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Abstract 
Introduction: The culture of prescribing and drug usage as a strategic commodity, which plays a fundamental role in the economy 
and health of the family and society, is an important issue that should be addressed by health system policymakers. 
Methods: The present study is a cross-sectional prevalence survey of all medical prescriptions of insured persons in a health 
insurance organization which were accepted and registered in the medical documentation system in the contract pharmacies with 
health insurance departments in all provinces of the country in the medical records system during 2014 and 2014. 
Results: 80% of health insurance expenditures have been consumed by 93.84% in 2014 and 94.88% in 2015 year.  An average 
amount of medicine in 2014, and 2015 years, were respect, 226 and 185 number. In all provinces, 30 to 40 percent of drug costs 
have been consumed by 30 drugs in each of both years. 
Conclusions: Control and monitoring this amount of drug items can optimize 80 percent of pharmaceutical costs in each province 
and at the level of the health insurance organization. Considering, if each province controls its first 30 medicines, it will lead to 
optimize about 40% of its pharmaceutical costs. 
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مقدمه

 نظام و پزشکی خدمات بازار در را مهمی نقش که است کاالهایی از دارو

 ضهعر به وابسته است کاال یک چون طرف یک از کندمی ایفاء سالمت

 نونیک جامعه شهرنشینی و صنعتی زندگی طرفی از و باشدمی تقاضا و

 .است نموده انسان زندگی وارد ضروری کاالی یک عنوان به را آن

 یخانوادگ زندگی روی بر زیادی تأثیر آن قیمت و دارو مصرف بنابراین

 عالوه داروها لزوم حد از بیش و رویهبی مصرف. دارد سالمت اقتصاد و

 وارد ورکش اقتصاد بر که فشاری و بیمار به موردبی هایهزینه تحمیل بر

 مصرف که همانطور. اندازدمی مخاطره به نیز را جامعه سالمتی آورد،می

 بارزیان آن رویه بی و نابجا مصرف است، بخش شفا اندازه، به و موقع به

 تجویز معنای به دارو منطقی تجویز WHO تعریف اساس بر. [1]است 

 ریزیپایه مقادیر در بیمار، کلینیکی نیازهای با متناسب دارو مصرف و

 یمتق کمترین با و کافی زمانی دوره یک برای وی، نیاز با متناسب شده

 دارو مصرف نگیرد صورت علمی و درست تجویز اگر. [3]است  ممکن

 در و شود داروئی هایمقاومت به منجر و گیردنمی صورت درست نیز

 رافاس و کاذب تقاضاهای و گرددمی بیمار فرد بهبودی عدم باعث نتیجه

 بین تعادل دارو نابجای مصرف و تجویز. افتد می اتفاق آن مصرف در

 وارد فشار کشور و خانواده اقتصاد بر و زندمی هم به را تقاضا و عرضه

 تعهدات افزایش سبب دارو مصرف یرویه بی افزایش. [2, 3]سازد می

 با و شده درمان بیمه حیطه در گربیمه هایشرکت و هاسازمان مالی

 به شده تعهد خدمات ارائه بیمه، هایصندوق مالی ذخیره کاهش

 و بیمه حق رفتن باال موجب و سازدمی مواجه اشکال با را شدگانبیمه

 ایههزینه صرف باید که ایسرمایه و شودمی شدگانبیمه نارضایتی

 داروهای هزینه صرف شود، بیماران درمان جهت در مفید و ضروری

 اعثب نتیجه در و گربیمه هایسازمان تضعیف باعث که شده غیرضروری

. دگردمی نیز اجتماعی عدالت تضعیف نوعی به و سالمت سطح کاهش

 معضل حل به کمک برای جهانی بهداشت سازمان اخیر هایسال در

 مصرف اساسی، داروهای قبیل از اصطالحاتی دارو منطقی غیر تجویز

 سازمان این همچنین کرده، تعریف داروها رویهبی مصرف و دارو منطقی

 INRUD [0]عنوان  با دارو صحیح مصرف المللیبین شبکه

(International Network for Rational Use of Drugs) و 

 APED (Action Program اساسی داروهای منطقی مصرف برنامه

on Essential Drugs) [5] 13 در دستورالعملی و داده تشکیل را 

 کی در را دارو مصرف وضعیت توانمی آن روی از که کرده تهیه نیز بند

 .[1]نمود  بررسی یقین به قریب حدس با منطقه یا کشور

 ارزیابی هایشاخص از یکی نسخه هر در شده تجویز داروئی اقالم تعداد

 شده انجام مطالعه. است جامعه هر در دارو رایج مصرف و تجویز الگوی

 چکیده
 گزارنسیاست نظر مد باید که است مهمی مسئله دارد جامعه و خانواده سالمت و اقتصاد در اساسی نقش که استرتژیک کاالی یک عنوان به دارو مصرف و تجویز فرهنگ :مقدمه

 .گیرد قرار سالمت نظام

 هبیم کل ادارات با قرارداد طرف هایداروخانه در که سالمت بیمه سازمان شدگانبیمه داروئی نسخ کلیه از سرشماری بصورت و مقطعی بصورت حاضر مطالعه :بررسی روش

 .شد اجرا اند، شده ثبت و پذیرش 1210 و 1212 سالهای طی در پزشکی اسناد سیستم در ها داروخانه توسط که کشور هایاستان تمامی سالمت

 بطور 12 سال در میزان این. است شده مصرف داروئی اقالم درصد 07/0 توسط 10 سال در و درصد 00/1 توسط 12 سال در سالمت بیمه داروئی هایهزینه درصد 02 :هایافته

 شده مصرف 10 و 12 سال دو هر در دارو قلم 22 توسط داروئی هایهزینه درصد 02 تا 22 کشور هایاستان یهمه در. باشدمی دارو قلم 105 متوسط 10 سال در و 332 متوسط

 .است

 قلم 22 استان هر اگر و. نماید بهینه را سالمت بیمه سازمان سطح در و استان هر در داروئی هایهزینه درصد 02 تواندمی داروئی اقالم میزان این نظارت و کنترل :گیرینتیجه

 .است نموده بهینه را خود داروئی هایهزینه درصد 02 نزدیک نماید کنترل را خود اول دارو
 ایران سالمت بیمه شده، بیمه هزینه، دارویی، گروه دارویی، اقالم :کلیدی واژگان

 پژوهشیمقاله 
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 درمانی نسخ در شده تجویز دارویی هایگروه و اقالم ترینشایع

