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همکارمان آقای دکتر کاوه ساالرمند ،دبیر انجمن
داروســازان استان کرمانشــاه بوده ،کتاب ایشان که
گردآوری و تألیف میباشــد،به بررســی داروسازی در
چهارســوی گیتی ،یعنی آســیا ـ اقیانوسیه ـ آمریکای
شــمالی و اروپا پرداخته اســت .هدف از این کتاب در
پیش گفتار ایشان آمده است که با هم مرور میکنیم:
امروزه در سرتاسر گیتی نگاهها به حرفه داروسازی
متفــاوت از گذشــته بــوده و کشــورهای مترقــی
ســرمایهگذاریهای ویــژهای را بــر روی بهکارگیری
پتانسیلهای متعدد داروسازان انجام دادهاند .در حال
حاضر کمتر کشــور توســعهیافتهای را میتوان یافت
که در آن نقش داروســازان در نظام ســامت به یک
عرضهکننده صرف دارو محدود شــده باشد .میتوان
گفت نگرش به حرفه داروســازی از اوایل قرن حاضر
دستخوش تغییرات اساسی شــده است و داروسازان
به ســرعت در حال فاصله گرفتن از نقشهای سنتی
خود در داروخانهها هســتند .همچنین در بسیاری از
کشورها داروخانه و داروسازان بهعنوان یک عامل مؤثر
و ارزشمند در صرفهجویی و کاهش هزینههای بخش
سالمت و ارتقاء سالمت جامعه شناخته میشوند .در
کشــور ما در ســالیان اخیر با مطالبهگری داروسازان
و انجمنهای صنفی ،اذهان سیاســتگذاران حوزه
سالمت نســبت به حرفه داروسازی تا حدودی روشن
گردیــده و بهنظر میرســد نظام ســنتی دارویی ما در
آستانه تغییرات اساسی قرار گرفته است .در این مسیر،
اســتفاده از تجربیات موفق یا ناموفق ســایر کشورها
میتواند چراغ راه ما قرار گرفته و ما را از گرفتار شــدن
در ورطه آزمونها و خطاها برهاند .ســه سال پیش به
پیشنهاد دبیر وقت انجمن داروسازان ایران ،جناب آقای
دکتر سجادی ،تحقیق جامعی در خصوص وضعیت
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داروسازی و نوآوریهای ایجاد شده ،فناوریهای به کار
گرفته شده ،نظام بیمهای ،تعرفه داروسازان و مارژین
داروها انجام دادم .اگرچه دو سال پیش مقدمات انتشار
کتاب توسط انجمن داروسازان ایران فراهم شد اما با
تغییر دبیر انجمن چاپ کتاب متوقف شــد .ولیکن در
آذرماه ســال جاری با پیگیری مجدد و مجدانه جناب
آقای دکتر ســجادی و مساعدت شــرکت داروسازی
البرز بالک خوشــبختانه کتاب به مرحله چاپ رسید.
مجموعه حاضر حاصل کنکاش و مطالعه در خصوص
نظام دارویی  13کشور دنیا در  3حوزه جغرافیایی آسیا
و اقیانوســیه ،اروپا و آمریکای شــمالی است .در این
مجموعــه که چارچوب اصلی آن مطالعات مؤسســه
 Deloitteبر روی کشورهای موردبررسی است ،نظام
ســامت ،تعرفهها ،حاشیه ســود و هزینههای ارائه
خدمت و مقررات تنظیمی ،دامنه خدمات ،تجهیزات
و پراکندگی ،تمهیدات عرضه عمده داروها ،بهکارگیری
فناوری و در نهایت اصالحات ،نوآوریها و روشهای
آزمایشی موردبررسی و مقایسه قرار گرفته است .تمامی
دادههــای موجود در این نگاشــته براســاس آخرین
اطالعات موثق منتشــر شــده توســط مراجع رسمی
کشورهای موردبررسی بهروزرسانی شده است.
امید اســت این مجموعه بتواند هرچند مختصر به
ارتقاء و بهبود وضعیت حرفه داروســازی در کشــور ما
کمک نموده و موردتوجه همکاران عزیز قرار گیرد.
ً
چکیده نســبتا مفصــل این کتــاب در ابتدای کار،
مشخصکننده هدف کتاب داروسازی در چهارسوی
گیتی میباشد .برای روشن شدن مسأله و هدف نگارش
آن ،این چکیده را مرور میکنیم:
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چکیده

