کلسیم ديمکمل کلسیم2037955418425انوکساپارینضد انعقاد خون25

2437679053کلسیم فورت106183866926وارفارین سدیم26

339771316کلسیم کربونات73763200227هپارین سدیم27

30961123299انوکساپارینضد انعقاد خون1547033178628آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون28

1214329100وارفارین سدیم317122745329جم فیبروزیل29

1084967500هپارین سدیم63445640030فنوفیبرات30

، در گروه تینپسهردهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسم دارونشان می112هاي جدول شماره داده

در گروه ، اینتروفروندارو MS، در گروه ضد دیابت دارو انسولین، در گروه ضد سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

در ، موفتیلمایکوفنوالت ها دارو ایمنوساپرسیودر گروهدارو مساالزین، ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها

در گروه داروئی ، لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروه ، سالمترول فلوتیکازوندارو برونکودیالتورگروه 

درگروه 93اما در سال . ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال انوکساپاریندارو ضد انعقاد خون
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کلسیم دارو مکمل کلسیمدر گروه داروئی 94، و در سال تینآتورواستادارو پایین آورنده چربی خونداروئی 

.ترین دارو بوده استپرهزینهدي

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان آذربایجان غربی در سال اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترینپرهزینه113جدول شماره 

ف
93سال مبلغ93اقالم دارویی سال ترین پرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترین پرهزینهردی

صد
در

1INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6
MIU (30 MCG) -INJ

142300200002/351INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

239630730002/98

2ACTOVEX® (INTERFERONBETA - 1A)
Vial

119975800001/982INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

216466535002/69

3INSULIN GLARGIN (LANTUS SLOSTAR)
PEN- 300IN/3ML

112647340001/863INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML162686080002/02

4CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab105191088601/744BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

140300000001/74

5SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250 mic
-Inhaler

101279388001/675ALGLUCOSIDASE 50mg133380000001/66

6INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML88420460001/466CETUXIMAB(ERBITUX) AMP
2MG/ML 50ML

130300720001/62

7ALGLUCOSIDASE 50mg87928000001/457CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab127922576141/59

8MYCOPHENOLATE  MOFETIL 500mg -tab80474320001/338NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

124756230001/55

9CELLCEPT-TAB 500MG67865600001/129SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

112148630001/39

10ATORVASTATINE 20 mg -Tab66493882501/1010MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

109353208001/36

11FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml -inj64893690001/0711FOLLITROPE® (FOLITROPIN ) 75 IU
Vial

92782243551/15

12METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab59521916900/9812ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj90950080001/13

13IMIGLUCERASE 400 U -Vial53032000000/8813KARMA HMG® (MENOTROPIN)
75IU VIAL

90381220001/12

14ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj52885045000/8714trastuzomab(Herceptin)440mg-vial86200000001/07

15RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial51372500000/8515RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial83207500001/03

16TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj51262820000/8516ATORVASTATINE 20 mg -Tab77028210870/96

17AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE) 250
mg -Cap

50527768880/8417FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml -inj74984040000/93

18CEPHALEXIN 500 mg -Cap50496059630/8318METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab74843440710/93

19CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab49463286100/8219CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab70773945150/88

20OXALIPLATINE (ELOXATIN) 100 mg -Inj48893455000/8120TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj70057425000/87

21CETUXIMAB(ERBITUX) AMP 2MG/ML
50ML

47866495000/7921AMOXICILLIN 500 mg -Cap67974860060/85

22AMOXICILLIN 500 mg -Cap47064353500/7822CEPHALEXIN 500 mg -Cap63681025290/79

23ANTI - D  IMMUNEGLOBULIN   (ANTI-
RH) 300 mcg -Inj

45493320000/7523ANTI - D  IMMUNEGLOBULIN
(ANTI-RH) 300 mcg -Inj

63394535000/79

24INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ45359000000/7524SORAFENIB - 200MG TAb63040500000/78

25GABAPENTIN 300 mg -Cap44917177100/7425PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

59665200000/74

26INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6
MIU (30 MCG) -INJ

44465400000/7326BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

58682350000/73

27NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

44141240000/7327ETANERCEPT (ENBREL)25mg Vial57760000000/72

28DOCETAXEL 80 mg -Infu42704910000/7128EVEROLIMUS 5mg tab57172800000/71

29LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN
GLARGINE (٣٠٠IU/3ML Injection

42283530000/7029DOCETAXEL 80 mg -Infu57008325000/71

30BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

39819280000/6630AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

54412667950/68

291,094,507,772جمع مبلغ194,903,932,621جمع مبلغ

36/19درصد از کل هزینه32/21درصد از کل هزینه
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دهد ترین اقالم داروئی در استان آذربایجان غربی نشان میپرهزینهمقایسه 113هاي جدول شماره داده

را به خود اختصاص 93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 21/32قلم دارو پرهزینه اول این استان 30که

قلم داروي 22.درصد رسیده است19/36درصدي روبرو شده و به 4با رشد 94اند این میزان در سال داده

93و اما در سال . رتبه متفاوت استفقط جایگاه آنها از نظرمشابهند و 94و 93اول این استان در سال پرهزینه 

ACTOVEX® (INTERFERONBETA - 1A) Vial ،CELLCEPT-TAB 500MG ،IMIGLUCERASE

400 U –Vial ،OXALIPLATINE (ELOXATIN) 100 mg –Inj ،INTERFERON B 1B 8MEGA -

INJ ،GABAPENTIN 300 mg –Cap ،INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6 MIU (30 MCG) –

INJوIU/3ML Injection٣٠٠)INSULIN GLARGINE (LANTUS SOLOSTAR®را در خود جایگاه

FOLITROPIN75IU IN ،MENOTROPINSبه 94سال  75IU FSH+75IU LH–inj،TRASTUZOMAB

Vial 440 ،SORAFENIB Tab 200mg ،PEGFILGRASTIM Inj 6MG/0.6ML ،BUDESONIDE

320/9MCG –INHALER ،ETANERCEPT 25mg Vial ،EVEROLIMUS 5MG TABنداداده.

94و 93در سال استان آذربایجان غربیبیمه سالمت شدگانوئی تجویز شده در نسخ بیمهترین گروه دارپرهزینه114جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94سال ترین گروه دارویی پرهزینهردیف

کل هزینه
%13717130950917/1ضد نئوپالسم1%9914773477016/0ضد نئوپالسم1

%8282035864610/0آنتی بیوتیک2%6394098297810/0آنتی بیوتیک2

%727831450109/0ضد دیابت3%511354869408/0ضد دیابت3

%570181816887/1ایمنوساپرسیوMS505036204008/0%4ضد 4

MS556227722506/0%ضد 5%394619783006/0ایمنوساپرسیو5

%499788409366/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها6%390827796296/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها6

%259336752053/0ضد فشارخون7%197031554993/0ضد فشارخون7

%223470134352/0برونکودیالتور8%176471411912/0برونکودیالتور8

%168967339412/0محرك تخمک گذاري9%131210381862/0پایین آورنده چربی خون9

%168697223652/1ضد انعقاد خون10%108447670001/0محرك کلونی گرانولوسیت10

که در استان آذربایجان غربی بیشترینگروه داروئی 10دهد که از نشان می114هاي جدول شماره داده

در سال . جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال اولهاي داروئی گروه8اند هزینه را داشته

محرك گروهاي داروئی جاي خود را به محرك کلونی گرانولوسیتخون و پایین آورنده چربی داروهاي 93

در مجموع94در سالو درصد 62مجموعاً 93در سال. اندداده94در سال ضد انعقاد خونو گذاريتخمک

.گروه فوق تعلق گرفته است10به هزینه داروئی استاندرصد 3/64
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93در سال المت استان آذربایجان غربیدگان بیمه سشگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه115جدول شماره 
94و 

94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

19598650000آواستینضد نئوپالسم118043100001داستاکسلضد نئوپالسم1

15928012000سیتوکسی مب96295265002سیتوکسی مب2

12011000000هرسپتین81257000003ریتوکسیمب3

18789867505سفیکسیمآنتی بیوتیک153354740604سفیکسیمآنتی بیوتیک4

12505282836کو آموکسی کالو85620906305کو آموکسی کالو5

10767119638آزیترومایسین81132450026آزیترومایسین6

56322612688انسولینضد دیابت389697376707انسولینضد دیابت 7

9148553561متفورمین67206782908متفورمین8

3883983790پیوگلیتازون25194166009پیوگلیتازون9

16829424800مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو4931562040010اینتروفرونMSضد 10

8570530500سیکلوسپورین118800000011فینگولیمد11

6157080000اورولیموس12012

51866172249اینتروفرونMSضد 1651352200013مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو 13

3162600000فینگولیمد616184780014سیکلوسپورین14

594000000ناتالیزومب365142000015تاکرولیموس15

ضد التهاب، (مسکنها16
ضد درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها456364860016بودزوناید
ضد درد، ضدتب

7308776550بودزوناید

5886777533استامینوفن449798231117دیکلوفناك17

5562569221دیکلوفناك400737812418استامینوفن18

8037640234لوزارتان پتاسیمضد فشارخون668135922019لوزارتان پتاسیمضد فشارخون19

3721912720والسارتان189235480020والسارتان20

2487142411متوپرولول سوکسینات183141656021متوپرولول سوکسینات21

12642320500فلوتیکازونسالمترول برونکودیالتور1177609160022سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور22

4840367146سالبوتامول336485399723سالبوتامول23

2395975000اسپیروا89159074424تئوفیلین24

پایین آورنده چربی 25
خون

11723668355فولیتروپین آلفامحرك تخمک گذاري974726624025آتورواستاتین

248839070626HCG4247259505جم فیبروزیل26

656802000یوروفولی تروپین38171410027فنوفیبرات27

محرك کلونی 28
گرانولوسیت

13758926000انوکساپارینضد انعقاد خون703136900028فیلگراستیم

2359636000هپارین سدیم381339800029پگ فیلگراستیم29

751116965وارفارین سدیم3030

داستاکسلدارو 93در سال دهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می115هاي جدول شماره داده

در گروه انسولین، دارو در گروه ضد دیابت ، سفیکسیمها دارو بیوتیک، در گروه آنتیآواستیندارو94و در سال 

ضد التهاب، (مسکنهادر گروه ، مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیودر گروه، اینتروفروندارو MSضد 

دارو برونکودیالتوردر گروه،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروه، بودزونایددارو ) ضد درد، ضدتب

درگروه داروئی 93اما در سال . ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93، در هر دو سال سالمترول فلوتیکازون
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در 94و در سال فیلگراستیممحرك کلونی گرانولوسیتدر گروه،استاتینآتورودارو پایین آورنده چربی خون

انوکساپاریندارو ضد انعقاد خونو در گروه داروئی فولیتروپین آلفاو دارگذاريمحرك تخمکه داروئی گرو

.ترین دارو بوده استپرهزینه

94و 93در سال مت در استان اردبیلشدگان سازمان بیمه سالبیمهاقالم داروئی تجویز شده در نسخ ترین پرهزینه116جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترین پرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترین پرهزینهردی

صد
در

1CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab72347429942/651CEFIXIME 400 mg -Scored  FC Tab85645013002/41

2SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

52319735001/912INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

80380600002/26

3CELLCEPT-TAB 500MG44744820001/643ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj64734120001/82

4CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab41287338301/514INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

60201735001/70

5INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ39183400301/435CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab58258515401/64

6ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj38819520001/426MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

57592005611/62

7MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

37833778641/387SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

56076305001/58

8ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

36676573921/348IMIGLUCERASE 400 U -Vial53920000961/52

9AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

34524748941/269BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

50600000001/43

10CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

31189900001/1410ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

49436143021/39

11AMOXICILLIN 500 mg -Cap31113894601/1411trastuzomab(Herceptin)440mg-vial46640000001/31

12IMIGLUCERASE 400 U -Vial31009000961/1312AMOXICILLIN 500 mg -Cap46065599001/30

13ATORVASTATINE 20 mg -Tab30774341811/1313CHORIONIC GONADOTROPHIN
)HUMAN) 5000 U -Inj

40776700001/15

14CEPHALEXIN 500 mg -Cap29354462601/0714AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

39777838001/12

15INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

28716700001/0515CEPHALEXIN 500 mg -Cap36161834001/02

16OMEPRAZOLE 20 mg -Cap28508557341/0416CELLCEPT-TAB 500MG36090700001/02

17ACTOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) Vial

27292440001/0017INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ35258599800/99

18GABAPENTIN 300 mg -Cap26402831200/9718ATORVASTATINE 20 mg -Tab34808088300/98

19INFLIXIMAB INJ 100MG25967000000/9519OMEPRAZOLE 20 mg -Cap33156446490/93

20METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

24955371700/9120TERIPARATIDE 750MCG/3ML
VIAL

32995200000/93

21trastuzomab(Herceptin)440mg-vial20897500000/7621INFLIXIMAB INJ 100MG32842200000/93

22CETUXIMAB(ERBITUX) AMP
2MG/ML 50ML

20417815000/7522METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab32301666700/91

23IOPROMIDE 300 mg/ml    (50 ml) -
Inj

20244130000/7423GABAPENTIN 300 mg -Cap31583032700/89

24INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

20228380000/7424GLATIRAMER ACETATE 40MG/M
SYRINGE

31482000000/89

٢٥IRON  (AS SUCROSE) (VENOFER)
20 mgFe/ml    (5 ml) -Inj

19801190000/72٢٥CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20M
L

31205000000/88

٢٦VALPROATE  SODUIM 200 mg -
EC  Tab

19176641000/70٢٦KARMA HMG® (MENOTROPIN)
75IU VIAL

28020660000/79

٢٧RECIGEN44MCG/05ML18975000000/69٢٧Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap27333000000/77

28TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj17668330000/6528TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj26308000000/74

29INSULIN  ISOPHANE  (NPH) Beef
100 iu/ml -Inj

17179140000/6329ANTI - D  IMMUNEGLOBULIN
(ANTI-RH) 300 mcg -Inj

23474300000/66

30ANTI - D  IMMUNEGLOBULIN
(ANTI-RH) 300 mcg -Inj

16828100000/6230INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML23199900000/65

128632520298جمع مبلغ90443807125مبلغجمع 

36/23درصد از کل هزینه33/08درصد از کل هزینه
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قلم دارو 30دهد کهترین اقالم داروئی در استان اردبیل نشان میمقایسه پرهزینه116هاي جدول شماره داده

اند این میزان را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 08/33پرهزینه اول این استان 

در هر پرهزینهقلم دارو 30از قلم 23. درصد رسیده است23/36درصدي روبرو شده و به 3با رشد 94در سال 

®93CINNOVEXمشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است اما در سال 94و 93دو سال 

(INTERFERON BETA - 1A) 30MC،BETA-1A) VialACTOVEX® (INTERFERON ،

IOPROMIDE 300 mg/ml (50 ml) –Inj ،IRON (AS SUCROSE)(VENOFER) 20 mgFe/ml (5 ml) –

Inj ،VALPROATE SODUIM 200mg -ECTab ،RECIGEN44MCG/05MLوINSULIN

ISOPHANE  (NPH) Beef 100 iu/ml –Injبه را 94در سال ودخجایگاهBEVASIZUMAB

400mg/16ml ،CHORIONIC GONADOTROPHIN  (HUMAN) 5000U–Inj ،TERIPRATIDE

750MCG/3ml-vial،GLATIRAMER ACETATE 40MG/Ml SYRINGE،KARMA HMG®

(MENOTROPIN) 75IU VIAL ،FINGOLIMOD 0.5 mg –Tab،INSULIN ASPART (MIX ) 100

IU /ml 3MLاندداده.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان اردبیل در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه117جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%4865809371313/0آنتی بیوتیک1%3827480731113/0بیوتیکآنتی 1

%3912312929311/0ضد نئوپالسم2%3427330559012/0ضد نئوپالسم2

%277690970037/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3%228870794448/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3

%248360149136/0ایمنوساپرسیو4%180162416896/0ایمنوساپرسیو4

MS210517740995/0%ضد MS177437595306/0%5ضد 5

%190317703695/0ضد دیابت6%117188588694/0ضد دیابت6

%111997045633/0ضد فشارخون7%86897290793/0ضد فشارخون7

%96874475222/0برونکودیالتور8%81641988182/0برونکودیالتور8

%95223932502/0ضد انعقاد خون9%61492310102/0ضد انعقاد خون9

%77885458512/0محرك تخمک گذاري10%58027021752/0پایین آورنده چربی خون10

هزینه را که در استان اردبیل بیشترینگروه داروئی 10دهد که از نشان می117هاي جدول شماره داده

93در سال . جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال هاي داروئی اولگروه8اند داشته

ضد جاي خود را به گروهاي داروئی مکمل کلسیم و خون پایین آورنده چربی و ضد انعقاد خونداروهاي 

درصد هزینه 1/61در مجموع 94درصد و در سال58مجموعاً 93در سال. اندداده94در سال انعقاد خون

.گروه فوق تعلق گرفته است10داروئی استان به 
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94و 93در سال استان اردبیلشدگان بیمه سالمت تجویز شده در نسخ بیمهگانه دهداروئی هاياقالم از گروهترین پرهزینه118جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

11979192200سفیکسیمآنتی بیوتیک101105920241سفیکسیمآنتی بیوتیک1

9496493890کو آموکسی کالو67442894752کو آموکسی کالو2

6668545196آزیترومایسین50665662763آزیترومایسین3

5975000000هرسپتینضد نئوپالسم35611882074هرسپتیننئوپالسمضد 4

5807300000آواستین31844360005سیتوکسی مب5

5251844000سیتوکسی مب31331890036داستاکسل6

ضد التهاب، ضد (مسکنها7
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها37397000007اینفلکسی مب
ضد درد، ضدتب

3322320000مباینفلکسی

3017073521استامینوفن23080169078استامینوفن8

2697945310دیکلوفناك22229079109دیکلوفناك9

9695725361مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو844045686310مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو10

3708750000استاتگالتیرامر 188685000411گالتیرامر استات11

2954721010سیکلوسپورین188319550012سیکلوسپورین12

18318474099اینتروفرونMSضد 1702825953013اینتروفرونMSضد 13

2733300000فینگولیمد71550000014فینگولیمد14

150150

13796845000انسولینضد دیابت773852049916انسولینضد دیابت16

3480935270متفورمین259222237017متفورمین17

632166700گلی بنکالمید63386860018گلی بنکالمید18

3398165925لوزارتان پتاسیمضد فشارخون262174032019لوزارتان پتاسیمضد فشارخون19

1659372900والسارتان92792792020والسارتان20

1168150672متوپرولول سوکسینات86396577021پروپرانولول21

6394229500سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور595305770022سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور22

1972952570سالبوتامول133768208823سالبوتامول23

498187052تئوفیلین35898899024تئوفیلین24

9071372000انوکساپارینضد انعقاد خون585624000025انوکساپارینضد انعقاد خون25

243201250وارفارین سدیم20592451026وارفارین سدیم26

207820000هپارین سدیم7227100027هپارین سدیم27

HCG4119103500محرك تخمک گذاري412797454628آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون28

3480984001فولیتروپین آلفا128142326029جم فیبروزیل29

99870000یوروفولی تروپین9671070030سیمواستاتین30

در گروه داروئی ، سفیکسیمها دارو بیوتیکدر گروه آنتیدهد که نشان می118هاي جدول شماره داده

در گروه، مباینفلکسیدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهادر گروه ، تینپسهرداروضد نئوپالسم

دارو در گروه ضد دیابت ، اینتروفروندارو MSدر گروه ضد ، مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیو

در ، سالمترول فلوتیکازوندارو برونکودیالتوردر گروه،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهانسولین، 

اما در . ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال انوکساپاریندارو ضد انعقاد خونگروه داروئی 
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محرك ه داروئی در گرو94و در سال ،آتورواستاتیندارو پایین آورنده چربی خوندرگروه داروئی 93سال 

.ترین دارو بوده استپرهزینهHCGو دارگذاريتخمک

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان اصفهان در سال اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه119جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترین پرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترین پرهزینهردی

صد
در

1INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ208395600001/741INSULIN ASPART(MIX)
100IU/3ML

439015030093/03

2INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

196685755001/642INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

368656845062/55

3INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML191936760151/603BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

319700000002/21

4INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

186493147001/564SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

230283399941/59

5SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)184989810001/545BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

220419850001/52

6CINNOVEX® (INTERFERON    BETA -
1A) 30MCG

179083100001/496INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ214276560001/48

7CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab162960493111/367INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

199096800001/38

8METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab147924725751/238trastuzomab(Herceptin)440mg-vial193780000001/34

9CELLCEPT-TAB 500MG146780300001/239METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

185622857411/28

10BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

144102128001/2010INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

184308300001/27

11ATORVASTATINE 20 mg -Tab138942848501/1611CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab172174527291/19

12SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250
mic -Inhaler

130006970501/0912GLATIRAMER ACETATE 40MG/M
SYRINGE

171789750001/19

13MYCOPHENOLATE  MOFETIL 500mg -
tab

125753288001/0513Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap163291500001/13

14BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

124300190001/0414CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20M
L

160250000001/11

15Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap108288000000/9015NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

154566150001/07

16trastuzomab(Herceptin)440mg-vial103371245000/8616ATORVASTATINE 20 mg -Tab150394528101/04

17ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000 iu
-Inj

101101659990/8417HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

140942749920/97

18INSULIN  ISOPHANE  (NPH) Beef 100
iu/ml -Inj

91808274550/7718TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj128620000000/89

19CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab91805621250/7719ERYTHROPOIETIN (EPOETIN)
4000 iu -Inj

128539060000/89

20AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

88442648780/7420filgrastim(pegfilgrastim)6 mg128425000000/89

21INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6
MIU (30 MCG) -INJ

87707000000/7321CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab126626875600/88

22TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj86827123000/7222ETANERCEPT (ENBREL)25mg Vial125260000000/87

23RECIGEN44MCG/05ML84981000000/7123MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

125177498000/87

24BEVACIZUMAB(AVASTIN)
100MCG/4ML VIAL

82635400000/6924INTERFERON    BETA - 1A
(REBIF) 12 miu 44 mcg/0.5ml

124434900000/86

25CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML82634375000/6925SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

121171120930/84

26AMOXICILLIN 500 mg -Cap81621466650/6826VALPROATE  SODUIM SR 500 mg
-EC  Tab

116711006200/81

27GLATIRAMER ACETATE 20 mg -Inj79311750000/6627AMOXICILLIN 500 mg -Cap110559424310/76

28LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN
GLARGINE  ) 300IU/3ML Injection

77851790140/6528DOCETAXEL 80 mg -Infu105766155000/73

29ZIFRON® (INTERFERON B 1B ) 8MIU
Vial

77412600000/6529CELLCEPT-TAB 500MG101014100000/70

30NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

75564300000/6330EVEROLIMUS 5mg tab95563201200/66

520,643,718,905جمع مبلغ366,971,937,037جمع مبلغ

35/99درصد از کل هزینه30/63درصد از کل هزینه
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قلم دارو 30دهد کهترین اقالم داروئی در استان اصفهان نشان میمقایسه پرهزینه119جدول شماره 

اند این میزان را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 63/30پرهزینه اول این استان 

اول این استان هزینهپرقلم داروي 22.درصد رسیده است99/35درصدي روبرو شده و به 5با رشد 94در سال 

®CINNOVEXداروهاي93مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است اما در سال 94و 93در سال 

(INTERFERON BETA - 1A) 30MCG ،INSULIN  ISOPHANE (NPH) Beef 100 iu/ml –Inj ،

AZITHROMYCIN (AS EIHYDRATE) 250 mg –Cap ،RECIGEN44MCG/05ML ،

BEVACIZUMAB(AVASTIN) 100MCG/4ML VIAL ،GLATIRAMER ACETATE 20 mg –Inj ،

LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN GLARGINE) 300IU/3ML InjectionوZIFRON®

(INTERFERON B 1B ) 8MIU Vial به 94جایگاه خود را در سالGLATIRAMER ACETATE40MG ،

HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150 Vial ،filgrastim(pegfilgrastim)6mg ،ETANERCEPT

25MG ،INTERFERON B (REBIEF)12MIL U–INJ ،VALPROATE SODIUM SR 500MG-TAB ،

DOCETAXEL 80MG–INF ،EVEROLOMUS 5MGاندداده .

94و 93در سال اصفهانشدگان بیمه سالمت استان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه120جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%23079407585515/0ضد نئوپالسم1%20859656268717/0ضد نئوپالسم1

%1425800831889/0ضد دیابتMS12066783090010/1%2ضد 2

MS1331442620009/0%ضد 3%1005866288738/0ضد دیابت3

%1076235657657/0آنتی بیوتیک4%906765027397/0آنتی بیوتیک4

%861837882285/0ایمنوساپرسیو5%759060178776/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها5

%847017242965/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها6%645633434305/0ایمنوساپرسیو6

%410721843942/0ضد فشارخون7%355083106992/0محرك رشد7

%331202039942/0محرك رشد8%332910189712/0ضد فشارخون8

%303732155222/1برونکودیالتور9%265496336732/0پایین آورنده چربی خون9

%287579120011/0پایین آورنده چربی خون10%253342858022/0برونکودیالتور10

هزینه را بیشتریناصفهانکه در استانگروه داروئی 10دهد که نشان می120هاي جدول شماره داده

درصد و در 1/61مجموعاً 93در سال.جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سالاند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 1/57در مجموع 94سال
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94و 93در سال اصفهانالمت استان شدگان بیمه سگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه121جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

39036250000آواستینضد نئوپالسم299520335001هرسپتینضد نئوپالسم1

33472274992هرسپتین265858250002آواستین2

18276500000سیتوکسی مب205931568003تریپتورلین3

111555546236انسولینضد دیابت 1092611679004اینتروفرونMSضد 4

19454428660متفورمین108288000005فینگولیمد5

4909699680پیوگلیتازون5778630006ناتالیزومب6

110717644000اینتروفرونMSضد 748577525527انسولینضد دیابت7

16329150000فینگولیمد152587633458متفورمین8

6097468000ناتالیزومب44544901109پیوگلیتازون9

23130230918سفیکسیمآنتی بیوتیک2163750979310سفیکسیمآنتی بیوتیک10

17385678140آزیترومایسین1551845770211آزیترومایسین11

17345512361کو آموکسی کالو1290745463312کو آموکسی کالو12

ضد التهاب، ضد (مسکنها13
درد، ضدتب

23982225000گالتیرامر استاتایمنوساپرسیو 1779325419913بودزوناید

22801531600مایکوفنوالت موفتیل1166390000014اینفلکسی مب14

10694725699تاکرولیموس708203291515مساالزین15

ضد التهاب، (مسکنها2764701180016مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو16
ضد درد، ضدتب

25080941700بودزوناید

9690100000اینفلکسی مب1273702500017گالتیرامر استات17

7233641919مساالزین749669245018تاکرولیموس18

13146961760لوزارتان پتاسیمضد فشارخون 2783200849819هورمون رشدمحرك رشد19

5711610250والسارتان767450220120اوکترئوتاید20

4174956549آملودیپین180000021اکساندرولون21

26974479994هورمون رشدمحرك رشد1122081893022لوزارتان پتاسیمضد فشارخون22

6145724000اوکترئوتاید351803496023والسارتان23

3169381050240آملودیپین24

12296989593سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور 2077424749525آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون25

8444958113سالبوتامول338561532026جم فیبروزیل26

4232835490اسپیروا77440671027سیمواستاتین27

پایین آورنده چربی 1307467105028سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور28
خون

22687866777آتورواستاتین

3627047500جم فیبروزیل656606870029سالبوتامول29

800636284فنوفیبرات219769814430تئوفیلین30

تینپسهردارو93در گروه داروئی ضد نئوپالسم در سال دهد که نشان می121هاي جدول شماره داده

در گروه ، در گروه ضد دیابت دارو انسولین، اینتروفروندارو MS، در گروه ضد آواستیندارو 94و در سال 

، در گروهبودزونایددارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها، در گروه سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

در گروه محرك رشد ، گالتیرامراستاتدارو94و در سال مایکوفنوالت موفتیلدارو 93در سال ها ایمنوساپرسیو

سالمترول دارو برونکودیالتور، در گروه لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروه دارو هورمون رشد، 
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ترین پرهزینه94و 93در هر دو سال آتورواستاتیندارو نده چربی خونپایین آوردر گروه داروئی وفلوتیکازون

.دارو بوده است

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان البرز در سال اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه122جدول شماره 

ف
93فراوانی سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94فراوانی سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML90383900002/741INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML176050089804/03

2HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

79059174982/392INSULIN GLARGIN (LANTUS SLOSTAR)
PEN- 300IN/3ML

105704075002/42

3CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

73637200002/233trastuzomab(Herceptin)440mg-vial88840000002/03

4CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab63098687801/914GLATIRAMER ACETATE 40MG/M
SYRINGE

85524000001/96

5INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

57590400001/745NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

77858675001/78

6INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

52669170001/606INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6
MIU (30 MCG) -INJ

74195850001/70

7GLATIRAMER ACETATE 20 mg -Inj51245250001/557CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab72481262801/66

8RECIGEN44MCG/05ML49168500001/498CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML66940000001/53

9SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

41327540001/259INFLIXIMAB INJ 100MG62357000001/43

10SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)40639000001/2310HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150 Vial59980000001/37

11INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

40237000001/2211Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap58698000001/34

12trastuzomab(Herceptin)440mg-vial39367500001/1912SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)56485400001/29

13ATORVASTATINE 20 mg -Tab37080029501/1213INTERFERON    BETA - 1A  (REBIF) 12
miu 44 mcg/0.5ml

55897500001/28

14NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

35272500001/0714INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

53323200001/22

15METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab33301143601/0115GLATIRAMER ACETATE 20 mg -Inj53313000001/22

16INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ33042900001/0016ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj48136355001/10

17NORDILET 5MG/1.5ML31452000000/9517CINNOVEX® (INTERFERON    BETA -
1A) 30MCG

45981600001/05

18CELLCEPT-TAB 500MG31190080000/9418METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab45914176711/05

19ZIFRON® (INTERFERON B 1B )
8MIU Vial

30548600000/9319INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ45763200001/05

20ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj28470035020/8620CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab42828535000/98

21CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab28310549800/8621ATORVASTATINE 20 mg -Tab41757201000/96

22Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap27675000000/8422TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj40448000000/93

23TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj27408710000/8323BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

39100000000/89

24IMMUNE GLOBULIN 5 g -Inj  (IV)27020115000/8224ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000 iu -Inj38866640000/89

25NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

26097800000/7925SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250
mic -Inhaler

35370065000/81

26AMOXICILLIN 500 mg -Cap22500363000/6826RECIGEN44MCG/05ML35175000000/80

27ALBUMIN(HUMAN) 0.2 -Infu.(50 ml)22123000000/6727AMOXICILLIN 500 mg -Cap35117592500/80

28ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

22059920000/6728IMMUNE GLOBULIN 5 g -Inj  (IV)33005000000/76

29INTERFERON BETA - 1A  (REBIF)
12 miu 44 mcg/0.5ml

21168900000/6429MYCOPHENOLATE MOFETIL 500mg -tab32838792000/75

30AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

20683646000/6330MESALAZINE 4 g -Enema31191340020/71

173,914,154,983جمع مبلغ118,382,861,470جمع مبلغ

39/80درصد از کل هزینه35/85درصد از کل هزینه
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قلم 30کهدهدترین اقالم داروئی در استان البرز نشان میپرهزینهمقایسه 122هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 85/35دارو پرهزینه اول این استان 

اول این پرهزینهقلم داروي 24.درصد رسیده است80/39درصدي روبرو شده و به 4با رشد 94میزان در سال 

داروهاي93اما در سال .مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است94و 93استان در سال 

NORDILET 5MG/1.5ML ،CELLCEPT-TAB 500MG ،ZIFRON® (INTERFERON B 1B ) 8MIU

Vial ،NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN ASPART)100 IU / ML 3 ml ،ALBUMIN(HUMAN)

0.2 -Infu.(50 ml) وAZITHROMYCIN (AS EIHYDRATE) 250 mg –Capبه 94را در سال جاي خود

GLATIRAMER ACETATE 40MG/M SYRINGE ،Cetuximab (Erbitux))-AMP5mg/20ml ،

INFLIXIMAB INJ 100MG ،BEVASTIZUMAB 400MG/16ML VIAL،MYCOPHENOLATE

MOFETIL 500 mg –Tab وMESALAZINE -Enemaاندداده.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان البرز در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه123جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%5868544235713/0ضد نئوپالسم1%5234059016515/0ضد نئوپالسم1

%4842733772511/1ضد دیابتMS3786951831911/0%2ضد 2

MS4396022999910/1%ضد 3%3312719675510/0ضد دیابت3

%407662672169/0آنتی بیوتیک4%308363224609/0آنتی بیوتیک4

%311065183067/0ایمنوساپرسیو5%197337861705/0ایمنوساپرسیو5

%277993464066/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها6%184697484615/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها6

%107566760432/0ضد فشارخون7%88091344002/0محرك رشد7

%95641250002/0محرك رشد8%82840706192/0ضد فشارخون8

%90900001672/1برونکودیالتور9%75463849692/0آورنده چربی خونپایین 9

%86894985251/0پایین آورنده چربی خون10%73091317132/0برونکودیالتور10

هزینه را لبرز بیشتریناکه در استانگروه داروئی 10دهد که نشان می123هاي جدول شماره داده

94درصد و در سال63مجموعاً 93در سال. جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 2/63در مجموع 
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94و 93شدگان بیمه سالمت استان البرز در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه124جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

14882000000هرسپتینضد نئوپالسم139044174981هرسپتینضد نئوپالسم1

6694000000سیتوکسی مب59474580002تریپتورلین2

5944300000آواستین52316875003سیتوکسی مب3

39955580004انسولینضد دیابت 351020183204اینتروفرونMSضد 4

4894180871متفورمین27675000005فینگولیمد5

952767300آکاربوز606

38090429999اینتروفرونMSضد 266877716667انسولینضد دیابت7

5869800000فینگولیمد34927858408متفورمین8

93604135090آکاربوز9

10004143639سفیکسیمآنتی بیوتیک860254398010سفیکسیمآنتی بیوتیک10

6711352170کو آموکسی کالو438067300911کو آموکسی کالو11

5248057340آزیترومایسین397812429912آزیترومایسین12

13883700000گالتیرامر استاتایمنوساپرسیو830970000013گالتیرامر استاتایمنوساپرسیو13

5708503200مایکوفنوالت موفتیل526264800014مایکوفنوالت موفتیل14

2908710000تاکرولیموس192527487915تاکرولیموس15

ضد التهاب، ضد (مسکنها16
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها281754310016مساالزین
ضد درد، ضدتب

6235700000اینفلکسی مب

4898828202مساالزین280413250017بودزوناید17

3286324000بودزوناید256750000018اینفلکسی مب18

3266020354لوزارتان پتاسیمضد فشارخون 802456999919هورمون رشدمحرك رشد19

1947104400والسارتان77100440020اوکترئوتاید20

1039068700متوپرولول سوکسینات1356000021اکساندرولون21

8406645000هورمون رشدمحرك رشد251438972022لوزارتان پتاسیمضد فشارخون22

1043696000اوکترئوتاید138869720023والسارتان23

113784000اکساندرولون76496998024متوپرولول سوکسینات24

4145846500سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور 583980980025آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون25

1857860500اسپیروا111809071926جم فیبروزیل26

1828796280سالبوتامول24277990027فنوفیبرات27

پایین آورنده چربی 455966160028سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور28
خون

6718628775آتورواستاتین

1342914300جم فیبروزیل120736312029سالبوتامول29

315040799فنوفیبرات64133700030اسپیروا30

، در گروه تینپسهردارودهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می124هاي جدول شماره داده

در گروه، سفیکسیمها دارو بیوتیکدر گروه آنتیانسولین، دارو ، در گروه ضد دیابت اینتروفروندارو MSضد 

دارو 93در سال ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهادر گروه ، گالتیرامراستاتها دارو ایمنوساپرسیو

ضد فشارخوندر گروه،هورمون رشددارو محرك رشد، در گروهاینفلکسی مبدارو94و در سال مساالزین

پایین آورنده چربی و در گروه داروئی سالمترول فلوتیکازوندارو برونکودیالتوردر گروه،لوزارتان پتاسیمدارو 

. ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال آتورواستاتیندارو خون
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان ایالم در سال اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه125جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab51574410004/131CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab54638512403/27

2INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

30729600002/462trastuzomab(Herceptin)440mg-vial36560000002/19

3SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

27670640002/223SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)34926400002/09

4AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

26369203042/114AMOXICILLIN 500 mg -Cap34338386502/05

5DEFEROXAMINE  MESYLATE 500
mg -Inj

26058320002/095ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj29384200001/76

6AMOXICILLIN 500 mg -Cap24087955001/936MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

28186140401/69

7ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj19045695001/537INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

27761500001/66

8CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab18719730001/508AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

27701202001/66

9trastuzomab(Herceptin)440mg-vial18360000001/479CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab26015886791/56

10MESALAZINE 4 g -Enema15853425001/2710INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML24785300001/48

11SOMATROPIN (OR
BIOSYNTHESIS) 4 u -Inj

15150770001/2111TACROLIMUS 1mg CAP22724180801/36

12ATORVASTATINE 20 mg -Tab14344908501/1512FACTOR  VII 1.2 mg -Inj22345000001/34

13MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

13244050001/0613BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

20240000001/21

14ITRACONAZOLE 100 mg -Cap.13066910001/0514BISMUTH SUB CITRATE 120 mg -
Tab

18097535001/08

15TACROLIMUS 1mg CAP12556200001/0115DEFEROXAMINE  MESYLATE 500
mg -Inj

17370025001/04

16NORDILET 5MG/1.5ML12382000000/9916ITRACONAZOLE 100 mg -Cap.17124740001/02

17OMEPRAZOLE 20 mg -Cap11349692400/9117ATORVASTATINE 20 mg -Tab16939741551/01

18SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

11283710000/9018INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

16595360000/99

19CEPHALEXIN 500 mg -Cap11245057000/9019HYDRO CORTISONE  (AS  SODIUM
SUCCINATE) 100 mg/8 ml -Inj

15665595980/94

20HYDRO CORTISONE  (AS
SODIUM SUCCINATE) 100 mg/8 ml
-Inj

10891874400/8720BORTEZOMIB 3.5MG -Inj15480000000/93

21TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj9659490000/7721SOMATROPIN 10mg/1.5ml -Pen  (Inj)14535000000/87

22BISMUTH SUB CITRATE 120 mg -
Tab

9650717000/7722TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj14335000000/86

23ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

9517280000/7623SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

14049200100/84

24CEFAZOLIN ( AS DODIUM) 1 g -
Inj

9087869000/7324ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

14025600000/84

25METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

8894173300/7125OMEPRAZOLE 20 mg -Cap13968761670/84

26CIPROFLOXACIN  (AS HCL) 500
mg -FC  Tab

8883616000/7126CEPHALEXIN 500 mg -Cap13386294000/80

27SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) -Aerosol

8127600010/6527INTERFERON    BETA - 1A  (REBIF)
12 miu 44 mcg/0.5ml

13233000000/79

28DEXA METHASONE PHOSPHATE
(AS  DISODUM) 8 mg/2 ml -Inj

7822989000/6328METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab12425679500/74

29INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

7787245000/6229CEFAZOLIN ( AS DODIUM) 1 g -Inj12291740000/74

30RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -
FC  Tab

7685716420/6230SUNITINIB MALATE 50mg-cap11834667300/71

64096464899جمع مبلغ47,110,084,607جمع مبلغ

38/34درصد از کل هزینه37/73درصد از کل هزینه
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قلم 30دهد کهترین اقالم داروئی در استان ایالم نشان میمقایسه پرهزینه125هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 73/37دارو پرهزینه اول این استان 

قلم داروي پرهزینه اول این 22. ه استدرصد رسید21/38درصدي روبرو شده و به 4با رشد 94میزان در سال 

داروهاي 93اما در سال . مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است94و 93استان در سال 

MESALAZINE 4g–Enema ،SOMATROPIN (OR IOSYNTHESIS)4u–Inj ،NORDILET

MG/1.5ML ،CIPROFLOXACIN  (AS HCL) 500 mg -FC Tab ،SALBUTAMOL 100 mcg/dose

(200dose) –Aerosol ،DEXA METHASONE PHOSPHATE (AS  DISODUM) 8mg/2 ml–Inj  ،

INTERFERON B 1A(REBEIF) 6MIU_22MCG-INJوRANITIDINE (AS HCL)150 mg -FC Tab

INSULIN ASPART (MIX)100IU/ML-3ML ،FACTOR VIIبه 94را در سال جاي خود 1.2 mg -For

Inj ،BEVACIZUMAB400MG/16ML،INSULIN GLARGIN(LANTUS SOLOSTAR)PEN

300IU/3ML  ،BURTEZOMIB3.5MG ،SOMATRPIN PEN10MG/1.5ML ،INTERFERON BETA-

1A(REBIF)12 miu 44 mcg/0.5mlوSUNTINIB MALATE50MGاندداده.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان ایالم در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه126جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%2638609157215/0آنتی بیوتیک1%2232171613517/0آنتی بیوتیک1

%1953809017511/0ضد نئوپالسم2%113481691109/1ضد نئوپالسم2

%119822987467/0ایمنوساپرسیو3%109664320968/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3

%119144577907/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4%75006649156/0ایمنوساپرسیو4

%90136503595/0ضد دیابتMS58864335004/0%5ضد 5

MS72355730004/0%ضد 6%57625518004/0محرك رشد6

%62829380003/0محرك رشد7%47073357103/0ضد دیابت7

%41780987302/0ضد انعقاد خون8%36618709602/0ضد انعقاد خون8

%40670716302/0ضد فشارخون9%32543360002/0آهندفع کننده 9

%35383583452/0پایین آورنده چربی خون10%28898690522/0ضد فشارخون10

هزینه را ایالم بیشترینکه در استانگروه داروئی 10دهد که نشان می126هاي جدول شماره داده

درصد و در 1/57مجموعاً 93در سال.جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 58در مجموع 94سال
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94و 93ال شدگان بیمه سالمت استان ایالم در سگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه127جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

6913885240سفیکسیمآنتی بیوتیک65666493011سفیکسیمآنتی بیوتیک1

3901517750آموکسی سیلین33052484032آزیترومایسین2

3879164478کو آموکسی کالو29482500403کو آموکسی کالو3

3780000000هرسپتینضد نئوپالسم23047000004هرسپتینضد نئوپالسم4

2783200000آواستین15061890005تریپتورلین5

1548000000بورتزومیب8270465006داستاکسل6

ضد التهاب، ضد (مسکنها7
درد، ضدتب

2834424040مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو29887132497مساالزین

2335760890تاکرولیموس10489224508دیکلوفناك8

1932742626هیدروکورتیزوین8842863909استامینوفن9

ضد التهاب، (مسکنها195060300010تاکرولیموسایمنوساپرسیو10
ضد درد، ضدتب

1893374699مساالزین

1344072370دیکلوفناك179008500011مایکوفنوالت موفتیل11

1146077759بتامتازون148633136612هیدروکورتیزوین12

6794289000انسولینضد دیابت584593350013اینتروفرونMSضد 13

1260417950متفورمین4050000014فینگولیمد14

437820760پیوگلیتازون15015

7168073000اینتروفرونMSضد 574634100016هورمون رشدمحرك رشد16

67500000فینگولیمد1620000017اکساندرولون17

10800180اوکترئوتاید18

6236290000هورمون رشدمحرك رشد312051958019انسولینضد دیابت19

45960000اکساندرولون89190933020متفورمین20

640000اوکترئوتاید29439020021گلی بنکالمید21

3583080000انوکساپارینضد انعقاد خون59548800022هپارین سدیمضد انعقاد خون22

505794000هپارین سدیم7247696023وارفارین سدیم23

89224730وارفارین سدیم299390600024انوکساپارین24

944559070لوزارتان پتاسیمضد فشارخون281740000025دفرکسامینکننده آهندفع25

671783250والسارتان31298800026دفرازیروکس26

452830140متوپرولول سوکسینات12394800027دفریپرون27

پایین آورنده چربی 65431090028لوزارتان پتاسیمضد فشارخون28
خون

2495382215آتورواستاتین

857278300جم فیبروزیل33447270029والسارتان29

52636000کلستیرامین30895562030متوپرولول سوکسینات30

در گروه داروئی ، سفیکسیمها دارو بیوتیکدر گروه آنتیدهد که نشان می127هاي جدول شماره داده

، در گروهمساالزیندارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهادر گروه ، تینپسهرداروضد نئوپالسم

،هورمون رشددارو محرك رشددر گروه، اینتروفروندارو MSدر گروه ضد ، ها دارو تاکرولیموسایمنوساپرسیو

دارو 94و در سال هپارین سدیمدارو 93در سال ضد انعقادخوندر گروهانسولین، دارو در گروه ضد دیابت 

. ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندر گروهانوکساپارین،
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پایین به گروه داروئی 94جاي خود را در سال دفرکسامینو دارو دفع کننده آهنگروه داروئی 93در سال 

.دادندآتورواستاتیندارو و آورنده چربی خون

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان بوشهر در سال اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه128جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

32712750002/601INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

56033480003/61

2INFLIXIMAB INJ 100MG30175000002/402trastuzomab(Herceptin)440mg-vial50720000003/26

3DEFEROXAMINE  MESYLATE 500
mg -Inj

30126975002/403HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

43340000002/79

4CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab27371636002/184DEFEROXAMINE  MESYLATE 500
mg -Inj

32855105002/11

5ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

26593320002/115ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj32318290002/08

6INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

23116160001/846SOMATROPIN  PEN (INJ)5 MG/1.5
ML

29520000001/90

7CELLCEPT-TAB 500MG18806000001/507NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

28935750001/86

8ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj17465850001/398CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab27872812801/79

9INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

17329200001/389ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000
iu -Inj

27468480001/77

10ATORVASTATINE 20 mg -Tab16454451501/3110MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

27008040001/74

11MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

16361600001/3011AMOXICILLIN 500 mg -Cap19150091001/23

12PROGRAF® (TACROLIMUS ) 1mg
Cap

15413200001/2312CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab19103900001/23

13AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

14485342001/1513ATORVASTATINE 20 mg -Tab18641646501/20

14SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

13991583121/1114DEFEROXAMINE  MESYLATE 500
mg -Inj

18571025001/20

15CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab13624685001/0815ERYTHROPOIETIN)EPOETIN)
10,000 iu -Inj

18424560001/19

16AMOXICILLIN 500 mg -Cap13547422001/0816LARONIDAS 100IU/ML 5ML Vial18011000001/16

17METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

13255257001/0517INFLIXIMAB INJ 100MG17526000001/13

18SOMATROPIN  PEN  (INJ)5 MG/1.5
ML

12959750001/0318METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab16568249501/07

19BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

12770710001/0219TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj16567000001/07

20TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj12349600000/9820PROGRAF® (TACROLIMUS ) 1mg
Cap

16007200001/03

21INTERFERON    BETA - 1B
(BETAFERON) 8  miu -Inj

11617200000/9221INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML15996650001/03

22NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

11397600000/9122AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

14601360000/94

23INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

11174100000/8923SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

13911795000/90

24NORDILET 5MG/1.5ML10879000000/8624INTERFERON    BETA - 1B
(BETAFERON) 8  miu -Inj

13910400000/90

25INTERFERON   BETA ( CINOVEX)
6MU -INJ

10626700000/8425INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

13733900000/88

26INSULIN ASPART(MIX)
100IU/3ML

10599500000/8426EXJADE® (DEFERASIROX) 500 mg
Tab

13437600000/86

27MESALAZINE -ENEMA10090685000/8027INTERFERON    BETA - 1A  (REBIF)
12 miu 44 mcg/0.5ml

13171500000/85

28CEPHALEXIN 500 mg -Cap9964193000/7928Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap12267000000/79

29ERYTHROPOIETIN)EPOETIN)
10,000 iu -Inj

9919140000/7929GLATIRAMER ACETATE 40MG/M
SYRINGE

12216000000/79

30RECIGEN44MCG/05ML9865500000/7830IODIXANOL 320 mg/ 50ml- inj11770975000/76

66965980980جمع مبلغ48504410962جمع مبلغ

43/10درصد از کل هزینه38/56درصد از کل هزینه
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قلم 30دهد کهترین اقالم داروئی در استان بوشهر نشان میمقایسه پرهزینه128هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 56/38دارو پرهزینه اول این استان 

ینه اول این قلم داروي پرهز22. درصد رسیده است10/43درصدي روبرو شده و به 4با رشد 94میزان در سال 

داروهاي 93در سال .مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است94و 93استان در سال 

CELLCEPT TAB 500MG ،INTERFERON B 1A(REBEIF) 12MIU_44MCG -INJ ،

BEVACIZUMAB(AVASTIN) 400MCG/16ML VIAL ،NORDILET 5MG/1.5ML ،

INTERFERON BETA (CINOVEX) 6MU –INJ ،MESALAZINE -ENEMA،CEPHALEXIN 500

MG –CAPوRECIGEN44MCG/05ML به 94جاي خود را در سالtrastuzomab(Herceptin)440mg-

vial،DESFERAL® (DEFEROXAMINE MESYLATE)vial 500mg،LARONIDASE INJ

100IU/ML 5ML VIAL،EXJADE® (DEFERASIROX) 500 mg TABLET ،Fingolimod Hcl 0.5 mg

–cap ،INTERFERON BETA - 1A (REBIF) 12 miu 44 mcg/0.5ml ،GLATIRAMER ACETATE

40MG/M SYRINGEوIODIXANOL (320MG /50ML) -INJاندداده.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان بوشهر در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه129جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%1843711611411/0ضد نئوپالسم1%1808798418514/0ضد نئوپالسم1

%1559457311110/0آنتی بیوتیک2%1322264913010/0آنتی بیوتیک2

%148955719009/0ضد دیابت3%108005284188/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3

%104963954556/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4%99187061807/0ضد دیابت4

%94662920686/1ایمنوساپرسیوMS83751599996/0%5ضد 5

MS91780200005/0%ضد 6%76279476736/1ایمنوساپرسیو6

%75570550004/0دفع کننده آهن7%50781294994/0دفع کننده آهن7

%47939040003/1ضد کم خونی8%38733279993/1ضد کم خونی8

%44513972002/0محرك رشد9%34167057392/0پایین آورنده چربی خون9

%40340270792/0چربی خونپایین آورنده 10%30896614592/0ضد فشارخون10

هزینه را که در استان بوشهر بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می129هاي جدول شماره داده

ضد داروئی گروه93اما در سال . جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال گروه 9اند داشته

درصد و 2/62مجموعاً 93در سال.داده استداروئی محرك رشدگروهبه 94جاي خود را در سال فشارخون

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 2/58در مجموع 94در سال

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


181

94و 93شدگان بیمه سالمت استان بوشهر در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه130جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

9538000000هرسپتیننئوپالسمضد59486750001هرسپتینضد نئوپالسم1

1947900000تریپتورلین19743880002تریپتورلین2

1040909999سونیتینیب14770710003آواستین3

3620505880سفیکسیمآنتی بیوتیک36058345004سفیکسیمآنتی بیوتیک4

3125826493کو آموکسی کالو21615562905کو آموکسی کالو5

2177377400آزیترومایسین18840367006آزیترومایسین6

ضد التهاب، ضد (مسکنها7
درد، ضدتب

11436405999انسولینضد دیابت30175000007اینفلکسی مب

1659924950متفورمین20121356998مساالزین8

834000500پیوگلیتازون8716057859استامینوفن9

ضد التهاب، (مسکنها719658100010انسولینضد دیابت10
ضد درد، ضدتب

1970369200مساالزین

1752600000اینفلکسی مب132771170011متفورمین11

1129480573استامینوفن59348840012پیوگلیتازون12

3182669000مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو780816000013اینتروفرونMSضد 13

2247043000تاکرولیموس56700000014فینگولیمد14

1574400000گالتیرامر استات1515

7951320000اینتروفرونMSضد 356502000016مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو16

1226700000فینگولیمد187216500017تاکرولیموس17

48510000018گالتیرامر استات18
5142613000دفرکسامیندفع کننده آهن358804750019دفرکسامیندفع کننده آهن19

2151199999دفرازیروکس126969800020دفرازیروکس20

263242000دفریپرون22038400021دفریپرون21

4793904000اریتروپویتینضد کم خونی387332799922اریتروپویتینضد کم خونی22

2323
2424
3647000000هورمون رشدمحرك رشد268600032025آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون25

804397200اوکترئوتاید58182782026جم فیبروزیل26

4739990027فنوفیبرات27
پایین آورنده چربی 76595821028لوزارتان پتاسیمضد فشارخون28

خون
3076807930آتورواستاتین

778313050جم فیبروزیل36155475029آملودیپین29

69289900فنوفیبرات35845546030متوپرولول سوکسینات30

در گروه ، تینپسهردر گروه داروئی ضد نئوپالسم دارودهد که نشان می130هاي جدول شماره داده

اینفلکسی مب و دارو93در سال ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها،در گروه سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

در گروه، اینتروفروندارو MSدر گروه ضد دیابت دارو انسولین، در گروه ضد ، مساالزین94در سال 

، در گروه ضد کم دفرکسامینو دارو دفع کننده آهندر گروه داروئی ،مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیو

94و 93در هر دو سال آتورواستاتینو دارو پایین آورنده چربی خونو گروه داروئی اریتروپویتینخونی دارو 
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جاي خود را لوزارتان پتاسیمبا دارو ضد فشارخونگروه داروئی 93اما در سال .ترین دارو بوده استپرهزینه

.دادندهورمون رشدداروو محرك رشد داروئی گروه به 94در سال 

94و 93در سال ازمان بیمه سالمت در استان تهرانشدگان ساقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه131جدول شماره 

ف
93فراوانی سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94فراوانی سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1FACTOR  VII 1.2 mg -Inj1150666075003/231BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

1450520500003/24

2HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

1034571088162/902trastuzomab(Herceptin)440mg-vial1216290000012/71

3trastuzomab(Herceptin)440mg-vial764542173302/143CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML1002064180022/24

4IMMUNE GLOBULIN5g -Inj (IV)651422450001/834HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)150 Vial978892999882/18

5SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

598284070291/685ANTI HEMOPHILIC FACTOR  (Factor
VIII) 500 U -Inj

969236000002/16

6BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

483334451721/366IMMUNE GLOBULIN 5 g -Inj  (IV)815749850001/82

7INFLIXIMAB INJ 100MG474379000001/337SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)748160620471/67

8CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20
ML

468601640001/318INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

724765950001/62

9INTERFERON BETA - 1A
(REBIF)12 MIU 44 MCG/0.5ML

460596370001/299INFLIXIMAB INJ 100MG701548000021/57

10MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

372784375001/0510INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML607867381491/36

11INSULIN ASPART (MIX) 100IU/3ML370947593051/0411FACTOR  VII 1.2 mg -Inj564838000001/26

12INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

357810400001/0012INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

531040147021/19

13INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ354736860000/9913ALGLUCOSIDASE 50mg503432000001/12

14CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

342703628620/9614PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

468198480011/05

15ANTI THYMOCYTE
IMMUNOGLOBULIN 25 mg -InjPowder ,

Lyophili

337913704000/9515RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial464400000001/04

16CELLCEPT-TAB 500MG331453048000/9316ANTI THYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN
25 mg -Inj  Powder , Lyophili

432598000000/97

17TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj295467310760/8317ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj406368111680/91

18RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial293885860000/8218FEIBA500-ACTIVATED PROTHROMBIN
COMPLEX CONC. - INJECTION

395962600000/88

19AVASTIN® (BEVASIZUMAB)
400MG/16ML Vial

289320000000/8119MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

392721810000/88

20ATORVASTATINE 20 mg -Tab286946797880/8020INTERFERON BETA - 1A (REBIF)12
MIU 44 MCG/0.5ML

389150400000/87

21INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

282917239420/7921ETANERCEPT (ENBREL)25mg Vial379990000000/85

22DOCETAXEL 80 mg -Infu274685971050/7722CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab369805873300/83

23CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

265667500000/7423TRIPARATIDE-VIAL750MCG/3ML366893690270/82

24HERCEPTIN®
(TRASTUZOMAB) Vial 440

257709500040/7224ANTIHEMOPHILIC FACTOR(Factor
VIII)VONWILLEBRAND 500 U. -VIAL

360837998890/81

25INTERFERON    BETA - 1B
(actoferon) 8miu -Inj

246756593500/6925BORTEZOMIB 3.5MG -Inj360298000030/80

26VALGANCICLOVIR HCl
450mg- Tab

245031708000/6926DOCETAXEL 80 mg -Infu356637915010/80

27ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

244107990000/6827INTERFERON    BETA - 1B
(actoferon) 8miu -Inj

355341720000/79

28CETUXIMAB(ERBITUX) AMP
2MG/ML 50ML

239730625090/6728VALGANCICLOVIR HCl 450mg- Tab350111000060/78

29METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

238370313260/6729NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

348534541410/78

30CAPECITABINE 500 mg -Tab232319233120/6530BEVACIZUMAB(AVASTIN)
100MCG/4ML VIAL

346166500000/77

1701225576957جمع مبلغ1201534433614جمع مبلغ

37/97درصد از کل هزینه33/69درصد از کل هزینه
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قلم 30دهد کهنشان میتهرانترین اقالم داروئی در استان مقایسه پرهزینه131هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 69/33دارو پرهزینه اول این استان 

قلم داروي 30قلم از 19. درصد رسیده است97/37درصدي روبرو شده و به 4با رشد 94میزان در سال 

93مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است اما در سال 94و 93اول این استان در سال هزینهپر

INTERFERON Bداروهاي 1B 8MEGA -INJ ،CELLCEPT-TAB 500MG ،TRIPTORELIN 3.75

mg –Inj ،AVASTIN® (BEVASIZUMAB) 400MG/16ML Vial ،ATORVASTATINE 20 mg –

Tab ،CINNOVEX® (INTERFERON    BETA - 1A) 30MCG ،HERCEPTIN®

(TRASTUZOMAB) Vial 440 ،ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000 iu –Inj ،

CETUXIMAB(ERBITUX) AMP 2MG/ML 50ML ،METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab و

CAPECITABINE 500 mg –Tab به داروهاي94جاي خود را در سالANTI HEMOPHILIC FACTOR

(Factor VIII)500U–Inj ،ALGLUCOSIDASE 50mg ،PEGFILGRASTIM (PEGagen) 6MG/0.6ML

Inj ،ENOXAPARINE 40mg/0.4 ml –Inj ،FEIBA500-ACTIVATED PROTHROMBIN

COMPLEX CONC–INJ ،ETANERCEPT (ENBREL)25mg Vial ،TRIPARATIDE-

VIAL750MCG/3ML ،ANTIHEMOPHILIC FACTOR(Factor VIII)VONWILLEBRAND 500 U –

VIAL ،NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN ASPART)100IU/ ML 3 ml

BEVACIZUMAB(AVASTIN)و 100MCG/4ML VIALاندداده.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان تهران در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه132جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%111093380556524/0ضد نئوپالسم1%100421655629228/0ضد نئوپالسم1

MS3104571106976/0%ضد MS2743933610757/0%2ضد 2

%2870369649116/0ایمنوساپرسیو3%2268900473146/0ایمنوساپرسیو3

%2383072842945/0ضد دیابت4%1809484356055/1آنتی بیوتیک4

%2283881102205/1آنتی بیوتیک5%1697603629544/0ضد دیابت5

%2134606198894/0ضد هموفیلی6%1437343075124/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها6

%1967340092604/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها7%1354407917603/0محرك رشد7

%1523831741733/0محرك رشد8%1256999275003/0ضد هموفیلی8

%917430800012/0محرك کلونی گرانولوسیت9%776947121412/0محرك کلونی گرانولوسیت9

%826645563001/0ایمنوگلبولین10%712974678391/0فشارخونضد 10

هزینه را که در استان تهران بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می132هاي جدول شماره داده

ضد داروئی گروه93اما در سال . جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال گروه 9اند داشته

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


184

درصد و 1/63مجموعاً 93در سال. داده استایمنوگلبولینداروئی گروهبه 94جاي خود را در سال فشارخون

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 1/60در مجموع 94در سال

94و 93شدگان بیمه سالمت استان تهران در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه133جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

223694299988هرسپتینضد نئوپالسم2087226266221هرسپتینضد نئوپالسم1

183857400000آواستین1083105416982آواستین2

103872774002سیتوکسی مب811137265093سیتوکسی مب3

255159610697اینتروفرونMSضد 2489847380754اینتروفرونMSضد 4

32405999999ناتالیزومب149040000005فینگولیمد5

22891500000فینگولیمد105046230006ناتالیزومب6

60617499200مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو725364972997مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو7

47812075000گالتیرامر استات347168104008آنتی تیموسیت8

46336809400آنتی تیموسیت293336662929اورولیموس9

182589870009انسولینضد دیابت4681342952210سفیکسیمآنتی بیوتیک10

31871079348متفورمین2428575102611کو آموکسی کالو11

7720707894پیوگلیتازون2396183789912آزیترومایسین12

51954917990سفیکسیمآنتی بیوتیک12464141604113انسولینضد دیابت13

35116719229کو آموکسی کالو2511584903214متفورمین14

30060104666آزیترومایسین664903345315پیوگلیتازون15

ضد التهاب، ضد (مسکنها16
درد، ضدتب

8140782719889فاکتور ضد هموفیلی4743790000016اینفلکسی مب

756487000000فاکتور 1789235961717مساالزین17

916190900000فاکتور 1410015164118بودزوناید18

ضد التهاب، (مسکنها10691686515919هورمون رشدمحرك رشد19
ضد درد، ضدتب

70154800001اینفلکسی مب

26434955503مساالزین2846463460020اوکترئوتاید20

22793711368بودزوناید5461200021اکساندرولون21

124098932274هورمون رشدمحرك رشد711506660750022فاکتور ضد هموفیلی22

28136707900اوکترئوتاید8982132000023فاکتور 23

136590000اکساندرولون981200000024فاکتور 24

محرك کلونی 5749341214125فیلگراستیممحرك کلونی گرانولوسیت25
گرانولوسیت

52434348001فیلگراستیمپگ 

39308732000فیلگراستیم2020130000026پگ فیلگراستیم26

2727
82664556300ایمنوگلبولینایمنوگلبولین1688162549328لوزارتان پتاسیمضد فشارخون28

989371977629والسارتان29
678530089030اسپیرونوالکتون30

در گروه ، تینپسهردارودهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می133هاي جدول شماره داده
ها دارو بیوتیکدر گروه آنتی،مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیو، در گروهاینتروفروندارو MSضد 

دارو ) ضدتبضد التهاب، ضد درد، (مسکنهادر گروه انسولین،دارو در گروه ضد دیابت ،سفیکسیم
داروضد هموفیلیدر گروه داروئی 93در سال هورمون رشد،دارو داروئی محرك رشدگروهمب، لکسیاینف

در وفیلگراستیمدارو محرك کلونی گرانولوسیتدر گروه93در سال ، 8دارو فاکتور 94و در سال 7فاکتور 
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داروئی گروه93اما در سال .ترین دارو بوده استپرهزینه94و93در هر دو سال فیلگراستیمپگدارو 94سال 
و دارو ایمنوگلبولینداروئیگروهبه94جاي خود را در سال لوزارتان پتاسیمدارو با ضد فشارخون

.دادندایمنوگلبولین
94و 93بختیاري در سال بیمه سالمت در استان چهارمحال وشدگان سازماناقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه134جدول شماره 

ف
ردی

93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینه

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

82469400004/521INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6
MIU (30 MCG) -INJ

85762000003/61

2SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

35714555281/962trastuzomab(Herceptin)440mg-vial57040000002/40

3CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab33806219491/853HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

50000000002/10

4INTERFERON B 1B( ZIFRON®) 8MIU
Vial

32346600001/774DEFEROXAMINE  MESYLATE 500 mg
-Inj

40044875001/68

5HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

31728625001/745INFLIXIMAB INJ 100MG38608000001/62

6BORTEZOMIB 3.5MG -Inj31141320001/716BORTEZOMIB 3.5MG -Inj38040000001/60

7AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

23228666541/277SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250
mic -Inhaler

37966050001/60

8AMOXICILLIN 500 mg -Cap20799579501/148CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab36696845411/54

9INFLIXIMAB INJ 100MG20398000001/129INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

35757450001/50

10RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial19827500001/0910GLATIRAMER ACETATE 40MG/M
SYRINGE

30576000001/29

11ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000
iu -Inj

18979920241/0411RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial25800000001/09

12DEFEROXAMINE  MESYLATE 500
mg -Inj

18692600001/0212AMOXICILLIN 500 mg -Cap25600219501/08

13MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

18554930001/0213CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab24950530501/05

14OMEPRAZOLE 20 mg -Cap18360450521/0114AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

24446879061/03

15CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab18325879801/0015INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML24421000061/03

16METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab18291064001/0016CETUXIMAB(ERBITUX) AMP
2MG/ML 50ML

24322200001/02

17ATORVASTATINE 20 mg -Tab17183584000/9417BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

23230050000/98

18BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

16697180000/9118MYCOPHENOLATE  MOFETIL 500mg
-tab

22915348000/96

19CELLCEPT-TAB 500MG16309930000/8919TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj22773000000/96

20INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

16145130220/8820METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab21826120580/92

21BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

14870895100/8121INTERFERON    BETA - 1B
(actoferon) 8miu -Inj

21781800000/92

22trastuzomab(Herceptin)440mg-vial13926245000/7622ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000
iu -Inj

20510800000/86

23INSULIN ISOPHANE  (NPH) Beef 100
iu/ml -Inj

13605872080/7523BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

20240000000/85

24VALPROATE  SODUIM 200  mg -EC
Tab

13217124400/7224ATORVASTATINE 20 mg -Tab19598179000/82

25TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj12754200070/7025ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj18529271000/78

26INTERFERON    BETA - 1B
(BETAFERON) 8  miu -Inj

12129600000/6626INTERFERON    BETA - 1A  (REBIF)
12 miu 44 mcg/0.5ml

18260100000/77

27LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -F.
C. Tab

11889009700/6527OMEPRAZOLE 20 mg -Cap17408400240/73

28CEPHALEXIN 500 mg -Cap11717181000/6428Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap17010000000/72

29ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj11474855750/6329IMIGLUCERASE 400 U -Vial16465000000/69

30INTERFERON    BETA - 1A (REBIF)
12 miu 44 mcg/0.5ml

11257800000/6230CAPECITABINE 500 mg -Tab15663270000/66

87624338835جمع مبلغ63584391769جمع مبلغ

36/86درصد از کل هزینه34/83درصد از کل هزینه
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نشان بختیاريترین اقالم داروئی در استان چهارمحال ومقایسه پرهزینه134هاي جدول شماره داده

را به خود 93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 86/34قلم دارو پرهزینه اول این استان 30دهد کهمی

قلم 23.درصد رسیده است86/36درصدي روبرو شده و به 2با رشد 94اند این میزان در سال اختصاص داده

مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است 94و 93اول این استان در سال هزینهپرقلم داروي 30از 

INTERFERON Bداروهاي93اما در سال  1B( ZIFRON®) 8MIU Vial ،CELLCEPT 500 ،

INSULIN ISOPHANE (NPH) Human ،VALPROATE  SODUIM 200 mg -Ec Tab ،

INTERFERON BETA-1B (BETAFERON)  ،LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC Tabو

CEPHALEXIN 500 mg -Cap هاي به دارو94جاي خود را در سالGLATIRAMER ACETATE

40MG/M SYRINGE ،INSULIN ASPART (MIX )100 IU/ML ،CETUXIMAB(ERBITUX) AMP

2MG/ML 50ML ،INTERFERON BETA-1B (actoferon) 8miu -Inj ،Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap ،

IMIGLUCERASE 400U–Vial وCAPECITABINE 500 mg -Tabاندداده.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان چهارمحال و بختیاري در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه135جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94دارویی سال ترین گروه پرهزینهردیف

کل هزینه
%4344515451418/0ضد نئوپالسم1%2959278175516/0ضد نئوپالسم1

%229130511539/0آنتی بیوتیک2%2029916281511/0آنتی بیوتیک2

MS196029800008/0%ضد MS175843145009/0%3ضد 3

%176101721567/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4%143062131447/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4

%150721078066/0ایمنوساپرسیو5%93354653365/0ضد دیابت5

%128456974385/0ضد دیابت6%92952279895/1ایمنوساپرسیو6

%91544617923/0برونکودیالتور7%68895019413/0برونکودیالتور7

%65274493622/0ضد فشارخون8%50773912872/0ضد فشارخون8

%57546495002/0دفع کننده آهن9%34152923411/0آنتی اسید9

%44897035081/0ضد انعقاد خون10%31395746991/0پایین آورنده چربی خون10

گروه داروئی که در استان چهارمحال و بختیاري 10دهد که از نشان می135هاي جدول شماره داده

93اما در سال . مشابهند اما جایگاه آنان تغییر نموده است94و 93گروه در سال 8اند بیشترین هزینه را داشته

کننده آهن و دفعبه گروه داروئی 94جاي خود را در سال پایین آورنده چربی خونآنتی اسیدها و گروه داروئی 

درصد هزینه داروئی استان 61در مجموع 94درصد و در سال1/60مجموعاً 93در سال. ندادادهضد انعقاد خون

.گروه فوق تعلق گرفته است10به 
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94و 93شدگان بیمه سالمت استان چهارمحال و بختیاري در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه136جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

10703999999هرسپتینضد نئوپالسم51804870001هرسپتینضد نئوپالسم1

3804000000بورتزومیب33864100002بورتزومیب2

3559050000آواستین28423500003ریتوکسیمب3

4995218441سفیکسیمآنتی بیوتیک45676091994سفیکسیمآنتی بیوتیک4

3830801412آزیترومایسین34453596605آزیترومایسین5

3819542800کو آموکسی کالو29898989106کو آموکسی کالو6

17901980000اینتروفرونMSضد 173278145007اینتروفرونMSضد 7

1701000000فینگولیمد2564999998فینگولیمد8

ضد التهاب، ضد (مسکنها10
درد، ضدتب

التهاب، ضد (مسکنها213187951010بودزوناید
ضد درد، ضدتب

3860799999اینفلکسی مب

3098278000بودزوناید203980000011اینفلکسی مب11

1375797530استامینوفن163357884212فلوتیکازون12

4135349999گالتیرامر استاتایمنوساپرسیو648402133613انسولینضد دیابت13

3798070800مایکوفنوالت موفتیل185868850014متفورمین14

1543331600تاکرولیموس38629800015گلی بنکالمید15

9454277060انسولینضد دیابت352489800016مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو16

2237978658متفورمین120540000017گالتیرامر استات17

383016430پیوگلیتازون119349224618هیدروکورتیزوین18

4226124000سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور383340123119سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور19

1574901450سالبوتامول119048437820سالبوتامول20

1286262550اسپیروا70893035021فورموترول فومارات21

2248523972لوزارتان پتاسیمضد فشارخون189828241022پتاسیملوزارتان ضد فشارخون22

761784200والسارتان42871765323متوپرولول سوکسینات23

545926780متوپرولول سوکسینات42005782424پروپرانولول24

5386572500دفرکسامیندفع کننده آهن183604505225امپرازولآنتی اسید25

362181000دفرازیروکس98720856026رانیتدین26

5896000دفریپرون39490733027آلومینیوم هیدروکسید27

2740870157انوکساپارینضد انعقاد خون234092684028آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون28

1481012000هپارین سدیم53403220029جم فیبروزیل29

267821350وارفارین سدیم10508610030لواستاتین30

در گروه ، تینپسهردارودهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می136هاي جدول شماره داده

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنهادر گروه ، اینتروفروندارو MSدر گروه ضد ،سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

در انسولین،دارو در گروه ضد دیابت مب، دارو اینفلکسی94و در سال بودزونایددارو93در سال ) ضدتب

داروئی گروه،گالتیرامراستاتدارو94در سال مایکوفنوالت موفتیلدارو 93در سال ها ایمنوساپرسیوگروه

در هر دو پتاسیملوزارتان دارو با ضد فشارخونداروئی گروهدر ،سالمترول فلوتیکازوندارو برونکودیالتور

و گروه امپرازولبا دارو آنتی اسیدگروهاي داروئی 93اما در سال . ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93سال 
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دفع کننده داروئیهايگروهبه 94جاي خود را در سال آتورواستاتینبا دارو پایین آورنده چربی خونداروئی 

.دادندانوکساپارینداروبا ضد انعقاد خونو دفرکسامیندارو باآهن

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان خراسان جنوبی در سال اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه137جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab30445724402/701ANTI HEMOPHILIC FACTOR
(Factor VIII) 500 U -Inj

45849000003/02

2trastuzomab(Herceptin)440mg-vial26452500002/352ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj34053880002/24

3SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250
mic -Inhaler

24652035002/193SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

32884240002/17

4ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj20468665001/824CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab32853828002/16

5SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)18030960001/605INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

29919700001/97

6AMOXICILLIN 500 mg -Cap17458865001/556HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150 Vial28820000001/90

7ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000
iu -Inj

17353360001/547INSULIN ASPART(MIX)
100IU/3ML

27611544001/82

8ATORVASTATINE 20 mg -Tab16274745001/448AMOXICILLIN 500 mg -Cap24476056501/61

9INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6
MIU (30 MCG) -INJ

15684200001/399SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

24044000001/58

10INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

15498230001/3710ANTIHEMOPHILIC
FACTOR(Factor VIII)
VONWILLEBRAND 500 U. -VIAL

23736000001/56

11CEFIXIME 200 mg -Scored  FC  Tab15249485001/3511trastuzomab(Herceptin)440mg-vial23680000001/56

12NORDILET 5MG/1.5ML14835000001/3212NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

21818400001/44

13HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150 Vial14522875001/2913CETUXIMAB(ERBITUX) AMP
2MG/ML 50ML

20640000001/36

14CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab13649107901/2114CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab19464547501/28

15METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab13538342401/2015ATORVASTATINE 20 mg -Tab18322264501/21

16INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML13250500001/1816METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab17503543501/15

17SUNITINIB MALATE 50mg-cap12360000001/1017CEFIXIME 200 mg -Scored  FC  Tab16775822001/10

18AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

12078920001/0718ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

16762000001/10

19MYCOPHENOLATE  MOFETIL 500mg
-tab

11807300001/0519ANTI - D  IMMUNEGLOBULIN
(ANTI-RH) 300 mcg -Inj

14846000000/98

20NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

11047350000/9820INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

14797500000/97

21CEPHALEXIN 500 mg -Cap10905815000/9721BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

14720000000/97

22CETUXIMAB(ERBITUX) AMP
2MG/ML 50ML

10714930000/9522BORTEZOMIB 3.5MG -Inj13860000000/91

23ANTI - D  IMMUNEGLOBULIN
(ANTI-RH) 300 mcg -Inj

9768090000/8723CALCITRIOL 0,25 mcg -Cap13723601600/90

24CELLCEPT-TAB 500MG9610200000/8524AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

13435840000/88

25OMEPRAZOLE 20 mg -Cap9201459080/8225CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML13275000000/87

26TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj9119800000/8126CEPHALEXIN 500 mg -Cap13252890000/87

27CALCITRIOL 0,25 mcg -Cap.8967582000/8027INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ12096000000/80

28CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML8658750000/7728DEFEROXAMINE  MESYLATE 500
mg -Inj

11854455000/78

29GABAPENTIN 100 mg -Cap8407201000/7529CELLCEPT-TAB 500MG11488320000/76

30CAPECITABINE 500 mg -Tab8182861000/7330SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) -Aerosol

11220400000/74

61,778,483,260جمع مبلغ42,819,485,278جمع مبلغ

40/68هزینهدرصد از کل37/98درصد از کل هزینه
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دهد کهترین اقالم داروئی در استان خراسان جنوبی نشان میمقایسه پرهزینه137هاي جدول شماره داده

را به خود اختصاص 93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 98/37قلم دارو پرهزینه اول این استان 30

قلم داروي 23. درصد رسیده است68/40و به درصدي روبرو شده 2با رشد 94اند این میزان در سال داده

93مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است اما در سال 94و 93اول این استان در سال هزینهپر

NORDILETداروهاي 5MG/1.5ML ،SUNITINIB MALATE50MG،MYCOPHENOLATE

MOFETIL 500 MG –TAB ،OMEPRAZOLE 20 MG –CAP ،TRIPTORELIN 3.75 MG –

INJ،GABAPENTIN 100 MG –CAP، وCAPECITABINE 500 MG -TAB به 94جاي خود را در سال

ANTI HEMOPHILIC FACTOR (FACTOR VIII)داروهاي 500U–INJ ،ANTIHEMOPHILIC

FACTOR (FACTOR VIII) VONWILLEBRAND500U–VIA،BEVACIZUMAB400MG/16ML،

BORTEZOMIB3.5MG ،INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ،DEFEROXAMINE MESYLATE

500 MG -INJوSALBUTAMOL 100 MCG/DOSE(200DOSE) -AEROSOLاندداده.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان خراسان جنوبی در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه138جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سالپرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%2231506536714/0ضد نئوپالسم1%1520070010713/0آنتی بیوتیک1

%1860056159912/0آنتی بیوتیک2%1464495643212/0ضد نئوپالسم2

%124180849708/0ضد دیابت3%87486818397/0ضد دیابت3

%87602969745/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4%68977414786/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4

%73040000004/0ضد هموفیلی5%52588090004/0محرك رشد5

%58003230283/0ایمنوساپرسیو6%48450067794/0ایمنوساپرسیو6

%55219190993/0برونکودیالتور7%41199277203/0برونکودیالتور7

MS48000900003/0%ضد MS39934609993/0%8ضد 8

%42699857432/0ضد فشارخون9%32545111202/0پایین آورنده چربی خون9

%41673848002/0ضد انعقاد خون10%31983876992/0ضد فشارخون10

که در استان خراسان جنوبی بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می138هاي جدول شماره داده

گروه93اما در سال . جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال گروه 8اند هزینه را داشته

و ضد ضد هموفیلیداروئی گروهبه 94جاي خود را در سال پایین آورنده چربی خونو محرك رشدداروئی 

10درصد هزینه داروئی استان به 56در مجموع 94درصد و در سال56مجموعاً 93در سال. اندانعقاد خون داده

.گروه فوق تعلق گرفته است
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استان خراسان جنوبی در سال شدگان بیمه سالمت گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه139جدول شماره 
94و 93

94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

5463000000هرسپتینضد نئوپالسم51714436901سفیکسیمآنتی بیوتیک1

3391500000سیتوکسی مب22048626002آموکسی سیلین2

2282760000سونیتینیب20210201193کو آموکسی کالو3

5708827300سفیکسیمآنتی بیوتیک46275375004هرسپتینضد نئوپالسم4

3081134650آموکسی سیلین19373679995سیتوکسی مب5

2899682140کو آموکسی کالو15363000006سونیتینیب6

8978137400انسولینضد دیابت61121720007انسولینضد دیابت7

1898868750متفورمین14102678408متفورمین8

597996800پیوگلیتازون4098378009پیوگلیتازون9

ضد التهاب، ضد (مسکنها10
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها96003507210استامینوفن
ضد درد، ضدتب

1265830380استامینوفن

1186839300مساالزین88393825011دیکلوفناك11

978474600دیکلوفناك76344759912مساالزین12

86968600000فاکتور ضد هموفیلی404458599913هورمون رشدمحرك رشد13

9269400000فاکتور 121357700014اوکترئوتاید14

1366000000فاکتور 64600015اکساندرولون15

2160444000مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو215525000016مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو16

863276000سیکلوسپورین92644800017سیکلوسپورین17

619200000اورولیموس51251359918متیل پردنیزولون18

3630567500سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور277926900019فلوتیکازونسالمترول برونکودیالتور19

1177997760سالبوتامول84866025020سالبوتامول20

343570890تئوفیلین27652185021تئوفیلین21

4597589999اینتروفرونMSضد 395296100022اینتروفرونMSضد 22

202500000فینگولیمد4050000023فینگولیمد23

2424
1156159450لوزارتان پتاسیمضد فشارخون233052667025آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون25

522777000والسارتان50764690026جم فیبروزیل26

455741123متوپرولول سوکسینات23159000027سیمواستاتین27

3975479999انوکساپارینضد انعقاد خون86120624028لوزارتان پتاسیمضد فشارخون28

144328800وارفارین سدیم34475624029متوپرولول سوکسینات29

47576000هپارین سدیم31016110030آملودیپین30

در گروه داروئی ،سفیکسیمها دارو بیوتیکدر گروه آنتیدهد که نشان می139هاي جدول شماره داده

) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهادر گروه ضد دیابت دارو انسولین، در گروه ، تینپسهرضد نئوپالسم دارو

سالمترول دارو برونکودیالتور، گروه داروئی مایکوفنوالت موفتیلهادارو ایمنوساپرسیودر گروه،استامینوفندارو

در هر لوزارتان پتاسیمبا دارو ضد فشارخوندر گروه داروئی وناینتروفرودارو MSدر گروه ضد ، فلوتیکازون

هورمون با دارو محرك رشدگروهاي داروئی 93اما در سال . ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93دو سال 
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هاي به گروه94جاي خود را در سال آتورواستاتینبا دارو پایین آورنده چربی خونو گروه داروئی رشد

.دادندانوکساپارینبا دارو ضد انعقاد خونو 8فاکتور با دارو ضد هموفیلی داروئی

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان خراسان رضوي در سال اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه140جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
رص94مبلغ سال 94ترین اقالم دارویی سال پرتجویزردی

د
د

1HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

539700105593/441HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

792538876503/96

2CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

254758877081/622BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

474720000002/37

3trastuzomab(Herceptin)440mg-vial242089055401/543INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

441370930002/20

4SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

221741309711/414INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML374152616621/87

5INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

218963160001/395trastuzomab(Herceptin)440mg-vial337258580001/68

6INTERFERON BETA - 1A
(REBIF)12 MIU 44 MCG/0.5ML

209972345001/346CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab300222298831/50

7CELLCEPT-TAB 500MG194079820001/247SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)281245680001/40

8ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

183326769111/178SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

248772589201/24

9SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

177662860051/139ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

232807425801/16

10INSULIN ASPART(MIX)
100IU/3ML

173635370001/1110AMOXICILLIN 500 mg -Cap231532504891/16

11CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

173561500001/1011CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML224398680001/12

12MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

163696340001/0412INFLIXIMAB INJ 100MG213361000001/06

13INTERFERON B 1B 8MEGA -
INJ

162522660001/0313INTERFERON BETA - 1A (REBIF)12
MIU 44 MCG/0.5ML

199746850001/00

14CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20
ML

160813930001/0214INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

197568250000/99

15AMOXICILLIN 500 mg -Cap155602987470/9915METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab187803768350/94

16ATORVASTATINE 20 mg -Tab152589055450/9716FACTOR  VII 1.2 mg -Inj180275100000/90

17BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

151055870000/9617CLEXANE® (ENOXAPARINE  )
100mg/ml (4000U/0.4 Injection

180087608820/90

18METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

143620658440/9118PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

176798000000/88

19TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj136585590000/8719ATORVASTATINE 20 mg -Tab174163478100/87

20ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -
Inj

133119003000/8520NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

173800550000/87

21CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab117921990900/7521CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab172372963500/86

22INFLIXIMAB INJ 100MG115673000000/7422INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ169330560000/85

23RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial112866000000/7223TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj165001510000/82

24NORDILET 5MG/1.5ML105318280000/6724RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial164905000000/82

25GABAPENTIN 300 mg -Cap102649900400/6525TAB EVEROLIMUS 5MG163726800000/82

26CEPHALEXIN 500 mg -Cap101738535940/6526MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

162778732000/81

27FACTOR  VII 1.2 mg -Inj100858000000/6427ANTI HEMOPHILIC FACTOR
(Factor VIII) 500 U -Inj

158327450000/79

28OXALIPLATINE (ELOXATIN)
100 mg -Inj

97972785000/6228CELLCEPT-TAB 500MG145172940000/72

29AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

97968289820/6229SALBUTAMOL 100  mcg/dose -
Aerosol(200dose)

128818195150/64

30LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN
GLARGINE  ) 300IU/3ML Injection

96284110000/6130NILOTINIB 200mg Cap126560000000/63

717961893776جمع مبلغ499834815836جمع مبلغ

35/83درصد از کل هزینه31/81درصد از کل هزینه
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دهد ي نشان میقالم داروئی در استان خراسان رضوترین امقایسه پرهزینه140هاي جدول شماره داده

را به خود اختصاص 93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 81/31قلم دارو پرهزینه اول این استان 30که

قلم داروي 22. درصد رسیده است83/35درصدي روبرو شده و به 4با رشد 94اند این میزان در سال داده

93مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است اما در سال 94و 93اول این استان در سال هزینهپر

CINNOVEX®(INTERFERON BETA-1A)داروهاي 30MCG ،ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -

Inj ،NORDILET 5MG/1.5ML ،GABAPENTIN 300mg –Cap ،CEPHALEXIN 500 mg -Cap ،

OXALIPLATINE (ELOXATIN) 100mg –Inj،AZITHROMYCIN (AS EIHYDRATE) 250 mg –

CapوLANTUS SOLOSTAR® (INSULIN GLARGINE  ) 300IU/3ML Injection جاي خود را در

INTERFERON BETAبه داروهاي94سال  -1A (AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ ،CLEXANE®

(ENOXAPARINE) 100mg/ml (4000U/0.4 Injection ،PEGFILGRASTIM (PEGagen)

6MG/0.6ML Inj ،NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN ASPART)100 IU / ML 3 ml ،

EVEROLIMUS 5MG TAB ،ANTIHEMOPHILIC FACTOR(Factor VIII) 500 U. -For inj ،

SALBUTAMOL 100 mcg/dose -Aerosol(200dose)وNILOTINIB 200mg Capsuleاندداده.

94و 93در سال رضويشدگان بیمه سالمت استان خراسان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه141جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%42675913822721/0ضد نئوپالسم1%36153343462923/0ضد نئوپالسم1

%1801305315948/0آنتی بیوتیک2%1359317818748/0آنتی بیوتیک2

%1449654985277/0ضد دیابت3%1038291668046/0ضد دیابت3

%1188683641985/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهاMS907781079995/0%4ضد 4

MS1035164125005/0%ضد 5%907695080995/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها5

%893256157624/0ایمنوساپرسیو6%849246680905/0ایمنوساپرسیو6

%547137649602/0برونکودیالتور7%471725099873/0محرك رشد7

%531741427662/0ضد فشارخون8%423641094962/0برونکودیالتور8

%461529550702/0ضد هموفیلی9%415738956712/0ضد فشارخون9

%447160424002/0محرك رشد10%322158766692/1چربی خونپایین آورنده 10

بیشترینرضويکه در استان خراسان گروه داروئی 10از دهد که نشان می141هاي جدول شماره داده

گروه93اما در سال . جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال گروه 9اند هزینه را داشته

93در سال. انددادههموفیلیداروئی ضد گروهبه 94جاي خود را در سال پایین آورنده چربی خونداروئی

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 58در مجموع 94درصد و در سال1/61مجموعاً 
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ي در سال رضوشدگان بیمه سالمت استان خراسان ده در نسخ بیمهگانه تجویز شهاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه142جدول شماره 
94و 93

94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

116604803700هرسپتینضد نئوپالسم859303300991هرسپتینضد نئوپالسم1

54255700000آواستین291013860002سیتوکسی مب2

27054456000سیتوکسی مب276120195003آواستین3

44379194211سفیکسیمآنتی بیوتیک367236638964سفیکسیمآنتی بیوتیک4

28757312423کو آموکسی کالو193465606035کو آموکسی کالو5

28643267081سیلینآموکسی 191704029036آموکسی سیلین6

110902961539انسولینضد دیابت769630406097انسولینضد دیابت7

19858911565متفورمین149099466548متفورمین8

7563615753پیوگلیتازون64668234609پیوگلیتازون9

ضد التهاب، (مسکنها8793410800010اینتروفرونMSضد 10
ضد درد، ضدتب

21399600000اینفلکسی مب

14970828667استامینوفن284400000011فینگولیمد11

13958687198دیکلوفناك1212

ضد التهاب، ضد (مسکنها13
درد، ضدتب

94193165499اینتروفرونMSضد 1682000000013اینفلکسی مب

5391000000فینگولیمد1126189370114دیکلوفناك14

3932247000ناتالیزومب1031438357115استامینوفن15

31266898200مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو3646486400016مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو16

13282108000تاکرولیموس1022880400017اورولیموس17

12543619800سیکلوسپورین833431759918تاکرولیموس18

28082615820سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور3553416500519هورمون رشدمحرك رشد19

13904217954سالبوتامول1154768798220اوکترئوتاید20

5587978000اسپیروا9065700021اکساندرولون21

12132432369لوزارتان پتاسیمضد فشارخون2553047946722سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور22

8437930630والسارتان966587864023سالبوتامول23

5636975420آملودیپین333059305624تئوفیلین24

825194778327فاکتور ضد هموفیلی962318462025لوزارتان پتاسیمضد فشارخون25

718030110000فاکتور 501262585026والسارتان26

92928066744فاکتور 432851824927متوپرولول سوکسینات27

34538391800هورمون رشدمحرك رشد2444445659828آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون28

10065601600اوکترئوتاید301986497029سیمواستاتین29

111799000اکساندرولون297125683030جم فیبروزیل30

، در گروه تینپسهردهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسم دارونشان می142هاي جدول شماره داده

، در گروه اینتروفروندارو MSدر گروه ضد در گروه ضد دیابت دارو انسولین، ، سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

، مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیومب، در گروهدارو اینفلکسی)ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها

، در سالمترول فلوتیکازوندارو برونکودیالتورگروه داروئی گروهاي داروئی محرك رشد با دارو هورمون رشد، 

اما در . ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال لوزارتان پتاسیمبا دارو ضد فشارخونگروه داروئی 
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داروئیبه گروه94جاي خود را در سال آتورواستاتینبا دارو پایین آورنده چربی خونروئی گروه دا93سال 

.دادند8فاکتور با داروهموفیلیضد 

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان خراسان شمالی در سال اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه143جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab4,572,197,0403/371CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab5,270,064,5142/90

2BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -INHALER

2,772,305,0002/052BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -INHALER

4,973,552,5002/74

3CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab2,544,734,2501/883CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab4,099,898,9302/26

4BEVASTIZUMAB 400MG/16ML
VIAL

2,416,338,0001/784SAPROPTERIN 100MGTAB3,864,000,0002/13

5SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

2,313,302,0001/715Insulin Glargin( Lantus solostar)3,521,995,0001/94

6AMOXICILLIN 500 mg -Cap2,261,519,1001/676Cetuximab (Erbitux) 5mg/ml, 20 ml3,391,000,0001/87

7CINOVEX 30MCG2,208,640,0001/637AMOXICILLIN 500 mg -Cap3,258,864,2001/79

8OMEPRAZOLE 20 mg -Cap2,008,921,0001/488SOMATROPIN5mg/1.5ml –PenInj2,738,440,0001/51

9AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

1,951,542,0001/449ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj2,628,984,0001/45

10ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj1,936,507,0001/4310OMEPRAZOLE 20 mg -Cap2,288,793,3021/26

11SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen (Inj)1,911,400,0001/4111SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

2,282,564,0001/26

12Insulin Glargin( Lantus solostar)1,723,521,0001/2712trastuzomab(Herceptin) 440 -Vial2,256,000,0001/24

13GABAPENTIN 300 mg -Cap1,620,429,7001/2013AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

2,177,038,5341/20

14MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500 mg -Tab

1,508,726,0001/1114BEVASTIZUMAB 400MG/16ML
VIAL

2,116,000,0001/17

15Cetuximab (Erbitux) 5mg/ml, 20 ml1,468,364,0001/0815Insulin Aspart(MIX ) 100 IU / ML2,093,800,0001/15

16CEPHALEXIN 500 mg -Cap1,421,389,1901/0516CEPHALEXIN 500 mg -Cap1,968,048,3101/08

17ATORVASTATINE 20 mg -Tab1,370,728,8001/0117Infiliximab 100 mg -Inj1,917,700,0001/06

18TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj1,248,220,0000/9218Rituximab 10mg/ml, 50ml(500
mg/50

1,720,000,0000/95

19SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) -Aerosol

1,238,936,0000/9119GABAPENTIN 300 mg -Cap1,694,224,7000/93

20Rituximab 10mg/ml, 50ml(500
mg/50

1,223,750,0000/9020SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) -Aerosol

1,625,239,0000/90

21Insulin Aspart(MIX )100 IU / ML1,083,170,0000/8021ATORVASTATINE 20 mg -Tab1,587,358,3750/87

22METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

1,080,414,6690/8022LACTULOSE 10 g/15 ml -Syrup1,555,421,3170/86

23INTERFERON   BETA - 1B
(BETAFERON) 8  miu -Inj

1,050,840,0000/7823INTERFERON  BETA -1A
(CINOVEX) 6 miu (30 mcg) -Inj

1,529,960,0000/84

24trastuzomab(Herceptin) 440 -Vial1,043,400,0000/7724METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

1,440,338,1100/79

25CEFIXIME 200 mg -Scored  FC
Tab

1,027,672,6800/7625CINOVEX 30MCG1,440,040,0000/79

26LACTULOSE 10 g/15 ml -Syrup953,687,5000/7026TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj1,431,100,0000/79

27SUNITINIB MALATE 50MG CAP890,400,0000/6627ANTI-D IMMUNEGLOBULIN 300
mcg -For inj

1,369,500,0000/75

28DEXA METHASONE PHOSPHATE
(AS DISODUM) 8 mg/2 ml -Inj

871,021,4940/6428trastuzomab(Herceptin) 150 -Vial1,332,000,0000/73

29INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

863,820,0000/6429Insulin Aspart( RAPID) 100 IU / M1,249,945,0000/69

30ANTI-D IMMUNEGLOBULIN 300
mcg -For inj

849,891,0000/6330SUNITINIB MALATE 25MG CAP1,227,475,0000/68

70,049,344,792جمع مبلغ49,435,787,423جمع مبلغ

38/58درصد از کل هزینه36/48درصد از کل هزینه
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دهد کهترین اقالم داروئی در استان خراسان شمالی نشان میمقایسه پرهزینه143هاي جدول شماره داده

را به خود اختصاص 93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 48/36قلم دارو پرهزینه اول این استان 30

قلم 30قلم از 24. درصد رسیده است58/38درصدي روبرو شده و به 2با رشد 94اند این میزان در سال داده

مشابهند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است اما در سال 94و 93اول این استان در سال هزینهپرداروي 

MYCOPHENOLATEداروهاي93 MOFETIL 500mg–Tab،INTERFERON BETA-1B

(BETAFERON) 8 miu –Inj ،CEFIXIME 200 mg -Scored FC Tab ،SUNITINIB MALATE 50MG

CAP ،DEXA METHASONE PHOSPHATE  (AS  DISODUM) 8 mg/2 ml –InjوINTERFERON

B 1A(REBEIF) 6MIU_22MCG -INJECTION داروهايبه 94جاي خود را در سالSAPROPTERIN

100MGTAB ،Infiliximab 100 mg –Inj ،INTERFERON  BETA -1A  (CINOVEX) 6 miu (30 mcg)

–Inj ،trastuzomab(Herceptin)150–Vial ،Insulin Aspart( RAPID)100IU/MوSUNITINIB

MALATE 25MG CAPندداد.

