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 چکيده
ه ل داده و در اقتصاد و سالمت خانواديخانواده را تشک يا  نهياز سبد هز يک است که سهم قابل توجهياسترتژ ييدارو کاال امروزه :مقدمه

 کند.   يکمک م ييدارو يها  نهينه نمودن هزيز آن به بهيو آنال ييدارو يها  نهيو جامعه نقش دارد شناخت هز

شدگان   مهيب ييون نسخه دارويليم 95و  50ون در سال يليم 91موجود در  يها  مطالعه شامل داده يجامعه آمار :ها  مواد و روش

مه سالمت کشور ارسال شده است. با استفاده از سوابق موجود در بانک يوخانه به ادارات بکه توسط دار 52مه سالمت در سال يسازمان ب
  يها افزار  و با استفاده از نرم يافت، و به روش سرشماريمختلف کشور در يها  ها از استان  مه سالمت، دادهيگر ب اطالعات و پردازش

4332  Excel و SPSS21ج استخراج شد.ينتا قرار گرفتند و يآمار ي، مورد بررس 

شود. در سال   ي% اقالم مصرف م02/0توسط  52% و در سال 02/5توسط  50در سال  ييدارو يها  نهي% هز03پژوهش:  هاي  افتهي

 يتوکسيس، نياستات تورو، آنيآواست، ليفنوالت موفت کويما ،هورمون رشد ،ميکسيسف ها،  نيهرسپتها،   نيانسولها،   نتروفرونيا يها دارو 50
فنوالت  کويما، 0، فاکتور هورمون رشد ،ميکسيسف ،نيآواست ها،  نيهرسپتها،   نتروفرونياها،   نيانسول 52، و در سال نيپتورليترو  مب 

، MSضد، ضدنئوپالسم يداروئ يها گروه 50نه کشور بودند. در سال يهز دارو پر 13ب ين به ترتيو انوکساپار نياستات تورو، آليموفت
 نئو ضد 52و در سال  خون ينده چربو کاه التوريد برونکو ،ضدفشارخون ،محرک رشد، ويساپرس منويا ،ها  مسکن، ابتيد ضد ،کيوتيب يآنت

به  التوريد برونکو و محرک رشد ،فشارخون ضد، يليهموف ضد ،ويساپرس منويا ،ها  مسکن، MS ضد، ابتيد ضد ،کيوتيب  يآنت، پالسم
  .دندکشور بونه يهز گروه پر 13ب يترت

 يها  نهيد. و بر هزينه نمايسازمان را به يداروئ يها نهي% هز03تواند  يم يي% اقالم دارو13کنترل و نظارت  :يريگ جهيبحث و نت

 داشته باشد.  يادير زيکشور و اقتصاد دارو تأث ييدارو
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 مقدمه:
ي است که در زندگي روزمره انسان وارد يها  دارو از کاال

و نظام  يخدمات پزشکرا در بازار  يمهم شده و نقش
 ک طرف چون يک کاال استکند از ي   مي ايفاءسالمت 

 گريد باشد و از طرف   مي وابسته به عرضه و تقاضا
ه را ب نشيني جامعه کنوني آن زندگي صنعتي و شهر

عنوان يک کاالي ضروري وارد زندگي انسان نموده 
اين مصرف دارو و قيمت آن تأثير زيادي بر  بر است بنا

فرهنگ  دارد. سالمتروي زندگي خانوادگي و اقتصاد 
ز دارو توسط اطباء و مصرف آن در جامعه از يوتج

 رد.يد مد نظر قرار گياست که با يل مهميمسا
عالوه بر  ،ها  ش از حد لزوم دارويه و بيرو  يمصرف ب

که بر  يمار و فشاريمورد به ب  يب يها  نهيل هزيتحم
ز به يجامعه را ن يآورد، سالمت ياقتصاد کشور وارد م

غه دو لبه است و يدارو ت چرا که .اندازد  مي مخاطره
توانند  ي ميمضر يهم عوارض جانب ها ن دارويبهتر

طور که مصرف به موقع  ن همانيا بر داشته باشند. بنا
ه يرو يو به اندازه، شفا بخش است، مصرف نابجا و ب

مصرف دارو سبب  يگر فزونيد يانبار است. از سويآن ز
گر  مهيب يها  و شرکت ها  سازمان يش تعهدات ماليافزا

 يره ماليمه درمان شده و با کاهش ذخيطه بيدر ح
 مهيمه، ارائه خدمات تعهد شده به بيب يها  صندوق

سازد و موجب باال رفتن  مي شدگان را با اشکال مواجه 
ان يشود و به ب  مي شدگان  مهيب يتيرضا نا ومه يحق ب

 يضرور يها   نهيد صرف هزيکه با يا  هيگر آن سرمايد
نه يماران شود، صرف هزيجهت درمان بد در يو مف

  .گردد مي ضرور ريغ يداروها
 يو بار مال ياز نظر اقتصاد ياقالم داروئ هاي   نهيهز
فعال در حوزه نظام سالمت  هاي ماران و سازمانيب يبرا

مت با يگرانق يز اقالم داروئيز مورد توجه است تجوين
مت آن توسط پزشکان و يوجود مشابه ارزان ق

ماران خصوصاً يمت توسط بيق  گران هاي دارو درخواست
 يهستند فشار مال يليتکم هاي   مهيب يکه دارا يافراد

نه ين هزيانگيکند. م  مي را به نظام سالمت وارد ياديز
ال به ير 194440الم يدر ا 50در سال  يينسخ دارو

مه يبه سازمان ب يلينه تحميهز .(1). هر نسخه بود يازا
شهرستان  يپزشکان عموم هر نسخه يسالمت برا

ال بوده که ير 9313طور متوسط ه ب 1020بابل در سال 

 .(4) ده است.يال رسير 9993در فصل زمستان تا 
در استان  ينه هر نسخه پزشکان عمومين هزيانگيم

ال و پزشکان ير 40119معادل  1002کرمان در سال 
از نظر  24در سال  .(0) ال بود.ير 40290متخصص 

 4/4ريال  ميليارد 00/9کسپکتورانت با ارزش شربت ا
از کل  .کشور بودترين داروي سال   فروش درصد کل پر

 ميليارد 0/29رقم  1024ريالي سال  ميليارد 013فروش 
ي ضد ها  درصد کل مربوط به دارو 2/42ريال شامل 

 9/29ي اعصاب با ها ي عفوني است و داروها  بيماري
سهم کل در رديف  درصد از 19ريال يعني  ميليـــارد

ترين فروش ريالي  باال .(2) دوم قرار گرفته است.
 به ترتيب به کپسول آموکسي 1029در سال  ها دارو

رانيتيدين، قرص   گرم، قرص  ميلي 933سيلين  
ASA100mg .در سال  .(9) و آب مقطر اختصاص دارد

 ALBUMIN (HUMAN) 20% هاي  دارو 52

50ML VIAL ،CLOPIDOGREL 75MG 

TAB ،AMOXICILLIN 500MG CAP ،
INSULIN ASPART 100IU/ML 3ML FOR 

INJ ،METFORMIN HCL 500MG TAB ،
CEFIXIME 400MG TAB ،
TRASTUZUMAB 440MG VIAL ،
BEVACIZUMAB 400MG/16ML VIAL، 
INSULIN GLARGINE 300IU/3ML 

PREFILLED PEN و SOMATROPIN 5MG 

1.5ML PEN (9) اند.  بوده ها ن دارويتر  نهيهز پر. 

