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بيمه سالمت ايران در سال  39و 39
مراد نصري ،1علي شجاعي
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 )1بيمه سالمت استان ايالم ،ايالم ،ايران
 )2بيمه سالمت استان تهران ،تهران ،ايران
تاريخ پذيرش59/0/03:

تاريخ دريافت59/11/42 :

و جامعه نقش دارد شناخت هزينه هاي دارويي و آناليز آن به بهينه نمودن هزينه هاي دارويي کمک مي کند.
مواد و روش ها :جامعه آماري مطالعه شامل داده هاي موجود در  91ميليون در سال  50و  95ميليون نسخه دارويي بيمه شدگان
سازمان بيمه سالمت در سال  52که توسط داروخانه به ادارات بيمه سالمت کشور ارسال شده است .با استفاده از سوابق موجود در بانک
اطالعات و پردازش گر بيمه سالمت ،داده ها از استان هاي مختلف کشور دريافت ،و به روش سرشماري و با استفاده از نرم افزار هاي
 Excel 4332و  ،SPSS21مورد بررسي آماري قرار گرفتند و نتايج استخراج شد.
يافتههاي پژوهش %03 :هزينه هاي دارويي در سال  50توسط  %5/02و در سال  52توسط  %0/02اقالم مصرف مي شود .در سال
 50دارو هاي اينتروفرون ها ،انسولين ها ،هرسپتين ها ،سفيکسيم ،هورمون رشد ،مايکو فنوالت موفتيل ،آواستين ،آتورو استاتين ،سيتوکسي
مب و تريپتورلين ،و در سال  52انسولين ها ،اينتروفرون ها ،هرسپتين ها ،آواستين ،سفيکسيم ،هورمون رشد ،فاکتور  ،0مايکو فنوالت
موفتيل ،آتورو استاتين و انوکساپارين به ترتيب  13دارو پر هزينه کشور بودند .در سال  50گروههاي داروئي ضدنئوپالسم ،ضد،MS
آنتيبيوتيک ،ضد ديابت ،مسکن ها ،ايمنو ساپرسيو ،محرک رشد ،ضدفشارخون ،برونکو ديالتور و کاهنده چربي خون و در سال  52ضد نئو
پالسم ،آنتي بيوتيک ،ضد ديابت ،ضد  ،MSمسکن ها ،ايمنو ساپرسيو ،ضد هموفيلي ،ضد فشارخون ،محرک رشد و برونکو ديالتور به
ترتيب  13گروه پر هزينه کشور بودند.
بحث و نتيجهگيري :کنترل و نظارت  %13اقالم دارويي ميتواند  %03هزينههاي داروئي سازمان را بهينه نمايد .و بر هزينه هاي
دارويي کشور و اقتصاد دارو تأثير زيادي داشته باشد.

واژه هاي کليدي :اقالم دارويي ،گروه دارويي ،بيمه شدگان ،بيمه سالمت ،هزينه
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چکيده
مقدمه :امروزه دارو کااليي استرتژيک است که سهم قابل توجهي از سبد هزينه اي خانواده را تشکيل داده و در اقتصاد و سالمت خانواده

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.4.1

بررسي پر هزينه ترين اقالم دارويي تجويز شده در نسخ دفاتر درماني بيمه شدگان سازمان

بررسی پر هزینه ترین اقالم دارویی تجویز شده در نسخ دفاتر درمانی  ...مراد نصري و همکاران

INSULIN ASPART 100IU/ML 3ML FOR
،METFORMIN HCL 500MG TAB ،INJ

،CEFIXIME
400MG
TAB
،TRASTUZUMAB
440MG
VIAL
،BEVACIZUMAB 400MG/16ML VIAL
INSULIN
GLARGINE
300IU/3ML
 PREFILLED PENو SOMATROPIN 5MG