94و 93ی در سال شمالشدگان بیمه سالمت استان خراسان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه144جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%3083090429116/0آنتی بیوتیک1%2339041754617/0آنتی بیوتیک1

%2565584049014/0ضد نئوپالسم2%1789219751313/0ضد نئوپالسم2

%2003383427411/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3%1377792857110/0ضدتبضد التهاب، ضد درد، (مسکنها3

%103077047705/0ضد دیابت4%73950779695/0ضد دیابت4

MS67803190803/0%ضد MS58720830004/0%5ضد 5

%63762870303/0ایمنوساپرسیو6%49865651293/0ایمنوساپرسیو6

%62428045113/0برونکودیالتور7%48047557223/0برونکودیالتور7

%46140542982/0ضد فشارخون8%37012943412/0آنتی اسید8

%43540062862/0آنتی اسید9%36070903772/0ضد فشارخون9

%39156378932/0ضد انعقاد خون10%30091207542/0ضد انعقاد خون10

هزینه ی بیشترینشمالکه در استان خراسان گروه داروئی 10دهد نشان می144هاي جدول شماره داده

درصد 61در مجموع 94و93در سال. جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال اند را داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10هزینه داروئی استان به 
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در سال خراسان شمالی شدگان بیمه سالمت استان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه145جدول شماره 
94و 93

94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

7323735578سفیکسیمآنتی بیوتیک63614885201سفیکسیمآنتی بیوتیک1

6319498180کو آموکسی کالو40311805502کو آموکسی کالو2

4436702284آموکسی سیلین32711790003آزیترومایسین3

3588000000هرسپتینضد نئوپالسم24682010004آواستینضد نئوپالسم4

3391000000سیتوکسی مب19434000005هرسپتین5

2584704366سونیتینیب18426625006تریپتورلین6

ضد التهاب، ضد (مسکنها7
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها31923018807بودزوناید
ضد درد، ضدتب

5605094500بودزوناید

2378853210استامینوفن17484898858استامینوفن8

1917700000اینفلکسی مب15561098409دیکلوفناك9

7570866460انسولینضد دیابت529838100010انسولینضد دیابت10

1554288810متفورمین114521346911متفورمین11

583261600پیوگلیتازون47988800012پیوگلیتازون12

6649819080اینتروفرونMSضد 587208300013اینتروفرونMSضد 13

130500000فینگولیمد1414

1943699200مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو183483400015مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو15

969328271هیدروکورتیزوین87676737616هیدروکورتیزوین16

783836490متیل پردنیزولون56075000017متیل پردنیزولون17

2814811870سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور270083000018سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور18

1744807880سالبوتامول132573521219سالبوتامول19

851838000اسپیروا45691704020تئوفیلین20

1142319367لوزارتان پتاسیمضد فشارخون 200892099921امپرازولآنتی اسید21

605875760کاپتوپریل96437867222رانیتدین22

576355060آملودیپین38768673023آلومینیوم هیدروکسید23

2288793302امپرازولآنتی اسید87184159024لوزارتان پتاسیمضد فشارخون24

1194089202رانیتدین57949040725کاپتوپریل25

440611812آلومینیوم هیدروکسید41600026026آملودیپین26

3762992000انوکساپارینضد انعقاد خون291259901527انوکساپارینضد انعقاد خون27

111336100وارفارین سدیم7696314028وارفارین سدیم28

41285993هپارین سدیم1948800029هپارین سدیم29

در گروه داروئی ،سفیکسیمها دارو بیوتیکدر گروه آنتیدهد که نشان می145هاي جدول شماره داده

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنهادر گروه ،تینپسهردارو 94و در سال آواستیندارو93در سال نئوپالسمضد 

گروه، در اینتروفروندارو MSدر گروه ضد انسولین،دارو در گروه ضد دیابت ، بودزونایددارو) ضدتب

در گروه ،سالمترول فلوتیکازوندارو برونکودیالتورداروئی گروه،موفتیلمایکوفنوالتها دارو ایمنوساپرسیو

ضد داروئی گروهدر و لوزارتان پتاسیمدارو با ضد فشارخونداروئی گروهدر ، امپرازولدارو آنتی اسیدداروئی 

. ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال انوکساپارینداروانعقاد خون
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان خوزستان در سال اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه146جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترین پرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترین پرهزینهردی

صد
در

1CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

191808025902/651HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

362880000003/66

2DEFEROXAMINE  MESYLATE
500 mg -Inj

186883832502/582DEFEROXAMINE  MESYLATE
500 mg -Inj

232942765502/36

3HERCEPTIN
(TRASTUZOMAB)150 Vial

171481324972/373CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

226958987202/29

4SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

134856690281/864SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

208673200852/11

5FACTOR  VII 1.2 mg -Inj102102000001/415trastuzomab(Herceptin)440mg-vial207980000002/10

6AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

100028827021/386ANTI HEMOPHILIC FACTOR
(Factor VIII) 500 U -Inj

188418000001/90

7ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

99267359961/377IMIGLUCERASE 400 U -Vial170964000001/73

8BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

90174251001/258FACTOR  VII 1.2 mg -Inj170912000001/73

9trastuzomab(Herceptin)440mg-vial87233470001/209INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

147771700001/49

10CELLCEPT-TAB 500MG81123440001/1210INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

144061428901/45

11INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

78480500001/0811BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

141237800001/43

12AMOXICILLIN 500 mg -Cap77111092341/0612ANTIHEMOPHILIC FACTOR(Factor
VIII)VONWILLEBRAND 500 U. -VIAL

121176000001/22

13ATORVASTATINE 20 mg -Tab72060525700/9913ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj120975085001/22

14BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

72032190000/9914AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

118615253041/20

15CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

71894152200/9915ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

111100200001/12

16CEPHALEXIN 500 mg -Cap70236474900/9716LARONIDAS 100IU/ML 5ML Vial109368000001/10

17INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

69735230000/9617AMOXICILLIN 500 mg -Cap107956787601/09

18MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

68937560000/9518MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

104968802021/06

19INFLIXIMAB INJ 100MG67858400000/9419CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

101388989001/02

20IMIGLUCERASE 400 U -Vial65240000010/9020FEIBA500-ACTIVATED
PROTHROMBIN COMPLEX
CONC. - INJECTION

92270500000/93

21CEFAZOLIN)ASDODIUM) 1 g -
Inj

64891618860/9021CEFAZOLIN)ASDODIUM) 1 g -
Inj

92212802400/93

22SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) -Aerosol

58211378990/8022INFLIXIMAB INJ 100MG92075000000/93

23NORDILET 5MG/1.5ML57753000060/8023INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

89678350160/91

24METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

57084274800/7924BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

87400000000/88

25INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

54543290000/7525MESALAZINE 4 g -Enema84450015000/85

26ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj49522620000/6826CEPHALEXIN 500 mg -Cap83693146200/84

27MESALAZINE 4 g -Enema47315209960/6527SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) -Aerosol

80209699990/81

28HYDRO CORTISONE (AS  SODIUM
SUCCINATE) 100 mg/8 ml -Inj

46535130700/6428ATORVASTATINE 20 mg -Tab77142731710/78

29DEXA METHASONE
PHOSPHATE (AS  DISODUM) 8
mg/2 ml -Inj

46230806480/6429CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20
ML

75440160000/76

30IMMUNE GLOBULIN 5 g -Inj  (IV)45078950000/6230METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

73394455200/74

402631585977جمع مبلغ248571162663جمع مبلغ

40/64درصد از کل هزینه34/32درصد از کل هزینه
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30دهد کهان نشان میتسوزترین اقالم داروئی در استان خمقایسه پرهزینه146هاي جدول شماره داده

اند را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 32/34قلم دارو پرهزینه اول این استان 

قلم 30قلم دارو از 25.درصد رسیده است64/40روبرو شده و به درصدي6با رشد 94این میزان در سال 

مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است و اما 94و 93اول این استان در سال پرهزینهداروي 

CELLCEPT-TABداروهاي93در سال  500MG ،NORDILET 5MG/1.5ML ،IMMUNE

GLOBULIN 5 g -Inj  (IV ،HYDROCORTISONE  (AS  SODIUM SUCCINATE) 100 mg/8 ml –

InjوDEXA METHASONE PHOSPHATE  (AS  DISODUM) 8 mg/2 ml –Inj جاي خود را در سال

ANTI HEMOPHILIC FACTOR  (Factor VIII)به94 500 U –Inj ،ANTIHEMOPHILIC FACTOR

(Factor VIII) VONWILLEBRAND 500 U –Via،LARONIDAS 100IU/ML 5ML Vial ،FEIBA

(ACTIVATED  PROTHROMBIN COMPLEX  CONCENTRATED) 500 UوCetuximab

(Erbitux) 5mg/ml, 20 mlداد.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان خوزستان در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه147جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93گروه دارویی سال ترین پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%14876583946115/0ضد نئوپالسم1%11565511959315/0ضد نئوپالسم1

%12470393006912/0آنتی بیوتیک2%9884450223513/0آنتی بیوتیک2

%776039804177/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3%577886780287/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3

%608145361896/0ضد دیابت4%418056245635/0ضد دیابت4

%540244725975/0ایمنوساپرسیو5%387010706285/0ایمنوساپرسیو5

%529069200005/0هموفیلیضد 6%272288199583/0محرك رشد6

MS329783885223/0%ضد MS254385767003/0%7ضد 7

%305529885913/1محرك رشد8%212462133702/0دفع کننده آهن8

%273516201502/0دفع کننده آهن9%150501140892/1پایین آورنده چربی خون9

%186024497391/0فشارخونضد 10%149256164272/1ضد فشارخون10

هزینه که در استان خوزستان بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می147هاي جدول شماره داده

داروئی گروه93اما در سال . جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال گروه 8اند را داشته

1/57مجموعاً 93در سال. هموفیلی دادداروئی ضد گروهبه 94جاي خود را در سال پایین آورنده چربی خون

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 1/59در مجموع 94درصد و در سال
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و 93در سال استان خوزستان شدگان بیمه سالمت تجویز شده در نسخ بیمهگانه دهداروئی هاياقالم از گروهترین پرهزینه148جدول شماره 
94

94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

57086000000هرسپتینضد نئوپالسم299352294961هرسپتینضد نئوپالسم1

12280700000آواستین134847390002آواستین2

7894016000سیتوکسی مب88005465003تریپتورلین3

31758237247سفیکسیمآنتی بیوتیک263651418324سفیکسیمآنتی بیوتیک4

17128211639کو آموکسی کالو129477235775آزیترومایسین5

16888469531آزیترومایسین119401868206کو آموکسی کالو6

ضد التهاب، ضد (مسکنها7
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها96442880997بودزوناید
ضد درد، ضدتب

14821684500بودزوناید

12533302084مساالزین86940449448مساالزین8

9207500000اینفلکسی مب67858400009اینفلکسی مب9

44308911270انسولینضد دیابت2925763024410انسولینضد دیابت10

7595660020متفورمین580542018011متفورمین11

3716900000پیوگلیتازون254794090012پیوگلیتازون12

15795933202مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو1511106500013مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو13

9180227083هیدروکورتیزوین646813135014هیدروکورتیزوین14

7116643503تاکرولیموس468265522715تاکرولیموس15

831794420000فاکتور ضد هموفیلی2458016305816هورمون رشدمحرك رشد16

717091900000فاکتور 264865690017اوکترئوتاید17

93718100000فاکتور 1818

24838638523اینتروفرونMSضد 2178472170019اینتروفرونMSضد 19

4487999999ناتالیزومب225089999920فینگولیمد20

3651750000فینگولیمد140295500021ناتالیزومب21

26467340092هورمون رشدمحرك رشد1869488325022دفرکسامیندفع کننده آهن22

4085584000اوکترئوتاید230238652023دفرازیروکس23

64500اکساندرولون24894360024دفریپرون24

23410651550دفرکسامیندفع کننده آهن1144236598025آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون25

3638725600دفرازیروکس252665910026جم فیبروزیل26

302243000دفریپرون33206790027کلوفیبرات27

4892050350لوزارتان پتاسیمضد فشارخون386237835028لوزارتان پتاسیمضد فشارخون28

2235731700والسارتان149855533029آملودیپین29

2011974380آملودیپین135021211030اسپیرونوالکتون30

، در گروه تینپسهردارودهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می148هاي جدول شماره داده

در گروه ضد ، بودزونایددارو) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهادر گروه ،سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

دارو داروئی محرك رشدگروهدر ،مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیودر گروهانسولین،دارو دیابت 

در ، دفرکسامیندارودفع کننده آهنداروئی گروهدر ، اینتروفروندارو MSدر گروه ضد دارو هورمون رشد،

اما در . ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال لوزارتان پتاسیمدارو با ضد فشارخونداروئی گروه
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داروئیگروهبه 94جاي خود را در سال ورواستاتینآتبا دارو پایین آورنده چربی خونگروه داروئی 93سال 

.داد8فاکتور داروبا هموفیلیضد 

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان زنجان در سال اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه149جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترین پرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

47019229202/711HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

84550000003/90

2SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250
mic -Inhaler

43062144002/482trastuzomab(Herceptin)440mg-vial84160000003/88

3CINNOVEX® (INTERFERON    BETA -
1A) 30MCG

41971300002/423INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

47291350002/18

4HERCEPTIN® (TRASTUZOMAB) Vial
440

29620000001/714SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

40340480001/86

5CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab28942585021/675INFLIXIMAB INJ 100MG38735000001/78

6ERBITUX ®  (CETUXIMAB) 5 mg/ml
(20 ml) Vial

26694375001/546ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj34694960001/60

7trastuzomab(Herceptin)440mg-vial24863363001/437INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

34507850001/59

8INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

24793040001/438BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

34500000001/59

9OXALIPLATINE (ELOXATIN) 50 mg -
Inj

22369595001/299CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab33534681001/54

10ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj21819408101/2610SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)32057800001/48

11CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML19598300001/1311INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML26357850001/21

12CELLCEPT-TAB 500MG19399380001/1212KARMA HMG® (MENOTROPIN)
75IU VIAL

24612175001/13

13MYCOPHENOLATE  MOFETIL 500mg -
tab

18978460001/0913CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab24456751511/13

14BEVACIZUMAB(AVASTIN)
100MCG/4ML VIAL

18057000001/0414MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

23729488001/09

15INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ17112600000/9915Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap23067000001/06

16FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml -inj16536800000/9516TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj22994000001/06

17RECIGEN44MCG/05ML15955500000/9217INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ22780800001/05

18ATORVASTATINE 20 mg -Tab15942582010/9218CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML21725000001/00

19CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab15786175030/9119PACLITAXEL 6 mg/ml   (30 mg/5 ml)
-Infu

21222320000/98

20AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

15706110060/9120CELLCEPT-TAB 500MG20394000000/94

21PACLITAXEL 6 mg/ml   (30 mg/5 ml) -
Infu

15377490000/8921BORTEZOMIB 3.5MG -Inj19800000000/91

22TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj15105000000/8722CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

19539800000/90

23METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab14659092700/8423METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab19249140000/89

24CEPHALEXIN 500 mg -Cap13861044000/8024ATORVASTATINE 20 mg -Tab18365795000/85

25BORTEZOMIB 3.5MG -Inj13350000000/7725CEPHALEXIN 500 mg -Cap18344519500/85

26NORDILET 5MG/1.5ML13248000000/7626NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

18147950000/84

27INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML13162550000/7627AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

17934720000/83

28INFLIXIMAB INJ 100MG12813000000/7428PACLITAXEL 6 mg/ml   (150 mg/25
ml) -Inj

17814742800/82

29INSULIN  ISOPHANE  (NPH) Beef 100
iu/ml -Inj

12532800000/7229BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

17311605000/80

30LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN
GLARGINE  ) 300IU/3ML Injection

12438248950/7230INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

17203200000/79

87942297781جمع مبلغ62077517207جمع مبلغ

40/52هزینهدرصد از کل 35/78درصد از کل هزینه
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قلم 30دهد کهان نشان مینجزترین اقالم داروئی در استان ینهمقایسه پرهز149هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 78/35دارو پرهزینه اول این استان 

قلم داروي 30قلم از 21. درصد رسیده است52/40درصدي روبرو شده و به 5با رشد 94میزان در سال 

مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است و اما در سال 94و 93اول این استان در سال پرهزینه

93HERCEPTIN® (TRASTUZOMAB) Vial 440 ،ERBITUX ®  (CETUXIMAB) 5 mg/ml (20

ml) Vial ،OXALIPLATINE (ELOXATIN) 50 mg -Inj  ،BEVACIZUMAB(AVASTIN)

100MCG/4ML VIAL ،FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml -inj  ،RECIGEN44MCG/05ML ،

NORDILET 5MG/1.5ML ،INSULIN  ISOPHANE  (NPH) Beef 100 iu/ml -InjوLANTUS

SOLOSTAR® (INSULIN GLARGINE  ) 300IU/3ML Inj به داروهاي94جاي خود را در سال

INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6 MIU (30 MCG) –INJ ،BEVACIZUMAB(AVASTIN)

400MCG/16ML VIAL ،SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj) ،KARMA HMG®

(MENOTROPIN) 75IU VIAL ،Fingolimod Hcl 0.5 mg –cap ،NOVORAPID

FLEXPEN(INSULIN ASPART)100 IU / ML 3 ml ،PACLITAXEL 6 mg/ml (150 mg/25 ml) –

Inj ،BUDESONIDE/FORMOTEROL 320/9MCG –InhalerوINTERFERON B 1A(REBEIF)

6MIU_22MCG -INJندادد.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان زنجان در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه150جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93سال ترین گروه دارویی پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%4985375038722/0ضد نئوپالسم1%4559558229726/0ضد نئوپالسم1

%207326473409/0آنتی بیوتیک2%154933472128/0آنتی بیوتیک2

%162850807277/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهاMS138442820007/0%3ضد 3

MS162265635007/0%ضد 4%116186487036/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4

%143827290006/0ضد دیابت5%110170553666/0ضد دیابت5

%124072528965/0ایمنوساپرسیو6%85949814554/0ایمنوساپرسیو6

%80057531673/0برونکودیالتور7%68377420453/0برونکودیالتور7

%57474700002/0محرك رشد8%44095802512/0ضد فشارخون8

%57412762962/0ضد فشارخون9%39091679992/0محرك رشد9

%49866895402/0ضد انعقاد خون10%36270567812/1ضد انعقاد خون10
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هزینه را بیشترینزنجانکه در استان گروه داروئی 10از دهد که نشان می150هاي جدول شماره داده

درصد و 1/66مجموعاً 93در سال. جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال گروه 8اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 65در مجموع 94در سال

94و 93شدگان بیمه سالمت استان زنجان در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه151جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94سال گروه دارویی ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

16871000000هرسپتینضد نئوپالسم113782990801هرسپتینضد نئوپالسم1

5013400000آواستین48310875002سیتوکسی مب2

3942206280پکلی تاکسل39568180003آواستین3

4360780182سفیکسیمآنتی بیوتیک36569472014سفیکسیمآنتی بیوتیک4

4024246251کو آموکسی کالو28705505425آزیترومایسین5

3798233154آزیترومایسین24947243746کو آموکسی کالو6

ضد التهاب، (مسکنها126697820007اینتروفرونMSضد 7
ضد درد، ضدتب

3873500000اینفلکسی مب

1930003000بودزوناید11745000008فینگولیمد8

1456876800مساالزین99

ضد التهاب، ضد (مسکنها10
درد، ضدتب

13919863500اینتروفرونMSضد 236650000010اینفلکسی مب

2306700000فینگولیمد134823892011مساالزین11

112793319012دیکلوفناك12
11127265999انسولینضد دیابت854178889513انسولینضد دیابت13

1982612900متفورمین149727747014متفورمین14

498412400پیوگلیتازون37932600015پیوگلیتازون15

4420508800مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو383878399916مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو16

2395725000گالتیرامر استات143692500017گالتیرامر استات17

1526519300سیکلوسپورین70955760018سیکلوسپورین18

4384503500سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور457017230019سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور19

1391636125سالبوتامول108201195420سالبوتامول20

1304620500اسپیروا49199450021اسپیروا21

4671355000هورمون رشدمحرك رشد116111111022لوزارتان پتاسیمضد فشارخون22

1076115000اوکترئوتاید49346838123متوپرولول سوکسینات23

48985037224آملودیپین24
1495603535لوزارتان پتاسیمضد فشارخون314023500025هورمون رشدمحرك رشد25

684418360متوپرولول سوکسینات76893300026اوکترئوتاید26

649989300آملودیپین2727

4179436000انوکساپارینضد انعقاد خون303698487228انوکساپارینضد انعقاد خون28

567037100هپارین سدیم40558000029هپارین سدیم29

240216440وارفارین سدیم18449191030وارفارین سدیم30

، در گروه تینپسهردارودهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می151هاي جدول شماره داده
ضد التهاب، ضد درد، (مسکنهادر گروه ، اینتروفروندارو MSدر گروه ضد ،سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

مایکوفنوالت ها دارو ایمنوساپرسیودر گروهانسولین،دارو در گروه ضد دیابت ، مباینفلکسیدارو) ضدتب
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دارو با ضد فشارخونداروئی گروه، در سالمترول فلوتیکازونداروبرونکودیالتورداروئی گروهدر ،موفتیل
دارو داروئی ضد انعقاد خونگروهدر وهورمون رشددارو داروئی محرك رشدگروهدر ،لوزارتان پتاسیم

. ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال انوکساپارین
94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان سمنان در سال اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه152جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ21033600002/291INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML35923040003/26

2ATORVASTATINE 20 mg -Tab20863160002/272ATORVASTATINE 20 mg -Tab22559798502/05

3SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

19486800002/123ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000
iu -Inj

22228600002/02

4CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

18388757002/004INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

22205250002/02

5METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab17811619901/945METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab21979011702/00

6INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML15114100001/656INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ19958400001/81

7ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

14608160001/597CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab19910604001/81

8INFLIXIMAB INJ 100MG12952000001/418INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

17665360001/61

9CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

12947200001/419CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab17476917001/59

10CELLCEPT-TAB 500MG12379700001/3510BORTEZOMIB 3.5MG -Inj15780000001/43

11CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

11891241001/3011AMOXICILLIN 500 mg -Cap15279979001/39

12AMOXICILLIN 500 mg -Cap10893107001/1912ETANERCEPT (ENBREL)25mg Vial15100000001/37

13LOSARTAN POTASSIUM 25  mg
-F. C. Tab

10813337501/1813ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj15042450001/37

14MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

10781800001/1714SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

14613135001/33

15BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

10610410001/1615MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

13335240001/21

16AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

10536055311/1516LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -F.
C. Tab

12929475501/18

17INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

10519600001/1517INFLIXIMAB INJ 100MG12573000001/14

18INSULIN  ISOPHANE (NPH) Beef 100
iu/ml -Inj

10384857001/1318BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

12420000001/13

19ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj9638835001/0519PEGFILGRASTIM (PEGagen) 6MG/0.6ML Inj12193000001/11

20OMEPRAZOLE 20 mg -Cap8935408000/9720TERIPARATIDE 750MCG/3ML VIAL11280000001/03

21NORDILET 5MG/1.5ML8648000000/9421AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

11131180001/01

22GABAPENTIN 300 mg -Cap7835896000/8522HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

10700000000/97

23CALCITRIOL 0,25 mcg -Cap.7708606000/8423INSULIN  ISOPHANE  (NPH) Beef 100
iu/ml -Inj

10496400000/95

24AVASTIN® (BEVASIZUMAB)
400MG/16ML Vial

7340000000/8024CALCITRIOL 0,25 mcg -Cap.10205600500/93

25CEPHALEXIN 500 mg -Cap7312140000/8025BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

10053435000/91

26BORTEZOMIB 3.5MG -Inj6890000000/7526CELLCEPT-TAB 500MG9953720000/90

27PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

6840000000/7527OMEPRAZOLE 20 mg -Cap9714039600/88

28NITROGLYCERIN SR 6.4 mg -Tab6809362500/7428TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj8904000000/81

29OXALIPLATINE (ELOXATIN)
100 mg -Inj

6751865000/7429CEPHALEXIN 500 mg -Cap8706005000/79

30TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj6669600000/7330NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

8558740000/78

44887638080جمع مبلغ34339521721جمع مبلغ

40/79درصد از کل هزینه37/42درصد از کل هزینه

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


204

قلم 30دهد کهترین اقالم داروئی در استان سمنان نشان میمقایسه پرهزینه152هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 78/35دارو پرهزینه اول این استان 

قلم داروي 30قلم از 24.درصد رسیده است52/40درصدي روبرو شده و به 5با رشد 94میزان در سال 

آنها از نظر رتبه متفاوت است و اما در سال مشابه هستند و فقط جایگاه94و 93اول این استان در سال پرهزینه

CINNOVEX® (INTERFERON BETAداروهاي93 - 1A) 30MCG،NORDILET 5MG/1.5ML،

GABAPENTIN 300mg –Cap،AVASTIN® (BEVASIZUMAB) 400MG/16ML Vial ،

NITROGLYCERIN SR 6.4 mg –TabوOXALIPLATINE (ELOXATIN) به 94جاي خود را در سال

-INSULIN GLARGIN (LANTUS SLOSTAR) PENداروهاي 300IN/3ML،ETANERCEPT

(ENBREL)25mg Vial  ،TERIPRATIDE 750MCG،HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150 Vial ،

BUDESONIDE/FORMOTEROL 320/9MCG –Inhaler وNOVORAPID FLEXPEN(INSULIN

ASPART)100 IU / ML 3 mlداد.

94و 93ان در سال سمنشدگان بیمه سالمت استان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه153جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%1215238911011/0ضد دیابت1%1092753682411/0ضد نئوپالسم1

%1192239054210/0آنتی بیوتیک2%955754326310/0آنتی بیوتیک2

%102810302859/0ضد نئوپالسم3%82944756909/0ضد دیابت3

MS82137225007/0%ضد MS71307350007/0%4ضد 4

%79161766477/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها5%68462690097/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها5

%61466883995/0ایمنوساپرسیو6%52242749895/0ایمنوساپرسیو6

%50365963704/0ضد فشارخون7%40783649904/0ضد فشارخون7

%40484323503/0پایین آورنده چربی خون8%36747846404/0پایین آورنده چربی خون8

%29766686202/0برونکودیالتور9%30727307303/0برونکودیالتور9

%26865920002/0ضد کم خونی10%21414900002/0ضد کم خونی10

هزینه را بیشترینانسمنکه در استان گروه داروئی 10از دهد که نشان می153هاي جدول شماره داده

درصد و در 62مجموعاً 93در سال. جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال گروه 8اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 65در مجموع 94سال
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94و 93سال ان دراستان سمنشدگان بیمه سالمت گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه154جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

8239918999انسولینضد دیابت17950410001آواستینضد نئوپالسم1

2371979770متفورمین17774151002هرسپتین2

595625040پیوگلیتازون11371300003تریپتورلین3

2779066200سفیکسیمآنتی بیوتیک25223194994سفیکسیمآنتی بیوتیک4

2413870750کو آموکسی کالو16389291205کو آموکسی کالو5

1723965900آموکسی سیلین12538742916آزیترومایسین6

1578000000بورتزومیبضد نئوپالسم51191026997انسولینضد دیابت7

1522000000هرسپتین18912604908متفورمین8

1242000000آواستین4993342009پیوگلیتازون9

8065222500اینتروفرونMSضد 706323500010اینتروفرونMSضد 10

148500000فینگولیمد6750000011فینگولیمد11

1212
التهاب، ضد ضد (مسکنها13

درد، ضدتب
ضد التهاب، (مسکنها144760000013اینفلکسی مب

ضد درد، ضدتب
1257300000اینفلکسی مب

1077851000بودزوناید107252859914مساالزین14

1019156000مساالزین62345980115آ اس آ15

2391046000مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو241431800016مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو16

833775000گالتیرامر استات66150000017گالتیرامر استات17

827513500سیکلوسپورین51662500018سیکلوسپورین18

1653150770لوزارتان پتاسیمضد فشارخون137398360019لوزارتان پتاسیمضد فشارخون19

646470000والسارتان47310682020سوکسیناتمتوپرولول 20

604916960متوپرولول سوکسینات39346745021آملودیپین21

پایین آورنده چربی 302446106022آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون22
خون

3349139800آتورواستاتین

506757650جم فیبروزیل47330320023جم فیبروزیل23

81523200فنوفیبرات5671708024فنوفیبرات24

1666109500سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور212979550025سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور25

741885200سالبوتامول56616763026سالبوتامول26

232891020تئوفیلین19001639927تئوفیلین27

2686592000اریتروپویتینضد کم خونی214149000028اریتروپویتینضد کم خونی28

2929
3030

و ستیندارو آوا93در سال دهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می154هاي جدول شماره داده

در گروه انسولین،دارو در گروه ضد دیابت ،سفیکسیمها دارو بیوتیک، در گروه آنتیبورتزومیبدارو94در سال 

در گروه، مباینفلکسیدارو) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها، در گروه اینتروفروندارو MSضد 

گروه، در لوزارتان پتاسیمدارو با ضد فشارخونداروئی گروهدر ،مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیو

سالمترول فلوتیکازونداروبرونکودیالتورداروئی گروهدر ،آتورواستاتیندارو پایین آورنده چربی خونداروئی 

. ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال اریتروپویتیندارو یخونکمداروئی گروهدر و
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94و 93در استان سیستان و بلوچستان در سال شدگان سازمان بیمه سالمت اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه155جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1DEFEROXAMINE  MESYLATE
500 mg -Inj

171607050004/691DEFEROXAMINE  MESYLATE 500
mg -Inj

351921540007/25

2CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

108555556202/962ANTIHEMOPHILIC FACTOR XIII
250 U -INJ

224249000004/62

3AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

62910257841/723IMIGLUCERASE 400 U -Vial124219000002/56

4ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

51260280001/404CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab100332315002/07

5CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

50935331401/395INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

91219260001/88

6SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

49968770001/366FEIBA500-ACTIVATED
PROTHROMBIN COMPLEX CONC.
- INJ

80874000001/67

7CEPHALEXIN 500 mg -Cap46141816401/267NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

72253050001/49

8AMOXICILLIN 500 mg -Cap45503708001/248SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen (Inj)66068000001/36

9IMIGLUCERASE 400 U -Vial44891000001/239AMOXICILLIN 500 mg -Cap62574862481/29

10ANTI - D  IMMUNEGLOBULIN
(ANTI-RH) 300 mcg -Inj

39051521501/0710DEFERASIROX 500 mg -Tab61488980001/27

11SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

38702000001/0611ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

57441960001/18

12CEFIXIME 200 mg -Scored  FC
Tab

38673544701/0612AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

56181552001/16

13INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

38142374101/0413ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj53799020001/11

14CELLCEPT-TAB 500MG35011120000/9614CEPHALEXIN 500 mg -Cap52435837801/08

15ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -
Inj

33486990000/9115ANTI - D  IMMUNEGLOBULIN
(ANTI-RH) 300 mcg -Inj

52248390001/08

16OMEPRAZOLE 20 mg -Cap33397044030/9116INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML51976660001/07

17NORDILET 5MG/1.5ML31809000000/8717CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab51924233401/07

18MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

31094200000/8518SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

49057988001/01

19OSVERAL® (DEFERASIROX)
500 mg TABLET

30994240000/8519EVEROLIMUS 5mg tab46698000000/96

20CEFIXIME 100 mg (100 ml) -
Susp

29809523750/8120ANTIHEMOPHILIC FACTOR(Factor
VIII)VONWILLEBRAND 500 U. -
VIAL

42902666520/88

21CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

29452500000/8021CELLCEPT-TAB 500MG42795800000/88

22IBUPROFEN 100 mg/5 ml -Oral
Susp

29343933500/8022FEIBA  (ACTIVATED
PROTHROMBIN  COMPLEX
CONCENTRATED) 1000

40870000000/84

23Naglezyme® (GALSULFASE )
1MG/ML vial

28200000000/7723GALSULFASE 1MG/ML vial39000000000/80

24NOVORAPID
FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

28131060030/7724SOMATROPIN 10mg/1.5ml -Pen  (Inj)38205000000/79

25HYDRO CORTISONE  (AS
SODIUM SUCCINATE) 100 mg/8
ml -Inj

27736631500/7625INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

36673250000/76

26SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) -Aerosol

27115460000/7426ENOXAPARINE 60 mg/0.6ml -Inj35427060000/73

27DEXA METHASONE
PHOSPHATE (AS  DISODUM) 8
mg/2 ml -Inj

26676762230/7327OMEPRAZOLE 20 mg -Cap35416870000/73

28ATORVASTATINE 20 mg -Tab25982292500/7128IBUPROFEN 100 mg/5 ml -OralSusp35330426550/73

29METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

25554243500/7029KARMA HMG® (MENOTROPIN)
75IU VIAL

34212990000/70

30CIPROFLOXACIN  (AS HCL)
500 mg -FC  Tab

25521082780/7030CEFIXIME 200 mg -Scored  FC  Tab34039867400/70

212183757915جمع مبلغ128565929396جمع مبلغ

43/70درصد از کل هزینه35/10درصد از کل هزینه
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ترین اقالم داروئی در استان سیستان و بلوچستان نشان مقایسه پرهزینه155هاي جدول شماره داده

را به خود 93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 10/35قلم دارو پرهزینه اول این استان 30دهد کهمی

قلم از 18.رصد رسیده استد43درصدي روبرو شده و به 8با رشد 94اند این میزان در سال اختصاص داده

مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت 94و 93اول این استان در سال پرهزینهقلم داروي 30

NORDILETداروهاي93و اما در سال . است 5MG/1.5ML،MYCOPHENOLATE MOFETIL

500mg–Tab،OSVERAL® (DEFERASIROX) 500mg TAB ،CEFIXIME 100mg(100 ml)–Susp،

CINNOVEX® (INTERFERON BETA-1A) ،Naglezyme® (GALSULFASE ) 1MG/ML vial ،

HYDRO CORTISONE (AS SODIUM SUCCINATE) 100 mg/8 ml –Inj،SALBUTAMOL 100

mcg/dose   (200dose) –Aerosol ،DEXA METHASONE PHOSPHATE  (AS  DISODUM) 8 mg/2

ml –Inj ،ATORVASTATINE 20 mg –Tab،METFORMIN HCL 500mg -FC Tab

CIPROFLOXACIN  (AS HCL)و 500 mg -FC  Tab داروهايبه94جاي خود را در سالFEIBA500-

ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONC– INJ ،DEFERASIROX 500 mg –Tab ،

AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE) 250 mg –Cap ،INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML ،

EVEROLIMUS 5mg tab ،ANTIHEMOPHILIC FACTOR(Factor VIII)VONWILLEBRAND 500

U. –VIAL ،FEIBA  (ACTIVATED  PROTHROMBIN  COMPLEX CONCENTRATED) 1000 ،

GALSULFASE 1MG/ML vial،SOMATROPIN 10mg/1.5ml -Pen  (Inj) ،INTERFERON BETA -

1A (AVONEX) 6 MIU (30 MCG) –INJ ،ENOXAPARINE 60 mg/0.6ml –InjوKARMA HMG®

(MENOTROPIN) 75IU VIALدادند.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان سیستان و بلوچستان در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه156جدول شماره 
درصد از 93سال مبلغ 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%6752586742413/0آنتی بیوتیک1%6496320968217/0آنتی بیوتیک1

%4956260260010/0دفع کننده آهن2%328124296528/0ضد نئوپالسم2

%339712179776/0ضد هموفیلی3%281760186507/0دفع کننده آهن3

%317657143506/0ضد دیابت4%248352003176/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4

%269007297475/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها5%222457236526/1ضد دیابت5

%264619816895/0ایمنوساپرسیو6%196037086305/0ایمنوساپرسیو6

%237750082814/0ضد نئوپالسم7%95886887132/0برونکودیالتور7

%124219000002/0جایگزین آنزیمMS89607284002/0%8ضد 8

%118317857002/0محرك رشد9%78006311992/0محرك رشد9

MS106213296532/0%ضد 10%68369112791/0ضد فشارخون10
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سیستان و بلوچستانکه در استان گروه داروئی 10از دهد که نشان می156هاي جدول شماره داده

93در سال. جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال گروه 8اند هزینه را داشتهبیشترین

.تگروه فوق تعلق گرفته اس10درصد هزینه داروئی استان به 55در مجموع 94درصد و در سال1/56مجموعاً 

شدگان بیمه سالمت استان سیستان و بلوچستان در گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه157جدول شماره 
94و 93سال 

94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

17695565887سفیکسیمآنتی بیوتیک188887924721سفیکسیمآنتی بیوتیک1

10040535900آزیترومایسین97039751842آزیترومایسین2

9499218350کو آموکسی کالو96447056463کو آموکسی کالو3

35732429000دفرکسامیندفع کننده آهن50579100004آواستینضد نئوپالسم4

12679824800دفرازیروکس35547849805ریتوکسیمب5

1150348800دفریپرون27268875006سیتوکسی مب6

829791042978فاکتور ضد هموفیلی193459286507دفرکسامیندفع کننده آهن7

72245875000فاکتور 80164540008دفرازیروکس8

91934299999فاکتور 8136360009دفریپرون9

ضد التهاب، ضد (مسکنها10
درد، ضدتب

25533896500انسولینضد دیابت407782753210استامینوفن

3084177900متفورمین344077604011ایبوپروفن11

1301527500آکاربوز273050139312دگزامتازون12

ضد التهاب، (مسکنها1678204591313انسولینضد دیابت13
درد، ضدتبضد

4847008471استامینوفن

4065412714ایبوپروفن261971045014متفورمین14

2605557105دیکلوفناك117660795015آکاربوز15

7556096000مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو669341450016مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو16

5005800000اورولیموس438122226617هیدروکورتیزوین17

3698533059هیدروکورتیزوین232458000018اورولیموس18

3464140000ایماتینیبضد نئوپالسم549941700019سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور19

2713920000تریپتورلین299096067020سالبوتامول20

2234649999ریتوکسیمب64994315021تئوفیلین21

12421900000ایمی گلوسرازجایگزین آنزیم896072840022اینتروفرونMSضد 22

10458800000هورمون رشدمحرك رشد709072000023هورمون رشدمحرك رشد23

1372963200اوکترئوتاید70988800024اوکترئوتاید24

22500آرژینین2320025آرژینین25

10621329653اینتروفرونMSضد 154532559026لوزارتان پتاسیمفشارخونضد 26

92384280027والسارتان27
76982149028پروپرانولول28

در گروه داروئی ،سفیکسیمها دارو بیوتیکدر گروه آنتیدهد که نشان می157هاي جدول شماره داده
دارو خوندفع کننده آهنداروئی گروهدر ،ایماتینیبدارو94و در سال ستیندارو آوا93در سال ضد نئوپالسم

انسولین،دارو در گروه ضد دیابت ستامینوفن، ادارو) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهادر گروه ،دفرکسامین
، سالمترول فلوتیکازونداروبرونکودیالتورداروئی گروهدر ،مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیودر گروه
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ضد داروئی گروهدر و هورمون رشددارو داروئی محرك رشدگروهدر ، اینتروفروندارو MSدر گروه ضد 
. ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال لوزارتان پتاسیمدارو با فشارخون

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان فارس در سال بیمهاقالم داروئی تجویز شده در نسخ ترین پرهزینه158جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1trastuzomab(Herceptin)440mg-vial483167530002/861trastuzomab(Herceptin)440mg-vial740980000003/59

2INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6
MIU (30 MCG) -INJ

372336860002/202INTERFERON    BETA - 1A
(REBIF) 12 miu 44 mcg/0.5ml

404218800001/96

3INTERFERON    BETA - 1A  (REBIF) 12
miu 44 mcg/0.5ml

369302800002/183INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

391439105001/89

4CELLCEPT-TAB 500MG290689640001/724INFLIXIMAB INJ 100MG372237000001/80

5CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab288245292081/705CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

334308121001/62

6INFLIXIMAB INJ 100MG275973000001/636GLATIRAMER ACETATE
40MG/M SYRINGE

286468800001/39

7PROGRAF® (TACROLIMUS ) 1mg Cap259569850001/537SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

283925000001/37

8INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

216169890001/288INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

260073700001/26

9INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

180694458001/079PROGRAF® (TACROLIMUS )
1mg Cap

255945180001/24

10ATORVASTATINE 20 mg -Tab177521663501/0510AMOXICILLIN 500 mg -Cap249150634501/21

11AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

169991780001/0111MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

245707752001/19

12INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ169184420001/0012CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

224831560301/09

13AMOXICILLIN 500 mg -Cap164066197000/9713NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

218783955001/06

14METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab155320519100/9214RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial218760000001/06

15CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab150295018000/8915ANTI HEMOPHILIC FACTOR
(Factor VIII) 500 U -Inj

216625000001/05

16MYCOPHENOLATE  MOFETIL 500mg
-tab

147848400000/8716ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -
Inj

205225245000/99

17RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial123893000000/7317BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

203320000000/98

18GLATIRAMER ACETATE 20 mg -Inj122052000000/7218METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

202002797250/98

19INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML104347600040/6219PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

199551000000/97

20LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN
GLARGINE  ) 300IU/3ML Injection

103528710000/6120INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

196459450000/95

21CEPHALEXIN 500 mg -Cap102076910000/6021ATORVASTATINE 20 mg -Tab195824455000/95

22TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj101394410000/6022AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

193459353200/94

23SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250
mic -Inhaler

100187275510/5923INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

187638480000/91

24HERCLON® (TRASTUZOMAB) 440
Vial

100093760000/5924CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20
ML

185125000000/90

25DEFEROXAMINE  MESYLATE 500 mg
-Inj

99997130000/5925DEFEROXAMINE  MESYLATE
500 mg -Inj

172865172000/84

26ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj99297000000/5926NATALIZUMAMB٣٠٠mg/ ml -
Amp

170280000000/82

27ATORVASTATINE 40 mg -Tab98328806500/5827MESALAZINE 4 g -Enema165201670000/80

28VALGANCICLOVIR HCl 450mg- Tab96063010950/5728MYCOPHENOLIC ACID 360 mg
TAB DELAYED RELEASE

164463440000/80

29OMNITROPE® (SOMATROPIN) 5
mg/1.5 ml- AMP

94800280000/5629VALGANCICLOVIR HCl
450mg- Tab

162072500000/78

30NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg -Tab92340345400/5530INTERFERON B 1B 8MEGA -
INJ

159218640000/77

746616181025جمع مبلغ530877755608جمع مبلغ

36/13درصد از کل هزینه31/39درصد از کل هزینه
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قلم 30دهد کهترین اقالم داروئی در استان فارس نشان میمقایسه پرهزینه158هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 39/31دارو پرهزینه اول این استان 

قلم داروي 30قلم از 20.رسیده استدرصد13/36درصدي روبرو شده و به 5با رشد 94میزان در سال 

مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است و اما در سال 94و 93اول این استان در سال پرهزینه

CELLCEPTداروهاي93 500mg-tab،ACETATE 20mg–InjGLATIRAMER ،LANTUS

SOLOSTAR® (INSULIN GLARGINE) 300IU/3ML Inj ،CEPHALEXIN 500mg–Cap ،

TRIPTORELIN (AS ACETATE) ،SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250mic–Inhaler ،

HERCLON® (TRASTUZOMAB) 440 Vial ،ATORVASTATINE 40mg –Tab ،OMNITROPE®

(SOMATROPIN) 5 mg/1.5 ml-AMP وNITROGLYCERIN  SR 6.4 mg –Tab جاي خود را در سال

GLATIRAMER ACETATEداروهايبه 94 40MG/M SYRINGE ،SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -

Pen  (Inj) ،NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN ASPART)100 IU / ML 3 ml ،ANTI

HEMOPHILIC FACTOR (Factor VIII)500U –Inj ،BEVACIZUMAB(AVASTIN)

400MCG/16ML VIAL،PEGFILGRASTIM (PEGagen) 6MG/0.6ML Inj  ،

CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML،NATALIZUMAMB 300mg/ml–Amp ،MESALAZINE

4g –EnemaوMYCOPHENOLIC ACID 360 mg TAB DELAYED RELEASEندداد.