نه قابل تأمل است. يزان هزيقلم دارو اول از نظر م يس 
 يک مطالعه کشوريج يمقاله حاضر که حاصل از نتا

ن يتر  نهيهز  پر ينه به بررسيزان هزياست از منظر م
مه يشدگان سازمان ب مهيدر نسخ ب يداروئ هاي زيتجو

 پردازد.  يم 52و  50سالمت در سطح کشور در سال 
در مورد  يکنون مطالعه جامع و کامل که تا جا از آن
در کشور انجام  ين اقالم داروئيتر  نهيهز ز پريتجو

ها به صورت محدود   استان ينشده و صرفاً برخ
م گرفتند يگران تصم پژوهشاند   را انجام داده ياقدامات

در سطح کشور  يمطالعه حاضر را به صورت سراسر
 در استاندارو  هاي   نهيهزسه يتا امکان مقا هندانجام د

 .مختلف را فراهم کنند هاي  
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  :ها  مواد و روش

است که با  يمقطعمطالعه ک يمقاله حاضر منتج از 
استفاده از سوابق و مستندات موجود در بانک اطالعات 

مه سالمت انجام شده است، يگر سازمان ب پردازش  و
 ون دريليم 91موجود در  هاي  مطالعه داده يجامعه آمار

شدگان   مهيب ييون نسخه دارويليم 95و  50سال 
که توسط داروخانه به  52مه سالمت در سال يسازمان ب

 را شامل مه سالمت کشور ارسال شده استيادارات ب
ز اموجود  ها داده يشمار با روش سر. شود  مي

 و با استفاده از نرم افت،يمختلف کشور در هاي استان
 يبررس، مورد SPSS21و Excel 4332 هاي  افزار 

و مبالغ  ها  سه درصديج از مقايقرار گرفتند و نتا يآمار
 ييدارو هاي  ک اقالم و گروهينه به تفکيکل هز

 استخراج شد.

 

 : پژوهش هاي   افتهي
مه سالمت در سطح يشدگان سازمان ب  مهيدر نسخ ببر اساس شکل و دز دارو ز شده يتجو يوين اقالم داريتر  نهيهز پر 1جدول 

 39و  39کشور در سال 

سال  يين اقالم دارويتر  نهيهز پر فيرد
39 

درصد از کل  ال(ي)ر 39مبلغ سال 
 نهيهز

سال  يين اقالم دارويتر  نهيهز پر فيرد
39 

 39   مبلغ سال 
 ال(ي)ر

درصد از 
 نهيکل هز

1 HERCEPTIN 
(TRASTUZOMAB) 150 

Vial 

352,717,205,922 1/99 1 HERCEPTIN(TRASTUZO
MAB) 150 Vial 

492,853,866,630 2/17 

4 CEFIXIME 400 mg -Scored 
Tab 

300,404,644,161 1/70 4 INSULIN GLARGIN 
(LANTUS SLOSTAR) 

PEN- 300IN/3ML 

445,101,784,855 1/96 

0 INTERFERON BETA -1A 

(AVONEX) 6 MIU (30 
MCG) -INJ 

279,808,509,000 1/58 0 INTERFERON BETA -1A 

(AVONEX)6MIU 
(30MCG) -INJ 

421,209,594,016 1/86 

2 trastuzomab(Herceptin)440

mg-vial 

243,874,362,166 1/38 2 BEVACIZUMAB(AVASTI

N) 400MCG/16ML VIAL 

420,964,650,000 1/86 

9 SOMATROPIN 5 mg/1.5 
ml -Pen (Inj) 

209,083,372,061 1/18 9 INSULIN ASPART(MIX) 
100IU/3ML 

409,943,681,086 1/81 

9 SALMETEROL/FLUTICA

SONE 25/250 mic -Inhaler 

206,074,756,511 1/16 9 trastuzomab(Herceptin)440

mg-vial 

404,816,016,051 1/79 

2 INSULIN 

ASPART(MIX)100IU /3ML 

205,364,321,997 1/16 2 CEFIXIME 400 mg -Scored 

FC  Tab 

333,160,649,242 1/47 

0 INSULIN GLARGIN 

(LANTUS SLOSTAR) 
PEN- 300IN/3ML 

203,208,830,709 1/15 0 SOMATROPIN 5 mg/1.5 

ml -Pen (Inj) 

290,488,540,332 1/28 

5 NOVORAPID FLEXPEN 
(INSULIN ASPART)100 
IUML3ml 

200,518,063,809 1/13 5 CETUXIMAB(ERBITUX)

