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 اشاره
هتای   فساد به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده استت  گستتردگی فعالیتت    که درحالیامروزه 

ای از فستاد را در ایتن بختش فتراه       هتای گونتاگون و گتاه پیهیتده       زمینته های سالمت مراقبتحوزه 

دلیل ارتبتا  آن بتا ستالمت جستمی و      اما بحث از فساد در بخش سالمت و داروسازی به. تآورده اس

دلیتل فستاد در    روزه در سراسر جهان افراد زیتادی بته   همه .کند ها اهمیت مضاعفی پیدا می روحی انسان

پتذیر را   هتای آستیب   این امر به شکلی نامتناسب  گتروه . دهند بخش سالمت  جان خود را از دست می

از دانش  پول و ارتباطات مناسب برای دسترسی به مراقبتت یتا محصتوالت آن برختوردار نیستتند        که

کوچت  در راستتای    تواند گامی های مختلف این پدیده می جنبه روشنگری. دهد تحت تأثیر قرار می

دهتد    پیرامون فساد حوزه ستالمت را افتزایش متی     موضوعی که حساسیت. اصالح وضع موجود باشد

حتق   و این خواستته کتامالب بته   دارند ویژه پزشکان  به ر باالیی است که جامعه  از شاغلین این بخشانتظا

 شود تا افکتار عمتومی قترار گترفتن مستالل متالی در       سبب می "جان انسان"بحث   میان این در. است

جتان  توانتد معاملته بتر ستر      هتی  تفستیر و توجیته متالی نمتی      .نظام سالمت را برنتابد های اولویت رأس

توانتد فراینتد توستعه پایتدار را کته متکتی بتر         در آن متی  انگاری سهل ؛ هرگونهها را تطهیر نماید انسان

 .سازدمتأثر  خطرناکینیروی انسانی سال  و متفکر است  به طرز 

تتوجهی از بودجته ستالمت در ستطا جهتانی را بته ختود         هتای بختش داروستازی مقتدار قابتل      هزینه

های فستاد در بختش داروستازی ضترورت دارد موضتوعات       بهتر آسیببرای فه  . دهد اختصاص می

فستاد در بختش     پتژوهش حاضتر  . گذاری کالن در آن مورد تحلیتل قترار گیترد    ساختاری و سیاست

ویژه فساد در مراحتل مختلتف زنجیتره ارزشتی داروستازی یعنتی از زمتان آغتاز مرحلته           داروسازی به

ه تتتا توزیتتع آن در مراکتتز مراقبتتت ستتالمت را  تحقیتتق و توستتعه یتت  دارو بتتر روی میتتز آزمایشتتگا 

های عمتده در ایتن زمینته و ارالته راهکارهتای       دهد و درنهایت به شناسایی چالش موردبررسی قرار می

 .پردازد ها می مختلف برای رفع آن

از آنجایی در کشور ما مطالعات اندکی در حوزه فساد در بخش داروسازی صورت گرفته استت امیتد   

ربط توجه بیشتتری   رو و سایر انتشارات مرتبط با این موضوع  مسئوالن ذیپژوهش پیش است با انتشار

 .به این مسئله بسیار ضروری و تأثیرگذار داشته باشند

 های سالمت اداری و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش
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 مقدمه

انی مطترح  تترین صتنایع جهت    تترین و عظتی    عنوان یکی از کلیدی امروزه صنعت داروسازی به

تولیتد ناختالد داخلتی تمتام      دالرمیلیتارد   71777مبلت    از 5733 ستال در  کهصورتی  بهبوده

تولیتد ناختالد داخلتی را بته ختود       درصتدی از  3 3کشورهای جهتان  مصترد دارو سته     

کته نقتش مهمتی در     راهبتردی عنتوان یکتی از صتنایع     صتنعت دارو بته  . اختصاص داده است

کند همواره موردتوجته اقتصتاددانان و دولتمتردان بتوده استت       می و امنیت جامعه ایفا سالمت

یتافتگی کشتورها    منزله یکتی از معیارهتای مهت  توستعه     صنعتی به ایندر اختیار داشتن چنانکه 

بتوده   دالرمیلیتارد   3777ارزش بازار داروی جهتان در حتدود    5733در سال  .رود می شمار به

درصتد مربتو  بته     51یافتته    ه کشتورهای توستعه  درصد از آن متعلق ب 71است که در حدود 

درصتد نیتز بته ستایر      31درنهایتت   و (...نظیر چین  هند  برزیل  روسیه و) کشورهای نوظهور

 .اشتدکشورها تعلق 

های فزاینده صنعت دارو  این صنعت را بته صتنعتی ستودآور بترای صتاحبان آن و       سودجویی

تنهتا بیمتاران بلکته     صتاحبان ایتن صتنعت نته    . صنعتی پرمخاطره برای جامعه مبدل ساخته است

شتکل  مشتتریان بیشتتر و درنتیجته      به ایتن اند تا  مردم سال  را نیز هدد تبلیغات خود قرار داده

نمایتد  همراهتی بختش     ها را در این روند کم  متی  آنهه آن. سود بیشتری عاید خود سازند

 .استها  ها و دولت توجهی از جامعه پزشکان  رسانه قابل

هتا   ها و موضوعات ساختاری مشابهی دارند کته آن  های دارو و سالمت  سیاست دو بخشهر 

هر دو بخش به نحو مستاوی بته ستاختارهای حکمرانتی     . کند پذیر می را در مقابل فساد آسیب

نفعان و ستطا بتاالی احتیتا  در     بخشی به تعارض منافع متعدد  ذیقوی برای نظارت و توازن

گتذاران در شناستایی    انتد  بته سیاستت    ها کجا نهفتته  فه  اینکه آسیب .گیری نیاز دارند تصمی 

دار در هر دو بخش کم  خواهد کرد تتا بتر روی تحقیتق و متداخالت     های ارجحیت حوزه

 .متمرکز شده و احتمال فساد را کاهش دهند
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شتود در معترض    عنوان بخش فرعی آن شناخته می در درون بخش سالمت  داروسازی که به

دهتد چطتور    های زیادی در سطا جهان وجود دارد که نشان می نمونه. ری قرار داردفساد بیشت

انتتدازد؛ اعتت  از اینکتته   را بتته خطتتر متتی  3فستتاد در بختتش دارو  برآینتتدهای ستتالمت م بتتت 

های داروسازی به دکترها رشوه دهند تا داروهایش را بدون نیازهای بهداشتتی تجتویز    شرکت

اه ورود داروهتای غیراستتاندارد بته سیستت  توزیتع را همتوار       نماید و یا اینکه کارمند دولتت ر 

 .شده و سالمت بیماران را به خطر اندازد تواند باعث اتالد منابع عمومی  کند  می

تواند در سراسر بخش سالمت رخ دهد و تتأثیرات منفتی بتر ختدمات و برآینتدهای       فساد می

متومی و اختذ پورستانت در    اختتالس از بودجته ستالمت ع   . سالمت از خود بر جای بگتذارد 

نوبه ختود   این امر به. شود در کاالها و خدمات منجر می اضافه پرداختفرایند تدارکات به 

فساد باعتث  . تواند توانایی کشور برای تأمین پوشش سالمت فراگیر را با تهدید مواجه کند می

بهداشتتی را بتا    های شود و تأمین امکانات مربو  به مراقبت انحراد منابع از بخش عمومی می

ای که به همان اندازه اهمیتت دارد ایتن استت کته فستاد  اعتمتاد        مسئله. کند مشکل مواجه می

هتای ستالمت بته رعایتت      ها و خدمات عمومی  تمایتل متخصصتان مراقبتت    عمومی به دولت

ها و هشدارهای دولتی و تمایل بیماران به استفاده از خدمات سالمت را تضتعیف   دستورالعمل

 وکودکتان   ریت وم مترگ   هتا  یمتار یبتأثیر منفی چشمگیر بر میزان ابتال به  لیدل بهساد ف. کند می

خالصته    .را در پتی داشتته باشتد    حک  مرگ و زندگی تواند یمالمت س یها نهیهزو  نوزادان

کالم اینکه مبارزه با فساد در بخش سالمت برای دستیابی به توسعه انسانی و اقتصتادی حیتاتی   

 .شود قلمداد می

 177معتادل   –درصد هزینه سالمت جهتانی ستاالنه    7کند  هایی که برآورد می رغ  گزارش به

های صورت گرفتته بترای    رود  تالش دلیل فساد و انحرافات از بین می به -میلیارد دالر آمریکا

. گیری مقیاس مشکل و اراله پاسخ به شکل مؤثر هنتوز انتدو و دور از دستترس استت     اندازه
                                                           

داری و احترام به  ای از سالمت که ناظر بر بدن سالم، روابط شخصی مناسب، احساس هدف جنبه -  

 .استخود 
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گتذاری   عنتوان دو حتوزه سیاستت    فستاد و ستالمت اغلتب بته    ها این است کته   یکی از چالش

انجامد بلکته   ازحد پیهیدگی فساد می سازی بیش تنها به ساده این امر نه. شود عمومی تصور می

های ناشتی از   های بخش سالمت در برابر فساد و ناکارآمدی پذیری باعث عدم توجه به آسیب

 .شود آن می

در ستال   اهداف توسعهه پادعدار  با اتخاذ  که آینده سال 33دستور کار توسعه جهانی برای 

اتخاذ ی  رهیافت جامع برای بهبود برآینتدهای توستعه ازجملته     رب  تدوین گردید 5733پایه 

هتای  ویتژه بعتد از شکستت نظتام     تمرکز مجدد بر تقویت نظام سالمت به. سالمت تأکید دارد

 ابوالهای سالمت عمومی همانند بیماری واگیتر   رانسالمت کشورهایی که شدیداب متأثر از بح

بهبود حکمرانی جهتت بته   . در غرب آفریقا بودند  نشانگر بخشی از این تغییر در اندیشه است

های سالمت برای کسب موفقیت در این حوزه ضروری بته نظتر    حداقل رساندن فسادِ مراقبت

 .رسد می

هتای مبتارزه بتا فستاد در      ت از تتالش برای حمایاهداف توسهه پاددار  3763هدد شماره 

هتدد فتوق کته خواهتان کتاهش اساستی فستاد و         .شود سطا جهانی با اهمیت محسوب می

جمعی ایتن موضتوع استت کته      باشد  بیانگر تصدیق دسته خواری در همه اَشکال آن می رشوه

کته فستاد   کننتد   رهبران جهانی قویاب اذعتان متی  . فساد تأثیر منفی بر جامعه و توسعه در پی دارد

  فستاد را  جیم دونع  یعیم  برای م ال رلیس بان  جهانی  . ی  موضوع اضطراری است

معرفی کرد و دبیر کل سابق سازمان ملتل تأکیتد کترد     "دشمن همگانی شماره ی  "عنوان  به

دپارتمعا  توسعهه    5737در ستال  . که فساد تهدیدی علیه دمکراسی  توسعه و ثبات استت 

مقابلته بتا فستاد در بختش ستالمت بترای دستتیابی بته         "شتد کته    متتذکر  الملل بردتانیا بین

 ."شود برآیندهای سالمتی بهتر ضروری قلمداد می

هتای بختش دارویتی سته  چشتمگیری از بودجته ستالمت در ستطا جهتانی را شتامل            هزینه

ستازمان   هتای ستالمت در کشتورهای عضتو     پنج  از کل بودجته مراقبتت   تقریباب ی . شود می
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ایتن عتدد ممکتن استت ستیر      . شتود  های اقتصادی برای داروهتا هزینته متی    توسعه و همکاری

های جهتانی کتل بترای داروهتا طتی پتن         شود هزینه بینی می صعودی داشته باشد چراکه پیش

تریلیتون دالر   1/3درصد افزایش یابد و مجموعاب بته   1-7  ساالنه نرخ مریبسال بعدی به 

 .بال  گردد 5738آمریکا در سال 

های داروها یکتی از ده منبتع عمتده ناکارآمتدی در      جهانی  هزینه ازمان بهداشتطبق گزارش س

های غیرضروری برای داروها  نفوذ داروهای غیراستتاندارد و تقلبتی    هزینه. سیست  بهداشت است

طور ناخواستته منجتر بته اتتالد منتابع       به سیست  سالمت و استفاده نادرست و غیر مؤثر دارویی به

 .صرفه الزم است به های باکیفیت و مقرون برای تأمین مراقبتشود که  ضروری می

. کننتده استت   های سالمت تعیین های دارویی مؤثر و کارآمد برای پایداری نظام بنابراین هزینه

هتای ستالمت    این امر ی  معضل برای اقتصادهای با درآمد پایین و متوستط استت کته نظتام    

ویتتژه فقیرتتترین و   درنتیجتته بیمتتاران بتته   تتتری دارنتتد   و تتتدارکات دولتتتیی پتتایین    ضتتعیف

هتای ختارج از تعهتد  فشتار مضتاعفی را       دلیل نرخ بسیار زیتاد هزینته   ها به پذیرترین آن آسیب

مبتارزه بتا     جهتانی  نهادهای جهانی همانند سازمان بهداشت جهانی و صندوق. کنند تحمل می

هتای   رستی بته مراقبتت   هتای ختود بترای بهبتود دست     ایدز  سل و ماالریا و بان  جهانی تتالش 

ستتالمت و برآینتتدهای ستتالمت از رهگتتذر تمرکتتز بتتر تتتأمین متتالی داروهتتا و کمتت  بتته     

هتا و موضتوعات    مشتی  مبتارزه بتا ختط   . انتد  سازی در بختش دارویتی را افتزایش داده    ظرفیت

گیتری از   شتوند بته پتیش    هتای فستاد در بختش دارو متی     ساختاری که باعث افتزایش آستیب  

وری کم  خواهد کرد و بته شتکل مطلتوبی برآینتدهای ستالمت      های دارویی غیرضر هزینه

 .برای همگان را بهبود خواهد بخشید

گتذاران  شناستایی و فهت      آمیز مبارزه بتا فستاد توستط سیاستت     برای اجرای اقدامات موفقیت

 در راستای پشتیبانی از این وظیفه  پژوهش حاضتر . های فساد در بخش دارو الزم است آسیب
                                                           

اسذت کذه بذا نسذبت      گذااری  سرمایهو  وکار کسببرای یک  ای ویژهنرخ رشد مرکب ساالنه اصطالح  .  

 .کند میتصاعد هندسی، میزان ثابتی برای بازگشت سرمایه در یک دوره زمانی تعیین 
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 3زنجیعره ارزشع   هتای   ی و موضوعات ستاختاری در برختی از فعالیتت   های کلید سیاست

ایتن تحلیتل   . دهد های مرتبطِ مبارزه با فساد را مورد شناسایی قرار می عالوه سیاست دارویی  به

های مبتارزه بتا فستاد در تمتامی زنجیتره ارزشتی داروستازی جهتت          دهد که سیاست نشان می

 .یت پاسخگویی بازیگران ضرورت داردگیری کلیدی و تقو شفافیت در نقا  تصمی 

هتتای مبتتارزه بتتا فستتاد در  ی ناشتتی از موضتتوعات ستتاختاری و سیاستتتچهتتار چتتالش عمتتده

 :های زنجیره ارزشی داروسازی به شرح زیر مورد شناسایی قرار گرفته است فعالیت

 های عینی و فه  فساد فقدان داده 

 چارچوب قانونی و نظارتیی ضعیف 

 ها ناروا از سوی شرکتنفوذ  احتمال اعمال 

 های مبارزه با فساد فقدان رهبریی متعهد به تالش 

ایتن امتر   . شتود  همهنین سه حوزه اقدام کلیدی برای کاهش فساد در بخش دارو بررستی متی  

کارگیری فناوری در تمامی زنجیتره ارزش و تضتمین    شامل رهبریی متعهد به مبارزه با فساد  به

هتای اقتدام استت کته      ها و تمرکتز بتر روی حتوزه    این چالش تنها با غلبه بر. پاسخگویی است

 .را برآورده سازد سالمت اهداف توسهه پاددارتواند  جامعه جهانی  بهتر می

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
صذور  زنجیذر گونذه     مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت به (Value Chain) زنجیره ارزش - 

 .گیرد تا به خلق ارزش منجر شود یانجام م
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 فساد در زنجیره ارزشی تولید دارو

 تحلیل موضوع زنجیره ارزشی

هتتای فستتاد در بختتش دارو ضتترورت دارد موضتتوعات ستتاختاری و  بتترای فهتت  بهتتتر آستتیب

زنجیره ارزشی داروسازی چتارچوبی بترای بررستی    . گذاری درون آن را تحلیل کنی  تسیاس

حرکتت یت  دارو از زمتان      زنجیتره ارزش . دهتد  مقیاس و تأثیر این موضوعات به دست می

های ستالمت را کته در آنجتا     توسعه آن بر روی میز آزمایشگاه تا توزیع آن در مراکز مراقبت

 .گیرد شود  در نظر می سالمت به بیماران تجویز می های دارو توسط متخصصان مراقبت

تحقیع    توسعههت تولیعدت ، عتت     های زنجیره ارزشی یعنتی مرحلته    شش نوع از فعالیت

هتای   که به دلیل عمومیت و تأثیر بر خطرات فساد از حتوزه  بازارداب ت تداریات   توزدع

 .شود  انتخاب گردیده است دارای ارجحیت باال قلمداد می

هتای مبتارزه بتا     ها و موضوعات ساختاری در بختش دارویتی  سیاستت    ه ارزیابی سیاستاز را

ها مبتنی بتر   بیشتر سیاست. گیرد ها مورد شناسایی و بحث قرار می فساد برای کاهش این آسیب

های حکمرانی خوب است که به حداقل رساندن فساد و افزایش کتارایی در بختش    کاربست

مرانتتی ختتوب وجتتود داشتتته باشتتد  اطالعتتات دربتتاره    وقتتتی حک. شتتود دارو مربتتو  متتی 

گیترد و مستتقیماب بترای افترادی کته      صورت آزاد در دسترس همگان قرار متی  گیری به تصمی 

شود؛ نهادهتای دولتتی  بختش خصوصتی و     یافتنی می تحت تأثیر این تصمیمات هستند دست

گیرنتد    هتا قترار متی    های جامعه مدنی در مقابل افرادی که تحت تتأثیر تصتمیمات آن   سازمان

 .تر است گیری قوی هستند و مشارکت جامعه مدنی در تصمی   مسئول

هتای   در بختش مراقبتت  . ها به نحوی به دنبال بهبود شفافیت و پاسخگویی هستند تمام سیاست

سالمت  شفافیت مستلزم در دسترس بودن عمتومی اطالعتات ماننتد بودجته بختش ستالمت        

کنتد تتا افتراد و نهادهتا از      پاسخگویی ایجتاب متی  . هاستهای عملکرد و قیمت دارو شاخد

 .شوند  جوابگو باشند تصمیمات یا اقدامات خود در مقابل کسانی که از آن اقدامات متأثر می
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 (اولین مرحله از زنجیره ارزشی)تحقیق و توسعه  -الف

مرحلته   فرایند تحقیق و توسعه اولین فعالیت زنجیره ارزش و شتامل مراحتل چندگانته ازجملته    

