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داروي ژنریک در جهان جایگزینیالزام 

Mandatory Generic Substitution

MGS

1پیوست 

 1984 مصوب Hacth-Waxman قانون

 نوآوري بین تعادل برقراري جهت

 از رقابتی حمایت و جدید داروهاي

ژنریک داروي مصرف براي بیماران

MGS در آمریکا:
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رشد مصرف ساالنه داروهاي ژنریک در آمریکا

در آمریکا 2013الی  2004صرفه جویی بابت مصرف داروي ژنریک در سالهاي 
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مصرف داروي ژنریکبواسطه  2013دالر صرفه جویی در سال میلیارد  239

)تریلیون دالر صرفه جویی در یک دهه 1.5(آمریکا کشور 

MGS در کانادا:
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بواسطه مصرف داروي ژنریک 2014میلیارد دالر صرفه جویی در سال  14.8

کشور کانادا 

Approved by Health Canada, generic medicines are low-cost versions of brand-name

drugs that are produced by several manufacturers once the 20-year patents expire on

the brand-name versions. Generic medicines are identical, or bioequivalent, to the

higher-priced brand-name versions in dosage form, safety, strength, route of

administration, quality, performance characteristics and intended use. In Canada, the

use of lower cost generic prescription medicines saved governments, employers

and consumers nearly 14.8 billion dollars in 2014.

http://www.canadiangenerics.ca/en/advocacy/health_care_savings_f.asp

بواسطه مصرف داروي ژنریک 2014میلیارد دالر صرفه جویی در سال  14.8

کشور کانادا 
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)ورود داروي جدید(موضوع  داروي برند داروي ژنریک

هزینه

 هزینه متوسط تولید یک داروي برند از

میلیارد دالر می  2میلیون دالر تا  500

باشد

 1 هزینه متوسط تولید یک داروي ژنریک

میلیون دالر می باشد

زمان

داروي برند ضرورت دارد در حوزه هاي 

آزمایشی سال هاي طوالنی را سپري 

تحقیقات پیش کلینیکی و . نماید

.کلینیکی

سال براي هر  15تا  10این مدت مابین 

.داروي برند نیازمند زمان است

سال زمان الزم براي  3تا  2بطور متوسط 

ثبت یک داروي ژنریک براي تائیدیه 

و آزمایشات هم ) API(شیمیایی دوز موثر 

سنگ سنجی می باشد  

قوانین ثبت

مدارك قانونی مورد نیاز

لت براي تکمیل قوانین وزارت بهداشت دو

 کانادا هر کمپانی که یک داروي جدید را

در حال ثبت داشته باشد الزم است 

کی و هزاران صفحه نتایج آزمایشات کلینی

 داده هاي شیمیایی زا عرضه نماید که طی

سالهاي زیادي جمع آوري نموده است

 یک کمپانی ژنریک فقط مدارك خالصه

شده و کپی شده یک محصول را شامل 

مشخصه هاي شیمیایی و هم سنگ 

سنجی تحویل می دهد

	

قیمت محصول
 قیمت گذاري داروي پتنت توسط هیأت

انجام می پذیرد ) PMPRB(کنترل قیمت 

دارو هاي ژنریک در کانادا  –قیمت آزاد 

شوند نمیقیمت گذاري 

و ظرفیت افزایش صرفه جویی بواسطه مصرف داروي برند  اروپاییصرفه جویی در کشورهاي 

MGS در اروپا:
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)کشور اروپا 16در  مولکولمطالعه روي پنج (و ژنریک  پتنتمیزان تفاوت بین داروهاي 

How large are the differences between originator and generic prices? Analysis 

of five molecules in 16 European countries
	

اي آنها خاتمه یافته است و اندیکاسیون ه پتنتداروي زیر که دوره  5مارك روي  بنچ
.متفاوتی دارند، انجام گرفته است

1) GEMCITABINE vial 1gr (an anti-neoplatic agent)

2) MYCOPHENOLATE MOFETIL  250mg cap (immunosuppressant)

3) OLANZAPINE   10mg tab (anti-depressant)

4) RISPERIDONE 4mg tab (anti-psychotic)

5) SUMATRAPINE (analgetic)

)ریال(ایران ریال 35،000هر یورو ) ریال(اروپا 
نام دارو

برندژنریکبرندژنریک

30،0004،700،000-2،400،000GEMCITABINE

6،00066،000-1،7000
MYCOPHENOLATE 

MOFETIL

1،4002،700،0001،800-OLANZAPINE

46634،0001،100-RISPERIDONE

23026،0008،000-SUMATRAPINE
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Expressed in absolute figures, the prices per pack of generics were

lower as of € 134.77 (Denmark) to € 0.85 (Belgium) for gemici-tabine

(no price difference in France, Gree-ce and Norway); of € 190.73

(Switzerland) to € 1.72 (Norway) for mycophenolate mo-fetil (no

difference in Austria, Belgium and Spain); of € 77.49 (Finland) to € 0.04

(Spain) for olanzapine (no difference in Norway); of € 95.35 (United

Kingdom) to € 0.82 (Italy) for risperidone (no difference in Belgium,

Ireland, Norway and Spain); and of € 45.04 (Belgium) to € 0.39 (Greece)

for sumatriptan (no difference in Norway and Spain).

سیاست هاي ابالغی نظام سالمت مطابق بند

قانون اساسی 110یک اصل 

)1393فروردین (رهبر معظم انقالب اسالمی 

 سطح ظامن اساس بر صرفاً تجویز اجازه و القائی تقاضاي از ممانعت و تقاضا ساماندهی - 5

 و يگذار سیاست و کشور ملی دارویی نظام و ژنریک طرح بالینی، راهنماهاي و بندي

 تتجهیزا و زیستی محصوالت واکسن، دارو، واردات و مصرف تولید، بر کارآمد نظارت

.صادرات توسعه و داخلی تولید از حمایت هدف با پزشکی

MGS در ایران:



 1ادامه پیوست 

یکنواختی کیفیت داروهای ژنرک و برند در تمام رفرانس های علمی دنیا تاکید شده است بعنوان نمونه 

 آمریکا را که معتبر ترین سازمان مرجع نظام دارویی است به شرح زیر ارائه می نماید    FDAسند 

 

https://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/Understandi

ngGenericDrugs/ucm167991.htm 

Facts about Generic Drugs 
FACT: FDA requires generic drugs to have the same quality and performance as brand 

name drugs 

 When a generic drug product is approved, it has met rigorous standards established by the 
FDA with respect to identity, strength, quality, purity, and potency. However, some variability 
can and does occur during manufacturing, for both brand name and generic drugs. When a 
drug, generic or brand name, is mass-produced, very small variations in purity, size, strength, 

and other parameters are permitted. FDA limits how much variability is acceptable.  
 Generic drugs are required to have the same active ingredient, strength, dosage form, and 

route of administration as the brand name product. Generic drugs do not need to contain the 

same inactive ingredients as the brand name product.   
 The generic drug manufacturer must prove its drug is the same as (bioequivalent) the brand 

name drug. For example, after the patient takes the generic drug, the amount of drug in the 
bloodstream is measured.  If the levels of the drug in the bloodstream are the same as the 

levels found when the brand name product is used, the generic drug will work the same.  
 Through review of bioequivalence data, FDA ensures that the generic product performs the 

same as its respective brand name product. This standard applies to all generic drugs, 

whether immediate or controlled release.  
 All generic manufacturing, packaging, and testing sites must pass the same quality standards 

as those of brand name drugs, and the generic products must meet the same exacting 
specifications as any brand name product. In fact, many generic drugs are made in the same 
manufacturing plants as brand name drug products. 