5MG/20ML 

255,843,614,001 1/13 

13 CELLCEPT-TAB 500MG 195,414,034,972 1/10 13 INFLIXIMAB INJ 100MG 252,494,820,035 1/11 

11 ATORVASTATINE 20 mg 

-Tab 

195,240,010,250 1/10 11 NOVORAPID FLEXPEN 
(INSULIN ASPART)100 

IU / ML 3 ml 

241,413,242,882 1/06 

14 FACTOR  VII 1.2 mg -Inj 173,133,597,514 0/98 14 MYCOPHENOLATE  
MOFETIL 500mg -tab 

231,463,666,325 1/02 

10 MYCOPHENOLATE  

MOFETIL 500mg -tab 

172,304,606,764 0/97 10 ANTI HEMOPHILIC 

FACTOR  (Factor VIII) 500 
U -Inj 

220,191,305,484 0/97 

12 CINNOVEX® 

(INTERFERON BETA - 
1A) 30MCG 

169,709,080,000 0/96 12 ENOXAPARINE 40 

mg/0.4 ml -Inj 

219,632,913,577 0/97 

19 INFLIXIMAB INJ 100MG 166,928,973,450 0/94 19 ATORVASTATINE 20 mg 

-Tab 

215,049,593,884 0/95 

19 METFORMIN  HCL 500 
mg -FC  Tab 

162,128,650,469 0/91 19 SALMETEROL/FLUTICA
SONE 25/250 mic -Inhaler 

213,150,163,528 0/94 

12 BEVACIZUMAB(AVASTI

N) 400MCG/16ML VIAL 

154,522,041,770 0/87 12 CO-AMOXICLAV 625 mg 

-FC  Tab 

212,301,434,654 0/94 

10 ERYTHROPOIETIN  
(EPOETIN) 4000 iu -Inj 

151,221,064,397 0/85 10 AMOXICILLIN 500 mg -
Cap 

211,331,586,533 0/93 

15 CO-AMOXICLAV 625 mg 

- Tab 

150,942,711,036 0/85 15 DEFEROXAMINE 

MESYLATE 500 mg -Inj 

207,570,816,731 0/92 

43 AZITHROMYCIN  (AS 
EIHYDRATE) 250 mg -Cap 

148,636,010,504 0/84 43 METFORMIN HCL 500 
mg -FC  Tab 

205,524,786,142 0/91 
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41 AMOXICILLIN 500 mg -

Cap 

146,651,499,852 0/83 41 ERYTHROPOIETIN  

(EPOETIN) 4000 iu -Inj 

185,826,093,462 0/82 

44 TRIPTORELIN 3.75 mg -

Inj 

137,250,300,441 0/77 44 TRIPTORELIN 3.75 mg -

Inj 

178,483,216,502 0/79 

40 CETUXIMAB(ERBITUX)5

MG/20ML 

135,845,182,500 0/77 40 PEGFILGRASTIM 

(PEGagen) 6MG/0.6ML Inj 

170,381,544,001 0/75 

42 INTERFERON B 1B 

8MEGA -INJ 

130,745,672,874 0/74 42 FACTOR  VII 1.2 mg -Inj 166,065,485,095 0/73 

49 ENOXAPARINE 40 mg/0.4 

ml -Inj 

128,623,001,896 0/73 49 RITUXIMAB 500mg/50 

ml-Vial 

161,266,050,000 0/71 

49 DEFEROXAMINE  

MESYLATE 500 mg -Inj 

118,330,925,065 0/67 49 AZITHROMYCIN  (AS 

EIHYDRATE) 250 mg -

Cap 

159,164,408,527 0/70 

42 CEPHALEXIN 500 mg -
Cap 

109,793,185,864 0/62 42 BUDESONIDE/FORMOT
EROL 320/9MCG -Inhaler 

155,790,888,437 0/69 

40 NORDILET 5MG/1.5ML 105,340,390,037 0/59 40 GLATIRAMER ACETATE 

40MG/M SYRINGE 

155,208,930,000 0/68 

45 RITUXIMAB 500 mg/50 
ml-Vial 

104,792,885,002 0/59 45 DOCETAXEL 80 mg -Infu 154,125,450,428 0/68 

03 OMEPRAZOLE 20 mg -

Cap 

103,609,911,379 0/58 03 IMIGLUCERASE 400 U -

Vial 

150,630,632,096 0/66 

 7,541,449,424,536 جمع مبلغ 5,262,217,802,372 جمع مبلغ

 33/26 نهيدرصد از کل هز 29/70 نهيدرصد از کل هز

 
 يين اقالم دارويتر  نهيهز سه پريمقا 1جدول  هاي  داده

نه اول يهز قلم دارو پر 03 دهد که  مي در کشور نشان
درصد کل  23/45جمعاً  ،يز شده در دفاتر درمانيتجو
را به خود  50مه سالمت کشور در سال يب يينه دارويهز

 0با رشد  52زان در سال ين مياند ا  اختصاص داده
 42ده است. يدرصد رس 49/00روبرو شده و به  يدرصد

 52و  50ع کشور در سال يشا يقلم دارو 03قلم از 
از نظر رتبه متفاوت  ها  گاه آنيمشابه هستند و فقط جا

 52و  50ل در هر دو سا 193ن يال هرسپتيو است.
 يبرا يين اقالم داروينه را در بيزان هزين ميتر شيب

 .مه سالمت و کشور داشته استيسازمان ب

 

شدگان سازمان بيمه سالمت در  ترين داروي تجويز شده بدون توجه به شکل و دز دارو در نسخ بيمه  پر هزينه  2جدول شماره 

 39و  39سطح کشور در سال 

 هاي دارو نيتر  نهيهز پر فيرد
 50سال 

درصد از  )ريال(50مبلغ سال 
 نهيکل هز

 هاي دارون يتر  نهيهز پر فيرد
 52سال 

درصد از  )ريال( 52مبلغ سال 
 نهيکل هز

 5/60 1,269,690,687,779 نيانسول 1 6/50 1,152,726,714,883 نتروفرونيا 1

 5/31 1,204,664,404,367 نتروفرونيا 4 4/80 850,245,625,528 نيانسول 4

 4/09 926,926,882,680 نيهرسپت 0 3/96 701,909,112,558 نيهرسپت 0

 2/41 545,736,950,003 نيآواست 2 2/37 420,575,857,324 ميکسيسف 2

 2/09 474,348,868,754 ميکسيسف 9 2/29 405,275,163,814 هورمون رشد 9

 2/02 457,736,300,822 هورمون رشد 9 2/13 377,990,550,436 ليفنوالت موفت کويما 9

 1/63 368,931,625,059 0فاکتور  2 1/78 314,887,938,796 نيآواست 2

 1/55 351,585,746,386 ليفنوالت موفت کويما 0 1/68 297,404,504,340 نياستات آتورو 0

 1/46 330,873,169,442 نياستات آتورو 5 1/49 263,678,358,509 مب يتوکسيس 5

 1/46 330,435,187,324 نيپار انوکسا 13 1/49 263,508,859,318 نيپتورليتر 13

 1/46 330,263,109,285 کالو يکو آموکس 11 1/44 254,583,709,038 نيتيتروپويار 11

 1/34 303,916,246,002 مب يتوکسيس 14 1/36 241,527,478,341 کازونيسالمترول فلوت 14

 1/31 295,997,193,673 نيتيپو ترويار 10 1/32 234,199,241,802 کالو يکو آموکس 10

 1/25 284,388,534,477 نيسيترومايآز 12 1/29 227,913,230,188 نيسيترومايآز 12

 1/13 255,867,164,576 کازونيسالمترول فلوت 19 1/29 227,902,164,995 داستاکسل 19

 1/12 253,731,798,253 نيليس يآموکس 19 1/22 215,818,234,982 مبيتوکسير 19

 1/12 253,625,120,034 مب ينفلکسيا 12 1/19 210,567,288,916 نيانوکساپار 12

 1/12 253,228,328,606 نيپتورليتر 10 1/13 200,604,403,641 ميلگراستيف 10

 1/06 240,905,629,100 رامر استاتيگالت 15 1/08 190,843,573,473 مب ينفلکسيا 15

 1/00 226,051,161,277 استاکسلد 43 1/02 180,947,617,827 2فاکتور  43
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 0/97 220,666,976,912 نيمتفورم 41 1/01 178,512,676,465 نيپالتياکسال 41