در سا ل  2016مؤسسه �Deloitte Access Eco

 nomicsمأموریت یافت تا مطالعهای مروری بر روی
داروخانهها در  13کشــور دنیا شــامل نیوزلند ،ژاپن،
استرالیا ،ایاالتمتحده آمریکا ،کانادا ،فرانسه ،اسپانیا،
هلند ،دانمارک ،نروژ ،سوئد ،بریتانیا (انگلیس ،اسکاتلند
و ولز) و جمهوری ایرلند انجام دهد.
ایــن پــروژه پیــش درآمــدی بر مــرور گســتردهتر
نظــام دارویی و تمهیداتی اســت که بــر داروخانهها و
عمدهفروشــان اعمال میشــوند تا دسترسی ارزان و
مطمئن مصرفکنندگان به داروها تضمین شود.
شرایط و هزینههای نظام سالمت

هر کدام از  13کشــور ســاختارها ،سیاســتها ،و
مســئولیتهای متفاوتی در درون نظام سالمت خود
دارند .با این وجود ،از این بررســی چنین برمیآید که
در تمام کشــورها دولتها نقــش کلیدی در مدیریت،
فراهــم کردن خدمــات ،و ســرمایهگذاری در بخش
سالمت دارند.
از بین این  13کشور 12 ،کشور (به جز ایاالتمتحده)
خدمــات بهداشــتی را بهصــورت همگانــی بــرای
شهروندانشان فراهم میکنند که سرمایهگذار اصلی
آن خــود دولت اســت .ایاالتمتحده نظام ســامت
ً
سراسری ندارد و خدمات بهداشتی عمدتا توسط بخش
خصوصی فراهم میشــود .برخی از کشورها با ایجاد
یک سیستم بیمه ســامت ملی هزینههای خدمات
بهداشــتی معینی را جبران میکنند .کشورهای دیگر
پوشــش ســامت عمومی را از طریق یک طرح ملی
با برخی نظارتهای منطقهای فراهم میکنند .بیمه
ســامت خصوصی نیــز با درجات متفــاوت در نظام

ســامت کشورهای نقش بازی میکند .بهطور کلی،
بیمه سالمت خصوصی خدمات سالمت عمومی را با
هدف افزایش انتخابها ،دسترسی سریعتر و کاهش
هزینهها برای پارهای از خدمات تأمین میکند .در این
بین ،ایاالتمتحده که در آن بیمه سالمت خصوصی
نقــش کلیدی در ســرمایهگذاری در بخش ســامت
بازی میکند و هلند که در آن بیمه سالمت از بخش
خصوصی خریداری میشود؛ از کشورهای دیگر متمایز
هستند .متوسط هزینه سرانه خدمات سالمت عمومی
و خصوصی (به دالر آمریکا) بین  3371دالر در اسپانیا
تــا  9507دالر در ایاالتمتحده آمریکا متغیر اســت.
همچنین کل متوسط هزینه سرانه دارویی (عمومی و
خصوصی) در کشورهای مورد مطالعه بین  335دالر
در دانمارک تا  1011دالر در ایاالتمتحده قرار دارد.
پاداش و مقررات