 1.5ML PENپر هزينه ترين داروها بوده اند.)9( .
سي قلم دارو اول از نظر ميزان هزينه قابل تأمل است.
مقاله حاضر که حاصل از نتايج يک مطالعه کشوري
است از منظر ميزان هزينه به بررسي پر هزينه ترين
تجويزهاي داروئي در نسخ بيمهشدگان سازمان بيمه
سالمت در سطح کشور در سال  50و  52ميپردازد.
از آن جا که تا کنون مطالعه جامع و کاملي در مورد
تجويز پر هزينه ترين اقالم داروئي در کشور انجام
نشده و صرفاً برخي استان ها به صورت محدود
اقداماتي را انجام داده اند پژوهش گران تصميم گرفتند
مطالعه حاضر را به صورت سراسري در سطح کشور
انجام دهند تا امکان مقايسه هزينه هاي دارو در استان
هاي مختلف را فراهم کنند.
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مقدمه:
دارو از کاال هايي است که در زندگي روزمره انسان وارد
شده و نقش مهمي را در بازار خدمات پزشکي و نظام
سالمت ايفاء مي کند از يک طرف چون يک کاال است
وابسته به عرضه و تقاضا مي باشد و از طرف ديگر
زندگي صنعتي و شهر نشيني جامعه کنوني آن را به
عنوان يک کاالي ضروري وارد زندگي انسان نموده
است بنا بر اين مصرف دارو و قيمت آن تأثير زيادي بر
روي زندگي خانوادگي و اقتصاد سالمت دارد .فرهنگ
تجويز دارو توسط اطباء و مصرف آن در جامعه از
مسايل مهمي است که بايد مد نظر قرار گيرد.
مصرف بي رويه و بيش از حد لزوم دارو ها ،عالوه بر
تحميل هزينه هاي بي مورد به بيمار و فشاري که بر
اقتصاد کشور وارد ميآورد ،سالمتي جامعه را نيز به
مخاطره مياندازد .چرا که دارو تيغه دو لبه است و
بهترين داروها هم عوارض جانبي مضري ميتوانند
داشته باشند .بنا بر اين همان طور که مصرف به موقع
و به اندازه ،شفا بخش است ،مصرف نابجا و بي رويه
آن زيانبار است .از سوي ديگر فزوني مصرف دارو سبب
افزايش تعهدات مالي سازمان ها و شرکتهاي بيمهگر
در حيطه بيمه درمان شده و با کاهش ذخيره مالي
صندوقهاي بيمه ،ارائه خدمات تعهد شده به بيمه
شدگان را با اشکال مواجه ميسازد و موجب باال رفتن
حق بيمه و نا رضايتي بيمه شدگان مي شود و به بيان
ديگر آن سرمايه اي که بايد صرف هزينه هاي ضروري
و مفيد در جهت درمان بيماران شود ،صرف هزينه
داروهاي غير ضرور ميگردد.
هزينه هاي اقالم داروئي از نظر اقتصادي و بار مالي
براي بيماران و سازمانهاي فعال در حوزه نظام سالمت
نيز مورد توجه است تجويز اقالم داروئي گرانقيمت با
وجود مشابه ارزان قيمت آن توسط پزشکان و
درخواست داروهاي گران قيمت توسط بيماران خصوصاً
افرادي که داراي بيمه هاي تکميلي هستند فشار مالي
زيادي را به نظام سالمت وارد ميکند .ميانگين هزينه
نسخ دارويي در سال  50در ايالم  194440ريال به
ازاي هر نسخه بود .)1( .هزينه تحميلي به سازمان بيمه
سالمت براي هر نسخه پزشکان عمومي شهرستان
بابل در سال  1020به طور متوسط  9313ريال بوده که
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در فصل زمستان تا  9993ريال رسيده است.)4( .
ميانگين هزينه هر نسخه پزشکان عمومي در استان
کرمان در سال  1002معادل  40119ريال و پزشکان
متخصص  40290ريال بود .)0( .در سال  24از نظر
ارزش شربت اکسپکتورانت با  9/00ميليارد ريال 4/4
درصد کل پر فروش ترين داروي سال کشور بود .از کل
فروش  013ميليارد ريالي سال  1024رقم  29/0ميليارد
ريال شامل  42/2درصد کل مربوط به دارو هاي ضد
بيماري هاي عفوني است و داروهاي اعصاب با 29/9
ميليـــارد ريال يعني  19درصد از سهم کل در رديف
دوم قرار گرفته است .)2( .باال ترين فروش ريالي
داروها در سال  1029به ترتيب به کپسول آموکسي
سيلين  933ميلي گرم ،قرص رانيتيدين ،قرص
 ASA100mgو آب مقطر اختصاص دارد .)9( .در سال
 52دارو هاي ALBUMIN (HUMAN) 20%
CLOPIDOGREL 75MG
،50ML VIAL
،AMOXICILLIN 500MG CAP ،TAB
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ادارات بيمه سالمت کشور ارسال شده است را شامل
 با روش سر شماري داده ها موجود از.ميشود
 و با استفاده از نرم،استانهاي مختلف کشور دريافت
 مورد بررسي،SPSS21 وExcel 4332 افزار هاي
آماري قرار گرفتند و نتايج از مقايسه درصد ها و مبالغ
کل هزينه به تفکيک اقالم و گروههاي دارويي
.استخراج شد

:مواد و روش ها
مقاله حاضر منتج از يک مطالعه مقطعي است که با
استفاده از سوابق و مستندات موجود در بانک اطالعات
،و پردازش گر سازمان بيمه سالمت انجام شده است
 ميليون در91 جامعه آماري مطالعه داده هاي موجود در
 ميليون نسخه دارويي بيمه شدگان95  و50 سال
 که توسط داروخانه به52 سازمان بيمه سالمت در سال
:يافته هاي پژوهش

 پر هزينه ترين اقالم دارويي تجويز شده بر اساس شکل و دز دارو در نسخ بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت در سطح1 جدول
39  و39 کشور در سال
درصد از
کل هزينه

39 مبلغ سال
)(ريال

پر هزينه ترين اقالم دارويي سال
39

رديف

 (ريال) درصد از کل39 پر هزينه ترين اقالم دارويي سال مبلغ سال
هزينه
39

رديف

2/17

492,853,866,630 HERCEPTIN(TRASTUZO
MAB) 150 Vial

1

1/99

1/96

445,101,784,855 INSULIN GLARGIN
(LANTUS SLOSTAR)
PEN- 300IN/3ML
421,209,594,016 INTERFERON BETA -1A
(AVONEX)6MIU
(30MCG) -INJ
420,964,650,000 BEVACIZUMAB(AVASTI
N) 400MCG/16ML VIAL
409,943,681,086 INSULIN ASPART(MIX)
100IU/3ML
404,816,016,051 trastuzomab(Herceptin)440
mg-vial
333,160,649,242 CEFIXIME 400 mg -Scored
FC Tab
290,488,540,332 SOMATROPIN 5 mg/1.5
ml -Pen (Inj)

4

1/70

0

1/58

2

1/38

9

1/18

9

1/16

2

1/16

0

1/15

1/13

255,843,614,001 CETUXIMAB(ERBITUX)
5MG/20ML

5

1/13

1/11

252,494,820,035 INFLIXIMAB INJ 100MG

13

1/10

1/06

241,413,242,882 NOVORAPID FLEXPEN
(INSULIN ASPART)100
IU / ML 3 ml
231,463,666,325 MYCOPHENOLATE
MOFETIL 500mg -tab
220,191,305,484 ANTI HEMOPHILIC
FACTOR (Factor VIII) 500
U -Inj
219,632,913,577 ENOXAPARINE 40
mg/0.4 ml -Inj

11

1/10

195,240,010,250 ATORVASTATINE 20 mg
-Tab

11

14

0/98

173,133,597,514 FACTOR VII 1.2 mg -Inj

14

10

0/97

172,304,606,764 MYCOPHENOLATE
MOFETIL 500mg -tab

10

12

0/96

12

215,049,593,884 ATORVASTATINE 20 mg
-Tab
213,150,163,528 SALMETEROL/FLUTICA
SONE 25/250 mic -Inhaler
212,301,434,654 CO-AMOXICLAV 625 mg
-FC Tab
211,331,586,533 AMOXICILLIN 500 mg Cap
207,570,816,731 DEFEROXAMINE
MESYLATE 500 mg -Inj
205,524,786,142 METFORMIN HCL 500
mg -FC Tab

19

0/94

169,709,080,000 CINNOVEX®
(INTERFERON BETA 1A) 30MCG
166,928,973,450 INFLIXIMAB INJ 100MG

19

0/91

19

12

0/87

10

0/85

15

0/85

43

0/84

162,128,650,469 METFORMIN HCL 500
mg -FC Tab
154,522,041,770 BEVACIZUMAB(AVASTI
N) 400MCG/16ML VIAL
151,221,064,397 ERYTHROPOIETIN
(EPOETIN) 4000 iu -Inj
150,942,711,036 CO-AMOXICLAV 625 mg
- Tab
148,636,010,504 AZITHROMYCIN (AS
EIHYDRATE) 250 mg -Cap