94و 93در سال فارسشدگان بیمه سالمت استان ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه159جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%33140275095916/0ضد نئوپالسم1%29777615803017/0ضد نئوپالسم1

%1992644758129/0آنتی بیوتیکMS1569204563999/0%2ضد 2

MS1621107350007/0%ضد 3%1508202088338/0آنتی بیوتیک3

%1424768975426/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4%1266996563987/0ایمنوساپرسیو4

%1393615654246/0ایمنوساپرسیو5%1087775677036/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها5

%1370637322896/0ضد دیابت6%1024747478296/1ضد دیابت6

%541880300202/0ضد فشارخون7%419536242642/0ضد فشارخون7

%531432846002/0دفع کننده آهن8%384521692102/0پایین آورنده چربی خون8

%477851650002/0ضد هموفیلی9%382938505332/0محرك رشد9

%433247388252/1پایین آورنده چربی خون10%315486475001/0دفع کننده آهن10
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هزینه را بیشترینفارسکه در استان گروه داروئی 10از دهد که نشان می159هاي جدول شماره داده

درصد و 1/60مجموعاً 93در سال. جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال گروه 9اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 1/58در مجموع 94در سال

94و 93در سال فارسشدگان بیمه سالمت استان گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه160جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

83973000000هرسپتینضد نئوپالسم729209702401هرسپتینضد نئوپالسم1

25880931000تریپتورلین294862670002تریپتورلین2

24969150000آواستین229039500003ریتوکسیمب3

48300719240سفیکسیمآنتی بیوتیک1473368544004اینتروفرونMSضد 4

34021869180کو آموکسی کالو67734000005فینگولیمد5

33081701469آزیترومایسین28102020006ناتالیزومب6

131781635000اینتروفرونMSضد 409492241487سفیکسیمآنتی بیوتیک7

17028000000ناتالیزومب244094853008آزیترومایسین8

13301100000فینگولیمد221593852409کو آموکسی کالو9

ضد التهاب، (مسکنها4741379400010مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو10
ضد درد، ضدتب

37249100000اینفلکسی مب

25923853180مساالزین3112302400011تاکرولیموس11

14465387410استامینوفن2096954999912استاتگالتیرامر 12

ضد التهاب، ضد (مسکنها13
درد، ضدتب

42236954080گالتیرامر استاتایمنوساپرسیو2908320000013اینفلکسی مب

28803515000تاکرولیموس1810275847014مساالزین14

27176631200مایکوفنوالت موفتیل996027073515استامینوفن15

91180221914انسولینضد دیابت6705383530416انسولینضد دیابت16

20735037425متفورمین1581321166017متفورمین17

9585961000آکاربوز770155792018آکاربوز18

13273095980لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1058429522019لوزارتان پتاسیمضد فشارخون19

9182194000والسارتان550503121020آملودیپین20

7502543090آملودیپین548139627921والسارتان21

31728957200دفرکسامیندفع کننده آهن3126509419022آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون22

19941697000دفرازیروکس498884648023جم فیبروزیل23

1472630400دفریپرون87466910024فنوفیبرات24

829394050000فاکتور ضد هموفیلی3286809650025هورمون رشدمحرك رشد25

710922715000فاکتور 516417803426اوکترئوتاید26

96184500000فاکتور 26157600027اکساندرولون27

پایین آورنده چربی 1947785300028دفرکسامیندفع کننده آهن28
خون

34763407649آتورواستاتین

6056143350جم فیبروزیل1114383050029دفرازیروکس29

1090850900فنوفیبرات92696400030دفریپرون30

، در گروه تینپسدارو هردر گروه داروئی ضد نئوپالسمدهد که نشان می160هاي جدول شماره داده
ضد التهاب، ضد درد، (مسکنهادر گروه ،سفیکسیمها دارو بیوتیکدر گروه آنتی،اینتروفروندارو MSضد 

دارو 94و در سال مایکوفنوالت موفتیلدارو 93ها در سال ایمنوساپرسیودر گروه، مباینفلکسیدارو) ضدتب
در ، لوزارتان پتاسیمدارو با ضد فشارخونداروئی گروهدر انسولین،دارو در گروه ضد دیابت ،گالتیرامراستات
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دارو خوندفع کننده آهنداروئی گروهدر و آتورواستاتینداروپایین آورنده چربی خونداروئی گروه
با داروئی محرك رشدگروه93اما در سال . ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال دفرکسامین

.داد8فاکتور جاي خود را به گروه داروئی ضد هموفیلی با دارو هورمون رشددارو 
94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان قزوین در سال اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه161جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
ردیدر 94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهف

صد
در

1IMIGLUCERASE 400 U -Vial72210000004/311IMIGLUCERASE 400 U -Vial103091000004/67

2INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

58155300003/472INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

71832900003/25

3trastuzomab(Herceptin)440mg-vial58087500003/473LARONIDAS 100IU/ML 5ML Vial62062000002/81

4SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

45203000002/704HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

55510000002/51

5HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

41324500002/475trastuzomab(Herceptin)440mg-vial48920000002/22

6RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial26580000001/596CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML40120000001/82

7FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml -
inj

26012000001/557INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

37571440001/70

8BORTEZOMIB 3.5MG -Inj22384730001/348INFLIXIMAB INJ 100MG34163000001/55

9CELLCEPT-TAB 500MG21754500001/309SOMATROPIN 10mg/1.5ml -Pen  (Inj)32960000001/49

10CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab21477456001/2810INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML32882850001/49

11LARONIDAS 100IU/ML 5ML Vial18503000001/1011ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj31491200001/43

12INFLIXIMAB INJ 100MG18436000001/1012PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

31212000001/41

13CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20M
L

16502500000/9813SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)28024000001/27

14INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ16048680000/9614CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab25731284701/17

15ATORVASTATINE 20 mg -Tab15898586500/9515NILOTINIB 200mg Cap23562000001/07

16INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

15858670000/9516BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

23000000001/04

17INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

15682440000/9417RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial21285000000/96

18ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj15208135000/9118INTERFERON    BETA - 1A  (REBIF)
12 miu 44 mcg/0.5ml

20812500000/94

19INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

14178800000/8519NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

20685900000/94

20RECIGEN44MCG/05ML14118000000/8420MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

20565000000/93

21TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj13964990000/8321DOCETAXEL 80 mg -Infu20289465000/92

22AMOXICILLIN 500 mg -Cap13823955000/8222AMOXICILLIN 500 mg -Cap19898697000/90

23SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

13729025000/8223INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ19152000000/87

24METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

13281501600/7924CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab18410417500/83

25DOCETAXEL 80 mg -Infu13031225000/7825SAPROPTERIN 100mg tab18270000000/83

26PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

12711000000/7626ATORVASTATINE 20 mg -Tab17831655000/81

27MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

12588380000/7527ANTI HEMOPHILIC FACTOR
(Factor VIII) 500 U -Inj

17553000000/80

28DOCETAXEL 20 mg -Infu12223035000/7328METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab17170459000/78

29CAPECITABINE 500 mg -Tab11495965340/6929ALGLUCOSIDASE 50mg16902000000/77

30AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

11269740000/6730FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml -inj16066400000/73

94702616820جمع مبلغ68174261444جمع مبلغ

42/91درصد از کل هزینه40/67درصد از کل هزینه
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قلم 30دهد کهترین اقالم داروئی در استان قزوین نشان میمقایسه پرهزینه161هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 67/40دارو پرهزینه اول این استان 

قلم داروي 30قلم از 21.درصد رسیده است91/42درصدي روبرو شده و به 2با رشد 94میزان در سال 

مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است و اما در سال 94و 93اول این استان در سال پرهزینه

BORTEZOMIBداروهاي93 3.5 ،CELLCEPT 500 ،INTERFERON BETA-1A(AVONEX)،

RECIGEN44MCG/05ML ،TRIPTORELIN(AS ACETATE) ،SALMETEROL/FLUTICASONE

25/250mic–Inhaler ،DOCETAXEL 20 m ،CAPECITABINE AZITHROMYCINو 500 (AS

EIHYDRATE) 250 mg –Cap به 94جاي خود را در سالSOMATROPIN 10mg/1.5ml -Pen  (Inj) ،

NILOTINIB 200mg Capsule ،BEVACIZUMAB(AVASTIN) 400MCG/16ML VIAL ،

INTERFERON BETA - 1A (REBIF) 12 miu 44 mcg/0.5ml ،NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN

ASPART)100 IU / ML 3 ml ،CO-AMOXICLAV 625 mg -Fc Tab،SAPROPTERIN 100mg tab ،

ANTI HEMOPHILIC FACTOR (Factor VIII) 500 U –InjوALGLUCOSIDASE 50mgدادند.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان قزوین در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه162جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%4123988913218/0ضد نئوپالسم1%3718667994822/0ضد نئوپالسم1

%186615095028/0آنتی بیوتیک2%141719098458/0آنتی بیوتیک2

MS167539230007/0%ضد MS141362365008/0%3ضد 3

%140760206796/0ضد دیابت4%102148193606/1ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4

%136376555126/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها5%95956778595/0ضد دیابت5

%117412043965/0ایمنوساپرسیو6%80566955014/0ایمنوساپرسیو6

%103091000004/0جایگزین آنزیم7%72210000004/0جایگزین آنزیم7

%67294124003/0محرك رشد8%51596600003/1محرك کلونی گرانولوسیت8

%62062000002/0ضد موکوپلی ساکاریدوز9%49423590002/0محرك رشد9

%48415200002/0محرك کلونی گرانولوسیت10%36665417572/0ضد فشارخون10

هزینه را که در استان قزوین بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می162هاي جدول شماره داده

گروه داروئی ضد فشار 93در سال . جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال گروه 9اند داشته

94درصد و در سال2/64مجموعاً 93در سال.دادضد موکوپلی ساکاریدوزخون جاي خود را به گروه داروئی

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 61در مجموع 
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94و 93شدگان بیمه سالمت استان قزوین در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه163جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

10443000000هرسپتینضد نئوپالسم111032000001هرسپتینضد نئوپالسم1

4169824000سیتوکسی مب32293000002ریتوکسیمب2

2846250000ریتوکسیمب34713685003داستاکسل3

4045250431سفیکسیمآنتی بیوتیک32395350504سفیکسیمآنتی بیوتیک4

3086015300کو آموکسی کالو20086890005آزیترومایسین5

2632281500آزیترومایسین19074947996کو آموکسی کالو6

16078923000اینتروفرونMSضد 136772365007اینتروفرونMSضد 7

675000000فینگولیمد4590000008فینگولیمد8

99
ضد التهاب، ضد (مسکنها10

درد، ضدتب
10770944000انسولینضد دیابت213569999910اینفلکسی مب

1737297600متفورمین104728729911بودزوناید11

641450000پیوگلیتازون93735695012مساالزین12

ضد التهاب، (مسکنها692525400013انسولینضد دیابت13
ضد درد، ضدتب

3416300000اینفلکسی مب

1572143000بودزوناید133749856014متفورمین14

1279560900استامینوفن54376479915پیوگلیتازون15

3624580000مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو344382800016مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو16

2384400000گالتیرامر استات113157100017تاکرولیموس17

1524340000تاکرولیموس101272500018گالتیرامر استات18

10309100000ایمی گلوسرازجایگزین آنزیم722100000019ایمی گلوسرازجایگزین آنزیم19

2020
2121
6683950000هورمون رشدمحرك رشد384296000022فیلگراستیممحرك کلونی گرانولوسیت22

44742400اوکترئوتاید131670000023پگ فیلگراستیم23

720000اکساندرولون2424

ضد موکوپلی 487285500025هورمون رشدمحرك رشد25
ساکاریدوز

6206200000الرونیداز

6950400026اوکترئوتاید26
2727
محرك کلونی 90092080028لوزارتان پتاسیمضد فشارخون28

گرانولوسیت
3121200000پگ فیلگراستیم

1720320000فیلگراستیم43491975029آملودیپین29

40662880030والسارتان30

در گروه ، تینپسدارو هردهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می163هاي جدول شماره داده

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنهادر گروه ،اینتروفروندارو MSدر گروه ضد ،سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

مایکوفنوالت ها دارو ایمنوساپرسیودر گروهانسولین،دارو در گروه ضد دیابت ، مباینفلکسیدارو) ضدتب

و هورمون رشددارو داروئی محرك رشدگروه، در ایمی گلوسرازداروجایگزین آنزیمداروئی گروهدر ،موفتیل

94و 93در هر دو سال پگ فیلگراستیموفیلگراستیمدارومحرك کلونی گرانولوسیتداروئی گروهدر 
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جاي خود را لوزارتان پتاسیمدارو با ضد فشارخونداروئی گروه93اما در سال . ترین دارو بوده استپرهزینه

.دادالرونیدازبا دارو ضد موکوپلی ساکاریدوزبه گروه داروئی 

94و 93سازمان بیمه سالمت در استان قم در سال شدگان اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه164جدول شماره 

ف
93سال مبلغ93ترین اقالم دارویی سال پرهزینهردی

صد
در

ف
94سال مبلغ 94ترین اقالم دارویی سال پرهزینهردی

صد
در

1HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

76491375002/211HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

199580000004/52

2SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

54991418031/592INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

89550540162/03

3SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

47943000001/393BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

70840000001/60

4CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

45434200001/314SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

69680400001/58

5CETUXIMAB(ERBITUX) AMP
2MG/ML 50ML

45427500001/315NILOTINIB 200mg Cap69275000001/57

6BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

43788480001/276CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

68553400001/55

7INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

43544800291/267EVEROLIMUS 5mg tab68112000001/54

8INFLIXIMAB INJ 100MG43062964201/248RECIGEN44MCG/05ML62617500001/42

9CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab39755786401/159SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

61873270021/40

10BEVACIZUMAB(AVASTIN)
100MCG/4ML VIAL

37421180001/0810INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

59104085041/34

11MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

35478960001/0311NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

55124612091/25

12AMOXICILLIN 500 mg -Cap35089489401/0112MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

54183684001/23

13ATORVASTATINE 20 mg -Tab34513191981/0013AMOXICILLIN 500 mg -Cap50231092301/14

14RECIGEN44MCG/05ML32376000000/9414NEXAVAR® (SORAFENIB )
200mg TABLET

48820200001/11

15METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab30988246900/9015INFLIXIMAB INJ 100MG43434000000/98

16ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

30468120000/8816CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

42991549000/97

17CELLCEPT-TAB 500MG30104040000/8717ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

42902840000/97

18AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

30093078440/8718BEVACIZUMAB(AVASTIN)
100MCG/4ML VIAL

40784000000/92

19INTERFERON    BETA - 1B
(BETAFERON) 8  miu -Inj

29468400000/8519CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab39747947000/90

20CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab27945162800/8120METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

39697855800/90

21trastuzomab(Herceptin)440mg-vial26380000000/7621ATORVASTATINE 20 mg -Tab37499148100/85

22DEXTROSE 3.33%  NACL 0.3%
(500 ml) -Infu

24725713500/7122ETANERCEPT (ENBREL)25mg
Vial

37005000000/84

23BORTEZOMIB 3.5MG -Inj24588065000/7123INTERFERON    BETA - 1B
(BETAFERON) 8  miu -Inj

36973440000/84

24INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

23785370000/6924DOCETAXEL 80 mg -Infu36698765000/83

25IMMUNE GLOBULIN 5 g -Inj  (IV)23230000000/6725FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml -
inj

35696800000/81

26IRON  (AS SUCROSE) (VENOFER)
20 mgFe/ml    (5 ml) -Inj

22727940050/6626ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj35329015090/80

27DOCETAXEL 80 mg -Infu21986345000/6427GLATIRAMER ACETATE
40MG/M SYRINGE

33280750000/75

28INTERFERON    BETA - 1A
(REBIF) 12 miu 44 mcg/0.5ml

21467200000/6228DEXTROSE 3.33%  NACL 0.3%
(500 ml) -Infu

32787553990/74

29ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj21137337580/6129Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap32373000000/73

30INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

21080900000/6130AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

32262950920/73

162701039851جمع مبلغ102549426457جمع مبلغ

36/85درصد از کل هزینه29/64درصد از کل هزینه
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قلم دارو 30دهد کهنشان میمترین اقالم داروئی در استان قمقایسه پرهزینه164هاي جدول شماره داده

اند این میزان را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 64/29اول این استان پرهزینه 

پرهزینهقلم داروي 30قلم از 22.درصد رسیده است85/36درصدي روبرو شده و به 7با رشد 94در سال 

93مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است و اما در سال 94و 93اول این استان در سال 

CETUXIMAB(ERBITUX) AMPداروهاي 2MG/ML 50ML،CELLCEPT 500 MG ،

trastuzomab(Herceptin) 440 –Vial ،BURTEZOMIB3.5MG ،IMMUNE GLOBULIN 5 g -Inj،20

mgFe/ml  (5ml)IRON (AS SUCROSE) (VENOFER) ،INTERFERON BETA - 1A (REBIF) 12

miu 44 mcg/0.5mlوINTERFERON  BETA - 1A (AVONEX) 6 miu (30 mcg) –Inj جاي خود را در

NILOTINIBبه94سال  200mg Cap ،EVEROLIMUS 5MG TAB،NOVORAPID

FLEXPEN(INSULIN ASPART)100 IU / ML 3 ml،NEXAVAR® (SORAFENIB) 200mgTAB ،

ETANERCEPT25MG ،FILGRASTIM(GCSF)300mcg/ml-Inj،GLATIRAMER ACETATE

40MG/M SYRINGEوFingolimod Hcl Tab 0.5 mgدادند.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان قم در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه165جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%9513485462421/0ضد نئوپالسم1%7403250470021/0ضد نئوپالسم1

%396158880978/0آنتی بیوتیک2%321066527159/0آنتی بیوتیک2

%351024754917/0ضد دیابت3%242562902527/0ضد دیابت3

%304190681836/0ایمنوساپرسیوMS228955040006/0%4ضد 4

MS292734930006/0%ضد 5%208246135976/0ایمنوساپرسیو5

%230635763995/0ضدتبضد التهاب، ضد درد،(مسکنها6%201554264265/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها6

%136072494193/1برونکودیالتور7%102701605602/0برونکودیالتور7

%107905586002/0محرك رشد8%86995180002/0محرك رشد8

%90118810692/0ضد فشارخون9%75143061672/0پایین آورنده چربی خون9

%89318491742/0ویتامین10%72925144642/0ویتامین10

هزینه را که در استان قم بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می165هاي جدول شماره داده

پایین داروئیگروه93اما در سال .جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال گروه 9اند داشته

94درصد و در سال62مجموعاً 93در سال.دادفشارخونضد جاي خود را به گروه داروئی آورنده چربی خون

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 1/62در مجموع 

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


217

94و 93شدگان بیمه سالمت استان قم در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه166جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93داروئی سال گروهردیف

23002000000هرسپتینضد نئوپالسم120271375001هرسپتینضد نئوپالسم1

11296950000آواستین99301660002آواستین2

6927500000نیلوتینیب55146560023تریپتورلین3

7073043692آزیترومایسینآنتی بیوتیک56759636954آزیترومایسینآنتی بیوتیک4

6560779040کو آموکسی کالو55855624325سفیکسیم5

6143141100سفیکسیم47733697066کو آموکسی کالو6

24810201429انسولینضد دیابت158585819517انسولینضد دیابت7

4244119330متفورمین32348809908متفورمین8

2657083533آکاربوز24147116119آکاربوز9

7864964400مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو2028863200010اینتروفرونMSضد 10

6811200000اورولیموس155387200011ناتالیزومب11

5237275000گالتیرامر استات105300000012فینگولیمد12

24584192999اینتروفرونMSضد 657193000013مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو13

3237300000فینگولیمد306781500014اورولیموس14

1452000000ناتالیزومب297780000015گالتیرامر استات15

ضد التهاب، ضد (مسکنها16
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها430629642016اینفلکسی مب
ضد درد، ضدتب

4343400000اینفلکسی مب

2664588818استامینوفن228559244117فلوتیکازون17

2261445850دیکلوفناك194599424018دیکلوفناك18

7185865002سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور635051630319سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور19

3179875351سالبوتامول216107621220سالبوتامول20

831662076ایپراتروپیوم65640403621ایپراتروپیوم21

8493625000هورمون رشدمحرك رشد703767600022هورمون رشدمحرك رشد22

2295993600اوکترئوتاید166126200023اوکترئوتاید23

940000آرژینین58000024آرژینین24

2870771290لوزارتان پتاسیمضد فشارخون549946753825آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون25

930547830آملودیپین140666305026جم فیبروزیل26

857845700والسارتان19336310027فنوفیبرات27

2271442506آیرونویتامین227423500528آیرونویتامین28

12150646650ویتامین ب 1185382395029ویتامین ب 29

1245685020ویتامین د99470024030ویتامین د30

در گروه ، تینپسدارو هردهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می166هاي جدول شماره داده

در ،اینتروفروندارو MSدر گروه ضد انسولین،دارو در گروه ضد دیابت ،آزیترومایسینها دارو بیوتیکآنتی

) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهادر گروه ،مایکوفنوالت موفتیلدارو 93ها در سال ایمنوساپرسیوگروه

داروئی محرك رشدگروهدر ، سالمترول فلوتیکازوندارو با برونکودیالتورداروئی گروهدر ،مباینفلکسیدارو

. ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال آیروندارو ویتامینداروئی گروهو در ، هورمون رشددارو 
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جاي خود را به گروه داروئی ضد آتورواستاتینبا داروپایین آورنده چربی خونداروئی گروه93در سال 

.دادلوزارتان پتاسیمفشارخون با دارو

94و 93در سال شدگان سازمان بیمه سالمت در استان کردستاناقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه167جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1CINNOVEX® (INTERFERON    BETA
- 1A) 30MCG

83490400002/99١INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

91509850002/41

2INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

74965200002/69٢ANTIHEMOPHILIC FACTOR
(Factor VIII)VONWILLEBRAND 500 U.
-VIAL

80929600002/14

3CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab64069360952/30٣SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)73817000001/95

4SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

60061430002/15٤CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

70851197001/87

5CELLCEPT-TAB 500MG59389714202/13٥SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

67634382401/78

6INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

51895620001/86٦INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

58822580001/55

7FACTOR  VII 1.2 mg -Inj49379000001/77٧FACTOR  VII 1.2 mg -Inj58424000001/54

8HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

48104000001/72٨HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

54972000001/45

9SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)42954000001/54٩ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj54394200001/43

10CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab35245376201/26١٠MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

53495321311/41

11AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

34428660001/23١١NILOTINIB 200mg Cap52120000061/37

12DEFEROXAMINE MESYLATE 500
mg -Inj

30524750001/09١٢CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

51785200001/37

13CEPHALEXIN 500 mg -Cap28154832001/01١٣CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

51773419401/37

14ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000
iu -Inj

27932640001/00١٤INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

43220830001/14

15AMOXICILLIN 500 mg -Cap27329361000/98١٥AMOXICILLIN 500 mg -Cap42152627891/11

16METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab27327003100/98١٦KARMA HMG® (MENOTROPIN)
75IU VIAL

40776000001/08

17NORDILET 5MG/1.5ML26399000000/95١٧AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

40768229981/08

18TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj26203700000/94١٨ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

38336620001/01

19ATORVASTATINE 20 mg -Tab25985765000/93١٩METFORMIN HCL 500 mg -FC  Tab35854541500/95

20INFLIXIMAB INJ 100MG24773000000/89٢٠CEPHALEXIN 500 mg -Cap35478091000/94

21MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

24669020000/88٢١ANTI HEMOPHILIC FACTOR
(Factor VIII) 500 U -Inj

34822000000/92

22KARMA HMG® (MENOTROPIN)
75IU VIAL

22440940000/80٢٢TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj34800000000/92

23GLATIRAMER ACETATE 20 mg -Inj22428000000/80٢٣CAPECITABINE 500 mg -Tab34423930010/91

24ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj21607940000/77٢٤INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

33986400000/90

25INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML21542200000/77٢٥FOLLITROPE® (FOLITROPIN )
75 IU Vial

33521420000/88

26CAPECITABINE 500 mg -Tab20758993720/74٢٦CELLCEPT-TAB 500MG32934648600/87

27IMATINIB 100 mg -Cap19985100020/72٢٧DEFEROXAMINE  MESYLATE
500 mg -Inj

31926050000/84

28ATORVASTATINE 40 mg -Tab18136930000/65٢٨CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20
ML

30673200000/81

29OMEPRAZOLE 20 mg -Cap17293940760/62٢٩ATORVASTATINE 20 mg -Tab29911238500/79

30INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

16618820000/60٣٠SOMATROPIN 10mg/1.5ml -Pen
(Inj)

27580000000/73

142169457765جمع مبلغ103747587695جمع مبلغ

37/51درصد از کل هزینه37/19درصد از کل هزینه
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30دهد کهترین اقالم داروئی در استان کردستان نشان میمقایسه پرهزینه167هاي جدول شماره داده

اند را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 19/37قلم دارو پرهزینه اول این استان 

قلم داروي 30قلم از 24.درصد رسیده است51/37درصدي روبرو شده و به 5/0با رشد 94این میزان در سال 

مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است و اما در سال 94و 93اول این استان در سال پرهزینه

NORDILETداروهاي93 5MG/1.5ML  ،INFILIXIMAB 100 ،GLATIRAMER ACETATE 20 mg

–Inj ،IMATINIB 100 mg –Cap،ATORVASTATINE 40mg–TabوOMEPRAZOLE 20 mg -Cap

ANTIHEMOPHILIC FACTOR(Factor VIII)VONWILLEBRANDبه94جاي خود را در سال  500

U. -VIAL  ،NILOTINIB 200mg Cap ،ANTI HEMOPHILIC FACTOR (Factor VIII)500U–Inj،

FOLLITROPE® (FOLITROPIN) 75IU Vial،CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20MLو

SOMATROPIN 10mg/1.5ml -Pen(Inj)دادند.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان کردستان در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه168جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%5044445863013/0ضد نئوپالسم1%3797822604413/0ضد نئوپالسم1

%4558214823212/0آنتی بیوتیک2%3487962659112/0آنتی بیوتیک2

MS279925570027/0%ضد MS264950190179/0%3ضد 3

%247619705716/0ایمنوساپرسیو4%200160671467/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4

%231626635716/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها5%188351033556/0ایمنوساپرسیو5

%229506380996/1ضد دیابت6%142901897005/0ضد دیابت6

%192771100005/1ضد هموفیلی7%89166901283/0برونکودیالتور7

%130583810003/0محرك رشد8%86348990083/1محرك رشد8

%109582015112/0برونکودیالتور9%77267815632/0ضد فشارخون9

%101864086482/0ضد فشارخون10%63945500002/0ضد هموفیلی10

هزینه را که در استان کردستان بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می168هاي جدول شماره داده

رصد د1/62مجموعاً 93در سال. جایگاه آنان تغییر نموده استامامشابهند 94و 93در سال گروه 10اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 2/62در مجموع 94و در سال
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94و 93شدگان بیمه سالمت استان کردستان در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه169جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

5733200000هرسپتینضد نئوپالسم53604000001هرسپتینضد نئوپالسم1

5212000006نیلوتینیب39487740002تریپتورلین2

3975770999تریپتورلین25364725063اکسالیپالتین3

10027244600سفیکسیمآنتی بیوتیک85426261154سفیکسیمآنتی بیوتیک4

8648825839کو آموکسی کالو59160967705کو آموکسی کالو5

7673038597آزیترومایسین58020370986آزیترومایسین6

25957957002اینتروفرونMSضد 260630190177اینتروفرونMSضد 7

1902600000فینگولیمد4320000008فینگولیمد8

132000000ناتالیزومب99

ضد التهاب، ضد (مسکنها10
درد، ضدتب

9339458991مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو339170002310اینفلکسی مب

4329225000گالتیرامر استات265867610311مساالزین11

2942268181تاکرولیموس212541928812استامینوفن12

ضد التهاب، (مسکنها848442542013مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو13
ضد درد، ضدتب

3227798831استامینوفن

2410714610دیکلوفناك243915000014گالتیرامر استات14

2273300003اینفلکسی مب196394644015سیکلوسپورین15

16358139300انسولینضد دیابت929852399916انسولینضد دیابت16

3763445049متفورمین284282856017متفورمین17

958837750پیوگلیتازون77796322018آکاربوز18

812004010000فاکتور ضد هموفیلی651465100019سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور19

76158500000فاکتور 145829622820سالبوتامول20

91065099999فاکتور 51413565021تئوفیلین21

7336879740سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور833063000022هورمون رشدمحرك رشد22

2019706004سالبوتامول30426900823اوکترئوتاید23

635127418تئوفیلین2424

11924845000هورمون رشدمحرك رشد225780360025لوزارتان پتاسیمضد فشارخون25

1133536000اوکترئوتاید91254750026والسارتان26

80804460027آملودیپین27
2802876760لوزارتان پتاسیمضد فشارخون7495300000028فاکتور ضد هموفیلی28

1835593349والسارتان8137525000029فاکتور 29

1173675250آملودیپین96630000030فاکتور 30

، در گروه تینپسدارو هردهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می169هاي جدول شماره داده

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنهادر گروه ،اینتروفروندارو MSدر گروه ضد ،سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

ها دارو ایمنوساپرسیودر گروهدارو استامینوفن، 94و در سال مباینفلکسیدارو93در سال ) ضدتب

سالمترول دارو با برونکودیالتورداروئی گروهدر انسولین،دارو در گروه ضد دیابت ،مایکوفنوالت موفتیل

لوزارتان ، گروه داروئی ضد فشارخون با داروهورمون رشددارو داروئی محرك رشدگروه، در فلوتیکازون
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و 93در هر دو سال 8فاکتوردارو 94و در سال 7فاکتور 93داروئی ضد هموفیلی در سال گروهدر وپتاسیم

. ترین دارو بوده استپرهزینه94

94و 93در سال دگان سازمان بیمه سالمت در استان کرمانشترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه170جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

113843553802/401HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

289610000004/60

2INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML107236150052/262INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML217960303603/46

3NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

106917257732/263INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

193004777203/07

4DEFEROXAMINE  MESYLATE 500
mg -Inj

105147940742/224DEFEROXAMINE  MESYLATE
500 mg -Inj

164072856452/61

5INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

94543437141/995NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

142447700002/26

6CELLCEPT-TAB 500MG78120060001/656BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

136160000002/16

7CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab77151040201/637MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

90701986001/44

8CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

58060100001/228CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

84120129001/34

9RITUXIMAB 100 mg/10 ml Vial56929500001/209ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj70657040011/12

10MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

50487732001/0610IMIGLUCERASE 400 U -Vial68899000001/09

11LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN
GLARGINE  ) 300IU/3ML Injection

49799955001/0511BORTEZOMIB 3.5MG -Inj68520000001/09

12ATORVASTATINE 20 mg -Tab49733956371/0512BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

66609195001/06

13AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

48602068001/0213GLATIRAMER ACETATE
40MG/M SYRINGE

61851750000/98

14BORTEZOMIB 3.5MG -Inj44979290001/0214INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

60001550000/95

15INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

43183725000/9515BEVACIZUMAB(AVASTIN)
100MCG/4ML VIAL

59340500000/94

16SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

41663446000/8816ATORVASTATINE 20 mg -Tab57396989250/91

17METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

39660460800/8417trastuzomab(Herceptin)440mg-vial57080000000/91

18IMATINIB 100 mg -Cap39382200000/8318SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

54496355000/87

19CETUXIMAB(ERBITUX) AMP
2MG/ML 50ML

38967240000/8219CETUXIMAB(ERBITUX) AMP
2MG/ML 50ML

54399400000/86

20TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj38937755560/8220Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap52488000000/83

21GLATIRAMER ACETATE 20 mg -
Inj

38120250000/8021METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

51718728500/82

22ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj35804055000/7522CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

50444740000/80

23INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

35781000000/7523TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj49304000000/78

24CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab35523968000/7524AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

48148580000/77

25SUNITINIB MALATE 50mg-cap34892390000/7425SUNITINIB MALATE 50mg-cap47560000380/76

26trastuzomab(Herceptin)440mg-vial33700000000/7126FACTOR  VII 1.2 mg -Inj46870000000/74

27RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial33695000000/7127RITUXIMAB 100 mg/10 ml Vial46806000000/74

28GABAPENTIN 300 mg -Cap33563423400/7128IMATINIB 100 mg -Cap45426800000/72

29INTERFERON    BETA - 1B
(BETAFERON) 8  miu -Inj

32554500000/6929AMOXICILLIN 500 mg -Cap44977786400/71

30COPAMER® (GLATIRAMER
ACETATE) 20mg/ml Injection

31626000000/6730CHORIONICGONADOTROPHIN
(HUMAN) 5000 U -Inj

43055850000/68

252413001679جمع مبلغ162860745479جمع مبلغ

40/10درصد از کل هزینه34/32درصد از کل هزینه
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قلم 30دهد کهترین اقالم داروئی در استان کرمان نشان میمقایسه پرهزینه170هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 32/34دارو پرهزینه اول این استان 

قلم داروي 30قلم از 21. درصد رسیده است10/40درصدي روبرو شده و به 6با رشد 94میزان در سال 

ر سال مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است و اما د94و 93اول این استان در سال پرهزینه

CELLCEPT-TABداروهاي 93 500MG  ،CINNOVEX® (INTERFERON    BETA - 1A) 30MCG،

LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN GLARGINE  ) 300IU/3ML Injection،INTERFERON B

1A(REBEIF) 6MIU_22MCG -INJECTION ،GLATIRAMER ACETATE 20 mg –

Inj،RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial ،GABAPENTIN 300 mg –Cap ،INTERFERON    BETA

- 1B     (BETAFERON) 8  miu –InjوCOPAMER® (GLATIRAMER ACETATE) 20mg/ml Inj

BEVACIZUMAB(AVASTIN)به  داروهاي94جاي خود را در سال  400MCG/16ML VIAL ،

IMIGLUCERASE 400U–Vial ،BUDESONIDE/FORMOTEROL 320/9MCG–Inhaler ،

GLATIRAMER ACETATE 40MG/M SYRINGE  ،BEVACIZUMAB(AVASTIN)

100MCG/4ML VIAL ،FINGOLIMOD  HCL 0.5 mg –Tab ،FACTOR  VII 1.2 mg –Inj

،AMOXICILLIN 500 mg -Capو(HUMAN) 5000 U –InjCHORIONICGONADOTROPHIN

.دادند

94و 93شدگان بیمه سالمت استان کرمان در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه171جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%13860718733822/0ضد نئوپالسم1%10582941646522/0ضد نئوپالسم1

%7015638584011/0ضد دیابت2%5017359281610/0ضد دیابت2

%474844441177/0آنتی بیوتیک3%378821420457/0آنتی بیوتیک3

MS412495154996/0%ضد MS318039035006/0%4ضد 4

%377886041056/0ایمنوساپرسیو5%287285700976/1ایمنوساپرسیو5

%288245686754/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها6%205096202184/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها6

%197686776443/0دفع کننده آهن7%124517257242/0دفع کننده آهن7

%181303398152/0برونکودیالتور8%119222189902/0برونکودیالتور8

%149298786802/0ضد فشارخون9%112684898882/0ضد فشارخون9

%124867544151/0ضد انعقاد خون10%105152270322/0محرك رشد10

هزینه را که در استان کرمان بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می171هاي جدول شماره داده

94گروه داروئی محرك رشد جاي خود را در سال 93اما در سال .مشابهند94و 93سال در گروه 9اند داشته
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درصد هزینه 64در مجموع 94درصد و در سال1/63مجموعاً 93در سال.به گروه داروئی ضد انعقاد خون داد

.گروه فوق تعلق گرفته است10داروئی استان به 

94و 93شدگان بیمه سالمت استان کرمان در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه172جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

34669000000هرسپتینضد نئوپالسم154303553801هرسپتینضد نئوپالسم1

19550049999آواستین113968500002ریتوکسیمب2

9088350000ریتوکسیمب89041025003آواستین3

60502330990انسولینضد دیابت426547219064انسولینضد دیابت4

5400544050متفورمین40647728805متفورمین5

1833567200پیوگلیتازون15002488006پیوگلیتازون6

11472971860سفیکسیمآنتی بیوتیک101028997807سفیکسیمآنتی بیوتیک7

7880804576آزیترومایسین68384466008آزیترومایسین8

7015441940کو آموکسی کالو49570456209کو آموکسی کالو9

34746715500اینتروفرونMSضد 3003665150010اینتروفرونMSضد 10

5248800000فینگولیمد176725200011فینگولیمد11

1254000000ناتالیزومب1212

12828297000مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو1350380720013مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو13

10023600000استاتگالتیرامر 715102500014گالتیرامر استات14

4498273399سیکلوسپورین293563685015سیکلوسپورین15

ضد التهاب، ضد (مسکنها16
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها293194430316بودزوناید
ضد درد، ضدتب

6882248400بودزوناید

3140635045استامینوفن220662810517استامینوفن17

2261486280دیکلوفناك185788950518دیکلوفناك18

16407285645دفرکسامیندفع کننده آهن1068181907419دفرکسامیندفع کننده آهن19

3106554000دفرازیروکس160123225020دفرازیروکس20

254838000دفریپرون16867440021دفریپرون21

7767219200سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور660959560022سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور22

3920250840اسپیروا241266896023سالبوتامول23

3270072695سالبوتامول79322050024اسپیروا24

4359952080لوزارتان پتاسیمضد فشارخون366671045025لوزارتان پتاسیمضد فشارخون25

2365563600والسارتان122320476426سوکسیناتمتوپرولول 26

1605762835آملودیپین120193060027والسارتان27

9258480002انوکساپارینخونانعقاد ضد 578572003328هورمون رشدمحرك رشد28

2805774714هپارین سدیم472362700029اوکترئوتاید29

422499700وارفارین سدیم588000030اکساندرولون30

در گروه ، تینپسدارو هردهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می172هاي جدول شماره داده
در گروه،اینتروفروندارو MSدر گروه ضد ،سفیکسیمها دارو بیوتیکدر گروه آنتیانسولین،دارو ضد دیابت 

، در بودزونایددارو) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهادر گروه ،مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیو
و سالمترول فلوتیکازوندارو برونکودیالتورداروئی گروهداروئی دفع کننده آهن دارو دفرکسامین، در گروه

اما در. ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال لوزارتان پتاسیمگروه داروئی ضد فشارخون دارو
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به گروه داروئی ضد انعقاد 94جاي خود را در سال هورمون رشدبا دارو داروئی محرك رشدگروه93سال 
.خون با دارو انوکساپارین داد

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان   کرمانشاه در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه173جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1HERCLON® (TRASTUZOMAB) 440 Vial148280000003/341HERCLON® (TRASTUZOMAB) 440 Vial231440000003/97

2trastuzomab(Herceptin)440mg-vial118707330002/672SOMATROPIN 10mg/1.5ml -Pen  (Inj)124826000002/14

3CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab113532111072/563CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab123136481702/11

4CINNOVEX® (INTERFERON    BETA
- 1A) 30MCG

97651400002/204FEIBA500-ACTIVATED PROTHROMBIN
COMPLEX CONC. - INJ

102148000001/75

5SOMATROPIN (OR  BIOSYNTHESIS) 4 u
-Inj

85687000001/935SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)97020599821/66

6FACTOR  VII 1.2 mg -Inj73290000001/656MYCOPHENOLATE MOFETIL 500mg -
tab

93889273511/61

7SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)65404000001/477INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6
MIU (30 MCG) -INJ

86180500001/48

8CELLCEPT-TAB 500MG59722962701/348FACTOR  VII 1.2 mg -Inj83385000001/43

9AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

54241283501/229BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

81926000001/40

10NORDILET 5MG/1.5ML52419000001/1810SOMATROPIN (OR  BIOSYNTHESIS) 4
u -Inj

80485050101/38

11AMOXICILLIN 500 mg -Cap51665248461/1611TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj74806000001/28

12TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj44435120001/0012AMOXICILLIN 500 mg -Cap73769413591/26

13MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

44075160000/9913ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj72886180001/25

14ATORVASTATINE 20 mg -Tab43972865750/9914DEFEROXAMINE MESYLATE 500 mg
-Inj

65829630001/13

15PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

42978000000/9715CINNOVEX® (INTERFERON    BETA -
1A) 30MCG

64129100001/10

16CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab42847158800/9616PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

63282000001/08

17ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj40020260000/9017INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML62137550001/06

18SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

39080051000/8818ANTI HEMOPHILIC FACTOR  (Factor
VIII) 500 U -Inj

58918000001/01

19SUNITINIB MALATE 50mg-cap37921430000/8519CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab58368423201/00

20CEPHALEXIN 500 mg -Cap36627975000/8220AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

57802019960/99

21IMATINIB 100 mg -Cap36206600000/8221ATORVASTATINE 20 mg -Tab50558369130/87

22FILGRASTIM(GCSF) 600 mcg/ml.
0.5ml -INJ

35940800000/8122GLATIRAMER ACETATE 40MG/M
SYRINGE

48867000000/84

23ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000
iu -Inj

34702100000/7823CAPECITABINE 500 mg -Tab47981630000/82

24METFORMIN HCL 500 mg -FC  Tab34696372600/7824CEPHALEXIN 500 mg -Cap45420724030/78

٢٥INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML29704250000/67٢٥METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab45149645530/77

26INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

28631400000/6426SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250
mic -Inhaler

44739565000/77

27HERCEPTIN® (TRASTUZOMAB) Vial 44026520000000/6027IMATINIB 100 mg -Cap42714500000/73

28OMEPRAZOLE 20 mg -Cap26105296910/5928TACROLIMUS 1mg CAP42679560000/73

29LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -F.
C. Tab

25944320000/5829INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

41813270000/72

30CAPECITABINE 500 mg -Tab25228916740/5730ERYTHROPOIETIN (EPOETIN) 4000 iu -Inj41614320120/71

220790380569جمع مبلغ159623841253جمع مبلغ

37/84درصد از کل هزینه35/93از کل هزینهدرصد 
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30دهد کهنشان میشاهترین اقالم داروئی در استان کرمانمقایسه پرهزینه173هاي جدول شماره داده

اند را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 93/35قلم دارو پرهزینه اول این استان 

قلم 30قلم بعدي از 22. درصد رسیده است84/37درصدي روبرو شده و به 2ا رشد ب94این میزان در سال 

و اما . مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است94و 93اول این استان در سال پرهزینهداروي 

trastuzomab(Herceptin)440 ،cellceptداروهاي 93در سال  -tab-500mg ،NORDILET 5MG/1.5ML ،

SUNITINIB MALATE 50 ،FILGRASTIM(GCSF) 600 mcg/ml. 0.5ml -INJ ،HERCEPTIN®

(TRASTUZOMAB) Vial 440 ،OMEPRAZOLE 20 mg –Cap وLOSARTAN  POTASSIUM 25

mg -FC Tab داروهايبه94جاي خود را در سالSOMATROPIN 10mg/1.5ml -Pen (Inj) ،FEIBA500-

ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEXCONC-INJ،BEVACIZUMAB(AVASTIN)

400MCG/16ML VIAL،DEFEROXAMINE MESYLATE 500mg –Inj ،ANTI HEMOPHILIC

FACTOR (Factor VIII) 500 U –Inj ،GLATIRAMER ACETATE 40MG/M SYRINGE ،

Tacrolimus 1mg -CAPوINSULIN GLARGIN (LANTUS SLOSTAR) PEN- 300IN/3MLددادن.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان کرمانشاه در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه174جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%9631098495516/0ضد نئوپالسم1%9043803528020/0نئوپالسمضد 1

%6895986702711/0آنتی بیوتیک2%5645590411612/0آنتی بیوتیک2

%418678544507/0ایمنوساپرسیو3%276935582616/0ایمنوساپرسیو3

%315315491925/0محرك رشدMS253842535575/0%4ضد 4

MS308619313475/0%ضد 5%244975162545/0التهاب، ضد درد، ضدتبضد (مسکنها5

%307968939355/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها6%219369441284/0محرك رشد6

%252014545254/0ضد دیابت7%177448354093/0ضد دیابت7

%193074200003/0ضد هموفیلی8%110275937532/0ضد فشارخون8

%134840094362/0ضد فشارخون9%93806125002/0محرك کلونی گرانولوسیت9

%112488019001/0محرك تخمک گذاري10%85531400001/0ضد هموفیلی10

هزینه را که در استان کرمانشاه بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می174هاي جدول شماره داده

گروه داروئی محرك کلونی گرانولوسیت جاي خود 93اما در سال .مشابهند94و 93در سال گروه 9اند داشته

در مجموع 94درصد و در سال60مجموعاً 93در سال.دادگذاريمحرك تخمکبه گروه داروئی 94را در سال 

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 59
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94و 93شدگان بیمه سالمت استان کرمانشاه در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه175جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

27240000000هرسپتینضد نئوپالسم294309850001هرسپتینضد نئوپالسم1

11384500000آواستین75947585002تریپتورلین2

8125461500تریپتورلین66392410003سونیتینیب3

17233265733سفیکسیمآنتی بیوتیک156223886674سفیکسیمآنتی بیوتیک4

10732509373آزیترومایسین89256707805آزیترومایسین5

9760009012کو آموکسی کالو71352557506کو آموکسی کالو6

10847307751مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو104953182707مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو7

6474450012گالتیرامر استات39690770008تاکرولیموس8

6378682540تاکرولیموس31723100009گالتیرامر استات9

30293064992هورمون رشدمحرك رشد2368415355710اینتروفرونMSضد 10

1182564200اوکترئوتاید170010000011فینگولیمد11

55920000اکساندرولون1212

ضد التهاب، ضد (مسکنها13
درد، ضدتب

26559497346اینتروفرونMSضد 288187844513استامینوفن

3629700000فینگولیمد270217592214دیکلوفناك14

672734000ناتالیزومب250280000015اینفلکسی مب15

ضد التهاب، (مسکنها2055920000016هورمون رشدمحرك رشد16
ضد درد، ضدتب

3916550851استامینوفن

3206277600دیکلوفناك128282412817اوکترئوتاید17

2716200000اینفلکسی مب9492000018اکساندرولون18

17424013243انسولینضد دیابت1155401080019انسولینضد دیابت19

4576669253متفورمین349917566020متفورمین20

1145705780پیوگلیتازون101961710021گلی بنکالمید21

89875920000فاکتور ضد هموفیلی348899302422لوزارتان پتاسیمضد فشارخون22

78338500000فاکتور 109055689023متوپرولول سوکسینات23

9939000000فاکتور 102490063024اسپیرونوالکتون24

4253626863لوزارتان پتاسیمضد فشارخون508281250025فیلگراستیممحرك کلونی گرانولوسیت25

1429826203متوپرولول سوکسینات429780000026پگ فیلگراستیم26

1381889450آملودیپین2727

6629228000فولیتروپین آلفامحرك تخمک گذاري7788520000028فاکتور ضد هموفیلی28

3794670000هاش سی جی862490000029فاکتور 29

468150000یوروفولی تروپین93980000030فاکتور 30

، در گروه تینپسدارو هردهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می175هاي جدول شماره داده

دارو MSدر گروه ضد ،مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیودر گروه،سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

داروئی محرك رشد دارو گروهاستامینوفن، در دارو) التهاب، ضد درد، ضدتبضد (مسکنهادر گروه ،اینتروفرون

گروه، در لوزارتان پتاسیمگروه داروئی ضد فشارخون داروانسولین،دارو در گروه ضد دیابت ، هورمون رشد

گروه 93اما در سال . ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال 7فاکتور داروئی ضد هموفیلی دارو 
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به گروه داروئی 94با دارو فیلگراستیم جاي خود را در سال محرك کلونی گرانولوسیتداروئی 

.دادفولیتروپین آلفابا دارو گذاريتخمکمحرك

و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان کهکیلویه و بویراحمد در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه176جدول شماره 
94

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen (Inj)41264000003/261trastuzomab(Herceptin)440mg-vial51680000003/15

2CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab32052886002/542INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

43248010002/64

3AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

29175504162/313AMOXICILLIN 500 mg -Cap35849714002/19

4AMOXICILLIN 500 mg -Cap25335408202/004CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab35577448102/17

5INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

23071050001/835SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

31258000001/91

6CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab20513962801/626AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

30435388001/86

7CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML20500000001/627CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab28007425001/71

8BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

19835300001/578BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

27600000001/68

9OMEPRAZOLE 20 mg -Cap16710563201/329NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

22441510001/37

10SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

15933095001/2610BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

21734430001/32

11BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

15439065011/2211PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

20866000001/27

12GABAPENTIN 300 mg -Cap14689174001/1612INFLIXIMAB INJ 100MG18923000001/15

13CEPHALEXIN 500 mg -Cap14525266001/1513OMEPRAZOLE 20 mg -Cap18783584721/14

14trastuzomab(Herceptin)440mg-vial14470000001/1414SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

18408180001/12

15METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab13014271101/0315INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

18017450001/10

16ATORVASTATINE 20 mg -Tab12914555001/0216METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

17014911501/04

17SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) -Aerosol

12635400001/0017SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) -Aerosol

16480790001/00

18TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj11439610000/9118ATORVASTATINE 20 mg -Tab16111167700/98

19PROGRAF® (TACROLIMUS ) 1mg
Cap

10777240000/8519TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj16111000000/98

20NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

10160920000/8020HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

15960000000/97

21LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN
GLARGINE  ) 300IU/3ML Injection

9775010000/7721CEPHALEXIN 500 mg -Cap15684454000/96

22RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC
Tab

9522438400/7522PROGRAF® (TACROLIMUS ) 1mg
Cap

15292850000/93

23VALPROATE  SODUIM 200  mg -EC
Tab

9448259500/7523KARMA HMG® (MENOTROPIN)
75IU VIAL

15185680000/93

24FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml -inj9118800000/7224CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20M
L

15000000000/91

25CIPROFLOXACIN  (AS HCL) 500 mg -
FC  Tab

9095425000/7225INTERFERON    BETA - 1A
(REBIF) 12 miu 44 mcg/0.5ml

14519100000/89

26ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj9031875000/7126GALSULFASE 1MG/ML vial14500000000/88

27INTERFERON    BETA - 1A  (REBIF)
12 miu 44 mcg/0.5ml

9018000000/7127GABAPENTIN 300 mg -Cap13810548000/84

28INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML9008800000/7128ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj13429400000/82

29HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

8976625000/7129MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

12254780000/75

30IOPAMIDOL 300 mg/50ml Vial8322600000/6630RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -
FC  Tab

11797155100/72

64598197612جمع مبلغ46577510337جمع مبلغ

39/38درصد از کل هزینه36/85درصد از کل هزینه
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نشان کهکیلویه و بویراحمدترین اقالم داروئی در استان مقایسه پرهزینه176هاي جدول شماره داده

را به خود 93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 85/36قلم دارو پرهزینه اول این استان 30دهد کهمی

قلم 25. درصد رسیده است38/39درصدي روبرو شده و به 2با رشد 94اند این میزان در سال اختصاص داده

مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت 94و 93اول این استان در سال پرهزینهقلم داروي 30از 

LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN GLARGINE)داروهاي 93اما در سال . است 300IU/3ML

Injection ،VALPROATE SODUIM 200mg-EC Tab ،FILGRASTIM (GCSF) 300mcg/ml–Inj ،

CIPROFLOXACIN  (AS HCL) 500 mg -FC  TabوIOPAMIDOL 300 mg/ml  (50 ml) –Vial جاي

PEGFILGRASTIMخود را به داروهاي  6MG/0.6ML INJ ،Infiliximab 100 mg،KARMA HMG®

(MENOTROPIN) 75IU VIAL ،GALSULFASE 1MG/ML vial وMYCOPHENOLATE  MOFETI

500 mg –Tabداد .

