دواء

حجم استهالك أدوية األمراض النفسية والعقلية سنوياً
 122مليون دوالر اي  %12من مجمل الفاتورة في لبنان

رولى راشد
من املتعارف عليه ان الدواء يعتبر سلعة استهالكية في السوق تخضع
للعرض والطلب ،كما وللصعود واالرتفاع في االسعار طبقا ً إلعتبارات
عدة حتددها اجلهات املعنية في القطاع بالتنسيق مع السلطات
الرسمية املسؤولة عن الرعاية الصحية .اال ان الدواء يكاد يكون السلعة
الوحيدة اخلاضعة للتطوّر والتحديث بصورة مستمرة فضالً عن ان
فقدان بعض انواعه من السوق يهدد اآلمان الصحي في معظم االحيان.

يقول :تعتمد نقابة مستوردي االدوية وحدة القياس العاملية لتحديد
حجم اسواق الدواء وهي «سعر املبيع للسوق» .اما مصادر املعلومات
التي نستند اليها فهي :تقارير احصائية شهرية صادرة عن مؤسسة
 IMSتتناول استهالك االدوية عن طريق الصيدليات واملستشفيات،
وتقارير املؤسسات العامة ( )Public Institutionsعن حجم مشترياتها
السنوي لالدوية .ومع هذه املصادر الثالث ووحدة القياس املعتمدة عامليا ً،
نقدّ ر سوق الدواء في لبنان لسنتي  2016و  2017موزّعة كالتالي:

قطاعات التوزيع سنة  2016بامليون  $سنة  2017باملليون  $الفارق ()%
%5،18+
		
877
		
833
وفق تقرير أصدرته شركة» كوينتايلز آي.أم.أس» القابضة إن اإلنفاق الصيدليات
%5،24+
		
172
		
163
العاملي على األدوية التي ال تصرف إال بوصفات طبية سيصل إلى  1.5املستشفيات
%0
		
110
		
تريليون دوالر تقريبا بحلول عام  ،2021على الرغم من أن املعدل السنوي املؤسساتالعامة 110
%5،24+
		
