"واگذاری واحدهای خدمات دارویی به بخش خصوصی"
نگاهی به تاریخچه فعالیت و ماهیت خدمات دارویی ارائه شده از سوی واحد دارویی مراکز بیمارستانی کشور نشان
میدهد که در ابتدا بدلیل محدودیتهای منابع مالی و انسانی و مشکالت زیرساختی که از خارج از داروخانه تحمیل
میگردید حتی نقش و جایگاه این حوزه در نازلترین سطح یعنی صرفاً تأمین و توزیع دارو و برخی اقالم ملزومات
مصرفی و بعضاً نظارت بر توزیع و مصرف آن در بخشهای بالینی با کمبودها و ناکارآمدیهای متعددی همراه بود که
نتیجه آن نسخه بدست شدن همراهان بیماران و ارجاع آنها به خارج از مراکز بیمارستانی برای تهیه اقالم مورد نیاز بوده
است .به همین دلیل از اواخر دهه  ،0731ناکارآمدی تحمیل شده به داروخانههای مراکز دانشگاهی در تأمین و توزیع
دارو ،منجر به تصویب و اجرای سیاست واگذاری خدمات دارویی مراکز بیمارستانی به بخش غیردولتی در برنامههای سوم،
چهارم و پنجم توسعه ،گردید .متاسفانه این واگذاریها نه تنها باعث بهرهمندی بیمارستانها از نظامهای نوین تأمین و
توزیع دارو و خدمات تخصصی مراقبت دارویی ( )pharmaceutical careدر مراکز بیمارستانی و اجرای کشوری
برنامههای تجویز و مصرف منطقی داروها در کلیه سطوح ارائه خدمات دارویی ،نگردید بلکه همراه با تخلفات متعد در
جهت کسب سود بیشتر خارج شدن واحد داروخانههای بیمارستانی دانشگاهی از عرصههای آموزشی در دسترس برای
دانشجویان،گردید.
گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی اجرای مصوبه ستاد محترم فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر واگذاری
واحدهای خدمات دارویی به بخش خصوصی را در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با توجه به تجربیات
تاسفبار حاصل از اینگونه واگذاریها در گذشته به صالح نمیداند و با توجه به لزوم اجرای کشوری برنامههای تجویز و
مصرف منطقی داروها د ر کلیه سطوح ارائه خدمات دارویی ،یک مدل استاندارد کشوری را که تلفیقی از خدمات
داروسازی بیمارستانی و داروسازی بالینی در قالب خدمات متمرکز و مترقّی درسطح دانشگاهی و نیز در قالب بخش
مراقبتهای دارویی در سطح مراکز بیمارستانی را به شرح ذیل پیشنهاد مینماید:
 -0الزام بیمارستانهای دانشگاهی و دولتی به اجرای جدی قوانین مشابه با مفاد بند «ح» تبصره  03قانون بودجه سال
 0731کل کشور و ابالغیه شماره  011/0011مورخ  31/3/4وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مبنی
براینکه "دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای دارای ردیف بودجه مستقل موظفند گردش مالی حاصل از
خرید و فروش دارو ،لوازم و تجهیزات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینههای تأمین و تدارک دارو و
تجهیزات پزشکی به داروخانهها و شرکتهای پخش تأمینکننده پرداخت کنند؛ تخطی از این امر تصرف غیرقانونی
در اموال عمومی تلقی می شود .بدیهی است با اجرای این بند محدودیتهای منابع مالی داروخانهها برطرف گردیده
و امکان اصالح ساختار تشکیالتی و نیروی انسانی بخش دارویی مراکز بیمارستانی متناسب با سطحبندی این مراکز
فراهم میگردد.
 -1راهاندازی سازمان مدیریت متمرکز داروخانههای مراکز بیمارستانی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی و
بیمارستانهای دولتی باتوجه به تجربیات موفق برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران که بر اساس
مصوبات هیئت رئیسه و هیئت امنای آن دانشکاه انجام گرفت.

 -7اصالح و تدوین شرح وظایف و اختیارات بخش دارویی مراکز بیمارستانی متناسب با ماموریتهای این مراکز و
همراستا با نظامهای سالمت پیشرفته دنیا.
 -4راه اندازی بخش مراقبتهای دارویی در مراکز بیمارستانی دانشگاهی و تدوین ،ابالغ و اجرای استانداردهای خدمات
داروسازی بیمارستانی و داروسازی بالینی قابل ارائه در مراکز بیمارستانی بصورت سطحبندی شده.
 -5لحاظ نمودن و افزایش قابل توجه امتیازات مربوط به خدمات پیشرفته داروسازی بیمارستانی و خدمات مراقبت
دارویی در قالب داروسازی بالینی در اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