1/86

1/86
1/81
1/79
1/47
1/28

1/02
0/97

0/97

0/95
0/94
0/94
0/93
0/92
0/91

0

352,717,205,922 HERCEPTIN
(TRASTUZOMAB) 150
Vial
300,404,644,161 CEFIXIME 400 mg -Scored
Tab

1

279,808,509,000 INTERFERON BETA -1A
(AVONEX) 6 MIU (30
MCG) -INJ
243,874,362,166 trastuzomab(Herceptin)440
mg-vial
209,083,372,061 SOMATROPIN 5 mg/1.5
ml -Pen (Inj)
206,074,756,511 SALMETEROL/FLUTICA
SONE 25/250 mic -Inhaler
205,364,321,997 INSULIN
/3ML ASPART(MIX)100IU
203,208,830,709 INSULIN GLARGIN
(LANTUS SLOSTAR)
PEN- 300IN/3ML
200,518,063,809 NOVORAPID FLEXPEN
(INSULIN ASPART)100
IUML3ml
195,414,034,972 CELLCEPT-TAB 500MG

0

4

2
9
9
2
0

5

13

19

12
10
15
43
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45

104,792,885,002 RITUXIMAB 500 mg/50
ml-Vial
0/58
 103,609,911,379 OMEPRAZOLE 20 mgCap
5,262,217,802,372
جمع مبلغ

42
49
49

40

03

درصد از کل هزينه

0/77

40

0/74

42

0/73

49

0/67

49

0/62

42

0/59

40

0/59

45

161,266,050,000 RITUXIMAB 500mg/50
ml-Vial
159,164,408,527 AZITHROMYCIN (AS
 EIHYDRATE) 250 mgCap
155,790,888,437 BUDESONIDE/FORMOT
EROL 320/9MCG -Inhaler
155,208,930,000 GLATIRAMER ACETATE
40MG/M SYRINGE
154,125,450,428 DOCETAXEL 80 mg -Infu

0/73
0/71
0/70

0/69
0/68
0/68
0/66

 150,630,632,096 IMIGLUCERASE 400 UVial
7,541,449,424,536
جمع مبلغ

03

29/70

درصد از کل هزينه

داده هاي جدول  1مقايسه پر هزينه ترين اقالم دارويي
در کشور نشان ميدهد که  03قلم دارو پر هزينه اول
تجويز شده در دفاتر درماني ،جمعاً  45/23درصد کل
هزينه دارويي بيمه سالمت کشور در سال  50را به خود
اختصاص داده اند اين ميزان در سال  52با رشد 0
درصدي روبرو شده و به  00/49درصد رسيده است42 .

0/75

33/26

قلم از  03قلم داروي شايع کشور در سال  50و 52
مشابه هستند و فقط جايگاه آن ها از نظر رتبه متفاوت
است .ويال هرسپتين  193در هر دو سال  50و 52
بيش ترين ميزان هزينه را در بين اقالم دارويي براي
سازمان بيمه سالمت و کشور داشته است.

جدول شماره  2پر هزينه ترين داروي تجويز شده بدون توجه به شکل و دز دارو در نسخ بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت در
سطح کشور در سال  39و 39
رديف
1
4
0
2
9
9
2
0
5
13
11
14
10
12
19
19
12
10
15
43

پر هزينه ترين داروهاي
سال 50
اينتروفرون
انسولين
هرسپتين
سفيکسيم
هورمون رشد
مايکو فنوالت موفتيل
آواستين
آتورو استاتين
سيتوکسي مب
تريپتورلين
اريتروپويتين
سالمترول فلوتيکازون
کو آموکسي کالو
آزيترومايسين
داستاکسل
ريتوکسيمب
انوکساپارين
فيلگراستيم
اينفلکسي مب
فاکتور 2

مبلغ سال (50ريال)

درصد از
کل هزينه

رديف

1,152,726,714,883
850,245,625,528
701,909,112,558
420,575,857,324
405,275,163,814
377,990,550,436
314,887,938,796
297,404,504,340
263,678,358,509
263,508,859,318
254,583,709,038
241,527,478,341
234,199,241,802
227,913,230,188
227,902,164,995
215,818,234,982
210,567,288,916
200,604,403,641
190,843,573,473
180,947,617,827

6/50
4/80
3/96
2/37
2/29
2/13
1/78
1/68
1/49
1/49
1/44
1/36
1/32
1/29
1/29
1/22
1/19
1/13
1/08
1/02

1
4
0
2
9
9
2
0
5
13
11
14
10
12
19
19
12
10
15
43

2

پر هزينه ترين داروهاي
سال 52
انسولين
اينتروفرون
هرسپتين
آواستين
سفيکسيم
هورمون رشد
فاکتور 0
مايکو فنوالت موفتيل
آتورو استاتين
انوکسا پارين
کو آموکسي کالو
سيتوکسي مب
اريترو پويتين
آزيترومايسين
سالمترول فلوتيکازون
آموکسي سيلين
اينفلکسي مب
تريپتورلين
گالتيرامر استات
داستاکسل
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42

 109,793,185,864 CEPHALEXIN 500 mgCap
105,340,390,037 NORDILET 5MG/1.5ML

40

0/77

44

0/79

مبلغ سال ( 52ريال)

درصد از
کل هزينه

1,269,690,687,779
1,204,664,404,367
926,926,882,680
545,736,950,003
474,348,868,754
457,736,300,822
368,931,625,059
351,585,746,386
330,873,169,442
330,435,187,324
330,263,109,285
303,916,246,002
295,997,193,673
284,388,534,477
255,867,164,576
253,731,798,253
253,625,120,034
253,228,328,606
240,905,629,100
226,051,161,277

5/60
5/31
4/09
2/41
2/09
2/02
1/63
1/55
1/46
1/46
1/46
1/34
1/31
1/25
1/13
1/12
1/12
1/12
1/06
1/00
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 146,651,499,852 AMOXICILLIN 500 mgCap
 137,250,300,441 TRIPTORELIN 3.75 mgInj
135,845,182,500 CETUXIMAB(ERBITUX)5
MG/20ML
130,745,672,874 INTERFERON B 1B
8MEGA -INJ
128,623,001,896 ENOXAPARINE 40 mg/0.4
ml -Inj
118,330,925,065 DEFEROXAMINE
MESYLATE 500 mg -Inj