 71 شهریور و مرداد در ایالم استان درمانی خدمات بیمه کلاداره در

 ستانا پزشکان نسخ در داروئی اقالم تعداد میانگین که است داده نشان

 سال در شده انجام هایبررسی. [2]است  نسخه هر در قلم 13/2 ایالم

 زشکانپ تجویزی اقالم میانگین که داد نشان نیز کرمان استان در 1207

. [7]است  05/3 ±21 متخصص پزشکان و 15/2±201 عمومی

 اساس بر دارو تجویز وضعیت ارزیابی برای ای درمطالعه همچنین

 در داروخانه واجد درمانی بهداشتی مراکز در WHO هایشاخص

 ازای به 50/3 تجویزی اقالم میانگین تهران پزشکی علوم دانشگاه

 دارو تجویز الگوی شده، انجام هایبررسی براساس. [0]است  هرنسخه

 1207 سال در اهواز شهرستان در دارو سرانه و خانواده پزشکان توسط

. [1]است  نموده اعالم نسخه هر ازای به 1/2 را تجویزی اقالم میانگین

 اتجویزه این عوارض به توجه عدم و بیوتیکآنتی حد از بیش تجویز

. وردآ بار به سالمت نظام در مخربی آثار داروئی مقاومت ایجاد با تواندمی

 تهران، در درصد21/23 تجویز از نشان نیز زمینه این در متعدد تحقیقات

 به اهواز در درصد 7/17 و زنجان در درصد 50 کرمان، در درصد 1/51

 نظر از داروئی اقالم هایهزینه. [11-1, 7, 2]هستند  نسخه هر ازای

 نظام حوزه در فعال هایسازمان و بیماران برای مالی بار و اقتصادی

 وجود با گرانقیمت داروئی اقالم تجویز. است توجه مورد نیز سالمت

 قیمتگران داروهای درخواست و پزشکان توسط آن قیمت ارزان مشابه

 شارف هستند تکمیلی هایبیمه دارای که افرادی خصوصا   بیماران توسط

 نههزی میانگین بطوریکه کندمی وارد سالمت نظام به را زیادی مالی

 بوده نسخه هر ازای به ریال 123330 ایالم در 12 سال در داروئی نسخ

 .[2]است 

 رویه بی تجویز زمینه در استانها برخی به محدود قیقاتیتح حال به تا

 یک انجام پژوهش این هدف. است شده انجام دارویی اقالم ترینشایع

 کشور در دارویی اقالم ترینشایع تجویز مورد در کامل و جامع مطالعه

 گروه نتریهزینه پر و ترینشایع تعیین بدنبال حاضر مطالعه. باشدمی

 تسالم بیمه سازمان شدگان بیمه درمانی دفاتر نسخ در دارویی اقالم

 یط در شده ثبت پزشکی اسناد در شده ثبت اطالعات براساس ایران

 .باشدمی 1210 و 1212 سالهای

 بررسی روش

 مطالعه، این هدف جامعه. است شده اجرا مقطعی بصورت حاضر مطالعه

 هایداروخانه در که سالمت بیمه سازمان شدگانبیمه داروئی نسخ کلیه

 که کشور هایاستان تمامی سالمت بیمه کل ادارات با قرارداد طرف

 و 1212 سالهای طی در پزشکی اسناد سیستم در هاداروخانه توسط

 از هاداده سرشماری، روش به. باشدمی اند،شده ثبت و پذیرش 1210

 تیلیس چک طریق از کدگذاری از پس و تهیه اسناد، یکپارچه افزارنرم

 دارو قلم آن که نسخی تعداد و دارو قیمت و تعداد نوع، کد، آن در که

 شدند. وارد رایانه به است شده تجویز آن در

 زا تحقیق اهداف با مرتبط نمودارهای تهیه و توصیفی آمار ارائه جهت

 3227 نسخه Excel افزار نرم و 31 نسخه SPSS افزارهای نرم

 .است شده استفاده

 هایافته

 بیمه کل ادارات داروئی هایهزینه درصد 02 که دهدمی نشان نتایج

 اقالم درصد 12 از کمتر توسط 10 و 12 هایسال در کشور سالمت

 تسالم بیمه سازمان شدگانبیمه درمانی دفاتر در شده تجویز داروئی

 سازمان داروئی هایهزینه درصد 02 که معنی این به. شودمی هزینه

 10 سال در و( قلم 332)درصد  00/1 توسط 12 سال در متوسط بطور

 اقالم تعداد مقایسه. شودمی مصرف اقالم( قلم 105) درصد 07/0 توسط

 12 سال در اقالم تعداد که دهدمی نشان 10 و 12 سال در تجویزی

 هایاستان. است بیشتر( قلم 3202) 10 سال به نسبت( قلم 3312)

 اصفهان و فارس تهران، استانهای و 12 سال در تهران و مازندران فارس،

 یمهب نسخ در شده تجویز دارویی اقالم انواع تعداد بیشترین 10 سال در

 داروی قلم 22 از قلم 13. بودند دارا را سالمت بیمه سازمان شدگان

 فقط نیز قلم 12 و هستند مشابه کامال  10 و 12 سال در کشور شایع

 داروهای 12 سال در. است متفاوت رتبه نظر از آنها جایگاه

ATENOLOL 50 mg -Scored Tab نامشخص که اقالمی و 

 ATORVASTATINE به 10 سال در را خود جای هستند

40mg –Tab و CEFIXIME 400 mg -Scored FC Tab داد 

 (.1جدول )