 0/95 215,666,128,499 مبيتوکسير 44 0/99 175,098,253,383 نيليس يآموکس 44

 0/92 207,570,816,731 نيدفرکسام 40 0/95 169,065,162,385 نيمتفورم 40

 0/86 194,560,244,001 ميلگراستيپگ ف 42 0/88 156,698,736,711 نيگاباپنت 42

 0/79 178,525,922,262 نيگاباپنت 49 0/74 131,173,552,701 بيبورتزوم 49

 0/78 176,279,540,050 ديبودزونا 49 0/74 130,410,312,314 ميلوزارتان پتاس 49

 0/74 167,006,788,595 2فاکتور  42 0/71 125,732,849,189 نيمساالز 42

 0/73 165,731,645,906 نيمساالز 40 0/70 123,433,803,034 نيسفالکس 40

 0/71 161,404,415,595 موسيتاکرول 45 0/69 123,042,431,229 موسيتاکرول 45

 0/70 159,852,349,150 ميلوزارتان پتاس 03 0/69 122,995,082,906 لتاکس يپکل 03

 10,806,168,935,600 ع مبلغجم 8,669,272,489,026 جمع مبلغ

 47/66 نهيدرصد از کل هز 48/92 نهيدرصد از کل هز

 
قلم  03دهد که   مي نشان 4جدول شماره  هاي  داده

 بدون توجه به شکل و دز دارو نه کشوريهز دارو اول پر
با  52درصد و در سال  54/20مجموعاً  50در سال 

 هاي  نهيدرصد کل هز 99/22درصد  1 يبيکاهش تقر
مه سالمت کشور را به خود اختصاص يسازمان ب ييدارو
و  ها  نيانسول، ها نتروفرونياان ين ميند. در ا ا داده

 سه دارو اول و پر  52و  50در دو سال  ها   نيهرسپت
مه سالمت کشور هستند يسازمان ب يينه اقالم دارويهز

 52درصد و در سال  49/19جمعاً  50که در سال 
مه سالمت را يسازمان ب هاي   نهيد هزدرص 19مجموعاً 

 اند.   به خود اختصاص داده
 

 

 39و  39ها در سطح کشور در سال    قلم داروي پر هزينه اول استان 93ي در يترين اقالم دارو تکرار پر هزينه  9جدول 

 52ال س 52سال  يين اقالم دارويتر نهيپرهز فيرد 50سال  50سال  يين اقالم دارويتر نهيپرهز فيرد

1 CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab 31 1 CEFIXIME 400 mg -Scored  FC  Tab 31 

4 ATORVASTATINE 20 mg -Tab 31 4 CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab 30 

0 METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab 30 0 INSULIN GLARGIN (LANTUS SLOSTAR) 

PEN- 300IN/3ML 

30 

2 CO-AMOXICLAV 625 mg -FC  Tab 29 2 INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML 29 

9 AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE) 250 

mg -Cap 

29 9 AMOXICILLIN 500 mg -Cap 28 

9 SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250 mic 
-Inhaler 

28 9 ATORVASTATINE 20 mg -Tab 28 

2 MYCOPHENOLATE  MOFETIL 500mg -tab 27 2 ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj 28 

0 INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6 

MIU (30 MCG) -INJ 
26 0 INTERFERON BETA -1A (AVONEX) 6 

MIU (30 MCG) -INJ 

27 

5 INSULIN GLARGIN (LANTUS SLOSTAR) 
PEN- 300IN/3ML 

26 5 METFORMIN  HCL 500 mg -FC  Tab 27 

13 CELLCEPT-TAB 500MG 26 13 MYCOPHENOLATE  MOFETIL 500mg -tab 27 

11 AMOXICILLIN 500 mg -Cap 26 11 BEVACIZUMAB(AVASTIN) 

400MCG/16ML VIAL 

25 

14 ENOXAPARINE 40 mg/0.4 ml -Inj 26 14 SALMETEROL/FLUTICASONE 25/250 mic 
-Inhaler 

25 

10 TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj 24 10 AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE) 250 

mg -Cap 

23 

12 INSULIN ASPART(MIX)100IU/3ML 23 12 HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150 Vial 22 

19 ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000 iu -

Inj 

22 19 NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN 

ASPART)100 IU / ML 3 ml 

21 

19 HERCEPTIN (TRASTUZOMAB) 150 Vial 21 19 trastuzomab(Herceptin)440mg-vial 21 

12 trastuzomab(Herceptin)440mg-vial 21 12 INFLIXIMAB INJ 100MG 20 

10 CEPHALEXIN 500 mg -Cap 21 10 TRIPTORELIN 3.75 mg -Inj 20 

15 CINNOVEX® (INTERFERON    BETA - 1A) 
30MCG 

20 15 CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML 19 

43 INFLIXIMAB INJ 100MG 18 43 ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) 4000 iu -Inj 19 

41 SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj) 17 41 SOMATROPIN 5 mg/1.5 ml -Pen  (Inj) 19 

44 NORDILET 5MG/1.5ML 15 44 CEPHALEXIN 500 mg -Cap 16 
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40 OMEPRAZOLE 20 mg -Cap 15 40 BUDESONIDE/FORMOTEROL 320/9MCG -

Inhaler 

13 

42 BEVACIZUMAB(AVASTIN) 

400MCG/16ML VIAL 

14 42 DEFEROXAMINE  MESYLATE 500 mg -Inj 13 

49 NOVORAPID FLEXPEN(INSULIN 

ASPART)100 IU / ML 3 ml 

14 49 ANTI HEMOPHILIC FACTOR  (Factor VIII) 

