
 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

تجویز و 

مصرف منطقی 

 داروها
 

های مختلف اجتماعی      گیری شبکه   با شکل 

نظیر تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و همچنین      

ای، بسیاری از محصوالت       تبلیغات ماهواره 

پزشکی و دارویی فاقد مجوز قانونی و             

استاندارد الزم توسط افراد، شرکت ها و وب         

شوند   های غیرمجاز خرید و فروش می        سایت

که به دلیل نداشتن مجوز، نظارتی بر تولید و          

یا واردات آنها وجود ندارد و بدیهی است که          

توان از کیفیت و ایمنی آنها اطمینان            نمی

 حاصل کرد.

اساسًا تبلیغات دارو و مکمل در رسانه های          

عمومی غیرمجاز بوده و باید با توجه به شرایط    

و بیمار و توسط پزشک متخصص تجویز شوند        

در برخی موارد درمان عوارض ناشی از مصرف        

  خودسرانه این فرآورده ها بسیار دشوار است.

 تبلیغات اینترنتی و ماهواره ای

شهروندان در صورت اطالع از هرگونه          

توانند   فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می     

مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به            

بخش     www.cyberpolice.ir آدرس

کارشناسان   .نمایندتماس با ما گزارش        

ساعته به عنوان     ۴۲پلیس فتا نیز بصورت     

های سایبری آماده پاسخگویی      مرکز فوریت 

 .به سواالت مخاطبان می باشند

 تهیه شده در:  

واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاگاه وگ گو                
 پزشکی ایران

 06نشانی: تهران ، میدان آرژانتین، خیابان الوند ، پالک 

 821و  887داخ ی    88997888شماره ت فن : 

 WWW.Fdo.iums.ac.irپایااه اینترنتی:

دکتر محمد هاشمی دبیر انجمن پیشگیری از       

چاقی با اشاره به پژوهش های انجام شده در         

پژوهشکده غدد دانشگاه شهید بهشششتشی،        

بیان می کنند که داروهای مدعی الغری بشه         

دلیل داشتن هورمون تیروکسین و ایشجشاد         

به صورت مصنوعی بشاعش        پرکاری تیروئید 

شوند. برخی از این داروها حشاوی          الغری می 

نوعی مخدر به نام گرد فرشته است که باع          

ششود. ایشن داروهشای           فرد می  اشتهایی  بی

غیرمجاز شاید در کوتاه مدت باع  الغشری         

شوند اما بعد از مدتی وزن فرد حتی ممکشن          

 است بیشتر از قبل هم بشود.

نتایج تکان دهنده پژوهش ها 

 روی داروهای مدعی الغری

 خرید و فروش دارو در فضای مجازی 

 جرم است .

فروش هرگونه داروی مجاز و غیر مجاز در           

فضای مجازی به علت مقوله مهم دارو و            

 باشد. سالمت افراد ممنوع و غیرقانونی می

 هیچگونه دارویی   داروخانه های اینترنتی  در  

فروش اینترنتی  ”  به فروش نمی رسد و تنها        

مانند “  غیرداروییهای سالمت        فرآورده

های   کاالهای آرایشی و بهداشتی، مکمل       

ای، شیرخشک، گیاهان دارویی به          تغذیه

های   صورت فرآوری نشده، دمنوش، فرآورده     

طبیعی و سنتی حاوی گیاهان دارویی و           

ملزومات مصرفی پزشکی دارای مجوز از          

 سازمان غذا و دارو مجاز می باشد.

https://namnak.com/تعادل-تیروئید.p37790
https://namnak.com/درمان-بی-اشتهایی.p28071


دارو ، یکی از حلقه های 

 زنجیره درمان

متخصصین علوم پزشکی بر این باورند        

که مصرف درست و اصولی دارو در            

بسیاری از موارد به بهبود بیماری می          

انجامد. اما پیشرفتهای علمی و صنعتی       

در زمینه پزشکی و داروسازی امکان         

دسترسی به انواع داروها را فراهم آورده       

که چنانچه این دسترسی با مصرف بی         

رویه همراه باشد، باع  بروز مشکالت        

 بسیاری می گردد.

داروخانه، تنها محل 

 عرضه و توزیع دارو 

 طبق مقررات دارویی کشور:

* تنها جایی که می تواند اقدام به نگهداری،         

ها   عرضه و توزیع دارو بنماید، داروخانه        

  .هستند

* خرید هرگونه محصوالت دارویی و        

مکمل می بایست تنها از طریق            

ها و زیر نظر داروساز انجام          داروخانه

 گیرد .

زیرا داروخانه، داروها و مکمل ها را از منابع          

معتبر دارای مجوز تولید یا واردات از سازمان        

غذا و دارو تهیه می کنند و مصرف کنندگان          

این فرآورده ها می توانند با بررسی برچسب         

اصالت مندرج بر روی آن ها از سالمت             

 محصول خریداری شده یقین حاصل کنند.

داروساز به عنوان مسئول فنی داروخانه،      

در دسترس ترین عضو تیشم خشدمشات          

 سالمت برای مراجعه بیماران می باشد.

مسئول فنی داروخانه 

 چرا حضور مسئول فنیکیست؟ و 

وظیفه دارد در هنگام      دکتر داروساز 

تحویل دارو و فرآورده های سالمت،       

اطالعات الزم را به طور کامل به بیمار        

همچنین کلیه امور     انتقال دهد.     

مربوط به خرید دارو از مراکز مجاز و         

استاندارد، نگهداری و انبارش صحیح     

داروها و فرآورده های سالمت، کنترل      

تاریخ تولید و انقضای دارو، بررسی        

نسخ پزشکان و دستورات دارویی،       

ارائه مشاوره درخصوص تداخالت       

دارویی و عوارض جانبی داروها بر         

عهده مسئول فنی بوده و بروز           

زمینه را مدنظر   هرگونه مشکل در این    

 قرار می دهد.

بدین ترتیب قطعًا نقش و جایگاه         

خدمات داروسازان به عنوان یکی از       

ارکان اصلی زنجیره درمان بیماران،      

 بی بدیل است. 

برای انتقال محصوالت پزشکی و دارویی،      

وجود زنجیره انتقال امری مهم و ضروری       

ای از      باشد که همواره مشجشمشوعشه         می

فرآیندها بر تولید، واردات، نشگشهشداری،        

توزیع و عرضه دارو جهت ایشمشنشی و            

تضمین سالمت و کیفیت آن در کشورهشا        

 حاکم است. 

چنانچه دارو به نحو علمی و اصولی تولید، 

نگهداری، توزیع و به فروش رسشانشیشده         

های   نشود، نه تنها در دستیابی به شاخص      

کمی و کیفی سالمت جامشعشه تشا شیشر            

تواند سبشب     گذارد، بلکه می    نامطلوب می 

های جشدی و        بروز اختالالت و گرفتاری   

در جامعه، محروم ماندن از          تهدیدکننده

قوانین حاکم بر عرضه مکمل و دارو 

 در فضای مجازی