 ارخونفش ضد گروه در سیتریزین، دارو هیستامین آنتی داروئی گروه در

( ضدتب درد، ضد التهاب، ضد) مسکنها گروه در پتاسیم، لوزارتان دارو

 هابیوتیکآنتی گروه در متفورمین، دارو دیابت ضد گروه در ،ASA دارو

 دارو خون چربی آورندهپایین داروئی گروه در سیلین،آموکسی دارو

 ضد گروه در اسیدفولیک، دارو ویتامینها گروه در آتورواستاتین،

 و ینرانیتید دارو اسید آنتی گروه در تیلین، نورتریپ دارو هاافسردگی

 10 و 12 سال دو هر در سدیم والپروات دارو هاتشنج ضد گروه در

 در گروه 7 شایع داروئی گروه 12 از(. 3 جدول) اندبوده دارو ترینشایع

 داروئی گروه 12 جزء 10 و 12 سال دو هر در و کشور هایاستان تمام

 استان یک در فقط سایکوزآنتی داروئی گروه 12 سال در اندبوده شایع

 چهار 10 سال در حالیکه در است گرفته قرار شایع گروه 12 جمع در

 یمکلس مکمل و صرع ضد سرماخوردگی، ضد سایکوز،آنتی داروئی گروه

 (.2 جدول) اندبوده شایع گروه 12 جزء استان یک در صرفا  کدام هر

 که هددمی نشان کشور در داروئی اقالم ترینپرهزینه مقایسه در نتایج 

 سالمت بیمه درمانی دفاتر در شده تجویز اول پرهزینه دارو قلم 22

 در کشور سالمت بیمه داروئی هزینه کل درصد 72/31 جمعا  کشور

 2 رشد با 10 سال در میزان این اندداده اختصاص خود به را 12 سال

 قلم 22 از قلم 30. است رسیده درصد 32/22 به و شده روبرو درصدی

 آنها جایگاه فقط و هستند مشابه 10 و 12 سال در کشور شایع داروی

 رد نامشخص کدهای که است این مهم نکته. است متفاوت رتبه نظر از

 کل درصد 27/1 هاداده طبق بودند پرهزینه قلم سومین 12 سال

 (.0 جدول) نیست مشخص آنها دارو نام 12 سال داروئی هایهزینه

 درصد 13/00 مجموعا  12 سال در کشور پرهزینه اول داروی سی قلم

 هایهزینه کل درصد 22/07 درصد 1 تقریبی کاهش با 10 سال در و

 این در. اندداده اختصاص خود به را کشور سالمت بیمه سازمان داروئی

 سه 10 و 12 سال دو در هاهرسپتین و هاانسولین ها،اینتروفرون میان

 هک هستند کشور سالمت بیمه سازمان داروئی اقالم پرهزینه و اول دارو

 درصد 15 مجموعا  10 سال در و درصد 32/15 جمعا  12 سال در

 لقاب نکته. اندداده اختصاص خود به را سالمت بیمه سازمان هایهزینه

 گروه هفتمین عنوان به ناشناس کدهای 12 سال در اینکه توجه

 12 سال در داروئی برندهای اینکه به توجه با است شده مطرح پرهزینه

 ستمسی برای مذکور کدهای گرفتند قرار سازمان تعهد در کوتاهی مدتی
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 نصری و شجاعی

 شده حمطر ناشناس کد عنوان به و نبوده شناسائی قابل پزشکی اسناد

 داروئی هایهزینه کل درصد 27/1 که دهدمی نشان هاداده. است

 پزشکی اسناد یکپارچه سیستم برای 12 سال در سالمت بیمه سازمان

 (.5 جدول) است نبوده شناسایی قابل
 

 10و  12شدگان سازمان بیمه سالمت در سطح کشور در سال شایعترین اقالم داروئی تجویز شده در نسخ بیمه .1جدول 

فراوانی سال  39شایعترین اقالم دارویی سال 

39 

فراوانی سال  39شایعترین اقالم دارویی سال 

39 

METFORMIN HCL 500 mg -FC Tab 303،015،237 METFORMIN HCL 500 mg -FC Tab 372،722،171 

ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg -EC Tab 320،021،215 ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) 80 mg -EC Tab 332،702،120 

LOSARTAN POTASSIUM 25 mg -FC Tab 100،202،030 LOSARTAN POTASSIUM 25 mg -F. C. Tab 323،037،355 

ATORVASTATINE 20 mg -Tab 100،202،520 ATORVASTATINE 20 mg -Tab 151،322،250 

GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored Tab 130،720،721 GLIBENCLAMIDE 5 mg -Scored Tab 110،521،207 

RANITIDINE (AS HCL) 150 mg -FC Tab 12،100،710 RANITIDINE (AS HCL) 150 mg -FC Tab 11،023،702 

CALCIUM- D-FC Tab 11،210،117 AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab 10،272،005 

AMLODIPINE (AS BESYLATE) 5 mg -Tab 01،123،172 CALCIUM - D -F.C. TAB 15،120،121 

METOPROLOL TARTRARE 50 mg -Tab 02،572،122 METOPROLOL TARTRARE 50 mg -Tab 10،202،027 

ADULT COLD -Tab 70،020،525 ADULT COLDE -Tab 07،250،701 

NITROGLYCERIN SR 2.6 mg -Tab 77،002،007 NITROGLYCERIN SR 2.6 mg -Tab 05،720،002 

OMEPRAZOLE 20 mg -Cap 70،200،770 PIOGLITAZONE 15MG -TAB 02،131،210 

AMOXICILLIN 500 mg -Cap 72،207،010 AMOXICILLIN 500 mg -Cap 71،001،532 

FOLIC ACID 1 mg -Tab 20،221،727 OMEPRAZOLE 20 mg -Cap 77،227،202 

CLIDINIUM-C -SC Tab 50،055،123 FOLIC ACID 1 mg -Tab 72،255،203 

VALPROATE SODUIM 200 mg -EC Tab 55،717،072 CLIDINIUM-C -SC Tab 20،100،315 

ACETAMINOPHEN CODEINE 300 mg - 10 mg -Tab 00،272،201 VALPROATE SODUIM 200 mg -EC Tab 57،531،552 

METRONIDAZOLE 250 mg -Tab 07،135،071 LOSARTAN POTASSIUM 50 mg -Tab 50،300،222 

CAPTOPRIL 25 mg -Scored Tab 00،252،003 METRONIDAZOLE 250 mg -Tab 52،232،702 

ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab 00،357،227 ACETAMINOPHEN CODEINE 300 mg - 10 mg -Tab 53،200،220 

ATORVASTATINE 10 mg -Tab 00،127،202 ATORVASTATINE 10 mg -Tab 07،277،030 

LOSARTAN POTASSIUM 50 mg -Tab 00،221،511 ALPRAZOLAM 0,5 mg -Scored Tab 05،212،001 

PIOGLITAZONE 15MG -TAB 02،001،712 CEPHALEXIN 500 mg -Cap 00،100،121 

NITROGLYCERIN SR 6.4 mg -Tab 02،003،210 GABAPENTIN 100 mg -Cap 00،120،220 

FERROUS SULFATE Eqto 50 mgFe -FC Tab 02،257،715 FERROUS SULFATE Eqto 50 mgFe -FC Tab 00،012،210 

CEPHALEXIN 500 mg -Cap 02،020،102 CAPTOPRIL 25 mg -Scored Tab 00،120،117 

GABAPENTIN 100 mg -Cap 20،503،005 VITAMIN B1 (THIAMINE HCL) 300 mg -Tab 02،105،225 

ATENOLOL 50 mg -Scored Tab 20،222،501 ATORVASTATINE 40 mg -Tab 03،070،021 

 NITROGLYCERIN SR 6.4 mg -Tab 03،311،021 27،010،210 نامشخص

VITAMIN B1 (THIAMINE HCL) 300 mg -Tab 22،737،231 CEFIXIME 400 mg -Scored FC Tab 21،271،320 

 

