دواء

فاتورة الدواء في لبنان :مليار و 400مليون دوالر في 2018
وهذه هي أسس التسعير
بلغ حجم مبيعات سوق الدواء في العالم قرابة التريليون دوالر ،ارتفع أو انخفض عن املعدّ ل املعمول به بنسبة مئوية تفوق الـ %3
وتستحوذ الشركات األميركية على  %30منها والشركات األوروبية ارتفاعا ً أم انخفاضا ً.
على  %30واليابانية على  %21والباقي موزع على بقية دول العالم.
والالفت ،أن  %80من األدوية في املنطقة العربية هي مستوردة من اخلارج  -حتديد الفترة الزمنية التي يجب اعتمادها إلجراء عملية إعادة التسعير.
بينما الباقي يصنّع في املصانع العربية وحتى التي تصنع في املصانع
الوطنية تكون املادة اخلام مستوردة لذلك فإن أسعار الدواء دائمًا هي واإلجراء الذي اتخذه وزير الصحة العامة هو تقصير الفترة الزمنية من
خمس سنوات الى ثالث سنوات ،مما يضاعف ثالث مرات عدد األدوية التي
حتت رحمة الشركات العاملية وتقلبات أسعار الصرف.
ستخضع إلعادة التسعير خالل سنة .2019
اما في لبنان ،فهو وفق ما يتم التداول به في قطاعات صناعة الدواء ،يتم وهذا اإلجراء يطال كل أنواع األدوية دون استثناء.
استيراد ما يقارب  93في املئة من حاجته من الدواء من أوروبا وأميركا
والدول العربيّة اجملاورة ،في حني تقتصر حصة الصناعة الوطنية من وفي غضون ذلك ،كيف ستكون نتائج إلغاء الفقرة  3من املادة 47
املعدلة بالقانون رقم  91الصادر في  2010/3/6من تنظيم مهنة
السوق الدوائية على ما بني  7و.%10
الصيدلة (املتعلقة بالوصفة الطبية املوحدة والتي تتيح للطبيب وضع
كيف يتم تسعير الدواء في لبنان ؟
 NSاي مينع استبدال الدواء بدواء جنيسيّ ) على سوق الدواء؟
جباره
برأي جباره يجب تفهَ م قرار املشرّع بإعطاء الطبيب صالحية وضع
إشارة ( NSغير قابل لالستبدال) ،وحصر قرار التخلّي عن مسؤولية
يقول رئيس نقابة مستوردي االدوية واصحاب املستودعات في لبنان اختيار الدواء به دون سواه .ويقول :اننا ندرك أن للصيدلي كامل املؤهِالت
كرمي جباره إن أسس تسعير األدوية يضعها وزير الصحة العامة مبوجب لتأمني خدمة إستشارية للمريض ت ّوفِق ما بني إمكاناته املادية وحسن
الصالحيات املعطاة له في املادة  80من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ،العالج.
بالتشاور مع املعنيني من قطاع خاص (املصانع ،املستوردون ،الصيادلة)
والقطاع العام (وزارة اإلقتصاد والتجارة ،وزارة الصناعة ووزارة املال) .كما إن القول بأن الطبيب ال يستحق أن يتحمّ ل هذه املسؤولية ألنه
تشمل تلك األسس املراحل التالية:
«منحاز» امر ال يجوز .كما ان َه ال يجوز قول األمر عينه عن الصيدلي.
لذا نرى ان االمر يتطلب دراسة معمَقة عن سوق الدواء في الصيدليات،
 حتديد سعر االستيراد اجملاز (فوب أو سيف) بالعملة األجنبية على أن خصوصا في ما يتعلق بنسبة ادوية اجلينيريك ،ومستوى االسعار عامة،يكون مبستوى أدنى سعر املقارنة في بلد املنشأ و 7بلدان أوروبية و 7وقابلية التبديل ،قبل إتخاذ اي قرار .كما أن هذا االمر يتطلب حوارا
بلدان اجلوار.
منفتحا ما بني نقابتي االطباء و الصيادلة ،حتت رعاية وزارة الصحة ،مبا
فيه املصلحة العامة.
 حتديد أسس حتويل السعر اجملاز الى سعر املبيع من العموم وفق جدوليحدد لكل شريحة من شرائح اسعار االستيراد اخلمسة نسبة مئوية وألن مستوردي االدوية وموزّعيها غالبا ً ما يتعاطون بأدوية مرجعية
لكل من مصاريف الشحن والتأمني ،مصاريف تخليص ورسوم جمارك ( )originatorsوأدوية جينيريك ( )genericsعلى السواء ،وألن نادرا ً
ومصاريف أخرى ،وهامش ربح املستورد أو موزّع املصنع احمللّي وهامش ما يقومون بأعمال الدعاية الطبية ،كون هذه املسؤولية يتحمّ لها
ربح الصيدلي.
مصنّعو االدوية مباشرة ،فإن تطبيق «الوصفة الطبية املوحّ دة» ليس
له اثر مباشر على حجم اعمال هؤالء املستوردين/املوزّعني .وإن التأثير
 حتديد سعر حتويل عملة االستيراد الى الليرة اللبنانية بعد احتساب على حجم اعمالهم فهو مرتبط بشكل مباشر بقدرة مصانع االدويةمعدّ ل األسبوعني ألسعار حتويل العمالت األجنبية إلى الليرة اللبنانية التي ميثّلونها على اعتماد سياسة تسويقية اخالقية ،واقعية ومقنّعة،
الصادرة يوميا ً عن مصرف لبنان ،ويتم تنفيذ هذا املعدّ ل احملتسب كلما لتكون ادويتهم من بني «االدوية االنسب» التي يتم اختيارها.
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حجم فاتورة الدواء