به طور کلی ،چهار نوع مارژین یا حاشیه سود دارویی
در نظامهای دارویی کشــورهای مختلف دیده شــد:
مارژین کاهشــی (درصد ثابتــی که با افزایش قیمت،
کاهــش مییابد) ،مارژین افزایشــی (درصد ثابتی که
با افزایــش قیمت ،افزایش مییابــد) ،مارژین خطی
(معادلهای که برای تمام محدودههای قیمت اعمال
میشود) یا مارژین با نرخ یکنواخت (درصد یکنواختی
که بر تمام محدودههای قیمت اعمال میشــود) و یا
ترکیبی از موارد مذکور.
شــایعترین نوع مارژین دارویی در میان کشورهای
مورد مطالعه از نوع کاهشی بود؛ که بیشتر در فرانسه
و سوئد وجود داشت .در نروژ و اسپانیا ترکیبی از مارژین
کاهشــی و ثابت استفاده میشود .در استرالیا پیشتر
یک مارژین دارویی کاهشــی بر قیمت داروها اعمال
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ً
میشــد که در ســال  2015با یک مارژین غالبا ثابت
جایگزین شد.
محدوده مارژینهای دارویی در  13کشور از  %3در
نروژ (برای داروهای گرانقیمت مارژینها کاهشــی
هســتند) تا بیــش از  %27/9در اســپانیا%25/5 ،
ً
در فرانســه و حــدودا  %21/3در ســوئد متغیر بود.
هزینههای توزیع ) (Dispensing feeبه دالر آمریکا
بین  0/5دالر به ازای هر بسته توزیع شده در فرانسه
بــرای نســخههایی با  5دارو یا بیشــتر تا  4/92دالر
در ایرلند بود .بهطور کلی ،در کشــورهایی که هزینه
توزیع باالتر بود (یا کال وجود نداشت) ،مارژینهای
دارویی در مقایسه با کشورهای دیگر پایینتر بود .در
هر دو کشور اسپانیا و سوئد ،هزینههای توزیع وجود
ندارد ،این در حالی اســت که مارژینهای دارویی در
ً
این کشــورها عموما باالســت .در کشورهای اسپانیا
و فرانسه و اســترالیا مالکیت داروخانهها در انحصار
داروسازان قرار دارد .در نروژ و سوئد ،تنها پزشکان و
صنایع داروسازی از حق مالکیت برخوردار نیستند .در
نیوزیلند و دانمارک ،افراد غیرمتخصص در داروسازی
تنها میتوانند سهامدار بخشی از داروخانهای باشند
که مالک اصلی آن یک داروساز است .این در حالی
اســت که در کشــورهای ایرلند ،کانادا ،ژاپن ،هلند،
بریتانیا و ایاالتمتحده آمریــکا هیچ محدودیتی در
حــق مالکیت داروخانهها وجود ندارد .در مورد محل
تأســیس داروخانه ،کشورهای اســترالیا ،دانمارک،
فرانسه و اسپانیا تأسیس داروخانه تابع محدودیتهای
جمعیتــی و فاصلهای اســت و محــل داروخانهها را
براســاس جمعیتی که به آنها خدمت ارائه میگردد
و نزدیکــی بــه ســایر داروخانهها محــدود کردهاند.
بریتانیــا و ایرلند نیز محدودیتهایی را در مورد محل
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داروخانههــا اعمال میکنند اما در مجوزی که پیش
از تأســیس داروخانه جدید صادر میشود نزدیکی به
داروخانههای دیگر در نظر گرفته نمیشود .در نقطه
مقابــل در کانادا ،ژاپن ،هلند ،نروژ ،نیوزیلند ،ســوئد
و ایاالتمتحــده محدودیتی در مــورد محل احداث
داروخانهها وجود ندارد.
محدوده خدمات ،روشها و پراکندگی

در کشورهای اســترالیا ،کانادا ،دانمارک ،فرانسه،
ژاپن ،هلند ،نیوزلند ،اســپانیا و بریتانیا بر اساس ارائه
هر خدمــت اضافی به بیماران ،تعرفه به داروســازان
تعلــق میگیــرد .طیف خدماتی که عــاوه بر عرضه
صــرف دارو ،تعرفــه دریافت میکنند در کشــورهای
مختلف متفاوت هستند .داروسازان در کانادا امتیازات
حرفهای زیادی از جمله توانایی تجویز دارو برای بیماران
مبتــا به بیماریهــای خفیف ،شــروع دارودرمانی،
پیشــنهاد جایگزینهای درمانی و درخواست آزمایش
و تزریــق دارو را دارنــد .داروســازان تجویزکننده دارو
در نیوزیلنــد نیز میتوانند داروهای تجویزشــده برای
بیماران را تغییر دهند ،شــروع کنند یا مصرف آنها را
متوقف کنند .در مناطق روســتایی استرالیا ،فرانسه،
ایرلنــد ،هلند ،نروژ و بریتانیا عــاوه بر داروخانههای
بیمارســتانی و داروخانههای خردهفروشی ،پزشکان
میتواننــد داروها را در اختیار بیمــاران قرار دهند .در
دانمارک و نروژ داروخانههایی که چندین شــعبه دارند
(محلهــای توزیعی که تحت نظــارت یک داروخانه
واحد قرار دارند) میتوانند به توزیع دارو اقدام کنند .در
ژاپن (اگرچه در حال کاهش است) و بیشتر ایالتهای
ً
آمریکا نیز پزشــکان میتوانند داروها را مستقیما بین
بیماران توزیع کنند .در دانمارک ،هلند ،نروژ ،ســوئد و
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بریتانیا خرید داروهای نسخهای از طریق منابع اینترنتی
(داروخانههای اینترنتی) آزاد است.
در میان کشــورهای موردبررســی هلنــد کمترین
تعداد داروســازان به ازای هــر  100هزار نفر جمعیت
و ژاپن بیشــترین تراکــم داروســازان و داروخانهها را
دارد .در نروژ با بازنگری قوانین حوزه دارویی در ســال
 2000محدودیتهــا در مورد مالکیــت داروخانهها و
محدودیتهای موجود جهت تأسیس داروخانههای
جدید برداشته شد .این کار با افزایش تعداد داروخانهها
و افزایش ساعت کار داروخانهها ،دسترسی به داروخانه
را بهبود بخشید.
تمهیدات تأمین عمدهفروشی