و  3بعالیی   هعا  آزمعاد  یعار  بالینی  سته مرحلته  تحقیقات ابتدایی  مرحله آزمایش پیش

نظتارت بتر    صورت کلی برای تولیتد داروهتای جدیتد و    جامعه به. باشد درخواست اختراع می

بته دلیتل ستطا بستیار     . ها بعد از ورود به بازار  وابسته به صنعت داروستازی استت   کارایی آن

های داروستازیی تحقیتق و توستعه       شرکتتحقی    توسههها در فرایند  ینهباالی خطر و هز

ی  از داروها را توسعه بخشند  امکتان جبتران    محور معموالب هنگام تصمی  درباره اینکه کدام

 .گیرند ها و سود آفرینی را در نظر می هزینه

وتور محترو ایتن   م  تحقیق و توسعه. داروسازی همواره نگاهی به آینده دارند صنعت نفعاال

هتا را صترد تحقیتق و     های پیشرو در صنعت بختش زیتادی از هزینته    و شرکت استصنعت 

هتا پیتدا    هایی که داروهای مناسبی برای آن با توجه به شمار بسیاری از بیماری. کنند میتوسعه 

نشده و الزام به کاهش اثرات جانبی داروهای فعلی  نگاه بته آینتده همتواره یکتی از الزامتات      

از  %37گتاه در برختی از داروهتا بتیش از     . وفقیت در صنعت داروسازی در جهان بوده استم

 .شود می پژوهی آیندههای پرداختی بابت آن دارو صرد تحقیق و توسعه و  هزینه

هتای   توان قلب صنعت داروسازی نامید؛ بخشی که عمتده هزینته   بخش تحقیق و توسعه را می

هتای   تترین و رو بته رشتدترین بختش     د و یکی از جتذاب شو آن از سوی داروسازان تأمین می

شتده   های فنتاوری  هزینته تمتام    برخالد پیشرفت که ییازآنجا. صنایع با فناوری پیشرفته است

 5731میلیتتارد دالر در ستتال  5متتیالدی بتته  77میلیتتون دالر در دهتته  577تولیتتد یتت  دارو از 

                                                           
هذای انسذانی انجذام     یکی از انواع مطالعا  پزشکی است کذه بذر روی جمعیذت    بالینی کارآزمایی -  

. هذای درمذانی جدیذد اسذت     های بالینی در مطالعه اثرا  داروها و شذیوه  کاربرد مهم کارآزمایی. شود می

شذود کذه اعالعذا      هذا انجذام مذی    بذر روی انسذان  هنگامی کار آزمایی بالینی برای یک فراورده دارویی 

مقامذا    تأییدیذه باشذد و   شذده  آوری جمذع ای از کیفیت این فراورده و ایمنی غیر بذالینی آن   کننده قانع

 .شود، کسب شده باشد بهداشتی یا کمیته اخالق پژوهشی در کشوری که این پژوهش در آن انجام می
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هتای   اتی بترای رهتایی از بتار هزینته    تتوان راه نجت   تحقیتق و توستعه را متی    است  افزایش یافته

رشد صنعت داروسازی نیز با وابستگی شدید به رونتد تحقیقتات بترای    . تحمیلی تولید دانست

هتای دارویتی جدیتد  اهمیتت      یافتن محصوالت جدید  توسعه تولیتد متواد اولیته و فترآورده    

وستعه بح تی   مریکا نیز تحقیق و تآدر صنایع داروسازی . تحقیق و توسعه را درو کرده است

میلیتارد   37 این کشور ساالنه رقمی معادل .است که بیش از همه به آن اهمیت داده شده است

عتالوه بتر   . کنتد  های تحقیق و توسعه و همهنین اهداد دارویی خود می دالر را صرد برنامه

هتای   ستال که در طتول   طوری کند   دولت نیز در توسعه این صنعت نقشی اساسی ایفا می  این

به توسعه  شیازپ شیمریکا از تحقیقات زیست پزشکی  توانسته بآهای دولت  ه  حمایتگذشت

نتوآوری در تولیتد و توستعه داروهتای     . و نوآوری صنعت داروسازی این کشور کم  کند

هتای   مریکتا و آزمتایش  آصنایع داروستازی  تحقیق و توسعه توان یکی از نتای   شیمیایی را می

هتای   تتوان گفتت بیشتتر داروهتای تولیتدی شترکت       متی . انستت بالینی بر انسان و حیوانتات د 

تر و فعال درزمینه تحقیق و توستعه   های کوچ  چندملیتی و بزرگ آمریکایی توسط شرکت

دستته درمتان بیمتاری     1بیشتر این داروها در  .است دارویی تالید شده و به مرحله تولید رسیده

هتای صتنعت داروستازی     میتان غتول  در . شتود  بندی متی  سرطان  دیابت و سالمت روان دسته

 5731میلیتون دالری در ستال    573میلیارد و  37با تولید  مریکا شرکت تولیدی گلید ساینسآ

بتا   جانسعو    جانسعو   ازآن  پتس . رتبه نخست جهتان را بته ختود اختصتاص داده استت     

ن را میلیون دالری در تولید دارو  رتبه دومین تولیدکننده داروی امریکتا و جهتا   311اختالد 

تتوان نمونته یکتی از داروستازان چنتدملیتی       جانستون را متی   وجانسون . از آن خود کرده بود

 377کشتور جهتان و بتا بتیش از      373شرکت تولیدی در  357آمریکایی دانست که در قالب 

تترین تولیدکننتده وستایل تشتخید      این داروساز آمریکتایی بتزرگ  . هزار کارمند فعال است

هتتای  هتتای بهداشتتتی و فتترآورده اروهتتای رنریتت   فتترآورده  دOTCپزشتتکی  داروهتتای 

هتا در فراینتد توستعه و     بدون نظتارت صتحیا از جانتب دولتت     .بیمارستانی در سطا دنیاست

تحقیق این خطر وجود دارد که ساختارهای مالیی موجود در فراینتد توستعه داروهتای جدیتد      
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های داروستازیی تحقیتق و    تزمان  در شرک ه . کسب سود را بر سالمت عمومی برتری دهند

های ناکافی برای نظارت بر فراینتد تحقیتق و توستعه وجتود داشتته       توسعه محور وقتی سیاست

ترکیتب  . هتای آلتوده بته فستاد شتود      باشد  ممکن است باعث ایجاد تعتارض منتافع و آستیب   

توانتد باعتث تستخیر نظتارتی و دیگتر       های مالی فاستد و خطترات فستاد چشتمگیر متی      انگیزه

بار گردد  مانند اینکه داروهایی روانه بازار شود که ناسال  و غیر اثربخشی بتوده   های زیان رویه

گرفتته در  بترای م تال مطالعتات صتورت    . و فایده درمانی کمتر یا هتی  فایتده درمتانی ندارنتد    

هتای اخیتر تعتداد داروهتای جدیتدی کته دارای        دهتد در ستال   کانادا  هلند و فرانسه نشان می

 .شده قبلی باشند  کاهش کلی داشته استمانی در قیاس با داروهای تالیدهای در مزیت

یافته به بازار  شرکت داروستازی بایتد اثربخشتی و ایمنتی      قبل از ورود داروهای جدیداب توسعه

. بته اثبتات رستاند    شعده تاعادف   آزمادش ییترلآن را برای نهادهای نظارتی از طریتق  

هتای تحقیتق و    بال ورود به بتازار جهتت جبتران هزینته    های داروسازی به دن ازآنجاکه شرکت

آزمتایی بتالینی  بته ایجتاد     هتای کتار   صتورت فقتدان نظتارت در انتشتار داده     توسعه هستند در

هتای کارآزمتایی    کتاری داده  انجامد که شرکت داروستازی انگیتزه دستت    تعارض منافعی می

کتاری شتود  اثترات پزشتکی      تهای کارآزمتایی بتالینی دست    وقتی داده. کند بالینی را پیدا می

شتده ستوگیری کنتد یتا     هتای م بتت اغتراق    های م بت ساختگی و یافته تواند به سمت یافته می

گتردد   الگوهای تجویزی نامناسبی متی  هب این امر منجر. اثرات منفی آن مخفی نگه داشته شود

یتی بترای   گیری درباره اینکه از چه دارو های سالمت برای تصمی  چرا که متخصصان مراقبت

 .های کارآزمایی بالینی متکی هستند درمان بیماران استفاده کنند به داده

ستایه نویستی شتامل انتشتار     . خطری برای کار آزمایی بالینی است 3همهنین رویه سایه نویسی

های آن بته است  محقتق بستیار معتبتر استت         های بالینی توسط صنعت و قالب کردن یافته داده

هتا را   سایه نویسی وجاهت و اعتبار یافته. ها در انتشار مقاله بیان شود آنآنکه دخالت واقعی  بی
                                                           

به معنی شخصی است که به اسم   (ghostwriter )انگلیسییا نویسنده در سایه به  نویس سایه -  

 .نویسد کس دیگری آثار او را می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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آشکارا ایتن  . سازد تا اعتبار خود را بهبود بخشند زمان محققان را قادر می دهد و ه  افزایش می

 .شود نتای  نادرستی منتشر شود مسئله سبب می

 

 مراحل بررس  ادمی  دار  - 

دهتد  ممکتن استت دارای     ثرات درمانی از ختود نشتان متی   طور که ا ی  ماده دارویی همان 

برای اطمینان از ایمنی کاربرد دارو در انسان ترکیبتات  . اثرات مخرب و سمی دیگری نیز باشد

 :با موفقیت بگذرند مرحله آزمون و بررسی 8باید از  شده شناسایی

 مرحله ا ل 

 5تتا   5در ایتن مرحلته کته    . استت دارو قبل از کاربرد بتالینی آن   بودن سَمیَت خطر بیآزمون  

اثرات دارو روی جانوران مختلتف و جنینتی جتانوران بتاردار بررستی       انجامد میسال به طول 

بترای کتاهش    ای رایانته  ستازی  نمونهکشت بافتی و  های شیوهشود از  امروزه سعی می. شود می

کننتده ایتن    یبینت  پتیش ارزش  ولتی   کاربرد جانوران آزمایشگاهی در این مرحله استفاده شود

بتالینی بته ازای هتر داروی موفتق     پتیش  آزمتون سَتمیَت  . هنتوز بستیار محتدود استت     ها روش

و ممکتن استت    دارد برمتی خترج   دالرمیلیتون   81طتور متوستط حتدود     به بازار به شده عرضه

هتا   اگر ماده دارویی در حیوانات و جنین آن. سال زمان ببرد 5تا  آمده دست به اطالعاتتحلیل 

 .شود ی نشان ندهد  وارد مرحله بعدی میاثر سول

 مرحله د م 

مرحله ارزیابی دارو در انسان است که طی آن سرنوشت دارو در بدن افراد ستال  داوطلتب و    

طتور   ستال بته   5این مرحله نیز ممکن است حتدود  . گیرد اثر بدن بر دارو مورد بررسی قرار می

ورد آزمون داروهتای جدیتد روی انستان    بیانجامد و معموالب به سبب وجود قوانین سخت در م

اگتر دارو در ایتن مرحلته نیتز بتا      . های خاصی مواجه استت  در کشورهای پیشرفته  با دشواری

 .یابد مشکل خاصی مواجه نشود  به مرحله سوم راه می
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 مرحله سوم 

د شتو  انجامد  دارو به تعداد معدودی از بیماران داده متی  سال به طول می 3تا  1این مرحله که  

که دارو در این مرحله نیتز نتتای     درصورتی. تا اثرات آن روی بیماری در انسان مشخد شود

مطلوبی به دست دهد  مجوز ورود به بازار را دریافت خواهد کترد و در ستطا وستیع عرضته     

 .گیرد پس دارو در بوته آزمون چهارم یا مرحله پس از فروش قرار می ازاین. شود می

 مرحله چهارم 

های مختلف جمعیتتی در برابتر دارو متورد ارزیتابی      العمل نژادها و گروه رحله عکسدر این م

ای آن  گیرد و متخصصان پزشکی در سراسر دنیا در صورت مشاهده هرگونته عارضته   قرار می

در صتورت مضتر تشتخید داده شتدن دارو      . دهند را به سازمان بهداشت جهانی گزارش می

ستاله از بتین    بتر ایتن استاس همته    . کننتد  آوری متی  جمع سرعت آن را از سطا بازار داروی به

هتا بته    باشند  در هر مرحلته تعتداد زیتادی از آن    ترکیبات مختلفی که دارای اثرات درمانی می

. ماننتد  شوند و از ادامه مرحله بعدی تحقیتق بتازمی   مختلف از گردونه پژوهش خارج می دلیل

ها پس از توزیع وستیع  از فهرستت    نهمهنین داروهای بسیاری با مشخد شدن اثرات سوء آ

. هستتند  شدن شوند و داروهای متعددی نیز همواره در شرد حذد داروهای رای  حذد می

اشاره کرد که بته دلیتل عتوارض ختونی      نوارلژدنیا  ددپیر  توان به داروی  برای م ال می

عرضته هتر    شتود کته بترای    تخمین زده متی  ترتیب این به. شدید  امروزه دیگر کاربردی ندارد

شتوند و   داروی جدید به بازار حدود پتن  تتا ده هتزار مولکتول جدیتد ستاخته و بررستی متی        

 .گردد میصرد  دالرمیلیون  583بر  بال  ای هزینه

 

 دار ها ناخواسته ا،رات   جان   عوارض -2

 ستخت  قتوانین  و دارویتی  متواد  کتاربرد  ایمنتی  بررسی موشکافانه و متعدد مراحل وجود با

 برختی . نیستند ناخواسته اثرات از عاری داروها گسترده  و توزیع تولید برای وزمج دریافت

 شتده  شتناخته  اثترات  تشدید و از گسترش ناشی دارند کمتری خطرات که عوارض این از
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 دارو کته  زمتانی  تتا  استت  ممکتن  دیگتر  گتروه  ولی هستند بینی پیش قابل و باشند می دارو

 ایتن . نشتوند  شناستایی  استت   نگردیده داروی بازار وارد طوالنی مدت به و گسترده طور به

 برختی .دارد اهمیتت  پزش  برای ها آن از آگاهی بنابراین و تر اند اثرات خطرناو از گروه

 بته  کته  نیتز  دیگتر  برختی  و دارنتد  )زا حساستیت ( آلرریت    جنبه گروه این های واکنش از

 .باشند می وراثتی های ریشه دارای هستند موسوم ایدیوسنکراتی  واکنش

 

 ها  یار آزماد  بالیی  شفافیت در داده -3

های بتالینی  اعمتال مجتازات    شفافیت و دسترسی به اطالعات از طریق ثبت الزامی کارآزمایی

برای عدم ثبت نتای  یا اراله اطالعات کارآزمایی بالینی و انتشتار نتتای  م بتت و منفتی عمومتاب      

نهادهتا و مقامتات   . گیرد فساد مورد بحث قرار می عنوان ابزارهای مفیدی برای جلوگیری از به

هتای داروستازیی    عنتوان استت نای برجستته  شترکت     به آژانس دار د  ار پاعمومی غیر از 

ایتن مستئله امکتان    . های خام خود نکردند تحقیق و توسعه محور را ملزم به انتشار عمومی داده

هتای   اساس قوانین و مقتررات  داده  بر. سازد شده را غیرممکن می آزمایی نتای  گزارشراستی

های داروسازی امکتان   شود که به شرکت کارآزمایی بالینی اطالعات اختصاصی محسوب می

 .سازد سازی آن از حوزه عمومی را فراه  می پنهان

هتای بتالینی   المللی درباره شفافیت در فرایند تحقیق و توستعه بتر ثبتت کارآزمتایی     مباحث بین

های داروسازیی تحقیق و توسعه محتور ملتزم بته     ری از کشورها شرکتدر بسیا. متمرکز است

برای م تال در کانتادا هتی     . نیستند شده تاادف آزمادش ییترل انتشار اطالعات پیرامون

هتتا در هتتای بتتالینی وجتتود نتتدارد مگتتر اینکتته کارآزمتتایی  الزامتتی بتترای ثبتتت کارآزمتتایی 

 .متحده مورد استفاده قرار گیرد ایاالت

ترین منبع راهنمتای اخالقتی بترای تحقیقتات زیستت       شده شناخته"حاوی  هلسییک  اعالمیه

اصتالح شتد  ثبتت     5778بته تصتویب رستید و در     3571این اعالمیه کته در  . "پزشکی است

کتارگیری و علنتی کتردن همته نتتای  را       هتا را قبتل از بته    هرگونه مطالعه بالینی دربتاره انستان  
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. هاستت  توجهی به این دستورالعمل باعث نگرانی است  بیحال  آنهه  بااین. سازد ضروری می

متحده الزام بته استتفاده از اعالمیته هلستینکی را ملغتی       برای م ال سازمان غذا و داروی ایاالت

ییفععرانس جهععان   مصتتوب  اسععتاندارها  بععالیی  حکمرانعع  خععو  نمتتود و 

 .کرد را الزامی ساز  هماهی 

توستط   5737هتای کتار کارآزمتایی در ستال      داده ترین قانون برای علنی کتردن  گیرانه سخت

هتای   افشتای عمتومی گتزارش    مقررات یار آزمعاد  بعالیی ت  . اتحادیه اروپا مصوب شد

ایتن اطالعتات بایتد در    . ستازد  مطالعه بالینی ظرد ی  سال بعتد از اتمتام آن را اجبتاری متی    

هنتین ایتن   هم. دسترس محققان بتوده و حتتی بترای دانلتود در دستترس همگتان قترار گیترد        

های عمومی شامل فهرستی از همه کارآزمایی بتالینی در حتال اجترا     مقررات ایجاد پایگاه داده

های کامتل بترای مراقبتت از ستالمت مطالعتات و بته حتداقل رستاندن          و در کنار آن پروتکل

چنینی با استتقبال روبترو شتده و     تحوالت این. سازد سوگیری در گزارش دهی را ضروری می

 .تر را به نمایش می گذارد گیرانه ی مقررات سختامکان اجرا

هتای   دهتد کته شترکت    هتای بتالینی نشتان متی    کارآزمتایی ، ت  دفاترافزون بر این  تحلیتل  

دهنتد و یتا    ای تشتکیل نمتی   ها پرونده موقع برای داده کنند  به داروسازی از الزامات تخلف می

یکنتواختی و پاستخگویی    بترای تضتمین   . کننتد صورت نتاقد بته ایتن کتار مبتادرت متی       به

هایی که از اراله اطالعتات الزامتی طبتق قتانون بته ایتن        های سختی باید برای شرکت مجازات

هتای شتفافیت در    همهنتین پیشتنهاد شتده تتا سیاستت     . کنند  اعمال گردد دفاتر خودداری می

بتا   ها مخصوصاب در کشورهایی منظور تضمین یکنواختی در علنی کردن داده المللی به سطا بین

های نظارتی مناسب برای نظارت بر رعایت استتانداردها هستتند  بته    درآمد پایین که فاقد نظام

جهانی این پیشنهاد را تالید کرد و آشکارا خواهتان علنتی    سازمان بهداشت. اجرا گذاشته شود