44

0/83

41

185,826,093,462 ERYTHROPOIETIN
(EPOETIN) 4000 iu -Inj
 178,483,216,502 TRIPTORELIN 3.75 mgInj
170,381,544,001 PEGFILGRASTIM
(PEGagen) 6MG/0.6ML Inj
166,065,485,095 FACTOR VII 1.2 mg -Inj

0/82
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96  آبان، شماره چهارم،دوره بیست و پنج
0/97
220,666,976,912
0/95
215,666,128,499
0/92
207,570,816,731
0/86
194,560,244,001
0/79
178,525,922,262
0/78
176,279,540,050
0/74
167,006,788,595
0/73
165,731,645,906
0/71
161,404,415,595
0/70
159,852,349,150
10,806,168,935,600
47/66

متفورمين
ريتوکسيمب
دفرکسامين
پگ فيلگراستيم
گاباپنتين
بودزونايد
2 فاکتور
مساالزين
تاکروليموس
لوزارتان پتاسيم
جمع مبلغ
درصد از کل هزينه

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
1/01
178,512,676,465
0/99
175,098,253,383
0/95
169,065,162,385
0/88
156,698,736,711
0/74
131,173,552,701
0/74
130,410,312,314
0/71
125,732,849,189
0/70
123,433,803,034
0/69
123,042,431,229
0/69
122,995,082,906
8,669,272,489,026
48/92

41
44
40
42
49
49
42
40
45
03

 سه دارو اول و پر52  و50 هرسپتين ها در دو سال
هزينه اقالم دارويي سازمان بيمه سالمت کشور هستند
52  درصد و در سال19/49 ً جمعا50 که در سال
 درصد هزينه هاي سازمان بيمه سالمت را19 ًمجموعا
.به خود اختصاص داده اند

اکساليپالتين
آموکسي سيلين
متفورمين
گاباپنتين
بورتزوميب
لوزارتان پتاسيم
مساالزين
سفالکسين
تاکروليموس
پکلي تاکسل
جمع مبلغ
درصد از کل هزينه

41
44
40
42
49
49
42
40
45
03

 قلم03  نشان ميدهد که4 داده هاي جدول شماره
دارو اول پر هزينه کشور بدون توجه به شکل و دز دارو
 با52  درصد و در سال20/54 ً مجموعا50 در سال
 درصد کل هزينههاي22/99  درصد1 کاهش تقريبي
دارويي سازمان بيمه سالمت کشور را به خود اختصاص
 انسولين ها و، در اين ميان اينتروفرونها.دادها ند

39  و39  قلم داروي پر هزينه اول استان ها در سطح کشور در سال93  تکرار پر هزينه ترين اقالم دارويي در9 جدول
52 سال

52 پرهزينهترين اقالم دارويي سال

رديف

50 سال

50 پرهزينهترين اقالم دارويي سال

رديف

31

CEFIXIME 400 mg -Scored FC Tab

1

31

CEFIXIME 400 mg -Scored FC Tab

1

30

CO-AMOXICLAV 625 mg -FC Tab

4

31

ATORVASTATINE 20 mg -Tab

4

30

0

30

METFORMIN HCL 500 mg -FC Tab

0

29

INSULIN GLARGIN (LANTUS SLOSTAR)
PEN- 300IN/3ML
INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML

2

29

CO-AMOXICLAV 625 mg -FC Tab

2

28

AMOXICILLIN 500 mg -Cap

9

29

9

28

ATORVASTATINE 20 mg -Tab

9

28

28

ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj

2

27

AZITHROMYCIN (AS EIHYDRATE) 250
mg -Cap
SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250 mic
-Inhaler
MYCOPHENOLATE MOFETIL 500mg -tab

27

0

26

5

26

27

MYCOPHENOLATE MOFETIL 500mg -tab

13

26

INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6
MIU (30 MCG) -INJ
INSULIN GLARGIN (LANTUS SLOSTAR)
PEN- 300IN/3ML
CELLCEPT-TAB 500MG

0

27

INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6
MIU (30 MCG) -INJ
METFORMIN HCL 500 mg -FC Tab

13

25

BEVACIZUMAB(AVASTIN)
400MCG/16ML VIAL
SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250 mic
-Inhaler
AZITHROMYCIN (AS EIHYDRATE) 250
mg -Cap
HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150 Vial

11

26

AMOXICILLIN 500 mg -Cap

11

14

26

ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj

14

10

24

TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj

10

12

23

INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML

12

19

22

19

21

ERYTHROPOIETIN (EPOETIN) 4000 iu Inj
HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150 Vial

19

21

NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml
trastuzomab(Herceptin)440mg-vial

20

INFLIXIMAB INJ 100MG

12

21

trastuzomab(Herceptin)440mg-vial

12

20

TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj

10

21

CEPHALEXIN 500 mg -Cap

10

19

CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML

15

20

19

ERYTHROPOIETIN (EPOETIN) 4000 iu -Inj

43

18

CINNOVEX® (INTERFERON
30MCG
INFLIXIMAB INJ 100MG

19

SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen (Inj)

41

17

SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen (Inj)

41

16

CEPHALEXIN 500 mg -Cap

44

15

NORDILET 5MG/1.5ML

44

25
23
22
21

9

BETA - 1A)

9
2

5

19

15
43
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42

)BEVACIZUMAB(AVASTIN
400MCG/16ML VIAL
NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN
ASPART)100 IU / ML 3 ml
CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML

14

42

14

49

12

49

)ANTI HEMOPHILIC FACTOR (Factor VIII
500 U -Inj
Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap

42

)INTERFERON B 1A(REBEIF
6MIU_22MCG -INJECTION
GABAPENTIN 300 mg -Cap

12

42

11

40

45

INTERFERON B 1B 8MEGA -INJ

10

45

03

RITUXIMAB 500 mg/50 ml-Vial

10

03

GLATIRAMER ACETATE 40MG/M
SYRINGE
INTERFERON BETA - 1A (REBIF) 12 miu
44 mcg/0.5ml
PEGFILGRASTIM (PEGagen) 6MG/0.6ML
Inj
OMEPRAZOLE 20 mg -Cap

49
49

40

داده هاي جدول  0مقايسه تکرار پر هزينه ترين اقالم
داروئي در کشور نشان ميدهد که CEFIXIME 400
 mg Tabدر سال  50و  52در  01استان کشور جزء
پر هزينه ترين اقالم دارويي بوده است .در سال 50
قرص  ATORVASTATINE 20mgدر  01استان
و در سال  52قرص CO-AMOXICLAV 625 mg

13
12
12
12
12
12
11

INSULIN

 SLOSTAR) PEN- 300IN/3MLدر  03استان
کشور جزء پر هزينه ترين اقالم دارويي بوده اند .در
مجموع  03قلم دارو اول پر هزينه سازمان بيمه سالمت
کشور حداقل در  13استان جزء  03قلم دارو پر هزينه
استان بوده اند.