1،159
		
1،106
		
اجملموع
للنمو سيتناقص مقارنة باألعوام القليلة املاضية.
ويستند هذا الرقم إلى أسعار اجلملة .وستسهم الواليات املتحدة مبا
يصل إلى  675مليار دوالر من  1.5تريليون.
وقال تقرير التوقعات العاملية لألدوية حتى عام  2021الذي أعدته اي 193دوالرا ً للفرد اذا اعتبرنا أن عدد السكان في لبنان  6ماليني (مبا فيه
الشركة إنه بعد حساب اخلصومات والتخفيضات املتوقعة لشركات عدد الالجئني) ،فيما أن استهالك الدواء في فرنسا على سبيل املثال هو
التأمني الصحي وغيرها من اجلهات الضامنة سيكون صافي اإلنفاق  740دوالرا ً للفرد.
اما العوامل التي تؤثر على حجم اإلنفاق على األدوية في لبنان فهي
تريليون دوالر تقريبا عام .2021
ويتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي لإلنفاق على مدار األعوام اخلمسة من نوعني:
املقبلة بني  %4و %7مدفوعا بأدوية أحدث لعالج السرطان والسكري العوامل التي تسبب انخفاضا ً في احلجم:
وأمراض املناعة الذاتية بأسواق الدول املتقدمة ،وهذا باملقارنة مبعدل منو  )1أسس التسعير املوضوعة من قبل وزارة الصحة العامة ال سيما
باإلنفاق  %9عامي  2014و 2015كان مدعوما جزئيا بزيادة الطلب على القرار  1/796تاريخ نيسان  2014الذي أوجب اصطفاف سعر االستيراد
األدوية اجلديدة لعالج فيروس التهاب الكبد (سي) وقد استقر املعدل على مستوى السعر األدنى ألسعار املقارنة في  7بلدان أوروبية وسبع
بلدان مجاورة بدال ً من السعر األوسط ألسعار املقارنة في أوروبا
منذ ذلك احلني.
اليوم ،ثمة من يقدر حجم السوق العاملية لألدوية مبا يزيد عن  )2 1،4اختصار الفترة الزمنية التي تفصل بني تاريخ حتديد السعر االستيراد
تريليون دوالر .وتبقى الطموحات والتحديات تتمثل في فتح االسواق وتاريخ إعادة التسعير من نهاية السنة اخلامسة الى بدايتها (املذكرة
الدوائية مبا يخدم املصلحة الوطنية لكافة الدول ،وتشجيع االستثمار رقم  20تاريخ )2016/2/29
وتطوير سبل التواصل مع املستثمرين ،واالنتقال من الصناعات الدوائية  )3دخول دائم لعدد كبير من األدوية اجلينيريك بأسعار منخفضة
 )4انخفاض اسعار العمالت األجنبية (كما كانت احلال في السنة 2016
التقليدية الى الصناعات املبتكرة والبيولوجية.
حيث انخفض اليورو بنسبة  %15في ما بني نهاية  2015ونهاية )2016
واما العوامل التي تسبب ارتفاعا ً في احلجم فهي :
اما في لبنان ما هو حجم فاتورة الدواء في العام 2017؟
 )1التطوّر املستمر في التشخيص لألمراض كمّ ا ً ونوعا ً
 )2استمرار ظاهرة التطبيب الذاتي
فارس
 )3ازدياد عدد السكّ ان
رئيس نقابة مستوردي االدوية واصحاب املستودعات في لبنان ارمان فارس  )4الدخول الباكر لألدوية املتطوّرة كميائيا ً وبيولوجيا ً
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 )5ارتفاع اسعار العمالت األجنبية (كما كانت احلال خالل
سنة  2017حيث ارتفع اليورو بنسبة  %10في ما بني
نهاية  2016ونهاية )2017
وفي غضون ذلك هناك فئة من االدوية يرتفع الطلب
عليها اكثر من غيرها ما هي وملاذا ؟
يقول فارس :إن الفئات العالجية التي شهدت ارتفاعاً
في الطلب في ما بني  2016و  2017هي أدوية األمراض
السرطانية واملناعة ،األمراض اجللدية ،أمراض الدم
والقلب .ليس لدي تفسير خاص بلبنان وإمنا استطيع
التأكيد على أن هذه الظاهرة شبيهة مبا نراه في بلدان
العالم عامة.
ولكن في املقابل ثمة ادوية يشهد الطلب عليها تراجعا ً.
ما هي وملاذا؟
يوضح فارس :ليس من فئات عالجية تشهد انخفاضا ً
في الطلب ومن اهم الفئات الثابتة كمّ ا ً فهي أدوية
اجلهاز الهضمي واألدوية املضادة لإللتهابات وأدوية اجلهاز
التنفّ سي.
وفي غضون ذلك ما هو حجم فاتورة ادوية االمراض
النفسية والعقلية؟ وهل هي في تراجع ام ارتفاع؟
يقد ّر فارس حجم أدوية األمراض النفسية والعقلية
بـ  122مليون دوالر ( %12من مجمل الفاتورة الدوائية).
وقد شهدت ارتفاعاً في الطلب بنسبة  %2في ما بني
 2016و .2017
وعن مدى اعتماد االستهالك في لبنان على الوصفة الطبية اكثر من
التطبيب الذاتي يقول:
إن ظاهرة التطبيب الذاتي منتشرة في لبنان بسبب قدرة اللبنانيني
بغالبيتهم الساحقة على التواصل مع شبكات املعلومات املتواجدة
على االنترنت.
إمنا جهود وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة ونقابتي األطباء تهدف
الصحي وفعّ الية
ّ
جميعها الى حتقيق اإلرشاد العالجي الصحيح واألمان
العالجات ،باعتماد الئحة األدوية التي ال يجوز صرفها دون وصفة طبية.
والسؤال البديهي هنا هل ان الطلب على ادوية اجلينيريك بدا يحقق
النتائج املرجوة بفعل التشجيع الرسمي في لبنان؟
وفق فارس ،انه من خالل القراءة األولية لإلحصاءات املتواجدة لدى
النقابة ،فإن نسبة أدوية اجلينيريك من مجموع الفاتورة الدوائية في
سوق الصيدليات واملستشفيات ثابتة على مستوى  %57كمّ ا و%43
قيمة.
وعن ترقبه ملستقبل اسعار سوق الدواء عامليا في املرحلة املقبلة يعتبر
انه من ضمن النظام العاملي لتسعير األدوية أن جتيز السلطات الصحية
العاملية لشركات األدوية املصنعة لألدوية املبتكرة من جرّاء األبحاث
والتطوير العلمية ،أن حتدد 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.
يجدر أن نذكر أسس تسعير األدوية في لبنان املعتمدة من قبل وزارة
الصحة العامة بطريقة علمية وشفافة والتي توجب على مصنّع
األدوية أن يكون سعر االستيراد الى لبنان (أي السعر الذي يدفعه
املستورد للمصنّع عند االستيراد) أدنى من سعر املقارنة في  14بلدان
مقارنة ( 7بلدان مجاورة وسبع بلدان أوروبية) .كما توجب الوزارة على
املصنّع أن يعيد حتديد سعر االستيراد (غالبا ً ما يكون التعديل انخفاضا ً)
كل  5سنوات .ويكشف فارس انه سيصل عدد األدوية اخلاضعة إلعادة
التسعير سنة  2018الى  ،913والنسبة الوسطية لإلنخفاض
ستكون .%29
أما السبب االساس النخفاض سعر االستيراد فهو اقتراب نهاية املهلة
املعطاة لدواء ما لالستفادة من حقوق براءة االختراع العائدة له.
في النهاية ،مع اي معادلة حسابية او رقمية ،ال بد من االعتراف ان
سوق الدواء سوق صامدة وصناعته ثابتة رغم كل املتغييرات املستجدة
ومحاوالت جلم االنفاق في قطاعات اخرى ،ألن الصحة ومتطلباتها تبقى
جوهرية ومن اولويات اي سياسات حكومية ناجحة ال تنشد الفشل بل
الدميومة والنجاح.
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