 .شدن همه نتای  کار آزمایی بالینی چه در گذشته و چه در حال حاضر شد

 

 



 10       فساد در زنجیره تولید دارو                                                                                                    

 ها  پزشک  ها  دار ساز  بر پژ هش ودآ ر  شریتتأ،یر س چگونگ  -4

اتفتاق تحقیقتات دارویتی توستط      های پایانی دهه هفتاد میالدی  قریب بته  که تا سال درحالی  

ایتن شترایط کتامالب وارونته شتده استت؛ چراکته ابتر          نت  یا گرفت  اما هت   ها انجام می دولت

نماینتد    ی جدیتد هزینته متی   های داروسازی که میلیاردها دالر بترای ستاخت داروهتا    شرکت

ای  ها  حذد پتاره  کاری در داده های ممکن نظیر دست کنند با استفاده از همه روش تالش می

کاری آماری و همهنین پرداخت رشوه  عملکترد بهتتری را بترای داروی     از اطالعات  دست

هتا در   دولتت  نقش مؤثرتر از سوی رو ایفای ازاین. دخود  نسبت به داروهای مشابه  تبلی  نماین

 .رسد ضروری به نظر میاین بخش 

رورنتال پزشتکی   )چهارم مطالتب کلینیکتی منتشرشتده در سته نشتریه معتبتر پزشتکی دنیتا          سه

گتذاری تجتاری    این  با سرمایه ه ( نیوانگلند  رورنال جامعه پزشکان آمریکا و نشریه النست

در جهت بهبود سالمت ما کته   دانش پزشکی ما نه  بدین ترتیب . گیرند ها انجام می ابر شرکت

 .نماید های داروسازی رشد می ابر شرکتبرای در راستای سودآوری بیشتر 

هتا و   متیالدی اک تر پتژوهش    3587پتیش از ستال   . البته اوضاع همواره بدین گونه نبوده استت 

پتتذیرفت و اک تتر پژوهشتتگران  مطالعتتات پزشتتکی بتتا استتتفاده از منتتابع دولتتتی صتتورت متتی  

کردنتتد؛ امتتا امتتروزه  اک ریتتت  ت صتتنعت از تحقیقاتشتتان را کتتامالب رد متتیدانشتتگاهی  حمایتت

هرچنتد بته دلیتل    . گیترد  ها صورت متی  ای از این تحقیقات با حمایت مالی ابر شرکت گسترده

هتای ایتن تحقیقتات     هتای زیتادی در یافتته    کتاری  سودآوری باالی این بختش  شتاهد دستت   

 .ای  بوده

هتای اهتدایی    ده کته اک تر نشتریات معتبتر نیتز بته پتول       امروزه ایتن مطلتب کتامالب پذیرفتته شت     

هتا تنهتا بته خریتد صتفحات ایتن نشتریات         این شرکت. های داروسازی وابسته هستند شرکت

  ستردبیر  هعارتو   ردچعارد بر استاس گفتته آقتای    . کنند جهت چاپ تبلیغاتشان بسنده نمی

مبال  زیادی را  ان به پزشکانهمسو با منافع داروهایش ها برای انتشار مقاالتِ آن  النستنشریه 

 .پردازند می
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هتا بتا    آن  هتا بته دلیتل همستویی بتا تولیتدات حامیتان متالی         البته بسیاری از مقاالت این رورنال

ژ رنعال جامهعه پزشعکا     در  افتهیی  گزارش انتشار. رو بوده است تحریف و تغییر روبه

هتای داروستازی  بتا     تابتر شترک   تیت داد کته تحقیقتات کلینیکتی موردحما    نشان می آمردکا

ای همستو بتا    هتا  بته نتیجته    احتمال سه برابر  در مقایسه با تحقیقات کلینیکی فاقد این حمایتت 

کننده  حاکی از آن هستتند کته بترخالد     این نتای  نگران .گردند توصیه این داروها منجر می

دار  ی جهتت   بتیش از هتر چیتز  دانشت    دانند یدلیل محور م را دانش پزشکی کهدکترها  اعتقاد

 .طرد است نه دانشی بی

گتردد؛   امروزه نیاز به حفاظت از انسجام دانش پزشکی بیش از هر زمان دیگری احستاس متی  

 کننتده  یهتا و استاتید بررست    ایتن رورنتال  . اما سیست  کنونی حاک  مطمئناب جوابگو نخواهد بتود 

گردد بته   تعیین می های داروسازی مقاالتشان باید در چارچوبی نامریی که از سوی ابر شرکت

کننتدگان ایتن مقتاالت      این   ستردبیران و بررستی   ه . نظر بپردازند تحقیق و بررسی و اعالم

هتای متالی ابتر     بتا حمایتت  هستتند کته    شتده  یآور هتای جمتع   فاقد دسترسی نامحدود بته داده 

بسیاری از پژوهشگران متورد حمایتت متالی ابتر      .استهای داروسازی صورت گرفته  شرکت

توستط ایتن ابتر     شتده  یآور هتای جمتع   تواننتد بته همته داده    ای داروسازی هت  نمتی  ه شرکت

 .ها دسترسی داشته باشند شرکت

هتای اولیته عرضته آن     در سال  دوادکس ادکساصطالح علمی داروی  های به شاید موفقیت

کته  مشابه پیشین را باید بهترین م ال این روابط پنهانی دانستت؛ چرا  یبرابر داروها 37به قیمتی 

تواند به بتروز حمتالت قلبتی     های بعدی نشان داد این دارو بسیار خطرناو بوده و می پژوهش

 .در بیماران فاقد هرگونه سابقه این بیماری منجر گردد

هتای ختود را از    که این نشریات سیاست است دهد زمان آن فرا رسیده دالیل موجود نشان می

آنتان بایتد استتانداردهای جدیتدی را تتدوین      . ندهای دارویی تغییر ده مبنای اعتماد به تراست

شتده   هتای پژوهشتی ارالته    های مستقل و دقت و جامعیتت گتزارش   کنند که بر مبنای ارزیابی

هتای آمتاری و پزشتکی متخصتد بتوده و از       این ارزیابتان علمتی بایتد در حتوزه    . عمل کنند
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هتای   ای بته داده  زادانته دسترسی آ  تیهرگونه منافع مشترو در این بخش  مبرا باشند و درنها

 .شده داشته باشند اراله

هایی را ندارند؛ اما فقدان  توانایی مالی انجام چنین پژوهش که درستی معتقدند ها به این رورنال

متردم  . هتای زیتادی را بتر جتای خواهتد گذاشتت       ه  هزینه ها تیبینش صحیا نسبت به واقع

نماینتد و عمتالب    می منیا ریی نامطمئن و غساله میلیاردها دالر صرد خرید داروها آمریکا همه

گتذاری در بختش کنتترل کیفیتت      سترمایه  برایتا زمانی که راهی . دهند پول خود را هدر می

هتای پزشتکی همهنتان انباشتته      های مراقبت   هزینهوجود نداشته باشدشده های منتشر پژوهش

 .رو خواهد شد بیش از گذشته با آسیب روبه افرادشود و سالمت  می

 

 ها  بالیی  دار ها فرد کار  در آزمو  -5

های ناشی از مصترد داروهتای تجتاری کته بته افتزایش        افزایش گسترده مسمومیت و آسیب

شتود  پزشتکی متدرن را بتا      ها هزار بیمار دیگر منجر می ساالنه هزاران بیمار و بستری شدن ده

 .های جدی روبرو نموده است چالش

میلیتون   ی  3578متحده تنها در سال  ازمان غذا و دارو ایاالتبر اساس آمار منتشره از سوی س

هتای ایتن    پانصد هزار آمریکایی به دلیل مصرد داروهای تجویزشتده بته آنتان در بیمارستتان    

درصد کتل بیمتاران    17اند که حدود  همهنین منابع پزشکی اعالم نموده. کشور بستری شدند

یکتی  . شتوند  ها دچار آسیب و بیماری متی  به آنشده بعدها از تأثیرات داروهای تجویز  بستری

هتای   بیماری"از دالیل اصلی ایجاد این وضعیت و مشکالت ناشی از مصرد داروهایی که به 

های مربو  به ایمنی داروهتا بتر روی حیوانتات و     اند  انجام آزمون معرود شده "پزش  زاد

 .وجود مشکالت و مسالل گسترده در این رابطه تشخید داده شد

هتزار نفتر از    387ستاله   دهد که همه طالعه دیگری که در دهه نود میالدی انجام شد نشان میم

ایتن عتدد   . دهند شهروندان آمریکایی تنها به دلیل داروهای تجویزی جان خود را از دست می
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ومیتر بیمتاران ناشتی از مصترد      انگیز در حالی اعالم شده است که بستیاری از مترگ   شگفت

 .گردد و اعالم نمی داروها هرگز گزارش

هتای ایمنتی    میالدی تاکنون مجموع تعداد داروهایی کته پتس از انجتام آزمتون     3573از سال 

هزار داروی جدید بته   33ساله  تقریباب همه. رسد هزار نوع می 537اند به بیش از  روانه بازار شده

. شتود  ج متی هزار دارو نیز از چرخته تولیتد و عرضته ختار     35که  شود درحالی بازار عرضه می

هتا را بته بختش بهداشتت و درمتان       متحده جزء کشورهایی استت کته بیشتترین هزینته     ایاالت

گذاری بیشتر در این بخش به معنای سالمتی بیشتتر متردم    لذا اگر سرمایه. اختصاص داده است

شتده  امتا کشتور یتاد    ترین افراد دنیا باشتند؛  در ی  کشور قلمداد شود باید مردم آمریکا سال 

در  53طول عمر مورد انتظار متردان و رتبته    37را در طول عمر مورد انتظار زنان  رتبه  37رتبه 

 .ومیر نوزادان را در میان کشورهای دنیا را داراست مرگ

های وارده به بیماران به دلیل تجویز و یا مصرد نادرستت   مسلماب مقداری از صدمات و آسیب

درواقتع چترا بته داروهتای صتنعتیی مضتر اجتازه        امتا   داروها از سوی پزشکان و بیماران است؛

 شود؟ شود؟ چرا تا این حد به این داروها اعتماد می عرضه به بازار داده می

های داروسازی چندملیتی با نقض موازین قتانونی تتأمین ستالمت و ایمنتی داروهتا از       شرکت

از فراینتدهای   کننتده استتفاده   هایی نظیر پرداخت رشوه  اراله تبلیغات نادرست و گمتراه  روش

المللتی بترای ستودآوری     غیر ایمن در تولید دارو  قاچاق دارو و همهنین فترار از قتوانین بتین   

. گردنتد  های ایمنی تالیتد متی   گیرند اما اک ر این داروهای خطرناو در آزمایش بیشتر بهره می

 توان برای این موضوع عنوان کرد؟ چه توضیحی می

وستیله   های بالینی را به توانند نتای  آزمون سادگی می ی بههای داروساز به این دلیل که شرکت

-پژوهشگران ه  به دالیل مختلفتی بته ایتن کتار تتن     . پرداخت پول به پژوهشگران تغییر دهند

میلیتون   ای برابر بتا یت    تواند درآمد ساالنه زیرا در شرایط کنونی ی  پژوهشگر می دهند؛ می

همهنتتین ایتتن . ایمنتتی داروهتتا بتته دستتت آورد هتتای بتتالینی  دالر از طریتتق انجتتام آزمتتایش 

هتای   دانند کته در صتورت عتدم اعتالم نتتای  متورد انتظتار شترکت         خوبی می پژوهشگران به
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بته دلیتل   . های آینده و پیشرفت شغلی خود را از دست خواهنتد داد  تولیدکننده دارو  پژوهش

شناستایی   ر این زمینه قابلشده د های انجام ها و تقلب ها اک ر شیادی محرمانه بودن این پرداخت

 .و پیگیری نیست

هتای بتالینی    های مربو  به آزمتون  کاری و جعل داده هرحال تاکنون موارد مختلفی از دست به

هتا   رغ  اینکه اطالعات مربتو  بته آزمتون    همهنین در بسیاری از موارد به. گزارش شده است

صتحیا صتورت نگرفتته     اند اما خود آزمتایش بته شتکل    کاری و منحرد نشده داروها دست

های اندکی آزمتایش   های مربو  به ایمنی ی  دارو معموالب بر روی نمونه م الب آزمایش. است

پس باید ایتن واقعیتت   . کنندگان آن دارو تعمی  داد کل مصرد توان آن را به شود که نمی می

به بازار را مدنظر داشت که بسیاری از تأثیرات مضر و خطرناو ی  دارو  تنها پس از عرضه 

 .درو و شناسایی است قابل

 

 فرد کار  در آزمادش دار ها بر ر   حیوانات -6

هتای   معضل مربو  به آزمایش نادرست و غیرموثر داروها بر روی جانوران نیز یکی از شیادی

پژوهشتگران داروستاز  حیوانتات را پتیش از     . های اخیر استت  های داروسازی در سال شرکت

اند تا با ارالته داروی مناستب   کنند و در تالش زا کامالب سال  فرض می یهای بیمار تزریق نمونه

که در مورد تعمتی  مصترد ایتن     درحالی. نسبت به درمان نمونه آزمایشگاهی خود اقدام کنند

کننتده ایتن داروهتا توجته      داروها به انسان باید به رری  غذایی و شیوه زندگی بیماران مصرد

هتا و   ی  بیماری مربو  به التهاب استتخوان ) استئو آرتردتماری م ال اگر بی عنوان به. نمود

های مبتتال بته ایتن بیمتاری را در      توانند انسان در نظر بگیری   پژوهشگران چگونه می( مفاصل

هتای   سازی نماینتد؟ واضتا استت کته آستیب      ها شبیه ها  گوسفندان و خوکهه ها  گربه سگ

هتا   هتای انستان   التهتاب مفاصتل و استتخوان   مغزی در بتدن حیوانتات آزمایشتگاهی هرگتز بتا      

صتورت   شده بر روی این حیوانات آزمایشگاهی نیز که بته داروهای آزمون. مقایسه نیست قابل
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توانتد بتا نتتای  متوردنظر درمتان ایتن بیمتاری بتر روی          اند اصتالب نمتی  مصنوعی بیمار گردیده

 .اند  مشابهتی داشته باشد خود بدان مبتال گردیده صورت طبیعی و خودبه هایی که به انسان

هتای مختلتف    گونته همبستتگی کامتل و دقیقتی بتین گونته       عالوه بتر همته ایتن مستالل هتی       

ها منجتر شتود امتا ایتن      تواند به مرگ انسان م ال آرسنی  می عنوان به. موجودات وجود ندارد

هتای   همهنتین دستتگاه  . تتأثیر استت   ها بی ها و میمون های هندی  جوجه ماده بر روی خوکهه

هتا   هتا باعتث افتزایش فشتارخون ستگ      شده برای کتاهش فشتارخون انستان   دیجیتالی استفاده

موجتب   یلورامفییویولگردد   های هندی می سیلین موجب مرگ خوکهه گردد  پنی می

گردد امتا   اند می ها که به تولید خون مشغول های مغز استخوان انسان وارد شدن آسیب به سلول

 .کند دیگری صدق نمی این مورد در هی  جانوری

هتا و هامستترها    هتا  متوش   ها  گربه از سوی دیگر بسیاری از حیوانات آزمایشگاهی مانند سگ

در رری  غتذای ندارنتد    cاصوالب برای رشد خود هی  نیازی به دریافت ویتامین ( نوعی موش)

هتای   ا و خوکهته هت  کند اما انسان زیرا بدن این حیوانات مقادیر موردنیاز برای آنان را تولید می

نتوع  ) اسعکوربورت هندی در صورت عدم دریافت این ویتتامین بته دلیتل ابتتال بته بیمتاری       

بایتد توجته داشتت کته بترای ذکتر تفتاوت        . خواهنتد مترد  ( cبیماری ناشی از کمبود ویتامین 

چنانهتته پروفستتور . موجتتود بتتین جانتتداران مختلتتف نیتتاز بتته نگتتارش یتت  کتتتاب استتت    

ای  هتی  متاده   ": ها گفته بتود  پزشکی در مورد این تفاوت دام پژوهشگر نامدار پیدر یوک

توان ی  ماده را سمی و یا غیر ستمی   ذاتاب سمی نیست بلکه تنها بر اساس گونه ی  جانور می

 ."دانست

های مختلف جانتداران تفتاوت وجتود دارد بلکته حیوانتات مختلتف        تنها بین گونه همهنین نه

م الب نتای  ی  پتژوهش در  . های ذاتی دارند از موارد تفاوتای  گونه ه  در پاره متعلق به ی 

مشتکالت مربتو  بته سترآغاز فعالیتت درزمینته       "ای بتا عنتوان    آلمان در مقاله برمندانشگاه 

 :دهد انتشار یافته  نشان می "شناسی و س ( داروسازی)فارماکولوری 
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متفتاوت  هتا   العمتل آن  در صورت تابش اشعه بر روی حیوانات جوان و پیر عکتس  -3

 .است

بختتتش نیتتتز بتتتدن حیوانتتتات پیتتتر و جتتتوان   در برابتتتر مصتتترد داروهتتتای آرام -5

 .دهد های متفاوتی از خود نشان می العمل عکس

در ی  روش مرسومی آزمایش توسط داروسازان و شتیمیدانان کته از مقتدار سته       -1

گردد این نتیجه به دست آمد که در صتورت تزریتق    درصد استفاده می 37مهل  

میرند ولتی پتس از انجتام همتین      ها می س  در ساعات غروب همه موشاین مقدار 

گرفتته  هتای انجتام   در آزمتایش . مانند ها زنده می آزمایش در ساعات صبا همه آن

در ی  ساعت مشخد و در دو فصل زمستان و تابستان نیز پژوهشتگران دریافتنتد   

ر فصتل تابستتان   ها در فصل زمستان دو برابر نرخ مشابه د که نرخ زنده ماندن موش

 .است

هتا   هتا در دو قفتس مختلتف کته در آن قفتس      همهنین پس از تزریق مقتداری ست  بته متوش    

رغ  اینکه همه  شدند  معلوم شد که به حیوانات به دو صورت معمولی و متراک  نگهداری می

 .مانند های قفس معمولی زنده می میرند اما همه موش ها قفس متراک  می موش

کته وجتود ایتن     درصتورتی "مربو  به نتای  این پژوهش نتیجه گرفتنتد کته   نویسندگان مقاله 

بینی و متفتاوتی گتردد ایتن امتر      پیش چندان مه  منجر به چنین نتای  غیرقابل شرایط محیطی نه

توانتد در ارزیتابی متواد شتیمیایی      بدان معناستت کته انجتام آزمتایش بتر روی حیوانتات نمتی       

هتا در جهتت حتل     غیرمنطقتی استت کته از ایتن آزمتون     همهنین بستیار  . مورداتکا قرار گیرد

 ."های بیمار بهره گرفته شود  امری که ذاتاب اشتباه است مشکالت انسان

های درمانی و پزشتکی در گذشتته و حتال تنهتا بتر مبنتای        های حقیقی در حوزه همه پیشرفت