تعدادی از کشورها اجازه معامالت تجاری مستقیم
بیــن تولیدکننــدگان دارو و داروخانههــا را میدهند.
این تمهیــدات شــامل بهکارگیری تعــداد محدودی
از عمدهفروشــان بهعنــوان تنها عوامــل توزیعکننده
فراوردههای دارویی بین داروخانهها یا در واقع استفاده از
عمدهفروشان بهعنوان تأمینکنندگان استراتژیک برای
همان منظور است .اگرچه عمده داروهای داروخانهها
از طریق عمدهفروشان تأمین میشود ،اما در تعدادی
از کشــورها بیش از  %10از فروش داروخانهها مربوط
ً
به داروهایی است که مستقیما از طریق تولیدکنندگان
خریداری و تأمین شــده اســت .در حال حاضر توزیع
مســتقیم به داروخانه در کشــورهای ژاپن ،نیوزیلند و
ســوئد وجود ندارد .در این کشورها ،از عمدهفروشان
یا همان شرکتهای توزیعکننده دارو در چرخه تأمین
استفاده میشود.
بیشــتر کشــورهای بررسیشــده مارژینهــای
عمدهفروشــی را تعییــن و تنظیم نمیکننــد .بهطور

مشــخص ،در استرالیا ،فرانسه و اسپانیا مارژینهای
عمدهفروشــی توســط دولت تعیین گردیده است اما
این روال در کشورهای دیگر موردبررسی وجود ندارد.
کشــورهایی که مارژینهای عمدهفروشــی را تنظیم
کردهانــد ترکیبــی از مارژینهــای کاهنــده و ثابت را
بهعنوان ســود عمدهفروشــی اســتفاده میکنند .در
کشــورهایی که مارژینهای عمدهفروشــی را تنظیم
نکردهاند ،مارژین رسمی توسط دولت اعالم نمیشود
و بــه مذاکرات بین عمدهفروش و داروخانه بســتگی
دارد .در نتیجه ،قیمتهای عمدهفروشــی داروها در
داروخانههای خصوصی و داروخانههای بیمارستانی
متفاوت است.
بهکارگیری فناوری

در سرتاسر جهان استفاده از فناوریهای الکترونیکی
در بخش سالمت و داروخانهها به میزان قابلتوجهی
افزایش یافته است .بسیاری از کشورها (با نسبتهای
مختلف) پروندههای ســامت الکترونیک )،(EHR
سیســتمهای نسخهنویســی الکترونیکــی و ســایر
روشهــای الکترونیــک مانند تله مدیســین را به کار
گرفتهاند.
دانمــارک بهعنوان پیشــروترین کشــور در شــروع
ســامت الکترونیک شــناخته میشــود .فناوری در
تمام ســطوح سیستم ســامت این کشــور استفاده
میشود .در استرالیا و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا
نسخههای الکترونیکی در حال کنار زدن نسخههای
کاغذی هستند .تمام کشــورهای بررسیشده در این
مطالعه کموبیش از نسخههای الکترونیکی استفاده
میکنند که البته میزان اســتفاده از آن بین کشــورها
متفاوت اســت .میزان استفاده از نسخه الکترونیکی
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در کشورهای سوئد و دانمارک بیش از  %90است .در
کانادا ،استرالیا ،دانمارک ،فرانسه ،هلند ،ایرلند ،اسپانیا،
ســوئد ،بریتانیا و ایاالتمتحده بــا درجات مختلف از
پرونده الکترونیکی سالمت ) (HERیا معادلهای آن
در نظام سالمت استفاده میشود.
از نوآوریهــای تکنولوژیک منحصربهفرد میتوان
بــه دســتگاههای توزیعکننده نســخهها در انتاریوی
کانادا اشاره کرد .این دستگاهها که PharmaTrust
 MedCentresنامیده میشوند ،سیستمهای توزیع
را خودکار میکنند و به کاربر اجازه میدهند تا از طریق
ویدئو کنفرانس با یک داروســاز که ممکن اســت در
مکان دیگری باشــد ارتباط برقرار کند .این دستگاهها
در مناطق روستایی و در جاهایی که تعداد داروخانهها
کم اســت امکان دسترســی به داروســازان را فراهم
میکنند .در اسپانیا و بریتانیا در تعدادی از داروخانههای
خردهفروشی استفاده از رباتهای توزیعکننده کنترل
از راه دور بهصورت آزمایشــی شــروع شده است .این
دســتگاهها در یــک داروخانــه قرار داده میشــوند و
داروهای الزم را بدون اینکه نیاز باشد داروساز به محل
ً
مستقیما در اختیار داروساز