500 U -Inj 

12 

49 CETUXIMAB(ERBITUX)5MG/20ML 12 49 Fingolimod Hcl 0.5 mg -cap 12 

42 INTERFERON B 1A(REBEIF) 
6MIU_22MCG  -INJECTION 

12 42 GLATIRAMER ACETATE 40MG/M 
SYRINGE 

12 

40 GABAPENTIN 300 mg -Cap 11 40 INTERFERON    BETA - 1A  (REBIF) 12 miu 

 44 mcg/0.5ml 

12 

45 INTERFERON B 1B 8MEGA  -INJ 10 45 PEGFILGRASTIM (PEGagen) 6MG/0.6ML 
Inj 

12 

03 RITUXIMAB   500 mg/50 ml-Vial 10 03 OMEPRAZOLE 20 mg -Cap 11 

 
ن اقالم يتر  نهيهز سه تکرار پريمقا 0جدول  هاي   داده
 CEFIXIME 400دهد که   مي در کشور نشان يداروئ

mg Tab  استان کشور جزء   01در  52و  50در سال
 50در سال است.   دهبو يين اقالم دارويتر  نهيهز پر

استان  01در   ATORVASTATINE 20mgقرص
   CO-AMOXICLAV 625 mgقرص 52و در سال 

 INSULIN GLARGIN (LANTUSو 

SLOSTAR) PEN- 300IN/3ML  استان  03در
اند. در   بوده يين اقالم دارويتر  نهيهز کشور جزء پر

مه سالمت ينه سازمان بيهز قلم دارو اول پر 03مجموع 
نه يهز قلم دارو پر 03استان جزء  13ر حداقل در کشو

 اند.  استان بوده
 

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

درصد از کل  50مبلغ سال  50سال  يين گروه دارويتر  نهيهز پر فيرد
 نهيهز

ن گروه يرت  نهيهز پر فيرد
 52سال  ييدارو

درصد از کل  52مبلغ سال 
 نهيهز

 18/0 4,087,368,843,028 ضد نئوپالسم 1 20/0 3,469,105,280,451 ضد نئوپالسم 1

 8/0 1,955,112,284,527 کيوتيب يآنت 4 9/0 1,571,347,239,837 کيوتيب يآنت 4

 7/0 1,601,772,675,483 ابتيضد د MS 1,224,929,878,483 7/0 0ضد  0

 MS 1,397,427,120,468 6/0ضد  2 6/0 1,125,484,219,100 ابتيضد د 2

)ضد التهاب، ضد  ها مسکن 9 5/0 1,025,070,900,943 )ضد التهاب، ضد درد، ضدتب ها مسکن 9
 درد، ضدتب

1,321,614,240,545 6/0 

 5/0 1,300,536,613,294 ويساپرس منويا 9 5/0 982,989,192,341 ويساپرس منويا 9

 2/0 575,318,339,124 يليضد هموف 2 2/0 489,020,996,044 محرک رشد 2

 2/0 541,960,814,908 ضد فشارخون 0 2/0 430,675,344,151 ضد فشارخون 0

 2/0 537,484,866,109 محرک رشد 5 2/0 389,672,473,656 التوريد برونکو 5

 2/0 486,833,588,077 التوريد برونکو 13 2/0 362,938,705,266 خون ين آورنده چربييپا 13

 13,805,429,385,563 جمع مبلغ 11,071,234,230,272 جمع مبلغ

 %58/0 نهيدرصد از کل هز %60/0 نهيدرصد از کل هز

 
گروه  13دهد که از  ينشان م 2جدول شماره  هاي داده
در  يگروه داروئ 5مه سالمت ينه سازمان بيپرهز يداروئ

 يگاه برخيچند که در جا ند هرا همشاب 52و  50سال 
 ييشود اما گروه دارو مي مشاهده يراتييتغ ها   گروه

خود را به  يجا 50خون در سال  ين آورنده چربييپا
ن يچن هم ها  داده است. داده يليضد هموف ييگروه دارو

درصد و  93در مجموع  50دهند که در سال    مي نشان
 ييدارو هاي  نهيدرصد از کل هز 90جمعاً  52در سال 

نه تعلق گرفته است. به عبارت يهز گروه اول پر 13به 
درصد کل  93نه اول يهز پر ييگروه دارو 13گر يد

 52درصد در سال  90و  50در سال  ييدارو هاي   نهيهز
 اند.  را به خود اختصاص داده
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و  39سازمان بيمه سالمت در سطح کشور در سال شدگان  ي تجويز شده در نسخ بيمه يترين گروه دارو  تکرار پر هزينه 5جدول 

39 
تکرار  يفراوان 50سال  يين گروه دارويتر  نهيهز پر فيرد

 50سال 
تکرار  سال  يفراوان 52سال  يين گروه دارويتر  نهيهز پر فيرد

52 
 31 کيوتيب يآنت 1 31 کيوتيب يآنت 1

 31 ويساپرس منويا 4 31 ويساپرس منويا 4

 MS 31 ضد MS 31 0ضد  0

 31 ابتيضد د 2 31 ابتيضد د 2

 31 ضد نئوپالسم 9 31 ضد نئوپالسم 9

)ضد التهاب، ضد درد، ها مسکن 9
 (ضدتب

 31 ()ضد التهاب، ضد درد، ضدتب ها مسکن 9 31

 26 ضد فشارخون 2 29 ضد فشارخون 2

 22 التوريد برونکو 0 23 التوريد برونکو 0

 18 محرک رشد 5 20 محرک رشد 5

 12 يليضد هموف 13 18 خون ين آورنده چربييپا 13

 9 خون ين آورنده چربييپا 11 7 دفع کننده آهن 11

 9 ضد انعقاد خون 14 7 تيگرانولوس يمحرک کلون 14

 7 دفع کننده آهن 10 6 ضد انعقاد خون 10

 5 يضد کم خون 12 5 يضد کم خون 12

 4 يمحرک تخمک گذار 19 4 يليضد هموف 19

 3 تيگرانولوس يمحرک کلون 19 3 ديسا يآنت 19

 2 دياس يآنت 12 1 مين آنزيگزيجا 12

 2 مين آنزيگزيجا 10 1 نيتاميو 10

 1 روسيو يآنت 15   

 1 نيگلبول منويا 43   

 1 دوزيساکار يپل ضد موکو 41   

 1 ميمکمل کلس 44   

 1 نيتاميو 40   

 
، ييدارو ايه   دهد که گروه  ينشان م 9جدول  هاي  داده

ضد ، MSضد ، ويساپرس منويا، کيوتيب  يآنت( 2،9)
)ضد التهاب، ضد  ها   مسکنو  پالسم ضد نئو، ابتيد

 استان( پر 01کشور ) هاي در تمام استان (درد، ضدتب
  مهيهستند که در نسخ ب ييدارو هاي ن گروهيتر  نهيهز

 اند.  ز شدهيمه سالمت تجويشدگان ب
و  محرک رشد، خون شارضد ف ييدارو هاي   گروه

 50هستند که در سال  يالتور سه گروه بعديد برونکو
، 49در  52استان و در سال  43و  40، 45ب در يبه ترت

 بوده ييدارو هاي  ن گروهيتر  نهيهز استان پر 10و  44
 اند. 