جدول  9پر هزينه ترين گروه داروئي تجويز شده در نسخ بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت در سطح کشور در سال  39و 39
رديف

پر هزينه ترين گروه دارويي سال 50

مبلغ سال 50

درصد از کل
هزينه

رديف

پر هزينه ترين گروه
دارويي سال 52

مبلغ سال 52

درصد از کل
هزينه

1

ضد نئوپالسم

3,469,105,280,451

20/0

1

ضد نئوپالسم

18/0 4,087,368,843,028

4

آنتي بيوتيک

1,571,347,239,837

9/0

4

آنتي بيوتيک

8/0 1,955,112,284,527

1,224,929,878,483

0

ضد MS

7/0

0

ضد ديابت

7/0 1,601,772,675,483

2

ضد ديابت

1,125,484,219,100

6/0

2

ضد MS

6/0 1,397,427,120,468

9

مسکنها (ضد التهاب ،ضد درد ،ضدتب 1,025,070,900,943

5/0

9

مسکنها (ضد التهاب ،ضد 6/0 1,321,614,240,545
درد ،ضدتب

982,989,192,341

5/0

9

ايمنو ساپرسيو

5/0 1,300,536,613,294

9

ايمنو ساپرسيو

2

محرک رشد

489,020,996,044

2/0

2

ضد هموفيلي

575,318,339,124

2/0

0

ضد فشارخون

430,675,344,151

2/0

0

ضد فشارخون

541,960,814,908

2/0

5

برونکو ديالتور

389,672,473,656

2/0

5

محرک رشد

537,484,866,109

2/0

13

پايين آورنده چربي خون

362,938,705,266

2/0

13

برونکو ديالتور

486,833,588,077

2/0

جمع مبلغ

11,071,234,230,272

جمع مبلغ

13,805,429,385,563

درصد از کل هزينه

60/0%

درصد از کل هزينه

58/0%

نشان مي دهند که در سال  50در مجموع  93درصد و
در سال  52جمعاً  90درصد از کل هزينه هاي دارويي
به  13گروه اول پر هزينه تعلق گرفته است .به عبارت
ديگر  13گروه دارويي پر هزينه اول  93درصد کل
هزينه هاي دارويي در سال  50و  90درصد در سال 52
را به خود اختصاص داده اند.

دادههاي جدول شماره  2نشان ميدهد که از  13گروه
داروئي پرهزينه سازمان بيمه سالمت  5گروه داروئي در
سال  50و  52مشابه اند هر چند که در جايگاه برخي
گروه ها تغييراتي مشاهده ميشود اما گروه دارويي
پايين آورنده چربي خون در سال  50جاي خود را به
گروه دارويي ضد هموفيلي داده است .داده ها هم چنين

9
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40

OMEPRAZOLE 20 mg -Cap

15

40

 BUDESONIDE/FORMOTEROL 320/9MCGInhaler
DEFEROXAMINE MESYLATE 500 mg -Inj

13

دوره بیست و پنج ،شماره چهارم ،آبان 96

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

39
رديف

پر هزينه ترين گروه دارويي سال 50

فراواني تکرار
سال 50

رديف

پر هزينه ترين گروه دارويي سال 52

فراواني تکرار سال
52

0
2
9
9

ضد MS
ضد ديابت
ضد نئوپالسم
مسکنها(ضد التهاب ،ضد درد،
ضدتب)
ضد فشارخون
برونکو ديالتور
محرک رشد
پايين آورنده چربي خون
دفع کننده آهن
محرک کلوني گرانولوسيت
ضد انعقاد خون
ضد کم خوني
ضد هموفيلي
آنتي اسيد
جايگزين آنزيم
ويتامين

31
31
31
31

0
2
9
9

ضد MS
ضد ديابت
ضد نئوپالسم
مسکنها (ضد التهاب ،ضد درد ،ضدتب)

31
31
31
31

29
23
20
18
7
7
6
5
4
3
1
1

2
0
5
13
11
14
10
12
19
19
12
10
15

ضد فشارخون
برونکو ديالتور
محرک رشد
ضد هموفيلي
پايين آورنده چربي خون
ضد انعقاد خون
دفع کننده آهن
ضد کم خوني
محرک تخمک گذاري
محرک کلوني گرانولوسيت
آنتي اسيد
جايگزين آنزيم
آنتي ويروس

26
22
18
12
9
9
7
5
4
3
2
2
1

43

ايمنو گلبولين

1

41

ضد موکو پلي ساکاريدوز

1

44

مکمل کلسيم

1

40

ويتامين

1

2
0
5
13
11
14
10
12
19
19
12
10

 44و  10استان پر هزينه ترين گروه هاي دارويي بوده
اند.
گروه دارويي پايين آورنده چربي خون دهمين گروه
داروئي پر هزينه در سال  50که در  10استان کشور
جزء  13گروه دارويي پر هزينه بود اما در سال  52اين
گروه داروئي جاي خود را به گروه دارو هاي ضد
هموفيلي داد که اين گروه در  14استان در سال 52
جزء  13گروه دارويي پر هزينه بود.