چیدمان داروها مراجعه کند
قرار میدهند.
اصالحات ،مشوقها و آموزشها

رونــد جهانــی در اصــاح بخش دارویــی ،روی
اصالح قیمتگذاری ،اســتفاده بیشــتر از داروهای
ژنریــک و گســترش نقش داروســاز متمرکز شــده
ً
اســت .اخیرا اســترالیا به کارگیری بســته Access
 and Sustainabilityارائه شــده توســط  PBSدر
ســال 2015ـ 2020را شــروع کرده است که شامل
تعدادی از نوآوریهایی اســت که هدف آنها کنترل
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هزینههای دارویی در حال رشــد اســت .تعدادی از
کشورها روی افزایش مصرف داروهای ژنریک تمرکز
دارند تا از این طریق هزینههای دارویی را مهار کنند.
در کشورهای مطالعه شده اصالحات دیگری نیز در
بخش داروخانهها به کارگرفته شده است .فرانسه روی
کاهش ضایعات بســتهبندی و نگهداری ارزانقیمت
متمرکز شــده اســت .در آوریل  2016کشــور ژاپن
برنامه «داروســاز خانواده» را معرفــی کرد که در آن
بیمار یک داروساز را بهعنوان داروساز خانواده تعیین
میکند .هدف این نوآوری گسترش نقش داروخانه و
داروسازان ،جلوگیری از دوبارهکاری و کاهش ضایعات
از طریق تعیین یک عرضهکننده داروی واحد است.
قانون داروخانههای ایرلند در ســال  2007نیاز به
مدیریت فروش و تأمین داروها تحت نظارت شخصی
داروســاز را مطرح کرد .مدل داروساز ناظر برای این
مطرح شد که مدیریت و کنترل فروش و تأمین دارو در
داروخانههای ایرلند تحت کنترل یک داروساز مجرب
با حداقل تجربههای مشــخص قرار گیرد .داروساز
ناظر شــخصی است که کار او کنترل کلی ،مدیریت
حرفهای و بالینی است ،در حالیکه مسئولیت داروساز
سرپرست مدیریت روزانه داروخانه است.
پروفایل کشورها

جدولهایــی کــه در ادامه آمده اســت یافتههای
کلیدی این بررسی بین کشوری را بهصورت مختصر
نشان میدهند .جدول  iنظام سالمت این  13کشور
و همچنیــن دادههای کلیدی در مــورد هزینههای
سالمت ،هزینههای داروها و داروخانهها و پراکندگی
داروخانههــا و داروســازان بــه ازای  100هــزار نفر
جمعیت را مرور میکند .جدول  iiبه مقایسه مقررات

دکتر فریدون سیامکنژاد

تنظیمــی و پاداش داروخانهها شــامل خدمات ارائه
شده توسط داروسازان و روشهای تحویل داروهای
نسخهای در این  13کشور میپردازد .جدول  iiiپاداش
عمدهفروشــی و مقررات توزیع  13کشور و همچنین
وضعیت کنونی پیشــرفت تکنولوژیکی در ســامت
الکترونیک و مرور کلی بر اصالحات کلیدی در بخش
دارویی این کشورها را مورد مقایسه قرار میدهد.

ً
با توجه به اینکه چکیده کتاب فوق ،مطالب را کامال
بررسی کرده و چشــمانداز خوبی از هدف نگارش این
کتاب داده است ،لذا برای جلوگیری از اطاله کالم ،به
بررسی پیشتر نمیپردازیم.
در خاتمــه ،از همــکار خوب خود آقــای دکتر کاوه
ساالرمند تشکر کرده ،مطالعه آن را به تمام مخاطبان
رازی توصیه میکنیم.
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