قیمت واقعی داروها

امســال بــرای تمــام عرصههــای داروســازی-
داروخانــه ،توزیــع و صنعــت -ســالی پــر هیاهــو
و کشــمکش بــود و شــاهد هجمــه تمــام اعیــار
اصحــاب قــدرت بــه عرصــه داروســازی بودیــم و
مرتــب در ایــن زمینــه غافلگیــر شــدیم .نمونــه بارز
ایــن هجــوم ،آییننامــه جدیــد داروخانههــا بــود
کــه بنــده بهطــور مفصــل در مــورد آن نوشــتهام
( .)1از ســوی دیگــر ،صنعــت بــا عــدم اصــاح
قیمتهــای واقعــی متناســب بــا نــرخ تــورم
کشــور و تخصیــص ناکافــی و غیــر مســتمر ارز
کــه از عوامــل اصلــی کمبودهــا هســتند ،بــه ورطــه
بیثباتــی و نابــودی کشــانده شــده اســت .ایــن
هیاهوهــا بیانگــر آن میباشــند کــه داروســازان
بایــد بهطــور مســتمر درگیــر حــل مشــکالت
لحظــهای باشــند و هیــچ برنامهریــزی وجــود
نــدارد .ایــن موضــوع را کــه بهطــور اساســی چــه
نیــازی در کشــور میباشــد ،در نظــر نگرفتهایــم.

