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Abstract
Introduction: Human growth begins since the formation of the embryo and ends with death. Growth hormone is secreted from
the pituitary gland and involved in the growth process. 11 to 28 percent of short stature in Iran and about 10 percent in the world
is related to growth hormone deficiency. In this article, the status of prescribing growth hormone for those under the coverage of
Iranian Health Insurance was investigated in Ilam province during 2007-2017.
Methods: This was a cross-sectional descriptive and retrospective study and conducted according to the available documents in
the General Directorate of Iranian Health Insurance. The statistical population of the study included all medical prescriptions of
growth hormone to those under the coverage of the Iranian Health Insurance during 2007-2017 sent by pharmacies to the general
directorate of Ilam Health Insurance. Using the records in the database and the health insurance processor, and by census method,
the data entered Excel 2007 and analyzed using SPSS version 21.
Results: The number of prescribed hormone in 2007 was 1858 which increased to 4485 in 2017, showing a 2.82 folds increase.
Also, the number of prescriptions in 2007 was 66 totally, which increased by 78.7 times to 513 prescriptions. The average cost of
each version containing the growth hormone in Ilam province was 3,699.606 Rials in 2007 that increased to 14.972.125 Rials in
2017.
Conclusions: Growth hormone is one of the expensive drugs in the health insurance organization. The drug in the studied years
of 2007-2017 has always been at the top ranks with a significant role in medical expenses of Ilam health insurance, and has been one
of the top 20 costing items in the province. Also, over time, its cost ranking increased and reached to the first in 2016-2017. More
control and supervision on how to prescribe would be effective in optimizing the pharmaceutical costs of the general directorate of
health insurance of Ilam province.
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چکیده
مقدمه :فرآیند رشد انسان از بدو تشکیل جنین شروع و به مرگ خاتمه مییابد .هورمون رشد هورمونی است که از هیپوفیز ترشح و در فرآیند رشد دخالت دارد 11 .تا  01درصد
علل کوتاهی قد در ایران و حدود  12درصد در جهان به کمبود هورمون رشد اختصاص دارد .در این مقاله وضعیت تجویز هورمون رشد براي بیمهشدگان بیمه سالمت در سالهاي
 1911-1941در استان ایالم مورد بررسی قرار میگیرد.
روش بررسی :مطالعه از نوع مقطعی توصیفی و گذشته نگر است و با استناد به اسناد و مدارک موجود در اداره کل بیمه سالمت انجام شده است .جامعه آماري مطالعه شامل
کلیه نسخ دارویی بیمهشدگان سازمان بیمه سالمت حاوي هورمون رشد در سالهاي  1911-1941میباشد که توسط داروخانهها به اداره کل بیمه سالمت استان ایالم ارسال
شده است .با استفاده از سوابق موجود در بانک اطالعات و پردازشگر بیمه سالمت ،و به روش سرشماري ،توصیف دادهها از طریق نرمافزارهاي  Excelویرایش  0221و SPSS
ویرایش  01صورت گرفت و نتایج در قالب جداول فراوانی و نمودار ارایه شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که تعداد هورمون رشد تجویز شده از سال  1911تا سال  1941روند افزایشی داشته و از  1181عدد به  9918عدد رسیده است که روند افزایشی
معادل  0/10برابر است .همین طور تعداد نسخ تجویز شده در سال  1911جمعاً  11نسخه بوده که با رشد  1/11برابري به  819نسخه افزایش یافته است .میانگین هزینه هر
نسخه حاوي دارو هورمون رشد در استان ایالم از مبلغ  9/944/121ریال در سال  1911به مبلغ  19/410/108ریال در سال  1941رسیده است.
نتیجه گیری :هورمون رشد یکی از اقالم دارویی هزینهساز در سازمان بیمه سالمت است این دارو در سالهاي مورد مطالعه  1911 -1941همواره در رتبههاي باال قرار داشته و
سهم قابل مالحظهاي از هزینههاي دارویی بیمه سالمت استان ایالم را به خود اختصاص داده است و در تمام این سالها جزو  02قلم داروي هزینهساز استان بوده است و با
گذشت زمان رتبه هزینهاي آن افزایش یافته و در دو سال  1948 -41به جایگاه اول رسیده است .کنترل و نظارت بیشتر بر نحوه تجویز و مصرف آن در بهینه نمودن هزینه هاي
دارویی اداره کل بیمه سالمت استان ایالم مؤثر خواهد بود.
واژگان کلیدی :ایالم ،بیمهشدگان ،بیمه سالمت ،هزینه ،هورمون رشد