ن گروه يدهم خون ين آورنده چربييپا ييگروه دارو
ان کشور است 10که در  50نه در سال يهز پر يداروئ
ن يا 52نه بود اما در سال يهز پر ييگروه دارو 13جزء 

ضد  هاي  خود را به گروه دارو يجا يگروه داروئ
 52استان در سال  14ن گروه در يداد که ا يليهموف
 نه بود.يهز پر ييگروه دارو 13جزء 
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و  39شدگان سازمان بيمه سالمت در سطح کشور در سال  بيمهگانه تجويز شده در نسخ  هاي داروئي ده  ترين اقالم از گروه پر هزينه  6جدول 

39 
سال  يويگروه دار

50 
سال  ييگروه دارو 50سال  50نام دارو سال 

52 
 52مبلغ سال  52نام دارو سال 

 901,879,780,681 نيهرسپت ضد نئوپالسم 686,830,467,559 نيهرسپت ضد نئوپالسم

 535,300,950,004 نيآواست 310,913,488,795 نيآواست

 295,095,914,002 مب يتوکسيس 255,462,523,819 نيپتورليتر

 459,118,622,804 ميکسيسف کيوتيب يآنت 405,908,573,970 ميکسيسف کيوتيب يآنت

 317,471,748,748 کالو يکو آموکس 224,718,798,976 کالو يکو آموکس

 276,603,881,676 نيسيترومايآز 221,762,925,208 نيسيما ترويآز

 1,215,433,672,099 نيانسول ابتيضد د 1,138,207,156,482 نتروفرونيا MSضد 

 210,796,348,312 نيمتفورم 63,816,852,000 مدينگوليف

 64,862,708,488 تازونيوگليپ 22,905,870,000 زومبيناتال

 1,182,949,371,468 نتروفرونيا MSضد  821,941,601,750 نيانسول ابتيضد د

 127,215,300,000 مدينگوليف 161,627,593,764 نيمتفورم

 87,262,448,999 زومبيناتال 51,115,954,243 تازونيوگليپ

)ضد  ها   مسکن
التهاب، ضد درد، 

 ضدتب

 ها  مسکن 187,871,773,472 مب  ينفلکسيا
)ضد التهاب، ضد 

 درد، ضدتب

 248,164,120,020 مب  ينفلکسيا

 167,635,165,050 ديبودزونا 120,625,996,601 نيمساالز

 157,393,387,348 نيمساالز 103,667,744,536 ديبودزونا

 345,589,531,986 ليکوفنوالت موفتيما ويمنوساپرسيا 372,942,152,436 ليفنوالت موفت کويما ويساپرس منويا

 239,063,179,099 رامر استاتيگالت 121,515,149,729 موسيتاکرول

 159,297,532,595 موسيتاکرول 121,086,450,361 رامر استاتيگالت

 363,778,317,059 0فاکتور  يليضد هموف 395,023,411,800 هورمون رشد محرک رشد

 165,807,788,594 2فاکتور  93,411,025,844 دياوکترئوتا

 41,883,233,469 5فاکتور  580,908,499 اکساندرولون

 152,206,829,490 ميلوزارتان پتاس ضد فشارخون 124,221,501,395 ميلوزارتان پتاس خون ضد فشار

 79,849,778,362 والسارتان 46,872,196,642 والسارتان

 55,972,285,179 نيپيآملود 41,225,532,365 نيپيآملود

 443,476,840,809 هورمون رشد محرک رشد 231,812,031,750 کازونيسالمترول فلوت التوريد برونکو

 93,333,602,700 دياوکترئوتا 88,243,069,087 سالبوتامول

 661,895,999 اکساندرولون 25,714,025,718 نيليتئوف

 ين آورنده چربييپا
 خون

 243,250,923,375 کازونيسالمترول فلوت التوريبرونکود 280,154,612,490 نيآتورواستات

 120,493,427,354 سالبوتامول 54,098,381,449 ليبروزيجم ف

 46,744,444,381 رواياسپ 10,307,418,610 نيمواستاتيس

 
 ييدهد که در گروه دارو  مي نشان 9 جدول هاي  داده

 ها   کيوتيب  ين، در گروه آنتيضد نئوپالسم دارو هرسپت
، در نتروفرونيادارو  MS، در گروه ضد ميکسيسفدارو 

)ضد ها  مسکنن، در گروه يابت دارو انسوليگروه ضد د
 ، در گروهمب  ينفلکسيا ( دارو التهاب، ضد درد، ضدتب

، در گروه ليفنوالت موفت کويمادارو  ها ويساپرس منويا
 ضد فشارخوندارو هورمون رشد، در گروه  محرک رشد

دارو  التوريد برونکو، در گروه ميلوزارتان پتاسدارو 
  نهيهز پر 52 و 50در هر دو سال  کازونيسالمترول فلوت

ن ييپا ييگروه دارو 50ن دارو بوده است. اما در سال يتر

در  52و در سال  نياستات آتورودارو  خون يآورنده چرب
ن يتر  نهيهز پر 0دارو فاکتور  يليضد هموف يگروه داروئ

 دارو بوده است.
 

 :يريگ جهيبحث و نت
طور متوسط در کل کشور ه نشان داد که ب ها  ج دادهينتا

قلم  4303تعداد  52و در سال  4450جمعاً  50سال در 
 ييدارو هاي   نهيدرصد هز 03ز شده است يدارو تجو

 52و  50 هاي مه سالمت کشور در ساليادارات کل ب
ز شده در يتجو ييدرصد اقالم دارو 13تر از  توسط کم

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

im
u.