 در داروئی گروه 1 سالمت بیمه سازمان پرهزینه داروئی گروه 12 از

 تغییراتی هاگروه برخی جایگاه در که هرچند مشابهند 10 و 12 سال

 12 سال در خون چربی آورنده پایین داروئی گروه اما شودمی مشاهده

 همچنین هاداده. است داده هموفیلی ضد داروئی گروه به را خود جای

 جمعا  10 سال در و درصد 22 مجموع در 12 سال در که دهندمی نشان

 گرفته تعلق پرهزینه اول گروه 12 به داروئی هایهزینه کل از درصد 50

 کل درصد 22 اول پرهزینه داروئی گروه 12 دیگر عبارت به. است

 خود به را 10 سال در درصد 50 و 12 سال در داروئی هایهزینه

 بیوتیک،آنتی داروئی هایگروه(. 2 جدول) اندداده اختصاص

 ضد) هامسکن و نئوپالسم ضد دیابت، ضد ،MS ضد ایمنوساپرسیو،

( استان 21) کشور هایاستان تمام در ضدتب درد، ضد التهاب،

 مهبی شدگانبیمه نسخ در که هستند داروئی هایگروه ترینپرهزینه

 و رشد محرک فشارخون، ضد داروئی هایگروه. اندشده تجویز سالمت

 ،31 در ترتیب به 12 سال در که هستند بعدی گروه سه برونکودیالتور

 ترینپرهزینه استان 10 و 33 ،32 در 10 سال در و استان 32 و 32

 دهمین خون چربی آورنده پایین داروئی گروه. اندبوده داروئی هایگروه

 گروه 12 جزء کشور استان 10 در که 12 سال در پرهزینه داروئی گروه

 به را خود جای داروئی گروه این 10 سال در اما بود پرهزینه داروئی

 10 سال در استان 13 در گروه این که داد هموفیلی ضد داروهای گروه

 (.7 جدول) بود پرهزینه داروئی گروه 12 جزء

 بحث

 ،mg500 متفورمین هایقرص که داد نشان آمده دست به نتایج

ASA80mg، لوزارتان mg25، آتورواستاتین mg20، بنکالمیدگلی 

mg5 رانیتیدین و mg150 هر در تجویزی اول دارو شش ترتیب به 

 تجویزی اول داروی 22 مجموع از همچنین. اندبوده 10 و 12 سال دو

 میزان نظر از اما بودند مشابه دارو قلم 30 تعداد 10 و 12 سال دو هر در

 شایع دارو قلم 22 جزوه 10 و 12 سال دو هر در زیر قلم 13 فراگیری

 .اندبوده کشور هایاستان تمام در تجویزی

 وزارت داروی و غذا معاونت 1210 سال آمارنامه در شده ثبت نتایج

 با [12] 10 و 12 سالهای در شجاعی و نصری مطالعه و [13] بهداشت

 رفمص وضعیت بررسی نتایج با اما. دارد باالیی همخوانی حاضر مطالعه
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 درمانی نسخ در شده تجویز دارویی هایگروه و اقالم ترینشایع

 عددی فروش نظر از که [10] تهران در 1277 سال در دارو

 قرص سیلین،آموکسی استامینوفن، را داروها ترینپرمصرف

 استامینوفن کوتریموکسازول، ،LD ضدبارداری قرص سرماخوردگی،

 یهمخوان است کرده اعالم ایبوپروفن و رانیتیدین آهن، قرص کدئین،

 . ندارد

 

 10 و 12 سال در کشور سطح در سالمت بیمه سازمان شدگانبیمه نسخ در شده تجویز گانهده داروئی هایگروه از اقالم ترینشایع .2 جدول

 39 سال مبلغ 39 سال دارو نام و گروه 39 سال 39 سال دارو نام و گروه

  فشارخون ضد  هیستامین آنتی

 300،025،521 پتاسیم لوزارتان 22،202،251 سیتریزین

 137،020،225 سوکسینات متوپرولول 32،201،520 لوراتادین

 133،151،552 پروپرانولول 11،023،121 زین هیدروکسی

  (ضدتب درد، ضد التهاب، ضد) هامسکن  فشارخون ضد

 317،227،210 آ اس آ 317،123،530 پتاسیم لوزارتان

 130،702،011 استامینوفن 115،505،531 پروپرانولول

 02،221،172 دیکلوفناک 112،100،712 سوکسینات متوپرولول

  دیابت ضد  (ضدتب درد، ضد التهاب، ضد)هامسکن

 377،302،227 متفورمین 112،100،225 آ اس آ

 112،170،170 بنکالمید گلی 110،772،531 استامینوفن

 17،002،317 پیوگلیتازون 72،301،220 دیکلوفناک

  هیستامین آنتی  دیابت ضد

 21،222،002 سیتریزین 321،112،172 متفورمین

 30،270،001 لوراتادین 112،202،117 بنکالمید گلی

 13،120،117 زین هیدروکسی 57،770،232 پیوگلیتازون

  بیوتیک آنتی  بیوتیک آنتی

 03،205،010 سیلین آموکسی 72،230،132 سیلین آموکسی

 55،200،217 سفیکسیم 52،313،112 سفیکسیم

 05،310،217 سفالکسین 02،205،231 سفالکسین

  خون چربی آورنده پایین  خون چربی آورنده پایین

 320،107،722 آتورواستاتین 311،207،721 آتورواستاتین

 31،207،205 فیبروزیل جم 31،003،037 فیبروزیل جم

 1،002،225 فنوفیبرات 7،000،301 لواستاتین

  ویتامین  ویتامین

 13،272،157 اسیدفولیک 01،120،221 اسیدفولیک

 72،257،002 سولفات فروس 21،102،052 سولفات فروس

 52،223،270 1 ب ویتامین 02،021،252 1 ب ویتامین

  افسردگی ضد  افسردگی ضد

 01،105،120 تیلین نورتریپ 07،011،703 تیلین نورتریپ

 02،052،732 فلئوکسیتین 01،333،275 فلئوکسیتین

 22،205،201 سیتالوپرام 02،132،515 سیتالوپرام

  اسید آنتی  اسید آنتی

 17،120،323 رانیتدین 12،202،251 رانیتدین

 70،235،112 امپرازول 71،335،500 امپرازول

 0،207،252 هیدروکسید آلومینیوم 2،272،320 هیدروکسید آلومینیوم

  تشنج ضد  تشنج ضد

 72،321،205 سدیم والپروات 27،101،771 سدیم والپروات

 20،010،232 کلونازپام 22،527،112 کلونازپام

 25،257،005 کاربامازپین 20،025،000 کاربامازپین

 

 بوشهر، اصفهان، البرز، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان هایاستان

 سمنان، زنجان، خوزستان، جنوبی، خراسان رضوی، خراسان تهران،

 همدان و مرکزی مازندران، لرستان، گلستان، کرمان، قم، قزوین،

 و آتورواستاتین متوپرولول، آ،آاس لوزارتان، متفورمین، هایقرص

 شده ثبت نتایج با که بودند اقالم ترینشایع اول قلم پنج بنکالمیدگلی

 [13] بهداشت وزارت داروی و غذا معاونت 1210 سال آمارنامه در

 دیابت، هایبیماری درمان به معطوف پزشکان تجویز و دارد همخوانی

 و چهارمحال ایالم، اردبیل، هایاستان در اما. است فشارخون و چربی

 و هکهکیلوی کرمانشاه، کردستان، بلوچستان، و سیستان بختیاری،

 تاس قرارگرفته شایع دارو قلم پنج جزء مترونیدازول قرص بویراحمد

 و سیستان شمالی، خراسان بختیاری، و چهارمحال ایالم، استان در

 تیدینرانی قرص یزد و وبویراحمدکهکیلویه کرمانشاه، فارس، بلوچستان،

 در مطالعات نتایج با که است گرفته قرار تجویزی اول قلم پنج جمع در

 هایاستان در. دارد مطابقت 10 سال در داروها ترینپرفروش زمینه
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 نصری و شجاعی