  
 

https://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/UnderstandingGenericDrugs/ucm167991.htm
https://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/UnderstandingGenericDrugs/ucm167991.htm


 3از  1صفحه  -2پیوست 

 2پیوست 

 عادالنهمصادیقی از قیمت گذاری غیر 
 

 داروی بوسرلین استات: -1

این دارو که برای سرطان پروستات و درمان نا باروری استفاده می شود، با نام برند سوپرفکت توسط شرکت سانوفی 

شرکت کوبل دارو برای ثبت قیمت باال ماموریت واردات تعداد محدودی از این دارو  1393سال اونتیس تولید و در 

در حالیکه قیمت واقعی این دارو  تومان در کشور ثبت مینماید، 80600را به انجام می رساند و انرا با قیمت نجومی 

 17000برند در کشور همسایه ترکیه قیمت امروز این داروی ) تومان بوده است. 16500 در همان زمان در ترکیه

 (تومان است

در سال بعد شرکت سیناژن این دارو را با نام برند ژنریک سینافکت به بازار عرضه داشته و تا کنون با بهره گیری از 

تومان  40500مبلغ ) تومان بفروش میرساند. 45000نرخ ثبت شده قبلی و همراهی نظام قیمت گذاری، با قیمت 

 .(تومان میباشد 4500یما از محل یارانه های دولتی دریافت داشته و سهم بیمار مستق آن را

 45000تومان است برای تولیدکننده ژنریک  17000یعنی دارویی که قیمت برند اوریجینال آن در حال حاضر 

 ین شرکت هزینهگذاری شده و ساالنه میلیاردها تومان از جیب بیماران واز محل یارانه کشور به نفع اتومان قیمت 

 می گردد.

 میلیگرم: 400سدیم والپروات تزریقی  -2

و  500، 200مصرف می شود، به شکل قرص های این دارو که برای درمان صرع و پیشگیری از سردرد میگرنی 

میلیگرم توسط شرکت سانوفی با نام برند دپاکین تولید می گردد. تفاوت قیمت نمونه های قرص  400تزریقی 

 50یار پر مصرف این دارو توسط کوبل دارو با قیمت جهانی به حدی باالست که بیش اظهاری مازاد بر وارداتی و بس

اما در خصوص فرم  ؛میلیارد تومان در سال فقط برای قرص های وارداتی توسط شرکت کوبل دارو بر آورد میشود

تومان عرضه نموده تا امکان قیمت  60000با قیمت وارداتی  93شرکت کوبل دارو انرا در سال  تزریقی این دارو،

فراهم گردد. در حال حاضر قیمت  تومان 24000 گیری نمونه تولیدی ژنریک برای شرکت روناک دارو به قیمت

 تومان می باشد. 6500اوریجینال برند این دارو در ترکیه 

صرف بیماران و همچنین قیمت اوریجینال برند باید مورد م برابر 4نزدیک یعنی داروی ژنریک ساخت شرکت روناک 

تومان را مستقیما از محل یارانه به شرکت مذکور  21600بطوری که از این قیمت ) حیف و میل یارانه دارو قرار گیرد.

 (تومان آن سهم بیمار می باشد 2400پرداخت می کنند و 

 فکسوفنادین -3

میلیگرم توسط کوبل  180میلیگرم و  120مصرف میگردد به شکل قرص های  حساسیتاین دارو که بعنوان ضد 

تومان بفروش می  1400تومان و  1100دارو در کارخانه عبیدی تحت لیسانس سانوفی تولید و با قیمتهای نجومی 

بدین  .تومان می باشد 370تومان و  230رسد در حالی که قیمت اوریجینال برند همین داروها در ترکیه به ترتیب 

ان می  میلیارد تومان گران تر از برند اوریجینال 40همه ساله بیماران ایرانی داروی تحت لیسانس را بیش از  ترتیب،

 خرند.

 کلوپی دوگرل -4

 75این دارو که برای پیشگیری از لخته شدن خون برای بیماران قلبی و عروقی مصرف می گردد، به شکل قرص 

 1800توسط کوبل دارو در کارخانه عبیدی تحت لیسانس تولید و با قیمت نجومی میلیگرمی با نام برند پالویکس 
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نرخ )تومان  1800به مرور به  1385در سال تومان  4800اینکه قیمت این دارو از علیرغم  تومان بفروش می رسد.

این دوران قیمت  اما در تمام و سودهای کالن این اختالف قیمت در سالهای پیش برده شده است کاهش یافته (امروز

 تولید داخلی تحت لیسانی بوده و در حال حاضر سبسیار پایین تر از پالویک اوریجینال برند آن در سایر کشورها

حجم باالی مصرفی این دارو موجب سوء  تومان می باشد. 1100حدود  قیمت اوریجینال برند این دارو در ترکیه

ابه التفاوت قیمت این دارو با قیمت داروی اوریجینال برند آن بیش در سال جاری م فقط استفاده کالن آن می باشد.

متاسفانه قیمت داروی ژنریک این محصول  پرداخت نمایند.اضافه میلیارد تومان است که مردم ایران باید انرا  23از 

 900قیمت می ملیگرمی است به  75تومان برای هر قرص  240را هم با قیمت باالتر از نرخ های جهانی که حدود 

 تومان قیمت گذاری کرده اند.

 400/سوفوسباویر90لدیپاسویر -5

است، توسط شرکت توسعه داروسازی دانش با نام  C تهپاتیو برای درمان این دارو ی ترکیبی که ضد ویروس 

تومانی در حالی عرضه می  57400تومان و بهره بر داری از یارانه  82000پالس با قیمت مصوب  هپاسبویرتجاری 

توسط شرکت دیگری به بازار  (نزدیک یک هفتم قیمت مذکور)تومان  12000داروی مشابه آن با قیمت گردد که 

ج از شان فروش دارو را برای قدرت بازی های تجاری خارمذکور رانتی می شود. یارانه بسیار باال برای شرکت  عرضه

طی مکاتبه تلگرامی با داروخانه های منتخب از ایشان  بطوری که استبه ایشان داده از بازار  بیرون راندن رقیب

بنابراین با اخذ مستقیم  ؛بخواهد که سهم بیمار را مجانی کرده و دارو را بدون اخذ وجه به ایشان تحویل نمایند

مثال مجانی و در واقع ه دولتی بدون آنکه از بیمار هم پولی دریافت کنند داروی خود را تومان از محل یاران 57400

 با چند برابر قیمت رقیب از محل یارانه ها به بازار تحمیل می نمایند.

 400/سوفوسباویر60داکالتاسویر -6

است و توسط شرکت فناوران روژان  Cاین دارو ی ترکیبی نیز از خانواده های ضد ویروس و برای درمان هپاتیت 

تومان به شکلی عرضه شده که قرص های مجزای این دو دارو با  90000با قیمت  سووداکمحقق دارو با نام تجاری 

تومان با همان دوزیج در بازار وجود دارد. درحالی که انتظار می رود داروی ترکیبی  8000تومان و  5000قیمتهای 

برابر قیمت گذاری  7به جمع قیمت داروهای جدا عرضه گردد ولی متاسفانه با حدود از قیمت پایین تری نسبت 

ز مقامات ا نقش یکیتومان پرداخت می گردد.  63000شده و از محل یارانه ها نیز به این شرکت به ازاء هر قرص 

یری موجب پیشگ در کمیته بالینی کمسیون صدور مجوز که از مالکان شرکت مذکور است عالیرتبه وزارت بهداشت

ششم( به شرکت رقیب شده بود که یک )تومان  15000از دادن مجوز تولید داروی ترکیبی با قیمت طوالنی مدت 

 دهیارانحص رویهاین ها تنها مشکالت ناشی از این پس از سالها قبضه بازار بتازگی این مجوز صادر شده است. البته 

جم باالی یارانه تعلق گرفته به این دارو موجب شده است که و قیمتهای نجومی به شرکت های خاص نبوده و ح

سهم بیمار را از پرداخت وجه معاف نموده ، مذکور با انتشار کوپن و در اختیار قرار دادن آن به پزشکانرانتی شرکت 

نه دولتی بار سنگین این قیمت نجومی به یارا ولی همزمان و دارو را به اصطالح مجانی در اختیار بیمار قرار دهد.