25
.4

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jim

u.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             8 / 12

http://dx.doi.org/10.29252/sjimu.25.4.1
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-4036-en.html


 96 آبان، چهارم شماره ،جپنو  ستیب دوره              المیای پزشک علوم دانشگاه پژوهشی یعلم مجله
 

 5 

نه يمه سالمت هزيشدگان سازمان ب  مهيب يدفاتر درمان
 ييدارو هاي  نهيدرصد هز 03 که ين معنيشود. به ا  يم

 درصد 02/5توسط  50طور متوسط در سال ه سازمان ب
 109) درصد 02/0توسط  52قلم( و در سال   449)

شود در واقع کنترل و نظارت بر   مي قلم( اقالم مصرف
 هاي  نهيدرصد هز 03تواند   يم ييزان اقالم داروين ميا

 د.ينه نمايرا به ييدارو
 03 دهد که مي نشان هاي  ف دادهيج حاصل از توصينتا

مه يب يز شده در دفاتر درمانينه اول تجويهز قلم دارو پر
 يينه دارويدرصد کل هز 23/45سالمت کشور جمعاً 

را به خود اختصاص  50مه سالمت کشور در سال يب
روبرو  يدرصد 0با رشد  52زان در سال ين مياند ا  داده

قلم  03قلم از  42ده است. يدرصد رس 49/00شده و به 
 52و  50( در سال 1کشور ) جدولنه يهز پر يدارو

از نظر رتبه متفاوت  ها  گاه آنيمشابه هستند و فقط جا
 قلم اول پر 03قلم از  9فقط  52و  50است. و در سال 

در  CEFIXIME 400mg Tabاند.   ر نمودهيينه تغيهز
ن يتر  نهيهز استان کشور جزء پر 01در  52و  50سال 

قرص  50است. در سال   بوده ييم دارواقال
ATORVASTATINE 20mg   استان و در  01در

و   CO-AMOXICLAV 625mgقرص 52سال 
INSULIN GLARGIN (LANTUS 

SLOSTAR) PEN-300IN/3ML  استان  03در
اند. در   بوده يين اقالم دارويتر  نهيهز کشور جزء پر

سالمت مه ينه سازمان بيهز قلم دارو اول پر 03مجموع 
نه يهز قلم دارو پر 03استان جزء  13کشور، حداقل در 

 باالاز  يج مطالعه با گزارش منتصرينتا اند.  استان بوده
 به ترتيبکه  1029در سال  ها ترين فروش ريالي دارو

 گرم، قرص  ميلي 933سيلين   کپسول آموکسي
عنوان و آب مقطر  ASA100mgرانيتيدين، قرص  

ن يکه اول ها  دارو يکيتفک يسن برريچن همنموده و 
ن با يليس  يران، آموکسيا 1552فروش سال  پر يدارو

ون يليم 2/5ن يديون دالر و سپس رانتيليم 2/10ارزش 
 ق دارديتطب ون دالر بودنديليم 0/2ن يليس  يدالر و آمپ

(5.) 
)بدون توجه  دارو 03دهد که  مي ن نشانيچن ج هميانت

مجموعاً  50ور در سال نه کشيهز اول پر به شکل و دز(
درصد 1 يبيبا کاهش تقر 52صد و در سال در 54/20

مه يسازمان ب ييدارو هاي  نهيدرصد کل هز 99/22
ن ياند. در ا  سالمت کشور را به خود اختصاص داده

در دو  ها  نيهرسپتو  ها نيانسول، ها   نتروفرونياان يم
 يينه اقالم دارويهز سه دارو اول و پر  52و  50سال 

 50مه سالمت کشور هستند که در سال يسازمان ب
درصد  19مجموعاً  52درصد و در سال  49/19جمعاً 

مه سالمت را به خود اختصاص يسازمان ب هاي نهيهز
است که به  يکيوتيب  ين آنتيم اوليکسياند. سف  داده

درصد در  02/4نه يهز پر ين قلم داروئيعنوان چهارم
را  ها   نهياز هز 52درصد در سال  35/4و  50سال 
 يز سهم قابل توجهيرشد نل داده است. هورمون يتشک

درصد در  34/4و  50درصد در سال  45/4) نهياز هز
ن ي( را به خود اختصاص داده و عنوان پنجم52سال 

به  52و  50نه سازمان را در سال يهز پر ييقلم دارو
ماران خاص يب هاي طور دارو نيخود گرفته است. و هم

 يقلم دارو 03نه تا يهز ن اقالم پريالعالج در ب  و صعب
شود که هرکدام به نوبه خود   مي گزارش شده، مشاهده

ضد انعقاد خون مانند  هاي  هستند اما دارو يقابل بررس
نه به چشم يهز ان اقالم پريز در مين نيپار انوکسا

 15/1و  50درصد در سال  29/1ن دارو يخورد ا يم
ج حاصله يرا داشته است. نتا ها   نهيهز 52درصد در سال 
ن يچن و هم 52نه سال يهز رد اقالم پرابا گزارش مو
 19در خصوص  51سنا در سال يا يگزار گزارش خبر
در سال  يو مقاله نصر( 5،13) ،نه کشوريهز قلم دارو پر

 (.1) مطابقت دارد ،50

نه سازمان يهز قلم پر 03موجود در  هاي دارو يبرخ
ن، يپنت ، گاباميکسيسف مه سالمت ماننديب

لوزارتان ، نيمتفورم، نيليس  يآموکس، کالو يآموکس کو
قلم  03ست يدر ل نياستات آتوروو  نيفالکس، سميپتاس

ن تعداد دارو هم يهم وجود دارند. ا يزيع تجويدارو شا
 هستند.  ها ن دارويتر  نهيهز ن و هم پريتر  عيجزء شا

نه يهز پر ييروگروه دا 13دهد که از   مي ج نشانينتا
، پالسم ضد نئو يگروه داروئ 5مه سالمت يسازمان ب

)ضد  ها  مسکن، ابتيضد د، MSضد ، کيوتيب  يآنت
، محرک رشد، ويساپرس منويا(، التهاب، ضد درد، ضدتب

 52و  50در سال  التوريد برونکوو  خون ضد فشار
 يراتييتغ ها   گروه يگاه برخيچند که در جا مشابهند هر

 ين آورنده چربييپا ييشود. اما گروه دارو   يم مشاهده
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ضد  ييخود را به گروه دارو يجا 50خون در سال 
دهند که  ين نشان ميچن هم جينتاداده است.  يليهموف

جمعاً  52درصد و در سال  93در مجموع  50در سال 
 گروه اول پر 13به  ييدارو هاي   نهيدرصد از کل هز 90
گروه  13گر يبارت دنه تعلق گرفته است. به عيهز

 يداروئ هاي  نهيدرصد کل هز 93نه اول يهز پر ييدارو
را به خود  52درصد در سال  90و   50در سال 

 يو تکنولوژ يشرفت دانش پزشکياند. پ  اختصاص داده
و متأسفانه رشد قابل توجه  ها   يماريد در درمان بيجد

ابت و فشارخون يالعالج، گسترش د  صعب هاي  ماريب
نظام سالمت  ييدارو هاي  نهيشده است که هز باعث

ه سوق داده شوند ب ها يمارين بيش از همه به سمت ايب
 يداروئ يها نهيدرصد از هز 93ب يکه قر يطور