از تعــداد داروســازان گرفتــه تــا داروهــای تولیــدی
و میــزان ارز و ســرمایهگذاری الزم! هیــچ
برنامهریــزی مشــخصی وجــود نــدارد .ایــن
آشــفتگی کــه در بــازار میبینیــد ،ایــن تخفیفــات
نجومــی ،ایــن تخفیفــات پلتفرمهایــی نظیــر
اســنپ دکتــر و دیجــی کاال ،نشــان میدهــد کــه
برنامهریــزی درســتی وجــود نداشــته یــا اینکــه
اصــا برنامــهای نبــوده اســت.
از آنجایــی کــه بایــد بهطــور دایــم حمــات بــه
عرصــه داروســازی وجود داشــته باشــد ،مدتی اســت
کــه بعــد از عرصــه داروخانــه ،بــه صنعت داروســازی
و گــران بــودن قیمــت داروهــا پرداختهانــد .چنانچــه
مقــاالت دکتــر عبــدهزاده و دکتــر یکتــا دوســت را در
شــمارههای قبلــی ماهنامــه دارویــی رازی مالحظــه
کــرده باشــید ( ،)2،3بیشــک در مییابیــد کــه
واقعــا قیمــت داروهــا نــه تنهــا گــران نیســتند بلکــه
ارزان هــم میباشــند.
پی در پی  ۳۸۴
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در ایــن ســرمقاله ،خالص ـهای بســیار کوچــک
از یــک طــرح تحقیقاتــی در زمینــه قیمــت داروهــا
کــه نگارنــده از ابتــدای ســال  1400آغــاز کــرده و
امیدواراســت کــه در شــهریور ســال  1401بــه پایان
برســد و آمــاده چــاپ شــود ،در اختیارتــان قــرار
میگیــرد ،امیــد آن کــه بتوانــد راهگشــا باشــد.
*****
طــرح تحقیقاتــی مذکــور مقایســه قیمــت
داروهــای موجــود در ایــران در ســال  1359و
ســال  1400بــا اســتفاده ازشــاخص بهــای کاال و
قیمتهــای کنونــی ،تغییــر قیمــت مــواد اولیــه
دارویــی و تغییــر نــرخ ارز طــی ایــن مــدت میباشــد.
در ایــن طــرح تحقیقاتــی ،ابتــدا فهرســتی بــه
صــورت ژنریــک از داروهــای موجــود در کتــاب
دوجلــدی مجموعــه راهنمــای دارویــی ایــران تهیه
گردیــد ( )4و در اختیــار  50دکتــر داروســاز یــا مدیر
داروخانههــای بیمارســتانی (دولتــی و خصوصــی)
قــرار داده شــد تــا از بیــن آنهــا ،داروهایــی را کــه
اکنــون نیــز اســتفاده میشــوند ،انتخــاب کننــد.
فهرســت عالمــت زده شــده توســط دکترهــای
داروســاز و مدیــران داروخانههــای بیمارســتانی،
تقریبــا مشــابه بــود و  118قلــم دارو را شــامل
میشــد .در بررســیها بعــدی ،فرموالســیون
و اشــکال دارویــی مشــابه بــا داروهــای فعلــی
انتخــاب شــدند .بهعنــوان مثــال ،در ســال ،1359
قــرص تئوفیلیــن  350میلیگرمــی مصــرف
میشــده کــه اکنــون ،اشــکال  200 ،100و 300
میلیگرمــی اســتفاده میگردنــد یــا در ســال
 ،1359کپســول کلوفیبــرات  250میلیگرمــی
بــه کار میرفتــه و در حــال حاضــر ،کپســول
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 500میلیگرمــی مصــرف میشــود ،بــه همیــن
دلیــل ایــن اشــکال دارویــی کنــار گذاشــته شــدند.
در پایــان بررســی 89 ،قلــم دارو بــا  167شــکل
دارویــی باقــی ماندنــد.
در ایــن مرحلــه ،کار اصلــی آغــاز شــد و بــا
مراجعــه بــه مجموعــه کتابهــای راهنماهــای
دارویــی و برخــی گزارشــات و آمارنامههــای موجــود
در کتابخانــه ملــی ،کتابخانــه دانشــکده داروســازی
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و ،)5-9( ...قیمــت
ایــن داروهــا براســاس منابــع مختلــف تعییــن و
راســتی آزمایی شــدند .برخــی از داروها نیز دو یا ســه
قیمــت داشــتند .بهعنــوان مثــال ،محلــول خوراکــی
اســتامینوفن ( 60 ) 120 mg / 5 mlمیلیلیتــری
شــرکت داروســازی عبیــدی  42ریــال و محصــول
شــرکت داروســازی جابربــن حیــان (اســکوییب) 49
ریــال بــود ،کــه در انتخــاب قیمــت دارو ،کمتریــن
قیمــت برگزیــده شــد .نکتــه قابــل توجــه در ایــن
بررســیها ،آن بــود کــه قبــل از جنــگ عــراق
علیــه ایــران ،بســیاری از بســتهبندیهای دارویــی
براســاس دوز درمانــی میباشــند.
پــس از تعییــن قیمــت داروهــا در ســال  1359که
مــدت زیــادی از وقــت نگارنــده و همــکاران را بــه
خــود اختصــاص داد ،بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان
غــذا و دارو بــه آدرسhttp://irc.fda.gov.ir/nfi :
قیمــت داروهــای مشــابه انتخــاب شــدند ،در ایــن
مــورد چنانچــه قیمــت دارویــی باالتــر بــود ،آن
قیمــت انتخــاب گردیــد.
در مرحلــه بعــدی ،بــه بررســی شــاخص
بهــای کاال پرداختــه شــد ،شــاخص بهــای
کاالهــا و خدمــات مصرفــی ( )CPIاز مهمتریــن
m
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شــاخصهای قیمــت و بهعنــوان نماگــری بــرای
ســنجش نــرخ تــورم و قــدرت خریــد پــول داخــل
کشــور ،از ابزارهــای مهــم برنامــه ریــزان اقتصادی
بــرای تعییــن وضعیــت اقتصــادی کشــور در
زمانهــای مختلــف بــوده و همچنیــن راهنمایــی
بــرای تعییــن سیاس ـتهای پولــی و مالــی اســت.
از ایــن شــاخص بــرای طرحریــزی برنامههــای
رفاهــی و تامیــن اجتماعــی ،تعدیــل مــزد ،حقــوق و
تنظیــم قراردادهــای دو جانبــه اســتفاده میشــود
و بهعنــوان تعدیــل کننــدهای بــرای محاســبه
قیمتهــا در حســابهای ملــی بــه کار مــیرود.
در ایــن گــزارش تغییــرات شــاخص بهــای دارو
در ســال  1400برمبنــای ســال  1359محاســبه و
بــا قیمتهــای کنونــی مقایســه میگردنــد.
از آنجایــی کــه ســال  1400بــه پایــان
نرســیده اســت ،میــزان شــاخص امســال،
براســاس بررســی و در نظرگرفتــن ماههــای
گذشــته بــرآورد میگــردد .در هنــگام بررســی
ایــن اعــداد ســه مــاه بــه پایــان ســال ،1400
باقــی مانــده بــود و ســوال بســیاری از
کارشناســان و تحلیلگــران ایــن بــود کــه نــرخ
تــورم بهعنــوان مهمتریــن متغیــر اقتصــاد کالن