دادههاي جدول  9نشان مي دهد که گروه هاي دارويي،
( )9،2آنتي بيوتيک ،ايمنو ساپرسيو ،ضد  ،MSضد
ديابت ،ضد نئو پالسم و مسکن ها (ضد التهاب ،ضد
درد ،ضدتب) در تمام استانهاي کشور ( 01استان) پر
هزينه ترين گروههاي دارويي هستند که در نسخ بيمه
شدگان بيمه سالمت تجويز شده اند.
گروه هاي دارويي ضد فشار خون ،محرک رشد و
برونکو ديالتور سه گروه بعدي هستند که در سال 50
به ترتيب در  40 ،45و  43استان و در سال  52در ،49

2
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1
4

آنتي بيوتيک
ايمنو ساپرسيو

31
31

1
4

آنتي بيوتيک
ايمنو ساپرسيو

31
31
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39

گروه دارويي سال
50
ضد نئوپالسم

آنتي بيوتيک

ضد MS

سال 50

هرسپتين

686,830,467,559

آواستين

310,913,488,795

تريپتورلين

255,462,523,819

سفيکسيم

405,908,573,970

کو آموکسي کالو

224,718,798,976

کو آموکسي کالو

آزيترو مايسين

221,762,925,208

آزيترومايسين

اينتروفرون

1,138,207,156,482

سفيکسيم

459,118,622,804
317,471,748,748
276,603,881,676

انسولين

1,215,433,672,099

فينگوليمد

متفورمين

ناتاليزومب

22,905,870,000

انسولين

821,941,601,750

متفورمين

161,627,593,764

پيوگليتازون
مسکن ها (ضد
التهاب ،ضد درد،
ضدتب

اينفلکسي مب
مساالزين

120,625,996,601

بودزونايد

103,667,744,536

ايمنو ساپرسيو

مايکو فنوالت موفتيل 372,942,152,436

برونکو ديالتور

ضد ديابت

سيتوکسي مب

295,095,914,002

پيوگليتازون

51,115,954,243

ضد فشار خون

آنتي بيوتيک

آواستين

535,300,950,004

63,816,852,000

187,871,773,472

محرک رشد

ضد نئوپالسم

هرسپتين

901,879,780,681

ضد MS

210,796,348,312
64,862,708,488

اينتروفرون

1,182,949,371,468

فينگوليمد

127,215,300,000

ناتاليزومب

87,262,448,999

اينفلکسي مب

248,164,120,020

مسکنها
(ضد التهاب ،ضد
درد ،ضدتب

بودزونايد

167,635,165,050

مساالزين

157,393,387,348

ايمنوساپرسيو

مايکوفنوالت موفتيل

345,589,531,986

تاکروليموس

121,515,149,729

گالتيرامر استات

239,063,179,099

گالتيرامر استات

121,086,450,361

تاکروليموس

159,297,532,595

هورمون رشد

395,023,411,800

فاکتور 0

363,778,317,059

اوکترئوتايد

93,411,025,844

فاکتور 2

165,807,788,594

اکساندرولون

580,908,499

لوزارتان پتاسيم

124,221,501,395

والسارتان

ضد هموفيلي

ضد فشارخون

فاکتور 5

41,883,233,469

لوزارتان پتاسيم

152,206,829,490
79,849,778,362

46,872,196,642

والسارتان

آملوديپين

41,225,532,365

آملوديپين

55,972,285,179

سالمترول فلوتيکازون

231,812,031,750

هورمون رشد

443,476,840,809

محرک رشد

سالبوتامول

88,243,069,087

اوکترئوتايد

93,333,602,700

تئوفيلين

25,714,025,718

اکساندرولون

661,895,999

سالمترول فلوتيکازون

243,250,923,375

جم فيبروزيل

54,098,381,449

سالبوتامول

120,493,427,354

سيمواستاتين

10,307,418,610

اسپيروا

46,744,444,381

پايين آورنده چربي آتورواستاتين
خون

280,154,612,490

برونکوديالتور

آورنده چربي خون دارو آتورو استاتين و در سال  52در
گروه داروئي ضد هموفيلي دارو فاکتور  0پر هزينه ترين
دارو بوده است.

داده هاي جدول  9نشان ميدهد که در گروه دارويي
ضد نئوپالسم دارو هرسپتين ،در گروه آنتي بيوتيک ها
دارو سفيکسيم ،در گروه ضد  MSدارو اينتروفرون ،در
گروه ضد ديابت دارو انسولين ،در گروه مسکن ها(ضد
التهاب ،ضد درد ،ضدتب) دارو اينفلکسي مب ،در گروه
ايمنو ساپرسيوها دارو مايکو فنوالت موفتيل ،در گروه
محرک رشد دارو هورمون رشد ،در گروه ضد فشارخون
دارو لوزارتان پتاسيم ،در گروه برونکو ديالتور دارو
سالمترول فلوتيکازون در هر دو سال  50و  52پر هزينه
ترين دارو بوده است .اما در سال  50گروه دارويي پايين

بحث و نتيجهگيري:
نتايج داده ها نشان داد که به طور متوسط در کل کشور
در سال  50جمعاً  4450و در سال  52تعداد  4303قلم
دارو تجويز شده است  03درصد هزينه هاي دارويي
ادارات کل بيمه سالمت کشور در سالهاي  50و 52
توسط کم تر از  13درصد اقالم دارويي تجويز شده در

0
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ضد ديابت

نام دارو سال 50

گروه دارويي سال
52

نام دارو سال 52

مبلغ سال 52
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INSULIN

GLARGIN
(LANTUS
 SLOSTAR) PEN-300IN/3MLدر  03استان

کشور جزء پر هزينه ترين اقالم دارويي بوده اند .در
مجموع  03قلم دارو اول پر هزينه سازمان بيمه سالمت
کشور ،حداقل در  13استان جزء  03قلم دارو پر هزينه
استان بوده اند .نتايج مطالعه با گزارش منتصري از باال
ترين فروش ريالي داروها در سال  1029که به ترتيب
کپسول آموکسي سيلين  933ميلي گرم ،قرص
رانيتيدين ،قرص  ASA100mgو آب مقطر عنوان
نموده و هم چنين بررسي تفکيکي دارو ها که اولين
داروي پر فروش سال  1552ايران ،آموکسي سيلين با
ارزش  10/2ميليون دالر و سپس رانتيدين  5/2ميليون
دالر و آمپي سيلين  2/0ميليون دالر بودند تطبيق دارد
(.)5
نتايج هم چنين نشان ميدهد که  03دارو (بدون توجه
به شکل و دز) اول پر هزينه کشور در سال  50مجموعاً
 20/54درصد و در سال  52با کاهش تقريبي 1درصد