 شده تبدیل شایع قلم پنجمین به دی کلسیم قرص هرمزگان و گیالن

 قرص گلستان استان در و پیوگلیتازون قرص تهران استان در. است

 داروها زتجوی شیوع احتمال به توجه با. بود شایع قلم اولین سیتالوپرام

 خوراکی درمان هزینه افزایش موج آینده در رودمی احتمال تهران، از

 کشور سراسر در قبلی داروهای بجای پیوگلیتازون جایگزینی با دیابت

 شده تجویز شایع قلم 22 از قلم 32 هااستان همه در اما. بیفتد اتفاق

 10 و 12 سال دو هر در سالمت بیمه سازمان شدگانبیمه نسخ در

 فاختال و است متفاوت رتبه نظر از آنها جایگاه فقط و هستند مشابه

 شرایط به بسته استان هر در که است قلم 12 در تجویز شایع داروهای

 نتایج با هااستان شایع داروئی اقالم و است شده تجویز منطقه خاص

 10 سال در داروها ترینپرفروش مورد در شده انجام هایبررسی

 .دارد همخوانی
 

 10 و 12 سال در کشور سطح در سالمت بیمه سازمان شدگانبیمه نسخ در شده تجویز داروئی گروه شایعترین تکرار .9 جدول

 39 سال تکرار فراوانی 39 سال دارویی گروه شایعترین 39 سال تکرار فراوانی 39 سال دارویی گروه شایعترین

 21 بیوتیک آنتی 21 بیوتیک آنتی

 21 خون چربی آورنده پایین 21 خون چربی آورنده پایین

 21 افسردگی ضد 21 افسردگی ضد

 21 دیابت ضد 21 دیابت ضد

 21 فشارخون ضد 21 فشارخون ضد

 21 (ضدتب درد، ضد التهاب، ضد) هامسکن 21 (ضدتب درد، ضد التهاب، ضد) هامسکن

 21 ویتامین 21 ویتامین

 37 اسید آنتی 22 اسید آنتی

 32 تشنج ضد 30 تشنج ضد

 12 وازودیالتور 12 وازودیالتور

 12 هیستامین آنتی 11 هیستامین آنتی

 5 آمیب ضد 0 آمیب ضد

 2 آرامبخش 2 کلسیم مکمل

 3 اسپاسم ضد 3 آرامبخش

 1 سایکوز آنتی 3 اسپاسم ضد

 1 سرماخوردگی ضد 1 سایکوز آنتی

 1 صرع ضد - -

 1 کلسیم مکمل - -

 

 هایگروه ترینشایع عنوان به 10 و 12 سال در که داروئی گروه 12

 مطرح سالمت بیمه سازمان شدگانبیمه نسخ در شده تجویز داروئی

 ضد) هامسکن ها،ضدفشارخون ها،هیستامینآنتی: از عبارتند اندشده

 پایین ها،بیوتیکآنتی ها،دیابت ضد ،(ضدتب درد، ضد التهاب،

 ضد و اسیدهاآنتی ها،افسردگی ضد ها،ویتامین خون، چربی هایآورنده

 23 مجموع در 12 سال در مذکور گروه 12 نسبی فراوانی. هاتشنج

 داروئی هایگروه کل فراونی درصد 20 به رقم این 10 سال در و درصد

 داروئی هایگروه فراگیری از حاصل نتایج. است رسیده مطالعه مورد

 ضد خون، چربی هایآورنده پایین ها،بیوتیکآنتی که داد نشان

 ضد التهاب، ضد) هامسکن ها،ضدفشارخون ها،دیابت ضد ها،افسردگی

 12 سال دو هر در کشور هایاستان تمام در هاویتامین و( ضدتب درد،

 تمام در هاگروه این تجویز شرایط و اندبوده شایع هایگروه جزء 10 و

 ضد استان، 22 در اسیدها آنتی گروه اما است بوده یکسان کشور

 گروه 12 جزء استان 12 در هاهیستامنآنتی و استان 30 در هاتشنج

 در فقط سایکوزآنتی داروئی گروه 12 سال در حالیکه در. اندبوده شایع

 چهار 10 سال در و است گرفته قرار شایع گروه 12 جمع در استان یک

 یمکلس مکمل و صرع ضد سرماخوردگی، ضد سایکوز،آنتی داروئی گروه

 مطالعه با که اندبوده شایع گروه 12 جزء استان یک در صرفا  کدام هر

 اعصاب سیستم داروهای را شایع دارویی هایگروه که [15] رادعسگری

 و هاهورمون عروقی، و قلبی گوارشی، ها،عفونت ضد دردها، ضد و

 یبرخ در اما دارد تطبیق موارد بیشتر در است نموده معرفی تنفسی

 قابل نکته. دارد وجود مغایرت جلدی داروهای و هاهورمون مثل موارد

 انتومی آنها اثر مکانیسم و تجویز داروی نوع از که بخش این در توجه

 آورنده پائین داروهای تجویز علل بررسی است این گرفت نتیجه

 افسردگی و هامکمل و هاویتامین دیابت، خون، چربی باال، فشارخون

 ماقدا کشور سالمت سیاستگذاران است الزم. رسدمی نظر به ضروری

 .آورند عمل به آنها کنترل و علل بررسی برای عملی و جدی

 ورکش هایاستان تمام در که داد نشان دارویی گروه ترینشایع نتایج

 خون، چربی هایآورندهپایین ها،بیوتیکآنتی( استان 21)

 التهاب، ضد) هامسکن ها،ضدفشارخون ها،ضددیابت ها،ضدافسردگی

 ره در که بودند شایع داروئی گروه هفت هاویتامین و( ضدتب درد، ضد

 شایع استان 22 در اسید آنتی گروه اندشده تجویز 10 و 12 سال دو

 به بسته مختلف هایاستان در گروه دو مذکور گروه 0 بر عالوه. بود

 هایدر استان 12 سال در داد نشان نتایج بود متغیر استان هر شرایط

 سال در و وازودیالتور و تشنج ضد هایگروه قزوین و شرقی آذربایجان

 هگرو قزوین استان در و صرع ضد گروه شرقی آذربایجان استان در 10

 گروه غربی آذربایجان استان در 12 سال در بودند شایع هسیتامینآنتی

در  هیستامین،آنتی گروه 10 سال در و کلسیم مکمل و وازودیالتور

 خوزستان، شمالی، خراسان بختیاری، و چهارمحال اردبیل، هایاستان

 نهیستامیآنتی و تشنج ضد هایگروه همدان و لرستان کردستان، قم،
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 نصری و شجاعی