مقدمه
فرآیند رشد انسان از زمان تشکیل نطفه آغاز و تا زمان مرگ ادامه
مییابد و مراحل مختلفی را پشت سر میگذارد دوران جنینی ،دوران
نوزادي ،دوران کودکی ،دوران نوجوانی ،دوران جوانی ،دوران میانسالی،
دوران پیري و دوران کهنسالی و باالخره مرگ از رویدادهاي مهم در
فرآیند رشد هستند که در طول حیات انسان اتفاق میافتد .دوران قبل
از جوانی از مهمترین دوران رشد انسان است که در آن قد و قواره انسان
شکل میگیرد و قد انسان مشخص میشود در این دوران است که نقش
اصلی فرآیند رشد اتفاق میافتد.
عوامل متعددي مانند ژنتیک ،تغذیه و ...در رشد قد انسان مؤثر هستند.
نمودار رشد که در طول دوران نوزادي تا جوانی رشد انسان را
اندازهگیري میکند به مسئولین مراکز جامع سالمت و والدین نشان
میدهد که فرزند آنها از رشد طبیعی برخوردار است یا که نیاز به مداخله
پزشکی دارد .اگر فرآیند رشد انسان در دوران کودکی و نوجوانی با
نمودار رشد همخوانی نداشته باشد پزشکان فوق تخصص مربوطه کودک
را معاینه نموده و براي نرمال نمودن رشد مطابق چارت مربوطه
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مداخالت الزم را به عمل میآورند .کوتاهی قد یکی از اختالالت رشد
است که در دوران کودکی اتفاق میافتد و در همان دوران به مداخله
پزشکی نیاز دارد .از مداخالت مهم براي رفع مشکل میتوان به تجویز
داور و هورمونهاي محرک رشد اشاره نمود .داروهایی که فرآیند رشد را
تحریک میکنند انواع مختلفی دارند که پزشکان به مدت مورد نیاز
براي کودکانی که دچار اختالل در فرآیند رشد هستند تجویز میکنند.
کمبود هورمون رشد از علل مهم اندوکرینی کوتاهی قد است که در
صورت عدم درمان میتواند سبب کوتاهی قد شدید در بزرگسالی شود
[ . ]1
کمبود هورمون رشد  11/1درصد از علل کوتاهی قد را در جامعه مورد
مطالعه تشکیل داده است [ .]0استفاده از هورمون رشد باعث بهبود
وضعیت رشد فیزیکی بیماران مبتال به  CFمیشود [.]9
داروهاي محرک رشد که در فارماکوپه رسمی کشور ثبت شدهاند در
تعهد سازمانهاي بیمهگر پایه هستند و هزینه آنها مطابق تعرفههاي
مصوب بر اساس تجویز پزشک ،در نسخ دفاتر درمانی پرداخت میشوند.
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وضعیت تجویز هورمون رشد در نسخ دفاتر درمانی بیمهشدگان