مصتنوعی  هتای طبیعتی و نته در دنیتای      شده در دنیتای واقعتی و بیمتاری   مطالعات علمی انجام

 .اند های حیوانی به دست آمده های انجام آزمون آزمایشگاه
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هتا تکیته    های غیرقابل اتکتا و نتامطمئن بترای آزمتون     های داروسازی به این شیوه چرا شرکت

صتورت کامتل مطمتئن و از طریتق      کنند؟ پاسخ این سؤال ایتن استت کته اگتر داروهتا بته       می

هتای بتالینی بتر     های انسانی و انجام آزمایش لمانند کشت آزمایشگاهی سلو های علمی به شیوه

ای از این داروها اجازه عرضه بته بتازار    ها مورد آزمون قرار گیرند اک ریت گسترده روی انسان

 .گردد را نخواهند داشت زیرا مضرات و ناکارایی این داروها کامالب مشخد می

همکتاری ستازمان بهداشتت     سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل بتا  3583م ال در سال  عنوان به

شتده بته   هزار داروی تجاری عرضته  573دارو از مجموع  57جهانی فهرستی را که تنها شامل 

کارشناستان ایتن دو ستازمان معتقتد بودنتد داروهتای ایتن فهرستت          . بازار بتود  منتشتر نمتود   

تتر   داروی ایتن فهرستت ضتروری    5داروهای ضروری برای بیماران هستند کته در ایتن میتان    

های خود به نتای  مشتابهی   همهنین کمیسیون پزشکی شیلی و سریالنکا نیز در پژوهش. دندبو

هتا دریافتنتد کته تنهتا چنتد ده داروی       پزشکان و کارشناسان عضو این کمیسیون. دست یافتند

هرحتال هتر دوی ایتن     بته . شده به بتازار دنیتا وجتود دارد   مجموعه داروهای عرضه باارزش در

پتس از اعتالم نتتای  ایتن پتژوهش توستط نیروهتای ارتتش آمریکتا           ها مدت کوتاهی دولت

متحتده   هایی با روابط تجاری باز و گسترده با ایتاالت  سرنگون شدند و در هر دو کشور دولت

بر سرکار آمدند که بتازار ایتن کشتورها را بته روی محصتوالت صتنایع شتیمیایی و دارویتی         

 .متحده گشودند ایاالت

کسی را که معتقد است ما هنوز به داروهای صنعتیی بیشتری نیازمنتدی   تواند هر این اتفاقات می

تتوان   ستادگی متی   لذا بته . به این مسیر رهنمون نماید که باید در تفکرات خود تجدیدنظر کند

های داروستازی در آزمتون داروهتای     های مبه  و غیرمنطقی کنونی شرکت دریافت که شیوه

 .صنایع داروسازی ضروری استها برای حفظ سودهای نجومی  تولیدی آن

ارالتته اطالعتتات کاالهتتای بتتازار بتته   "شتترکت االی لیلتتی در نشتتریه پتتروزاو بتتا عنتتوان     

تتوان   ای نمتی  تقریباب در مورد هتی  داروی تجویزشتده   ": دارد اظهارات می "کنندگان مصرد

  هر ی  از بیماران ممکن استت در برابتر یت   . ادعا نمود که این محصول ایمنی مطلقی دارد
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العمل متفاوتی نشان داده و کامالب محتمتل استت کته تعتدادی از      مقدار مساوی از دارو  عکس

هتا مصترد آن دارو    تأثیرات ناخواسته ی  دارو تنها پس از تجویز گسترده آن و پس از سال

 ."از سوی بیماران شناخته گردند

متون داروهتا بتر    که یکى از انبوه پزشکانى است که با انجتام آز  هربرت گوندرشیمردکتر 

از آزمتایش داروهتا بتر روى     آمتده  دستت  بته نتتای   ": گویتد    میاستروى جانوران مخالف 

تواننتد ایمنتى محصتول را     ها نمی نیست و لذا این آزمایش ها گونهبه سایر  تعمی  قابلجانوران  

هتای   کنندگان را از آسیب توانند مصرد ها نمی درواقع این آزمون. ها تضمین کنند براى انسان

هتا تنهتا بتراى محافظتت ابتر       ناشى از داروهاى غیر ایمن محافظتت نماینتد  بلکته ایتن آزمتون     

 ."روند ها به کار می های حقوقى آن های دارویى و شیمیایى از مسئولیت شرکت

نظیتر داروهتاى   )گردنتد   وستیله محصتوالت غیتر ایمتن دچتار آستیب متی        که افراد به هنگامی

نماینتد کته علیته ایتن      و تالش متی ...( خانگى  مواد آرایشى و صنعتى  مواد شیمیایى صنعتى و

هتاى   توانند ادعتا کننتد کته از آزمتون     تولیدکنندگان می  ها دست به اقدام قانونى زنند شرکت

اند و لذا خود را از عرضه تجارى آگاهانه این محصوالت مضر تبرله خواهنتد   بهره برده ایمنى

 .نمود

 

 ها  دار ساز  با شریت آمردکا سازما  غذا   دار   ت ان  -7

عنتوان   آغاز بته کتار نمتود و بته متردم آمریکتا بته        3517در دهه  سازمان غذا و داروی آمریکا

زیترا در اوایتل ایتن    ؛ کنتد  ها محافظت می سازمانی معرفی شد که از منابع غذایی و دارویی آن

نین در ثبتت  و همه( خصوص گوشت به)بندی  قرن مشکالت بهداشتی زیادی در صنعت بسته

به کار رفتته  ... ها مواد اعتیادآوری مانند هرولین و کوکالین  مرفین اختراع داروهایی که در آن

بترای   گرفتت و ستازمان   تخلفات زیتادی در صتنعت غتذایی صتورت متی     . بود  وجود داشت

ستازمان کتار ختود را بتا کنتترل قتانونی دارو و تجهیتزات        . تصحیا آن مشکالت تأسیس شد

شتد  اعمتال کنتترل     داد و بعداب درباره هر چیزی کته بته بتدن انستان مربتو  متی       پزشکی ادامه
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دیگر به ی  قدرت بزرگ تبدیل شتده بتود و از آن نقطته     3518این سازمان در سال . نمودند

که اختیار قانونی ایمنی و همهنین اثربخشتی   3577های دهه  سرعت تغییر کرد تا سال به بعد به

 .داروها را به دست آورد

هتای غتذایی    هتای خیلتی از مکمتل    نامی است که ایتن روزهتا در آگهتی    سازمان غذا و دارو

عبتارتی استت کته در اغلتب      "سازمان غذا و دارو مورد تالید"عبارت . شود دیده می وارداتی

دهنتده   شود و البته تا امروز  واقعاب ه  جمله ارزشتمندی بتوده کته نشتان     ها درج می این آگهی

ضرر بودن ایتن محصتوالت استت امتا اعتبتار ایتن جملته در حتال          حداقل  بیاعتبار و تأثیر و 

عنوان معتبرتترین مرجتع در تالیتد محصتوالت دارویتی و       سازمان بهاین  درواقع. تکاهش اس

 .شده است مخدوششد اما در چند سال اخیر  اعتبار این سازمان  ها شناخته می مکمل

خطتر بتودن    وظیفته ختود در بررستی بتی     انجتام دیگر قتادر بته     سازمان غذا و داروی آمریکا"

این جمله  نظر بازرسان ویژه دولت آمریکاست که رسماب در حضتور اعضتای    ".داروها نیست

بته چتاپ    مزیتتا  ورویویی  کمیته کنگره آمریکا اعالم شد و فردای همان روز در روزنامه ن

 .رسید

ختارجی دارو  تنهتا معتدودی از     کننتدگان  از میان تولید که این سازمان بازرسان اعالم کردند

کاررفتته در تهیته    درصتد متواد بته    87که بیش از  دهد و درحالی ها را مورد بررسی قرار می آن

در متورد   ستازمان  هتای  شود  بررستی  کنندگان خارجی تولید می دارو در آمریکا توسط تولید

 .کنندگان خارجی از دقت کمتری برخوردار است تولید

بر کمیته بررسی و بازبینی مسکن  انرری و تجارت کنگتره آمریکتا رستماب    این بازرسان در برا 

بته حتدی ضتعیف استت کته قتادر نیستت         غذا و داروی سازمان اسناد در  شهادت دادند ثبت

 .های خارجی را تاکنون مورد بررسی قرار داده است از کارخانه  ی کدام اعالم کند
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 هتا  شیآزمتا ی دارویی برای همگام شدن با بازار رو به رشد دارو  بخش بزرگتی از  ها شرکت

انجتام   ها  تحقیقعات یلیییکع    سازما و از طریتق   کلینیکی خود را در خارج از مرزها

انتد و   ها در دهه گذشته  عملیات خود را به خارج از کشور منتقل کترده این شرکت. دهند می

هتا   ها  تعداد روزافزونی از این آزمایش شی بر روی آمریکاییی آزمایش داروهای آزمایجا به

روستیه  چتین  برزیتل  لهستتان      . دهنتد  های دورافتاده انجام می را بر روی مردم فقیر در مکان

ایتن  . های کلینیکتی هستتند   های کلینیکی یا کارآزمایی اوگاندا و رومانی کانون انجام پژوهش

هتای   ستازمان . گتذاری نکترده استت    هند سترمایه  ازهاند بهصنعت بر روی هی  کشور دیگری 

هتا   اکنون این ستازمان . میلیارد دالر است 17تحقیقات کلینیکی  امروز ی  صنعتی در حدود 

در بیستت ستال اخیتر     . زننتد   کشتور دستت بته آزمتایش دارو و واکستن متی       333در بیش از 

هتا   حاضتر تعتداد آزمتایش   شدت افزایش پیدا کترده و در حتال    ها به سپاری این آزمایش برون

بیستت برابتر بیشتتر شتده      3557شده در خارج مرزهای آمریکا نستبت بته ستال     کلینیکی انجام

هند با داشتن بیش از ی  میلیارد جمعیت بته مقصتدی رو بته رشتد بترای ایتن صتنعت         .است

المللتی   های بتین  شرکت. های بالقوه آزمایشی ندارد تبدیل شده و هی  کمبودی ازلحاظ نمونه

هتا کلینیکتی     های تحقیقات کلینیکی به دلیل همین جذابیت برای آزمتایش  دارویی و سازمان

و شتکافی رو بته    کننتده  فل برند  فقری  اند اما چیزی که اسمی از آن نمی هند را انتخاب کرده

فزونی بین فقیر و غنتی در آن کشتور استت کته مباحتث اخالقتی زیتادی را بتری انجتام ایتن           

 .زدیانگ یبرمی ها کلینیک آزمایش

در مرکتتز هندوستتتان   ماددععا پععراد واقتتع در ایالتتت  بوپععالدر شتتهر  3581در ستتال 

؛ فروبترد حادثه صنعتی در تاریخ این کشور رخ داد که این کشتور را در متات     نیزتریآم فاجعه

هتا هتزار نفتر     و صتد  کش نشت کرد و هتزاران نفتر مردنتد   گازهای سمی کارخانه تولید آفت

های مزمن دچتار شتدند    آنان به همه نوع بیماری. برند امروز از اثرات آن رن  میهمهنان تا به 

این کارخانته متعلتق   . هستند بانیگر به دستو آلودگی آب  و با مشکالتی م ل سرطان  دیابت
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قترار   دا  یمیکالاست که اکنون در مالکیت  دونیو  یارباددبه شرکتی آمریکایی به نام 

برای درمان بازماندگانی نشتی گتاز یت  بیمارستتان بنتا کترد امتا        این شرکت آمریکایی. دارد

 .ها کلینیکی نیز تبدیل شده است حاال معلوم شده که آن بیمارستان به مکانی برای آزمایش

دانستتند در یت     یی انجتام داده کته نمتی   هتا  شیآزمتا این بیمارستان بتر روی خیلتی از افتراد    

وع تحقیقی باید به افرادی که بخشی از آن مطالعه در هر ن. اند آزمایش کلینیکی شرکت کرده

هتا را توضتیا و    هتا مطالعتات و نتتای  یافتته     بایتد بته آن   نیو همهنت ی شود رسان اطالعهستند  

چگونگی همکاری را برای افراد مورد آزمایش اطالع دهند که این کتار هرگتز انجتام نشتده     

 .است

رسان     گر ه بوپال برا  اطالعکته   ها کلینیکی بوپال زمانی برمال شد داستان آزمایش

داد کته بتر روی    این اسناد نشتان متی  . به سوابق پزشکی برخی از بازماندگان برخوردند اقدام

از اعضتای گتروه بوپتال بترای      سعارانگ   سعاتییا . شده استت  ها دارویی انجام ها آزمایش آن

بته ستاخت کلینیت      رسانی و اقدام که خود برای بازماندگان حادثته نشتت گتاز اقتدام     اطالع

شتود  همیشته    ها کلینیکی ترکیتب متی   های پزشکی با آزمایش وقتی درمان": گوید کرده  می

چون این دو  منافع متناقض و خطرناکی دارند و در خیلی اوقات  درمتان بتا   . است ساز مشکل

ی  زنی  کته هت   هایی حرد می بنابراین ما در اینجا از آدم؛ شود ها کلینیکی ترکیب می آزمایش

 ".چاره دیگری به علت فقدان آزادی فردی ندارند

در بیمارستان و مرکز تحقیقاتی بوپال بیش از صد بازمانده در حداقل شش آزمایش کلینیکتی  

 –دالر  557777معتادل   –ها بیش از ده میلیتون روپیته    این آزمایش. اند مختلف شرکت کرده

از افشتای ایتن رستوایی  دولتت هنتد      پتس  . برای این بیمارستان عایدی به همراه داشتته استت  

 .های دولتی این کشور را ممنوع اعالم کرد ها کلینیکی در بیمارستان هرگونه آزمایش
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نامته را امضتا    ها در هند معتقدند افراد رضایت بعضی از اعضای کادر پزشکی این نوع آزمایش

کنندگان این مستند به تعدادی از افرادی کته   وجود ندارد اما درواقع تهیه کنند پس مشکلی می

انتد  هتی  خبتری     امضا کترده  آنهههی  سوادی نداشته  دسترسی پیدا کردند که از محتویات 

 .نداشتند

انجمعن  هتا کلینیکتی دستت دارنتد توستط       هایی کته در آزمتایش   متحده  شرکت در ایاالت

شتدت از   ایتن گتروه بته   . شتوند  نمایندگی متی  3دا اَیر یلیییک   ها  تحقیقات سازما 

هتا نیتاز دارنتد بته جمعیتت       کنند؛ با ایتن ادعتا کته آن    شدن تحقیقات کلینیکی دفاع می جهانی

هتای جدیتد    متحده دسترسی داشته باشند تا بتوانند داروها و واکسن زیادی در خارج از ایاالت

شرکت در یت  آزمتایش    نامه عات رضایتگوید اطال مدیرعامل این سازمان می. ایجاد کنند

او . متحتده  و یتا در ایتاالت   کلینیکی باید در سراسر کشورها همسان باشتد  حتال چته در هنتد    

های تحت نظر ما به استانداردهای شغلی ما متعهدند  استانداردهایی کته   گوید تمام شرکت می

 .کند در هند ه  فرقی با آمریکا یا اروپا نمی

های خود را بر روی تحقیقات کلینیکی خارجی انجتام   متحده بازرسی التوزارت بهداشت ایا

در ستال   درصتد داروهتایی کته ستازمان غتذا و داروی آمریکتا       87داد که در آن آمده است 

هایی از تحقیقات کلینیکی خارجی بتوده امتا ایتن ستازمان فقتط       تالید کرده  دارای داده 5778

در این گتزارش همهنتین آمتده کته     . ی کرده استها را بازرس کمتر از ی  درصد این مکان

هعا    انجمعن سعازما   تواند تمام تحقیقتات کلینیکتی را پیگیتری کنتد زیترا       سازمان نمی

 .اند تمام تحقیقات را ثبت نکردهیلیییک   تحقیقات

 

 

                                                           
1 - ACRO 
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 اقدامات م ارزه با فساد در حوزه تحقی    توسهه

مبادرت به تحقیتق و توستعه اولیته    برای  طور فزاینده های داروسازی به موازات اینکه شرکت به

کنند  اتخاذ اقدامات مربو  بته شتفافیت    اتکا می 3کوچ  های نوپای ها و شرکت به دانشگاه

هتای   های مالی شرکت گزارش همه کم . کند و پاسخگویی در این حوزه ضرورت پیدا می

ن امتر بایتد بتا    ایت . شتود  داروسازی بته واحتدهای تحقیقتاتی دارویتی و دانشتگاه بایتد الزامتی       

سازوکارهای اجرایی مناسب همراه باشد تا اطمینان حاصل شود که هرگونه تخطی از ضوابط 

 .های عملی در پی خواهد داشت رفتاری  مجازات

نهتاد مستتقلی کته     هتای بتالینی بایتد بته یت      نوبه خود  طراحی  اجرا و تحلیتل کارآزمتایی   به

هتای     احتمال انگیزهاین مسئله. د  تفویض شوداهداکنندگان هی  کنترلی بر عملکرد آن ندارن

 .دهد های فساد را کاهش می مالی فاسد و آسیب

عنتوان   این رویته بایتد بته   . اقدامات متعددی در دسترس است نودس سادهبرای کاهش رواج 

بندی شود و وفق قوانین ملی مورد پیگرد قرار گیرد  نویسندگان مجترم بایتد    برداری طبقه کاله

ای باید محققان مجترم   های حرفه محروم شوند و سازمان نشریاتاز اراله مقاالت در  در آینده

باید بر این رویه نظتارت داشتته و    نشریاتنکته بسیار با اهمیت این است که . را مجازات کنند

استتانداردهایی را بترای    الملل  سردبیرا  نشردات پزشک  یمیته بین .با آن مقابله کنند

شکی منتشر کترده کته اطالعتات مشتروحی را دربتاره اینکته چطتور هتر         تحقیقات زیست پز

ایتن  . کنتد  طور خاص به مقاله در حال ارزیتابی کمت  کترده  درخواستت متی      ای به نویسنده

هتای ارزیتابی و انتشارشتان متورد      تواند توستط نشتریات در طتی دستتورالعمل     استانداردها می

انتدازه کتافی بتر     خواهنتد بته   توانند یا نمی نمی ازآنجاکه بسیاری از نشریات. استفاده قرار گیرد

 .شود مند در این حوزه احساس میاین رویه نظارت نمایند  نیاز به تغییرات نظام

 

                                                           
1 -start-ups 
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 (دومین مرحله از زنجیره ارزشی) تولید( ب

وقتی یت  متاده شتیمیایی کته     . نامند می تولید دارو در مقیاس بسیار زیاد را داروسازی صنعتی

هتای   شود و سپس بترای آزمتایش   در آزمایشگاه سنتز می دارویی داشته باشد  احتمال دارد اثر

ها بر روی تعداد محتدودی   این آزمایش که ازآنجاییشود   بالینی حیوانی و انسانی فرستاده می

وقتتی یت    . توان تهیته نمتود   زم را در همان آزمایشگاه میال  مقدار داروی پذیرد میصورت 