5
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دفاتر درماني بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت هزينه
مي شود .به اين معني که  03درصد هزينه هاي دارويي
سازمان به طور متوسط در سال  50توسط  5/02درصد
( 449قلم) و در سال  52توسط  0/02درصد (109
قلم) اقالم مصرف مي شود در واقع کنترل و نظارت بر
اين ميزان اقالم دارويي مي تواند  03درصد هزينه هاي
دارويي را بهينه نمايد.
نتايج حاصل از توصيف داده هاي نشان ميدهد که 03
قلم دارو پر هزينه اول تجويز شده در دفاتر درماني بيمه
سالمت کشور جمعاً  45/23درصد کل هزينه دارويي
بيمه سالمت کشور در سال  50را به خود اختصاص
داده اند اين ميزان در سال  52با رشد  0درصدي روبرو
شده و به  00/49درصد رسيده است 42 .قلم از  03قلم
داروي پر هزينه کشور ( جدول )1در سال  50و 52
مشابه هستند و فقط جايگاه آن ها از نظر رتبه متفاوت
است .و در سال  50و  52فقط  9قلم از  03قلم اول پر
هزينه تغيير نموده اند CEFIXIME 400mg Tab .در
سال  50و  52در  01استان کشور جزء پر هزينه ترين
اقالم دارويي بوده است .در سال  50قرص
 ATORVASTATINE 20mgدر  01استان و در
سال  52قرص  CO-AMOXICLAV 625mgو
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 22/99درصد کل هزينه هاي دارويي سازمان بيمه
سالمت کشور را به خود اختصاص داده اند .در اين
ميان اينتروفرون ها ،انسولينها و هرسپتين ها در دو
سال  50و  52سه دارو اول و پر هزينه اقالم دارويي
سازمان بيمه سالمت کشور هستند که در سال 50
جمعاً  19/49درصد و در سال  52مجموعاً  19درصد
هزينههاي سازمان بيمه سالمت را به خود اختصاص
داده اند .سفيکسيم اولين آنتي بيوتيکي است که به
عنوان چهارمين قلم داروئي پر هزينه  4/02درصد در
سال  50و  4/35درصد در سال  52از هزينه ها را
تشکيل داده است .هورمون رشد نيز سهم قابل توجهي
از هزينه ( 4/45درصد در سال  50و  4/34درصد در
سال  )52را به خود اختصاص داده و عنوان پنجمين
قلم دارويي پر هزينه سازمان را در سال  50و  52به
خود گرفته است .و همين طور داروهاي بيماران خاص
و صعب العالج در بين اقالم پر هزينه تا  03قلم داروي
گزارش شده ،مشاهده ميشود که هرکدام به نوبه خود
قابل بررسي هستند اما دارو هاي ضد انعقاد خون مانند
انوکسا پارين نيز در ميان اقالم پر هزينه به چشم
ميخورد اين دارو  1/29درصد در سال  50و 1/15
درصد در سال  52هزينه ها را داشته است .نتايج حاصله
با گزارش موارد اقالم پر هزينه سال  52و هم چنين
گزارش خبر گزاري ايسنا در سال  51در خصوص 19
قلم دارو پر هزينه کشور )5،13( ،و مقاله نصري در سال
 ،50مطابقت دارد (.)1
برخي داروهاي موجود در  03قلم پر هزينه سازمان
بيمه سالمت مانند سفيکسيم ،گابا پنتين،
کوآموکسيکالو ،آموکسي سيلين ،متفورمين ،لوزارتان
پتاسيم ،سفالکسين و آتورو استاتين در ليست  03قلم
دارو شايع تجويزي هم وجود دارند .اين تعداد دارو هم
جزء شايع ترين و هم پر هزينه ترين داروها هستند.
نتايج نشان مي دهد که از  13گروه دارويي پر هزينه
سازمان بيمه سالمت  5گروه داروئي ضد نئو پالسم،
آنتي بيوتيک ،ضد  ،MSضد ديابت ،مسکن ها (ضد
التهاب ،ضد درد ،ضدتب) ،ايمنو ساپرسيو ،محرک رشد،
ضد فشار خون و برونکو ديالتور در سال  50و 52
مشابهند هر چند که در جايگاه برخي گروه ها تغييراتي
مشاهده مي شود .اما گروه دارويي پايين آورنده چربي
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خون در سال  50جاي خود را به گروه دارويي ضد
هموفيلي داده است .نتايج هم چنين نشان ميدهند که
در سال  50در مجموع  93درصد و در سال  52جمعاً
 90درصد از کل هزينه هاي دارويي به  13گروه اول پر
هزينه تعلق گرفته است .به عبارت ديگر  13گروه
دارويي پر هزينه اول  93درصد کل هزينههاي داروئي
در سال  50و  90درصد در سال  52را به خود
اختصاص داده اند .پيشرفت دانش پزشکي و تکنولوژي
جديد در درمان بيماري ها و متأسفانه رشد قابل توجه
بيمار هاي صعب العالج ،گسترش ديابت و فشارخون
باعث شده است که هزينههاي دارويي نظام سالمت
بيش از همه به سمت اين بيماريها سوق داده شوند به
طوري که قريب  93درصد از هزينههاي داروئي
سازمان بيمه سالمت به اين  13گروه داروئي در
سالهاي  50و  52تعلق گرفته است .سازمان بيمه
سالمت ايران از يک طرف مشتاق است تا هزينه
سالمتي بيمه شدگان خود را در حد اعالي خود تأمين
کند و از طرفي با کمبود منابع مالي پايدار مواجه است
بنا بر اين ناگزير به مديريت منابع مالي خود است اگر
سازمان بيمه سالمت بتواند با تهيه برش استاني اين
 13گروه داروئي در راستاي بهينه سازي تجويز آنها
گام بر دارد و با تهيه گايد الين مناسب درمان را در
مسير درست هدايت کند  93درصد هزينه ساالنه
داروئي خود را بهينه سازي خواهد کرد .نتايج مقاله در
اين قسمت با گزارش منتصري در وضعيت داروئي
کشور در سال  90که گروههاي داروئي آنتي بيوتيکها،
سيستم اعصاب مرکزي ،تغذيه اي ،تنفسي ،گوارشي و
موضعي پر فروش ترين از نظر ريالي عنوان کرد.)11( ،
هم چنين با گزارش منتصري در بررسي وضعيت
داروئي در پنج ساله  23 -22در پنج سال به طور
پيوسته دارو هاي ضد بيماريهاي عفوني اولين گروه
درماني ،دارو هاي اعصاب شامل مسکن و آرام بخشها
تقريباً در تمام سال ها در رديف دوم بعد از آنها
داروهاي تنفسي ،تغذيه اي و گوارشي قرار گرفته اند.
( .)14گزارش منتصري در سال  29حاکي از آن است
که دارو هاي ضد بيماري هاي عفوني هم چنان حرف
اول را مي زنند .اما مرتباً از سهم آنها کاسته شده و به
سهم دارو هاي قلبي عروقي و اعصاب و روان افزوده
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شده است ( .)5گزارشي در سال  1552اعالم داشت که
بيشترين درصد مصرف دارويي ايران مربوط به آنتي
بيوتيکها ( )%49به ارزش  54ميليون دالر و دارو هاي
CNSبه ميزان  91ميليون دالر و گوارشي  01ميليون
دالر و کم ترين مربوط به داروهاي ضد سرطان
( )%0/1مي باشد .مقايسه نتايج مطالعه با مطالعات قبلي
در مورد گروه آنتي بيوتيک ها هم خواني و با ساير
گروهها مغاير است .روند تغييرات ايجاد شده در مورد
داروهاي پر هزينه نشان ميدهد که داروهاي ضد
سرطان که در سال  )1029( 1552در ايران کم ترين
ميزان هزينه را داشته اند .)10( ،اکنون در سال  50و
 52باال ترين رقم ريالي هزينه را به خود اختصاص داده
اند جاي بسيار نگراني دارد و توجه جدي مسئولين به
شيوع سرطانها در کشور را ميطلبد.
نتايج حاصله نشان ميدهد که در گروه دارويي ضد نئو
پالسم دارو هرسپتين ،در گروه آنتي بيوتيک ها دارو
سفيکسيم ،در گروه ضد  MSدارو اينتروفرون ،در گروه
ضد ديابت دارو انسولين ،در گروه مسکنها (ضد
التهاب ،ضد درد ،ضدتب) دارو اينفلکسي مب ،در گروه
ايمنو ساپرسيوها دارو مايکو فنوالت موفتيل ،در گروه
محرک رشد دارو هورمون رشد ،در گروه ضد فشار خون
دارو لوزارتان پتاسيم ،در گروه برونکو ديالتور دارو
سالمترول فلوتيکازون در هر دو سال  50و  52پر هزينه
ترين دارو بوده است .اما در سال  50گروه دارويي پايين
آورنده چربي خون دارو آتورو استاتين و در سال  52در
گروه دارويي ضد هموفيلي دارو فاکتور  0پر هزينه ترين
دارو بوده است .نتايج اين مطالعه با نتايج گزارش ايسنا
از پر هزينه ترين دارو ها در سال  ،51گزارش حسيني
در مورد پر فروش ترين دارو ها )13( ،در سال  52و
مقاله نصري در مورد پر هزينه ترين دارو ها در سال 50
در استان ايالم ،هم خواني دارد .)1( .هم چنين با
گزارش عسگري راد در سال  1025-03در مطالعه خود
که اعالم نموده در بين آنتي بيوتيک ها پنيسيلين ها
بيش ترين مصرف را داشته اند هم خواني ندارد (.)13
پيشنهادات :
 توجه کافي به بحث مديريت هزينههاي دارو ومصرف بي رويه آن با توجه ويژه به عوارض دارويي و
هزينه هاي تحميلي عوارض داروئي به سازمان.
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 تعامل قوي تر با شرکاي اجتماعي از جمله دانشگاه گروه هاي علمي، سازمان نظام پزشکي،علوم پزشکي
 سازمانهاي بيمهگر پايه و بيمه هاي،تخصصي پزشکي
 انجمن دارو سازان و سازمان، بيمارستان ها،تکميلي
غذا و دارو براي رعايت بهتر و بيشتر مقررات بيمه اي و
.ضوابط فني و علمي
توجه به آموزش و توانمند سازي بيمه شدگان درسطح کشور به طوري که هر بيمه شده يک ناظر براي
.)سازمان باشد (طرح تأمين ناظر براي نظارت همگاني