هزینههاي ناشی از تجویز داروهاي گروه محرک رشد در سال  1949و
 1949براي بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت در کشور قابل توجه
بوده است.
هورمون رشد  0/04درصد در سال  1949و  0/20درصد در سال 1949
هزینههاي دارویی سازمان بیمه سالمت را به خود اختصاص داده و
عنوان پنجمین قلم دارویی پرهزینه سازمان بیمه سالمت کشور را در
هر دو سال  1949و  1949به خود اختصاص داده است [ .]9در نسخ
دارویی اداره کل بیمه سالمت استان ایالم در سال  1949جمعاً 1119
نوع دارو تجویز شده است .قرص سفیکسیم  ،922آمپول آونکس ،پن
سوماتروپین  8میلیگرم ،کپسول آزیترومایسین  ،082دسفرال ،822
کپسول آموکسیسیلین  ،822آمپول انوکساپارین  92میلیگرم در 2/9
میلیلیتر ،قرص کوآموکسی کالوه  108میلیگرم ،مزاالزین  9گرم انما،
آمپول سوماتروپین  9واحد ،قرص آترواستاتین  02میلیگرم ،قرص
مایکوفنوالت  822میلیگرم ،کپسول ایتراکونازول 122میلیگرم،
کپسول تاکرولیموس  1میلیگرم ،نوردیلت  8میلیگرم در 1/8
میلیلیتر ،تراستوزوماب  992میلیگرم ،کپسول امپرازول  02میلیگرم،
اسپري سالمترول  08/082میکرو ،کپسول سفالکسین  822میلیگرم
و آمپول هیدروکورتیزون 122میلیگرم در  1میلیلیتر  02قلم دارو پر
هزینهاي هستند که بیش از  %91کل هزینههاي دارویی اداره کل بیمه
سالمت استان ایالم در سال  1949را شامل شدهاند [.]8
در سال  1949ویال آلبومین  %02در 82میلی لیتر ،قرص کلوپیدوگرول
 18میلیگرم ،کپسول آموکسی سیلین  822میلیگرم ،پن انسولین
اسپارت ،قرص متفورمین  822میلیگرم ،قرص سفیکسیم 922
میلیگرم ،تراستوزوماب  992میلیگرم ،ویال بواسیزومب 922
میلیگرم ،پن انسولین گالریژین و پن سوماتروپین  8میلیگرم
پرهزینهترین داروها بودهاند [.]1
در مطالعاتی که در ایران انجام شده نتایج مختلفی را به عنوان تأثیر
هورمون رشد در کوتاهی قد دانستهاند .در بیمارستان لقمان حکیم
تهران  1درصد [ ،]1در بیمارستان امام خمینی تهران  01/1درصد [،]1
در انستیتو غدد و متابولیسم تهران  11/9درصد [ ،]4در شهر یزد 11
درصد [ ]12از علل کوتاهی قد به هورمون رشد ارتباط دارد .همچنین
مطالعاتی که در خارج کشور انجام شدهاند  12درصد [ ]11و  4/0درصد
[ ]10از علل کوتاهی قد به هورمون رشد مرتبط دانستهاند .هزینههاي
هورمون رشد از نظر اقتصادي و بار مالی براي بیماران و سازمانهاي
بیمهگر پایه مورد توجه است .تجویز هورمون رشد که از اقالم دارویی
گرانقیمت محسوب میشود براي بیماران خصوصاً افرادي که داراي
بیمههاي تکمیلی هستند فشار مالی زیادي را به نظام سالمت وارد
میکند .مقاله حاضر به بررسی وضعیت تجویز هورمون رشد در نسخ
بیمهشدگان اداره کل بیمه سالمت استان ایالم در فاصله زمانی سال
 1911-41میپردازد.

روش بررسی
مطالعه به صورت گذشتهنگر و توصیفی انجام شده و از نوع مطالعات
اسنادي است .جامعه آماري مطالعه شامل دادههاي موجود در کلیه نسخ
دارویی بیمهشدگان سازمان بیمه سالمت استان در سالهاي 1911-41
است که توسط داروخانهها به اداره کل بیمه سالمت استان ایالم ارسال
شدهاند .با استفاده از سوابق موجود در بانک اطالعات که شامل تمام
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اقالم دارویی تجویز شده در نسخ دفاتر درمانی بیمه سالمت در مقطع
زمانی مورد مطالعه و در محدوده جغرافیایی استان ایالم است و توسط
پردازشگر بیمه سالمت دستهبندي و به صورت گزارشات کاربردي قابل
استخراج شدند .توصیف دادهها به روش سرشماري ،از طریق
نرمافزارهاي  Excelویرایش  0221و  SPSSویرایش  01صورت گرفت
و نتایج در قالب جداول فراوانی و نمودار ارایه شد.