در  يگروه داروئ 13ن يمه سالمت به ايسازمان ب
مه يتعلق گرفته است. سازمان ب 52و  50 يها سال

نه يک طرف مشتاق است تا هزيران از يسالمت ا
ن يخود تأم يشدگان خود را در حد اعال  مهيب يسالمت

دار مواجه است يپا يبا کمبود منابع مال يکند و از طرف
خود است اگر  يت منابع ماليرير به مدين ناگزيا بر بنا

ن يا يه برش استانيمه سالمت بتواند با تهيسازمان ب
 ها ز آنيتجو يساز  نهيبه يدر راستا يگروه داروئ 13

ن مناسب درمان را در يال ديه گايدارد و با ته گام بر
نه ساالنه يدرصد هز 93ت کند ير درست هدايمس

ج مقاله در ينتا خواهد کرد. يساز  نهيخود را به يداروئ
وضعيت داروئي  در منتصرين قسمت با گزارش يا

 ،ها  بيوتيک  آنتي يئدارو هاي گروهکه  90کشور در سال 
گوارشي و  ،تنفسي ،اي  تغذيه ،مرکزي اعصاب  سيستم 
 .(11)، عنوان کرد يالين از نظر ريتر  پر فروش موضعي

بررسي وضعيت  در منتصرين با گزارش يچن هم
طور ه ب در پنج سال 23 -22ه داروئي در پنج سال

ي عفوني اولين گروه ها  ي ضد بيماريها  پيوسته دارو
 ها بخش ي اعصاب شامل مسکن و آرامها  دارو ،درماني

 ها در رديف دوم بعد از آن ها  باً در تمام سالتقري
 اند.  اي و گوارشي قرار گرفته  ي تنفسي، تغذيهها دارو

ست ا از آن يحاک 29در سال  يگزارش منتصر .(14)
چنان حرف  ي عفوني همها   ي ضد بيماريها  داروکه 

شده و به   کاسته ها زنند. اما مرتباً از سهم آن   مي اول را
افزوده  روان و  عروقي و اعصاب  ي قلبيها  سهم دارو

اعالم داشت که  1552در سال  يگزارش .(5) شده است
 يران مربوط به آنتيا يين درصد مصرف دارويشتريب
 يها  ون دالر و دارويليم 54%( به ارزش 49) ها کيوتيب 

CNS ون يليم 01 يون دالر و گوارشيليم 91زان يبه م
ضد سرطان  يوهان مربوط به داريتر دالر و کم

 يج مطالعه با مطالعات قبليسه نتايمقا .باشد   مي (1/0%)
ر يو با سا يخوان هم ها  کيوتيب  يگروه آنت در مورد

جاد شده در مورد يرات ايي. روند تغر استيمغا ها گروه
ضد  هاي دهد که دارو مي نه نشانيهز پر هاي دارو

 نيتر ران کمي( در ا1029) 1552سرطان که در سال 
و  50اکنون در سال  .(10)، اند  نه را داشتهيزان هزيم

  نه را به خود اختصاص دادهيهز يالين رقم ريتر باال 52
ن به يمسئول يدارد و توجه جد يار نگرانيبس ياند جا

 طلبد.   مي در کشور را ها وع سرطانيش
 ضد نئو ييدهد که در گروه دارو يج حاصله نشان مينتا

دارو  ها  کيوتيب  يدر گروه آنت ن،يپالسم دارو هرسپت
، در گروه نتروفرونيادارو  MS، در گروه ضد ميکسيسف

)ضد  ها  مسکنن، در گروه يابت دارو انسوليضد د
 ، در گروهمب  ينفلکسيا( دارو التهاب، ضد درد، ضدتب

، در گروه ليموفت  فنوالت کويمادارو  ها ويساپرس منويا
 خون ضد فشاره دارو هورمون رشد، در گرو محرک رشد

دارو  التوريد برونکو، در گروه ميلوزارتان پتاسدارو 
 نهيهز پر 52و  50در هر دو سال  کازونيسالمترول فلوت

ن ييپا يويگروه دار 50ن دارو بوده است. اما در سال يتر 
در  52و در سال  نياستات آتورودارو  خون يآورنده چرب
ن يتر  نهيهز پر 0دارو فاکتور  يليضد هموف ييگروه دارو

سنا يج گزارش اين مطالعه با نتايج ايدارو بوده است. نتا
 يني، گزارش حس51در سال  ها  ن دارويتر  نهيهز از پر

و  52در سال  (13)، ها  ن دارويتر  شفرو در مورد پر
 50در سال  ها  ن دارويتر  نهيهز در مورد پر يمقاله نصر

با ن يچن مه (. 1) دارد. يخوان هم، الميدر استان ا
در مطالعه خود  1025-03راد در سال   يعسگرگزارش 

 ها  نيليس  يپن ها   کيوتيب  ين آنتيدر باعالم نموده که 
 .(13) ندارد يخوان هم اند  ن مصرف را داشتهيتر شيب

 : پيشنهادات
دارو و  هاي نهيت هزيريبه بحث مد يتوجه کاف -

و  ييوژه به عوارض داريه آن با توجه ويرو يمصرف ب
 به سازمان. يعوارض داروئ يليتحم هاي   نهيهز
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از جمله دانشگاه  ياجتماع يتر با شرکا يتعامل قو -
 يعلم هاي  ، گروهي، سازمان نظام پزشکيعلوم پزشک

 هاي  مهيه و بيگر پا مهيب هاي  ، سازمانيپزشک يتخصص
سازان و سازمان  ها، انجمن دارو  مارستاني، بيليتکم

و  يا  مهيشتر مقررات بيت بهتر و بيرعا يغذا و دارو برا
 .يو علم يضوابط فن

شدگان در   مهيب يساز توجه به آموزش و توانمند-
 يک ناظر برايمه شده يکه هر ب يطوره سطح کشور ب

 (.ينظارت همگان ين ناظر برايسازمان باشد )طرح تأم

 يسپاسگزار
گرانقدر  ود ارجمند يهمه اسات يله از همکارينوسيبد
، يخان ، رمضانيات، دکتر الهامياضيان برزگر، دکتر ريآقا
و  ي، روزبهانينيو سرکاران خانم دکتر حس يميرح

 شود. مي درخشان تشکر و قدرداني
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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. 

 

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. 

 

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 

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, anti-

hemophilia, blood pressure, growth and 

bronchodilator, were10 groups costly to the 

country,respectively. 

 

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. 

 

Keywords: Pharmaceutics items, 

Pharmaceutics group, The Insured, Health 

insurance, Cost 
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