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، تحقیق، تولید و توزیع داروهای جوامعیکی از چالش های پیش روی ، COVID-19با بروز همه گیری بیماری 

در  موازی با تالش دانشمندان علم پزشکی ،مناسب جهت درمان این بیماری می باشد. متاسفانه در کل جهان

شود. پدیده قاچاق دارو و داروهای ، سایه شوم قاچاق و داروهای تقلبی مشاهده می جهت تولید داروهای موثر

تهدید مسئله ای است که از مدت های مدیدی تا کنون، به عنوان یک عامل  (counterfeit drugs) تقلبی

سالمت مطرح بوده است و هشیاری و انجام اقدامات موثر در این زمینه از جانب تمامی افراد جامعه تنها راه  کننده

همگی ما موظف  ،گ و قاچاقچیان دارو می باشد. به عنوان یک شهروند قانون گراموثر در مقابله با سوداگران مر

تبری مانند داروخانه ها به حفظ سالمت خود و جامعه عمی باشیم تا با تهیه دارو و ملزومات پزشکی از مکان های م

، از ای کالن می باشندکمک نماییم و دست کسانیکه با توزیع داروی تقلبی و اقدام به قاچاق دارو، به دنبال سوده

قطع نماییم. با این مقدمه به سواالتی در خصوص داروهای تقلبی پاسخ داده و اقدامات الزم در  چرخه درمان

  خصوص پیشگیری از دسترسی به داروی تقلبی را توضیح خواهیم داد.

  منظور از داروی تقلبی چیست؟*

 باشد. فاقد ماده موثره داروییکال و یا  اشتباهه ماده مؤثر یحاو ای گیآلود دارایممکن است  ،داروهای تقلبی

 یداروهاتولید و توزیع مناسب اما با دوز اشتباه باشد. موثره ماده حاوی داروهای تقلبی همچنین ممکن است 

 .دارند یسالمت یبراعواقب زیانباری بوده و  یرقانونیغ یتقلب

  ایجاد می کنند؟ داروهای تقلبی چه مشکالتی را برای مصرف کننده*

بر ارگان هدف، منجر  ثرا ماده موثره دارویی است که با این در واقعدر روند درمان بیماری از طریق مصرف دارو، 

نه  ،ماده موثره غیر معتبر و ناشناخته باشد حاوی ییدارواگر  در صورتیکه .می شود بیمار شرایط خاص به بهبودی

ممکن است با داروهای مصرفی فرد تداخل ایجاد نماید یا باعث بلکه اشت نخواهد دی در درمان بیماری اثرتنها 

 بروز عوارض جانبی شود و یا مشکالت جدی را برای سالمتی فرد مانند بروز واکنش های آلرژیک ایجاد نماید.



به داروها  نیممکن است اتولید و توزیع و نگهداری داروی تقلبی، نظارت قانونی وجود ندارد،  چرخهاز آنجا که بر 

و یا اثر  یب ضمن مصرف بیماران،و به همین دلیل  دننشو ینگهدار یدرستنور و رطوبت در شرایط ، لحاظ دما

 باشد.خطرناک 

از طریق قاچاق توزیع می جایی در بازار مصرف ندارند و به همین دلیل پس از تولید مخفیانه،  داروهای تقلبی

سالمت خود را تضمین می نماید.  می تواندز منابع معتبر یعنی داروخانه ها . بنابراین جامعه با تهیه داروها اشوند

بروز عواقب ناشی  خطرخرید از طریق تلفنی،  انامعتبر مانند خرید از دستفروشان یاز مراکز  دارو در صورت تهیه

ی در کشورها رسمیاز مقامات  دهیرس یبراساس گزارش ها می یابد. افزایشبه صورت قابل توجهی از داروی تقلبی، 

داروهای ، یشود. به طور کل یم تقلب در انواع داروها انجامو اطالعات منتشر شده در روزنامه ها و مجالت،  مختلف

 .تقلب ها هستند یاهداف اصل متیگران ق یو داروها با مصرف گسترده

می  دهایورمون ها و استروئ، هآنتی پروتوزوآهاها،  کیوتیب یمربوط به آنتتقلب دارویی تعداد گزارش  نیشتریب

معموالً جعل  ایضد ماالر یمانند داروها آنتی پروتوزوآهاها و  کیوتیب ی، آنتدر حال توسعه در کشور های .باشد

تقلب  اکثر موارد گزارش شده دهایهورمون ها و استروئ افتهیتوسعه  یدر کشورهااین در حالی است که شوند.  یم

 دهند. یم لیتشکرا  دارویی

 وجود دارد؟ پیشگیری از تهیه و مصرف داروهای تقلبی*چه روشی برای 

با انجام اقدامات ذیل می توانیم خود و خانواده مان را از خطران ناشی از مصرف داروهای تقلبی مصون 

 نگه دارید:

 دیکن یداریخر ها داروخانه از فقط را داروها. 

