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دارد

ریاست محترم دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: پیرو اجرای طرح افزایش دسترسی بیماران به داروها

با سالم و احترام؛

پیرو اجرای طرح اصالح ارتقای دسترسی بیماران به داروها، باتوجه به نقش موثر معاونتهای محترم غذا و دارو و دانشگاه 
های علوم پزشکی در اجرای موفقیتآمیز این طرح، عنایت به موارد زیر حائز اهمیت است:

در این مرحله صرفا داروهای تولید داخل مشمول این طرح خواهند بود و داروهای خارجی مشمول افزایش قیمت نخواهند بود. (۱

از روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ همه قیمتهای جدید به صورت آنی از طرف این سازمان ابالغ گردیده است. (۲

قیمت مورد تعهد بیمههای پایه همزمان و متناسب با ابالغ قیمتهای جدید اصالح گردیده است به نحوی که پرداختی بیماران  (۳
در مقایسه با پیش از اجرای طرح تغییر نخواهد کرد.

۳۶۶ قلم از داروهای ضروری و پرمصرف بیماران که تا کنون تحت تعهد بیمههای پایه نبودند، تحت پوشش بیمه قرار گرفته  (۴
است به نحوی که پرداختی بیماران در مقایسه با پیش از اجرای طرح برای این داروها تغییر نخواهد کرد. داروخانههای طرف 
قرارداد با بیمه ها مکلف هستند این اقالم را برای بیمه شدگان با درنظرگرفتن پوشش بیمه ارائه نمایند. فهرست این اقالم به 

پیوست ارسال میگردد.

بدیهی است برخورداری از پوشش بیمهای دارو صرفا برای داروهایی است که از طریق نسخه مورد تأیید بیمههای پایه تجویز  (۵
شده باشد. لذا در صورت فروش دارو خارج از چارچوب مورد تأیید بیمههای پایه، افزایش هزینه دارو به بیماران تحمیل خواهد 

شد.

مالک قیمت دارو پس از اجرای طرح، وبسایت رسمی سازمان غذا و دارو خواهد بود. (۶

دانشگاههای علوم پزشکی موظف هستند با نظارت دقیق بر عملکرد داروخانهها با تخلفات احتمالی از جمله فروش آزاد داروهای  (۷
تحت تعهد بیمه و گرانفروشی برخورد نمایند. 

داروخانههای طرف قرارداد با بیمهها، تا قبل از به روزرسانی قیمتهای پایه جدید تحت تعهد بیمهها در سامانه فروش خود،  (۸
حق افزایش قیمت داروها را ندارند تا بیماران مجبور به پرداخت از جیب اضافه نگردند.

کلیه داروخانه ها مکلف به صدور فاکتور ریز اقالم برای بیماران هستند. (۹

به منظور بهره مندی هر چه بیشتر مردم و بیماران از مزایای این طرح، اطالع رسانی کافی به افراد فاقد بیمه یا نسخه معتبر  (۱۰
برای دریافت دارو از طریق بیمه صورت پذیرد.
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