بالینی موفق بیرون آمد و اجازه ورود به بتازار را گرفتت  بایتد آن     های دارو از تمامی آزمایش

همتین  اولین مرحلته دشتوار   . در مقیاس صنعتی تولید نمود اصطالحابرا در مقادیر خیلی زیاد یا 

هتای آزمایشتگاهی  بترای مقتادیر بستیار زیتاد        است  چراکه در بسیاری از موارد روش مرحله

.   تولید در مقیاس صنعتی ی  روش خاص صنعتی پیدا کترد نیستند و باید برای ی اجرا قابل

انجام گرفته ولتی چنتدین    باالجس  در آزمایشگاه با راندمان بسیار  زبارها دیده شده است  سنت

آن دارو بترای تولیتد صتنعتی     بستا  چته سال طول کشیده تا روش صنعتی آن بته دستت آیتد و    

دیل یت  ستنتز آزمایشتگاهی بته تولیتد      پس برای تب. تشخید داده نشده است صرفه به مقرون

متدیریت یت  کارخانته پتس از تعیتین      . صنعتی تحقیقات جدید را باید از ابتتدا شتروع کترد   

کته مرحلته تهیته متواد اولیته       گتذارد  میهای تولید صنعتی ی  دارو  پا به مرحله بعدی  روش

است کته اثتر   ترین ماده  همان ماده شیمیایی  مه . استبرای تولید صنعتی ی  داروی خاص 

گوناگون فیزی  و اینکته دارو   دالیلبه . نامند می ماده مؤ،رآن را  اصطالحابدارویی دارد و 

ترکیتب  ماده مؤثر  باباید تهیه شود  مواد دیگری را  ..(قرص  کپسول  شربت و)به چه شکلی 

بی حتال ایتن مستئله کته متاده متؤثر و متواد جتان        . نامنتد  می مواد جان  ها را  کنند که آن می

دارویتی بتا شترایط مناستب را بته       شتکل  ی مخلو  شوند تا  باه چگونه و به چه نسبت باید 

به نتیجته   مستقیمابدست آورند  خود فصلی جدید در تحقیقات است که ی  کارخانه یا خود 

 .کند های دیگر خریداری می از کارخانه های دیگر روشبا و یا  رسد می

ایتن  . متمرکتز استت  ها  تولید خو   شیوهاستتفاده از  تولید داروهای سال  و باکیفیت بر 

هایی جهت رعایت استانداردهای حداقل برای ورود دارو به بازار  ها  حاوی دستورالعمل شیوه
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هتای   المللی داروها هت  بترای اهداکننتدگان و هت  بترای برنامته       و الزاماتی برای تدارکات بین

این دستورالعمل شتامل متدیریت کیفیتت      .مند هستند سالمتی است که از بودجه عمومی بهره

ای   زنتی مناستب  غلظتت مناستب عناصتر دارویتی فعتال  آزمتون دستته          بندی و برچسب بسته

کننتدگان و بازرستان    تولیدکننتدگان  تنظتی   . است 3های آزمایشگاهی و گواهی تجزیه کنترل

هتای   شتیوه  در صورت فقتدان . هستند های تولید خوب شیوه مسئولی تضمین پیگیری و اجرای

 .استاندار  تقلبی و ناسال  بودن داروها وجود خواهد شد تولید خوب خطر غیر

بنتدی و   هتای دخیتل در بستته    های تولید خوب در متورد تولیدکننتدگان و دیگتر طترد     شیوه

شتتدن تولیتتد دارو  ستتازمان بهداشتتت جهتتانی   بتته دلیتتل جهتتانی. زنتتی ارتبتتا  دارد برچستتب

ب برای کاهش خطرات کیفیت در تولیتد دارو و اطمینتان از   های تولید خو استاندارهای شیوه

زنتی نادرستت    تداوم کیفیت و اثربخشی دارو مانند آلودگی  مخلو  کردن  تقلب و برچسب

 .را به رسمیت شناخته است

دهد که انگیتزه اقتصتادی    توافق را نشان میالمللی مورد های تولید خوب استاندارهای بین شیوه

برای اینکه کشورها بتوانند داروهای خود را صادر کننتد بایتد   . ر پی داردبرای رعایت آن را د

رو  ستالمت صتنایع داروستازی     ازایتن . های تولیتد ختوب را رعایتت کننتد     استاندارهای شیوه

المللتی و متقتابالب    های تولید خوب بین محلی بستگی به توانایی تولیدکنندگان در رعایت شیوه

 .ها را دارد یی برای نظارت و وادارسازی به رعایت آنتوانایی نهادهای نظارتی دارو

هتای فستاد در ایتن فعالیتت از زنجیتره ارزشتی شتامل         های تولید خوب  آسیب اساس شیوه بر

های تولید خوب یا ایجاد متوانعی   های شیوه پرداخت رشوه توسط تولیدکنندگان برای گواهی

تواند در عدم رعایتت عمتدی    ان میهمهنین فساد از سوی تولیدکنندگ. برای ورود رقبا است

تمتام اَشتکال   . ها با هدد کسب سود بیشتر باشتد  های تولید خوب بعد از اعطای گواهی شیوه

فساد در این فعالیت ممکن است منجر به تولید داروهای ناستال  و بتا کیفیتت پتایین شتود کته       

                                                           
شود که قرار است از  و غاایی صادر می شیمیایی موادکاالهایی مانند دارو، گواهی درباره  گونه این -  

 .کشور صادر یا به کشور وارد گردد
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هتای تولیتد    شتیوه  اجترای . انتدازد  شود و سالمت افراد را بته خطتر متی    وارد نظام بهداشتی می

هتا نظتارت و پاستخگویی محتدودی در فراینتد       خوب در بستیاری از کشتورهایی کته در آن   

 .مقررات وجود دارد  اغلب با اهمال همراه است

 بار   تقل   دار ها  زدا  - 

بانت    هتای  گتزارش مافیای جهانی داروست که بر استاس   های مندی عالقهداروهای تقلبی از 

میلیتارد دالر در   17کتل تجتارت جهتانی آن اکنتون از مترز        المللی بینجهانی و سایر مجامع 

این پدیده ه  در کشورهایی که نظارت دارویتی ضتعیفی دارنتد و هت  در     . سال گذشته است

شتدن   تتر  پیهیدهبا . کشورهای پیشرفته رای  بوده و هی  کشوری از این مشکل در امان نیست

گاهی مافیای درگیر در تولید . دشوارتر شده است ها نیز کشف آن غیرقانونیهای تولید  روش

شتوند و هتر روز داروهتای بیشتتری بته       ها نیز برختوردار متی   داروهای تقلبی از حمایت دولت

انطبتاق نداشتته و پیامتدهای     شتده  پذیرفتته یابند که بتا استتانداردهای    بازارهای مصرد راه می

 .کنندگان دارند مضری برای مصرد

کته تعتداد معتدودی از کشتورها      شتود  متی مشتخد   ازاینجتا ای دارو حمایت دولتتی از مافیت  

این ستکوت یکتی از   . کنند داروهای تقلبی را افشا می شده شناساییاطالعات مربو  به موارد 

کنندگان داروهای تقلبتی بترای ادامته فعالیتت در      تولیدکنندگان و عرضه های مشوقترین  مه 

از قتوانین متدون و نهادهتای     ظتاهر  بته پتا کته   این سکوت حتتی در ارو . المللی است سطا بین

ها برای ایتن ستکوت    دلیلی که از سوی دولت. دارد دنظارتی مناسب برخوردار است نیز وجو

اما سخنگوی انجمن صنایع دارویی   شود نگرانی از افزایش استرس در بیماران است اعالم می

 .دانتد  متی ت قتانونی دارو  دلیل اصلی این سکوت را ترس از آسیب رسیدن به تجتار  انگلستان

. شود داروسازی می های شرکتها معتقدند که درآمد بیشتری از این سکوت عاید  درواقع آن

گیترد و یت  همکتاری     قترار متی   هتا  دولتت آشکار است که بخشی از این درآمد در اختیتار  

ه به بهای بازی با زندگی و سالمتی افراد برای کسب سود و درآمد بیشتر شکل گرفتت  دوسویه

 .است
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درصتد داروهتای    37التی   7شتود کته    میتخمین زده   سازمان بهداشت جهانیطبق آمارهای 

توستعه بته    ولی این رق  در کشورهای فقیرتر و درحتال . جهان تقلبی باشدموجود در بازارهای 

هتای دارویتی    فترآورده تقلب دارویی عبارت از استفاده از نام تجتاری   .رسد درصد ه  می 57

ای که میزان ترکیبتات فعتال آن از    هر فرآورده. ز سازنده اصلی آن دارو استبدون اخذ مجو

بتازار تقلبتات دارویتی بته علتت      . شود عنوان داروی تقلبی مطرح می حد الزم کمتر باشد نیز به

صتورت   صورت دقیق قابل بررستی و ارزیتابی نیستت و فقتط بته      وسعت زیاد و پنهانی بودن به

تقلتب اک تراب در محصتوالتی    . شده انجتام داد  اساس موارد کشفتوان محاسباتی بر  تقریبی می

تر از نمونه جعلی بوده و منافع ریالی برای تولیدکننتده   گیرد که نمونه واقعی آن گران انجام می

 :گیرند دسته قرار می 7داروهای تقلبی کالب در . یا واردکننده آن زیاد باشد

 محصوالت بدون مواد مؤثره دارویی  -3

 اقد دوز مناسب ماده فعالمحصوالت ف  -5

 کارگیری مواد اولیه نامناسب به  -1

 (بدون اخذ مجوز از سازنده اصلی دارو)برداری از داروی اصلی  کپی  -1

با نام ی  شرکت ) ها تقلبی بندی آن بسته محصوالتی که مواد مؤثره مناسب دارند اما  -3

 .است( معتبر

 

 دار ها  دارا  ناخالا    آلودگ  -2

ین باورند که گسترش جهانی استفاده از داروهای تقلبی  ی  تهدید جتدی بته   دانشمندان بر ا

کیفیتت یت  تهدیتد واقعتی محستوب       بر اساس پژوهش جدید  داروهتای بتی   رود شمار می

آمیز چند دهه در ارتبتا  بتا ایتدز  ماالریتا و ستل و       موفقیت های تالشتوانند  شوند که می می

درصتد از نمونته    13گتزارش دانشتمندان  بتیش از    بتر استاس   . هتا را تضتعیف کننتد    نظایر آن

نمونتته دارو  در دریافتت استتاندارد کیفیتت نتتاموفق     37777در میتان   شتده  بازرستی داروهتای  

 حتدود  دهد که سبب مترگ  ی  مقاله از کشف داروهای تقلبی ضد ماالریا خبر می. اند بوده
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ز شناستتایی مطالعتتات دیگتتری حتتاکی ا . شتتد 5731در ستتال  آفریقتتاییکتتودو  هتتزار 355

های غیراستاندارد است که سبب افزایش مقاومتت بتدن در برابتر داروهتای ضتد       بیوتی  آنتی

دانشمندان در حتال تحقیتق در متورد روش جدیتدی هستتند تتا داروهتای        . شود میکروب می

 .کیفیت و تقلبی در هنگام خرید تشخید داده شوند بی

بترای   تتری  بتزرگ هتای     چتالش استت ستطا جهتانی    در گستترش حتال  این مشکل کته در  

مشتارکت تمتام   رو  ازایتن . است کرده در این روند ایجاد کنندگان مشارکتهمکاری در میان 

آوری  نظتارت  اپیتدمی شناستی و متواد غتذایی تخصتد        افرادی که در سیاست  علت   فتن  

 .منظور حفظ زنجیره عرضه جهانی ضروری است دارند  به

ونتته از داروهتتای ضتتد ماالریتتا  ضتتد ستتل    نم 37877دانشتتمندان پتتس از بازرستتی کیفیتتت  

نتوعی بیمتاری پوستتی ناشتی از نتیش زدن پشته       ) لیشعمانوز ها و داروهای ضد  بیوتی  آنتی

درصد از این نمونته داروهتا از    13تا  5دریافتند ( خاکی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری

 .نظر کیفیتی مطابق با استاندارد نیستند

هتا بتا    ستازی آن  بی  دارای برچسب دروغتین و جعلتی بترای شتبیه    داروهای غیراستاندارد  تقل

شوند اما از درمان بیماری یا شرایطی که بترای آن منظتور طراحتی     داروهای اصلی طراحی می

این داروها ممکن است حاوی مقتدار نادرستتی از عناصتر فعتال  فاقتد      . اند  ناتوان هستند شده

مقدار داروهای تقلبی در بتازار جهتانی شتمار    . اشندهرگونه عناصر فعال یا عناصر فعال اشتباه ب

طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی نزدیت   . بسیاری از بیماران را با خطر مواجه کرده است

شده در کشورهایی با درآمد پتایین و متوستط  تقلبتی و غیتر      درصد از داروهای مصرد 53به 

 .استاندار هستند

نخست در کشورهای فقیر آفریقتا و آمریکتای التتین رواج    مافیای جهانی اک راب این داروها را 

هیئتت کنتترل   . دهتد  توستعه را هتدد قترار متی     دهد و سپس بازارهای کشورهای درحتال  می

درصتد داروهتا در بازارهتای     37دهد کته تتا    گزارش می 5735المللی مواد مخدر در سال  بین

رض خطرات جدی بهداشتتی  توسعه تقلبی است و بیماران را در مع دارویی کشورهای درحال
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درصد بازار دارویی نیجریته و پاکستتان را    37تا  17برای م ال داروهای تقلبی . قرار داده است

 .اند به خود اختصاص داده

داروهای با کیفیت پایین باعث افزایش ستطوح مقاومتت ضتد میکروبتی و شکستت درمتانی در       

بتار    داروهای زیتان  عالوه  به. دهد می شود که نیاز به کشف داروهای جدید را افزایش آینده می

طورکلی از دولت به دنبال دارد چراکته بیمتاران    اثر مخربی بر تصویر ذهنی از بخش سالمت و به

 .ها در تأمین خدمات سال  و مؤثر اعتمادی نداشته باشند ها آن ممکن است به توانایی

. گتذاری ناکارآمتد استت    تحدودی ناشتی از ستاختار سیاست    ورود داروهای تقلبی به بازار تا

شتده و توانمنتدی سیستت  حقتوقی     های اتخاذ اثربخشی مقررات تولید داروها منو  به سیاست

های تولیتد   الزم است کشورها از ظرفیت اجرا و اعمال شیوه. باشد برای اعمال این سیاست می

تتر   مشتکل خوب برخوردار باشند این امر در کشورهای فاقد اراده سیاسی و منابع کافی حتتی  

های تولید خوب در کشورهای دارای بازارهای دارویی کوچ  بته دلیتل    رعایت شیوه. است

نظعارت بعر   کشورهای دارای منتابع محتدود از رویکترد    . الزامات کیفیتی باال پرهزینه است

بخشتی  ها بر روی اطمینتان  اند  بدین معنا که آن تغییر جهت داده ییفیت تضمینبه  ییفیت

توانند بر  های تولید خوب قبل از تولید متمرکز هستند  اما بعداب نمی ها از شیوه از تبعیت شرکت

 .کیفیت داروها نظارت نمایند

 

 اقدامات م ارزه با فساد در حوزه تولید دار  -3

ای  های تولید خوب شامل استاندارها هستند نه مجموعه رغ  دارا بودن عناصر حقوقی  شیوه به

هتتای مبتتارزه بتتا فستتاد بستتیار ضتترورت دارد    راستتتای تتتالش در. هتتای حقتتوقی از اولویتتت

کننتد    هتای تولیتد ختوب پشتتیبانی متی      هتای حقتوقی در ستطا ملتی کته از شتیوه       چارچوب

هتای تولیتد ختوب  مقامتات بایتد بته        بترای تضتمین رعایتت بهتتر شتیوه     . وسخت باشند سفت

کتارگیری   سیاستت بته  بتا  . های عملی اقدام کنند های تصادفی  منظ  و اعمال مجازات بازرسی

تتوان اطمینتان    های متعدد با جدول زمانی گردشی برای بازرستی از مراکتز تولیتد  متی     بازرس
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همهنتین  . حاصل کرد که بازرسان روابط نزدیکی با افراد بازرسی شونده برقرار نخواهند کرد

ار هتا بته بتاز    تواند برای تشخید داروهای غیراستاندارد قبل از ورود آن می آزمادش فور 

دیده و برخوردار از حقتوق   این امر مستلزم داشتن تعداد کافی از بازرسان آموزش. انجام گیرد

توانتد باعتث    دیگر اقدامات مبارزه با فساد متی . باشد هایی می مکفی برای انجام چنین آزمایش

بردار و شرمستار   بهبودی شفافیت فرایند شود مانند اعالم عمومی فهرست تولیدکنندگان فرمان

 .بردار فرمان ردن تولیدکنندگان غیرک

افزایش مقدار داروهای تقلبی ادامه خواهد داشت مگر آنکه نهادهای مربوطه در سطوح ملتی  

همهنین به دلیل تقاضتای دالمتی   . المللی آماده یا وادار به همکاری در سطا کامل شوند و بین

الته دارو بته همته اجتماعتات      های عرضه برای ار زیاد به عرضه داروها و ناتوانی برخی زنجیره

هتای   کننتد انگیتزه   هایی که از تولید این داروها ممانعت متی  فقدان قوانین  مقررات و مجازات

 .سازد الزم برای افراد تولیدکننده این داروها را مهیا می

 

 (سومین مرحله از زنجیره ارزشی)ثبت  -ج

اختتراع   ثبتت ر آن ارزش صنعت داروسازی یکی از سه صنعت مبتنی بر فنتاوری استت کته د   

و صتتنعت  (متتواد شتتیمیایی کشتتاورزی)صتتنایع شتتیمیایی . تقریبتتاب برابتتر ختتود محصتتول استتت

ثبت اختراع در این سه صتنعت نستبت بته    حق ویژگی  .بعدی هستندبیوتکنولوری دو صنعت 

در صتنایع رایانته و   .   متفتاوت استت  یت و الکترون رایانته سایر صتنایع فنتاوری پیشترفته ماننتد     

ازجمله استتفاده از مکتان اولیته     های مدیریت اختراعات شیوهنی  با استفاده گسترده از الکترو

تتوان از     میه به بازارتا قبل از عرض کاالداشتن ویژگی استاندارد فنی  تولید مخفی و پنهان نگه

هتا نیازمنتد    ت آنالصتنایعی کته تولیتد محصتو     الدتتر از همته بترخ    مهت  . رقبا پیشی گرفتت 

تتوان   دارویتی متی   شتده  ثبتت  التتولیتد پرهزینته و پیهیتده استت از محصتو     های  زیرساخت

 کتتهازآنجتتایی. و تولیتتد نمتتود بتترداری کپتتیانتتدکی  گتتذاری بتتا ستترمایهو ارزان  راحتتتی بتته

 دطتور متناستبی صتر    جای تولیتد محصتول نهتایی بته     گذاری در صنعت داروسازی به سرمایه
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در صتنعت   ثبتت اختتراع  شود  انحصار  میها بالینی  تحقیقات آزمایشگاهی و راهبری آزمایش