 .گرددتحمل گردیده و رقیب نیز از بازار کنار گذارده 

 

 :بندیجمع 

بعنوان  که بابت این شش قلم داروگران فروشی فقط میلیارد تومان  200برای سال جاری برآورد می شود بیش از 

 است، صورت می پذیرد. نظام داروییقیمت گذاری ات کاهی از کوه انحراف مثالی مورد بررسی قرار گرفتند و در واقع
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صدها قلم دارو در کشور  کدامکه هر شرکتهای بزرگ و با سابقهبسیاری از بخوبی می دانند که دارویی حوزه  گاهانآ

 ، کمتر است.مثالتولید می کنند، کل فروششان حتی از گران فروشی این شش قلم داروی مورد 
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 3پیوست 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نادر اروهاید تصاد دارو تحت تاثیراق
 1395خرداد  -فرامرز اختراعی

 چکیده :
( از منظر خدمات دارویی و مقایسه ان با دیگر کشور ها مورد مطالعه قرار گرفته. بر اساس در این نوشتار وضعیت بیماریهای نادر )اورفان

درمانی بیماریهای اورفان در ایران الزامی میباشد.   سیاست های سازمان غذا و -ضرورتهای نظام سالمت ، لزوم تدوین سیاست های دارو
فته و پیشنهادات الزم در راستای کاهش هزینه واردات دارو های اورفان و دارو در خصوص تامین داروهای اورفان مورد بررسی قرار گر

استفاده از تولیدات داخلی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی شده است .  عدم همخوانی تولید نا خالص ملی با افزایش غیر 
باالتر از قیمت های بین المللی تشخیص داده شده و همچنین   متعارف هزینه تامین دارو در سنوات اخیر  بدلیل واردات دارو با قیمت های

ماران یقیمت گذاری بسیار باالی دارو های بیو سیمیالر در ایران نیز بعنوان عامل مهم دیگر در باال بودن بار هزینه های دارویی این گروه از ب
یشرفته و بسیاری از کشور های در حال توسعه اجرایی نمودن می باشد.  بهترین راه برون رفت از افزایش قیمت دارو در کلیه کشور های پ

MGS (Mandatory Generic Substitution) بوده که سازمان بهداشت جهانی نیز استفاده از سیستمMGS   را به کلیه کشور های
نسخه نویسی و نسخه پیچی پزشک و دارو ساز ملزم به داروی ژنریک ، ،  در صورت وجود  MGSضوابط  دنیا توصیه نموده است .  طبق

فکری دارو به پایان نرسیده  تداروی ژنریک میباشند و نسخه نویسی و نسخه پیچی داروی برند محدود به مواردی است که دوره مالکی
 باشد.    ممنوع  از منظر قوانین تجارت جهانیباشد وتولید  داروی ژنریک 

 

  Orphan Disease             : کدام دسته از بیماری ها هستند  " اورفان "بیماری های     

ان می اشند ، بیماری اورفاندک ب ( بسیار متناسب با جمعیت کشور به آن بیماری ) از نظر تعداد مبتالیانآن گروه  از بیماری هایی که ه ب 

در  د.از این گروه می باشنمارفان ، سندرم کیوتی و سندرم مرد سنگیسیرنگومیلی ، پروگریا ، نشانگان نادری مانند بیماری های  . گویند

 نفر از جمعیت آن کشور در گیر آن باشند را جزء این بیماری ها قرار می دهند 200000کشور آمریکا بیماری هایی که کمتر از 

در نظر گرفتن یک بیماری وجود ندارد. یعنی ممکن است در یک بخش از جهان، اورفان هیچ مالک قاطعی که مورد توافق عموم باشد برای 

یماری ب حتی یکای دیگر و نزد مردمانی دیگر و یا نزدِ گروه خاصی از مردم، یک بیماری نادر در نظر گرفته شود امّا همان بیماری در نقطه

ادر ک بیماری نیدر کودکان سرطان  . برای مثال بیماریاشد گاهی این تقسیم حتی وابسته به سن هم می تواند ب شایع محسوب شود.

 .درصورتیکه در بزرگساالن اینچنین نیست شودمحسوب می

 در مجموع میتوان با تقریب زیر در هر نقطه از جهان این بیماری را دسته بندی نمود :

با  ، جزء گروه اورفان قرار داد گیردرا دربرمینفر  200000به  ۱ تا   ۱000به  ۱ ای از که شیوع آن بسیار کم است و دامنه هاییبیماری  

 ۱000به  ۱از نسبت ایران  کشور در) هموفیلی ، تاالسمی ، دیالیز و ام اس ( را که  سرطانی و بیماران خاص  نبیمارا تقریب فوق می توان 

  جزء بیماران نادر مورد مطالعه قرار داد.   تبعیت می کنند( 

ی پر هزینه م هر دارو اساسا تولید فرآیند تحقیقات و که و از آنجا این بیماری ها نیز اندک بوده  برای دارو میزان نیاز بهبدیهی است    

وق مایت از تولید آن ، مشحبوده و برای  غیر اقتصادیعمال این دسته از داروها بنابر این نسبت هزینه تولید در مقابل مصرف اندک  ، باشد

کمک های ،  Fast-track NDA)تسریع تقاضای بررسی مستندات برای تائید  دارو های اورفان توسط سازمان های نظارتی  ) هایی مانند 

  .دگردوضع می در کشور های توسعه یافته   ،مالی  به تحقیقات ، و برخی معافیت های مالیاتی 

برای هر  دالر میلیارد ۱.3بطور متوسط ) است .سال ( و پر هزینه  ۱0بسیار زمان بر ) متوسط  ی جدید ،فرایند کشف و بازار یابی هر دارو

مولکول مورد تحقیق تنها یک مولکول به نتیجه مطلوب می  ۱0( و احتمال حصول نتیجه نیز بسیار پایین است ) بطور متوسط  از هر  دارو

) بخصوص آن دسته که در همه نقاط جهان جزء اورفان میباشند  لید داروهای اورفانتو برای محدودیت های سرمایه گذاری رسد ( .بنابر این

های اورفان بدون حمایت های دولتی فوق الذکر ، امکان پذیر نمی  تحقیقات و کشف و تولید دارو بطور کلی بیش از سایر داروهاست و (
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 ظر دارند.ن مد یکی از مهمترین عللکنند جملگی دلیل فوق را بعنوان  در مقاالتی که علل گرانی داروهای بیماران نادر را بررسی می باشد.

ه تحت عنوان چرا هزین زیر سایت بسیار باالست و دالیل این قیمت های باال را میتوانید از نیز سرطان داروهای ضدهزینه  بعنوان نمونه 

 فرمایید . های داروهای سرطان باالست و راه حل چیست را بررسی 

 http://jop.ascopubs.org/content/۱0/4/e208.full 

  برای کشور آمریکا نشان می دهد  20۱2جدول زیر هزینه های دارویی مرتبط با سرطان را برای چند داروی انتخاب شده در سال 
Cost of Selected Drugs Used in Cancer Therapy 

Generic drug name (trade 

name; manufacturer, 

location) 

Cancer 

Typical 

treatment 

schedule 

Cumulative 

drug cost for 1 

y ($) 

Comments 

Ipilimumab (Yervoy; 

Bristol-Myers Squibb, New 

York, NY) 

Melanoma 

Once every 3 

wk for 4 

doses 

120,000 

Duration not well defined; 

currently, physicians have been 

going past the 4 doses if patients 

have achieved a good response 

Sipuleucel-T (Provenge; 

Dendreon Corp, Seattle, 

WA) 

Prostate cancer 
Three doses 

over 1 mo 

90,000 for 3 

doses 
 

Bevacizumab (Avastin; 

Genentech Inc, South San 

Francisco, CA) 

Various cancers, 

including lung 

and colon cancer 

Once every 

3-4 wk 
90,000 

Can be continued >1 y until 

disease progression 

Paclitaxel, protein-bound 

(Abraxane; Celgene Corp, 

Summit, NJ) 

Breast cancer 
Three times a 

month 
80,000 

Continued until disease 

progression 

Lenalidomide (Revlimid; 

Celgene Corp) 

Multiple 

myeloma 

Daily for 3 

wk of each 

month 

90,000 

In frontline and maintenance, 

duration of therapy can exceed 

3 y; in relapsed disease, 

duration is approximately 1 y 

Bortezomib (Velcade; 

Millennium 

Pharmaceuticals, 

Cambridge, MA) 