94و 93شدگان بیمه سالمت استان کهکیلویه و بویراحمد در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه177جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%2539744484115/0آنتی بیوتیک1%2180175841117/0آنتی بیوتیک1

%2005693766312/0ضد نئوپالسم2%1331489802610/0ضد نئوپالسم2

%140866122198/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3%105573185588/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3

%130758582187/0ضد دیابت4%95062048447/0ضد دیابت4

%64119453033/0ایمنوساپرسیو5%54819620004/0محرك رشد5

MS47791204992/0%ضد 6%46784107823/0ایمنوساپرسیو6

%46701951302/0برونکودیالتور7%36944727592/0برونکودیالتور7

%44748440002/0محرك رشد8%33426936492/0آنتی اسید8

%41940259602/0ضد فشارخونMS32749140002/0%9ضد 9

%39988441342/0آنتی اسید10%32270494662/0ضد فشارخون10

کهکیلویه و بویراحمدکه در استان گروه داروئی 10از دهد که نشان می177هاي جدول شماره داده

مجموعاً 93در سال.مشابهند اما در جایگاه با هم متفاوتند94و 93در سال گروه 10اند هزینه را داشتهبیشترین

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 55در مجموع 94درصد و در سال57

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


229

سالمت استان کهکیلویه و بویراحمد در شدگان بیمه گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه178جدول شماره 
94و 93سال 

94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

5120996310سفیکسیمآنتی بیوتیک46904166541سفیکسیمآنتی بیوتیک1

4589835912آزیترومایسین41998014552آزیترومایسین2

4494356411کو آموکسی کالو33182239593کو آموکسی کالو3

6764000000هرسپتینضد نئوپالسم23446625004هرسپتینضد نئوپالسم4

3351300000آواستین22935710005آواستین5

1822800000تریپتورلین20500000006سیتوکسی مب6

ضد التهاب، ضد (مسکنها7
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها17420795007بودزوناید
ضد درد، ضدتب

2500378000بودزوناید

1892300000اینفلکسی مب13406814128استامینوفن8

1700883658استامینوفن10071925009فلوتیکازون9

9427503268انسولینضد دیابت678579733410انسولینضد دیابت10

1761619850متفورمین133991011011متفورمین11

878971600آکاربوز70358520012آکاربوز12

1581465000تاکرولیموسایمنوساپرسیو470450000013هورمون رشدمحرك رشد13

1386408000مایکوفنوالت موفتیل77386200014اوکترئوتاید14

921666640هیدروکورتیزوین360000015اکساندرولون15

3996120500اینتروفرونMSضد 116280400016تاکرولیموسایمنوساپرسیو16

783000000فینگولیمد106608600017مایکوفنوالت موفتیل17

76028403018هیدروکورتیزوین18
2250046499سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور187409750019سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور19

1781472140سالبوتامول136100376020سالبوتامول20

284988990تئوفیلین24873370021تئوفیلین21

3790899999هورمون رشدمحرك رشد167125652022امپرازولآنتی اسید22

682000000اوکترئوتاید123270623023رانیتدین23

1944000اکساندرولون25295625024آلومینیوم هیدروکسید24

916374820لوزارتان پتاسیمضد فشارخون300491400025اینتروفرونMSضد 25

622828000آملودیپین27000000026فینگولیمد26

570817500اسپیرونوالکتون2727

1878358472امپرازولآنتی اسید71963434028لوزارتان پتاسیمضد فشارخون28

1563153271رانیتدین44695397029آملودیپین29

291704790آلومینیوم هیدروکسید42343708030اسپیرونوالکتون30

داروئی در گروه،سفیکسیمها دارو بیوتیکدر گروه آنتیدهد که نشان می178هاي جدول شماره داده

در گروه ضد ، بودزونایددارو) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهادر گروه ، تینپسدارو هرضد نئوپالسم

ها دارو ایمنوساپرسیودر گروه، هورمون رشدداروئی محرك رشد دارو گروهدر انسولین،دارو دیابت 

داروئی آنتی اسید دارو گروهدر ،سالمترول فلوتیکازوندارو برونکودیالتورداروئی گروهدر ،تاکرولیموس

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


230

در هر دو سال لوزارتان پتاسیمو گروه داروئی ضد فشارخون دارواینتروفروندارو MSامپرازول، در گروه ضد 

.ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان گلستان در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه179جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab91674955002/021INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

170581285002/99

2INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

76795730001/692HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

144020000002/53

3SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)66281120001/463CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

106095500001/86

4INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

65664600001/444LARONIDAS 100IU/ML 5ML
Vial

101339000001/78

5HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

58206950001/285NOVORAPID FLEXPEN
(INSULIN ASPART)100 IU / ML 3 ml

80545430001/41

6CETUXIMAB(ERBITUX) AMP
2MG/ML 50ML

57811940001/276SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

77663802171/36

7BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

56174045001/247ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

77540911561/36

8ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000
iu -Inj

53719500001/188DOCETAXEL 80 mg -Infu76304923601/34

9ATORVASTATINE 20 mg -Tab50900256001/129BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

73140000001/28

10AVASTIN® (BEVASIZUMAB)
400MG/16ML Vial

50659435001/1110SUNITINIB MALATE 50mg-cap70853501561/24

11CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab49822429701/1011INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

70340350001/23

12CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML48829375001/0712INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

69151400001/21

13SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

48101025001/0613CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

66800683501/17

14CEFAZOLIN)ASDODIUM) 1 g -Inj47516446001/0514AMOXICILLIN 500 mg -Cap64898478501/14

15INFLIXIMAB INJ 100MG47261000001/0415INFLIXIMAB INJ 100MG63246000001/11

16AMOXICILLIN 500 mg -Cap45660448201/0016IMIGLUCERASE 400 U -Vial61374000001/08

17CEPHALEXIN 500 mg -Cap43625901000/9617ATORVASTATINE 20 mg -Tab61259524101/07

18CELLCEPT-TAB 500MG43188880000/9518SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

56018465000/98

19OMEPRAZOLE 20 mg -Cap42850272580/9419CEFAZOLIN)ASDODIUM) 1 g
-Inj

54908905000/96

20AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE)
250 mg -Cap

42007248070/9220BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

53254270000/93

21TAXOTERE® (DOCETAXEL ) 80
mg/2ml Vial

39882710000/8821CEPHALEXIN 500 mg -Cap51058121840/90

22IRON  (AS SUCROSE) (VENOFER) 20
mgFe/ml    (5 ml) -Inj

39445710000/8722CELLCEPT-TAB 500MG50280280000/88

23LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN
GLARGINE  ) 300IU/3ML Injection

39094700000/8623EVEROLIMUS 5mg tab47988000000/84

24NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

38451800000/8524OMEPRAZOLE 20 mg -Cap47716861440/84

25DOCETAXEL 80 mg -Infu37224585000/8225MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

45931642400/81

26GABAPENTIN 300 mg -Cap34624682000/7626SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) -Aerosol

43969780000/77

27MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

34278300000/7527AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

43867649000/77

28METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab32630551800/7228ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -
Inj

43371775000/76

29SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) -Aerosol

32552521000/7229METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

42534316200/75

30HERCEPTIN® (TRASTUZOMAB) Vial
440

31970000000/7030RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial41710000000/73

205776485587جمع مبلغ144690711635جمع مبلغ

36/08درصد از کل هزینه31/82درصد از کل هزینه
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قلم 30دهد کهنشان میگلستانترین اقالم داروئی در استان مقایسه پرهزینه179هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 82/31دارو پرهزینه اول این استان 

قلم داروي 30قلم از 22. درصد رسیده است08/36درصدي روبرو شده و به 5با رشد 94میزان در سال 

93در سال . هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت استمشابه94و 93اول این استان در سال پرهزینه

CETUXIMAB(ERBITUX) AMPداروهاي  2MG/ML 50ML،AVASTIN® (BEVASIZUMAB)

400MG/16ML Vial ،CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML ،TAXOTERE® (DOCETAXEL ) 80

mg/2ml Vial ،IRON (AS SUCROSE) (VENOFER) 20 mgFe/ml (5 ml) –Inj ،LANTUS

SOLOSTAR® (INSULIN GLARGINE ) 300IU/3ML Injection ،GABAPENTIN 300 mg –Capو

HERCEPTIN® (TRASTUZOMAB) Vial LARONIDASجاي خود را به 94در سال 440 100IU/ML

5ML Vial ،SUNITINIB MALATE 50mg-cap ،INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML ،

IMIGLUCERASE 400 U –Vial ،BUDESONIDE/FORMOTEROL 320/9MCG –Inhaler ،

EVEROLIMUS 5mg tab ،ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml –Inj وRITUXIMAB 500 mg/50 ml-

Vialدادند.

94و 93در سال شدگان بیمه سالمت استان گلستانترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه180جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%9938387383917/0ضد نئوپالسم1%9443363016020/0ضد نئوپالسم1

%7340328902612/0آنتی بیوتیک2%5978548397113/0آنتی بیوتیک2

%467496315398/0ضد دیابت3%332105828767/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها3

%433862733447/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4%315179360206/0ضد دیابت4

%340402228885/0ایمنوساپرسیو5%207361985974/0ایمنوساپرسیو5

MS166922799992/0%ضد MS152964505003/0%6ضد 6

%160262574292/0برونکودیالتور7%132147651112/0محرك رشد7

%142276824262/0محرك رشد8%117214791642/0برونکودیالتور8

%137168079282/0ضد فشارخون9%115829180002/0ضد کم خونی9

%131816011682/0ضد کم خونی10%107001242592/0ضد فشارخون10

هزینه را بیشترینگلستانکه در استان گروه داروئی 10از دهد که نشان می180هاي جدول شماره داده

درصد و در 61مجموعاً 93در سال.مشابهند اما جایگاه آنها متفاوت است94و 93در سال گروه 10اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 59در مجموع 94سال
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94و 93شدگان بیمه سالمت استان گلستان در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه181جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93سال گروه داروئی ردیف

17713000000هرسپتینضد نئوپالسم147360950001هرسپتینضد نئوپالسم1

10515000000آواستین113614480002آواستین2

8898769200داستاکسل107781315003سیتوکسی مب3

15772900399سفیکسیمآنتی بیوتیک136509078004سفیکسیمآنتی بیوتیک4

10565710934کو آموکسی کالو80802331205کو آموکسی کالو5

8708853338آزیترومایسین70293286076آزیترومایسین6

ضد التهاب، ضد (مسکنها7
درد، ضدتب

39250253519انسولینضد دیابت47261000007اینفلکسی مب

4398516720متفورمین37257275008بودزوناید8

884750900گلی بنکالمید35639231259استامینوفن9

ضد التهاب، (مسکنها2577142248010انسولینضد دیابت10
ضد درد، ضدتب

6324600000اینفلکسی مب

5941752000بودزوناید332494158011متفورمین11

4548115350استامینوفن92921050012گلی بنکالمید12

9701477240مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو790847500013مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو13

4798800000اورولیموس333817484114هیدروکورتیزوین14

4393100000گالتیرامر استات224213625015تاکرولیموس15

16203280000اینتروفرونMSضد 1529645050016اینتروفرونMSضد 16

488999999فینگولیمد1717

1818
6717271600سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور1083653701119هورمون رشدمحرك رشد19

4657633321سالبوتامول235928060020اوکترئوتاید20

2483758000فورموترول فومارات1894750021اکساندرولون21

11512015226هورمون رشدمحرك رشد565686400022سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور22

2701747200اوکترئوتاید348251194323سالبوتامول23

13920000اکساندرولون103749467224تئوفیلین24

4950826580لوزارتان پتاسیمضد فشارخون1158291800025اریتروپویتینضد کم خونی25

1729204218متوپرولول سوکسینات2626

1487818500والسارتان2727

13181601168اریتروپویتینضد کم خونی395241741028لوزارتان پتاسیمضد فشارخون28

128455182029متوپرولول سوکسینات29
100895685030آملودیپین30

، در گروه تینپسدارو هردهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می181هاي جدول شماره داده

در گروه ضد مب، اینفلکسیدارو) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهادر گروه ،سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

در ،اینتروفروندارو MSدر گروه ضد ،مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیودر گروهانسولین،دارو دیابت 

در ،سالمترول فلوتیکازوندارو برونکودیالتورداروئی گروه، در هورمون رشددارو داروئی محرك رشدگروه

در هر دو لوزارتان پتاسیمگروه داروئی ضد فشارخون داروگروه داروئی ضد کم خونی با دارو اریتروپویتین و 

.ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93سال 
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان گیالن در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه182جدول شماره 

ف
93سال مبلغ93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

146684864402/141HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

300770000003/52

2CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

126949200001/852INFLIXIMAB INJ 100MG232156000002/72

3INFLIXIMAB INJ 100MG125926000001/843INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML219877275002/57

4CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

116985222801/714BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

186760000002/18

5ATORVASTATINE 20 mg -Tab112684744001/645INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

161217600001/89

6INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

100967700001/476CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab119509916001/40

7SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

97664091001/427ATORVASTATINE 20 mg –Tab117930524501/38

8METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

84659042501/238NATALIZUMAB300 MG/ ML -AMP110880000001/30

9CETUXIMAB(ERBITUX) AMP
2MG/ML 50ML

76047500001/119METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab103831994501/21

10ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

72230720001/0510ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu –Inj

98873280001/16

11INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

68133660000/9911trastuzomab(Herceptin)440mg-vial96620000001/13

12IMMUNE GLOBULIN 5 g -Inj  (IV)66992500000/9812GLATIRAMER ACETATE 40MG/M
SYRINGE

95616000001/12

13CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

66075776100/9613INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) –INJ

93764750001/10

14RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial63558725000/9314DOCETAXEL 80 mg –Infu90096000001/05

15trastuzomab(Herceptin)440mg-vial56413745000/8215BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG –Inhaler

87510073001/02

16CELLCEPT-TAB 500MG55051120000/8016CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab83942364300/98

17MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

55029560000/8017SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic –Inhaler

78341460000/92

18SUNITINIB MALATE 50mg-cap53074340000/7718RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial77400000000/91

19AVASTIN® (BEVASIZUMAB)
400MG/16ML Vial

53020000000/7719SUNITINIB MALATE 50mg-cap76096500440/89

20SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) -Aerosol

50782882000/7420CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML72703240000/85

21TETRABENAZINE 25 mg -Scored
Tab

49875695000/7321MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

70901772000/83

22DOCETAXEL 80 mg -Infu49597735000/7222PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

69229000000/81

23AMOXICILLIN 500 mg -Cap48519520000/7123ETANERCEPT (ENBREL)25mg Vial67840000000/79

24AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

47958401960/7024SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) –Aerosol

67005803200/78

25GABAPENTIN 300 mg -Cap47734547500/7025CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

64805750000/76

26LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg
-F. C. Tab

47134379000/6926AMOXICILLIN 500 mg -Cap64706145000/76

27BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

47094440000/6927CELLCEPT-TAB 500MG64171940000/75

28NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg -
Tab

46558283250/6828CAPECITABINE 500 mg -Tab62010580000/73

29ERYTHROPOIETIN
RECOMBINANT HU 4000 iu Vial

45577920000/6629Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap60093000000/70

30INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

44612410000/6530NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

60047450000/70

315470841794جمع مبلغ212359472451مبلغجمع 

36/90درصد از کل هزینه30/96درصد از کل هزینه

قلم 30دهد کهنشان میگیالنترین اقالم داروئی در استان مقایسه پرهزینه182هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 31/30دارو پرهزینه اول این استان 
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قلم داروي 30قلم از 28. درصد رسیده است90/36درصدي روبرو شده و به 6با رشد 94میزان در سال 

93در سال. از نظر رتبه متفاوت استآنهامشابه هستند و فقط جایگاه 94و 93اول این استان در سال پرهزینه

CETUXIMAB(ERBITUX) AMPداروهاي  2MG/ML 50ML ،IMMUNE GLOBULIN 5 g -Inj

(IV) ،AVASTIN® (BEVASIZUMAB) 400MG/16ML Vial ،TETRABENAZINE 25 mg -Scored

Tab ،AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE) 250 mg –Cap ،GABAPENTIN 300 mg –Cap ،

LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -F. C. Tab ،NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg –Tab ،

ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU 4000 iu VialوINTERFERON B 1A(REBEIF)

6MIU_22MCG -INJ جاي خود را به94در سالBEVACIZUMAB(AVASTIN) 400MCG/16ML

VIAL ،ATALIZUMAB300 MG/ ML –AMP ،GLATIRAMER ACETATE 40MG/M SYRINGE ،

INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6 MIU (30 MCG) –INJ ،

CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML ،PEGFILGRASTIM (PEGagen) 6MG/0.6ML Inj ،

ETANERCEPT (ENBREL)25mg Vial ،CAPECITABINE 500 mg –Tab ،Fingolimod Hcl 0.5 mg

–capوNOVORAPID FLEXPEN(INSULIN ASPART)100 IU / ML 3 mlدادند.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان گیالن در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه183جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%17861805415320/0ضد نئوپالسم1%14013567640120/0ضد نئوپالسم1

%698089467508/0ضد دیابت2%592676044838/0آنتی بیوتیک2

%660869064397/0آنتی بیوتیک3%492851310507/0ضد دیابت3

%645630064217/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4%476050563736/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4

MS546427703996/0%ضد MS448390999996/0%5ضد 5

%506355219245/0ایمنوساپرسیو6%320382106034/0ایمنوساپرسیو6

%264529972003/1پایین آورنده چربی خون7%245802332403/0پایین آورنده چربی خون7

%233134407832/0فشارخونضد 8%209379094703/1برونکودیالتور8

%232650434622/0برونکودیالتور9%190206832022/0ضد فشارخون9

%180323540002/0ضد کم خونی10%164646520002/0ضد کم خونی10

هزینه را که در استان گیالن بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می183هاي جدول شماره داده

درصد و در 1/59مجموعاً 93در سال. مشابهند اما جایگاه آنها متفاوت است94و 93در سال گروه 10اند داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 1/62در مجموع 94سال
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94و 93شدگان بیمه سالمت استان گیالن در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه184جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

39739000000هرسپتینضد نئوپالسم228778609401هرسپتینضد نئوپالسم1

21158750000آواستین147591230002داستاکسل2

13471050000داستاکسل102917130003آواستین3

50893301500انسولینضد دیابت169615879964سفیکسیمآنتی بیوتیک4

11020724050متفورمین96557810105کو آموکسی کالو5

2688958800آکاربوز70863111966آزیترومایسین6

17179718900سفیکسیمآنتی بیوتیک344252804007انسولینضد دیابت7

11826043250کو آموکسی کالو87543312508متفورمین8

8056158132آزیترومایسین21655751009آکاربوز9

ضد التهاب، ضد (مسکنها10
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها1438330000010اینفلکسی مب
ضد درد، ضدتب

23215600000اینفلکسی مب

9831193800بودزوناید587227700011بودزوناید11

7287164700مساالزین531181655012مساالزین12

37545470399اینتروفرونMSضد 3932548300013اینتروفرونMSضد 13

11087999999ناتالیزومب339525000014فینگولیمد14

6009300000فینگولیمد211836699915ناتالیزومب15

13822950000گالتیرامر استاتایمنوساپرسیو1124084200016مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو16

13527788200مایکوفنوالت موفتیل701347500017گالتیرامر استات17

4492117000تاکرولیموس301941000018تاکرولیموس18

پایین آورنده چربی 1780870406019آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون19
خون

19027759489آتورواستاتین

5549364350جم فیبروزیل511661082020جم فیبروزیل20

865075600فنوفیبرات68225880021سیمواستاتین21

8301204240لوزارتان پتاسیمضد فشارخون 1194504860022سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور22

2906421000والسارتان533171141123سالبوتامول23

2544185300آملودیپین123893017024ایپراتروپیوم24

10784414500سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور707035349025لوزارتان پتاسیمضد فشارخون25

6988798286سالبوتامول192710925026آملودیپین26

1651976756ایپراتروپیوم171621757527متوپرولول سوکسینات27

18032354000اریتروپویتینضد کم خونی1646465200028اریتروپویتینضد کم خونی28

2929
3030

، در گروه تینپسدارو هردهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می184هاي جدول شماره داده

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنهادر گروه انسولین،دارو در گروه ضد دیابت ،سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

دارو 93ها در سال ایمنوساپرسیودر گروه،اینتروفروندارو MSمب، در گروه ضد اینفلکسیدارو) ضدتب

سالمترول دارو برونکودیالتورداروئی گروهدر ،گالتیرامراستاتدارو 94و در سال مایکوفنوالت موفتیل

، در گروه داروئی ضد فشارخون داروآتورواستاتیندارو پایین آورنده چربی خونداروئی گروهدر ،فلوتیکازون
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ترین دارو پرهزینه94و 93در هر دو سال اریتروپویتینو در گروه داروئی ضد کم خونی داروسیملوزارتان پتا

. بوده است

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان لرستان در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه185جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

139388190004/791INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

147433150003/97

2CEFIXIME 400 mg -Scored FC  Tab79477629002/732CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab90182558002/43

3CHLORAM PHENICOL 0.005 -
Sterile  Eye  Drop

71956519002/473ALGLUCOSIDASE 50mg66250000001/79

4HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

46020000001/594SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)55078200001/49

5SOMATROPIN (OR
BIOSYNTHESIS) 4 u -Inj

45407250001/565CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab54461738001/47

6AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

42974754201/486SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

53645844001/45

7SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

41389473001/427MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

53537944001/44

8AMOXICILLIN 500 mg -Cap36749548001/268AMOXICILLIN 500 mg -Cap51789149801/40

9SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

35659000001/239AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

47156232001/27

10CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab35536848501/2210INTERFERON    BETA - 1A  (REBIF)
12 miu 44 mcg/0.5ml

43260000001/17

11ATORVASTATINE 20 mg -Tab34274362901/1811ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj43066250001/16

12PEGINTERFERON  ALFA-2A 180
mcg/ml -Inj

33303200001/1412TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj42043000001/13

13CELLCEPT-TAB 500MG32832610001/1313ATORVASTATINE 20 mg -Tab40898013921/10

14trastuzomab(Herceptin)440mg-vial32571000001/1214DOCETAXEL 80 mg -Infu39307000001/06

15CEPHALEXIN 500 mg -Cap28303741500/9715HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

36190000000/98

16INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

27483825000/9416CEPHALEXIN 500 mg -Cap35826868600/97

17FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml -
inj

27462400000/9417trastuzomab(Herceptin)440mg-vial35640000000/96

18INTERFERON    BETA - 1A
(REBIF) 12 miu 44 mcg/0.5ml

26229000000/9018FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml -inj35302400000/95

19TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj26098860000/9019CHORIONIC GONADOTROPHIN
(HUMAN) 5000 U -Inj

32688910000/88

20MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

25141600000/8620INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML32322190000/87

21CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

24859100000/8521BORTEZOMIB 3.5MG -Inj31650000000/85

22ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj23776595000/8222SOMATROPIN 10mg/1.5ml -Pen  (Inj)31505000000/85

23OMEPRAZOLE 20 mg -Cap22823756470/7823HYDRO CORTISONE  (AS  SODIUM
SUCCINATE) 100 mg/8 ml -Inj

30480408000/82

24METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

22252198960/7624CETUXIMAB(ERBITUX) AMP
2MG/ML 50ML

28740680000/78

25HYDRO CORTISONE  (AS  SODIUM
SUCCINATE) 100 mg/8 ml -Inj

21568337500/7425METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab28564340250/77

26BORTEZOMIB 3.5MG -Inj21175000000/7326OMEPRAZOLE 20 mg -Cap27966630080/75

27NORDILET 5MG/1.5ML18608800000/6427SOMATROPIN (OR
BIOSYNTHESIS) 4 u -Inj

27355100000/74

28ANTI - D  IMMUNEGLOBULIN
(ANTI-RH) 300 mcg -Inj

18318621000/6328VALGANCICLOVIR HCl 450mg-Tab26878000000/73

29CEFAZOLIN (AS DODIUM) 1g -Inj17633852000/6129BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

26811271000/72

30DOCETAXEL 80 mg -Infu17286185000/5930INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

26712880000/72

315,470,841,794جمع مبلغ107656225703مبلغجمع 

35/70درصد از کل هزینه37/00درصد از کل هزینه
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قلم 30دهد کهنشان میلرستانترین اقالم داروئی در استان مقایسه پرهزینه185هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 00/37دارو پرهزینه اول این استان 

قلم داروي 30قلم از 22. درصد رسیده است70/35درصدي روبرو شده و به 3/1کاهشبا 94میزان در سال 

93در سال . مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است94و 93اول این استان در سال پرهزینه

CHLORAM PHENICOLداروهاي  0.005 -Sterile  Eye  Drop ،PEGINTERFERON  ALFA-2A 180

mcg/ml –Inj ،CELLCEPT-TAB 500MG ،INTERFERON B 1A(REBEIF) 6MIU_22MCG -

INJECTION ،CINNOVEX® (INTERFERON BETA-1A)30MCG،NORDILET

5MG/1.5ML،ANTI - D  IMMUNEGLOBULIN (ANTI-RH) 300 mcg –Inj و(AS DODIUM) 1 g –

InjCEFAZOLIN هاي جاي خود را به دارو94در سالALGLUCOSIDAS 50MG،(HUMAN) 5000 U

-InjCHORIONIC GONADOTROPHIN،INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML ،SOMATROPIN

10mg/1.5ml -Pen (Inj) ،CETUXIMAB(ERBITUX) AMP 2MG/ML 50ML ،VALGANCICLOVIR

HCl 450mg- Tab ،BUDESONIDE/FORMOTEROL 320/9MCG –InhalerوINSULIN GLARGIN

(LANTUS SLOSTAR) PEN- 300IN/3MLدادند.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان لرستان در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه186جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%5579116669615/1آنتی بیوتیک1%5046505577417/0آنتی بیوتیک1

%4168484848911/0ضد نئوپالسم2%3601746501712/0ضد نئوپالسم2

MS322145840008/0%ضد MS279181615009/0%3ضد 3

%244661587256/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4%192230884946/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4

%229455439276/0ایمنوساپرسیو5%158960616255/0ایمنوساپرسیو5

%161709465844/0ضد دیابت6%106513225813/0ضد دیابت6

%121876602683/0برونکودیالتور7%101447587003/0محرك رشد7

%118748252003/0محرك رشد8%89182497013/1برونکودیالتور8

%96509167722/0ضد فشارخون9%73485070392/0ضد فشارخون9

%80563833252/0آنتی ویروس10%57418393601/0پایین آورنده چربی خون10

هزینه را که در استان لرستان بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می186هاي جدول شماره داده

جاي خود را پایین آورنده چربی خونگروه داروئی 93اما در سال .مشابهند94و 93در سال گروه 9اند داشته

1/60در مجموع 94درصد و در سال1/61مجموعاً 93در سال.دادآنتی ویروسبه گروه داروئی 94در سال 

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 
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94و 93شدگان بیمه سالمت استان لرستان در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه187جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

12410664100سفیکسیمآنتی بیوتیک104748055001سفیکسیمآنتی بیوتیک1

9386059790کو آموکسی کالو71967582002کلرامفنیکل2

7513950270آزیترومایسین60803427293کو آموکسی کالو3

7183000000هرسپتینضد نئوپالسم80351000004هرسپتیننئوپالسمضد 4

4568690000تریپتورلین40387350005تریپتورلین5

4458950000داستاکسل37945175166داستاکسل6

29649583999اینتروفرونMSضد 269191615007اینتروفرونMSضد 7

2565000000فینگولیمد9990000008فینگولیمد8

99
ضد التهاب، ضد (مسکنها10

درد، ضدتب
ضد التهاب، (مسکنها242492216310فلوتیکازون

ضد درد، ضدتب
3208011254استامینوفن

2981894000بودزوناید226189355611استامینوفن11

2367107094دیکلوفناك193087804912مساالزین12

6155514400مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو582726500013مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو13

4604670000گالتیرامر استات251744954014هیدروکورتیزوین14

3442919165هیدروکورتیزوین170426670015متیل پردنیزولون15

11092731020انسولینضد دیابت640656224916انسولینضد دیابت16

2882146265متفورمین223722250117متفورمین17

686693700پیوگلیتازون73232980018پیوگلیتازون18

7483065928سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور1006750500019هورمون رشدمحرك رشد19

2388630040سالبوتامول7725370020اوکترئوتاید20

815408500اسپیروا2121

11421830000هورمون رشدمحرك رشد582871430022سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور22

452995200اوکترئوتاید163862530123سالبوتامول23

56199913024تئوفیلین24
2847452490لوزارتان پتاسیمفشارخونضد 218285023025لوزارتان پتاسیمضد فشارخون25

1230611700والسارتان71878606626متوپرولول سوکسینات26

968048283متوپرولول سوکسینات67435741027آملودیپین27

4090650000پگ اینتروفرونآنتی ویروس430735631428آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون28

2687800000ولگان سیکلوویر94914800029فیبروزیلجم 29

732084725آسیکلوویر20296154630لواستاتین30

در گروه داروئی ،سفیکسیمها دارو بیوتیکدر گروه آنتیدهد که نشان می187هاي جدول شماره داده

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنهادر گروه ،اینتروفروندارو MS، در گروه ضد تینپسدارو هرضد نئوپالسم

ها دارو ایمنوساپرسیودر گروهدارو استامینوفن، 94فلوتیکازون و در سال دارو93در سال ) ضدتب

، در هورمون رشددارو داروئی محرك رشدگروهدر انسولین،دارو ،در گروه ضد دیابت مایکوفنوالت موفتیل

در لوزارتان پتاسیمو گروه داروئی ضد فشارخون داروفلوتیکازونسالمترول دارو برونکودیالتورداروئی گروه
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با دارو پایین آورنده چربی خونگروه داروئی 93اما در سال . ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93هر دو سال 

.دادپگ اینتروفرونبه گروه داروئی آنتی ویروس با دارو 94آتورواستاتین جاي خود را در سال 

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان مازندران در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه188شماره جدول

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1ATORVASTATINE 20 mg -Tab127589959702/201INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

242746100063/36

2HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

121245950002/092HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150
Vial

190001020002/63

3CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

108135479451/863INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML166318055022/30

4SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

82014680001/414IMIGLUCERASE 400 U -Vial144380160002/00

5SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

78783240011/365ATORVASTATINE 20 mg -Tab136252021001/89

6INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

76746110201/326CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab109235575001/51

7METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

71460121201/237DEFEROXAMINE  MESYLATE 500
mg -Inj

107401640001/49

8CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

67979039761/178SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)95888400021/33

9ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

63230308001/099METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab89535035001/24

10INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

61639644081/0610CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab87641242501/21

11TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj58059760001/0011INTERFERON BETA -1A (AVONEX)
6 MIU (30 MCG) -INJ

87558300001/21

12AMOXICILLIN 500 mg -Cap56881641800/9812TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj85173000001/18

13CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20
ML

55165000000/9513CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML84455000001/17

14NOVORAPID FLEXPEN
(INSULIN ASPART)100 IU / ML
3 ml

51698050100/8914ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

84087968001/16

15NORDILET 5MG/1.5ML49680320140/8615AMOXICILLIN 500 mg -Cap81136546001/12

16INSULIN  ISOPHANE  (NPH)
Beef 100 iu/ml -Inj

45061583400/7816SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

79311250001/10

17LOSARTAN  POTASSIUM 25
mg -F. C. Tab

43781216000/7517BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

74060000001/03

18OMEPRAZOLE 20 mg -Cap43466623530/7518BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

70657275000/98

19INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

41847260000/7219ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj66018340000/91

20AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

41323923960/7120DOCETAXEL 80 mg -Infu61812060000/86

21ERBITUX ®  (CETUXIMAB) 5
mg/ml (20 ml) Vial

40595625000/7021trastuzomab(Herceptin)440mg-vial60470000000/84

22GABAPENTIN 300 mg -Cap38810495860/6722NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

57116785020/79

23CEPHALEXIN 500 mg -Cap38420300000/6623CAPECITABINE 500 mg -Tab56771860000/79

24LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN
GLARGINE  ) 300IU/3ML Injection

37800270000/6524INFLIXIMAB INJ 100MG54610000150/76

25NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg -
Tab

37077976400/6425LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -F.
C. Tab

54308654900/75

26DOCETAXEL 80 mg -Infu36818245000/6326Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap50634000000/70

27CEFAZOLIN  (AS DODIUM) 1 g
-Inj

35773648000/6227CEPHALEXIN 500 mg -Cap46208598000/64

28CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

35735700000/6228OMEPRAZOLE 20 mg -Cap45843512260/63

29BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

35291635000/6129GABAPENTIN 300 mg -Cap43136243120/60

30SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) -Aerosol

33413438880/5830SALBUTAMOL 100 mcg/dose
(200dose) -Aerosol

42031440000/58

265480008105جمع مبلغ171552724547جمع مبلغ

36/76درصد از کل هزینه29/57درصد از کل هزینه
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30دهد کهترین اقالم داروئی در استان مازندران نشان میمقایسه پرهزینه188هاي جدول شماره داده

اند را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 57/29قلم دارو پرهزینه اول این استان 

لم داروي ق30قلم از 22. درصد رسیده است76/36درصدي روبرو شده و به 7با رشد 94این میزان در سال 

93در سال . مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است94و 93اول این استان در سال پرهزینه

NORDILETداروهاي  5MG/1.5ML ،INSULIN  ISOPHANE  (NPH) Beef 100 iu/ml –Inj ،

AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE) 250 mg –Cap ،ERBITUX ®  (CETUXIMAB) 5 mg/ml

(20 ml) Vial ،LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN GLARGINE  ) 300IU/3ML Injection ،

NITROGLYCERIN  SR 6.4 mg –Tab،CEFAZOLIN  (AS DODIUM) 1 g –Inj وCINNOVEX®

(INTERFERON    BETA - 1A) 30MCG جاي خود را به داروهاي94در سالIMIGLUCERASE 400

U –Vial ،DEFEROXAMINE  MESYLATE 500 mg –Inj ،BEVACIZUMAB(AVASTIN)

400MCG/16ML VIAL ،ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml –Inj ،trastuzomab(Herceptin)440mg-

vial،CAPECITABINE 500 mg –Tab ،INFLIXIMAB INJ 100MGوFingolimod Hcl 0.5 mg -cap

.دادند

94و 93شدگان بیمه سالمت استان مازندران در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه189جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%11887082121916/0ضد نئوپالسم1%8956837747715/0ضد نئوپالسم1

%7666847708910/0ضد دیابت2%564518791009/0آنتی بیوتیک2

%688326142679/0آنتی بیوتیک3%473682296488/0ضد دیابت3

%499817483216/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4%353829554326/1ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4

MS267784329003/0%ضد 5%220108324703/0پایین آورنده چربی خون5

%244398950593/0پایین آورنده چربی خونMS211683384003/0%6ضد 6

%237225944943/0ضد فشارخون7%178811110803/1ضد فشارخون7

%201924538332/0برونکودیالتور8%170207404142/0محرك رشد8

%182828815822/0ایمنوساپرسیو9%159719473312/0ایمنوساپرسیو9

%178981080142/0محرك رشد10%155764333422/0برونکودیالتور10

هزینه که در استان مازندران بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می189هاي جدول شماره داده

درصد و 2/53مجموعاً 93در سال. مشابهند اما جایگاه آنها متفاوت است94و 93در سال گروه 10اند را داشته

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 56در مجموع 94در سال
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94و 93تان مازندران در سال شدگان بیمه سالمت اسگانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه190جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

25047102000هرسپتینضد نئوپالسم173267484961هرسپتینضد نئوپالسم1

11392301000تریپتورلین101352615002تریپتورلین2

10436000000آواستین98362540003سیتوکسی مب3

54259415680انسولینضد دیابت146672833534سفیکسیمآنتی بیوتیک4

9875993500متفورمین94804428265کو آموکسی کالو5

5496635500آکاربوز64827037456آموکسی سیلین6

15249595350سفیکسیمبیوتیکآنتی 303103377787انسولینضد دیابت7

12797265537کو آموکسی کالو74375686198متفورمین8

9446034845آموکسی سیلین43926668519آکاربوز9

ضد التهاب، ضد (مسکنها10
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها631710958610مساالزین
ضد درد، ضدتب

8644374999بودزوناید

8338818557مساالزین455463950011بودزوناید11

5461000015اینفلکسی مب349606947312استامینوفن12

21715032900اینتروفرونMSضد 1724989185013آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون13

5063400000فینگولیمد386394412014جم فیبروزیل14

33563290015سیمواستاتین15
پایین آورنده چربی 1813263840016اینتروفرونMSضد 16

خون
18507297180آتورواستاتین

4662816900جم فیبروزیل303570000017فینگولیمد17

453036300فنوفیبرات1818

7645519660لوزارتان پتاسیمضد فشارخون618881092019لوزارتان پتاسیمضد فشارخون19

3051202384متوپرولول سوکسینات233999234020متوپرولول سوکسینات20

2452894100والسارتان159566847021آملودیپین21

10157637100سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور1462499151422هورمون رشدمحرك رشد22

4506424225سالبوتامول238674890023اوکترئوتاید23

1892123960اسپیروا900000024اکساندرولون24

5996214400مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو506955800025مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو25

2403616272هیدروکورتیزوین233033849926هیدروکورتیزوین26

2106883000تاکرولیموس184063069927متیل پردنیزولون27

14259460014هورمون رشدمحرك رشد941204089128سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور28

3631208000اوکترئوتاید354361852929سالبوتامول29

7440000اکساندرولون86883682430تئوفیلین30

، در گروه تینپسدارو هرنئوپالسمدهد که در گروه داروئی ضد نشان می190هاي جدول شماره داده

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنهادر گروه انسولین،دارو در گروه ضد دیابت ،سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

پایین آورنده چربی خونداروئی گروه، در بودزونایددارو94مساالزین و در سال دارو93در سال ) ضدتب

،لوزارتان پتاسیمگروه داروئی ضد فشارخون دارودر،اینتروفرونو دارMSدارو آتورواستاتین، در گروه ضد 

گروهودر ،مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیوگروههورمون رشد، درگروه داروئی محرك رشد دارو

. ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93و در هر دو سال سالمترول فلوتیکازوندارو برونکودیالتورداروئی 
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان مرکزي در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه191جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

116871250005/161HERCEPTIN
(TRASTUZOMAB) 150 Vial

124740000004/17

2CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

76644000003/392INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

106090750003/55

3INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

50131200002/213FACTOR  VII 1.2 mg -Inj89973000003/01

4CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab41899544201/854INSULINASPART(MIX)100IU/3M
L

65595550002/19

5CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20M
L

36205625001/605INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

49786810001/67

6SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

34892609801/546BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

48300000001/62

7MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

33452000001/487CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

46194013201/55

8FACTOR  VII 1.2 mg -Inj31021500001/378MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

46078880001/54

9INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

30274611001/349ANTI HEMOPHILIC FACTOR
(Factor VIII) 500 U -Inj

40130000001/34

10ATORVASTATINE 20 mg -Tab29876614501/3210FILGRASTIM(GCSF) 300
mcg/ml -inj

39757400001/33

11METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

25148758501/1111INTERFERON    BETA - 1A
(REBIF) 12 miu 44 mcg/0.5ml

39229200041/31

12RECIGEN44MCG/05ML24018000001/0612CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/2
0ML

38065000001/27

13NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

22422009990/9913ANTIHEMOPHILIC
FACTOR(Factor VIII)
VONWILLEBRAND 500 U. -VIAL

37001000001/24

14INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

21604421000/9514SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

36048966001/21

15CELLCEPT-TAB 500MG21380400000/9415ATORVASTATINE 20 mg -Tab32980835021/10

16TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj21227900000/9416METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

30788437801/03

17AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

20991499100/9317BEVACIZUMAB(AVASTIN)
100MCG/4ML VIAL

29624500000/99

18CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab19424976500/8618ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -
Inj

29334900000/98

19FILGRASTIM(GCSF) 600 mcg/ml.
0.5ml -INJ.