گذاری در این صنعت در اک ر کشتورهای پیشترو    دارو عامل اصلی موفقیت در جذب سرمایه

طور م ال سیست  قوی ثبت اختراع همراه با ی  بازار بدون کنترل قیمتت باعتث    به .بوده است

متحتده   یتاالت گذاری در صنعت داروستازی تجتاری در ا   ایجاد ی  جریان عظیمی از سرمایه

و توستتعه ناشتتی از تغییتتر جهتتت   قتحقیتت هتتای هزینتتهبختتش عمتتدهای از افتتزایش  . گردیتتد

بتر قیمتت دارو در ایتن     شتدید واسطه کنترل  آمریکا به سوی بهگذاری از اتحادیه اروپا  سرمایه

 .اتحادیه و نگرانی از بازگشت سرمایه بوده است

قبتل   لو اختراعات  معمتو  ها یافتهام پزشکی و دارویی بر افشای زودهنگ های پژوهشفرهنگ 

ار درزمینته  محققتان و دانشتمندان مشتغول بته کت     . دارد تأکید التاز تولید انبوه بازاری محصو

ختود در استرع وقتت     هتای  یافتته گذاشتن  انسانی برای به اشتراو شناسی آسیبو  داروسازی

ی صتنعتی استت کته بترای       داروستاز افزار نرمصنایعی مانند رایانه و  الدبرخ. اند سپردهتعهد 

نهادهای دولت تحتت کنتترل نظتارت     طشدت توس اطمینان از ایمنی و اثربخشی تولیداتش به

متحده آمریکا مرجع ایتن نظتارت و کنتترل در     ایاالت سازمان غذا و داروی آمریکا. قرار دارد

 .استاین کشور 

به بازار کاستته  شدت نوآوری در صنعت داروسازی از دوره زمانی معرفی ی  داروی جدید 

ستال تنهتا داروی متورد     37ممکتن بتود یت  داروی ختاص بته متدت        3577هته  در د. است

 5بته کمتتر از    3558  لتیکن ایتن دوره زمتانی از ستال     باشدماری یدسترسی برای درمان ی  ب

 .سال کاهش یافته است

ردهایی بترای  باید استتاندا . ای است ثبت داروها بر عهده نهادهای نظارتی دارویی ملی و منطقه

صدور مجوز  بازاریابی و استفاده از داروها و همهنتین اعمتال آن استتانداردها بترای حصتول      

 .شوند  وضع شود اطمینان از کیفیت  اثربخشی و سال  بودن داروهایی که وارد بازار می

آماده کتردن و ارالته مستتندات     . های زیادی برای صنایع داروسازی دارد ثبت داروهای هزینه

برد  هرگونه تأخیر در ورود دارو بته بتازار  کستب ستود را تحتت تتأثیر قترار         ان زیادی میزم
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های داروسازی و هت  نهادهتای نظتارتی     در صورت فقدان نظارت کافی  ه  شرکت. دهد می

هتای ثبتت    بتر و استتفاده از شتیوه    هتای میتان   به دلیل فشارهای مالی ممکن استت بته دنبتال راه   

 .نامناسب باشند

های نهادی محدود و کارکنتان   های ثبت ضعیف ممکن است از کمبود بودجه  ظرفیتفرایند

وقتتی چنتین مشتکالتی وجتود دارد فراینتد ثبتت در مقابتل فستاد         . فاقد صالحیت ناشی شتود 

برای م ال سطا اختیارات مقامات دولتی به هنگام اعطای مجتوز و تالیتد   . شود پذیر می آسیب

 .دهد قدرت را افزایش می دارو نیز احتمال سوءاستفاده از

کنندگان فرصت پرداختت رشتوه بته مقامتات      بدون سازوکارهای پاسخگویی مناسب  عرضه

برای ثبت داروهایشان بدون برآورده ساختن الزامات ضروری یا بترای تستریع فراینتد ثبتت را     

ت منظتور درخواست   خواهند داشت؛ یا اینکه مقامات دولتی ممکن است عمداب فرایند ثبت را به

 .کنندگان یا به نفع رقبا به تأخیر بیندازند پرداخت غیرقانونی از عرضه

 

 نهادها  نظارت  شفاف   پاسخگو 

وجود نهادهای نظارتیی دارای منابع کتافی و مستتقل بترای ارزیتابی همته متدارو و الزامتات        

 ای از کارشناستتانی کمیتته . دارویتی بترای مقابلتته بتا فستتاد در طتی فراینتتد ثبتت ضتترورت دارد     

 .برخوردار از دانش علمی  پزشکی و فنی ضروری برای بررسی درخواست الزم است

ها باید صتریحاب معیارهتایی بترای تالیتد دارو       و دستورالعملها  عملیات  استاندارد  ر ده

هتا و انتختاب کارشناستان     ها  ثبت سریع  چارچوب زمتانی بترای بررستی درخواستت     معافیت

ابط رفتاری برای کارکنتان داخلتی و کارشناستان ختارجی     باید ضو. خارجی را مشخد کنند

هتای تعتارض منتافع کته اعتالم هرگونته روابطتی کته          وجود داشته باشد ازجمله دستورالعمل

وجتود یت  دستتگاه پاستخگو بترای      . سازد گیری تأثیر بگذارد  الزامی می تواند بر تصمی  می

ض منافع داخلتی  اهمیتت زیتادی    کار درست برای تخلفات رفتاری و تعار نظارت و تعیین راه

 .دارد
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های عمتومیی بترخط بترای داروهتای      سازی مانند ایجاد پایگاه داده اقدامات در راستای شفاد

نشتده را  تواند استفاده از داروهتای ثبتت   اند  می شده در حال ارزیابی و داروهایی که قبالب ثبت 

هتای   های تالید ثبتی و بررسی تشار رویهعالوه  با ان به. کاهش دهد و فرایند ثبت را تسریع نماید

توان اطمینان حاصل کرد که هت  صتنایع و هت      های دولتی می نهادهای نظارتی بر روی وبگاه

توانتد بعتداب بترای معرفتی هرگونته ناکارآمتدی یتا         عموم مردم از اطالعات روند ثبتی کته متی  

 .فعالیت آلوده به فساد مورد استفاده قرار گیرد  آگاه هستند

 

 (چهارمین مرحله از زنجیره ارزشی)بازاریابی  - د

. تبلیغات و تروی  فتروش محصتوالت دارویتی استت    طریق از  کاروکسب  ازاریابی داروییب

توانتد بتر ستالمت بیمتاران و پزشتکان       متی  بازاریتابی نفی های م شواهدی وجود دارد که شیوه

هتای تبلیغتاتی    هتایی بترای فعالیتت    برختی کشتورها محتدودیت   . جای بگتذارد  اثرات منفی به

هتای دارویتی صترد     هایی که شرکت هزینه .اند بهداشتی در نظر گرفته -های دارویی شرکت

 .های در نظر گرفته برای تحقیقات علمی است بیش از هزینه مراتب بهکنند   تبلیغات می

 ای نستخه  غیتر بازاریابی داروهای قتانونی  . ای طوالنی دارد بازاریابی محصوالت دارویی سابقه

البتته ایتن اواختر     . گیرد هاست که صورت می مدتو ضد حساسیت  درد ضدمانند داروهای 

ایتن   کته  ازآنجتایی هتا اعتقتاد بتر ایتن بتود کته        تا مدت. بازاریابی برخی داروها کمتر شده بود

کننتد  بازاریتابی انبتوه  باعتث هتدر رفتتن منتابع         پزشکان هستند که نتوع دارو را انتختاب متی   

ایتن  . تتر باشتد   و ارزان مؤثرترتواند  یشود؛ لذا تبلیغات خاص با هدد قرار دادن پزشکان م می

هتتا و  هتتای تبلیغتتاتی در مجتتالت تخصصتتی و مالقتتات پزشتتکان در مطتتب امتتر شتتامل آگهتتی

دانشتجویان   بر عهدهها  بخش مهمی از تالش. شد های دارویی می ها توسط بازاریاب بیمارستان

 .استپزشکی 

 5. دهتد  ی را تشتکیل متی  هتای داروستاز   های شترکت  بازاریابی داروها بخش بزرگی از هزینه

تحقی  در حوزه بازاریابی بیشتر از حتوزه   5731شرکت بزرگ داروسازی در  37شرکت از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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 15متحتده ستاالنه    های دارویی تنها در ایاالت طبق برآوردها  شرکت. هزینه کردند   توسهه

کننتد؛   متی دهد  هزینه  های تبلیغی که دکترها را مورد هدد قرار می میلیارد دالر برای فعالیت

 .هزار دالر به ازای هر دکتر 73طور متوسط معادل  یعنی به

هتتای داروستتازی و متخصصتتان  بازاریتتابی داروهتتا در درجتته اول یتت  تعامتتل بتتین شتترکت 

هتای   ارتبتا  بتین صتنعت و متخصصتان مراقبتت     . باشتد  های سالمت مانند دکترها می مراقبت

ی مداوم و مالحظته عتوارض جتانبی    های پزشک سالمت برای پیشبرد تحقیقات  اراله آموزش

هتای تحقیتق و    حال  با نظر گرفتن نیتاز صتنعت بترای جبتران هزینته      بااین. اهمیت زیادی دارد

هتای بازاریتابی    ها و سازوکارهای نظارتیی قوی  شیوهتوسعه و کسب سود حداک ر  بدون نظام

متخصصتان  هتای داروستازی و    بتین شترکت   ارتبتا  نزدیت    . غیراخالقی پدید خواهد آمتد 

کند  زیرا مترز بتین تخلفتات و     تر می های بازاریابی را سخت های سالمت کشف شیوه مراقبت

 .است همکارهایی معمولی  اغلب مبه  و نامشخد

هتای متعتددی از فستاد در حتوزه بازاریتابی  تیتتر اصتلی         در طی پتن  ستال گذشتته رستوایی    

برای جانسو     جانسو شرکت  5733م الب در . ها را به خود اختصاص داده است روزنامه

رفع اتهامات مربو  به پرداخت رشوه بته دکترهتا در یونتان  لهستتان و رومتانی بترای تجتویز        

 .میلیون دالر جریمه پرداخت کرد 77داروهای شرکت  

هتاى داروستازى    شترکت  اتفاق بههاى آغازین قرن بیست   اک ر قریب  که از سال با توجه با این

گتذاری در   هتا تنهتا منبتع سترمایه     ایجاد شده بودند  این شترکت  ایفلررتحت کنترل سازمان 

. انتد  های مرتبط با ایتن علتوم در دنیتاى غترب بتوده      های علوم پزشکى و بخش آموزش بخش

هاى داروستازى  ایجتاد برنامته جتامعى      های دست و دلبازانه شرکت گذاری هدد این سرمایه

ات و عقایتدى همستو بتا کستب ستودهاى      سوی نظتر  است که دانشجویان علوم پزشکى را به

در ایتتن میتتان  تنهتتا . دهتتد هتتاى صتتنایع شتتیمیایى و داروستتازى ستتوق متتی  هنگفتتت شتترکت

بیشتر ایتن داروهتاى    هرچهسوی مصرد  جامعه به دهنده سوقدانشگاهیان و امکانات پزشکى 

را هتا   بر روى حیوانات که این آزمون هاى ادمیى دار ها آزمو شیمیایى و حامیان انجام 
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ستخاوتمندانه   هتای  بخشتش   خواهند توانست از بذل و آورند میها به شمار  راز سالمتى انسان

هاى داروسازى از طریق به دست آوردن  عالوه بر این  شرکت. مند گردند ها بهره این شرکت

هتا    و ارالته تبلیغتات پرهزینته و ستودآور بته رستانه       جمعی ارتبا هاى  مالکیت بعضى از رسانه

؛ فعالیتى که با ارالته  اند آوردههاى جوامع امروز ما به وجود  اى را بر رسانهکتاتور مآبانهسلطه دی

در . شتود  متی حزبى نیتز پیگیترى    مداران سیاستهنگفت مالى به احزاب سیاسى و  های کم 

 کننتد  متی درمان  قیمت ارزانوسیله داروهاى طبیعى و  این میان  پزشکانى که بیماران خود را به

عنتوان پزشتکان    نماینتد  بته   هاى دارویى را با تهدیتد روبترو متی      سود مالى شرکتجهدرنتیو 

 .گردند قالبى معرفى شده و با اخراج و یا زندان روبرو می

های داروسازی فاستد چنتدین روش بترای فتروش غیراخالقتی داروهتای ختود         برای شرکت

هتای ستالمت    مراقبتت های داروسازی به متخصصان  ترین شکل  شرکت در ساده. وجود دارد

تتر  پرداختت    متورد پیهیتده  . هتا را بیشتتر تجتویز کننتد     دهند تا داروهای آن مستقیماب رشوه می

اعتزام   ازایغیرمستقی  رشوه است بدین شکل که افراد  داروی ی  شرکت داروسازی را در 

دهنتد کته    های پرهزینه در فهرست خریدهای ملی قترار متی   به مقاصد گردشگری و کنفرانس

 هتای  کمپانیبرگزاری تورهای پرهزینه توسط  .گیرد داخت آن با وجوه عمومی صورت میپر

ایتتن وضتتعیت در  امتتا ؛معتبتتر دارویتتی دنیتتا بتترای پزشتتکان در اغلتتب کشتتورها مرستتوم استتت

هتای   جتایی کته برختی پزشتکان بتا شترکت      یعنتی   توسعه بیشتر نمتود دارد  کشورهای درحال

هتای   شرکتدرواقع  . کنند ا را برای بیماران تجویز میه شوند و تولیدات آن دارویی همراه می

هتای   کنفترانس ل هزینه سفر تعدادی از پزشتکان در قالتب شترکت در    معتبر دارویی دنیا با تقبّ

کنند تولیدات دارویی خودشتان را بته پزشتکان معرفتی و از ایتن       پزشکی و دارویی  سعی می

 .طریق  فروش خود را باال ببرند

شتود کته مبتادرت بته      های داروسازی می بازاریابی فاسد شامل آن شرکتهای  همهنین شیوه

منظور افزایش فتروش    کنند تا به کننده درباره ایمنی و اثربخشی دارو می اراله اطالعات گمراه

و غیرمجاز از داروهتا را  خارج از برچسب نویسی دکترها و تشویق به استفاده  عادات نسخه



 11       فساد در زنجیره تولید دارو                                                                                                    

 1/57متحتده   صتنایع داروستازی ایتاالت    5771شود کته در   میبرآورد . تحت تأثیر قرار دهند

هتای ستالمت    میلیارد دالر برای نمایندگان صنایع داروسازی که از دفاتر متخصصتان مراقبتت  

که چنین دیتدارها و ارالته    درحالی. دهد  هزینه کرده است کنند و اطالعات اراله می دیدار می

تواند در عتادات   سازد اما می یداب تولیدشده آگاه میها  دکترها را از داروهای درمانی جد نمونه

 .ها نفوذ ناروا اعمال کند نویسی آن نسخه

هتای ستالمت بتا اطالعتات جعلتی و ناصتحیا گمتراه شتوند          زمانی کته متخصصتان مراقبتت   

غالبتاب  . گیترد  طتور منفتی تحتت تتأثیر قترار متی       نویسی و برآیندهای سالمت به های نسخه شیوه

شود کته در قیتاس    قیمتی می ی فاسد منجر به انتخاب و تجویز داروهای گرانهای بازاریاب شیوه

 .های قبلی مزیت درمانی اندکی دارند با نمونه

. شتود  هتدد تشتخید داده نمتی   های بازاریابی نامناسب اغلب توسط افراد متورد  اثرات شیوه

ای  کته هفتته   درصد از دانشجویان پزشتکی  77که  پیمایش دکترها در آلمان نشان داد درحالی

هتا احستاس    درصتد از آن  7های داروسازی دیتدار داشتتند  تنهتا     بار با نمایندگان شرکت ی 

هتا   حتال آن  بتااین . انتد  شده توستط نماینتدگان قرارگرفتته    کردند تحت تأثیر اطالعات اراله می

نویسی همکارانشتان تحتت تتأثیر قترار گرفتته       درصد از الگوهای نسخه 53کردند  احساس می

 .است

. دهتد  را داوطلبانته انجتام متی     پسا بازارداب گذشته از این  صنایع داروسازی  اک ر نظتارت  

شتده توستط صتنایع داروستازی      های انجتام  برانگیز است چراکه اعتبار ارزیابی این مسئله بحث

هتای داروستازی از    تواند موردتردید قرار گیرد  همهنان که شرکت درباره داروهای خود می

خعارج از  ی برای تبلی  داروهای خود و تشویق بته استتفاده   پسا بازارداب ت مطالعات نظار

 پسعا بازاردعاب   در کشورهای دارای سطوح پایین مقررات نظتارت   . اند بهره برده برچسب

                                                           
های دارویی و تجهیزا  پزشکی ازلحاظ ایمنی و کارایی پس از تأیید  پایش فراوردهبه  پسا بازاریابی -  

 .گویند و ورود به بازار
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هایی دربتاره ایمنتی    آوری داده تواند از نمایندگان خود برای جمع ی  شرکت داروسازی می

پسعا  افتزون بتر ایتن  رعایتت استتانداردهای نظتارتی       . ندو اثربخشی داروهای خود استفاده ک

هتای داروستازی امکتان بته تعویتق انتداختن و        اغلب اجباری نیست که به شترکت  بازارداب 

 .سازد از آن را مهیا می نظر کردن صرد

 ها  سالمت   صیادع ر ابط شفاف   پاسخگود  متخااا  مراق ت - 

میلیتارد دالر صترد ارالته     17االنه قریتب بته   های داروسازی آمریکایی س که شرکت درحالی

هزینته   پرداختت انواع هدایا نظیر خودکار و دفتر یادداشت و تقوی  تتا خریتد بلتیط هواپیمتا و     

اما هنوز ه  هی  قانون مدونی جهتت    نمایند شرکت در سمینارهای بازآموزی به پزشکان می

صنعت بسیاری از نماینتدگان را   محدود کردن این اقدامات اراله نشده است؛ چراکه البی این

امتا   ؛هایی هی  تأثیری در تجتویز دارو توستط پزشت  ندارنتد     کم  چنین اینقانع نموده که 

هتای   به این هدایا  معتقدند که شرکت یافته اختصاصمنتقدان با اشاره به حج  گسترده بودجه 

 .هند زدها خوا داروسازی  تنها در صورت ایجاد منافع مالی دست به این فعالیت

شامل هتر  )های داروسازی به پزشکان  شرکت های بخشی حات که هی  رازی درزمینه  درحالی

وجتود  ( چیزی نظیر دفترهای یادداشت و خودکار تا هزینه غذا و ستفرهای آنتان بته ستمینارها    

شتاید  . داننتد  گونه تبلیغات چیزی نمتی  ندارد  اما هنوز ه  بسیاری از بیماران  در خصوص این

راحتتی مستیر ایتن هتدایا را      بتواند باالخره به این روابط پایان دهد و بیماران بتواننتد بته  کنگره 