Multiple 

myeloma 
Once weekly 60,000 

Can be continued >1 y until 

disease progression 

Imatinib mesylate 

(Gleevec; Novartis 

Pharmaceuticals Corp, East 

Hanover, NJ) 

Chronic myeloid 

leukemia 
Once daily 70,000 Lifelong until progression 

Alemtuzumab (Campath; 

Genzyme Corp, 

Cambridge, MA) 

Chronic 

leukemias 

Three times a 

week for 3 

mo 

70,000 Could be used for >1 y 

Ofatumumab (Arzerra; 

GlaxoSmithKline, 

Philadelphia, PA) 

Lymphomas and 

chronic lymphoid 

leukemias 

Twelve 

doses over 3-

4 mo 

120,000 Could be used for >1 y 

Brentuximab vedotin 

(Adcetris; Seattle Genetics 

Inc, Bothell, WA) 

Hodgkin 

lymphoma 

Once every 

21 d for 8 

cycles 

100,000 
Approximately 6-8 cycles in a 

year 

Dasatinib (Sprycel; Bristol-

Myers Squibb) 

Chronic myeloid 

leukemia 
Once daily 110,000 Lifelong until progression 

 

http://jop.ascopubs.org/content/10/4/e208.full
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در دنیا از مهمترین راههای گریز از این قیمت های سرسام آور می باشد که خود کشور  مصرف داروهای ژنریک و بیوسیمیالر تکیه بر

ات ) در ادامه پیشنهادآمریکا نیز با وضع قوانین جدیدی به این گروه از کشورها پیوسته و ساالنه میلیاردها دالر صرفه جویی می نماید. 

 جهانی را هم که سیستم ژنریک را توصیه می کند مورد بررسی قرار خواهیم داد .(سازمان بهداشت 

 : در ایران  جمعیت در گیر بیماری های نادر

عالوه بر بیماران  درمان و آموزش پزشکی ، وزارت بهداشت منتشر شده  بر طبق مطالعات آماری انجام شده و گزارشاتدر کشور ایران 

بیماری های خاص که شامل بیماری های تاالسمی ، هموفیلی ، دیالیز   ،  تبعیت می کنند 200000به  ۱که از نسبت  اورفان فوق الذکر

نیز حدود  ) که در گروه صعب العالج تقسیم شده اند (  یسرطان بیماران دارند ( و بیمار ۱30000حدود   ) که جمعیتیشود می و ام اس

مورد حمایت یارانه ای در تامین دارو قرار   ( تبعیت می کنند ۱000به  ۱این گروهها نیز از نسبت )  ندشده اهزار نفر بر آورد  90تا  80

نفر می   230000که تحت عنوان بیماران نادر در این مقاله مورد توجه می باشند کمتر از     این بیماران جمعیت کلی  می دهند.

 باشد.

 

 ف خاص :قانون مندی  داروهای اورفان به واسطه مصار

 (REGULATION ) 
گاها بعضی از داروهایی که به هر دلیل از بازار جمع آوری شده اند ممکن است برای این دسته از بیماری های نادر مصرف شوند ، مثال 

ریسک باالی عوارضی مانند  سقط جنین و  بدلیل  و قبال،  داروی تایلیدوماید که در گذشته بعنوان خواب آور مصارف زیادی داشته است

که در گروه اورفان - "آکله  "و "جزام "العاده آن برای بیماری های ناقص الخلقگی جمع آوری شده است ولی به دلیل اثر ضد درد فوق 

بنابر این  . وجود ندارددیگری  جایگزین برای این بیماری ها هیچ داروی مناسب چونیرد  می گ قرار مصرف مورد کماکان   -قرار دارند 

 برای مصرف دارو برای این دسته از بیماران مقررات سختگیرانه ای مانند سایر بیماران وجود ندارد.

فکری  ) حق مالکیت که هنوز زمان تکمیل فرآیند تحقیقاتی آنها به پایان نرسیده است بطوری که یا پتنت وجود دارندهمچنین داروهایی 

آنها هنوز ثبت نشده و یا آزمایشات بالینی کاملی که سالها بطول می انجامد تکمیل نشده است ولی به دلیل ضرورت مصرف بعنوان اورفان  (

 ،دراگ برای بیماری های نادر قابل مصرف میباشند. هرچند برای این دسته از بیماران نیز ضوابط الزم و اخالق پزشکی خاصی الزم االجراست

شرفته های پی در کشور ضوابط متناسب با ضریب نیاز اثر بخشی تعدیل شده و قوانین ویژه ای برای آن در نظر گرفته می شود . ین اما ا

       قوانین زیر آمده اند آمریکا این ضوابط تحت مانند ژاپن استرالیا اتحادیه اروپا و

 Orphan Drug Actبه تصویب رسیده است . ( ۱983) برای کشور آمریکا که در سال   

 ۱999در سال نیز ودر اتحادیه اروپا ۱997و در استرالیا در سال به تصویب رسیده  ۱993در سال  بیماری های اورفاندر ژاپن نیز قانون 

 به تصویب رسیده است .  EU Policy On Orphan Drugs قانون  

و حد اقل انتظار می رود در فرآیند تامین شته در کشور ایران هنوز قانونی برای این بیماری های خاص وجود ندا این در حالی است که

داروهای این دسته از بیماران به لحاظ اقتصادی بودن و رعایت حقوق مصرف کنندگان دقت بیشتری معمول گردد که متاسفانه در فرآیندی 

   این دسته از بیماران با قیمت هایی باالتر از نرم جهانی در کشورمان عرضه می گردند. کامال معکوس عمده داروهای مورد مصرف

. 

 جدول زیر قوانین کشورهای آمریکا ، ژاپن ، استرالیا و اتحادیه اروپا را برای داروهای اورفان نشان می دهد.

 

  USA Japan Australia       UE 

Legal framework 
Orphan Drug Act 

(1983) 

Orphan Drug 

Regulation (1993) 

Orphan Drug 

Policy (1998) 

Regulation (CE) 

N°141/2000 (2000) 

Administrative 

authorities involved 
FDA / OOPD(*) 

MHLW/OPSR (*) 

(Orphan Drug 

Division) 

TGA (*) EMEA / COMP(*) 
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Prevalence of the 

disease (per 10,000 

individuals), justifying 

the orphan status 

7,5 4 1,1 5 

Estimation of the 

population affected, 

prevalence rate (per 

10,000 individuals) 

20 millions 

No information 
No 

information 

25-30 millions 

    

7,3 6, 6-8 

Marketing exclusivity 7 years 10 years 

5 years 

(similar to 

other drugs) 

10 years 

Tax credit 
yes : 50% for 

clinical studies 

yes : 6% for any 

type of study + 

limited to 10% of 

the company's 

corporation tax 

no 
managed by the 

member states 

Grants for research 
programs 

of NIH and others 

governmental 

funds 
no 

'FP6' + national 

measures 

Reconsideration of 

applications for orphan 

designation 

No yes 
yes (every 12 

months) 
yes (every 6 years) 

Technical assistance for 

elaboration of the 

application file 

yes yes no yes 

Accelerated marketing 

procedure 
yes yes yes 

yes (via the 

centralised 

procedure) 

Sources: European Parliament 1999- STOA PUBLICATIONS- Orphan Drugs- PE 
Presentation of Prof Joseph Torrent-Farnell  (president of the COMP) at the 'Annual Euro Meeting 
2001', Barcelona, 6-9 mars 2001 
 
 (*) Abbreviations :  FDA: Food and Drug Administration  /  OOPD: Office of Orphan Products and 

Development  /  MHLW: Ministry of Health, Labour and Welfare /  TGA: Therapeutic Good 

Administration  /   

 EMEA: European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 

 COMP: Committee for Orphan Medicinal Products 

 NIH: National Health Institute op of page 

 

 

 

 
 

 
 

Orphan Vaccines واکسن های اورفان  /     

 

ل مثابعنوان  ، متفاوت از کشورهای پیشرفته می باشددر کشور های جهان سوم  های مردم ، همانطور که قبال اشاره شد وضعیت بیماری

ر د است طبقه بندی شدهگروه اورفان  داروهای مصرف بسیاری از واکسن ها در کشورهای پیشرفته بسیار نادر شده و این واکسن ها جزء

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutOrphanDrugs.php?lng=EN&stapage=ST_EDUCATION_EDUCATION_ABOUTORPHANDRUGS_COMPARISON#haut
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، میلیونها نفر از مردم کشورهای جهان سوم ،امکان  هستند این واکسن هانیازمند دنیا افراد زیادی  دیگر برخی از مناطقحالی که در 

ش از یدسترسی به حمایت های بهداشتی ، دارو و واکسن هایی را ندارند که در کشور های پیشرفته کامال در دسترس است. . در هر سال ب

بدلیل عدم دسترسی به امکانات درمانی که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد ، جان خود را از  ، سال 5میلیون کودک کمتر از  ۱0

میلیون زن که عالقمندند بین  ۱50میلیون کودک بدلیل عدم دسترسی به داروهای افزایش ایمنی می میرند و بیش از  3دست می دهند. 