 10 و 12 سال در کشور سطح در سالمت بیمه سازمان شدگانبیمه نسخ در شده تجویز داروئی اقالم ترینپرهزینه .9 جدول

 از درصد 39 سال مبلغ 39 سال دارویی اقالم ترینپرهزینه

 هزینه کل

 از درصد 39 سال مبلغ 39 سال دارویی اقالم ترینپرهزینه

 هزینه کل

Herceptin (Trastuzomab) 150 Vial 253،717،325،133 1/11 Herceptin (trastuzomab) 150 vial 013،052،022،222 3/17 

Cefixime 400 mg -Scored FC Tab 222،020،200،121 1/72 Insulin Glargin (Lantus Slostar) PEN- 

300IN/3ML 

005،121،700،055 1/12 

Interferon Beta -1A (AVONEX) 6 MIU 

(30 MCG) -INJ 

371،020،521،222 1/50 Interferon Beta -1A (AVONEX) 6 MIU (30 

MCG) -INJ 

031،321،510،212 1/02 

trastuzomab(Herceptin)440mg-vial 302،070،223،122 1/20 Bevacizumab(Avastin) 400MCG/16ML VIAL 032،120،252،222 1/02 

Somatropin 5 mg/1.5 ml -Pen (Inj) 321،202،273،221 1/10 Insulin Aspart(MIX) 100IU/3ML 021،102،201،202 1/01 

Salmeterol/Fluticasone 25/250 mic -

Inhaler 

322،270،752،511 1/12 trastuzomab(Herceptin)440mg-vial 020،012،212،251 1/71 

INSULIN ASPART(MIX) 100IU/3ML 325،220،231،117 1/12 Cefixime 400 mg -Scored FC Tab 222،122،201،303 1/07 

Insulin Glargin (Lantus Slostar) PEN- 

300IN/3ML 

322،320،022،721 1/15 Somatropin 5 mg/1.5 ml -Pen (Inj) 312،000،502،223 1/30 

Novorapid Flexpen (Insulin Aspart)100 

IU / ML 3 ml 

322،510،222،021 1/12 Cetuximab(Erbitux)5MG/20ML 355،002،210،221 1/12 

Cellcept-TAB 500MG 115،010،220،173 1/12 Infliximab INJ 100MG 353،010،032،225 1/11 

Atorvastatine 20 mg -Tab 115،302،212،352 1/12 Novorapid Flexpen(Insulin Aspart)100 IU / ML 

3 ml 

301،012،303،003 1/22 

Factor VII 1.2 mg -Inj 172،122،517،510 2/10 Mycophenolate Mofetil 500mg -tab 321،022،222،235 1/23 

Mycophenolate Mofetil 500mg -tab 173،220،222،720 2/17 Anti Hemophilic Factor (Factor VIII) 500  332،111،225،000 2/17 

Cinnovex® (Interferon - 1A) 30MCG 121،721،202،222 2/12 Enoxaparine 40 mg/0.4 ml -Inj 311،223،112،577 2/17 

Infliximab INJ 100MG 122،130،172،052 2/10 Atorvastatine 20 mg -Tab 315،201،512،000 2/15 

Metformin HCL 500 mg -FC Tab 123،130،252،021 2/11 Salmeterol/Fluticasone 25/250 MIC -Inhaler 312،152،122،530 2/10 

Bevacizumab(Avastin) 400MCG/16ML 150،533،201،772 2/07 Co-Amoxiclav 625 mg -FC Tab 313،221،020،250 2/10 

Erythropoietin (Epoetin) 4000 iu -Inj 151،331،220،217 2/05 Amoxicillin 500 mg -Cap 311،221،502،522 2/12 

Co-Amoxiclav 625 mg -FC Tab 152،103،711،222 2/05 Deferoxamine Mesylate 500 mg -Inj 327،572،012،721 2/13 

Azithromycin (Eihydrate) 250 mg -Cap 100،222،212،520 2/00 Metformin HCL 500 mg -FC Tab 325،530،702،103 2/11 

Amoxicillin 500 mg -Cap 102،251،011،053 2/02 Erythropoietin (Epoetin) 4000 iu -Inj 105،032،212،023 2/03 

Triptorelin 3.75 mg -Inj 127،352،222،001 2/77 Triptorelin 3.75 mg -Inj 170،002،312،523 2/71 

Cetuximab(Erbitux)5MG/20ML 125،005،103،522 2/77 Pegfilgrastim (Pegagen) 6MG/0.6ML Inj 172،201،500،221 2/75 

Interferon B 1B 8MEGA -INJ 122،705،273،070 2/70 Factor VII 1.2 mg -Inj 122،225،005،215 2/72 

Enoxaparine 40 mg/0.4 ml -Inj 130،232،221،012 2/72 Rituximab 500 mg/50 ml-Vial 121،322،252،222 2/71 

Deferoxamine Mesylate 500 mg -Inj 110،222،135،225 2/27 Azithromycin (as Eihydrate) 250 mg -Cap 151،120،020،537 2/72 

Cephalexin 500 mg -Cap 121،712،105،020 2/23 Budesonide/Formoterol 320/9MCG -Inhaler 155،712،000،027 2/21 

Nordilet 5MG/1.5ML 125،202،212،227 2/51 Glatiramer Acetate 40MG/M Syringe 155،320،122،222 2/20 

Rituximab 500 mg/50 ml-Vial 120،713،005،223 2/51 Docetaxel 80 mg -Infu 150،135،052،030 2/20 

Omeprazole 20 mg -Cap 122،221،111،271 2/50 Imiglucerase 400 U -Vial 152،222،223،212 2/22 

 