19308800000/8519ERYTHROPOIETIN
(EPOETIN) 4000 iu -Inj

28796728000/96

20AMOXICILLIN 500 mg -Cap18365527800/8120CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

28085635000/94

21ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

18289040000/8121AMOXICILLIN 500 mg -Cap26651588000/89

22INSULIN  ISOPHANE (NPH) Beef
100 iu/ml -Inj

17294410000/7622GLATIRAMER ACETATE 20
mg -Inj

24195000020/81

23FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml -
inj

17248400000/7623ETANERCEPT (ENBREL)25mg
Vial

23720000000/79

24IMIGLUCERASE 400 U -Vial17100000000/7624NOVORAPIDFLEXPEN(INSUL
IN ASPART)100 IU / ML 3 ml

23269850000/78

25OMEPRAZOLE 20 mg -Cap17071481640/7525TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj23263000000/78

26LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg -
F. C. Tab

15935177300/7026GLATIRAMER ACETATE
40MG/M SYRINGE

22695000000/76

27ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj14512685000/6427CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

21705600000/73

28IODIXANOL 320 mg/ml (50 ml) -Inj14485611200/6428AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

21674178040/72

29INTERFERON B 1A(REBEIF)
6MIU_22MCG -INJECTION

14334600200/6329IMIGLUCERASE 400 U -Vial20490000000/69

30VALPROATE  SODUIM 200  mg -
EC  Tab

14313419000/6330LOSARTAN  POTASSIUM 25
mg -F. C. Tab

20260823000/68

121452664412جمع مبلغ85574607173جمع مبلغ

40/62درصد از کل هزینه37/81از کل هزینهدرصد 

قلم 30دهد کهنشان میمرکزيترین اقالم داروئی در استان مقایسه پرهزینه191هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 81/37دارو پرهزینه اول این استان 
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قلم داروي 30قلم اول از 22. درصد رسیده است62/40درصدي روبرو شده و به 3شد با ر94میزان در سال 

93در سال . مشابه هستند فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است94و 93این استان در سال پرهزینه

RECIGEN44MCG/05ML ،CELLCEPT-TABداروهاي  500MG،FILGRASTIM(GCSF) 600

mcg/ml. 0.5ml -INJ. ،INSULIN ISOPHANE (NPH) Beef 100 iu/ml –Inj ،OMEPRAZOLE 20 mg

–Cap ،IODIXANOL 320 mg/ml (50 ml) –Inj ،INTERFERON B 1A(REBEIF) 6MIU_22MCG -

INJوVALPROATE SODUIM 200 MG -EC TABبه داروهاي94در سال جاي خود را

BEVACIZUMAB(AVASTIN) 400MCG/16ML VIAL ،ANTI HEMOPHILIC FACTOR  (Factor

VIII) 500 U –Inj ،INTERFERON BETA - 1A (REBIF) 12 miu 44 mcg/0.5ml ،

ANTIHEMOPHILIC FACTOR(Factor VIII)VONWILLEBRAND 500 U –VIAL ،

BEVACIZUMAB(AVASTIN) 100MCG/4ML VIAL ،GLATIRAMER ACETATE 20 mg –Inj ،

ETANERCEPT (ENBREL)25mg Vial وGLATIRAMER ACETATE 40MG/M SYRINGEدادند.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان مرکزي در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه192جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%4896441072516/0ضد نئوپالسم1%4085210559618/0ضد نئوپالسم1

%252398654538/0آنتی بیوتیکMS2293723058410/0%2ضد 2

MS249333445168/0%ضد 3%201403846478/0آنتی بیوتیک3

%228816703817/0ضد دیابت4%157664186496/0ضد دیابت4

%184111125006/0ضد هموفیلی5%123642990555/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها5

%174695744875/0ایمنوساپرسیو6%118997924905/0ایمنوساپرسیو6

%148803731424/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها7%73662634473/0ضد فشارخون7

%93847337513/0ضد فشارخون8%67246547552/0برونکودیالتور8

%80568591442/0برونکودیالتور9%56612302892/0پایین آورنده چربی خون9

%63331529722/0پایین آورنده چربی خون10%41469919991/0محرك کلونی گرانولوسیت10

هزینه را که در استان مرکزي بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می192هاي جدول شماره داده

جاي خود محرك کلونی گرانولوسیتگروه داروئی 93اما در سال .مشابهند94و 93در سال گروه 9اند داشته

61در مجموع 94درصد و در سال60مجموعاً 93در سال.دادضد هموفیلیبه گروه داروئی 94را در سال 

.گروه فوق تعلق گرفته است10وئی استان به درصد هزینه دار
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94و 93شدگان بیمه سالمت استان مرکزي در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه193جدول شماره 
94مبلغ سال 94دارو سال نام 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

13998000000هرسپتینضد نئوپالسم121771250001هرسپتینضد نئوپالسم1

7792450000آواستین40673125002سیتوکسی مب2

3806500000سیتوکسی مب32791765003تریپتورلین3

6160195120سفیکسیمآنتی بیوتیک228697305844اینتروفرونMSضد 4

4065797100کو آموکسی کالو675000005فینگولیمد5

3997281804آزیترومایسین66

24288944516اینتروفرونMSضد 54590702207سفیکسیمآنتی بیوتیک7

644400000فینگولیمد32632663108آزیترومایسین8

27856015009کو آموکسی کالو9
16674805241انسولینضد دیابت1098080420010انسولینضد دیابت10

3677996680متفورمین279223235011متفورمین11

1154756000پیوگلیتازون90596180012پیوگلیتازون12

ضد التهاب، ضد (مسکنها13
درد، ضدتب

79001012500فاکتور ضد هموفیلی165938495013مساالزین

87909599999فاکتور 141043206514دیکلوفناك14

91500500000فاکتور 108290741415استامینوفن15

5854120000مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو556166800016مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو16

4689000002گالتیرامر استات160860000017گالتیرامر استات17

1763098860تاکرولیموس109366540318تاکرولیموس18

ضد التهاب، (مسکنها241700560019لوزارتان پتاسیمضد فشارخون19
ضد درد، ضدتب

1908204000مساالزین

1632147190دیکلوفناك67428530020متوپرولول سوکسینات20

1507583074استامینوفن66188680021آملودیپین21

3029539350لوزارتان پتاسیمضد فشارخون415161447922سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور22

1154070700والسارتان141518892023سالبوتامول23

919615950آملودیپین47463127524تئوفیلین24

4382499099سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور444191288925آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون25

1934580801سالبوتامول82329858026جم فیبروزیل26

594721093تئوفیلین10733814027فنوفیبرات27

پایین آورنده چربی 390759199928فیلگراستیممحرك کلونی گرانولوسیت28
خون

4961686922آتورواستاتین

954443050جم فیبروزیل23940000029پگ فیلگراستیم29

152397900فنوفیبرات3030

در گروه ،تینپسدارو هردهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می193هاي جدول شماره داده
در گروه انسولین،دارو در گروه ضد دیابت ،سفیکسیمها دارو بیوتیکدر گروه آنتی،اینتروفروندارو MSضد 

،مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیودر گروهمساالزین، دارو) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها
، سالمترول فلوتیکازوندارو برونکودیالتورداروئی گروهدر ،لوزارتان پتاسیمگروه داروئی ضد فشارخون دارو

ترین دارو بوده پرهزینه94و 93ر دو سال و در هآتورواستاتیندارو پایین آورنده چربی خونداروئی گروهدر 
به 94جاي خود را در سال فیلگراستیمبا دارو کلونی گرانولوسیتداروئی محرك گروه93اما در سال . است

.داد7فاکتور گروه داروئی ضد هموفیلی با دارو 
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94و 93سازمان بیمه سالمت در استان هرمزگان در سال شدگان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه194جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1EXJADE® (DEFERASIROX) 500
mg Tab

39229100002/301trastuzomab(Herceptin)440mg-vial81520000003/42

2CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

35012039002/052CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20M
L

71644120003/01

3CELLCEPT-TAB 500MG33770160001/983DEFEROXAMINE  MESYLATE 500
mg -Inj

70077520002/94

4CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20
ML

32343760001/894INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

58986700002/47

5MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

28460320001/675MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

56673226002/38

6INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

27360000001/606INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML53041600002/23

7trastuzomab(Herceptin)440mg-vial26628000001/567NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

50718200002/13

8INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

24882300001/468BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

46920000001/97

9ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj23680870001/399INFLIXIMAB INJ 100MG43307000001/82

10ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

23565920001/3810EVEROLIMUS 5mg tab41607000001/75

11CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

20884500001/2211CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab37524520001/57

12PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

20691000001/2112ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj36673500001/54

13AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

20293614001/1913PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

29936600001/26

14NOVORAPID
FLEXPEN(INSULIN ASPART)100
IU / ML 3 ml

18430000001/0814ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

25438210001/07

15HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

17790000001/0415EXJADE® (DEFERASIROX) 500
mg Tab

25370400001/06

16HERCEPTIN® (TRASTUZOMAB)
Vial 440

17492000001/0216CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab23623828500/99

17CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

16982742000/9917FACTOR  VII 1.2 mg -Inj22999000000/96

18PEGINTERFERON  ALFA-2A 180
mcg/ml -Inj

16417500000/9618AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

21877797000/92

19ATORVASTATINE 20 mg -Tab16351724850/9619BEVACIZUMAB(AVASTIN)
100MCG/4ML VIAL

20996500000/88

20RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial16292500000/9520CALCIUM  FORTE -Eff  Tab20130863920/84

21SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

16127000000/9421INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

20129200000/84

22FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml
-inj

15534400000/9122DOCETAXEL 80 mg -Infu19082000000/80

23CEPHALEXIN 500 mg -Cap14551990000/8523ATORVASTATINE 20 mg -Tab19050940500/80

24INFLIXIMAB INJ 100MG14141000000/8324CEPHALEXIN 500 mg -Cap18167116000/76

25ERYTHROPOIETIN)EPOETIN)
2000 iu -Inj

13530464000/7925RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial18060000000/76

26NORDILET 5MG/1.5ML12926000000/7626ANTI HEMOPHILIC FACTOR
(Factor VIII) 500 U -Inj

17313000000/73

27ZOMETA  (ZOLEDRONIC ACID)
4 MG Inj Powder, for Solution

12739625000/7527ANTIHEMOPHILIC FACTOR(Factor
VIII)VONWILLEBRAND 500 U. -VIAL

17120000000/72

28AMOXICILLIN 500 mg -Cap12435722000/7328AMOXICILLIN 500 mg -Cap17008976200/71

29BORTEZOMIB 3.5MG -Inj12161745000/7129GEMCITABINE    (GEMZAR) 1 g -
Inj

16877000000/71

30ERBITUX ®  (CETUXIMAB) 5
mg/ml (20 ml) Vial

12010000000/7030BORTEZOMIB 3.5MG -Inj16440000000/69

101831481812جمع مبلغ61271599585جمع مبلغ

42/72درصد از کل هزینه35/89درصد از کل هزینه

30دهد کهترین اقالم داروئی در استان هرمزگان نشان میمقایسه پرهزینه194هاي جدول شماره داده

اند را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 89/35قلم دارو پرهزینه اول این استان 
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قلم داروي 30قلم از 19.درصد رسیده است72/42درصدي روبرو شده و به 7با رشد 94این میزان در سال 

93در سال . مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است94و 93این استان در سال پرهزینه

CELLCEPT-TABاروهاي د 500MG ،CINNOVEX® (INTERFERON  BETA - 1A) 30MCG ،

HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150Vial ،HERCEPTIN® (TRASTUZOMAB) Vial 440 ،

PEGINTERFERON  ALFA-2A 180 mcg/ml –Inj ،SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen (Inj) ،

FILGRASTIM(GCSF) 300 mcg/ml –inj ،(EPOETIN) 2000 iu–InjERYTHROPOIETIN ،

NORDILET 5MG/1.5ML ،ZOMETA  (ZOLEDRONIC ACID) 4 MG Inj Powder, for Solutionو

ERBITUX ®  (CETUXIMAB) 5 mg/ml (20 ml) Vial به94جاي خود را در سالDEFEROXAMINE

MESYLATE 500 mg –Inj ،BEVACIZUMAB(AVASTIN) 400MCG/16ML VIAL ،

EVEROLIMUS 5mg tab ،FACTOR VII 1.2 mg –Inj،BEVACIZUMAB(AVASTIN)

100MCG/4ML VIAL ،CALCIUM FORTE -Eff Tab،INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6

MIU (30 MCG) –INJ ،DOCETAXEL 80 mg –Infu،ANTI HEMOPHILIC FACTOR (Factor VIII)

500 U –Inj ،ANTIHEMOPHILIC FACTOR(Factor VIII)VONWILLEBRAND 500 U –VIALو

GEMCITABINE (GEMZAR) 1 g -Injدادند.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان هرمزگان در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه195جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%4653276962019/0ضد نئوپالسم1%3330376725019/0ضد نئوپالسم1

%229058166319/0آنتی بیوتیک2%1839319746210/0آنتی بیوتیک2

%205045944008/0ضد دیابت3%130864122527/0ضد دیابت3

%194704889188/0ایمنوساپرسیو4%120526419917/1ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4

%164737461706/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها5%106821194996/0ایمنوساپرسیو5

%113197600004/0دفع کننده آهنMS79454670004/0%6ضد 6

MS84245440003/0%ضد 7%68171667563/0دفع کننده آهن7

%65594000002/0ضد هموفیلی8%41560864002/0ضد کم خونی8

%45592157301/0ضد فشارخون9%37517176502/0ضد انعقاد خون9

%45294570001/0ضد کم خونی10%36854200002/0محرك کلونی گرانولوسیت10

هزینه که در استان هرمزگان بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می195هاي جدول شماره داده

هاي داروئی گروه93اما در سال .مشابهند ولی جایگاه آنها متفاوت است94و 93در سال گروه 8اند را داشته

ضد و ضد هموفیلیهاي داروئی به گروه94جاي خود را در سال محرك کلونی گرانولوسیتوضد انعقاد خون
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10درصد هزینه داروئی استان به 61در مجموع 94درصد و در سال1/62مجموعاً 93در سال.دادفشارخون

.گروه فوق تعلق گرفته است

و 93شدگان بیمه سالمت استان هرمزگان در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه196جدول شماره 
94

94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93داروئی سال گروه ردیف

9670000000هرسپتینضد نئوپالسم69082704801هرسپتینضد نئوپالسم1

8142840000سیتوکسی مب61727775002سیتوکسی مب2

6791650000آواستین21229810003تریپتورلین3

5757352900سفیکسیمآنتی بیوتیک53145391004سفیکسیمآنتی بیوتیک4

4185772700کو آموکسی کالو30320265625آزیترومایسین5

3952891100آزیترومایسین30203570006کو آموکسی کالو6

17937293000انسولینضد دیابت111338235127انسولینضد دیابت7

1578432400متفورمین11978918408متفورمین8

277030000پیوگلیتازون2223099009گلی بنکالمید9

ضد التهاب، ضد (مسکنها10
درد، ضدتب

6528270600مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو237930000010اینفلکسی مب

4256400000اورولیموس187531446911مساالزین11

2238576388تاکرولیموس132937589012استامینوفن12

ضد التهاب، (مسکنها644538660013مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو13
ضد درد، ضدتب

4495799999اینفلکسی مب

1913121909استامینوفن111134199914تاکرولیموس14

1826555100مساالزین86603900015سیکلوسپورین15

7434052000دفرکسامیندفع کننده آهن728396699916اینتروفرونMSضد 16

3605782000دفرازیروکس66150000017فینگولیمد17

279926000دفریپرون1818

7398543999اینتروفرونMSضد 547296500019دفرازیروکسدفع کننده آهن19

1025999999فینگولیمد134420175620دفرکسامین20

2121
83616000000فاکتور ضد هموفیلی415608640022اریتروپویتینضد کم خونی22

72299900000فاکتور 2323

9396000000فاکتور 2424

1147463590لوزارتان پتاسیمضد فشارخون351878700025انوکساپارینضد انعقاد خون25

685970900والسارتان16493600026هپارین سدیم26

559689250آملودیپین6796465027وارفارین سدیم27

4529457000اریتروپویتینضد کم خونی206910000028پگ فیلگراستیممحرك کلونی گرانولوسیت28

161632000029فیلگراستیم29
3030

، در گروه تینپسدارو هردهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می196هاي جدول شماره داده

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنهادر گروه انسولین،دارو در گروه ضد دیابت ،سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

دارو MSدر گروه ضد ،مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیودر گروهمب، اینفلکسیدارو) ضدتب
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دارو دفرکسامین، در 94و در سال دفرازیروکسدارو 93داروئی دفع کننده آهن در سال گروهدر ،اینتروفرون

اما در سال . ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93اریتروپویتین در هر دو سال دارو داروئی ضد کم خونی گروه

د خون با دارو انوکساپارین جاي خود را در ضد انعقاوهورمون رشدبا دارو اي داروئی محرك رشدههگرو93

.دادند8با دارو فاکتور ضد هموفیلیو لوزارتان پتاسیمهاي داروئی ضد فشارخون با داروگروهبه94سال 
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان همدان در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه197جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

97806100002/601PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

200637000003/90

2FILGRASTIM(GCSF) 600 mcg/ml.
0.5ml -INJ.

79340800002/112INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

128962950002/50

3trastuzomab(Herceptin)440mg-vial69665000001/853HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

108320000002/10

4SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

67493996001/804trastuzomab(Herceptin)440mg-vial108200000002/10

5PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

66519000001/775ANTI HEMOPHILIC FACTOR
(Factor VIII) 500 U -Inj

106477000002/07

6CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

66021200001/766BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

89700000001/74

7CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab65494946951/747INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

80460210121/56

8HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

60520000001/618INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

76434420001/48

9SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

56207000001/509CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab72033311411/40

10BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

50463400001/3410ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj69642270001/35

11MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

48080370001/2811INFLIXIMAB INJ 100MG63119000001/23

12INSULIN
ASPART(MIX)100IU/3ML

45283557151/2012MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

61574308001/20

13INFLIXIMAB INJ 100MG43150000001/1513CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20M
L

58705000001/14

14SOMATROPIN (OR
BIOSYNTHESIS) 4 u -Inj

39726050001/0614SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

57554664011/12

15BEVACIZUMAB(AVASTIN)
100MCG/4ML VIAL

39444630001/0515AMOXICILLIN 500 mg -Cap54042108991/05

16TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj39024320001/0416NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

48217150000/94

17INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

38302279981/0217TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj46806200000/91

18CELLCEPT-TAB 500MG37742000001/0018CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

46136300000/90

19NATALIZUMAB 300 MG/ ML -
AMP

37399880000/9919SOMATROPIN 10mg/1.5ml -Pen
(Inj)

44875000000/87

20ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj36920191430/9820BEVACIZUMAB(AVASTIN)
100MCG/4ML VIAL

44445000000/86

21AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

36461462440/9721CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab43279440400/84

22AMOXICILLIN 500 mg -Cap35020135000/9322SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

43143000000/84

23PEGINTERFERON  ALFA-2A 180
mcg/ml -Inj

31082100000/8323INTERFERON    BETA - 1B
(actoferon) 8miu -Inj

42613200000/83

24ATORVASTATINE 20 mg -Tab29512116500/7824BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

42450740000/82

25CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab28785031500/7725AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

39107750970/76

26BUDESONIDE/FORMOTEROL
320/9MCG -Inhaler

27445203000/7326INTERFERON    BETA - 1A
(REBIF) 12 miu 44 mcg/0.5ml

36922500000/72

27METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

25723885740/6827IODIXANOL 320 MG/ML (50 ML) –
INJ

36412260000/71

28FACTOR  VII 1.2 mg -Inj25354500000/6728PEGINTERFERON  ALFA-2A 180
mcg/ml -Inj

36376400000/71

29INTERFERON    BETA - 1B
(actoferon) 8miu -Inj

24970600000/6629ATORVASTATINE 20 mg -Tab35941206930/70

30CEPHALEXIN 500 mg -Cap23754318960/6330NATALIZUMAB 300MG/ ML -AMP35640000000/69

195,822,839,083جمع مبلغ137,271,407,465جمع مبلغ

38/03درصد از کل هزینه36/51از کل هزینهدرصد 
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قلم 30دهد کهترین اقالم داروئی در استان همدان نشان میمقایسه پرهزینه197هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 51/36دارو پرهزینه اول این استان 

قلم داروي 30قلم از 24.درصد رسیده است03/38درصدي روبرو شده و به 2شد با ر94میزان در سال 

93در سال . مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است94و 93این استان در سال هزینه اولپر

FILGRASTIM(GCSF)داروهاي 600 mcg/ml. 0.5ml –INJ،SOMATROPIN (OR BIOSYNTHESIS)

4 u –Inj،CELLCEPT-TAB 500MG ،METFORMIN HCL 500 mg -FC Tab،FACTOR  VII 1.2mg

–Inj وCEPHALEXIN 500 MG –CAP به داروهاي94جاي خود را در سالANTI HEMOPHILIC

FACTOR (Factor VIII) 500 U –Inj ،CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML ،NOVORAPID

FLEXPEN(INSULIN ASPART)100 IU / ML 3 ml ،SOMATROPIN 10mg/1.5ml -Pen (Inj)،

INTERFERON BETA -1A (REBIF) 12 miu 44 mcg/0.5mlوIODIXANOL 320 MG/ML (50 ML)

–INJدادند.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان همدان در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه198جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93گروه دارویی سال ترین پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
%9174259980317/0ضد نئوپالسم1%6945270102418/0ضد نئوپالسم1

%485063062129/0آنتی بیوتیک2%3816763274410/0آنتی بیوتیک2

MS384399699997/0%ضد MS335483670008/0%3ضد 3

%345409565566/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4%259366208566/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4

%298813086095/0ضد دیابت5%202497307825/0ضد دیابت5

%285950725275/0ایمنوساپرسیو6%198518694525/0ایمنوساپرسیو6

%221076460004/0محرك کلونی گرانولوسیت7%166504300004/0محرك کلونی گرانولوسیت7

%198590600003/0ضد هموفیلی8%135202880003/0محرك رشد8

%137362269992/0محرك رشد9%103800490302/0برونکودیالتور9

%112044042212/0برونکودیالتور10%75615852342/0ضد فشارخون10

هزینه را که در استان همدان بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می198هاي جدول شماره داده

ضد گروه داروئی 93اما در سال .مشابهند ولی جایگاه آنها متفاوت است94و 93در سال گروه 9اند داشته

درصد و در 63مجموعاً 93در سال.به گروه داروئی ضد هموفیلی داد94جاي خود را در سال فشارخون

.گروه فوق تعلق گرفته است10درصد هزینه داروئی استان به 64در مجموع 94سال
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94و 93شدگان بیمه سالمت استان همدان در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه199جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

21652000000هرسپتینضد نئوپالسم130705000001هرسپتینضد نئوپالسم1

13414500000آواستین96828030002آواستین2

6222392001تریپتورلین58104259773تریپتورلین3

9817080941سفیکسیمآنتی بیوتیک87950351954سفیکسیمآنتی بیوتیک4

7026011980کو آموکسی کالو54044383445آزیترومایسین5

6743986619آزیترومایسین47233836206کو آموکسی کالو6

32556670000اینتروفرونMSضد 285798790007اینتروفرونMSضد 7

3564000000ناتالیزومب12285000008فینگولیمد8

2319300000فینگولیمد99

ضد التهاب، ضد (مسکنها10
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها431500000010اینفلکسی مب
ضد درد، ضدتب

6311900000اینفلکسی مب

4773973000بودزوناید359178220011بودزوناید11

3994124509مساالزین282683968012مساالزین12

24129546012انسولینضد دیابت1599338953713انسولینضد دیابت13

3537807630متفورمین259173657414متفورمین14

751816800گلیکالزید52011489015گلیکالزید15

9298426800مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو866638699916مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو16

5105550000گالتیرامر استات218192659917سیکلوسپورین17

4354740400سیکلوسپورین211018899918تاکرولیموس18

محرك کلونی 999853000019فیلگراستیممحرك کلونی گرانولوسیت19
گرانولوسیت

20063699999پگ فیلگراستیم

2043946000فیلگراستیم665190000020پگ فیلگراستیم20

2121
814221760000فاکتور ضد هموفیلی1187840500022هورمون رشدمحرك رشد22

73553400000فاکتور 164188299923اوکترئوتاید23

91768000000فاکتور 2424

12351935000هورمون رشدمحرك رشد715121199925سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور25

1384256000اوکترئوتاید152265824126سالبوتامول26

36000اکساندرولون65660734227تئوفیلین27

6268449151سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور187580519428لوزارتان پتاسیمضد فشارخون28

2202361970سالبوتامول92085116029متوپرولول سوکسینات29

852023521ایپراتروپیوم82845495030آملودیپین30

، در گروه تینپسدارو هردهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می199هاي جدول شماره داده

ضد التهاب، ضد درد، (مسکنهادر گروه ،اینتروفروندارو MSدر گروه ضد ،سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

مایکوفنوالت ها دارو ایمنوساپرسیودر گروهانسولین،دارو در گروه ضد دیابت ،مباینفلکسیدارو) ضدتب

دارو پگ 94دارو فیلگراستیم و در سال 93داروئی محرك کلونی گرانولوسیت در سال گروهدر ،موفتیل

سالمترول دارو برونکودیالتورداروئی گروهو در هورمون رشدبا دارو داروئی محرك رشدگروهفیلگراستیم، 
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گروه داروئی ضد فشارخون 93ال اما در س. ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال فلوتیکازون

.داد8به گروه داروئی ضد هموفیلی با دارو فاکتور 94جاي خود را در سال لوزارتان پتاسیمبا دارو

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در استان یزد در سال ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه200جدول شماره 

ف
93مبلغ سال 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

ف
94مبلغ سال 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردی

صد
در

1NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

111910950084/231INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML145783900004/34

2INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML106957180004/042NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

121768850043/63

3INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

62448660032/363INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

111894250083/33

4FACTOR  VII 1.2 mg -Inj49285000001/864FACTOR  VII 1.2 mg -Inj68561000002/04

5SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

40051420001/515LARONIDAS 100IU/ML 5ML Vial58156000001/73

6METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

34093818501/296INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

46384950001/38

7ATORVASTATINE 20 mg -Tab33482338501/277METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

44200331001/32

8CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

31899840001/218SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

39798490001/19

9LARONIDAS 100IU/ML 5ML Vial27616000001/049AVASTIN® (BEVASIZUMAB)
400MG/16ML Vial

38880000001/16

10trastuzomab(Herceptin)440mg-vial26969990001/0210ATORVASTATINE 20 mg -Tab38594065501/15

11LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN
GLARGINE  ) 300IU/3ML Inj

26374950001/0011CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

35505558001/06

12TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj26355105001/0012SUNITI SUTENT® (SUNITINIB
MALATE) 50MG Cap

31754167160/95

13ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

26150360000/9913ANTI HEMOPHILIC FACTOR
(Factor VIII) 500 U -Inj

30853000000/92

14GLATIRAMER ACETATE 20 mg
-Inj

25368000000/9614BEVACIZUMAB(AVASTIN)
100MCG/4ML VIAL

29791000000/89

15INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

25299800000/9615ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj29434480000/88

16MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

24830460000/9416LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg
-F. C. Tab

28897408500/86

17LOSARTAN  POTASSIUM 25  mg
-F. C. Tab

24528252000/9317TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj27125280000/81

18CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

23633400000/8918RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial27090000000/81

19RITUXIMAB 100 mg/10 ml Vial21640500000/8219PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

26965000000/80

20AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

19935175990/7520CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

26348121400/79

21OXALIPLATINE (ELOXATIN)
100 mg -Inj

19836540000/7521MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

25970024000/77

22RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial19726999990/7522INFLIXIMAB INJ 100MG25527000000/76

23NORDILET 5MG/1.5ML19416000000/7323GALSULFASE 1MG/ML vial25500000000/76

24ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj19231160000/7324KARMA HMG® (MENOTROPIN)
75IU VIAL

24944851080/74

25INFLIXIMAB INJ 100MG19093000000/7225GLATIRAMER ACETATE
40MG/M SYRINGE

23904000000/71

26CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

19081948990/7226NORDILET 5MG/1.5ML23015000000/69

27BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

18079735000/6827FOLLITROPE® (FOLITROPIN )
75 IU Vial

22647610000/67

28Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap17955000000/6828Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap22455000000/67

29BORTEZOMIB 3.5MG -Inj17868470000/6829CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20
ML

22088280000/66

30HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

17774069200/6730AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

21082650000/63

120,480,711,677جمع مبلغ95689412328جمع مبلغ

35/90درصد از کل هزینه36/15درصد از کل هزینه
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قلم 30دهد کهترین اقالم داروئی در استان یزد نشان میمقایسه پرهزینه200هاي جدول شماره داده

اند این را به خود اختصاص داده93درصد کل هزینه داروئی استان در سال 15/36دارو پرهزینه اول این استان 

قلم داروي 30قلم از 20. درصد رسیده است10/37درصدي روبرو شده و به 1با رشد 94میزان در سال 

93در سال. مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت است94و 93این استان در سال اول هزینهپر

trastuzomab(Herceptin)440mg-vial،LANTUS SOLOSTAR® (INSULIN GLARGINE)داروهاي

300IU/3ML Inj ،ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000 iu –Inj،GLATIRAMER ACETATE 20

mg –Inj ،CINNOVEX® (INTERFERON BETA - 1A) 30MCG،RITUXIMAB 100 mg/10 ml

Vial ،OXALIPLATINE (ELOXATIN) 100mg–Inj،BEVACIZUMAB(AVASTIN)

400MCG/16ML VIAL ،BORTEZOMIB 3.5MG –InjوHERCEPTIN (TRASTUZOMAB)

150Vial به داروهاي94جاي خود را در سالAVASTIN® (BEVASIZUMAB) 400MG/16ML Vial ،

SUNITI SUTENT® (SUNITINIB MALATE) 50MG Cap ،ANTI HEMOPHILIC FACTOR

(Factor VIII) 500 U –Inj ،BEVACIZUMAB(AVASTIN) 100MCG/4ML VIAL ،

PEGFILGRASTIM (PEGagen) 6MG/0.6ML Inj ،GALSULFASE 1MG/ML vial ،KARMA

HMG® (MENOTROPIN) 75IU VIAL ،GLATIRAMER ACETATE 40MG/M SYRINGE ،

FOLLITROPE® (FOLITROPIN ) 75 IU VialوCETUXIMAB (ERBITUX)5MG/ML, 20MLدادند.

94و 93شدگان بیمه سالمت استان یزد در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه201جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

هزینهکل 
%6758957748520/0ضد نئوپالسم1%5736849358621/0ضد نئوپالسم1

%5098707942215/0ضد دیابت2%4061289251115/0ضد دیابت2

%220776591706/0آنتی بیوتیک3%180128234666/0آنتی بیوتیک3

%160756214574/0التهاب، ضد درد، ضدتبضد (مسکنها4%129340661844/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها4

%135586787294/0ایمنوساپرسیوMS111704880004/0%5ضد 5

MS122618330003/0%ضد 6%93225982813/0ایمنوساپرسیو6

%106854000003/0ضد هموفیلی7%78835901452/0ضد فشارخون7

%100820370263/0فشارخونضد 8%72593620692/0برونکودیالتور8

%83790641272/0برونکودیالتور9%61141000002/0ضد هموفیلی9

%66099865051/0محرك تخمک گذاري10%55492791002/1پایین آورنده چربی خون10

هزینه را که در استان یزد بیشترینگروه داروئی 10از دهد که نشان می201هاي جدول شماره داده

گروه داروئی 93اما در سال .مشابهند ولی جایگاه آنها متفاوت است94و 93در سال گروه 9اند داشته
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مجموعاً 93در سال.دادگذاريمحرك تخمکبه گروه داروئی 94جاي خود را در سال آورنده چربی خونپایین

.گروه فوق تعلق گرفته است10به درصد هزینه داروئی استان61در مجموع 94درصد و در سال 1/61

94و 93شدگان بیمه سالمت استان یزد در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه202جدول شماره 
94مبلغ سال 94نام دارو سال 94گروه دارویی سال ردیف93مبلغ سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

8665100000آواستینضد نئوپالسم69023500001ریتوکسیمبضد نئوپالسم1

7069890000ریتوکسیمب60211559202هرسپتین2

6037865500داستاکسل47415834993داستاکسل3

42185891913انسولینضد دیابت337215220114انسولینضد دیابت4

4852720950متفورمین36753454505متفورمین5

1527524700آکاربوز12176141406آکاربوز6

4813523700سفیکسیمآنتی بیوتیک42691108007سفیکسیمآنتی بیوتیک7

3876448298کو آموکسی کالو28928759008آزیترومایسین8

3443078000آزیترومایسین27594520809کو آموکسی کالو9

ضد التهاب، ضد (مسکنها10
درد، ضدتب

ضد التهاب، (مسکنها190930000010اینفلکسی مب
ضد درد، ضدتب

2552700000اینفلکسی مب

2170614000بودزوناید144984749911بودزوناید11

1488501150استامینوفن131612399912فلوتیکازون12

4152552400مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو937498800013اینتروفرونMSضد 13

3540625000گالتیرامر استات179550000014فینگولیمد14

1957439900سیکلوسپورین1515

9950332999اینتروفرونMSضد 413762700216مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو16

2245500000فینگولیمد253680000017گالتیرامر استات17

66000000ناتالیزومب108475710018سیکلوسپورین18

76856100000فاکتور ضد هموفیلی279499095019لوزارتان پتاسیمضد فشارخون19

83795499999فاکتور 92233288020والسارتان20

933800000فاکتور 74103675021آملودیپین21

3343707810لوزارتان پتاسیمضد فشارخون533152200022سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور22

1730873400والسارتان118219169023سالبوتامول23

955012650آملودیپین35930462024تئوفیلین24

5463532000سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور7581270000025فاکتور ضد هموفیلی25

1509563588سالبوتامول829649999926فاکتور 26

618645000اسپیروا9490000027فاکتور 27

3726369005فولیتروپین آلفامحرك تخمک گذاري450912625028آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون28

2121572000سی جیهاش 59474440029جم فیبروزیل29

639764000یوروفولی تروپین16283910030فنوفیبرات30

دارو 93در سال دهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسمنشان می202هاي جدول شماره داده
ها دارو بیوتیکدر گروه آنتیانسولین،دارو در گروه ضد دیابت دارو آواستین، 94ودر سال ریتوکسیمب

دارو MSمب، در گروه ضد اینفلکسیدارو) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهادر گروه ، سفیکسیم
لوزارتان گروه داروئی ضد فشارخون دارو،مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیودر گروه،اینتروفرون

هموفیلی دارو فاکتور داروئی ضدگروهدر ،سالمترول فلوتیکازوندارو برونکودیالتورداروئی گروه، در پتاسیم
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پایین آورنده چربی خونداروئی گروه93اما در سال . ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال 7
.دادفولیتروپین آلفابا داروگذاريمحرك تخمکبه گروه داروئی 94جاي خود را در سال آتورواستاتینبا دارو 

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سطح کشور در سال اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین پرهزینه203جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین اقالم دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از کل 94مبلغ سال 94ترین اقالم دارویی سال پرهزینهردیف

هزینه

1HERCEPTIN (TRASTUZOMAB)
150 Vial

3527172059221/991HERCEPTIN
(TRASTUZOMAB) 150 Vial

4928538666302/17

2CEFIXIME 400 mg -Scored  FC
Tab

3004046441611/702INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

4451017848551/96

3INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

2798085090001/583INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30 MCG) -INJ

4212095940161/86

4trastuzomab(Herceptin)440mg-vial2438743621661/384BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

4209646500001/86

5SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen
(Inj)

2090833720611/185INSULIN ASPART(MIX)
100IU/3ML

4099436810861/81

6SALMETEROL/FLUTICASONE
25/250 mic -Inhaler

2060747565111/166trastuzomab(Herceptin)440mg-
vial

4048160160511/79

7INSULIN ASPART(MIX)
100IU/3ML

2053643219971/167CEFIXIME 400 mg -Scored
FC  Tab

3331606492421/47

8INSULIN GLARGIN (LANTUS
SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML

2032088307091/158SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -
Pen  (Inj)

2904885403321/28

9NOVORAPID FLEXPEN
(INSULIN ASPART)100 IU / ML 3 ml

2005180638091/139CETUXIMAB(ERBITUX)5M
G/20ML

2558436140011/13

10CELLCEPT-TAB 500MG1954140349721/1010INFLIXIMAB INJ 100MG2524948200351/11

11ATORVASTATINE 20 mg -Tab1952400102501/1011NOVORAPID FLEXPEN
(INSULIN ASPART)100 IU / ML 3 ml

2414132428821/06

12FACTOR  VII 1.2 mg -Inj1731335975140/9812MYCOPHENOLATE
MOFETIL 500mg -tab

2314636663251/02

13MYCOPHENOLATE  MOFETIL
500mg -tab

1723046067640/9713ANTI HEMOPHILIC
FACTOR (Factor VIII) 500 U -Inj

2201913054840/97

14CINNOVEX® (INTERFERON
BETA - 1A) 30MCG

1697090800000/9614ENOXAPARINE 40 mg/0.4
ml -Inj

2196329135770/97

15INFLIXIMAB INJ 100MG1669289734500/9415ATORVASTATINE 20 mg -
Tab

2150495938840/95

16METFORMIN  HCL 500 mg -FC
Tab

1621286504690/9116SALMETEROL/FLUTICASO
NE 25/250 mic -Inhaler

2131501635280/94

17BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL

1545220417700/8717CO-AMOXICLAV 625 mg -
FC  Tab

2123014346540/94

18ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN)
4000 iu -Inj

1512210643970/8518AMOXICILLIN 500 mg -Cap2113315865330/93

19CO-AMOXICLAV 625 mg -FC
Tab

1509427110360/8519DEFEROXAMINE
MESYLATE 500 mg -Inj

2075708167310/92

20AZITHROMYCIN  (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

1486360105040/8420METFORMIN  HCL 500 mg -
FC  Tab

2055247861420/91

21AMOXICILLIN 500 mg -Cap1466514998520/8321ERYTHROPOIETIN
(EPOETIN) 4000 iu -Inj

1858260934620/82

22TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj1372503004410/7722TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj1784832165020/79

23CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20
ML

1358451825000/7723PEGFILGRASTIM (PEGagen)
6MG/0.6ML Inj

1703815440010/75

24INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ1307456728740/7424FACTOR  VII 1.2 mg -Inj1660654850950/73

25ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj1286230018960/7325RITUXIMAB 500 mg/50 ml-
Vial

1612660500000/71

26DEFEROXAMINE  MESYLATE
500 mg -Inj

1183309250650/6726AZITHROMYCIN (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

1591644085270/70

27CEPHALEXIN 500 mg -Cap1097931858640/6227BUDESONIDE/FORMOTER
OL 320/9MCG -Inhaler

1557908884370/69

28NORDILET 5MG/1.5ML1053403900370/5928GLATIRAMER ACETATE
40MG/M SYRINGE

1552089300000/68

29RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial1047928850020/5929DOCETAXEL 80 mg -Infu1541254504280/68

30OMEPRAZOLE 20 mg -Cap1036099113790/5830IMIGLUCERASE 400 U -Vial1506306320960/66

7541449424536جمع مبلغ5262217802372جمع مبلغ

33/26از کل هزینهدرصد29/70درصد از کل هزینه
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قلم دارو 30دهد کهترین اقالم داروئی در کشور نشان میمقایسه پرهزینه203هاي جدول شماره داده

درصد کل هزینه داروئی بیمه سالمت 70/29پرهزینه اول تجویز شده در دفاتر درمانی بیمه سالمت کشور جمعاً 

26/33درصدي روبرو شده و به 3با رشد 94یزان در سال اند این مرا به خود اختصاص داده93کشور در سال 

مشابه هستند و فقط جایگاه 94و 93در سال کشور پرهزینه اولقلم داروي 30قلم از 24. درصد رسیده است

.متفاوت استآنها از نظر رتبه 

درصد 67/1ها هزینه بودند طبق دادهسومین قلم پر93نکته مهم این است که کدهاي نامشخص در سال 

.نام دارو آنها مشخص نسیت93هاي داروئی سال کل هزینه
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سطح کشور در سال ترین داروي تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه204جدول شماره 
درصد از 93مبلغ سال 93ترین اقالم دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین اقالم دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه
12696906877795/60انسولین11527267148836/501اینتروفرون1

12046644043675/31اینتروفرون8502456255284/802انسولین2

9269268826804/09هرسپتین7019091125583/963هرسپتین3

5457369500032/41آواستین4205758573242/374سفیکسیم4

4743488687542/09سفیکسیم4052751638142/295هورمون رشد5

4577363008222/02هورمون رشد3779905504362/136مایکوفنوالت موفتیل6

83689316250591/63فاکتور 3148879387961/787آواستین7

3515857463861/55مایکوفنوالت موفتیل2974045043401/688آتورواستاتین8

3308731694421/46آتورواستاتین2636783585091/499سیتوکسی مب9

3304351873241/46انوکساپارین2635088593181/4910تریپتورلین10

3302631092851/46کو آموکسی کالو2545837090381/4411اریتروپویتین11

3039162460021/34سیتوکسی مب2415274783411/3612سالمترول فلوتیکازون12

2959971936731/31اریتروپویتین2341992418021/3213کو آموکسی کالو13

2843885344771/25آزیترومایسین2279132301881/2914آزیترومایسین14

2558671645761/13سالمترول فلوتیکازون2279021649951/2915داستاکسل15

2537317982531/12آموکسی سیلین2158182349821/2216ریتوکسیمب16

2536251200341/12اینفلکسی مب2105672889161/1917انوکساپارین17

2532283286061/12تریپتورلین2006044036411/1318فیلگراستیم18

2409056291001/06گالتیرامر استات1908435734731/0819اینفلکسی مب19

2260511612771/00داستاکسل71809476178271/0220فاکتور 20

2206669769120/97متفورمین1785126764651/0121اکسالیپالتین21

2156661284990/95ریتوکسیمب1750982533830/9922آموکسی سیلین22

2075708167310/92دفرکسامین1690651623850/9523متفورمین23

1945602440010/86پگ فیلگراستیم1566987367110/8824گاباپنتین24

1785259222620/79گاباپنتین1311735527010/7425بورتزومیب25

1762795400500/78بودزوناید1304103123140/7426لوزارتان پتاسیم26

71670067885950/74فاکتور 1257328491890/7127مساالزین27

1657316459060/73مساالزین1234338030340/7028سفالکسین28

1614044155950/71تاکرولیموس1230424312290/6929تاکرولیموس29

1598523491500/70لوزارتان پتاسیم1229950829060/6930لپکلی تاکس30

10806168935600جمع مبلغ8669272489026جمع مبلغ

47/66درصد از کل هزینه48/92درصد از کل هزینه

مجموعاً 93قلم دارو اول پرهزینه کشور در سال 30دهد کهنشان می204هاي جدول شماره داده

هاي داروئی سازمان بیمه سالمت درصد کل هزینه66/47درصد 1با کاهش تقریبی 94درصد و در سال 92/48

سه 94و 93دو سال در هاهرسپتینها و انسولینها، اینتروفروندر این میان . اندکشور را به خود اختصاص داده
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درصد و در 26/15جمعاً 93در سال سازمان بیمه سالمت کشور هستند کهپرهزینه اقالم داروئیدارو اول و 

. اندهاي سازمان بیمه سالمت را به خود اختصاص دادهدرصد هزینه15مجموعاً 94سال 

کدهاي ناشناس به عنوان هفتمین گروه پرهزینه مطرح شده است با 93نکته قابل توجه اینکه در سال 

عهد سازمان قرار گرفتند کدهاي مذکور براي مدتی کوتاهی در ت93توجه به اینکه برندهاي داروئی در سال 

67/1دهد که نشان میهاداده. سیستم اسناد پزشکی قابل شناسائی نبوده و به عنوان کد ناشناس مطرح شده است

براي سیستم یکپارچه اسناد پزشکی قابل شناسایی 93درصد کل هزینه هاي داروئی سازمان بیمه سالمت در سال 

. نبوده است
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94و 93قلم داروي پرهزینه اول استانها در سطح کشور در سال 30ترین اقالم داروئی در تکرار پرهزینه205ول شماره جد
تعداد 93اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردیف

استانها
93سال 

تعداد 94اقالم دارویی سال ترینپرهزینهردیف
استانها

94سال 
1CEFIXIME 400 mg -Scored  FC Tab311CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab31

2ATORVASTATINE 20 mg -Tab312CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab30

3METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab303INSULIN GLARGIN (LANTUS SLOSTAR)
PEN- 300IN/3ML

30

4CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab294INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML29

5AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE) 250 mg -
Cap

295AMOXICILLIN 500 mg -Cap28

6SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250 mic -
Inhaler

286ATORVASTATINE 20 mg -Tab28

7MYCOPHENOLATE  MOFETIL 500mg -tab277ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj28

8INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6 MIU (30
MCG) -INJ

268INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6 MIU
(30 MCG) -INJ

27

9INSULIN GLARGIN (LANTUS SLOSTAR) PEN-
300IN/3ML

269METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab27

10CELLCEPT-TAB 500MG2610MYCOPHENOLATE  MOFETIL 500mg -tab27

11AMOXICILLIN 500 mg -Cap2611BEVACIZUMAB(AVASTIN) 400MCG/16ML
VIAL

25

12ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj2612SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250 mic -
Inhaler

25

13TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj2413AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE) 250 mg -
Cap

23

14INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML2314HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150 Vial22

15ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000 iu -Inj2215NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml

21

16HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150 Vial2116trastuzomab(Herceptin)440mg-vial21

17trastuzomab(Herceptin)440mg-vial2117INFLIXIMAB INJ 100MG20

18CEPHALEXIN 500 mg -Cap2118TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj20

19CINNOVEX® (INTERFERON    BETA - 1A)
30MCG

2019CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML19

20INFLIXIMAB INJ 100MG1820ERYTHROPOIETIN (EPOETIN) 4000 iu -Inj19

21SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)1721SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj)19

22NORDILET 5MG/1.5ML1522CEPHALEXIN 500 mg -Cap16

23OMEPRAZOLE 20 mg -Cap1523BUDESONIDE/FORMOTEROL 320/9MCG -
Inhaler

13

24BEVACIZUMAB(AVASTIN) 400MCG/16ML
VIAL

1424DEFEROXAMINE  MESYLATE 500 mg -Inj13

25NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN ASPART)100
IU / ML 3 ml

1425ANTI HEMOPHILIC FACTOR  (Factor VIII)
500 U -Inj

12

26CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML1226Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap12

27INTERFERON B 1A(REBEIF) 6MIU_22MCG -
INJECTION

1227GLATIRAMER ACETATE 40MG/M SYRINGE12

28GABAPENTIN 300 mg -Cap1128INTERFERON    BETA - 1A  (REBIF) 12 miu
44 mcg/0.5ml

12

29INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ1029PEGFILGRASTIM (PEGagen) 6MG/0.6ML Inj12

30RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial1030OMEPRAZOLE 20 mg -Cap11

دهد کهترین اقالم داروئی در کشور نشان میمقایسه تکرار پرهزینه205هاي جدول شماره داده

CEFIXIME 400 mg -Scored Fc Tab ترین اقالم داروئی استان کشور جزء پرهزینه31در 94و 93در سال

. استبوده
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ATORVASTATINEقرص93در سال 20 mg قرص94استان و در سال 31درCO-

AMOXICLAV 625 mgوINSULIN GLARGIN (LANTUS SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML 30در

.اندترین اقالم داروئی بودهاستان کشور جزء پرهزینه

قلم دارو 30استان جزء 10قلم دارو اول پرهزینه سازمان بیمه سالمت کشور حداقل در 30در مجموع 

.اندپرهزینه استان بوده

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سطح کشور در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه206جدول شماره 
درصد از کل 93مبلغ سال 93دارویی سال ترین گروه پرهزینهردیف

هزینه
درصد از 94مبلغ سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

کل هزینه

408736884302818/0ضد نئوپالسم346910528045120/01ضد نئوپالسم1

19551122845278/0آنتی بیوتیک15713472398379/02آنتی بیوتیک2

16017726754837/0ضد دیابتMS12249298784837/03ضد 3

MS13974271204686/0ضد 11254842191006/04ضد دیابت4

13216142405456/0ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها10250709009435/05ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها5

13005366132945/0ایمنوساپرسیو9829891923415/06ایمنوساپرسیو6

5753183391242/0ضد هموفیلی4890209960442/07محرك رشد7

5419608149082/0ضد فشارخون4306753441512/08ضد فشارخون8

5374848661092/0محرك رشد3896724736562/09برونکودیالتور9

4868335880772/0برونکودیالتور3629387052662/010پایین آورنده چربی خون10

13805429385563جمع مبلغ11071234230272جمع مبلغ

%58/0درصد از کل هزینه%60/0درصد از کل هزینه

گروه 9گروه داروئی پرهزینه سازمان بیمه سالمت 10دهد که از نشان می206هاي جدول شماره داده

شود اما گروه داروئی ها تغییراتی مشاهده میمشابهند هرچند که در جایگاه برخی گروه94و 93داروئی در سال 

مچنین ها هداده. جاي خود را به گروه داروئی ضد هموفیلی داده است93پایین آورنده چربی خون در سال 

هاي داروئی به درصد از کل هزینه58جمعاً 94درصد و در سال 60در مجموع 93دهند که در سال نشان می

هاي درصد کل هزینه60گروه داروئی پرهزینه اول 10به عبارت دیگر .گروه اول پرهزینه تعلق گرفته است10

.اندهرا به خود اختصاص داد94درصد در سال 58و 93در سال داروئی 
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سطح کشور در سال ترین گروه داروئی تجویز شده در نسخ بیمهتکرار پرهزینه207جدول شماره 
94فراوانی تکرار  سال 94ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف93فراوانی تکرار سال 93ترین گروه دارویی سال پرهزینهردیف

31آنتی بیوتیک311بیوتیکآنتی1

31ایمنوساپرسیو312ایمنوساپرسیو2

MS31ضد MS313ضد 3

31ضد دیابت314ضد دیابت4

31ضد نئوپالسم315ضد نئوپالسم5

31ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها316ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها6

26ضد فشارخون297ضد فشارخون7

22برونکودیالتور238برونکودیالتور8

18محرك رشد209محرك رشد9

12ضد هموفیلی1810پایین آورنده چربی خون10

9پایین آورنده چربی خون711دفع کننده آهن11

9ضد انعقاد خون712محرك کلونی گرانولوسیت12

7دفع کننده آهن613ضد انعقاد خون13

5ضد کم خونی514کم خونیضد14

4محرك تخمک گذاري415ضد هموفیلی15

3محرك کلونی گرانولوسیت316آنتی اسید16

2آنتی اسید117جایگزین آنزیم17

2جایگزین آنزیم118ویتامین18

1آنتی ویروس19

1ایمنوگلبولین20

1ضد موکوپلی ساکاریدوز21

1مکمل کلسیم22

1ویتامین23

، MSضد ، ایمنوساپرسیو، بیوتیکآنتیهاي داروئی دهد که گروهنشان می207هاي جدول شماره داده
) استان31(هاي کشور در تمام استانضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکنو ضد نئوپالسم، ضد دیابت

.اندشدگان بیمه سالمت تجویز شدههاي داروئی هستند که در نسخ بیمهترین گروهپرهزینه
به 93سه گروه بعدي هستند که در سال و برونکودیالتورمحرك رشد، ضد فشارخونهاي داروئی گروه

.اندهاي داروئی بودهترین گروهاستان پرهزینه18و 22، 26در 94استان و در سال 20و 23، 29ترتیب در 
استان کشور 18که در 93دهمین گروه داروئی پرهزینه در سال پایین آورنده چربی خونگروه داروئی 

ضد هموفیلیاین گروه داروئی جاي خود را به گروه داروهاي 94گروه داروئی پرهزینه بود اما در سال 10جزء 
.گروه داروئی پرهزینه بود10جزء 94استان در سال 12داد که این گروه در 
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شدگان سازمان بیمه سالمت در سطح کشور در سال گانه تجویز شده در نسخ بیمههاي داروئی دهترین اقالم از گروهپرهزینه208جدول شماره 
94و 93

94مبلغ سال 94نام دارو سال 94سال گروه دارویی ردیف93سال 93نام دارو سال 93گروه داروئی سال ردیف

901879780681هرسپتینضد نئوپالسم686,830,467,5591هرسپتینضد نئوپالسم1

535300950004آواستین310,913,488,7952آواستین2

295095914002سیتوکسی مب255,462,523,8193تریپتورلین3

459118622804سفیکسیمآنتی بیوتیک4059085739704سفیکسیمآنتی بیوتیک4

317471748748کو آموکسی کالو2247187989765کو آموکسی کالو5

276603881676آزیترومایسین2217629252086آزیترومایسین6

1215433672099انسولینضد دیابت1,138,207,156,4827اینتروفرونMSضد 7

210796348312متفورمین63,816,852,0008فینگولیمد8

64862708488پیوگلیتازون22,905,870,0009ناتالیزومب9

1182949371468اینتروفرونMSضد 821,941,601,75010انسولینضد دیابت10

127215300000فینگولیمد161,627,593,76411متفورمین11

87262448999ناتالیزومب51,115,954,24312پیوگلیتازون12

ضد التهاب، ضد (مسکنها13
درد، ضدتب

مسکنها187,871,773,47213مباینفلکسی
ضد التهاب، ضد (

درد، ضدتب

248164120020مباینفلکسی

167635165050بودزوناید120,625,996,60114مساالزین14

157393387348مساالزین103,667,744,53615بودزوناید15

345589531986مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو37294215243616مایکوفنوالت موفتیلایمنوساپرسیو16