هتای   کمیته ویژه سنا طرحی اراله نمود کته در صتورت تصتویب نهتایی  شترکت     . دنبال کنند

امتا هنتوز هت  بستیاری از      ؛صنایع داروسازی از هرگونه پرداختی به پزشکان منع خواهنتد شتد  

دانند  چراکه در سایه این قانون  باز ه  تصتویری واقعتی از    می ا غیردقیقمسئوالن این طرح ر

 .های موردنظر به دست نخواهد آمد چرخش پول

کند که این هدایا تأثیری بر تجویز داروهتای پزشتکان    البته صنعت داروسازی همواره ادعا می

هنگتام تجتویز دارو    تواند در اما شواهدی متعدد حاکی از آن است که این اقدامات می ؛ندارد

 .توسط پزش   مؤثر باشد
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هتای   متدیران شترکت  ": گویتد  دکتر سیدنی ولف مدیر گروه پژوهشی سالمت شهروندان می

کننتد    میلیارد دالر را جهت تبلیغات داروهای تجویزی هزینه متی  17تا  57داروسازی  ساالنه 

لذا بدون توجته  . یابند میبه سودآوری بیشتری دست  چراکه آنان مطمئن هستند که با این کار

پذیرند  ایتن هتدایا آنتان را بته تجتویز       به اینکه پزشکان تا چه حد از هدایای تبلیغاتی تأثیر می

 ."کند داروهایی خاص ترغیب می

در . کارشناسان همهنان معتقدند که باید قوانین ایالتی جدیدی در ایتن زمینته تصتویب گتردد    

 ای مشتترو در نشتریه انجمتن پزشتکی آمریکتا      ماه مارس سال جاری ه  دکتر ولتف مقالته  

در ایتن زمینته    مییسعوتا و   رمونعت منتشر نمود که بر اساس آن  عملکرد قوانین دو ایالتت  

هتای   نتیجته ایتن پتژوهش نشتان داد کته در تبلیغتات شترکت       . مورد بررسی قترار گرفتته بتود   

ز در متتورد یابنتتد و ابهامتتات متعتتددی نیتت داروستتازی  متتردم بتته اطالعتتات انتتدکی دستتت متتی

 .های اهدایی به پزشکان وجود دارد پرداخت

میتزان هتدایای دریتافتی    از امروزه بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید همه بیماران بتواننتد  

هایی از ختاو   در بخش که هرچند آگاه باشند های داروسازی  پزش  خویش از ابر شرکت

استرار تجتاری  راه را بتر ایتن شتفافیت      هتا در ستایه قتانون حفاظتت از      متحده  شرکت ایاالت

هتای   فاقد نام از کمت   هایی فهرستبدین ترتیب  بیماران در صورت بررسی  تنها با . اند بسته

 .شوند رو می و هدایای مختلف روبه شدهپرداخت مالی

ستازی  مباحتث زیتادی     اندیشی سنا بر روی منتافع ایتن شتفاد    از سوی دیگر  در جلسات ه 

که بیمتاران ایتن روابتط متالی را دریابنتد  آنتان چته تصتوری از          درصورتی. مطرح شده است

العملتی از   عالوه  پزشکان در برابر این شفافیت  چه عکتس  پزش  خود پیدا خواهند کرد؟ به

 خود نشان خواهند داد؟

معتقد استت  در ستایه تصتویب قتوانین ایتالتی مناستب  بیمتاران از          لفطور که آقای  همان

توانند با اطمینان از میزان هدایای نقتدی و یتا    برخوردار خواهند بود؛ چراکه میامنیت بیشتری 

 خویش  اطالع یابند موردنظرشده توسط پزش  دریافت نقدی غیر
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چندی پیش  یکی از مدیران ی  انجمن حمایت از حقوق بیماران  اعالم کترده بتود کته متا     

بته پزشتکان  هدیته و یتا کمت  نقتدی       که  ای  دادههای داروسازی این حق را  ابتدا به شرکت

امروزه متا بتا ابعتاد    . ای  بدهند و سپس درصدد برطرد کردن مشکالت به وجود آمده برآمده

حتل متؤثر     ای   لذا وقت آن رسیده که برای دستیابی به ی  راه مختلف این مشکل آشنا شده

 .دست به اقدام زد

تنظتی  و نظتارت بتر روابتط بتین       هتای بازاریتابی فاستد بتر     اقدامات مربو  به کتاهش آستیب  

تتوان ضتوابط رفتتاری     متی . های سالمت و صنایع داروسازی متمرکز است متخصصان مراقبت

المللی به وجود آورد که خواهان افشای اجبتاری تعتارض منتافع هماننتد      در سطوح ملی و بین

. باشتد  متی  هتا ها و ارتباطات تأمین مالی و الزاماتی بترای افشتای کت  و کیتف داده     الزحمه حق

سازوکارهای نظارتی محک  برای حصول اطمینان از اینکه این ضوابط به شکل صتحیا اجترا   

هتای بازاریتابی     های فساد در شیوه ها برای مبارزه با آسیب شوند و در کنار آن اعمال مجازات

 .اهمیت کلیدی دارد

ی داروسازی نشتان  ها ها بین دکترها و شرکت سازی پرداختاقدامات اخیر برای افزایش علنی

 قانو  شفافیت پرداخت به پزشعکا   5731در . پذیر استدهد که ایجاد تغییر امکان می

هتای بترخط     کنتد در پایگتاه داده   هتا را ملتزم متی    متحده تصویب شد کته شترکت   در ایاالت

دالر بترای هتر دکتتر را     377هتای کتل بتیش از     دالر و نیز پرداختت  37های بیش از  پرداخت

دکترهتا   نظتارت و اجترای متداوم تأکیتد دارد؛     همانند سایر اقدامات  این قانون بر .علنی کنند

هتا ارالته   های داروسازی اطالعات نادرستی را در این پایگاه داده اند که شرکت شکایت کرده

قتانونی شتبیه    ها  دار ساز  فدراسیو  ار پاد  صیادع   انجمندر اروپتا  . اند کرده

حتالی استت    به اجرا گذاشته است  این در 5737ها در  ی کردن دادهبه قانون یادشده برای علن

خعدمات سعالمت ملع     هتای وابستته بته     در انگلستتان بیمارستتان   قعانو  شعفافیت  که 

هتا بترای کارکنتان از     و گروه دکترها را وادار کرده تتا هتدایا و برگتزاری ضتیافت    انگلستا  

 .های داروسازی را ثبت نمایند سوی شرکت
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 بازارداب  ارزه با فساد در حوزه تدابیر م -2

هتای بازاریتابی غیراخالقتی     های کیفری برای جلوگیری از شتیوه  ها و مجازات افزایش جریمه

ها غالباب تأثیر مالی اندکی در قیاس با ستودهای آلتوده بته     جریمه حال  بااین. پیشنهاد شده است

. آورنتد  دست متی  هایی به وههای داروسازی از ناحیه فروش با چنین شی فساد دارند که شرکت

متحتده بته دلیتل تقلتب در      میلیتون دالر جریمته کیفتری در ایتاالت     17  صتنایع  3553م الب از 

هتای انحصتارطلبانه و امتنتاع از علنتی      هتا  روش  خدمات پزشکی  تبلی  غیرقتانونی  پورستانت  

ف مبلغتی استت   اند  اما این رق  کمتر از نصت  آزمایی بالینی پرداخت کردههای کار کردن داده

های مشتارکت   وجود  تداوم اعمال مجازات بااین. اندجیب زده به 5775که این صنایع تنها در 

 .های بازاریابی غیراخالقی برای مورد توجه قرار دادن موضوع اهمیت دارد در فعالیت

نویستی متخصصتان    های بازاریابی فاسد بتر الگوهتای نستخه    برای به حداقل رساندن تأثیر شیوه

بعا  جتای داروهتای    های سالمت  قوانینی باید اجرا شود که تجویز داروهای رنری  به اقبتمر

حتال  مطالعتات    بتااین . دارد تترین گزینته را الزامتی متی     صرفه به یا انتخاب مقرون نام تجار 

بتر   با نام تجار شده در بین دکترهای استونی و اسپانیا نشان از تداوم تجویز داروهتای   انجام

چنین قتوانینی بایتد بتا ستازوکارها     . رغ  ممنوعیت آن از سوی قانون دارد رنری  بهداروهای 

هتای   نظارتی و اعمال کننتده همتراه باشتد تتا رعایتت آن تضتمین گتردد  در کنتار آن برنامته         

منفتی از داروهتای رنریت  بایتد وجتود        منظور از بتین بتردن ادراو   آموزشی برای بیماران به

 .داشته باشد

هتای مستتقل داروهتای جدیتداب تولیدشتده بترای        ای پیشنهادشده شتامل تحلیتل  ه سایر سیاست

همهنتین برختی   . هاست نویسی آن های سالمت و راهنمایی نسخه آموزش متخصصان مراقبت

های تحقیق و توسعه برای توستعه داروهتای جدیتد و     کشورها شروع به تأمین مالی آزمایشگاه

سعازما  ادمیع  تجهیعزات    م تال در زالنتدنو    بترای . اند کرده پسا بازارداب های  نظارت

دانشعگاه  های پسا بازاریتابی از طریتق    شروع به مطالعاتی درباره نظارت دار د    پزشک 

 .کرده است اتاگو
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. بتتر روی داروهاستتت 3بنتتدی اختتالق زیستتتی هتتای رتبتته گزینتته دیگتتر استتتفاده از برچستتب

ریابی فاسد در گذشته را دارنتد بایتد   های بازا های داروسازی که سابقه استفاده از شیوه شرکت

کنتد تتا در خریتد     کننتدگان را تشتویق متی    این مسئله مصرد. تری را دریافت کنند رتبه پایین

 .های بی تعهد به اخالق  تجدیدنظر کنند دارو از شرکت

 

 (پنجمین مرحله از زنجیره ارزشی)تدارکات  -ه

دستت   ان استت کته بته دنبتال بته     کننتدگ  تدارکات میانجی اصلی بین سیست  عمومی و عرضه

ایتن مستئله بته لحتاظ     . باشد ترین شکل ممکن میجویانهصرفه آوردن مقدار مناسب داروها به 

 .فنی پیهیده و شامل مراحل متعدد بوده و مستلزم دخالت افراد بسیاری با تخصد کافی است

المللتی ماننتد    ینهتای بت   وقتی داروها به شکل متؤثری از منتابع معتبتر و مبتنتی بتر دستتورالعمل      

فهرست داروهای اساسی سازمان بهداشت جهانی تهیته گتردد از کیفیتت مطلتوب برختوردار      

حتال  وقتتی فراینتد تتدارکات بته       بااین. باشد راحتی در دسترس می است و با قیمت عادالنه به

افتد باعث کمبتود دارو  بتاال رفتتن قیمتت دارو و نفتوذ داروهتای غیراستتاندارد و         مخاطره می

 .گردد قلبی به سیست  سالمت میت

ویتتژه در  هتای ستالمت بته    تترین مراحتتل در ارالته مراقبتت    فراینتد تتدارکات یکتی از پرهزینته    

کتاری   تدارکات داروهای عمومی بیشتر از مقاطعته . کشورهای با درآمد پایین و متوسط است

ونتاگونی  ایتن مستئله ناشتی از عوامتل گ    . پتذیرتر استت   در خدمات دیگر در برابر فساد آسیب

کننتدگان بترای    ازجمله مشکل نظتارت بتر استتاندارهای کیفتی در تهیته دارو و توانتایی تهیته       

ویتژه تتدارکات مربتو  بته      بته . باشتد  هتای متفتاوت بترای داروی مشتابه متی      استفاده از قیمت

                                                           
 مسذال  مطالعذا  فلسذفی در ارتبذاا بذا      (Bioethique) فرانسذوی اخالق زیستی یا بیواِتیک بذه   -  

ود شناسذی و پزشذکی بذه وجذ     اخالقی است که از پیشرفت بشری در علومی چذون زیسذت   برانگیز بحث

 .اند آمده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
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شود  هنگامی با مستندات انتدو و نظتارت ضتعیف     داروهایی که از بودجه عمومی تأمین می

 .پذیر است مقابل فساد آسیب همراه گردد  در

فستاد تتدارکاتی منفترد و فستاد تتدارکاتی      : دو شکل عمتده فستاد در تتدارکات وجتود دارد    

تتری   فساد تدارکاتی منفرد شامل تعداد بسیار اندکی از افراد است  مقیتاس کوچت   . مند نظام

رد سیاستی  مند عمیقتاب در کتارک   فساد تدارکاتی نظام. کند دارد و توجهات کمتری را جلب می

سطوح مشتابهی  . سازد چنین سطحی از فساد  دخالت دولت را ضروری می. دولت نهفته است

 .از نظارت برای کاهش هر شکل از فساد باید برقرار شود

 :گانه زیر در فرایند تدارکات رخ دهد فساد ممکن است در همه مراحل سه

  مشخصتات قترارداد و   مرحله قبل از مناقصه تدارکات شامل ارزیابی نیازها  تعریف

ایتن مرحلته  فستاد تتدارکاتی غیرمستتقی  را نمایتان       . انتخاب شیوه تدارکات است

ی  مناقصه طوری تنظی  شتده کته تنهتا یت  شترکت از قبتل         کند که در آن می

استاس صتالحیت واگتذار     توانتد برنتده شتود؛ در ظتاهر مناقصته بتر       شده میتعیین

 .ای نقض شده باشد رویه شود بدون اینکه ازلحاظ فنی قاعده یا می

   دومین مرحله در تدارکات  مرحله انجام مناقصه است که شامل دعوت به مناقصه

این مرحله  فستاد تتدارکاتی مستتقی  را    . ارزیابی مناقصه و واگذاری قراردادهاست

افتد که ی  برنده خاص بدون توجه به پیشنهاد از  کند و زمانی اتفاق می نمایان می

 .شود ا اخاذی ی  مقام عمومی انتخاب میطریق ارتشاء ی

    فستاد در  . افتتد  در مرحله بعد از مناقصه  اجرای قرارداد و نظارت بتر آن اتفتاق متی

 .های قرارداد است  های جعلی و تغییر موافقت حساب این مرحله شامل صورت

 

 ها  تداریات توسهه دستورالهمل   ر   - 

توانتتد در ستتطوح مختلتتف متمرکتتز یتتا   متتی ای استتت کتته تتتدارکات داروهتتا فراینتتد پیهیتتده

هتای تتدارکاتی    هتا یتا طترح    بسیاری از کشورهای با درآمد باال دستورالعمل. غیرمتمرکز باشد
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هتای   های عضو اتحادیه اروپتا دستتورالعمل   درصد از دولت 17تنها  5737م الب در . ملی ندارند

متدیریتی حتداقل  ضتعف     این فقتدان نظتارت و نظت    . تدارکات ملی را توسعه بخشیده بودند

 .های تدارکات عمومی کشورها است بنیادی در نظام

هتایی   های مقابله با فساد در تدارکات اغلب بر توستعه و اجترای دستتورالعمل    بنابراین  سیاست

هتای مهت  آن    ویژگتی . های تدارکات تمرکز دارد برای تضمین اثربخشی و نظارت در سیست 

 :اند از عبارت

 طتور   هتای روشتنی کته بته     ها و دستتورالعمل  دارکاتی با سیاستهای ت وجود کمیته

 .شود مداوم رعایت 

 های تدارکاتی که نحوه وارد یتا ختارج ستاختن داروهتای      های کمیته دستورالعمل

شتده   موردنظر برای خرید را از فهرست داروها مشخد کند تا داروهای خریداری

 .صرفه باشند به سال  و مقرون

 است تعتارض منتافع داشتته باشتند تتا اطمینتان حاصتل شتود         های اجرایی سی کمیته

کننتدگان دارو اعتالم    تعارض منافع عملی و احتمالی بین اعضتای کمیتته و عرضته   

 .گردد

 ختوبی آمتوزش   ای و به های تدارکات باید متشکل از کارشناسان چند رشته کمیته-

 .ندهای سالمت باش دیده و آگاه در حوزه دارویی و نیازهای مراکز مراقبت

  های فنی مستمر و آموزشی مقاماتِ مسئولی تدارکات برای اطمینتان از اینکته    کم

 .تدارکات بر پایه مدارو و دانش فنی صورت گیرد

 

 تداریات الکتر نیک   قرارداد نودس  شفاف -2

هتای تتدارکاتی    برای اطمینان از مناقصه رقابتی  تدارکات باید از طریق استتفاده از زیرستاخت  

کند کته   مناقصه الکترونیکی طرحی را فراه  می. تدارکات الکترونی  انجام گیرد قوی مانند

های خود را در آن بارگتذاری   توانند مناقصه های سالمت می از طریق آن مراکز متعدد مراقبت
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. تواننتد در آن مشتارکت نماینتد    شده میها از پیش تالید  کنندگانی که اعتبار آن کنند و عرضه

کننتدگان انتدو     است چون زمانی که سطا بتاالیی از عتدم تمرکتز  عرضته    این مسئله مه  

 .یابد های نسبتاب باال وجود داشته باشد  خطر فساد افزایش می های اندو و قیمت پیشنهاد قیمت

هتا و   نویسی شفاد و به دنبتال آن تتدارکات الکترونیکتی بته افتزایش شتفافیت رویته        قرارداد

هتتا پیرامتتون  آوری داده همهنتتان کتته امکتتان جمتتع. کنتتد هتتای تتتدارکات کمتت  متتی قیمتتت

واحتوال  واگتذاری قترارداد      کننتدگان مناقصته  شترایط و اوضتاع     پیشنهادهای مناقصه  ارالته 

کنتد و در دستترس مراکتز     شتده را فتراه  متی   هتای پرداختت   کنندگان  قیمت عملکرد عرضه

ینان بخشتی از شتفافیت   هایی برای اطم تالش. گیرد های سالمت و عموم مردم قرار می مراقبت

شده برای داروهتای مشتابه توستط    های پرداخت فرایند تدارکات و امکان مقایسه آسان قیمت

هتای ستالمت    با ایتن روش  مراکتز مراقبتت   . شده است مراکز گوناگون مراقبت سالمت انجام

خریتد  تری را اتخاذ کنند که به نوبه خود منجر به افزایش قدرت  توانند تصمیمات آگاهانه می

 .شود ها می کنندگان درباره قیمت ها برای مذاکره با عرضه آن

هتا و   کاری قیمتت  گذاری غیرواقعی  دست توانند مانع قیمت این اقدامات به شکل مطلوبی می

این امر مستلزم افتزایش دامنته شتمول افترادی استت کته ملتزم بته         . شود ها اضافه پرداخت

همهنتین مستتلزم نظتارت    . ها هستتند  د و صحت دادهسازی اطالعات  بهبود قابلیت اعتماعلنی

 .باشد هایی برای اطمینان از پاسخگویی نیز می مداوم برای چنین داده

در انگلستتان  کشتورهای آررانتتین  مالتت  مکزیت  و      اجالس سرا  م ارزه با فساد در 

ن ایت . نیجریه متعهد شدند اصول قرارداد نویستی شتفاد در بختش مراقبتت را رعایتت نماینتد      