 رضوی،خراسان جنوبی،خراسان تهران، اصفهان، البرز، هایاستان در

 ضد و وازودیالتور هایگروه یزد و مازندران، کرمان، فارس، سمنان،

 هایگروه بویراحمد و کهکیلویه ایالم، هایاستان در تشنج،

 و تشنج ضد هایگروه بوشهر استان در آمیب، ضد و هیستامینآنتی

 رد وازودیالتور و تشنج ضد هایگروه زنجان استان در سایکوز، آنتی

 بلوچستان و سیستان استان در ،10 سال در آرامبخش و 12 سال

 ضد هایگروه کرمانشاه استان در آمیب، ضد و آرامبخش هایگروه

 ضد و وازودیالتور هایگروه گلستان استان در آمیب، ضد و اسپاسم

 در کلسیم، مکمل و وازودیالتور هایگروه گیالن استان در اسپاسم،

 هرمزگان استان در تشنج، ضد و آرامبخش هایگروه مرکزی استان

 هایگروه و 12 سال در هیستامین آنتی و کلسیم مکمل هایگروه

 توجه قابل نکات. بودند ترینشایع 10 سال در تشنج ضد و وازودیالتور

 چربی هایآورندهپایین داروئی هایگروه که است این موضوع این در

 رکورددار هاضدفشارخون ها،ضددیابت ها،ضدافسردگی خون،

 مرکزی و بوشهر مانند هااستان برخی در هستند پزشکی تجویزهای

 هد جمع به آرامبخش و سایکوز آنتی تشنج، ضد هایگروه شدن اضافه

 اعصاب داروهای تجویز بودن شایع دارد بیشتر توجه جای شایع گروه

 نندهک نگران( سایکوزآنتی و هاآرامبخش ها،تشنج ضد ها،افسردگی ضد)

 د،بویراحم و کهکیلویه کرمانشاه، ایالم، مانند هااستان برخی در .است

 جمع به آمیب ضد داروئی گروه شدن اضافه بلوچستان و سیستان

 ی،غرب آذربایجان هایاستان در. دارد علت بررسی به نیاز شایع هایگروه

 اضافه شایع هایگروه جمع به دی کلسیم مکمل هرمزگان و گیالن

 رمانید دفاتر در دارو کننده تجویز پزشکان .دارد توجه به نیاز است شده

 ارتانلوز هیستامین،آنتی داروئی گروه در سیتریزین دارو شدگانبیمه

 التهاب، ضد) هامسکن گروه در ASA فشارخون، ضد گروه در پتاسیم

 رد سیلینآموکسی دیابت، ضد گروه در متفورمین ،(ضدتب درد، ضد

 چربی آورندهپایین داروئی گروه در آتورواستاتین ها،بیوتیکآنتی گروه

 دض گروه در تیلیننورتریپ ها،ویتامین گروه در اسیدفولیک خون،
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 روهگ در سدیم والپروات و اسیدآنتی گروه در رانیتیدین ها،افسردگی

 ترجیح گروه هم داروهای سایر بر 10 و 12 سال دو هر در هاتشنج ضد

 .اندشده مطرح گروه در دارو ترینشایع عنوان به که اندداده

 دارو سه 10 و 12 سال دو در هاهرسپتین و هاانسولین ها،اینتروفرون

 رد که هستند کشور سالمت بیمه سازمان داروئی اقالم پرهزینه و اول

 درصد 15 مجموعا   10 سال در و درصد 32/15 جمعا   12 سال

 سفیکسیم. اندداده اختصاص خود به را سالمت بیمه سازمان هایهزینه

 زینهپره داروئی قلم چهارمین عنوان به که است بیوتیکیآنتی اولین

 هاهزینه هزینه از 10 سال در درصد 21/3 و 12 سال در درصد 27/3

 .است داده تشکیل را
 

 10 و 12 سال در کشور سطح در سالمت بیمه سازمان شدگانبیمه نسخ در شده تجویز داروی ترینپرهزینه .۵ جدول

 هزینه کل از درصد 39 سال مبلغ 39 سال دارویی اقالم ترینپرهزینه هزینه کل از درصد 39 سال مبلغ 39 سال دارویی اقالم ترینپرهزینه

 5/22 1،321،212،207،771 انسولین 2/52 1،153،732،710،002 اینتروفرون

 5/21 1،320،220،020،227 اینتروفرون 0/02 052،305،235،530 انسولین

 0/21 132،132،003،202 هرسپتین 2/12 721،121،113،550 هرسپتین

 3/01 505،722،152،222 آواستین 3/27 032،575،057،230 سفیکسیم

 3/21 070،200،020،750 سفیکسیم 3/31 025،375،122،010 رشد هورمون

 3/23 057،722،222،033 رشد هورمون 3/12 277،112،552،022 موفتیل مایکوفنوالت

 1/22 220،121،235،251 8 فاکتور 1/70 210،007،120،712 آواستین

 1/55 251،505،702،202 موفتیل مایکوفنوالت 1/20 317،020،520،202 آتورواستاتین

 1/02 222،072،121،003 آتورواستاتین 1/01 322،270،250،521 مب سیتوکسی

 1/02 222،025،107،230 انوکساپارین 1/01 322،520،051،210 تریپتورلین

 1/02 222،322،121،305 کالو آموکسی کو 1/00 350،502،721،220 اریتروپویتین

 1/20 222،112،302،223 مب سیتوکسی 1/22 301،537،070،201 فلوتیکازون سالمترول

 1/21 315،117،112،272 اریتروپویتین 1/23 320،111،301،023 کالو آموکسی کو

 1/35 300،200،520،077 آزیترومایسین 1/31 337،112،322،100 آزیترومایسین

 1/12 355،027،120،572 فلوتیکازون سالمترول 1/31 337،123،120،115 داستاکسل

 1/13 352،721،710،352 سیلین آموکسی 1/33 315،010،320،103 ریتوکسیمب

 1/13 352،235،132،220 مب اینفلکسی 1/11 312،527،300،112 انوکساپارین

 1/13 352،330،230،222 تریپتورلین 1/12 322،220،022،201 فیلگراستیم

 1/22 302،125،231،122 استات گالتیرامر 1/20 112،002،572،072 مب اینفلکسی

 1/22 332،251،121،377 داستاکسل 1/23 102،107،217،037 1 فاکتور

 2/17 332،222،172،113 متفورمین 1/21 170،513،272،025 اکسالیپالتین

 2/15 315،222،130،011 ریتوکسیمب 2/11 175،210،352،202 سیلین آموکسی

 2/13 327،572،012،721 دفرکسامین 2/15 121،225،123،205 متفورمین

 2/02 110،522،300،221 فیلگراستیم پگ 2/00 152،210،722،711 گاباپنتین

 2/71 170،535،133،323 گاباپنتین 2/70 121،172،553،721 بورتزومیب

 2/70 172،371،502،252 بودزوناید 2/70 122،012،213،210 پتاسیم لوزارتان

 2/70 127،222،700،515 1 فاکتور 2/71 135،723،001،101 مساالزین

 2/72 125،721،205،122 مساالزین 2/72 132،022،022،220 سفالکسین

 2/71 121،020،015،515 تاکرولیموس 2/21 132،203،021،331 تاکرولیموس

 2/72 151،053،201،152 پتاسیم لوزارتان 2/21 133،115،203،122 تاکسل پکلی

 

 10 و 12 سال در کشور سطح در سالمت بیمه سازمان شدگانبیمه نسخ در شده تجویز داروئی گروه ترینپرهزینه .۶ جدول