بیشتری داشته باشند به دلیل عدم دسترسی به داروهای پیشگیری ، از این خواسته محرومند همچنین  مهمترین عامل  دو بارداری زمان

 سرعت گسترش اپیدمی بیماری ایدز ، شکاف نظام سالمت حاکم بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای فقیر می باشد.

عارضه کمتری در کشورهای  ز مهمترین بیماری ها در کشورهای فقیر است ،که ااسهال شدید ، بیماری سل و بیماری های تنفسی مسری ،

پیشرفته دارد همچنین دسترسی به داروهای درمان این بیماری ها  نیز برای کشورهای پیشرفته  وجود دارد . بدیهی است عامل فقر از 

  مهمترین دالیل این شکاف بین کشورهای توسعه یافته و نیافته می باشد.

بر مشکالت ناشی از گرانی دارو و تجهییزات پزشکی ، نحوه آموزش تیم پزشکی ) پرستار ، پزشک و ر های توسعه نیافته، عالوه  در کشو

داروساز ( در هدایت بیماران ، و سطح سواد مردم ، که به درک بیشتر اهمیت قوانین بهداشتی و اهمیت درمان بیماری ، کمک می کند ، 

 است . داراز اهمیت ویژه ای برخور

 مجموع عوامل فوق همه برنامه ریزان را درجهت کاهش قیمت دارو و درمان با روش های مختلف هدایت می نماید  

مت منجر به باال بودن قیموانعی در تولید و مصرف داروی ژنریک ایجاد می کند و ) سازمان تجارت جهانی ( که  فکریحتی قوانین مالکیت  

  مورد تجدید نظر در حوزه دارویی قرار گرفته است.،با توجه به اهمیت انکار ناپذیر نظام درمان ،   دارو

 

 :  اصالح آننحوه  دسترسی اقتصادی به دارو  و بر عدم  یوانین تجارت جهانتاثیر ق-

      Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 
معنوی موتور محرک نو آوری است ولی اثرات مخرب ناشی از انحصار آن ، موجب مشکالت عدیده ای در نظام درمان هرچند حقوق مالکیت 

 بخصوص برای مردم کشورهای توسعه نیافته می باشد

و  باشند.ارو میکه قادر به نو آوری در صنایع مختلف از جمله د قوانین ، عمال متناسب با منافع کشورهای توسعه یافته میباشد دسته از این

که نقش چندانی در نو آوری بخصوص حوزه دارو ندارند مشکالتی را ایجاد  می نماید. ) قابل ذکر است  کشورهای توسعه نیافتهرای گاها  ب

رمایه ساساسا تحقیقات و تولید  داروهای جدید بقدری سرمایه بر است که حتی بسیاری از کشورهای اروپایی نیز قادر به ورود به این مدل 

 تعداد انگشت شماری از شرکتهای چند ملیتی توان ورود به این مدل سرمایه گذاری را دارند ( .بنابر این سایر صرفا گذاری نیستند و

زیرا تا طی شدن دوره حقوق ی گران قیمت را نخواهند داشت ،داروهاتامین بسیاری از  امکان در صورت اطاعت از این قوانین ، کشورها 

ممنوع است و لذا دارو های جدید گران قیمت بوده و  WTOری ) حق پتنت (،  تولید مشابه ژنریک آن در کشور های عضو مالکیت فک

 خارج از توان خرید مردم یا سازمانهای بیمه گذار در کشور های توسعه نیافته و در حال توسعه میباشد.

معترض شده و اقدامات متقابلی انجام می بسیاری از کشورها ،   TRIPS انحصار طلبانه قوانین ه بادر مقابل، نظر به اهمیت سالمت انسان 

نزدیک به پنج میلیون نفر از مردم این کشور به بیماری اچ آی وی  2000کشور آفریقای جنوبی که بر اساس آمار منتشره سال  دهند . 

در دوران حقوق  هنوز کهدرمان این بیماری داروهای  ولید و مصرفت مثبت دچار بوده اند ، از پذیرش قانون خرید الیسنس دارو برای

دولت هندوستان نیز تا زمانی که به این قانون متصل نشده بود ، بسیاری از داروهایی را که در .  ست مالکیت معنوی هستند ، سر باز زده ا

ل ) شاید این موضوع یکی از مهمترین دالی با قیمتهای بسیار پایین به شکل ژنریک تولید می نمود. بودند رادوره حمایت مالکیت معنوی 

. هم اکنون نیز دولت هند با بکار گیری مشاوران قوی علمی و  فشار به این کشور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بوده باشد (

دارو را  به سختی قبول نموده و حق پتنت برای بسیاری از داروهایی که در در صنعت کشور های پیشرفته حقوقی هر گونه نو آوری 

  .ق رسیده اند ، قایل نیستکشورهای غربی به این حقو

بین  2001سلو ( کشور نروژ در آپریل وجلسه ای در شهر هاسبیور ) نزدیکی  شهر اموجب گردید ،    مقاومت های فوق الذکر

 مقابله بابه منظور بررسی نحوه حمایت از بیماران کشورهای توسعه نیافته ، در  جارت جهانیسازمان بهداشت جهانی و سازمان ت

 .گردد حاصل  تشکیل شده و نتایج زیرتریپس  الزام آور قوانین
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 ( قیمت گذاری متفاوت :1

 قیمت دارو در کشورهای پیشرفته نباید افزایش یابد .-

 بر اساس استاندارد قیمت گذاری درکشورهای توسعه یافته باشد .نباید  قیمت دارو در کشور های توسعه نیافته  -

 .جلوگیری شودکشورها باالبه سایربا قیمت های  دارونقل و انتقال از  الزم است   در کشورهای ثروتمند مردماستطاعت با توجه به -

قابل توجه است که حتی برای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ، شرایط عدم انتقال داروی گران قیمت از بازار کشورهای پیشرفته 
به بازار مصرف کنندگان کم ثروت مورد تصویب قرار گرفته است . در حالی که در کشور ما علیرغم اینکه محدودیت اعضا این سازمان را 

مده داروهای وارداتی خصوصا داروهای بیماران نادر  مورد مطالعه این مقاله نه تنها از این امتیاز برخوردار نیست بلکه هم ندارد متاسفانه ع
با بیش اظهاری هم حتی نسبت به این قیمتهای گزاف عرضه می گردد همچنین نمونه های فراوانی وجود دارد که حتی بعد از اتمام دوره 

 با قیمت های سرسام آور وارد کشور می گردد پتنت نیز کماکان داروی برند

 داروهای ژنریک : -2

) در مقاله  که از نتایج این اجالس مشترک می باشد. کاهش قیمت داروستمهم از راههای  دیگر  یکی نیز  داروهای ژنریکاستفاده از 

بطور مفصل توضییح داده شده  این مقررات در کشور ایران ،  کامل عدم اجراءو  قبلی راجع به قوانین الزام مصرف داروی ژنریک در جهان

بند مرتبط با استفاده از داروهای ژنریک که به تصویب این اجالس رسیده است  در  (و که عالقمندان را به مطالعه آن ارجاع می دهم  است

ار قر قدرت های نو آوری صنایع دارویی بهره بردارینباید بعنوان ایجاد انحصار مورد ( ) تریپس حمایت های قوانین تجارت جهانی آمده :  

