
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

جهت رهگیری و اطمینان از سالمت کاال به 

 چند روش می توان اقدام نمود:

 
 ورود به وب سایت رسمی سازمان غذا و دارو به آدرس: -1 

www.ttac.ir 
 و استعالم به یکی از دو روش زیر:

 UIDشناسه رهگیری  -الف

را در سایت فوق وارد نماییدد و     UIDرقمی مقابل واژه  02کد 

 جستجو را بزنید.

 کد اصالت -ب

رقمدی   11ابتدا الیه رویی برچسب را بخراشید سپس کد اصالت 

درج شده زیر آن را در سایت سازمان غذا و دارو وارد و جستجو 

 را بزنید.

مصرف کننده پس از خریداری کاال با خراشیدن و پاک کردن  -0

رقمی  11الیه اسکراچ این امکان را دارد که از طریق ارسال کد 

سازمان غذا و دارو و یا از طریدق   02220000به سامانه پیامکی 

از اصالت کاالی خدریدداری     201-1106شماره گیری تلفن گویا 

 شده اطمینان حاصل نماید.

درج شده بر روی برچسب توسط گوشی  QRاسکن کدهای  -3

 های هوشمند

 رسیدگی به شکایات

محصوالت دارویی که فاقد برچسب کنترل اصالت و یا دارای    

برچسب نامعتبر می باشند، غیرمجاز بوده و مورد تدییدیدد      

وزارت بهداشت نیست و مصرف آنها ممکن است در کدوتداه   

مدت یا بلند مدت باعث ایجاد عوارض جبران ناپذیری شود. 

لذا بدیهی است درصورت برخورد با موارد فوق الذکر سریعدا   

مراتب را به معاونت غذا و داروی دانشگاه مربوطه و یا سامانه 

  سازمان غذا و دارو اطالع دهید. 1942شکایات مردمی 

 

 

 چگونه می توان داروهای ایمن تهیه کرد؟

  

با توجه به اینکه تقلب و قاچاق کاالهای سالمت محور مدی      

تواند برای جامعه از نظر سالمت جسمی، اقتصادی، فرهنگی و 

روانی مخاطره آمیز باشد، لذا با هدف مشارکدت مدردم در       

مبارزه با کاالهای قاچاق و تقلبی و تسهیل در بدازرسدی و       

نظارت بر کاالهای سالمت محور، نصب برچسب کنترل اصالت 

 .و سالمت کاال بر روی این محصوالت الزامی و اجباری گردید

برخی موارد مربوط به مشخصات برچسب های اصالت موجود   

بر روی انواع فرآورده های سالمت )دارو، مکمل، غذا، آرایشی

بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی( به شرح ذیل اعالم  -

 می شود:

و نیز  UIDرقمی به نام کد  02بر روی این برچسب ها یک کد   

رقمی وجود دارد که با الیه اسکراچ پوشانده شده  11یک کد 

 است.

 تهیه شده در: 
 مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور

 12نشانی: تهران ، میدان آرژانتین، خیابان الوند ، پالک 
 106و  129داخلی    00994110شماره تلفن : 

 WWW.Fdo.iums.ac.irپایگاه اینترنتی:

 1341فروردین ماه سال 



 

 آسیب شناسی قاچاق دارو

داروهای قاچاق به داروهایی اطالق می گردد که به صدورت      

غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت بهدداشدت،   

درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می گردد. 

فروش این داروها در داروخانه های کشور ممنوع بوده و بدا    

متخلفین برخورد قانونی خواهد شد. قاچاق دارو پس از مواد  

مخدر و اسلحه،وحشتناک ترین نوع قاچاق است، چرا کده    

زیان آن تنها شامل زیان اقتصادی نیست بلکه سالمت و جان 

انسان ها را به مخاطره می اندازد. باتوجه به ضرورت مصدرف   

به موقع و تآثیر سریع دارو، عوارض ناشی از سوء مصرف آن 

 خیلی زود دامنگیر فرد و اجتماع می گردد.