یافتهها
یافتهها نشان داد که تعداد هورمون رشد تجویز شده از سال  1911تا
سال  1941روند افزایشی داشته و از  1181قلم به  9918قلم رسیده
است که روند افزایشی معادل  0/10برابر است همین طور تعداد نسخ
تجویز شده در سال  1911جمعاً  11نسخه بوده که با رشد  1/11برابري
به  819نسخه افزایش یافته است (جدول  .)1فراوانی نسخ دفاتر بیمه
سالمت حاوي هورمون رشد در استان ایالم در سال  1914با رشد 122
درصدي از  111نسخه به  009نسخه افزایش یافته است.
جدول  :1فراوانی تعداد نسخ بیمه سالمت حاوي دارو هورمون رشد در استان ایالم
سالهاي 1911-1941
فراوانی نسخ حاوی

فراوانی دارو

رتبه هزینهای

سال

هورمون رشد

هورمون رشد

هورمون رشد

1381

11

1181

19

1381

19

1118

11

1388

111

9181

11

1381

009

8121

1

1311

141

8012

8

1311

000

8992

9

1312

081

9112

8

1313

911

8409

9

1311

911

8881

9

1311

912

9114

1

1311

819

9918

1

میانگین هزینه هر نسخه حاوي دارو هورمون رشد در استان ایالم از
مبلغ  9/944/121ریال در سال  1911به مبلغ  19/410/108ریال در
سال  1941رسیده است (تصویر .)1
با ورود قلمهاي هورمون رشد ،گرایش پزشکان تجویز کننده هورمون و
بیماران مصرف کننده به استفاده از قلمهاي هورمون رشد فزونی یافت
و برندهاي مختلف آن نیز در تعهد سازمان قرار گرفت این عوامل باعث
شد که میانگین قیمت نسخ دفاتر بیمه سالمت حاوي هورمون رشد در
استان ایالم با رشد  0/81برابري در سال  1940نسبت به سال 1941
مواجه ،و از مبلغ  9/119/101ریال به مبلغ  19/410/108ریال برسد
(تصویر  .)1همچنین تعداد نسخ دفاتر بیمه سالمت حاوي هورمون رشد
در استان ایالم در سال  1949نسبت به سال  1940از  081نسخه به
 911نسخه افزایش یافته که  91درصد رشد نشان میدهد .فراوانی
داروي هورمون رشد نیز در سال 1949نسبت به سال  1940با 90
درصد رشد روبرو شده است (جدول .)1
هورمون رشد از داروهایی است که در سالهاي مورد مطالعه سهم قابل
توجهی از هزینههاي دارویی بیمه سالمت استان ایالم را به خود
اختصاص داده است دادههاي مطالعه نشان میدهند که سهم هزینه این
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نصری

 1948 -41را از آن خود کند .جایگاه هورمون رشد در میزان هزینه از
رتبه هیجده در سال  1911به رتبه اول در سال  1941افزایش یافته
است (جدول .)1

دارو از کل هزینه دارویی بیمه سالمت استان ایالم از  1/11درصد در
سال  1911به  9/91درصد در سال  1941برسد (تصویر  .)0و عنوان
اولین قلم دارویی پر هزینه بیمه سالمت استان ایالم را در سالهاي
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تصویر  :1میانگین هزینه هر نسخه بیمه سالمت حاوي هورمون رشد در استان ایالم طی سالهاي 1911-1941
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تصویر  :2فراوانی نسبی هزینه نسخ بیمه سالمت حاوي هورمون رشد در استان ایالم طی سالهاي 1911-1941