در پایــان ســال  ،1400در چــه محــدودهای قــرار
خواهــد گرفــت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال در
آن زمــان ســه ســناریو در نظــر گرفتــه میشــد:
براســاس ســناریوی خوشبینانــه ،نــرخ تــورم
ماهانــه تــا پایــان ســال مطابــق نــرخ تــورم آذر
بــه میــزان  ۱/۷درصــد حرکــت میکنــد .در
ســناریوی میانــه ،نــرخ تــورم براســاس حرکــت
ســه مــاه گذشــته و بــه میــزان  ۲/۶درصــد
محاســبه شــده اســت .در نهایــت ،در ســناریوی
بدبینانــه نیــز نــرخ تــورم ماهانــه بــه میــزان
متوســط  6مــاه گذشــته و در ســطح  3/1درصــد
تغییــر میکنــد .براســاس ایــن ســه ســناریو،
نــرخ تــورم نقطهبهنقطــه تــا پایــان ســال
 1400در بــازه  33/8تــا  39/4درصــد قــرار
خواهــد گرفــت .همچنیــن نــرخ تــورم متوســط
نیــز بــه ســطح  39/9تــا  41درصــد خواهــد
رســید .ایــن پیشبینیهــا براســاس حرکــت
گذشــته تــورم صــورت گرفتــه اســت .بــر ایــن
اســاس ،جــدول ( )1بهدســت میآیــد (:)10
براســاس ایــن جــدول ،ســناریوی میانــه
برگزیــده شــد و ارزش ریالــی بهــای داروهــا در
ســال  ،1359بــرای ســال  1400بــرآورد شــد.

جدول  -1پیشبینی نرخ تورم تا پایان سال  1400در سه سناریو
سناریوها تا پایان سال
1400

نرخ تورم ماهانه
(معیار پیشبینی)