239063179099گالتیرامر استات12151514972917تاکرولیموس17

159297532595تاکرولیموس12108645036118گالتیرامر استات18

8363778317059فاکتور ضد هموفیلی395,023,411,80019هورمون رشدمحرك رشد19

7165807788594فاکتور 93,411,025,84420اوکترئوتاید20

941883233469فاکتور 580,908,49921اکساندرولون21

152206829490لوزارتان پتاسیمضد فشارخون124,221,501,39522لوزارتان پتاسیمضد فشارخون22

79849778362والسارتان46,872,196,64223والسارتان23

55972285179آملودیپین41,225,532,36524آملودیپین24

سالمترول برونکودیالتور25
فلوتیکازون

443476840809هورمون رشدمحرك رشد231,812,031,75025

93333602700اوکترئوتاید88,243,069,08726سالبوتامول26

661895999اکساندرولون25,714,025,71827تئوفیلین27

243250923375سالمترول فلوتیکازونبرونکودیالتور280,154,612,49028آتورواستاتینپایین آورنده چربی خون28

120493427354سالبوتامول54,098,381,44929جم فیبروزیل29

46744444381اسپیروا10,307,418,61030سیمواستاتین30

هرسپتین، در گروه دهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسم دارو نشان می208هاي جدول شماره داده

انسولین، در گروه دارو ، در گروه ضد دیابت اینتروفروندارو MS، در گروه ضد سفیکسیمها دارو بیوتیکآنتی

، مایکوفنوالت موفتیلها دارو ایمنوساپرسیو، در گروهمباینفلکسیدارو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنها

برونکودیالتوردر گروه،لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندارو هورمون رشد، در گروهمحرك رشددر گروه
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گروه داروئی 93اما در سال . ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال سالمترول فلوتیکازوندارو 

8و فاکتور ه داروئی ضد هموفیلی داردر گرو94و در سال آتورواستاتیندارو نده چربی خونپایین آور

.ترین دارو بوده استپرهزینه
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گیرينتیجهوحبث

که هاي مطالعه به تفصیل در قالب جداول متعدد در فصل چهار بیان گردید در این فصل برآنیم داده

کار نتایج را به تفکیک براي این. اي بدست آمدآوري شده فصل قبل چه نتیجههاي جمعمشخص نماییم از داده

ها نشان داد که بطور متوسط در کل کشور نتایج داده. تر باشدکنیم تا استنباط آن سادهاهداف اختصاصی بیان می

93برندهاي داروئی که در سال تجویز شده استقلم دارو2080تعداد 94و در سال 2293جمعاً 93در سال 

توان از علل این تفاوت دانست از طرفی برخی در جریان طرح تحول نظام سالمت در تعهد قرار گرفت می

هاي نام و کد دارو فقط به ورود کد دارو بدن نام دارو اقدام نموده عالوه بر ورود داده93ادارات کل در سال 

درصد 80.شده است93قابل شناسایی نبودند که باعث افزایش تعداد اقالم در سال بودند که براي سیستم 

درصد اقالم داروئی 10توسط کمتر از 94و 93هاي هاي داروئی ادارات کل بیمه سالمت کشور در سالهزینه

درصد 80به این معنی که . شودشدگان سازمان بیمه سالمت هزینه میتجویز شده در دفاتر درمانی بیمه

87/8توسط 94و در سال ) قلم226(درصد84/9توسط 93هاي داروئی سازمان بطور متوسط در سال هزینه

درصد 80تواند شود در واقع کنترل و نظارت بر این میزان اقالم داروئی میاقالم مصرف می) قلم185(درصد

.هاي داروئی را بهینه نمایدهزینه

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی در نسخ دفاتر درمانی بیمهپرتجویزتعیین 

.در سطح کشور94و 93ایران در سال 

ترین اقالم داروئی در نسخ سازمان بیمه سالمت در پرتجویزاولین هدف اختصاصی ما آگاهی یافتن از 

، لوزارتان mg500 ،ASA80mgمتفورمین هايسطح کالن کشور بود نتایج به دست آمده نشان داد که قرص

mg25 آتورواستاتین ،mg20بنکالمید، گلیmg5 و رانیتیدینmg150 به ترتیب شش دارو اول تجویزي در هر

قلم 28تعداد 94و 93داروي اول تجویزي در هر دو سال 30همچنین از مجموع . اندبوده94و 93دو سال 
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پرتجویزقلم دارو 30جزوه 94و 93قلم زیر در هر دو سال 12دارو مشابه بودند اما از نظر میزان فراگیري 

.اندي کشور بودههاتجویزي در تمام استان
METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab

ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg -EC  Tab

LOSARTAN  POTASSIUM 25 mg -FC  Tab

ATORVASTATINE 20 mg -Tab

GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored  Tab

METOPROLOL  TARTRARE 50 mg -Tab

RANITIDINE  (AS  HCL) 150 mg -FC Tab

CALCIUM- D-FC  Tab

AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab

ADULT COLDE -Tab

NITROGLYCERIN  SR 2.6 mg -Tab

FOLIC  ACID 1 mg -Tab

همخوانی دارد اما با نتایج حاصله از 94نتایج حاصله از این مطالعه با نتایج مطالعه حسینی در سال 

، %)9/3(ترین داروها به ترتیب دیکلوفناك سدیم پر مصرفدر تبریز انجام شده و 76اي که در سال مطالعه

، ویتامین%)07/2(ودگی بزرگسال ، قرص سرماخ% )2/53(، آموکسی سیلین %)85/3) (ساده و کدئین(استامینوفن 

B-complex6/1 %و ویتامینB-125/1% بررسی وضعیت مصرف دارو در سال اعالم نموده و همچنین نتایج

سیلین، قرص استامینوفن، آموکسیراترین داروهادر ایران که از نظر فروش عددي پرمصرف1378

مینوفن کدئین، قرص آهن، رانیتیدین و ایبوپروفن، کوتریموکسازول، استاLDسرماخوردگی، قرص ضدبارداري

توان نتیجه گرفت که تجویزهاي پزشکان از تغییر ایجاد شده در نوع دارو می. اعالم کرده است همخوانی ندارد

هاي دیابت، چربی و فشارخون صورت گرفته است بر این اساس شدگان سازمان براي درمان بیماريدر نسخ بیمه

اند و به عنوان تهدید جدي براي سالمت افراد جامعه محسوب جامعه کنونی رواج بیشتري یافتهها دراین بیماري

بیوتیکی بیشترین مصرف را اند داروهاي مسکن و آنتیکه مطالعات انجام شده78و 76هاي اما در سال. گردندمی

.اندداشته

شدگان سازمان را تهدید رخون بیمههاي دیابت، چربی خون و فشانکته قابل توجه این است که بیماري

.کنندمی
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شدگان سازمان بیمه سالمت ترین اقالم داروئی در نسخ دفاتر درمانی بیمهپرتجویزتعیین 

.به تفکیک استان94و 93ایران در سال 

هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، ترین اقالم دارویی نشان داد که در استانپرتجویزنتایج 

اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان رضوي، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کرمان، گلستان، 

ول، آتورواستاتین و آ، متوپرولاسهاي متفورمین، لوزارتان، آلرستان، مازندران، مرکزي و همدان قرص

همخوانی دارد و 94ترین اقالم بودند که با نتایج کشوري و مطالعات سال پرتجویزبنکالمید پنج قلم اول گلی

هاي اردبیل، اما در استان. هاي دیابت، چربی و فشارخون استتجویز پزشکان آن استان معطوف به درمان بیماري

بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد قرص مترونیدازول ایالم، چهارمحال و بختیاري، سیستان و 

سیستان و قرارگرفته است در استان ایالم، چهارمحال و بختیاري، خراسان شمالی،پرتجویزجزء پنج قلم دارو 

رار بویراحمد و یزد قرص رانیتیدین در جمع پنج قلم اول تجویزي قوبلوچستان، فارس، کرمانشاه، کهکیلویه

هاي گیالن و در استان. مطابقت دارد94ترین داروها در سال گرفته است که با نتایج مطالعات در زمینه پرفروش

اینکه چرا در این دو استان که از نظر آب . تبدیل شده استپرتجویزهرمزگان قرص کلسیم دي به پنجمین قلم 

ها قرار ترینپرتجویزندارند کلسیم دي در رده باالي و هوایی کامالً متفاوت و از نظر فرهنگی در مجاورت قرار 

و در استان گلستان قرص پیوگلیتازوندر استان تهران قرص . گرفته است را در عوامل دیگري جستجو کرد

رود در آینده با توجه به احتمال شیوع تجویز داروها از تهران ، احتمال می.بودپرتجویزسیتالوپرام اولین قلم 

هزینه درمان خوراکی دیابت با جایگزینی پیوگلیتازون بجاي داروهاي قبلی در سراسر کشور اتفاق موج افزایش

شدگان سازمان بیمه سالمت در تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویزقلم 30قلم از 20ها اما در همه استان.بیفتد

پرتجویزاست و اختالف داروهاي مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه متفاوت 94و 93هر دو سال 

پرتجویزقلم است که در هر استان بسته به شرایط خاص منطقه تجویز شده است و اقالم داروئی 10تجویز در 

.  همخوانی دارد94ترین داروها در سال هاي انجام شده در مورد پرفروشها با نتایج بررسیاستان
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شدگان سازمان بیمه سالمت اتر درمانی بیمهترین گروه داروئی در نسخ دفپرتجویزتعیین 

.در کشور94و 93ایران در سال 

هاي ترین گروهپرتجویزبه عنوان 94و 93گروه داروئی که در سال 10ها نشان داد نتایج حاصله از داده

ها، هیستامینآنتی: اند عبارتند ازشدگان سازمان بیمه سالمت مطرح شدهداروئی تجویز شده در نسخ بیمه

چربی هايپایین آورندهها،بیوتیکآنتیها،ضد دیابت، )ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکنها،ضدفشارخون

در 93گروه مذکور در سال 10فراوانی نسبی .هاضد تشنجها واسیدآنتیها،ضد افسردگیها،ویتامین،خون

. هاي داروئی مورد مطالعه رسیده استراونی کل گروهدرصد ف64این رقم به 94درصد و در سال 62مجموع 

ضد ، چربی خونهايپایین آورندهها،بیوتیکآنتیهاي داروئی نشان داد که نتایج حاصل از فراگیري گروه

ها در تمام ویتامینو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکنها،ضدفشارخونها،ضد دیابتها، افسردگی

ها در تمام اند و شرایط تجویز این گروهبودهپرتجویزهاي جزء گروه94و 93هر دو سال هاي کشور در استان

13ها در هیستامناستان و آنتی24ها در استان، ضد تشنج30کشور یکسان بوده است اما گروه آنتی اسیدها در 

سایکوز فقط در یک استان در گروه داروئی آنتی93در حالیکه در سال .اندبودهپرتجویزگروه 10استان جزء 

ضد ،ضد سرماخوردگی،سایکوزآنتیچهار گروه داروئی 94قرار گرفته است و در سال پرتجویزگروه 10جمع 

.اندبودهپرتجویزگروه 10هر کدام صرفاً در یک استان جزء مکمل کلسیمو صرع

که دسته 1376دارو در تبریز سال وضعیت تجویز نتایج حاصله با نتایج مطالعات گذشته مانند بررسی 

در راد عسگريعنوان کردند و مطالعه جلدي و ضد میکروب،گوارشی،CNSبرهورمون، تنفسی، موثر داروئی

سیستم اعصاب و ضد دردها، را داروهاي پرتجویزی هاي دارویگروهکه 1379-80نوشهر و چالوس در سال 

ی معرفی نموده است در بیشتر موارد تطبیق دارد اما ها و تنفسنها، گوارشی، قلبی و عروقی، هورموضد عفونت

.ها و داروهاي جلدي مغایرت وجود دارددر برخی موارد مثل هورمون
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توان نتیجه گرفت این استنکته قابل توجه در این بخش که از نوع داروي تجویز و مکانیسم اثر آنها می

و افسردگیهاها و مکملویتامینفشارخون باال، چربی خون، دیابت،بررسی علل تجویز داروهاي پائین آورنده 

کنترل بررسی علل و الزم است سیاستگذاران سالمت کشور اقدام جدي و عملی براي . رسدضروري به نظر می

.آنها به عمل آورند

شدگان سازمان بیمه سالمت ترین گروه داروئی در نسخ دفاتر درمانی بیمهپرتجویزتعیین 

.به تفکیک استان94و 93ان در سال ایر

ها،بیوتیکآنتی) استان31(هاي کشورترین گروه دارویی نشان داد که در تمام استانپرتجویزنتایج 

ضد التهاب، ضد درد، (هامسکنها،ضدفشارخونها،دیابتضدها، افسردگیضد، چربی خونهايآورندهپایین

آنتی اند گروه تجویز شده94و 93بودند که در هر دو سال پرتجویزی ها هفت گروه داروئویتامینو ) ضدتب

هاي مختلف بسته به شرایط هر استان گروه مذکور دو گروه در استان8عالوه بر . بودپرتجویزاستان 30در اسید

وازودیالتوروضد تشنجهاي هاي آذربایجان شرقی و قزوین گروهدر استان93متغیر بود نتایج نشان داد در سال 

بودند پرتجویزهسیتامین در استان آذربایجان شرقی گروه ضد صرع و در استان قزوین گروه آنتی94و در سال 

هیستامین، در گروه آنتی94و در سال مکمل کلسیمو وازودیالتوردر استان آذربایجان غربی گروه 93در سال 

هاي مالی، خوزستان، قم، کردستان، لرستان و همدان گروههاي اردبیل، چهارمحال و بختیاري، خراسان شاستان

رضوي، سمنان، فارس، جنوبی، خراسانهاي البرز، اصفهان، تهران، خراساندر استانهیستامینآنتیو ضد تشنج

هاي هاي ایالم، کهکیلویه و بویراحمد گروه، در استانضد تشنجهاي وازودیالتور و کرمان، مازندران، و یزد گروه

ضد هاي و آنتی سایکوز، در استان زنجان گروهضد تشنجهاي و ضد آمیب، در استان بوشهر گروههیستامینآنتی

و آرامبخشهاي ، در استان سیستان و بلوچستان گروه94در سال آرامبخشو 93در سال وازودیالتورو تشنج

ضد و وازودیالتورهايستان گلستان گروه، در اضد آمیبوضد اسپاسمهاي ، در استان کرمانشاه گروهضد آمیب

هاي آرامبخش و ضد ، در استان مرکزي گروهمکمل کلسیمو وازودیالتورهاي، در استان گیالن گروهاسپاسم
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ضد و وازودیالتور هايو گروه93در سال آنتی هیستامینو مکمل کلسیمهايتشنج، در استان هرمزگان گروه

.بودندترینپرتجویز94در سال تشنج

، چربی خونهايآورندهپایینهاي داروئینکات قابل توجه در این موضوع این است که گروه

ها مانند ها رکورددار تجویزهاي پزشکی هستند در برخی استانضدفشارخونها،دیابتضدها، افسردگیضد

جاي پرتجویز، آنتی سایکوز و آرامبخش به جمع ده گروه ضد تشنجهاي بوشهر و مرکزي اضافه شدن گروه

ها و ها، آرامبخشها، ضد تشنجضد افسردگی(بودن تجویز داروهاي اعصاب پرتجویزتوجه بیشتر دارد 

ها مانند ایالم، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و در برخی استان. نگران کننده است) سایکوزآنتی

.نیاز به بررسی علت داردپرتجویزهاي شدن گروه داروئی ضد آمیب به جمع گروهبلوچستان اضافه 

اضافه پرتجویزهاي هاي آذربایجان غربی، گیالن و هرمزگان مکمل کلسیم دي به جمع گروهدر استان

.شده است نیاز به توجه دارد

مه سالمت کشور شدگان سازمان بیترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویزتعیین 

.در کشور94و 93از هر گروه داروئی در سال 

شدگان دارو سیتریزین در نتایج حاصل نشان داد که پزشکان تجویز کننده دارو در دفاتر درمانی بیمه

ضد التهاب، ضد (هامسکندر گروه ASA، ضد فشارخوندر گروه لوزارتان پتاسیمهیستامین، گروه داروئی آنتی

در گروه آتورواستاتینها، بیوتیکسیلین در گروه آنتیمتفورمین در گروه ضد دیابت، آموکسی،)درد، ضدتب

ها، ضد افسردگیدر گروهتیلیننورتریپها، در گروه ویتامیناسیدفولیک، آورنده چربی خونپایینداروئی 

بر سایر داروهاي 94و 93ها در هر دو سال در گروه ضد تشنجوالپروات سدیماسید و رانیتیدین در گروه آنتی

. اندمطرح شدهترین دارو در گروهپرتجویزاند که به عنوان هم گروه ترجیح داده
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شدگان سازمان بیمه سالمت کشور ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویزتعیین 

.یک استانبه تفک94و 93از هر گروه داروئی در سال 
به تفکیک شدگان سازمان بیمه سالمتتجویز شده در نسخ بیمههیستامین در گروه داروئی آنتیترین اقالم داروئی پرتجویز209دول شماره ج

94و 93در سال استان
94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول
کتوتیفنسیتریزینلوراتادینآذربایجان غربی2

کتوتیفنلوراتادینسیتریزینهیدروکسی زینسیتریزینلوراتادیناردبیل3

آنتی هیستامین دکونژستانلوراتادینسیتریزینآنتی هیستامین دکونژستانلوراتادینسیتریزینایالم6

کتوتیفنلوراتادینسیتریزینکتوتیفنلوراتادینسیتریزینچهارمحال و بختیاري9
هیدروکسی زینسیتریزینلوراتادینهیدروکسی زینسیتریزینلوراتادینخراسان شمالی12
کتوتیفنلوراتادینسیتریزینکتوتیفنلوراتادینسیتریزینخوزستان13
کتوتیفنلوراتادینسیتریزینقزوین18
کتوتیفنلوراتادینسیتریزینکتوتیفنلوراتادینسیتریزینقم19
کتوتیفنلوراتادینسیتریزینکتوتیفنلوراتادینسیتریزینکردستان20
کتوتیفنلوراتادینسیتریزینکتوتیفنلوراتادینسیتریزینکهکیلویه و بویراحمد23
هیدروکسی زینلوراتادینسیتریزینکتوتیفنلوراتادینسیتریزینلرستان26
کتوتیفنلوراتادینسیتریزینکتوتیفنلوراتادینسیتریزینهرمزگان29
کونژستاندهیستامین آنتیلوراتادینسیتریزینکونژستاندهیستامین آنتیلوراتادینسیتریزینهمدان30

داروهاي گروه 93استانی که در سال 11دهد در نشان می209شماره مندرج در جدول نتایج

هاي اردبیل و خراسان شمالی دارو لوراتادین اولین، سیتریزین دومین و اند در استانبودهپرتجویزها هیستامینآنتی

، کردستان، قم، خوزستان، بختیاريوچهارمحالهاي سومین قلم تجویزي هستند در استانزینهیدروکسی

دارو سیتریزین اولین، لوراتادین دومین و کتوتیفن سومین قلم و در هرمزگانو لرستان، بویراحمدوکهکیلویه

هاي گروه قلم اول ي استاندر همه94در سال . استکونژستاندهیستامینآنتیهاي ایالم و همدان قلم سوم استان

قلم اول و دوم داروهاي سیتریزین و لوراتادین هستند فقط در دو استان آذربایجان غربی و خراسان شمالی جاي

و کونژستاندهیستامینآنتیهاي ایالم و همدان سومین قلم این گروه داروئی در استان. و دوم عوض شده است

.هستندزینهیدروکسیلرستانو خراسان شمالیهاي در استان
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به تفکیک شدگان سازمان بیمه سالمت تجویز شده در نسخ بیمهضد فشارخوندر گروه داروئی ترین اقالم داروئی پرتجویز210دول شماره ج
94و 93در سال استان 

94سال 93سال نام استانردیف
سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول

متوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیممتوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیمآذربایجان شرقی1
پروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمپروپرانولولمتوپرولوللوزارتان پتاسیمآذربایجان غربی2
متوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیممتوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیماردبیل3
پروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمپروپرانولولمتوپرولوللوزارتان پتاسیماصفهان4
پروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمپروپرانولولمتوپرولوللوزارتان پتاسیمالبرز5
پروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمپروپرانولولمتوپرولوللوزارتان پتاسیمایالم6
آملودیپینمتوپرولول لوزارتان پتاسیمآملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمبوشهر7
متوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیممتوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیمتهران8
متوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیممتوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیمچهارمحال و بختیاري9

پروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمپروپرانولولمتوپرولوللوزارتان پتاسیمخراسان جنوبی10
پروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمپروپرانولولمتوپرولوللوزارتان پتاسیمخراسان رضوي11
پروپرانولولکاپتوپریللوزارتان پتاسیمپروپرانولوللوزارتان پتاسیمکاپتوپریلخراسان شمالی12
متوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیممتوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیمخوزستان13
پروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمپروپرانولولمتوپرولوللوزارتان پتاسیمزنجان14
آملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمآملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمسمنان15
متوپرولوللوزارتان پتاسیمپروپرانولولمتوپرولولپتاسیملوزارتان پروپرانولولسیستان و بلوچستان16
آملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمآملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمفارس17
متوپرولولآملودیپینلوزارتان پتاسیممتوپرولولآملودیپینلوزارتان پتاسیمقزوین18
متوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیممتوپرولول پروپرانولولپتاسیملوزارتان قم19
آملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمآملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمکردستان20
پروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمپروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمکرمان21
متوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیممتوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیمکرمانشاه22
آملودیپینپروپرانولوللوزارتان پتاسیمآملودیپینپروپرانولوللوزارتان پتاسیمکهکیلویه و بویراحمد23
پروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمپروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمگلستان24
آملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمآملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمگیالن25
متوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیممتوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیملرستان26
پروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمپروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیممازندران27
پروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمپروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیممرکزي28
متوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیمآملودیپینپروپرانولوللوزارتان پتاسیمهرمزگان29
پروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمپروپرانولولمتوپرولول لوزارتان پتاسیمهمدان30

متوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیممتوپرولول پروپرانولوللوزارتان پتاسیمیزد

ترین پرتجویزنشان داد که در گروه داروئی ضد فشار خون 210ها مندرج در جدول شماره نتایج داده
بود که فقط لوزارتان پتاسیماولین قلم تجویزي پزشکان بود 94و 93هاي استان در سال29قلم داروئی که در 

پروپرانولولهاي خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان جایگاه اول خود را به ترتیب به کاپتوپریل و استاندر 
اند و به عنوان دومین و سومین قلم در رقابت با هم بودهمتوپرول و پروپرانولول دو داروئی هستند که.ده استدا
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استان 11استان دوم و در 17استان سومین قلم بوده و متوپرولول در 13استان دوم و در 11پروپرانولول در 
و نتیجه اینکه در نوع تجویز دار. استان سومین قلم داروئی در این گروه بود7دارو آملودیپین در . سومین قلم بود

براي درمان فشارخون در سطح کشور اختالف چندانی وجود ندارد و پزشکان کشور درمان یکسانی را انجام 
.  دهندمی
شدگان سازمان تجویز شده در نسخ بیمه)ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهادر گروه داروئیترین اقالم داروئی پرتجویز211دول شماره ج

94و 93بیمه سالمت در سال 
94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آآذربایجان شرقی1
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آآذربایجان غربی2
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آاردبیل3
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آاصفهان4
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آالبرز5
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آایالم6
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آبوشهر7
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آپردنیزولوناستامینوفنآ اس آتهران8
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آچهارمحال و بختیاري9

دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آخراسان جنوبی10
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آخراسان رضوي11
دیکلوفناكآ اس آاستامینوفندیکلوفناكآ اس آاستامینوفنخراسان شمالی12
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آخوزستان13
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آزنجان14
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آسمنان15
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكآ اس آاستامینوفنسیستان و بلوچستان16
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آفارس17
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آقزوین18
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آقم19
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آکردستان20
پردنیزولوناستامینوفنآ اس آپردنیزولوناستامینوفنآ اس آکرمان21
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آکرمانشاه22
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آکهکیلویه و بویراحمد23
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آگلستان24
دیکلوفناكاستامینوفناس آآ دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آگیالن25
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آلرستان26
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آمازندران27
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آمرکزي28
پردنیزولوناستامینوفنآ اس آپردنیزولوناستامینوفنآ اس آهرمزگان29
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آهمدان30
دیکلوفناكاستامینوفنآ اس آدیکلوفناكاستامینوفنآ اس آیزد31
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سه دارو 94و 93در سال هانشان داد که در گروه مسکن211ها مندرج در جدول شماره نتایج داده

هاي تهران، کرمان و هرمزگاندر استان. بودنداستان28درپرتجویزو دیکلوفناك سه قلم استامینوفنآ، اسآ

حاصله با نتایج مطالعات و گزارشات قبلی که نتایج . آ بوده استاسپردنیزولون سومین قلم بعد از استامینوفن و آ

94قلم دارو پر فروش سال 100اند و با نتایج گزارش حسینی از ترین دارو معرفی نمودهپرتجویزاستامینوفن را 

.قلم پرفروش گزارش نموده مطابقت دارد10که سه قلم دارو مذکور جزء 
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال تجویز شده در نسخ بیمهضد دیابتدر گروه داروئی ترین اقالم داروئی پرتجویز212دول شماره ج
94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول
پیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینپیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینآذربایجان شرقی1
پیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینپیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینآذربایجان غربی2
گلیکالزیدبنکالمیدگلیمتفورمینگلیکالزیدبنکالمیدگلیمتفورمیناردبیل3
پیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینگلیکالزیدبنکالمیدگلیمتفورمیناصفهان4
گلیکالزیدبنکالمیدگلیمتفورمینگلیکالزیدبنکالمیدگلیمتفورمینالبرز5
پیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینپیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینایالم6
پیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینپیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینبوشهر7
بنکالمیدگلیمتفورمینپیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینپیوگلیتازونتهران8
گلیکالزیدگلی بنکالمیدمتفورمینآکاربوزگلی بنکالمیدمتفورمینچهارمحال و بختیاري9

رپاگلینایدگلی بنکالمیدمتفورمینرپاگلینایدگلی بنکالمیدمتفورمینخراسان جنوبی10
پیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینپیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینخراسان رضوي11
رپاگلینایدگلی بنکالمیدمتفورمینپیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینخراسان شمالی12
گلیکالزیدبنکالمیدگلیمتفورمینگلیکالزیدبنکالمیدگلیمتفورمینخوزستان13
گلیکالزیدبنکالمیدگلیمتفورمینگلیکالزیدبنکالمیدگلیمتفورمینزنجان14
گلیکالزیدبنکالمیدگلیمتفورمینگلیکالزیدبنکالمیدگلیمتفورمینسمنان15

گلیکالزیدگلی بنکالمیدمتفورمینآکاربوزگلی بنکالمیدمتفورمینسیستان و بلوچستان16
آکاربوزبنکالمیدگلیمتفورمینآکاربوزبنکالمیدگلیمتفورمینفارس17
گلیکالزیدگلی بنکالمیدمتفورمینگلیکالزیدگلی بنکالمیدمتفورمینقزوین18
آکاربوزبنکالمیدگلیمتفورمینآکاربوزبنکالمیدگلیمتفورمینقم19
آکاربوزبنکالمیدگلیمتفورمینآکاربوزبنکالمیدگلیمتفورمینکردستان20
پیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینگلیکالزیدگلی بنکالمیدمتفورمینکرمان21
رپاگلینایدگلی بنکالمیدمتفورمینرپاگلینایدگلی بنکالمیدمتفورمینکرمانشاه22
آکاربوزبنکالمیدگلیمتفورمینآکاربوزبنکالمیدگلیمتفورمینکهکیلویه و بویراحمد23
رپاگلینایدبنکالمیدگلی متفورمینرپاگلینایدگلی بنکالمیدمتفورمینگلستان24
گلیکالزیدگلی بنکالمیدمتفورمینگلیکالزیدگلی بنکالمیدمتفورمینگیالن25
گلیکالزیدگلی بنکالمیدمتفورمینگلیکالزیدگلی بنکالمیدمتفورمینلرستان26
آکاربوزبنکالمیدگلیمتفورمینآکاربوزبنکالمیدگلیمتفورمینمازندران27
پیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینپیوگلیتازونبنکالمیدگلیمتفورمینمرکزي28
رپاگلینایدگلی بنکالمیدمتفورمینرپاگلینایدگلی بنکالمیدمتفورمینهرمزگان29
گلیکالزیدگلی بنکالمیدمتفورمینگلیکالزیدگلی بنکالمیدمتفورمینهمدان30

رپاگلینایدگلی بنکالمیدمتفورمینآکاربوزبنکالمیدگلیمتفورمینیزد

استان کشور 30در مورد گروه داروئی ضد دیابت نشان داد که در 212ها مندرج در جدول نتایج داده

است داروهاي 94و 93بنکالمید دومین قلم داروئی تجویزي پزشکان در هر دو سال دارو متفورمین اولین و گلی

استان سومین قلم 8در آکاربوزواستان 11در گلیکالزیداستان، 4در رپاگلیناید، استان7در پیوگلیتازون
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.استپرتجویزقلم بنگالمید سومینو گلیاولین و متفورمین دومینپیوگلیتازونتجویزي بود اما در تهران دارو 

.مطابقت دارد93ترین اقالم سال پرتجویزنتایج حاصله با گزارش حسینی از 

و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال تجویز شده در نسخ بیمهبیوتیکآنتیدر گروه داروئی ترین اقالم داروئی پرتجویز213دول شماره ج
94

94سال 93سال نام استانردیف
سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول

کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینآموکسی کالوکو سفیکسیمآموکسی سیلینآذربایجان شرقی1
سفیکسیمسفالکسینآموکسی سیلینسفیکسیمسفالکسینآموکسی سیلینآذربایجان غربی2
کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلیناردبیل3
کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلیناصفهان4
کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینسفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینالبرز5
کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینسفیکسیمآزیترومایسینآموکسی سیلینایالم6
آموکسی کالوکو سفیکسیمآموکسی سیلینسفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینبوشهر7
کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینتهران8
کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینچهارمحال و بختیاري9

سفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینسفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینخراسان جنوبی10
سفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینسفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینخراسان رضوي11
کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینخراسان شمالی12
سفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینسفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینخوزستان13
کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینزنجان14
سفیکسیمکو آموکسی کالوآموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینسمنان15
سفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینسفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینسیستان و بلوچستان16
کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمسیلینآموکسی فارس17
سفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینسفیکسیمسفالکسینآموکسی سیلینقزوین18
آزیترومایسینکو آموکسی کالوآموکسی سیلینسفیکسیمکو آموکسی کالوآموکسی سیلینقم19
کو آموکسی کالوسفالکسینآموکسی سیلینآموکسی کالوکو سفالکسینآموکسی سیلینکردستان20
سفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینسیپروفلوکساسینسفیکسیمآموکسی سیلینکرمان21
سفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینسفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینکرمانشاه22
کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینکالوکو آموکسی سفیکسیمآموکسی سیلینکهکیلویه و بویراحمد23
سفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینسفیکسیمسفالکسینآموکسی سیلینگلستان24
کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینگیالن25
سفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینسفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینلرستان26
کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینمازندران27
کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینمرکزي28
سفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینسفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینهرمزگان29
سفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینسفالکسینسفیکسیمآموکسی سیلینهمدان30
کو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینسفیکسیمکو آموکسی کالوآموکسی سیلینیزد31
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هاي کشور دارو در تمام استان94و 93نشان داد که در هر دو سال 213نتایج مندرج در جدول شماره 

هاست سفیکسیم دوم و بیوتیکترین تجویز پزشکان در گروه آنتیپرتجویزسیلین قلم اول آموکسی

ها جایگاه دوم و سوم آنها جابجا شده است هستند هرچند در برخی استانپرتجویزکالو سومین قلم کوآموکسی

بیوتیک تجویزي ترین آنتیپرتجویزسیلین را نتایج این مطالعه در این قسمت با نتایج مطالعات قبلی که آموکسی

بل توجه نکته قا. همخوانی دارد94ترین داروها در سال اند و گزارش حسینی در مورد پرفروشمعرفی نموده

به جمع سه قلم اول سیپروفلوکساسینهاي ایالم و قم دارو آزیترومایسین و در استان کرمان دارو اینکه در استان

.بیوتیک وارد شده است که در هر سه استان جاي بررسی و کنترل بیشتر داردترین آنتیپرتجویز
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شدگان سازمان بیمه سالمت در تجویز شده در نسخ بیمهایین آورنده چربی خونپدر گروه داروئی ترین اقالم داروئی پرتجویز214دول شماره ج
94و 93سال 

94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینآذربایجان شرقی1
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینآذربایجان غربی2
لواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتیناردبیل3
لواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتیناصفهان4
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینالبرز5
لواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینایالم6
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینبوشهر7
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتفیبروزیلجم آتورواستاتینتهران8
لواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینچهارمحال و بختیاري9

سیمواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینخراسان جنوبی10
سیمواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینجم فیبروزیلسیمواستاتینآتورواستاتینخراسان رضوي11
سیمواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینسیمواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینخراسان شمالی12
لواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینخوزستان13
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینزنجان14
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینسمنان15
سیمواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینسیستان و بلوچستان16
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفارس17
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینقزوین18
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینقم19
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینفیبروزیلجم آتورواستاتینکردستان20
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینکرمان21
لواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینکرمانشاه22
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتفیبروزیلجمآتورواستاتینکهکیلویه و بویراحمد23
لواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینگلستان24
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینگیالن25
لواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینلرستان26
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینسیمواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینمازندران27
لواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینمرکزي28
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینسیمواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینهرمزگان29
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینهمدان30

فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینلواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینیزد

هاي چربی خون در نشان داد که در گروه داروئی پائین آورنده214ها مندرج در جدول شماره نتایج داده

هاي کشور تجویزي در تمام استانپرتجویزدارو آتورواستاتین و جم فیروزیل اولین و دومین قلم 95و 94سال 

.هاي مختلف بودندهستند داروهاي فنوفیبرات و لواستاتین به عنوان سومین قلم در استان
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال تجویز شده در نسخ بیمهویتامیندر گروه داروئیترین اقالم داروئی پرتجویز215دول شماره ج
94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول
اسیدفولیکفروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتآذربایجان شرقی1

1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیکآذربایجان غربی2
فروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیکاردبیل3
1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفاتاصفهان4
فروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیکالبرز5
1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیکایالم6
هماتینیکفروس سولفاتاسیدفولیکهماتینیکفروس سولفاتاسیدفولیکبوشهر7
فروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیکتهران8
1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفاتچهارمحال و بختیاري9

1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیکخراسان جنوبی10
1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیکخراسان رضوي11
1ویتامین ب سولفاتفروساسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیکخراسان شمالی12
هماتینیکفروس سولفاتاسیدفولیکهماتینیکفروس سولفاتاسیدفولیکخوزستان13
1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیکزنجان14
1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیکسمنان15
هماتینیکفروس سولفاتاسیدفولیکهماتینیکفروس سولفاتاسیدفولیکسیستان و بلوچستان16
هماتینیکفروس سولفاتاسیدفولیکهماتینیکفروس سولفاتاسیدفولیکفارس17
ویتامین داسیدفولیکفروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفاتقزوین18
1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفاتقم19
1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفاتکردستان20
1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیککرمان21
1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیککرمانشاه22
هماتینیکفروس سولفاتاسیدفولیکهماتینیکفروس سولفاتاسیدفولیککهکیلویه و بویراحمد23
1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفاتگلستان24
ویتامین دفروس سولفاتاسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیکگیالن25
1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیکلرستان26
1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیکمازندران27
1ب ویتامین اسیدفولیکفروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفاتمرکزي28
1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفاتهرمزگان29
1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفات1ویتامین ب اسیدفولیکفروس سولفاتهمدان30

1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیک1ویتامین ب فروس سولفاتاسیدفولیکیزد
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93هاي کشور در سال ها در سطح تمام استاننشان داد که در گروه ویتامین215نتایج مندرج در جدول 

ها مانند بوشهر، بودند در برخی استانپرتجویزسه قلم 1سه دارو اسید فولیک، فروس سولفات و ب 94و 

.بویراحمد و گیالن دارو هماتینیک به عنوان قلم سوم وارد شدوخوزستان، فارس، کهکیلویه

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال تجویز شده در نسخ بیمهضدافسردگیترین اقالم داروئی در گروه داروئی پرتجویز216دول شماره ج
94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول
سیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینآذربایجان شرقی1
سیتالوپرامفلئوکسیتیننورتریپ تیلینسیتالوپرامفلئوکسیتیننورتریپ تیلینآذربایجان غربی2
سیتالوپرامفلئوکسیتیننورتریپ تیلینسیتالوپرامفلئوکسیتیننورتریپ تیلیناردبیل3
سیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتیناصفهان4
سیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینالبرز5
سیتالوپرامفلئوکسیتیننورتریپ تیلینسیتالوپرامفلئوکسیتیننورتریپ تیلینایالم6
فلئوکسیتینایمی پرامیننورتریپ تیلینایمی پرامینفلئوکسیتیننورتریپ تیلینبوشهر7
سیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینتهران8
سیتالوپرامفلئوکسیتیننورتریپ تیلینسیتالوپرامفلئوکسیتیننورتریپ تیلینبختیاريچهارمحال و 9

فلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینخراسان جنوبی10
فلئوکسیتیننورتریپ تیلینسیتالوپرامفلئوکسیتیننورتریپ تیلینسیتالوپرامخراسان رضوي11
فلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینخراسان شمالی12
فلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینخوزستان13
فلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینسیتالوپرامفلئوکسیتیننورتریپ تیلینزنجان14
سیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسمنان15
فلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینسیستان و بلوچستان16
سیتالوپرامفلئوکسیتینتیلیننورتریپسیتالوپرامفلئوکسیتینتیلیننورتریپفارس17
سیتالوپرامفلئوکسیتینتیلیننورتریپسیتالوپرامفلئوکسیتینتیلیننورتریپقزوین18
سیتالوپرامفلئوکسیتینتیلیننورتریپسیتالوپرامفلئوکسیتینتیلیننورتریپقم19
فلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینکردستان20
ایمی پرامینفلئوکسیتینتیلیننورتریپایمی پرامینفلئوکسیتینتیلیننورتریپکرمان21
نورتریپ تیلینسیتالوپرامفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینکرمانشاه22
فلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینکهکیلویه و بویراحمد23
فلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتیننورتریپ تیلینسیتالوپرامگلستان24
فلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینگیالن25
فلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینلرستان26
سیتالوپرامفلئوکسیتینتیلیننورتریپسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینمازندران27
سیتالوپرامفلئوکسیتینتیلیننورتریپسیتالوپرامفلئوکسیتینتیلیننورتریپمرکزي28
سیتالوپرامفلئوکسیتینتیلیننورتریپایمی پرامینفلئوکسیتینتیلیننورتریپهرمزگان29
سیتالوپرامفلئوکسیتینتیلیننورتریپسیتالوپرامفلئوکسیتینتیلیننورتریپهمدان30

فلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینفلئوکسیتینسیتالوپرامنورتریپ تیلینیزد
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در گروه داروئی ضد افسردگی داروهاي 94و 93نشان داد در سال 216ها در جدول شماره نتایج داده

شدگان سازمان بیمه سالمت هستند که در نسخ بیمهپرتجویزسه قلم سیتالوپرام، فلئوکسیتین،تیلیننورتریپ

. رسیده استپرتجویزپرامین به جمع سه قلم هاي بوشهر، کرمان و هرمزگان دارو ایمیدر استان.اندتجویز شده

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال تجویز شده در نسخ بیمهآنتی اسیددر گروه داروئیترین اقالم داروئی پرتجویز217دول شماره ج
94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول
آلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولآلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولآذربایجان شرقی1
آلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولآلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولآذربایجان غربی2
آلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولآلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولاردبیل3
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتاصفهان4
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتالبرز5
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتایالم6
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتبوشهر7
آلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولآلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولتهران8
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتچهارمحال و بختیاري9

آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتخراسان جنوبی10
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتخراسان رضوي11
آلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولآلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولخراسان شمالی12
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتخوزستان13
آلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولزنجان14
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتسمنان15
آلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتسیستان و بلوچستان16
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتفارس17
آلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولقزوین18
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتقم19
آلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولآلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولکردستان20
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتکرمان21
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتکرمانشاه22
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتکهکیلویه و بویراحمد23
آلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولآلومینیوم هیدروکسیددینیرانیتامپرازولگلستان24
گیالن25
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتلرستان26
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتمازندران27
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتمرکزي28
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتهرمزگان29
آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتهمدان30

آلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتآلومینیوم هیدروکسیدامپرازولدینیرانیتیزد
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،اسیدها داروهاي رانیتیدیندر گروه داروئی آنتی94و 93نشان داد در سال 217نتایج مندرج در جدول 

شدگان سازمان بیمه سالمت تجویز هستند که در نسخ بیمهپرتجویزسه قلم آلومینیوم هیدروکسیدامپرازول و

داروئی نبودند و همینطور پرتجویزروه گ10گروه آنتی اسیدها جزو 94و 93گیالن در سال در استان.اندشده

. داروئی قرار نگرفتپرتجویزگروه 10این گروه داروئی جزء 94هاي زنجان، قزوین و هرمزگان در سال استان

قلم 100اند و گزارش حسینی مبنی بر معرفی نمودهپرتجویزنتایج حاصله با نتایج مطالعات قبلی که رانیتیدین را 

. مطابقت دارد94دارو پرفروش سال 
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال تجویز شده در نسخ بیمهتشنجضددر گروه داروئیترین اقالم داروئی پرتجویز218دول شماره ج
94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول
کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمآذربایجان شرقی1
آذربایجان غربی2
کلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمکلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیماردبیل3
کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیماصفهان4
کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمالبرز5
ایالم6
کلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمکلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمبوشهر7
کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمتهران8
کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمچهارمحال و بختیاري9

کلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمکلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمخراسان جنوبی10
کلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمکلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمخراسان رضوي11
کلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمخراسان شمالی12
کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمخوزستان13
کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمزنجان14
کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمسمنان15
سیستان و بلوچستان16
کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمفارس17
کلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمکاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمقزوین18
کلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمکلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمقم19
کلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمکلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیمکردستان20
کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکرمان21
کرمانشاه22
کهکیلویه و بویراحمد23
گلستان24
کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمگیالن25
کلونازپامکاربامازپینوالپروات سدیملرستان26
کاربامازپینکلونازپامسدیموالپروات کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیممازندران27
کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیممرکزي28
کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمهرمزگان29
کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمهمدان30

کاربامازپینکلونازپاموالپروات سدیمکاربامازپینکلونازپامسدیموالپرواتیزد

در کاربامازپینو کلونازپام ،والپروات سدیمنشان دادکه سه دارو 218نتایج مندرج در جدول شماره 

ترین اقالم تجویزي بودند و این گروه در پرتجویز94و 93استان کشور در سال 25گروه داروئی ضد تشنج در 
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گروه 10جزء بویراحمدوکهکیلویهو گلستان، کرمانشاه، بلوچستانوسیستان، ایالم، آذربایجان غربیهاي استان

.نبودندپرتجویز

شدگان سازمان بیمه تعیین اقالم داروئی پرهزینه تجویز شده در نسخ دفاتر درمانی بیمه

.در کشور94و 93سالمت ایران در سال 

دارو پرهزینه اول تجویز شده در دفاتر درمانی کد30دهد کههاي نشان میدادهنتایج حاصل از توصیف 

را به خود اختصاص 93درصد کل هزینه داروئی بیمه سالمت کشور در سال 70/29بیمه سالمت کشور جمعاً 

قلم 30قلم از 24. درصد رسیده است26/33درصدي روبرو شده و به 3با رشد 94اند این میزان در سال داده

مشابه هستند و فقط جایگاه آنها از نظر رتبه 94و 93در سال ) 203جدول شماره ( داروي پرهزینه کشور 

CEFIXIME. اندقلم اول پرهزینه تغییر نموده30قلم از 6فقط 94و 93و در سال . متفاوت است 400 mg

Tab قرص93در سال. استروئی بودهترین اقالم دااستان کشور جزء پرهزینه31در 94و 93در سال

ATORVASTATINE 20 mg قرص94استان و در سال 31درCO-AMOXICLAV 625 mgو

INSULIN GLARGIN (LANTUS SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML ترین استان کشور جزء پرهزینه30در

استان جزء 10مت کشور، حداقل در قلم دارو اول پرهزینه سازمان بیمه سال30در مجموع . انداقالم داروئی بوده

.اندقلم دارو پرهزینه استان بوده30

در سال )بدون توجه به شکل و دز دارو(قلم دارو اول پرهزینه کشور30دهد که نتایج همچنین نشان می

هاي داروئی سازمان درصد کل هزینه66/47درصد 1با کاهش تقریبی 94درصد و در سال 92/48مجموعاً 93

ها در دو سال هرسپتینها و انسولینها، اینتروفروندر این میان . انده سالمت کشور را به خود اختصاص دادهبیم

26/15جمعاً 93سه دارو اول و پرهزینه اقالم داروئی سازمان بیمه سالمت کشور هستند که در سال 94و 93

سفیکسیم . اندمت را به خود اختصاص دادههاي سازمان بیمه سالدرصد هزینه15مجموعاً 94درصد و در سال 

درصد در 09/2و 93درصد در سال 37/2بیوتیکی است که به عنوان چهارمین قلم داروئی پرهزینه اولین آنتی
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درصد در 29/2(هورمون رشد نیز سهم قابل توجهی از هزینه . ها را تشکیل داده استاز هزینه هزینه94سال 

را به خود اختصاص داده و عنوان پنجمین قلم داروئی پرهزینه سازمان را ) 94ل درصد در سا02/2و 93سال 

العالج در بین اقالم پرهزینه تا و همینطور داروهاي بیماران خاص و صعب. به خود گرفته است94و 93در سال 

وهاي ضد انعقاد شود که هرکدام به نوبه خود قابل بررسی هستند اما دارقلم داروي گزارش شده، مشاهده می30

19/1و 93درصد در سال 46/1خورد این دارو خون مانند انوکساپارین نیز در میان اقالم پرهزینه به چشم می

و 94نتایج حاصله با گزارش حسینی در مورد اقالم پرهزینه سال . ها را داشته استهزینه94درصد در سال 

قلم دارو پرهزینه کشور و مقاله نصري در سال 15در خصوص 91همچنین گزارش خبرگزاري ایسنا در سال 

.مطابقت دارد93

در مورد تجویز این داروها سؤاالتی به ذهن . توجه به این اقالم پرهزینه براي سازمان اهمیت فراوان دارد

د شدگان سازمان قد کوتاه هستند و یا عللی غیر از کوتاهی قآیا بیمهدر مورد تجویز هورمون رشدرسد کهمی

و آیا جایگزینی براي دارو گرانقیمت انوکساپارین موجود نیست که همه . پشت پرده تجویزهاي آن است

دارو 30شدگان سازمان مجبور به پرداخت بهاي این دارو باشند و سؤاالت متعدد دیگر در مورد هرکدام از بیمه

.  تهیه پروتوکل درمانی استپرهزینه وجود دارد که پاسخ آنها نیازمند تحقیقات گسترده و احیاناً 

، گاباپنتین، سفیکسیمقلم پرهزینه سازمان بیمه سالمت مانند 30برخی داروهاي موجود در 

قلم دارو 30در لیست آتورواستاتینو فالکسینس،لوزارتان پتاسیم، متفورمین، سیلینآموکسی، کالوآموکسیکو