ورود به سازمان تجارت جهانی  مقررات محافظتی ای برای پیشگیری از این اتفاق ، در کنار کشورهای در حال توسعه ، گیرد ، لذا الزم است

 داشته باشند. ، پذیرش قوانین این سازمان و

مطابق بند  و است  قای دکتر زرگر به نظام ژنریک پیوسته، جناب آوزیر بهداشت وقتبه همت  ۱358سال از  ،کشور ایرانعلیرغم اینکه 

 ، "تجویز دارو صرفا بر اساس ژنریک بایستی انجام شود  "ابالغیه نظام سالمت که به توشیح مقام معظم رهبری نیز رسیده است  پنجم

ن بدون پرداخت تعرفه گمرکی آحتی کریدور جدیدی برای واردات  متاسفانه چند سالی است که رسماً از داروهای برند حمایت می گردد و

به نوعی واردات داروی اماده به تولید نمایی مبدل شده است و صرفاً مراحل  "تولید تحت لیسانس   "گشوده شده است که تحت عنوان 

یش از به ب ی کشور غیر از عقب نشینی فنی اخر بسته بندی دارو در کشور صورت می پذیرد. این پدیده های جدید الورود به نظام داروی

ط بطور متوس ) که بر اساس مطالعات هولدینگ دارویی تامین اجتماعی ،  موجب افزایش بار هزینه های دارو نیز شده است.  سال قبل ،  40

برابر نمونه ژنریک موجود ان افزایش داده است ( این درحالی است که اقدامات سازمان بهداشت جهانی و  ۱6قیمت هر قلم دارو را به 

در جهت افزایش مصرف داروی ژنریک و کاهش اجباری مصرف مشابه برند  عاقالنه ،کشورهای توسعه یافته با سیاستگذاری های  مقررات 

 میباشد. 

    MGS /  Mandatory Generic Substitutionالزام مصرف داروی ژنریک یا قانون بابت  20۱4در کشور امریکا فقط در سال 

دیگر نیز از مزایای این قانون ی  ل توسعهامیلیارد دالر صرفه جویی شده است.و مردم عمده کشورهای توسعه یافته و در ح 280یش از ب

   ( بهره برداری مینمایند. 

 سرمایه گذاری :  -3

به رغم کاهش هزینه های درمان ، هنوز در بسیاری از کشورها امکان سرمایه گذاری برای درمان بیماری هایی مانند ایدز یا سایر             

بنابر این توجه به جذب سرمایه های خارجی از اهمیت بسیاری برای کشورهای توسعه نیافته برخوردار  . وجود ندارد پرخطربیماری های 

مسایلی مانند پیشگیری ، افزایش سطح تحصیالت عمومی و حمایت از بیماران را نیز می توان با این موضوع  است . در یک نگاه کلی

 گسترش داد.

  

   بیماری سرطان : 

و ام اس عمده جمعیت بیماری های نادر را پوشش می  سرطان  از بین بیماری های نادر مورد مطالعه به ترتیب کثرت بیمار ، بیماری های 

) حمایت های یارانه ای  می گردد خاص و اورفاننیز مشمول هر دو این بیماری ها و سایر بیماران  در ایران حمایت های یارانه ایدهند و 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutOrphanDrugs.php?lng=EN&stapage=ST_EDUCATION_EDUCATION_ABOUTORPHANDRUGS_TWC#haut
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutOrphanDrugs.php?lng=EN&stapage=ST_EDUCATION_EDUCATION_ABOUTORPHANDRUGS_TWC#haut
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لذا با بررسی مسایل  درصد قیمت دارو می گردد ( 90پوشش بیمه بوده و جمعا برای بیماران نادر مورد بحث تا  وزارت بهداشت عالوه بر

می توان نسبت به کل این بیماری ها تصویر روشن -سرطان را انتخاب کرده است  نویسنده بیماری  -ن بیماری ها که مربوط به یکی از ای

 تری را ارایه نمود.

  میلیون انسان در جهان می گردد. 8/2درصد مرگ و میر در جهان است. و ساالنه موجب مرگ  ۱2سرطان عامل  

 %50همچنین در حالی که  دو برابر کشورهای پیشرفته استاز جمله ایران توسعه  احتمال ابتال به سرطان در کشورهای درحال

بیماران سرطانی در کشورهای توسعه یافته به علت این بیماری می میرند متاسفانه در کشورهای در حال توسعه آمار مرگ ناشی از سرطان 

سرعت رشد سرطان با افزایش امید به زندگی که موجب تغییر متوسط سنی به سمت باالست  .می رسدمبتالیان به این بیماری  %80 به

 .را جریان توسعه نظام سالمت و افزایش طول عمر می دانند سرطان مهمترین عامل رشد بیماری افزایش مییابد لذا 

رای مشکالت بمراتب سنگین تر ب ماییم تا با نن بررسی در این گزارش تالش شده است تا بار این هزینه ها را در مقام مقایسه با کشور ایرا

از   ) راجع به سهم پرداخت مستقیم  که بخش پرداخت مستقیم از جیب بیمار  نیز نسبت به متوسط جهانی بیشتر است  بیماران ایرانی

  تر اشنا شویم .هبجیب در ادامه توضییح داده خواهد شد ( 

درصد هزینه  ۱۱حدود   Facts & Figures, American Cancer Society , Atlanta, Ga. USA,2015بر اساس مطالعات

 88/7هزینه درمان سرطان در این کشور حدود  20۱۱های درمان سرطان در امریکا مربوط به هزینه داروی این بیماری است. و در سال 

  میلیارد دالر بوده است. 

در کشور  20۱0مدل سرطان شایع ( در سال  5) به تفکیک  مشمول بیمارستان ، دارو و سایر هزینه ها سرطاندرمان نمودار زیر هزینه 

  نیز براورد شده است. 2020امریکا میباشد که برای سال 

 
 (cancer-of-impact-org/cancer/cancerbasics/economichttp://m.cancer. )  

 شده است.میلیارد دالر  329 دالر و هزینه کل دارو مبلغ  ۱034هزینه سرانه دارو در امریکا  20۱4در سال 

http://m.cancer.org/cancer/cancerbasics/economic-impact-of-cancer
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به همین میزان د این نسبت در سایر کشور ها نیز تقریبا می باشدرصد  11کشور امریکا نسبت داروهای سرطان به کل دارو در  
آمار مناسب قابل گزارشی یافت نشده است ولی از حجم یارانه وزارت بهداشت و پوشش بیمه های در کشور ایران  است 

ر د داروییکه گویای انحراف بزرگ در سیاستهای کالن  درمانی مشخص است که این نسبت بیش از دو برابر آمار فوق است 
  ایران می باشد.

 National)                                                         . را به مطالعه سایت زیر ارجاع می دهم خوانندگان گرامی  تراطالع جزیی برای  

Cancer Institute   (NCI, (National Institutes of Health (NIH  

امار نامه دارویی ایران و تفاهم نامه فیمابین تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو ) که میزان یارانه داروهای بیماران خاص و   همچنین     

محترم  گانحتی خوانند item/http://www.fda.gov.ir/3264 .قابل دسترسی است نیز  صعب العالج به تفکیک قابل رویت است ( 

مورد بررسی  /http://www.ilacabak.com می تواند تفاوت قیمت این داروها را با کشور همسایه ترکیه به تفکیک هر دارو از سایت

موید عرضه داروهای بیماران نادر در ایران با قیمت های بسیار باالتر از ترکیه میباشد  ) کهقرار داده تا یکی از دالیل انحراف بزرگ مورد ادعا 

را مورد نقد قرار دهد. ) قابل ذکر است در تفاهم نامه جدید و سال قبل عمدتا از نام ژنریک دارو ها استفاده شده است که برای مقایسه ( 

 تفاهم نامه هایفهرست داروی مورد نظر را مورد کنکاش قرار دهید. و یا از   -ل برنداوریجینا - قیمت با کشور ترکیه الزم است نام برند 