تورم میانگین
 12ماهه

شاخص بهای مصرفکننده پایان سال

سناریوی خوش بینانه

۱/۷

۳۹/۹

۳۹۸/۹

سناریوی میانه

۲/۶

۴۰/۶

۴۰۶/۵

سناریوی بدبینانه

۳/۱

41

۴۱۵/۶
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بــراي تبديــل ارزش ريالــی مبلغــی در يک مقطع
اشــکال دارویــی کــه محاسباتشــان آمــاده و
زمانــی نســبت بــه مقطع زمانــی ديگــر (در گذشــته) در ایــن مقالــه ذکــر شــدند ،شــامل  100شــکل
از شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات مصرفــی ( )CPIدارویــی بودنــد .ایــن اشــکال دارویــی حــاوی
بــه شــرح فرمــول زیــر اســتفاده میشــود:
قــرص ،کپســول ،اشــکال نیمــه جامــد ،شــربت،
ﻣﻘﻄــﻊ زﻣــﺎﻧﻲ ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ = ارزش رﻳﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ سوسپانســیون ،الگزیــر ،آمپــول ،ویــال و ...بودنــد
در ﻣﻘﻄــﻊ زﻣــﺎﻧﻲ اول
ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻘﻄــﻊ زﻣــﺎﻧﻲ ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ و شــامل همــه گروههــای دارویــی بــه غیــر از
ﻣﺒﻠﻎ رﻳﺎﻟﻲ 
= ارزش رﻳﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻋﺪد ﺷــﺎﺧﺺ در ﻣﻘﻄــﻊ زﻣــﺎﻧﻲ اول
داروهــای ضــد دمانــس ،داروهــای ضدپارکینســون،
بــر ایــن مبنــا ،ارزش ریالــی قیمــت داروهــا داروهــای مشــتق از خــون (آلبومیــن،IVIG ،
بــرای ســال  1400محاســبه گردیــد و بــا هپاریــن) و واکســنها میباشــند.
چنانچــه فعــا اشــکال دارویــی کــه بــه
قیمتهــای کنونــی مقایســه شــدند (نمــودار
 ،)1همانگونــه کــه در نمــودار ( ،)1مشــاهده علــت دلیــل افزایــش شــدید قیمــت مــواد
میکنیــد فقــط چنــد دارو از نمــودار محاســبه اولیــه ایــن داروهــا ،از خــط بــرآورد قیمــت
قیمــت عبــور میکننــد کــه آن هــم بــه دلیــل عبــور کردهانــد ،کنــار بگذاریــم (بــه علــت
افزایــش شــدید قیمــت مــواد اولیــه ایــن داروهــا تفــاوت در نحــوه روش محاســبه) ،درمییابیــم
میباشــد کــه انشــااهلل در مقالــه پایانــی ،کــه قیمتهــای کنونــی دارو 26 / 67 ± 0/ 3
محاســبات دقیــق مربــوط بــه ایــن داروهــا ذکــر درصــد قیمتهــای بــرآوردی براســاس
شــاخص بهــای کاال میباشــند ،بــه عبــارت
خواهنــد شــد.

نمودار  -1مقایسه ارزش ریالی قیمت داروها برای سال  1400با قیمتهای کنونی
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ســادهتر ،قیمتهــای کنونــی از تقریبــ ًا
 1قیمتهــای بــرآوردی کمتــر هســتند .در
۴3
صورتــی کــه رونــد معکــوس را در نظــر گرفتــه
و قیمتهــای کنونــی را بــر قیمتهــای ســال
 1359تقســیم نماییــم ،شــاخص میانگینــی بــه
دســت میآیــد کــه بیانگــر آن میباشــد کــه
قیمــت داروهــا مربــوط بــه چــه ســالی هســتند.
براســاس محاســبات ،شــاخص میانگیــن حاصــل
از قیمتهــای کنونــی بــر قیمتهــای ســال
 ،1359عــدد  106/52حاصــل میشــود و بــر
مبنــای درگاه بانــک مرکــزی ایــران ،شــاخص
ســالهای  1395و  ،1396بــه ترتیــب 100
و  109/65میباشــند .بــه عبــارت دیگــر،
قیمتهــای کنونــی مربــوط بــه اواخــر ســال
 ۱۳۹۵و اوایــل ســال  ،1396هســتند و از تقســیم
شــاخصآن ســال بر ســال  ،1400عــدد ۰/۲۶۹۷
(یــا  ۲۶/۹۷درصــد) بهدســت میآیــد کــه تأییــد
کننــده محاســبات اولیــه میباشــد .همانگونــه
کــه مشــاهده میشــود ،قیمــت داروهــا مربــوط
بــه ســال  1396و قبــل از تحریمهــا هســتند،
یعنــی در ایــن قیمتهــا نــه آثــار تورمــی ،نــه
افزایــش نــرخ ارز ،نــه تأثیــر افزایــش نــرخ اولیــه،
نــه هزینههــای رســاندن ارز بــه تولیــد کننــده
مــواد اولیــه و نــه افزایــش ناشــی از بــاال رفتــن
دســتمزدها ،نــه هزینههــای چــاپ و بســتهبندی
و  ...هیچکــدام در نظــر گرفتــه نشــدهاند!!!
ســالها دارو بــا چنیــن صحنــه دردناکــی روبــرو
بــوده و تنهــا عبارتــی کــه توجیهکننــده ایــن
اوضــاع میباشــد ،آن اســت کــه قیمــت دارو بــه
عمــد پاییــن نگهداشــته شــده اســت .اصــرار بــه