  می باشد.در کشور ما، فروش داروها از طریق اینترنت ممنوع. 

  از دستفروشان، مغازه ها و سوپرمارکت ها تهیه نکنید.هرگز داروهای مورد نیاز خود را 

 دیکن افتیدرخرید  دیدارو رس دیهنگام خر. 

  دیکن یها را با دقت بررس یبسته بندپوشش. 

 را بررسی کنید.کننده  دیانقضا و نام تول خی، تاردیتول خی، تارسری ساختشماره  یبسته بند روی 

 یا  پزشک موضوع را با ،بیماری و عدم اثربخشی دارو عدم بهبودیمشاهده در صورت  بعد از مصرف دارو

 .میان بگذارید درداروساز 



 ممکن است در و سازمان غذا و دارو به کشور وارد شود،  وزارت بهداشتی غیر از بادچنانچه دارویی از م

 دارویی باشند.مراکز معتبر تولید نشده و یا فاقد هرگونه ماده 

 .بسیاری از داروهای قاچاق با مارکهای معتبر، در کشورهای همسایه و توسط مواد تقلبی تولید می شوند 

  شوند و یا تولید کارخانجات شور می  سمی وارد ک شت فقط در قبال داروهایی که از مبادی ر وزارت بهدا

سئو شند، م ایی را که در خارج از کشور تولید و از سالمتی داروه لیت قانونی دارد. این نهاد،داخلی می با

 تضمین نمی کند.را می شوند کشور غیر رسمی وارد  مبادی

 که با  امروزه مسئله داروهای تقلبی به یکی از معضالت مهم دارویی و سالمت بیماران تبدیل شده است

 ، تشدید می گردد. هابروز هر تنش و بحرانی در کشور

 ستاندارد بسیاری از داروهای تقلبی با اس امی تجارتی شناخته شده در جهان، بصورت غیر قانونی و غیر ا

 در کارگاههای زیر زمینی کشورهای جهان سوم ساخته و به دیگر کشورها وارد می شوند.

  شکچنانچه ساس جویز دارو ان محترم، تپز سمی داروهای را بر ا ست ر شور انجام دهند و از تجویز فهر ک

، پرهیز کنند، به قاچاق دارو دامن را ندارند کشوراجازه واردات به  که خارجینامهای تجارتی هایی با دارو

  زده نخواهد شد.

  از تهیه و عرضاااه داروهای تجویزی برخی پزشاااکان که با نامهای تجارتی محترم،  انداروساااازچنانچه

داروهایی  عرضهخارجی و غیر موجود در کشور، خودداری نمایند، به قاچاق دارو دامن زده نخواهد شد.  

 د.نکه در فهرست رسمی داروهای ایران نیست در سطح داروخانه مجاز نمی باش

  تضاامینی وجود ندارد که داروهای وارداتی با نامهای تجارتی شااناخته شااده نساابت به داروهای ژنریک

 د.تولید داخل کیفیت بهتری داشته باشند چرا که اثبات این امر نیازمند مطالعات بالینی وسیعی می باش

  شکان به تجویز داروهای وارداتی برخی از گرایش ست، عالوه بر فقط که پز معادل داخلی آن ها موجود ا

 تحمیل بارمالی به بیماران و اختالل در تولید و عرضه داروها می گردد.تقویت چرخه قاچاق دارو، سبب 

 شی بهترین و به لحاظ قیمت کمترین هزینه ر شد، از جانب انتخاب دارویی که به لحاظ اثربخ شته با ا دا

 پزشکان معالج ، یک هنر است.

  در مطالعات به عمل آمده، در برخی از داروهای تقلبی، مواد مخدر و برخی مواد سمی و کشنده شناسایی

 شده است.

  شور ما نیزتقلبی مبارزه با داروهای ست و ک سطح دنیا در حال انجام ا ست. در  ستثنی نی  از این قاعده م

 نونی نیازمند همکاری پزشکان، داروسازان و بیماران می باشد.قامبارزه این 

 



 ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم

 سازمان غذا و دارودفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سالمت
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