االدوية احلديثة واملفيدة

ومع كل هذه التعديالت الطارئة في السوق ،ماذا عن حجم فاتورة الدواء
في لبنان للعام 2018؟
تعتمد نقابة مستوردي االدوية وحدة القياس العاملية لتحديد حجم
اسواق الدواء وهي «سعر املبيع للسوق» .اما مصادر املعلومات التي
يتم االستناد اليها فهي وفق جباره :تقارير احصائية شهرية صادرة
عن مؤسسة  IMSتتناول استهالك االدوية عن طريق الصيدليات
واملستشفيات ،وتقارير املؤسسات العامة ( )Public Institutionsعن
حجم مشترياتها السنوي لالدوية.

سوق الدواء واسع ويخضع لعوامل متعددة في العالم بينها ما هو
ايجابي وما هو سلبي.
ما هي العوامل الرئيسية ؟
يلفت جباره الى انه من ضمن النظام العاملي لتسعير األدوية أن جتيز
السلطات الصحية العاملية لشركات األدوية املصنعة لألدوية املبتكرة
من جرّاء األبحاث والتطوير العلمية ،حتديد األسعار التي تتماشى
وقدرتها على استعادة تكاليف األبحاث خالل فترة صالحية براءة
اإلختراع العائدة لدواء ما ،وذلك كحافز لتشجيعها على االستمرار في
االستثمار في األبحاث واجمليء بأدوية حديثة ومفيدة لعالج األمراض على
اختالف أنواعها.
بإصراره على االستحصال الباكر على األدوية احلديثة ،يتصدّ ر لبنان
الئحة البلدان الرائدة في هذا اجملال ،مما يحتّم أن يستورد لبنان األدوية
احلديثة بأسعار دخولها األول الى األسواق العاملية .ومن ثم ،مع الزمن،
تنخفض األسعار.

ومع هذه املصادر ،ووحدة القياس املعتمدة عامليا ً ،تقدّ ر سوق الدواء لسنة
 2018ب مليار و 400مليون دوالر .أي 233دوالرا ً للفرد ،اذا اعتبرنا أن عدد
السكان في لبنان هو 6ماليني (مبا فيه عدد الالجئني) ،فيما أن استهالك
الدواء في الصيدليات في فرنسا ،على سبيل املثال ،هو 670دوالرا ً للفرد.

ادوية االمراض السرطانية االكثر طلباً
اما عن االدويــة االكثر طلبا ً في السوق فيوضح جباره إن الفئات
العالجية التي شهدت ارتفاعا ً في الطلب في ما بني  2017و  2018هي
أدوية األمراض السرطانية واملناعة ،أمراض الدم والقلب وأمراض اجلهاز
العصبي .ويقول :ليس لدي تفسير خاص بلبنان وإمنا استطيع التأكيد
أن هذه الظاهرة شبيهة مبا نراه في بلدان العالم عامة.
وفي ما يتعلق بالطلب على ادوية اجلينيريك في االعوام االخيرة يعتبر
انه من خالل القراءة األولية لإلحصاءات املتواجدة لدى النقابة فإن
نسبة أدوية اجلينيريك ،من مجموع العلب املباعة في الصيدليات ،تصل
الى .%65

اجلدير ذكره ،أن أسس تسعير األدوية في لبنان واملعتمدة من قبل وزارة
الصحة العامة هي علمية وشفافة وتوجب على مصنّع األدوية أن يكون
سعر االستيراد الى لبنان (أي السعر الذي يدفعه املستورد للمصنّع عند
االستيراد) أدنى من سعر املقارنة في  14بلدا ً مقارنة ( 7بلدان مجاورة
وسبع بلدان أوروبية) .كما توجب الوزارة على املصنّع أن يعيد حتديد سعر
االستيراد (غالبا ً ما يكون التعديل انخفاضا ً) كل  3سنوات.
أما السبب االساس النخفاض سعر االستيراد هو اقتراب نهاية املهلة
املعطاة لدواء ما لالستفادة من حقوق براءة االختراع العائدة له.
رولى راشد
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