سپاسگزاري
بدينوسيله از همکاري همه اساتيد ارجمند و گرانقدر
، رمضانخاني، دکتر الهامي، دکتر رياضيات،آقايان برزگر
 روزبهاني و،رحيمي و سرکاران خانم دکتر حسيني
.درخشان تشکر و قدرداني ميشود
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Investigating the Most Expensive Prescribed Items in the Prescriptions
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Abstract
Introduction: Today, medicine is a
strategic commodity that has a significant
share of total household expenditure
baskets and plays a role in the economy and
the health of the family and society.
Recognizing the pharmaceutical costs and
its analysis help to optimize the
pharmaceutical costs.

Mab and Tryptorlin, and in 2015, insulin,
interferon, Herceptin, Avastin, cefixime,
growth
hormone,
Factor
8,
mycophenolatemofetil, atorvastatin and
enoxaparin, were 10 expensive drugs to the
country,
respectively.
In
2014
pharmaceutical groups of anti-neoplasm,
anti-MS,
antibiotics,
antidiabetic,
analgesics, immunosuppressive, growth,
antihypertensives, bronchodilators and lipid
lowering and in 2015 anti-neoplastic,
antibiotic,
anti-diabetic,
anti-MS,
analgesics,
immunosuppressive,
antihemophilia, blood pressure, growth and
bronchodilator, were10 groups costly to the
country,respectively.

Materials & methods: The statistical
population of the study included existing
data on 61 million prescriptions in 2014 and
69 million prescriptions of insured of the
Health Insurance Organization in 2015 that
was sent by the pharmacy to departments of
health insurance. Using existing records in
the database and health insurance processor,
data received from different provinces were
analyzed by census method and using the
software Excel 2007 and SPSS21, and
results were extracted.

Discussion & conclusions: Monitoring and
control 10% of Pharmaceutics items can
optimize 80% of pharmaceutical costs of
organizations and have a considerable
impact on the economy of the medicine of
the country's pharmaceutical costs and
medication economy.

Findings: 80% of pharmaceutical costs in
2014 was used by 9.84% and in 2015 is
consumed by the 8.87% of items. In 2014,
drugs like interferon, insulin, Herceptin,
cefixime, growth hormone, mycophenolate
mofetil, Avastin, atorvastatin, Cytotoxic

Keywords:
Pharmaceutics
items,
Pharmaceutics group, The Insured, Health
insurance, Cost
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