بحث
نتایج دادهها نشان داد که هورمون رشد یکی از اقالم دارویی هزینهساز
در سازمان بیمه سالمت است .این دارو در سالهاي مورد مطالعه
 1911-1941همواره در رتبههاي باال قرار داشته و سهم قابل
مالحظهاي از هزینههاي دارویی بیمه سالمت استان ایالم را به خود
اختصاص داده است و در تمام این سالها جزو  02قلم داروي هزینهساز
استان بوده است .با گذشت زمان رتبه هزینهاي آن افزایش یافته و در
دو سال  1948-1941به جایگاه اول رسیده است .نتایج این مطالعه با
نتایج مطالعه مشابه که توسط نصري و همکاران در سال  1948بر روي
نسخ دارویی بیمه سالمت کشور در سالهاي  1949-1949انجام شد و
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هورمون رشد را به عنوان پنجمین قلم هزینهساز سازمان بیمه سالمت
کشور اعالم کرد و همچنین مطالعه دیگري که توسط نصري و همکار
بر روي اقالم دارویی بیمه سالمت استان ایالم در سال  1949انجام
گرفت و هورمون رشد را به عنوان سومین قلم هزینهساز اعالم کرده
است همخوانی دارد.
تعداد نسخ دفاتر بیمه سالمت حاوي هورمون رشد در استان ایالم در
سالهاي مورد مطالعه ،از  11نسخه در سال  1911تا  819نسخه در
سال  1941تغییر کرده است که جزو پر تجویزترین اقالم دارویی بیمه
سالمت نیست و تعداد افراد محدودي از این دارو استفاده نمودهاند .اما
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وضعیت تجویز هورمون رشد در نسخ دفاتر درمانی بیمهشدگان

هورمون رشد در افزایش آمار ایفاي نقش کردند و تمایل پزشکان و
 آمار تعداد نسخ حاوي،بیماران به تجویز و مصرف قلمهاي هورمون رشد
قلمهاي هورمون رشد در سالهاي مطالعه و رشد هزینه آن به دنبال
.داشته است
میزان هزینه اثربخشی این دارو مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته
است یافته هاي یک مطالعه نشان داد که سهم هزینه هاي درمان
 ریال و سهم هزینه هاي سازمان بیمه8/240/419/802 بیمار
 نسبت. ریال بوده است11/118/999/991 سالمت استان کرمان
هزینه اثربخشی افزایشی بر اساس مع یار کالی و از دیدگاه بیمار و
4/191/811 ریال و199/199 سازمان بیمه سالمت به ترتیب برابر با
.]19[ ریال بوده است

نتیجهگیری
نتیجه نهایی اینکه تعداد بیماران استفاده کننده از هورمون رشد اندک
است اما همین تعداد اندک میزان هزینه زیادي را به بیمه سالمت استان
 بنابراین بررسی هزینه اثربخشی و نظارت بیشتر بر.تحمیل کردهاند
تجویز و مصرف آن میتواند به بهینهسازي هزینه هورمون رشد کمک
.نماید

در مقابل سهم هزینه باالیی را به خود اختصاص داده است بطوریکه
میانگین هزینه نسخ حاوي هورمون رشد در دفاتر بیمه سالمت استان
ریال رسیده است در حالیکه در مطالعات گذشته19/410/108 ایالم به
 ریال به110/001  در ایالم1949 میانگین هزینه نسخ دارویی در سال
 با مقایسه میانگین نسخ هورمون رشد با میانگین.]8[ ازاي هر نسخه بود
 نسخه40 سایر نسخ مشاهده میشود که هر نسخه هورمون رشد معادل
.معمولی هزینه دارد
تعداد نسخ حاوي هورمون رشد در استان ایالم در سالهاي مورد مطالعه
 در سال.)1 در مقاطعی با رشد بیش از حد مواجه شده است (جدول
 درصد در تعداد12  درصدي در تعداد نسخ و رشد122  با رشد1914
 ورود پزشکان فوق تخصص غدد اطفال.هورمون رشد همراه بوده است
و بزرگسال به استان و انعقاد قرارداد با بیمه سالمت استان ایالم و
افزایش میزان دسترسی بیماران به پزشکان فوق تخصص را میتوان به
عنوان یکی از دالیل افزایش در تعداد نسخه و تجویز هورمون رشد
 درصد و فراوانی داروي91  نیز تعداد نسخ با رشد1949  در سال.دانست
 به نظر.)1  درصد رشد روبرو شده است (جدول90 هورمون رشد نیز با
میرسد همزمانی اجراي طرح تحول نظام سالمت و به دنبال آن تحت
پوشش بیمه قرار گرفتن تمام برندهاي هورمون رشد و ورود قلمهاي
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