 .مشخص شده بود استفاده نمایید. ( هم قبلی که اسامی داروها با نام برند 

هزینه داروهای سرطان بطور معمول در همه دنیا در حال افزایش است که نمودار زیر نشان از این افزایش می دهد 

 
 20۱4میلیارد دالر در سال  ۱00میلیارد دالر به  75بار هزینه داروهای سرطان از  در جهان  2009همانطور که مشاهده می کنید از سال 

میلیارد دالر هم پیش بینی شده است . بنا بر این اگر مشکالت فوق الذکر در حوزه نظام  ۱47 حتی تا 2020رسیده است و برای سال 

  بعالوه افزایش پیش بینی شده فوق خواهیم گردید . شود شاهد بار بسیار سنگیندارویی ایران حل ن

درصد مرگ ناشی از سرطان قابل پیشگیری است وبر اساس براورد اپیدمیولوژی سرطان در ایران  40با کنترل عوامل خطر نزدیک به  

 ی این بیماربا تشخیص و درمان به موقع یک سوم بار  ، ( سایت مرکز بهداشت شمال غرب تهران ، دانشگاه علوم پزشکی ایران )  وجهان 

 کاهش خواهد یافت

کاهش داد. بر اساس مطالعات مندرج در رصد شاخص های کالن سالمت  مراقبت های مناسب و تسکینی و درد و رنج بقیه را می توان با

ی ، دارای تومورهای غیر قابل جراحی هستند. متاسفانه درصد از بیماران سرطان 80فرهنگستان علوم پزشکی ، در کشورهای در حال توسعه 

در بسیاری از موارد که امکان درمان سرطان وجود ندارد هزینه های هنگفت ناشی از درمان نامرتبط عالوه بر افزایش بار این بیماری ، 

  کیفیت زندگی بیمار را نیز به مخاطره می اندازد.

 Strategy for cancer prevention and control in Eastern Mediterranean Region 2009 - 2015    

http://www.fda.gov.ir/item/3264
http://www.ilacabak.com/
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تحت نظر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت سامانه مدیریت درمان بیماران مبتال به سرطان پستان  ۱388مهر ماه سال در 

تشکیل و نتایج مناسبی حاصل گردید که از جمله آن کاهش قابل توجه یکی از داروهای گران قیمت مورد مصرف بنام بهداشت 

تراستوزوماب ) با نام برند هرسپتین ( بوده است . انتظار می رود این رویه برای همه بیماری های پر خطر دیگر نیز تکرار شده و 

 .مدل تالش های علمی و کار آمد  نگردیم این  قف، ناظر تو در آینده مسیولینبا تغییرات 

 

 بررسی وضعیت بیماری های مزمن و پر خطر  در ایران :

، در راس هرم از نظر جمعیت درگیر و میزان مرگ ومیر ناشی از ان  که برای بررسی منطقی تر ارزیابی بهتر است با بیماری های مهم

فشار خون باال  را که بیشترین آمار مرگ و میر را  –دیابت  –بیماری ها قرار دارند نیز اشنا شویم . در اینجا سه بیماری قلبی و عروقی 

 نسبت به سایر بیماری ها دارند ، مورد مطالعه قرار می دهیم 

 الف ( بیماری های قلبی و عروقی :

ص های سالمت را به نحو ویژه ای افزایش می دهد بطوری که امارها نشان می دهد در کشورهایی که کنترل و درمان این بیماری شاخ

سال رخ می  65درصد مرگ ها در سنین باالی  80عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی به خوبی کنترل و مدیریت می شوند بیش از 

  دهد ) افزایش امید به زندگی (

فرهنگستان علوم پزشکی تحت عنوان گزارشات رصد شاخص های سالمت ) که به روز  ۱394در زمستان  بر اساس گزارشات منتشر شده

مرگ و میر کشور مربوط به بیماری های قلبی و عروقی است . که  % 3/39ترین آمار منتشره کشور در تاریخ تهیه این مقاله است ( میزان 

این گزارش ، افزایش میانه سنی جمعیت ، رشد سریع شهر نشینی ، توسعه فن آوری  متاسفانه در حال رشد میباشد و از نظر تهیه کنندگان

که موجب کاهش فعالیت های جسمانی است و افزایش تنش های روحی عمده ترین دالیل رشد مرگ و میر ناشی از این بیماری است. 

شک خانواده ( و دارو رسانی به این بیماران را یکی از  نویسنده این مقاله به اهمیت شناسایی بیماران ) از روش هایی مانند پروژه  پز

از این گروه بیماران افراد دارای  % ۱/3مهمترین روش مقابله با شیب نامطلوب منحنی رشد این دسته از مرگ و میر ها می داند . فقط 

داروهای بسیار ارزان قیمت می باشند که به دلیل اهمیت این بیماری مستقال  فشار خون باال  می باشند که قابل درمان وکنترل بیماری با

 توضییح داده خواهد شد.

 ب( بیماری دیابت :

است ( و همچنین %5/9بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی درصد بیماران دیابت در ایران نسبت به کل جهان ) که                      

جمعیت کشوری را شامل  %3/8( کمتر بوده و حدود  %2/۱۱رقی که بیشترین مبتالیان به این آمار را دارد ) نسبت به منطقه مدیترانه ش

 می گردد. 

نیز آمار دیگری را نشان می دهد که به ترتیب سال های مورد اشاره  ۱388و  ۱386و  ۱383بررسی های ملی سال های                      

 از جمعیت کشور می باشند .   %7/9و  %7/8و  % 7/7بیماران دیابتی  شامل 

هر دو آمار سازمان بهداشت جهانی و بررسی های ملی نشان از فرایند رشد این بیماری در کشور را دارد که متاسفانه این                     

 رشد بیش از رشد متوسط جهانی است . 

 

 ج( فشار خون باال :

بیماری های مزمنی چون سکته مغزی ، بیماری های قلبی و عروقی و نارسایی  ه  عامل بسیار مهمی در بارز انجا که فشار خون باالا         

و عوارض ان باعث مرگ و میر زود رس می گردد ، ان را بطور مستقل از بخش بیماری های قلبی و عروقی مورد بررسی قرار  کلیه است 

  می دهیم.

بیماری نیز مانند بسیاری از حوزه های دیگر در ایران وجود ندارد و یا نویسنده موفق به کشف ان امار هزینه های اقتصادی این         

  نشده است ، لذا با بررسی ان در سایر نقاط جهان میتوان یک براورد تخمینی داشت.

میلیارد دالر بوده  3د دالر و در برزیل میلیار 9میلیارد دالر و در کشور هند  ۱8بار هزینه این بیماری در کشور چین  2005در سال         

 ) آمار جدیدتری یافت نشده است (. برابر خواهد شد. 6تا  3برای این کشورها  20۱5است و براورد شده است این هزینه ها در سال 
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بر اساس امار  نفر از هر یک میلیون نفر جمعیت براورد شده است. یعنی  2035در ایران نیز میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری         

طبق گزارش           نفر در سال بواسطه باال بودن فشار خون جان خود را از دست می دهند. ۱6۱500حدود  کشورجمعیتی روز 

چنانچه جمع آمار سنی  ۱390درصد مردم دچار فشار خون باال می باشند  و در سال  29قه خاور میانه فرهنگستان علوم پزشکی در منط

میلیون نفر از مردم کشورمان دچار این بیماری می باشند. ) مقایسه این امار با کل بیماران نادر مورد مطالعه  ۱9را مالحضه کنیم بیش از 

 . توجه می باشد ( نفر دارند قابل 230000که جمعیتی کمتر از 

هزینه های سرانه این بیماری در کشورهای   فشار خون باال را قاتل خاموش می نامند زیرا در اکثر موارد تا مراحل انتهایی هیچ عالمتی ندارد.