   

 

 

میلیون دالر صرف خرید داروهای چداقدی،      92ساالنه حدود 

الغری، جوانی، جنسی، ترک اعتیاد و ... می شود که حددود     

درصد آنها تقلبی بوده و از طریق ماهواره تبلدیدم مدی       44

شوند. بسیاری از داروهای قاچاق، تقلبی بوده و در داخدل       

کشور یا در کشورهای همسایه با کپی کردن جلد و بروشدور  

داروی اصلی تهیه می شوند. معموال  ترکیبات درج شده بدر     

روی ظروف محتوی داروهای غیرمجاز وتقلبی با ترکیدبدات   

داخلی ظروف دارو تطابق نداشته و حاوی موادی هستند کده  

عوارض خطرناکی را برای فرد مصرف کننده در پی دارند. در  

بعضی مواقع، تاریخ مصرف واقعی کاال منقضی شده، امدا در    

 پوششی 

 

با تاریخ معتبر قرار داده شده است و لذا ممکن است داروی                

فاسد به دست بیمار برسد که عوارض بسیار خطرناکی را به              

دنبال دارد. در خوشبینانه ترین حالت یعنی حتی اگر داروهای           

قاچاق از منابع معتبر تهیه شده باشند به دلیل شرایط نامناسب       

 حمل و نگهداری 

اثربخشی خود را از دست داده یا فاسد می شوند و تبدیل به                

عامل نهدیدکننده سالمت می گردند. متاسفانه قاچاقچیان دارو        

با بهره گیری از ابزار تبلیغاتی غیررسمی قدرتمندی همچون           

ماهواره و اینترنت اقدام به تبلیم و فروش اجناس غیرمجاز و             

 قاچاق می نمایند.

بیشترین میزان قاچاق مربوط به داروهایی از قبیل داروهای             

بدنسازی، مکمل های غذایی، اکستازی و ترامادول می باشد و           

مصرف اینگونه اقالم باعث بروز آسیب های جبران ناپذیری            

همچون عوارض کبدی، کلیوی، قلبی عروقی، پوستی،هورمونی،       

اعصاب و روان، واکنش های حساسیتی و یا حتی مرگ می              

شود.بر اساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی، ساالنه           

هزار نفر در دنیا قربانی مصرف داروهای تقلبی و             022حدود  

  قاچاق می شوند.
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 ت ل ل   ی ت ل ل   ی 

 وقتی مصرف کننده داروی مورد نظر را پیدا نمی کند. -1

تصور اثرگذاری بیشتر داروهای خارجی نسبت به نمونه های  -0

 داخلی

 قیمت کمتر داروهای قاچاق نسبت به نمونه اصل -3

تجویز و توصیه پزشک به تهیه داروی خارجی علدی رغد       -9

توصیه پزشک به بیمار درخصوص تهیه برخی داروهایدی   -6

 که جزئ داروهای رسمی کشور نمی باشند.

 

 علت م ارزه با قاچاق دارو
 

حفظ سالمت فرد و اجتماع که مهمترین دلیل مبدارزه بدا      -1

 قاچاق دارو می باشد.

 زیان های مالی برای اجتماع -0

مبارزه با تقلب در تولید و عرضه داروها، ملزومات پزشکی،  -3

 مکمل های خوراکی و ... با قیمت های کمتر در بازار
 

 

 دستور کار وزارت بهداشت برای ملابله با قاچاق دارو
 

تفکیک کاالها و داروهای اصلی از نوع تقلبی بدا ایدجداد       -1

برچسب رهگیری با استفاده از نرم افزاری که قابلیت نصب بر 

روی تلفن همراه را دارد و با وارد کردن کد کاال در نرم افدزار  

 می توان به اصلی یا تقلبی بودن کاال پی برد.

کنترل مرزها و محموله ها و وسایل نقلیه و برخورد شدید با  -0

 متخلفان

 نظارت بر داروخانه ها و شرکت های تولید و پخش -3

 افزایش آگاهی عموم و آموزش به مردم -9

تشکیل شرکت های وارداتی فوریتی برای رفع کمبودهدای   -6

 دارو از طریق تامین سریع دارو از منابع معتبر