تثبیــت قیمتهــا علیرغــم افزایــش نــرخ تــورم
کشــور و عــدم امــکان کنتــرل دولــت بــر قیمــت
ســایر مــواد باعــث غیراقتصــادی شــدن صنعــت
داروســازی ،کوچــک مانــدن حجــم ایــن صنعــت
در مقایســه بــا ســایر صنایــع شــده و نتیجــه،
آن عــدم رغبــت و کاهــش ســرمایهگذاری
در ایــن صنعــت گردیــده اســت .صنعتــی کــه
از ابتــدای انقــاب اســامی ،بــه شــکل تمــام
عیــار بــه خدمــت و تــاش در عرصــه تولیــد
و واردات دارو پرداختــه اســت .صنعتــی کــه از
ســال ( 1363آغــاز طــرح ژنریــک) کــه نقــش
شــرکتهای چنــد ملیتــی کــم رنــگ شــده ،در
اثنــای جنــگ ناجوانمردانــه عــراق علیــه ایــران و
کاهــش جــدی درآمدهــای ارزی ،میــزان تولیــد
دارو را تقریبــا دو برابــر کــرده اســت (.)11
همانگونــه کــه از نتایــج ایــن تحقیــق
برمــی آیــد صنعــت داروســازی بــا عــدم اصــاح
قیمتهــای واقعــی متناســب بــا نــرخ تــورم
کشــور بــه ورطــه دریافــت وامهــای ســنگین
بــرای تولیــد (در ســال  7 ،1399هــزار میلیــارد
تومــان و دوبرابــر ســال  )1398و بحــران
نقدینگــی افتــاده و از همیــن رو ،بــه خصــوص
پــس از دونرخــی شــدن ارز ( ،)1397دارای رشــد
بســیار پاییــن تــری در مقایســه بــا ســایر صنایــع
پیشــرو میباشــد .در نتیجــه ،ســرمایهگذاری در
صنعــت دارو بــه شــدت کاهــش یافتــه و نســبت
بــه ســال  ،1393تقریبــا  1شــده اســت .از ســوی
3
دیگــر ،تخصیــص ناکافــی و غیــر مســتمر ارز  
ایــن روزهــا ،عــدم تخصیــص ارز بــا نامشــخص
بــودن نــوع ارز (ترجیحــی یــا نیمایــی) و معطــل
پی در پی  ۳۸۴
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قیمت واقعی داروها

گذاشــتن صنعتــی کــه نیــاز بــه برنامهریــزی
حداقــل  6ماهــه بــرای تولیــد یــا واردات دارد،
باعــث کاهــش تولیــد و واردات و ضربــه بــه اقتصــاد

نحیــف صنعــت دارو و از طرف دیگر،کمبــود دارو در
عرصــه توزیــع ،داروخانههــا و مصــرف میشــود.

دکتر مجتبی سرکندی

منابع
در نــگارش ایــن مقالــه از  11منبــع اســتفاده شــده کــه انشــااهلل در انتهــای مقالــه پایانــی ایــن طــرح ،کلیــه منابــع بــرای

اســتفاده همــکاران ذکــر میشــوند.
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