 هزینه کل از درصد 39 سال مبلغ 39 سال دارویی گروه ترینپرهزینه هزینه کل از درصد 39 سال مبلغ 39 سال دارویی گروه ترینپرهزینه

 10/2 0،207،220،002،230 نئوپالسم ضد 32/2 2،021،125،302،051 نئوپالسم ضد

 0/2 1،155،113،300،537 بیوتیک آنتی 1/2 1،571،207،321،027 بیوتیک آنتی

 7/2 1،221،773،275،002 دیابت ضد MS 1،330،131،070،002 7/2 ضد

 MS 1،217،037،132،020 2/2 ضد 2/2 1،135،000،311،122 دیابت ضد

 2/2 1،231،210،302،505 درد و تب( التهاب، ضد)ها مسکن 5/2 1،235،272،122،102 درد و تب( التهاب، ضد)ها مسکن

 5/2 1،222،522،212،310 ایمنوساپرسیو 5/2 103،101،113،201 ایمنوساپرسیو

 3/2 575،210،221،130 هموفیلی ضد 3/2 001،232،112،200 رشد محرک

 3/2 501،122،010،120 فشارخون ضد 3/2 022،275،200،151 فشارخون ضد

 3/2 527،000،022،121 رشد محرک 3/2 201،273،072،252 برونکودیالتور

 3/2 002،022،500،277 برونکودیالتور 3/2 223،120،725،322 خون چربی آورنده پایین

 

 

 



 

 1931 و تابستان بهار ،2و  1 شماره ،1 ایران، دوره سالمت بیمه پژوهشی-علمی نشریه                                                                      22

 درمانی نسخ در شده تجویز دارویی هایگروه و اقالم ترینشایع

 10 و 12 سال در کشور سطح در سالمت بیمه سازمان شدگانبیمه نسخ در شده تجویز داروئی گروه ترینپرهزینه تکرار .1 جدول

 39 سال تکرار فراوانی 39 سال دارویی گروه ترینپرهزینه 39 سال تکرار فراوانی 39 سال دارویی گروه ترینپرهزینه

 21 بیوتیک آنتی 21 بیوتیک آنتی

 21 ایمنوساپرسیو 21 ایمنوساپرسیو

 MS 21 ضد MS 21 ضد

 21 دیابت ضد 21 دیابت ضد

 21 نئوپالسم ضد 21 نئوپالسم ضد

 21 (ضدتب درد، ضد التهاب، ضد)هامسکن 21 (ضدتب درد، ضد التهاب، ضد)هامسکن

 32 فشارخون ضد 31 فشارخون ضد

 33 برونکودیالتور 32 برونکودیالتور

 10 رشد محرک 32 رشد محرک

 13 هموفیلی ضد 10 خون چربی آورنده پایین

 1 خون چربی آورنده پایین 7 آهن کننده دفع

 1 خون انعقاد ضد 7 گرانولوسیت کلونی محرک

 7 آهن کننده دفع 2 خون انعقاد ضد

 5 خونی کم ضد 5 خونی کم ضد

 0 گذاری تخمک محرک 0 هموفیلی ضد

 2 گرانولوسیت کلونی محرک 2 اسید آنتی

 3 اسید آنتی 1 آنزیم جایگزین

 3 آنزیم جایگزین 1 ویتامین

 1 ویروس آنتی - -

 1 ایمنوگلبولین - -

 1 ساکاریدوز موکوپلی ضد - -

 1 کلسیم مکمل - -

 1 ویتامین - -

 

 12 سال در درصد 31/3) هزینه از توجهی قابل سهم نیز رشد هورمون

 پنجمین عنوان و داده اختصاص خود به را( 10 سال در درصد 23/3 و

 و. است گرفته خود به 10 و 12 سال در را سازمان پرهزینه داروئی قلم

 ات پرهزینه اقالم بین در العالجصعب و خاص بیماران داروهای همینطور

 خود نوبه به هرکدام که شودمی مشاهده شده، گزارش داروی قلم 22

 یزن انوکساپارین مانند خون انعقاد ضد داروهای اما هستند بررسی قابل

 سال در درصد 02/1 دارو این خوردمی چشم به پرهزینه اقالم میان در

 با حاصله نتایج. است داشته را هاهزینه 10 سال در درصد 11/1 و 12

 اقالم مورد در [13] بهداشت وزارت داروی و غذا معاونت آمارنامه

 در 11 سال در ایسنا خبرگزاری گزارش همچنین و 10 سال پرهزینه

 مورد در [12] نصری مقاله و کشور پرهزینه دارو قلم 15 خصوص

 .دارد همخوانی ایالم استان در 12 سال در داروها ترینپرهزینه

 گیری نتیجه

 تجویزهای که گرفت نتیجه توانمی دارو نوع در شده ایجاد تغییر از

 ،دیابت هایبیماری درمان برای سازمان شدگانبیمه نسخ در پزشکان

  ها مکمل و ها ویتامین انواع تجویز و افسردگی عالئم فشارخون، چربی،

 رواج کنونی جامعه در هابیماری این اساس این بر است گرفته صورت

 جامعه افراد سالمت برای جدی تهدید عنوان به و اندیافته بیشتری

 ،دیابت هایبیماری که است این توجه قابل نکته. گردندمی محسوب

 هنکت. کنندمی تهدید را سازمان شدگانبیمه فشارخون و خون چربی

 است آنها اثر مکانیسم و تجویزی داروی نوع بخش این در توجه قابل

 رارق ارزیابی و بررسی مورد دقت به داروها نوع این تجویز علل باید که

 ایبر عملی و جدی اقدام کشور سالمت سیاستگذاران است الزم. گیرد

 .آورند عمل به آنها کنترل و علل بررسی

 و هابیماری درمان در جدید تکنولوژی و پزشکی دانش پیشرفت

 و دیابت گسترش العالج،صعب بیمارهای توجه قابل رشد متأسفانه

 زا بیش سالمت نظام دارویی هایهزینه که است شده باعث فشارخون

 درصد 22 قریب بطوریکه شوند داده سوق هابیماری این سمت به همه

 در دارویی گروه 12 به سالمت بیمه سازمان دارویی هایهزینه از

 کی از ایران سالمت بیمه سازمان. است گرفته تعلق 10 و 12 هایسال

 اعالی حد در را خود شدگانبیمه سالمتی هزینه تا است مشتاق طرف

 است مواجه پایدار مالی منابع کمبود با طرفی از و کند تأمین خود

 مهبی سازمان اگر است خود مالی منابع مدیریت به ناگزیر بنابراین

 راستای در دارویی گروه 12 این استانی برش تهیه با بتواند سالمت

 ار درمان مناسب راهنمای تهیه با و بردارد گام آنها تجویز سازیبهینه

 را خود دارویی ساالنه هزینه درصد 22 کند هدایت درست مسیر در

.کرد خواهد سازیبهینه
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