 چین ، هند و برزیل بر اساس جمعیت روز این کشورها بقرار زیر است :

  دالر در چین 78تا  39

 دالر در هند ۱4تا  7

 دالر در برزیل 29تا  ۱4

به گونه ای پیش بینی شده که موجب مرگ   2020غیر از هزینه های مستقیم بیماری فشار خون باال ، عوارض این بیماری برای سال 

این بیماری  موجب خواهد گردید. همچنین نیز  میلیون سالهای از دست رفته عمر را  ۱62میلیون نفر از جمعیت جهان شده و  9/4ساالنه 

در  در مجموعاست و  درصد مرگ ناشی از دیابت  40درصد مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی و سکته مغزی است و عامل  50عامل 

 . استفشار خون باال بابت بیماری  درصد کل مرگ و میر 13 کشورمان حدود

 

 مصرف منطقی دارو بر اساس شاخص های بین المللی چه میزان است :

  (GDP)  بازار دارو به تولید ناخالص ملی نسبت  یکی از روش های شناسایی بازار دارو در کشورهای جهان 

 .2014تا  2006ایران در سالهای  GDPنمودار 

 
 

 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Iranافزایش هزینه های دارو در همین دوره ،براساس 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Iran
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سرعت رشد هزینه های دارو در ایران نشان از تغییر رویکرد نظام دارویی از داروی ژنریک به داروی برند و عدم کنترل قیمت های ابرازی 

داروهای وارداتی دارد. این افزایش به حدی بوده است که نسبت مصرف دارو به تولید ناخالص ملی را به عدد یک ) مشابه انگلستان تغییر 

کل هزینه دارویی کشور حدود بر اساس تبعیت واقعی از نظام ژنریک و حمایت از تولید ملی ، ۱384 تا ۱358طوری که از سال بداده است 

آیا ما در بقیه حوزه های شاخص های سالمت هم به کشور پیشرفته ای چون انگلستان  میلیون دالر یعنی یک دهم امروز بوده است ( . 400

افزایش هزینه های نسبی دارو هم سطح انگلستان شده ایم؟  ایا مسئولین توضیحی برای این بار غیر مترقبه رسیده ایم یا فقط در خصوص 

 ناشی از انحرافات ارائه شده دارند ؟  

 :در زیر نمودار نسبت مصرف دارو به تولید ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته را می بینیم 

 

 ملی در کشورهای توسعه یافته درصد هزینه دارو نسبت به تولید ناخالص

 

201420132011200920082006

3.653.57
3.26

2.32

1.87

1.2

افزایش بارهزینه های دارویی کشور

میلیارد دالر
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در جهان دارو در مصرف ارزش  %43) می باشد . 2این نسبت  مصرف دارو در جهان را دارد بازار برای کشور آمریکا که بزرگترین 

میباشد . باید توجه داشت  ۱برای سایر کشور ها ی پیشرفته بطور متوسط این نسبت ( و کشور های آمریکای شمالی می باشد. 

سایر شاخصه های سالمت و تامین اجتماعی نیز بسیار که در عمده کشور های اروپای غربی که از این نسبت تبعیت می کنند 

ز مبانی اقتصادی دارو در کشور ما اهزینه مستقیم از جیب بیمار بسیار کمتر از کشور ما بوده و لذا رعایت پیشرفته می باشد و 

 کمتر مورد توجه قرار گرفته است از نظر بسیاری از کارشناسان متاسفانهاهمیت بیشتری بر خوردار است که در چند سال اخیر 

 زتغییر رویه کمسیون قیمت گذاری در پیشگیری ا عواملی مانند منطقی بوده و روندخارج از در ایران علت افزایش هزینه دارو 

ورود خاموش داروهای برند به کشور و تغییر فرایند تولید  و  جاریبیش اظهاری و سوء استفاده های سوداگران دارو در سالهای 

 در کارخانجات داخلی که بیش وارداتیاز تولید واقعی به تولید نمایی ) بسته بندی محصول  کشور داروهای پر مصرفدهها قلم از 

که موجب  (بعنوان حق لیسانس  تامین مواد اولیه ) با پرداخت وجوه سنگین از چهل سال سابقه تولید واقعی داشته اند ( 

 عمده دالیل این افزایش غیر منطقی هزینه دارو در ایران است. سنگین بار تامین دارو به مصرف کنندگان شده است افزایش 

تولیدات  برابر ۱6تقریبا  وارد شده به بازار مطالعات هولدینگ دارویی تامین قیمت داروهای خارجی یا تحت لیسانس ) بر اساس 

 ملی است ( 

قیمت های باال و سود سرشار از این سیاست گذاری نادرست موجب شده است که توجه بیشتر وارد کنندگان دارو و حتی تولید 

داروهای بیماران نادر جلب شده و سنگینی وزنه هزینه این دسته از داروها نسبت به کل هزینه کنندگان داروهای بیوسیمیالر  به 

های دارویی، همه و همه به واسطه قیمت های بسیار باالتر از قیمت های منطقی و جهانی می باشد .  شایان ذکر است که دارو 

درصد  70با قیمت گذاری سنگین ) تا  -ورد گزارش استکه عمدتا مرتبط با بیماری های نادر م -های نوترکیب تولیدی نیز

قیمت برند (  و به بهانه حمایت از تولید داخلی مورد حمایت قرار می گیرند که در نتیجه باعث از بین رفتن اختالف قیمت 

ص های منطقی بین داروهای بیو سیمیالر و برند گردیده است (.  عوارض چنین سیاست های نادرست ضمن خارج کردن شاخ

تعادل نظام دارویی در حوزه تولید و واردات ، بیماران نادر را  بصورت مستقیم و غیر مستقیم در معرض بار اقتصادی خارج از 

روال منطقی قرار خواهد داد و توجه و بودجه الزم برای سایر بیماری ها ی شایع،  از جمله بیماری های مزمن پر خطر مورد 

 د.گزارش،  را تقلیل خواهد دا

 

   Out Of Pocket پرداخت مستقیم از جیب :

دارو  از پرداخت مستقیم هزینه های فشار مضاعف  ناشی فوق الذکر ،در پایان به منظور اشنایی بیشتر نسبت به بار حاصل سیاست گذاری 

 و درمان در کشور را بررسی می کنیم.

یکی از شاخص های مهم سالمت در دنیا سهم مستقیم مردم در پرداخت هزینه های در مان میباشد . دولتها با ایجاد حمایت های بیمه 

پرداخت  "ای سعی بر حمایت از بیماران داشته و  عالوه بر آن بخشی از هزینه ها توسط خود بیمار پرداخت می گردد که آن را سهم 

 مند. می نا  "مستقیم از جیب 

دولت مکلف است خدمات بیمه همگانی را برای عموم مردم مهیا نماید و در برنامه چهارم توسعه نیز مقرر  قانون اساسی 29بر اساس اصل 

درصد کاهش یابد. خوشبختانه اجرای طرح تحول سالمت تا حدودی منجر به کاهش این  30گشته که سهم پرداخت مستقیم از جیب به 

بر اساس گزارش سازمان بهداشت ا در مجموع کشور ما جزء سطوح باالی سهم پرداخت مستقیم از جیب بوده و سهم  شده است . ام

هزینه های سالمت مستقیما از جیب  درصد 60تا  50 هی از کشور ها قرار دارد که بین گروکشور ما  در   2014سال جهانی در 
گزارش جامع مرکز پژوهش های  یانگین های جهانی فاصله زیادی دارد .با استانداردها و م بیمار پرداخت می گردد و این شاخص 

ا ر با استانداردهای بین المللی داشتن هرچند به روز نیست ولی اطالعات کاملی را از منظر ضرورتها و عوارض فاصله  84مجلس تا سال 

 که عالقمندان می توانند مشروح آن را از سایت زیر مطالعه نمایند. نمایید می  مشخص 

733352 http://rc.majlis.ir/fa/report/show/ 

بین  9۱تا  8۱برای سال های ) که دارو بخشی از آن است ( را  برای سالمت گزارش فرهنگستان علوم نیز سهم پرداخت مستقیم از جیب

 ن می دهد. کل هزینه های سالمت نشا %54تا  50%
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که موجب هوشیاری علمی محترم در انتشار مقاالت محققین همراهی و امید می رود با تسلط اطالعاتی بیشتر مسیولین و کارشناسان 

خور مردم عزیز کشورمان حاصل تحولی در در حوزه تولید و تامین دارو نیز متناسب با نیازهای مردم شاهد آن باشیم که مسیولین گردد ، 

 گردد.
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