. ترین داروها هستندترین و هم پرهزینهپرتجویزاین تعداد دارو هم جزء . تجویزي هم وجود دارندپرتجویز

.  بنابراین توجه به وضعیت و علل تجویز آنها اهمیت بیشتري دارد

شدگان سازمان بیمه تعیین اقالم داروئی پرهزینه تجویز شده در نسخ دفاتر درمانی بیمه

.به تفکیک استان94و 93سالمت ایران در سال 
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هاي کشور مشابه هستند اشکال مختلف داروهاي انسولین، نتایج نشان داد که اقالم پرهزینه در اکثر استان

، تاکرولیموس،گالتیرامراستات،مایکوفنوالت موفتیلها، ضد سرطان، ایمنوساپرسیوهاي متفورمین، اینتروفرون

هاي رشد، سیلین، آزیترومایسین، محركسفالکسین، آموکسیکالو،ها مانند سفیکسیم، کوآموکسیبیوتیکآنتی

نتایج مطالعه . اندها را تشکیل دادهقلم دارو پرهزینه استان30گذاري،  لوزارتان و آتورواستاتین محرکهاي تخمک

و گزارش 91هاي اخیر گزارش ایسنا در سال ترین اقالم داروي در سالبا گزارشات منتشر شده از پرهزینه

.مطابقت دارد93و مقاله نصري در سال 94ینی در سال حس

شدگان سازمان بیمه هاي داروئی پرهزینه تجویز شده در نسخ دفاتر درمانی بیمهتعیین گروه

.در کشور94و 93سالمت ایران در سال 

، سمضد نئوپالگروه داروئی 9گروه داروئی پرهزینه سازمان بیمه سالمت 10دهد که از نتایج نشان می

ضد ، محرك رشد، ایمنوساپرسیو، )ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکن، ضد دیابت، MSضد ، بیوتیکآنتی

ها تغییراتی مشاهده مشابهند هرچند که در جایگاه برخی گروه94و 93در سال برونکودیالتورو فشارخون

جاي خود را به گروه داروئی ضد هموفیلی داده 93اما گروه داروئی پایین آورنده چربی خون در سال . شودمی

صد از کل در58جمعاً 94درصد و در سال 60در مجموع 93دهند که در سال ها همچنین نشان میداده. است

60گروه داروئی پرهزینه اول 10به عبارت دیگر . گروه اول پرهزینه تعلق گرفته است10هاي داروئی به هزینه

پیشرفت دانش . اندرا به خود اختصاص داده94درصد در سال 58و 93هاي داروئی در سال درصد کل هزینه

العالج، گسترش رشد قابل توجه بیمارهاي صعبها و متأسفانه پزشکی و تکنولوژي جدید در درمان بیماري

ها هاي داروئی نظام سالمت بیش از همه به سمت این بیماريدیابت و فشارخون باعث شده است که هزینه

گروه داروئی در 10هاي داروئی سازمان بیمه سالمت به این درصد از هزینه60سوق داده شوند بطوریکه قریب 

سازمان بیمه سالمت ایران از یک طرف مشتاق است تا هزینه سالمتی . ه استتعلق گرفت94و 93هاي سال

شدگان خود را در حد اعالي خود تأمین کند و از طرفی با کمبود منابع مالی پایدار مواجه است بنابراین بیمه
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گروه داروئی 10ناگزیر به مدیریت منابع مالی خود است اگر سازمان بیمه سالمت بتواند با تهیه برش استانی این 

60سازي تجویز آنها گام بردارد و با تهیه گایدالین مناسب درمان را در مسیر درست هدایت کند در راستاي بهینه

.سازي خواهد کرددرصد هزینه ساالنه داروئی خود را بهینه

شدگان سازمان بیمه هاي داروئی پرهزینه تجویز شده در نسخ دفاتر درمانی بیمهتعیین گروه

.به تفکیک استان94و 93مت ایران در سال سال

ضد ، ضد دیابت،MSضد ،ایمنوساپرسیو،بیوتیکآنتیهاي داروئی ها نشان داد که گروهنتایج داده

ضد ترین گروه بودند استان کشور پرهزینه31در تمام ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکنونئوپالسم

18در پایین آورنده چربی خوناستان و 20محرك رشداستان،23ربرونکودیالتواستان،29در فشارخون

محرك استان،22برونکودیالتوراستان،26در ضد فشارخونو 93ترین گروه داروئی در سال استان پرهزینه

.بود94ترین گروه داروئی در سال استان پرهزینه12استان و ضدهموفیلی در 18رشد

شدگان سازمان بیمه سالمت کشور از هر م داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترین اقالتعیین پرهزینه

.در کشور94و 93گروه داروئی در سال 

ها بیوتیکدهد که در گروه داروئی ضد نئوپالسم دارو هرسپتین، در گروه آنتینتایج حاصله نشان می
ضد (هامسکن، در گروه ضد دیابت دارو انسولین، در گروه اینتروفروندارو MS، در گروه ضد سفیکسیمدارو 

، در گروه موفتیلمایکوفنوالتها دارو ایمنوساپرسیو، در گروهمباینفلکسیدارو ) التهاب، ضد درد، ضدتب
دارو برونکودیالتور، در گروه لوزارتان پتاسیمدارو ضد فشارخوندارو هورمون رشد، در گروه محرك رشد

پایین گروه داروئی 93اما در سال . ترین دارو بوده استپرهزینه94و 93در هر دو سال کازونسالمترول فلوتی
ترین پرهزینه8در گروه داروئی ضد هموفیلی دارو فاکتور 94و در سال آتورواستاتیندارو آورنده چربی خون

، گزارش حسینی در 91اروها در سال ترین دنتایج این مطالعه با نتایج گزارش ایسنا از پرهزینه. دارو بوده است
در استان ایالم 93ترین داروها در سال و مقاله نصري در مورد پرهزینه94ترین داروها در سال مورد پرفروش
.همخوانی دارد
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شدگان سازمان بیمه سالمت کشور از هر اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهترینپرهزینهتعیین 

.به تفکیک استان94و 93گروه داروئی در سال 
94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال ترین اقالم داروئی در گروه داروئی ضدنئوپالسم تجویز شده در نسخ بیمهپرهزینه219جدول شماره 

94سال 93سال نام استانردیف
سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول

داستاکسلآواستینهرسپتیناکسالیپالتینآواستینهرسپتینآذربایجان شرقی1
هرسپتینسیتوکسی مبآواستینریتوکسیمبسیتوکسی مبداستاکسلآذربایجان غربی2
سیتوکسی مبآواستینهرسپتینداستاکسلسیتوکسی مبهرسپتیناردبیل3
مبسیتوکسی هرسپتینآواستینتریپتورلینآواستینهرسپتیناصفهان4
آواستینسیتوکسی مبهرسپتینسیتوکسی مبتریپتورلینهرسپتینالبرز5
بورتزومیبآواستینهرسپتینداستاکسلتریپتورلینهرسپتینایالم6
سونیتینیبتریپتورلینهرسپتینآواستینتریپتورلینهرسپتینبوشهر7
مبسیتوکسیآواستینهرسپتینسیتوکسی مبآواستینهرسپتینتهران8
آواستینبورتزومیبهرسپتینریتوکسیمببورتزومیبهرسپتینچهارمحال و بختیاري9

سونیتینیبسیتوکسی مبهرسپتینسونیتینیبسیتوکسی مبهرسپتینخراسان جنوبی10
سیتوکسی مبآواستینهرسپتینآواستینسیتوکسی مبهرسپتینخراسان رضوي11
سونیتینیبسیتوکسی مبهرسپتینتریپتورلینهرسپتینآواستینخراسان شمالی12
سیتوکسی مبآواستینهرسپتینتریپتورلینآواستینهرسپتینخوزستان13
پکلی تاکسلآواستینهرسپتینآواستینسیتوکسی مبهرسپتینزنجان14
آواستینبورتزومیبهرسپتینتریپتورلینهرسپتینآواستینسمنان15
ریتوکسیمبتریپتورلینایماتینیبسیتوکسی مبریتوکسیمبآواستینبلوچستانسیستان و 16
آواستینتریپتورلینهرسپتینریتوکسیمبتریپتورلینهرسپتینفارس17
ریتوکسیمبسیتوکسی مبهرسپتینداستاکسلریتوکسیمبهرسپتینقزوین18
نیلوتینیبآواستینهرسپتینتریپتورلینآواستینهرسپتینقم19
تریپتورلیننیلوتینیبهرسپتیناکسالیپالتینتریپتورلینهرسپتینکردستان20
آواستینریتوکسیمبهرسپتینآواستینریتوکسیمبهرسپتینکرمان21
تریپتورلینآواستینهرسپتینسونیتینیبتریپتورلینهرسپتینکرمانشاه22
تریپتورلینآواستینهرسپتینسیتوکسی مبآواستینهرسپتینکهکیلویه و بویراحمد23
داستاکسلآواستینهرسپتینسیتوکسی مبآواستینهرسپتینگلستان24
داستاکسلآواستینهرسپتینآواستینداستاکسلهرسپتینگیالن25
داستاکسلتریپتورلینهرسپتینداستاکسلتریپتورلینهرسپتینلرستان26
آواستینتریپتورلینهرسپتینسیتوکسی مبتریپتورلینهرسپتینمازندران27
سیتوکسی مبآواستینهرسپتینتریپتورلینسیتوکسی مبهرسپتینمرکزي28
آواستینسیتوکسی مبهرسپتینتریپتورلینسیتوکسی مبهرسپتینهرمزگان29
تریپتورلینآواستینهرسپتینتریپتورلینآواستینهرسپتینهمدان30
داستاکسلریتوکسیمبآواستینداستاکسلهرسپتینریتوکسیمبیزد31

26نشان داد که در گروه داروئی ضد نئوپالسم داروي هرسپتین در 219نتایج مندرج در جدول شماره 

استان باقی مانده از جایگاه اول به جایگاه دوم 5ترین داروها است در استان کشور قلم اول پرهزینه31استان از 
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هاي مختلف نشان دهنده رویکرد تقریباً یکسان پزشکان در رفته است  مقایسه نتایج حاصله در استانو سوم 

که )94و گزارش حسینی 95، محمدي 93نصري (نتایج با مطالعات قبلی. درمان بیماران داراي کانسر است

.اند مطابقت دارددهرا داروهاي پرهزینه گروه ضد کانسرها معرفی کرداستاکسلو هرسپتین ،ریتوکسیمب

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال بیوتیک تجویز شده در نسخ بیمهترین اقالم داروئی در گروه داروئی آنتیپرهزینه220دول شماره ج
94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمآزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمآذربایجان شرقی1
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمآزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمآذربایجان غربی2
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمآزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیماردبیل3
کو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیماصفهان4
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمآزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمالبرز5
کو آموکسی کالوآموکسی سیلینسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمایالم6
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمآزیترومایسینآموکسی کالوکو سفیکسیمبوشهر7
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمآزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمتهران8
کو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمچهارمحال و بختیاري9

کو آموکسی کالوآموکسی سیلینسفیکسیمکو آموکسی کالوآموکسی سیلینسفیکسیمخراسان جنوبی10
آموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمخراسان رضوي11
آموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمآزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمخراسان شمالی12
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمخوزستان13
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمزنجان14
آموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمآزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمسمنان15
کو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمبلوچستانسیستان و16
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمفارس17
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمقزوین18
سفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمآزیترومایسینقم19
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمآزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمکردستان20
کو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمکرمان21
کو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمکرمانشاه22
کو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمکهکیلویه و بویراحمد23
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمآزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمگلستان24
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمآزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمگیالن25
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمکو آموکسی کالوکلرامفنیکلسفیکسیملرستان26
آموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیمآموکسی سیلینکو آموکسی کالوسفیکسیممازندران27
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیممرکزي28
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمهرمزگان29
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمهمدان30
آزیترومایسینکو آموکسی کالوسفیکسیمکو آموکسی کالوآزیترومایسینسفیکسیمیزد31
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استان کشور قلم اول 30ها نشان داد که در بیوتیکدر گروه آنتی220ها مندرج در جدول نتایج داده

نه ها دارو سفیکسیم است که فقط در استان قم دارو آزیترومایسین به عنوان قلم اول پرهزیپرهزینه آنتی بیوتیک

مطرح شده است داروهاي کوآموکسی کالو و آزیترومایسین به عنوان دومین و سومین اقالم پرهزینه با هم رقابت 

را یکی سفیکسیمکه 95و مطالعه محمدي سال 94، گزارش حسینی سال 93نتایج با مقاله نصري سال . کردند

.اند مطابقت دارداز اقالم داروئی پرهزینه معرفی کرده
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال تجویز شده در نسخ بیمهایمنوساپرسیودر گروه داروئی ترین اقالم داروئی پرهزینه221دول شماره ج
94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول

گالتیرامراستاتاورولیموسمایکوفنوالت موفتیلتاکرولیموساورولیموسمایکوفنوالت موفتیلآذربایجان شرقی1
اورولیموسسیکلوسپورینمایکوفنوالت موفتیلتاکرولیموسسیکلوسپورینمایکوفنوالت موفتیلآذربایجان غربی2
سیکلوسپورینگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلسیکلوسپورینگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلاردبیل3
تاکرولیموسمایکوفنوالت موفتیلگالتیرامراستاتتاکرولیموسگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلاصفهان4
تاکرولیموسمایکوفنوالت موفتیلگالتیرامراستاتتاکرولیموسمایکوفنوالت موفتیلگالتیرامراستاتالبرز5
نهیدروکورتیزوتاکرولیموسمایکوفنوالت موفتیلنهیدروکورتیزومایکوفنوالت موفتیلتاکرولیموسایالم6
گالتیرامراستاتتاکرولیموسمایکوفنوالت موفتیلگالتیرامراستاتتاکرولیموسمایکوفنوالت موفتیلبوشهر7
آنتی تیموسیتگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلاورولیموسآنتی تیموسیتمایکوفنوالت موفتیلتهران8
تاکرولیموسمایکوفنوالت موفتیلگالتیرامر استاتنهیدروکورتیزوگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلچهارمحال و بختیاري9

اورولیموسسیکلوسپورینمایکوفنوالت موفتیلمتیل پردنیزولونسیکلوسپورینمایکوفنوالت موفتیلخراسان جنوبی10
سیکلوسپورینتاکرولیموسمایکوفنوالت موفتیلتاکرولیموساورولیموسمایکوفنوالت موفتیلخراسان رضوي11
متیل پردنیزولوننهیدروکورتیزومایکوفنوالت موفتیلمتیل پردنیزولوننهیدروکورتیزومایکوفنوالت موفتیلخراسان شمالی12
تاکرولیموسنهیدروکورتیزومایکوفنوالت موفتیلتاکرولیموسنهیدروکورتیزومایکوفنوالت موفتیلخوزستان13
سیکلوسپورینگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلسیکلوسپورینگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلزنجان14
سیکلوسپورینگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلسیکلوسپورینگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلسمنان15
نهیدروکورتیزواورولیموسمایکوفنوالت موفتیلاورولیموسنهیدروکورتیزومایکوفنوالت موفتیلسیستان و بلوچستان16
مایکوفنوالت موفتیلتاکرولیموسگالتیرامر استاتگالتیرامراستاتتاکرولیموسمایکوفنوالت موفتیلفارس17
تاکرولیموسگالتیرامراستاتموفتیلمایکوفنوالت گالتیرامراستاتتاکرولیموسمایکوفنوالت موفتیلقزوین18
گالتیرامراستاتاورولیموسمایکوفنوالت موفتیلگالتیرامراستاتاورولیموسمایکوفنوالت موفتیلقم19
تاکرولیموسگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلسیکلوسپورینگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلکردستان20
سیکلوسپورینگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلسیکلوسپورینگالتیرامراستاتموفتیلمایکوفنوالت کرمان21
تاکرولیموسگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلگالتیرامراستاتتاکرولیموسمایکوفنوالت موفتیلکرمانشاه22
نهیدروکورتیزومایکوفنوالت موفتیلتاکرولیموسنهیدروکورتیزومایکوفنوالت موفتیلتاکرولیموسکهکیلویه و بویراحمد23
گالتیرامراستاتاورولیموسمایکوفنوالت موفتیلتاکرولیموسنهیدروکورتیزومایکوفنوالت موفتیلگلستان24
تاکرولیموسمایکوفنوالت موفتیلگالتیرامر استاتتاکرولیموسگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلگیالن25
نهیدروکورتیزوگالتیرامر استاتمایکوفنوالت موفتیلمتیل پردنیزولوننهیدروکورتیزومایکوفنوالت موفتیللرستان26
تاکرولیموسنهیدروکورتیزومایکوفنوالت موفتیلمتیل پردنیزولوننهیدروکورتیزومایکوفنوالت موفتیلمازندران27
تاکرولیموسگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلتاکرولیموسگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلمرکزي28
تاکرولیموساورولیموسمایکوفنوالت موفتیلسیکلوسپورینتاکرولیموسمایکوفنوالت موفتیلهرمزگان29
سیکلوسپورینگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلتاکرولیموسسیکلوسپورینمایکوفنوالت موفتیلهمدان30
سیکلوسپورینگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلسیکلوسپورینگالتیرامراستاتمایکوفنوالت موفتیلیزد31

وبویراحمد دارو تاکرولیموس و در نشان داد که در دو استان ایالم و کهکیلویه) 221جدول (نتایج حاصله

قلم اول پرهزینه گروه موفتیلمایکوفنوالتاستان کشور دارو 28و در سایر گالتیرامراستاتاستان البرز دارو 
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قلم دارو پرهزینه 15را یکی از موفتیلمایکوفنوالتنتایج با مطالعه محمدي که . داروئی ایمنوساپرسیوها هستند

.زنجان معرفی کرده مطابقت دارد

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال یمهتجویز شده در نسخ بدر گروه داروئی ضددیابتترین اقالم داروئی پرهزینه222دول شماره ج
94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولینآذربایجان شرقی1
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولینآذربایجان غربی2
گلی بنکالمیدمتفورمینانسولینگلی بنکالمیدمتفورمینانسولیناردبیل3
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولیناصفهان4
آکاربوزمتفورمینانسولینآکاربوزمتفورمینانسولینالبرز5
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینبنکالمیدگلی متفورمینانسولینایالم6
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولینبوشهر7
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولینتهران8
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینگلی بنکالمیدمتفورمینانسولینچهارمحال و بختیاري9

پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولینخراسان جنوبی10
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولینخراسان رضوي11
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولینخراسان شمالی12
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولینخوزستان13
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولینزنجان14
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولینسمنان15
آکاربوزمتفورمینانسولینآکاربوزمتفورمینانسولینسیستان و بلوچستان16
آکاربوزمتفورمینانسولینآکاربوزمتفورمینانسولینفارس17
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولینقزوین18
آکاربوزمتفورمینانسولینآکاربوزمتفورمینانسولینقم19
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینآکاربوزمتفورمینانسولینکردستان20
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولینکرمان21
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینگلی بنکالمیدمتفورمینانسولینکرمانشاه22
آکاربوزمتفورمینانسولینآکاربوزمتفورمینانسولینکهکیلویه و بویراحمد23
گلی بنکالمیدمتفورمینانسولینگلی بنکالمیدمتفورمینانسولینگلستان24
آکاربوزمتفورمینانسولینآکاربوزمتفورمینانسولینگیالن25
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولینلرستان26
آکاربوزمتفورمینانسولینآکاربوزمتفورمینانسولینمازندران27
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینپیوگلیتازونمتفورمینانسولینمرکزي28
پیوگلیتازونمتفورمینانسولینگلی بنکالمیدمتفورمینانسولینهرمزگان29
گلیکالزیدمتفورمینانسولینگلیکالزیدمتفورمینانسولینهمدان30
آکاربوزمتفورمینانسولینآکاربوزمتفورمینانسولینیزد31

دهد که انسولین و متفورمین اولین و دومین قلم داروئی پرهزینه در گروه داروهاي ها نشان مینتایج داده

به بنکالمیدگلیو آکاربوز،پیوگلیتازونهاي کشور هستند در تمام استان94و 93ضد دیابت در هر دو سال 
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، 93تایج مطالعه با نتایج مقاله نصري در سال ن. هاي مختلف بودعنوان سومین قلم پرهزینه در این گروه در استان

که انسولین و متفورمین را به عنوان اقالم پرهزینه معرفی 95و مطالعه محمدي سال 94گزارش حسینی در سال 

ترین و پرتجویزنکته مهم در این قسمت این است که دارو متفورمین به عنوان . اند مطابقت داردکرده

.ن گروه مطرح استترین دارو در ایپرهزینه
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال تجویز شده در نسخ بیمهMSدر گروه داروئی ضد ترین اقالم داروئی پرهزینه223دول شماره ج
94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول
ناتالیزومبفینگولیمداینتروفرونناتالیزومبفینگولیمداینتروفرونآذربایجان شرقی1
ناتالیزومبفینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونآذربایجان غربی2
فینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفروناردبیل3
ناتالیزومبفینگولیمداینتروفرونناتالیزومبفینگولیمداینتروفروناصفهان4
فینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونالبرز5
فینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونایالم6
فینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونبوشهر7
فینگولیمدناتالیزومباینتروفرونناتالیزومبفینگولیمداینتروفرونتهران8
فینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونچهارمحال و بختیاري9

فینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونخراسان جنوبی10
ناتالیزومبفینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونخراسان رضوي11
فینگولیمداینتروفروناینتروفرونخراسان شمالی12
فینگولیمدناتالیزومباینتروفرونناتالیزومبفینگولیمداینتروفرونخوزستان13
فینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونزنجان14
فینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونسمنان15
اینتروفروناینتروفرونسیستان و بلوچستان16
فینگولیمدناتالیزومباینتروفرونناتالیزومبفینگولیمداینتروفرونفارس17
فینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونقزوین18
ناتالیزومبفینگولیمداینتروفرونفینگولیمدناتالیزومباینتروفرونقم19
ناتالیزومبفینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونکردستان20
ناتالیزومبفینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونکرمان21
ناتالیزومبفینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونکرمانشاه22
فینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونکهکیلویه و بویراحمد23
فینگولیمداینتروفروناینتروفرونگلستان24
فینگولیمدناتالیزومباینتروفرونناتالیزومبفینگولیمداینتروفرونگیالن25
فینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونلرستان26
فینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونمازندران27
فینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونمرکزي28
فینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونهرمزگان29
فینگولیمدناتالیزومباینتروفرونفینگولیمداینتروفرونهمدان30
ناتالیزومبفینگولیمداینتروفرونفینگولیمداینتروفرونیزد31

و 93هاي کشور در سال نشان داد که دارو اینتروفرون در تمام استان) 223جدول شماره (هانتایج داده

ترین دارو است اما در ترین دارو بود و دارو فینگولیمد قلم دوم پرهزینهپرهزینهMSدر گروه داروئی ضد 94

ها اند بنابر این قلم سوم وجود ندارد و در برخی استانها فقط همین دو قلم در این گروه تجویز شدهبرخی استان
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قلم 15نتروفرون را یکی از نتایج با مطالعه محمدي که ای.ناتالیزومب به عنوان سومین قلم پرهزینه تجویز شد

.دارو پرهزینه زنجان معرفی کرده مطابقت دارد

شدگان سازمان بیمه تجویز شده در نسخ بیمه) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(مسکنهادر گروه داروئی ترین اقالم داروئی پرهزینه224دول شماره ج
94و 93سالمت در سال 

94سال 93سال نام استانردیف
سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول

دیکلوفناكبودزونایدمساالزیندیکلوفناكاینفلکسی مبمساالزینآذربایجان شرقی1
دیکلوفناكاستامینوفنبودزونایداستامینوفندیکلوفناكبودزونایدآذربایجان غربی2
دیکلوفناكاستامینوفناینفلکسی مبدیکلوفناكاستامینوفناینفلکسی مباردبیل3
مساالزیناینفلکسی مببودزونایدمساالزیناینفلکسی مببودزونایداصفهان4
بودزونایدمساالزیناینفلکسی مباینفلکسی مببودزونایدمساالزینالبرز5
بتامتازوندیکلوفناكمساالزیناستامینوفندیکلوفناكمساالزینایالم6
استامینوفناینفلکسی مبمساالزیناستامینوفنمساالزیناینفلکسی مببوشهر7
بودزونایدمساالزیناینفلکسی مببودزونایدمساالزیناینفلکسی مبتهران8
استامینوفنبودزونایداینفلکسی مبفلوتیکازوناینفلکسی مببودزونایدچهارمحال و بختیاري9

دیکلوفناكمساالزیناستامینوفنمساالزیندیکلوفناكاستامینوفنخراسان جنوبی10
دیکلوفناكاستامینوفناینفلکسی مباستامینوفندیکلوفناكاینفلکسی مبخراسان رضوي11
اینفلکسی مباستامینوفنبودزونایددیکلوفناكاستامینوفنبودزونایدخراسان شمالی12
اینفلکسی مبمساالزینبودزونایداینفلکسی مبمساالزینبودزونایدخوزستان13
مساالزینبودزونایداینفلکسی مبدیکلوفناكمساالزیناینفلکسی مبزنجان14
مساالزینبودزونایداینفلکسی مبآ اس آمساالزیناینفلکسی مبسمنان15
دیکلوفناكایبوپروفناستامینوفندگزامتازونایبوپروفناستامینوفنسیستان و بلوچستان16
استامینوفناینفلکسی مبمساالزیناستامینوفنمساالزیناینفلکسی مبفارس17
استامینوفنبودزونایداینفلکسی مبمساالزینبودزونایداینفلکسی مبقزوین18
دیکلوفناكاستامینوفناینفلکسی مبدیکلوفناكفلوتیکازوناینفلکسی مبقم19
اینفلکسی مبدیکلوفناكاستامینوفناستامینوفنمساالزیناینفلکسی مبکردستان20
دیکلوفناكاستامینوفنبودزونایددیکلوفناكاستامینوفنبودزونایدکرمان21
اینفلکسی مبدیکلوفناكاستامینوفناینفلکسی مبدیکلوفناكاستامینوفنکرمانشاه22
استامینوفناینفلکسی مببودزونایدفلوتیکازوناستامینوفنبودزونایدکهکیلویه و بویراحمد23
استامینوفنبودزونایداینفلکسی مباستامینوفنبودزونایداینفلکسی مبگلستان24
مساالزینبودزونایداینفلکسی مبمساالزینبودزونایداینفلکسی مبگیالن25
دیکلوفناكبودزونایداستامینوفنمساالزیناستامینوفنفلوتیکازونلرستان26
اینفلکسی مبمساالزینبودزونایداستامینوفنبودزونایدمساالزینمازندران27
استامینوفندیکلوفناكمساالزیناستامینوفندیکلوفناكمساالزینمرکزي28
مساالزیناستامینوفناینفلکسی مباستامینوفنمساالزیناینفلکسی مبهرمزگان29
مساالزینبودزونایداینفلکسی مبمساالزینبودزونایداینفلکسی مبهمدان30
استامینوفنبودزونایداینفلکسی مبفلوتیکازونبودزونایداینفلکسی مبیزد31
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ضد التهاب، ضد درد، (هانشان داد که در گروه داروئی مسکن) 224جدول (هانتایج حاصل از داده

استان قلم سوم و 3استان قلم دوم و در 3در استان قلم اول، 15مب در داروي اینفلکسی93در سال ) ضدتب

ترین داروهاست و دارو استان قلم سوم پرهزینه5استان قلم دوم و در 4استان قلم اول، در 14در 94در سال 

این دارو در 94استان قلم سوم و در سال 6استان قلم دوم و در 8استان قلم اول، در 5در 93مساالزین در سال 

ها هستند داروهاي هزینه در گروه مسکناستان سومین قلم داروئی پر6استان دومین و در 5ین، در استان اول5

نتایج با مطالعه .اندهاي مختلف به عنوان اقالم پرهزینه مطرح شدهبودوزوناید، استامینوفن و دیکلوفناك در استان

. نجان معرفی کرده مطابقت داردقلم دارو پرهزینه ز15مب را یکی از محمدي در سال که اینفلکسی
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال تجویز شده در نسخ بیمهضد فشارخوندر گروه داروئی ترین اقالم داروئی پرهزینه225دول شماره ج
94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول

آملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیمآملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیمشرقیآذربایجان 1
متوپرولول والسارتانلوزارتان پتاسیممتوپرولول والسارتانلوزارتان پتاسیمآذربایجان غربی2
متوپرولول والسارتانلوزارتان پتاسیمپروپرانولولوالسارتانلوزارتان پتاسیماردبیل3
آملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیمآملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیماصفهان4
آملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیمآملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیمالبرز5
آملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیمآملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیمایالم6
متوپرولولآملودیپینلوزارتان پتاسیمبوشهر7
اسپیرونوالکتونوالسارتانلوزارتان پتاسیمتهران8
متوپرولول والسارتانلوزارتان پتاسیمپروپرانولولمتوپرولوللوزارتان پتاسیمچهارمحال و بختیاري9

متوپرولول والسارتانپتاسیملوزارتان آملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمخراسان جنوبی10
آملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیممتوپرولول والسارتانلوزارتان پتاسیمخراسان رضوي11
آملودیپینکاپتوپریللوزارتان پتاسیمآملودیپینکاپتوپریللوزارتان پتاسیمخراسان شمالی12
آملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیماسپیرونوالکتونآملودیپینلوزارتان پتاسیمخوزستان13
آملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمآملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمزنجان14
متوپرولول والسارتانلوزارتان پتاسیمآملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمسمنان15
پروپرانولولوالسارتانلوزارتان پتاسیمسیستان و بلوچستان16
آملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیموالسارتانآملودیپینلوزارتان پتاسیمفارس17
والسارتانآملودیپینلوزارتان پتاسیمقزوین18
والسارتانآملودیپینلوزارتان پتاسیمقم19
آملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیمآملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیمکردستان20
آملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیموالسارتانمتوپرولوللوزارتان پتاسیمکرمان21
آملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیماسپیرونوالکتونمتوپرولوللوزارتان پتاسیمکرمانشاه22
اسپیرونوالکتونآملودیپینلوزارتان پتاسیماسپیرونوالکتونآملودیپینلوزارتان پتاسیمکهکیلویه و بویراحمد23
والسارتانمتوپرولوللوزارتان پتاسیمآملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمگلستان24
آملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیممتوپرولولآملودیپینلوزارتان پتاسیمگیالن25
متوپرولول والسارتانلوزارتان پتاسیمآملودیپینمتوپرولولپتاسیملوزارتان لرستان26
والسارتانمتوپرولوللوزارتان پتاسیمآملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیممازندران27
آملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیمآملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیممرکزي28
آملودیپینوالسارتانپتاسیملوزارتان هرمزگان29
آملودیپینمتوپرولوللوزارتان پتاسیمهمدان30
آملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیمآملودیپینوالسارتانلوزارتان پتاسیمیزد31

29دارو لورزاتان پتاسیم در 93درسال نشان داد که) 225جدول شماره (ها در گروه ضد فشارخون داده

استان عنوان اولین قلم داروئی پرهزینه را براي خود حفظ نموده است 26در 94و 93استان کشور و در سال

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


298

هاي مختلف با هم رقابت داروهاي متوپرولول، آمیلودیپین و والسارتان در کسب عنوان دوم و سوم در استان

نمودند 

94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال تجویز شده در نسخ بیمهبرونکودیالتوردر گروه داروئی ترین اقالم داروئی ینهپرهز226دول شماره ج
94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول

سالبوتامولاسپیرواسالمترول فلوتیکازوناسپیرواسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونآذربایجان شرقی1
اسپیرواسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونتئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونآذربایجان غربی2
تئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونتئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازوناردبیل3
اسپیرواسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونتئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازوناصفهان4
سالبوتامولاسپیرواسالمترول فلوتیکازوناسپیرواسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونالبرز5
ایالم6
بوشهر7
تهران8
اسپیرواسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونفوماراتفورموترول سالبوتامولسالمترول فلوتیکازونچهارمحال و بختیاري9

تئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونتئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونخراسان جنوبی10
اسپیرواسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونخراسان رضوي11
اسپیرواسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونتئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونخراسان شمالی12
خوزستان13
اسپیرواسالبوتامولسالمترول فلوتیکازوناسپیرواسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونزنجان14
تئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونتئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونسمنان15
تئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونبلوچستانسیستان و16
فارس17
قزوین18
ایپراتروپیومسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونایپراتروپیومسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونقم19
تئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونتئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونکردستان20
سالبوتامولاسپیرواسالمترول فلوتیکازوناسپیرواسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونکرمان21
کرمانشاه22
تئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونتئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونکهکیلویه و بویراحمد23
فورموترول فوماراتسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونتئوفیلینسالبوتامولفلوتیکازونسالمترول گلستان24
ایپراتروپیومسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونایپراتروپیومسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونگیالن25
اسپیرواسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونتئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونلرستان26
اسپیرواسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونتئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونمازندران27
تئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونتئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونمرکزي28
هرمزگان29
ایپراتروپیومسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونتئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونهمدان30
اسپیرواسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونتئوفیلینسالبوتامولسالمترول فلوتیکازونیزد31
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استان کشور در گروه داروئی 22در 94و 93نشان داد که در سال )226جدول شماره (ها نتایج داده

گروه پرهزینه قرار گرفته دارو سالمترول فلوتیکازون بدون رقیب قلم اول 10که در جمع برونکودیالتور 

ترین دارو را داشته است و داروهاي سالبوتامول دومین و تئوفیلین، اسپیروا و اپیراتروپیوم سومین قلم پرهزینه

.اندهاي مختلف به خود اختصاص دادهدارو را در استان
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94و 93شدگان سازمان بیمه سالمت در سال تجویز شده در نسخ بیمهمحرك رشددر گروه داروئی ترین اقالم داروئی پرهزینه227دول شماره ج
94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول

آذربایجان شرقی1
آذربایجان غربی2
اردبیل3
اوکترئوتایدهورمون رشداکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشداصفهان4
اکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشداکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشدالبرز5
اوکترئوتایدکساندرولونهورمون رشداوکترئوتایدکساندرولونهورمون رشدایالم6
اوکترئوتایدهورمون رشدبوشهر7
اکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشداکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشدتهران8
چهارمحال و بختیاري9

اکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشدخراسان جنوبی10
اکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشداکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشدخراسان رضوي11
خراسان شمالی12
اکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشداوکترئوتایدهورمون رشدخوزستان13
اوکترئوتایدهورمون رشداوکترئوتایدهورمون رشدزنجان14
سمنان15
آرژینیناوکترئوتایدهورمون رشدآرژینیناوکترئوتایدهورمون رشدسیستان و بلوچستان16
اکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشدفارس17
اکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشداوکترئوتایدهورمون رشدقزوین18
آرژینیناوکترئوتایدهورمون رشدآرژینیناوکترئوتایدهورمون رشدقم19
اوکترئوتایدهورمون رشداوکترئوتایدهورمون رشدکردستان20
اکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشدکرمان21
اکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشداکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشدکرمانشاه22
اکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشداکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشدکهکیلویه و بویراحمد23
اکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشداکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشدگلستان24
گیالن25
اوکترئوتایدهورمون رشداوکترئوتایدهورمون رشدلرستان26
اکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشداکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشدمازندران27
مرکزي28
هرمزگان29
اکساندرولوناوکترئوتایدهورمون رشداوکترئوتایدرشدهورمون همدان30
یزد31

ترین دارو در گروه داروهاي محرك رشد،نشان داد که پرهزینه) 227جدول شماره (ها نتایج داده

دومین و استان19در اوکترئوتایدقلم اول، دارو 94و 93استان در هر دو سال 20هورمون رشد بوده که در 

.هاي رشد بوده استسومین قلم داروئی پرهزینه در گروه محركاکساندرولوندارو
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شدگان سازمان بیمه سالمت در سال تجویز شده در نسخ بیمهپایین آورنده چربی خوندر گروه داروئی ترین اقالم داروئی پرهزینه208دول شماره ج
94و 93

94سال 93سال نام استانردیف

سومقلم دومقلم قلم اولسومقلم دومقلم قلم اول

فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینآذربایجان شرقی1
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینآذربایجان غربی2
سیمواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتیناردبیل3
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینسیمواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتیناصفهان4
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینالبرز5
کلستیرامینجم فیبروزیلآتورواستاتینایالم6
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینبوشهر7
تهران8
لواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینچهارمحال و بختیاري9

سیمواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینخراسان جنوبی10
جم فیبروزیلسیمواستاتینآتورواستاتینخراسان رضوي11
خراسان شمالی12
کلوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینخوزستان13
زنجان14
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینسمنان15
سیستان و بلوچستان16
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفارس17
قزوین18
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینقم19
کردستان20
کرمان21
کرمانشاه22
کهکیلویه و بویراحمد23
گلستان24
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینسیمواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینگیالن25
لواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینلرستان26
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینسیمواستاتینجم فیبروزیلآتورواستاتینمازندران27
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینفنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینمرکزي28
هرمزگان29
همدان30
فنوفیبراتجم فیبروزیلآتورواستاتینیزد31

پایین آورنده نشان داد که در گروه ) 228جدول شماره (ها از دهمین گروه داروئی پرهزینهنتایج داده

هاي مختلف کشور داروهاي آتورواستاتین، جم فیبروزیل، فنوفیبرات سه قلم اول پرهزینه در استانچربی خون

.هستند
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:پیشنهادات

شود به منظور جلوگیري از تولید داده پیشنهاد می.ها نامعتبر وجود داشتهاي کشور دادهدر برخی استان-1

و . هاي نامعتبر شناسایی و اصالح گردندنامعتبر، سیستم هوشمند سازمان فعال تا در هنگام ورود، داده

.هاي نامعتبر تعدیل گردند و وجه آنها پرداخت نشودهمینطور داده

ها انسولینها، اینتروفرونمربوط به 94و93هاي سازمان بیمه سالمت در دو سال درصد هزینه2-26/15

تهیه . ها به عنوان سه دارو اول و پرهزینه سازمان بیمه سالمت کشور اختصاص داردهرسپتینو 

.گایدالین براي تجویز آنها و هوشمند نمودن تحویل آنها به بیماران پیشنهاد فوري ماست

94و 93بیوتیک پرهزینه است و به عنوان چهارمین قلم داروئی پرهزینه در سال سفیکسیم اولین آنتی-3

تهیه گایدالین و کنترل آن بر اساس ورود و خروج . ها را تشکیل داده استدرصد هزینه37/2است که 

.راهگشا باشدسازي هزینه آنتواند در بهینهمیگذاري آن و دخالت در قیمتها انبار داروخانه

را به خود اختصاص داده ) 94و 93درصد در سال 29/2(هورمون رشد نیز سهم قابل توجهی از هزینه -4

تهیه گایدالین و کنترل آن بر اساس . و عنوان پنجمین قلم داروئی پرهزینه سازمان را به خود گرفته است

سازي هزینه آن راهگشا تواند در بهینهگذاري آن میها  و دخالت در قیمتورود و خروج انبار داروخانه

.باشد

46/1خورد این دارو داروهاي ضد انعقاد خون مانند انوکساپارین نیز در میان اقالم پرهزینه به چشم می-5

هاي مختلف پزشکی شود در انجمنپیشنهاد می. ها را داشته استهزینه94و 93درصد در سال 

با همچنین.هیه گایدالین از تجویز بی رویه آن جلوگیري شودهاي تجویز آن تعریف و با تاندیکاسیون

باشد پیشنهاد هاي رایج این دارو مربوط به بیماران تصادفی میعنایت به اینکه یکی از اندیکاسیون

شود اعتبار تصادفات حداقل در بخش سرپایی  به سازمانهاي بیمه گر اختصاص یابدمی
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ضد التهاب، ضد درد، (هامسکن، ضد دیابت، MSضد ، بیوتیکآنتی، ضدنئوپالسمهاي داروئی گروه-6

60در مجموع 94و 93در سال برونکودیالتورو ضد فشارخون، محرك رشد، ایمنوساپرسیو، )ضدتب

شود سازمان بیمه سالمت با پیشنهاد می. اندهاي داروئی را به خود اختصاص دادهدرصد از کل هزینه

سازي تجویز آنها گام بردارد و با تهیه گایدالین داروئی در راستاي بهینههايتهیه برش استانی این گروه

در رابطه با به ویژههمچنین توجه به امر پیشگیري .مناسب درمان را در مسیر درست هدایت کند

.فراوان داردهاي مزمن از جمله دیابت و پرفشاري خون اهمیت بیماري

ها، افسردگیضد، چربی خونهايآورندهپایینها،بیوتیکآنتی) استان31(هاي کشوردر تمام استان-7

ها هفت گروه داروئی ویتامینو ) ضد التهاب، ضد درد، ضدتب(هامسکنها،ضدفشارخونها،دیابتضد

هاي داروئی در شود سازمان بیمه سالمت با تهیه برش استانی این گروهپیشنهاد می. بودندپرتجویز

ز آنها گام بردارد و با تهیه گایدالین مناسب درمان را در مسیر درست هدایت سازي تجویراستاي بهینه

.کند

مطرح شده است توجه به پرتجویزهاي داروئی ها در جمع گروهگروه داروئی ضد آمیب در برخی استان- 8

.شودها توصیه میوضعیت بهداشتی در آن استان

و فالکسینس،لوزارتان پتاسیم، متفورمین، سیلینآموکسی، کالوآموکسیکو، گاباپنتین، سفیکسیمداروهاي -9

بنابراین توجه به وضعیت و علل . ترین داروها هستندترین و هم پرهزینهپرتجویزهم جزء آتورواستاتین

با توجه به اینکه داروي مذکور معموال با افرهاي قابل توجه به .تجویز آنها اهمیت بیشتري دارد

.ن باید مداخله صورت گیردآگذاري شود نشاندهنده این مطلب است که در نرخها فروخته میداروخانه

هاي مختلف کشور از یافته هایی بود که در مطالعه مشهود تنوع در نوع داروهاي پرتجویز در استان-10

شدگان سازمان بیمه شود در مورد رابطه بین تجویز و مصرف دارو با سبک زندگی بیمهاست پیشنهاد می

.سالمت مطالعه جامع صورت پذیرد
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:هاپیوست

هاآوري دادهچک لیست جمع
تعداد مصرفینسخه% 100مبلغ نام داروکد داروسالناستاردیف

1
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منابعفهرست

شدگان سازمان ترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمهپرتجویزبررسی «نصري، مراد، نصري ، زهرا، -1
مصرف المللی کیفیت ایمنی تجویز و مجموعه مقاالت کنگره بین» 93بیمه سالمت در استان ایالم در سال 

.129، ص 94، آبان 94بهینه دارو، سال 

کرمان در استانپزشکاننسخدردارومنطقیتجویزهايشاخصارزیابی« زارع شاهی، راحله، همکاران،-2
.1391سال،6شماره،11دورهرفسنجانپزشکیعلومدانشگاهمجله»87سال 

» کوتاه به تاریخ داروسازي ایران و جهاننگاهی«اله عنایت.عبدالحسین، سلیمی.سیدهادي، مقبل.توسلیان-3
.29-36، صفحات 1369، شهریور 8مجله رازي، سال اول، شماره 

، مجله بیمه همگانی خدمات »ها در جمهوري کره جنوبینظام بیمه درمانی و کنترل هزینه«ایرج، .کریمی-4
.31، صفحه1379، خرداد 11درمانی، سال چهارم، شماره

» رویه دارو در شهرستان رامهرمزاستان خوزستانبررسی علل عمده مصرف بی«همایون، همکاران .عاقلی-5
.13-21، صفحه 1372، آذر 119مجله دارو درمان، سال دهم، شماره 

.دومویرایش، 1392تهران،،روشن کتاب، و جهانایرانرسمی داروهايجامع اطالعاتامینی، احسان، -6

، شهریور 8مجله رازي، سال اول، شماره » وسازي در ایراننگاهی به وضعیت دار«گروه علمی سینا دارو، -7
.36- 50، صفحه 1369

آموزش ودرمان، ها، وضعیت دارو در کشور، سیري در وضعیت بهداشتها و برنامهمرکز تدوین سیاست-8
.58-63، صفحه 1375سال ،پزشکی

، 1369ماه، دي12شماره ، مجله رازي، سال اول، »1368وضعیت داروئی کشور در سال «علی، .منتصري-9
.45-55صفحه 

-74اخیرگزارش بررسی وضعیت داروئی در پنج سال«غالمرضا، .وحید، پرور.علی، محالتی.منتصري-10
.78-86، صفحه 1375، شهریور 8، مجله رازي، سال هفتم، شماره »1370

، 1373شهریور،8، مجله رازي، سال پنجم، شماره »1372وضعیت داروئی کشور در سال «علی، .منتصري-11
.30-36صفحه 
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مجله رازي، سال » 1375نگاهی به آمار داروئی سال «غالمرضا، .وحید، پرور.علی، محالتی.منتصري-12
.39-43، صفحه 1376، شهریور 8هشتم، شماره 

مجله رازي، سال » 1376نگاهی به وضعیت داروئی سال «غالمرضا، . وحید، پرور.علی، محالتی.منتصري-13
.70-71، صفحه 1377، مهر9نهم، شماره 

کل با ادارهبررسی تعداد اقالم داروئی در نسخ پزشکان عمومی و متخصص طرف قراردادنصري، مراد، -14
، مجله بیمه همگانی خدمات درمانی، 1379در مرداد و شهریور ماه سال بیمه خدمات درمانی استان ایالم

.80، سال 19شماره 

پزشکی، نشریه داخلی سازمان نظام» شایع در نسخ پزشکانایرادات«کمیته علمی بررسی نسخ اصفهان، -15
.13-20، صفحه1376، دي ماه 28شماره

نشریه پیام پژوهش، سال اول، شماره دوم، آبان » مروري بر خدمات داروئی کشور اتریش«ف، .هاشمی-16
1379.

مجله رازي، سال نژاد، ترجمه فریدون سیامک» نقش داروسازان در نسخه نویسی پزشکان«پیتر، .هوپالي-17
.41-44، صفحه 1370، بهمن 1سوم، شماره 

بررسی تعداد اقالم و میانگین هزینه نسخ داروئی «کارشناسان اداره کل مطالعات و پژوهش بیمه درمانی، -18
کننده به پزشکان متخصص طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد سازمان بیمه خدمات شدگان مراجعهبیمه

.1378بهمن » 1378درمانی، نیمه اول سال 

، 1391سامی، پوران، مرجع جامع داروهاي ژنریک ایران، بشري، تهران، -19

وضعیت موجود درمان و دارو در استان «کارشناسان معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایالم، -20
.1376شهریور » بینی براي پنج سال آیندهو پیش76در سال 

هاي پزشکان عمومی شهرستان تداخالت دارویی در نسخهفرهاد، .انحسام الدین، خوشنویس. زادهنبوي-21
.60تا صفحه 53از صفحه ;28شماره,7دوره,1381زمستان ،ارمغان دانش، یاسوج

سید رضا ، بررسی نسخ پزشکان متخصص مغز و اعصاب شهر . یزدان پرست,لیال. نیکنام,صادق. ایزدي-22
90- 91طی سال شیراز در 

23- http://www.tebda.ir.
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24- www.darooyab.ir.

25- darunama.com.

26- rc.majlis.ir/m/report/download/733368.

27- http://fda.gov.ir/item/2633.

28- www.salamaneh.com.

29- http://www.daroobank.com/public .
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