مشعاریت   کشورها از حمایت طرحی تحت رهبتری ستازمان شتفافیت  دولتت انگلستتان و     

همهنتین از کمت  ستازمان بهداشتت جهتانی بترای توستعه رویکترد         قراردادها  شفاف 

مشترو برخوردار خواهند شد طوری که قرارداد نویسی شتفاد تبتدیل بته بخشتی از فراینتد      

گتتویی ماننتتد جتترال  و  های پاستتخهمهنتتین ستتازوکار .تتتدارکات در بختتش ستتالمت گتتردد

کتتارگیری ایتتن  بتته. هتتا بتته بتتازداری از رفتارهتتای غیراخالقتتی کمتت  خواهتتد کتترد مجتتازات
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هتتای عملکتترد  ستتازوکارها متضتتمن نظتتارت دالتت  بتتر عتتوارض ناخواستتته داروهتتا  شتتاخد 

کننتدگان از   اند عرضته  کارشناسان همهنین پیشنهاد داده. تدارکاتی و قیمت محصوالت است

د تالید قرار گیرند و در تمتامی متدت  قترارداد تتدارکات بترای اطمینتان از عملکترد        قبل مور

هتایی بترای    اندازی شتود و مجتازات   ها تحت نظارت باشند  سیست  گزارش نقد کاال راه آن

منظور نظتارت   باید ی  کمیته کارشناسی با منابع و امکانات الزم به. عدم رعایت اعمال گردد

ت ازجمله حسابرسی داخلی و خارجی  کشف رفتارهای آلوده به فستاد  بر تمام سیست  تدارکا

حتتال  اعمتتال مجتتازات بتترای     بتتااین. و انتشتتار مجتتازات مقامتتات مجتترم تشتتکیل شتتود     

هتایی کته    گذارند ممکن استت در برختی حتوزه    کنندگانی که به قراردادها احترام نمی عرضه

ایانتته نباشتتد  چتتون  گر کننتتدگان موجتتود در کشتتوری محتتدود استتت واقتتع   تعتتداد عرضتته

کنندگان موجود  جتایگزینی وجتود نداشتته باشتد منجتر بته اتمتام         که برای عرضه درصورتی

 .شود ها موجودی کاال

 

 ها  درستکار  پیما  -3

پیمعا   گیترد    ها مورد استفاده قرار متی  یکی از ابزارهای مبارزه با فساد که در طیفی از بخش

کننتده قترارداد و    نامه است بین نهاد دولتیی اراله قتپیمان درستکاری  مواف. استدرستکار  

های پیشنهادکننده آن مبنی بر اینکه همه طرفین در چارچوب قرارداد از ارتشاء  تبتانی   شرکت

بترای اطمینتان از پاستخگویی  پیمتان     . های آلوده به فساد اجتناب خواهنتد کترد   و سایر روش

های جامعه متدنی رهبتری آن را     گروهدرستکاری شامل ی  سیست  نظارتی است که معموالب

 .بر عهده دارند

در همه مناطق جهان  پیمان درستتکاری را بکتار بترده     3557الملل از دهه  سازمان شفافیت بین

تواند شفافیت و پاسخگویی در فرایند تدارکات را بهبود بخشتد و   پیمان درستکاری می. است

بته همتین ترتیتب کشتف فستاد و امکتان       . هتد همهنین اعتماد به نهادهتای دولتتی را ارتقتاء د   

 باعتث شتد   5731استتفاده از آن در هنتد در   . ستازد  مجازات مته  طبق قترارداد را فتراه  متی   
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را بته دلیتل    ر دس -ر لزو  آگوستا  ستلیدوزارت دفاع هند قرارداد تدارکات با شرکت 

 .ارتشاء ملغی اعالم کند

 

 (ششمین مرحله از زنجیره ارزشی)توزیع  -و

ایتن فعالیتت شتامل    . کننده است عالیت توزیع متضمن انتقال داروها از تولیدکننده به پرداختف

. استت  …صدور برگه خروج  دریافتت و بازرستی  انبتارداری  متدیریت موجتودی کتاال و      

هتای چندالیته تتا تحویتل مستتقی  از       ای وجتود دارد کته از متدل    های توزیتع چندگانته   روش

تضتمین ستالمت زنجیتره توزیتع     . گیترد  بت سالمت را در برمتی کنندگان به مراکز مراق عرضه

 .دارو برای اراله داروهای با کیفیت باال و داروهای سال  اهمیت دارد

جتایی کته نظتارت نباشتد     . های فساد در سراسر زنجیتره توزیتع وجتود دارد    حال  آسیب بااین

نکته بترای مصتارد    ممکن است داروها به سرقت رفتته و در بتازار ستیاه فروختته شتوند یتا ای      

شتماری را در بستیاری از کشتورها     امتر خطترات بتی    ایتن . شخصی مورد استفاده قترار گیترد  

تترین منبتع درآمتد     دهد فروش مجدد داروها بتزرگ  نشان می ای در اوگاندا مطالعه. دربردارد

 .های سالمت است برای کارکنان مراکز مراقبت

ایتن مستئله بته بیمتاران     . شتود  بارهتا متی  حدوحصر  منجر به اتمام مکرر موجودی ان سرقت بی

دست آوردن داروهایی کته در بختش    شود بیماران برای به رساند چراکه باعث می آسیب می

هتا را در معترض    نوبته ختود آن   آورنتد کته بته    سالمت عمومی وجود ندارد به بازار سیاه روی

 .دهد میهای باالتر قرار  خرید داروهای تقلبی یا غیراستاندارد و پرداخت قیمت

افزون بر این در طی توزیع  داروهای تقلبی یا غیراستاندارد ممکتن استت بته سیستت  ستالمت      

شود  داروهای تقلبتی   برای م ال وقتی دارویی از مراکز مراقبت سالمت سرقت می. نفوذ کنند

 5737تتا   5773از  موسسه امییت دار د های  داده. ها نمود یا غیراستاندارد را جایگزین آن

کته متوارد    درصد افزایش یافتته استت درحتالی    77دهد که انحراد و سرقت داروها  ن مینشا

این نفوذ فزاینده داروهای تقلبتی یتا   . دهد درصد افزایش را نشان می 355تقلب در همان دوره 
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رغتت  اینکتته یتت  مشتتکل آشتتکار هتت  در  غیراستتتاندارد بتته مجتتاری مشتتروع توزیتتع دارو بتته

طتور گستترده موردمطالعته     کشورهای با درآمد پایین است  بته  کشورهای با درآمد باال و ه 

 .قرار نگرفته است

 اقدامات م ارزه با فساد در حوزه توزدع

عنتوان جتایگزین    ای برای افراد فراه  سازد تتا سترقت را بته   تواند انگیزهدستمزدهای پایین می

 اغلتب بترای مهتار    که حقوق باال درحالی. منبع درآمدی برای دانش و خدماتشان توجیه کنند

درعتین حتال گتزارش    . شود اما شواهد پیرامون این پیشتنهاد غیرقطعتی استت    فساد پیشنهاد می

هتا حقتوق  رفتتار     شده که امنیت شغلی  معیارهای استخدام و ارتقاء  خیلتی بیشتتر از افتزایش   

 .دهد کارکنان را تحت تأثیر قرار می

 

 :ی توزیع دارو به شرح زیر استهای فاسد در ط های مه  برای کاهش آسیب سیاست 

      برقتتراری نظتتارت و موازنتته نهتتادی ماننتتد تقستتی  وظتتایف بتتین صتتندوقداران و

 .منظور پیشگیری از تقلب حسابداران به

    هععا  عملیععات    ر   حفاظتتت فیزیکتتی و تتتأمین امنیتتت داروهتتا از طریتتق

کنتان  ای و ارزیابی همته کار  های دارویی  ردیابی ماهواره برای محموله استاندارد

 .چه قبل از استخدام و چه بعدازآن

 های مکترر و ستازوکارهای    های نظارت و پاسخگویی مانند حسابرسی وجود رویه

 .افشای فساد برای مردم و کارکنان داخلی

شتواهد  . در بسیاری از کشورهای با درآمد باال  بخش خصوصتی مستئول توزیتع داروهاستت    

کته نظتارت کتافی     در نظام توزیتع متادامی  دهد تلفیقی از بخش عمومی و خصوصی  نشان می

توانتد   کننتد  متی   برای اطمینان از اینکه هر ی  از شرکای نهادی به شکل صتحیا عمتل متی   

 .عملکرد بهتری داشته باشد
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کنتد و باعتث    های جدیتدی کته امکتان ردگیتری توزیتع داروهتا را فتراه  متی         ورود فناوری

تواننتد   هتا متی   م ال  داروخانته  عنوان به. شود  تحول سودمندی است ممانعت از انحراد آن می

شتده  داشتته   ی  سیست  الکترونیکی برای حصول اطمینان از اصل و کیفیت داروهایی توزیع

توانند با اسکن برچسب دارو توستط تلفتن همتراه     کنندگان می   مصردبه همین ترتیب. باشند

 .ها مطمئن شوندخود و ارسال اطالعات آن به تولیدکننده از اصالت دارو

 

 ها  عمده در زنجیره ارز  دار ساز  چالش

شده در زیر  تحلیل موضوعات ساختاری در زنجیتره ارزش داروستازی را   چهار چالشی عنوان

هتا باعتث    ناتوانی از پرداختن به این چالش. کند دهد و فساد را تسهیل می ار میالشعاع قر تحت

شود و تالش برای به حداقل رساندن فساد در بختش دارویتی را بتا متانع      تشدید مشکالت می

توسعهه   اهعداف ها برای برآورده کردن  های فساد  مشکالت دولت آسیب. سازد روبرو می

 .دهد میدر بخش سالمت را افزایش  پاددار

 ها  عیی    فهم فساد فقدا  داده - 

هتتای ملمتتوس بتترای ارزیتتابی نحتتوه رواج عملتتی فستتاد در بختتش داروستتازی و    فقتتدان داده

اطالعتات  . ختورد  هتای مهت  بته چشت  متی      گیری چگونگی بروز آن در نقا  مختلف تصمی 

جته بیشتتری   ای عمده تو مبهمی درباره اتفاقات فساد و رواج آن وجود دارد مگر اینکه پرونده

که از وقتوع فستاد در بختش داروستازی آگتاهی وجتود        درحالی. سوی خود جلب کنند را به

مند فساد  تعیین زمان و مکان وقوع آن را بتا چتالش   دارد اما پیهیدگی موضوع و سطوح نظام

 .کند مواجه می

دهتد ایتن واقعیتت استت کته بختش داروستازی و         الشعاع قترار متی   ها را تحت آنهه همه این

هتر دو بختتش ستطوح متمرکتتز و   . طتورکلی بختتش ستالمت  بستتیار فنتی و پیهیتده استتت     هبت 

در نتیجته   . غیرمتمرکز  ابعاد نظارتی و بازاری و بستیاری نقتا  حستاس دیگتری وجتود دارد     



 زارش پژوهشیگ       11  

دهتد و در برابتر چته     العاده سخت است که مشخد کنی  چه کسی چه چیز را انجام متی  فوق

 .کسی پاسخگوست

رسانی درباره اینکه فساد کجا  چطتور و   ارهای شفافیت و نظارت  اطالعبه دلیل فقدان سازوک

شناستایی فستاد بته دلیتل     . تا چه اندازه ممکن است وجود داشته باشد  کار سختی خواهد بتود 

 .افزایدنامرلی و غیرملموس بودن ذات آن بر سختیی کار می

ی و کنتترل فستاد را   بخش دارو مملو از موضوعات محرمانه و امور شخصی است که شناستای 

همهنین بررسی فساد در این بختش  زمتانی پیهیتده    . سازد برانگیز می در بهترین حالت چالش

عتالوه  مقامتات دولتتی و دیگتر      بته . شود که سطحی از تساما در آن وجتود داشتته باشتد    می

عنوان ی  موضوع حیاتی که بختش دارو نیازمنتد    سهامداران مرتبط در این بخش  فساد را به

 .کنند قابله مستقی  با آن است  تلقی نمیم

تری نسبت به تقویت سیست  سالمت  اتخاذ رویکرد کلیاهداف توسهه پاددار اجرای سند 

کند  همهنین تأمین مالی مطالعات و مداخالت مبارزه با فساد با هدد کم  بته   را تشویق می

هایی دارویتی   ع آن در بخشها برای ارزیابی رواج فساد و تعیین زمان و مکان دقیق وقو دولت

ای کمت  خواهتد کترد کته      های پایه تنها به ایجاد داده این امر نه. باید مورد تشویق قرار گیرد

تواند برای ارزیابی موفقیت مداخالت آینده مورد استفاده قرار گیرد بلکته منجتر بته اتختاذ      می

 .شواهد خواهد شدهای خاص و مبتنی بر  های سالمت هدفمند  دارای زمینه رویکرد نظام

 چارچو  قانون    نظارت  ضهیف -2

های قانونی و نظارت دارویی سختگیرانه که بته شتکل متؤثر بتر بختش       سازی چارچوبفراه 

سیستت   . شتود  فرما شود بسیار حیاتی است و قطعاب یافتته جدیتدی محستوب نمتی     دارویی حک 

وصتی را در مقابتل   ستازد تتا افتراد و بختش خص     قانونی و قضالی شفاد  دولتت را قتادر متی   

ای و  های قانونی و نظارتی شدید در سطوح ملتی  منطقته   چارچوب. رفتارشان  پاسخگو نماید

هتای آینتده بترای بته      جهانی برای استقرار ی  مبنای محک  و پایدار که بر اساس آن سیاست

شتتر  در بی. شود توان توسعه بخشید  با اهمیت قلمداد می های فساد را می حداقل رساندن آسیب
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شتود امتا    ها اعمتال متی   هایی است که بیشترین نظارت بر آن کشورها این بخش ازجمله بخش

 .های آن است گذاری اندو و فقدان نظارت از ویژگی هنوز نواقد متعدد  سرمایه

بتر   بانعک جهعان   و  برنامه توسهه سازما  ملعل المللی مانند  های بین های سازمان تالش

منظور کم  بته توستعه قتوانین و نهادهتای جدیتد       نظارتی بههای قانونی و  تقویت چارچوب

ها کافی نیست؛ قوانین و نهادهای فعلی اغلب خیلی ضعیف استت   اما این تالش متمرکز است؛

تواند قوانین جدیتد و   و سیست  قضایی را در مقابل عدم رعایت قوانین و مقررات که اساساب می

در نتیجته کشتورهایی کته دارای ستطوح ضتعیف       .ستازد  پذیر می اثر نماید  آسیب فعلی را بی

توانند از اجرای قوانین فعلتی و جدیتد توستط نهادهتای      حکمرانی هستند به شکل مؤثری نمی

 .دولتی اطمینان حاصل کنند

نویس قوانین مبارزه با فستاد  عتدم توافتق جهتانی دربتاره تعریتف از        ی  چالش در تهیه پیش

قانونی ستاده و چنتدمنظوره جهتانی مبتارزه بتا فستاد       افزون بر این  ی  چارچوب . فساد است

یکپارچگی قتوانین بترای ممانعتت بتازیگران فراملتی از مشتارکت در رفتارهتای        . وجود ندارد

 .شودآلوده به فساد مخصوصاب در بخش دارویی  با اهمیت محسوب می

هتای ملتی    المللی  نیاز به تصویب  اجرا و اعمال توستط دولتت   مشکل دیگر درباره قوانین بین

وابستتگی  . است که ممکن است منافع محتدودی در مبتادرت بته چنتین کتاری داشتته باشتند       

ها برای اجترای آن  موضتوعی استت کته همهنتان بترای        الملل به حاکمیت دولت حقوق بین

بتا فترض ماهیتت     خصوص در بخش دارو این مسئله به. سازی قوانین ملی پابرجاست یکپارچه

 .ساز است ه ارزشی  مشکلهای زنجیر فراملی فعالیت

این امر امکان نظارت بتر همته نقتا     . در سطا ملی چارچوب نظارتی اغلب غیرمتمرکز است

هتای   کشتورها در کنتار هتر یت  از فعالیتت     . کند گیری حساس را با مشکل مواجه می تصمی 

هتا بایتد    دولتت . هتای خاصتی مواجته خواهنتد شتد      زنجیره ارزش در بخش دارویی با چالش

ردهایی را بترای صتدور مجتوز  بازاریتابی و استتفاده از داروهتا و همهنتین اعمتال آن         استاندا
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. استانداردها از طریق قوانین جهت اطمینان از اثربخشی  کیفیت و ایمنی داروهتا وضتع نماینتد   

 .های فساد کم  زیادی خواهد کرد وضع چنین استانداردهایی برای به حداقل رساندن آسیب

 ها ار ا از سو  شریتنفوذ ن احتمال اعمال -3

بتا   تتا کننتد   های داروسازی دنیا بترای کستب ستود بیشتتر  تتالش متی       هاست که شرکت سال

هتای تبلیغتاتی و بازاریتابی  بستیاری از مشتکالت عتادی جستمی ناشتی از          همکاری شترکت 

هتای طتوالنی    دار و خطرنتاو و نیازمنتد دوره   های دامنه عنوان بیماری زندگی روزمره ما را به

عتالوه  حمایتت از چتاپ مقتاالت      بته . ویژه داروهتای عصتبی معرفتی نماینتد     دارو بهمصرد 

دار و سفارشی در نشریات معتبتر پزشتکی  خریتد مقتاالت و چتاپ آن بته است  ختود           جهت

قیمتت در ایتن نشتریات و       چاپ تبلیغتات گتران  پژوهشگرپرداخت رشوه و سهام به پزشکان 

ود از سوی مردم را باید از دیگر راهبردهای همهنین تالش برای مصرد بیشتر محصوالت خ

باوجود مصرد خودسرانه انبوه این داروها توسط شتهروندان و  . ها دانست تجاری این شرکت

هتا نیتازی بته آزمتایش      ها در این افراد  آیا اصوالب این شرکت بروز عوارض جانبی ناشی از آن

 داروهتتتتتتای ختتتتتتود بتتتتتتر روی حیوانتتتتتتات آزمایشتتتتتتگاهی خواهنتتتتتتد داشتتتتتتت؟   

هتای داروستازی و پزشتکان همکتار بتا آنتان را بته دلیتل تجتویز           اک ر شهروندان ما  شترکت 

داروهای ضدافسردگی به همه افراد دچار نگرانی و اضطراب  تجویز داروهای معال  بیمتاری  

اخالل خلقی دوقطبی برای افراد افسرده و درنهایت  تجویز داروهای بهبود اختتالالت روانتی   

هنتوز هت  متوارد    . کننتد  شکالت رفتاری دوره کتودکی  سترزنش متی   برای کودکان دچار م

شناستتی پیتتدایش و معالجتته  هتتا از جهتتت آستتیب دیگتتری وجتتود دارد کتته بایتتد در متتورد آن

 .صورت گیردبررسی  بحث وهای دیگر   بیماری

رستانی و آمتوزش در بختش     شترکت ختدمات اطتالع    577متحده حدود  در ایاالت ن یا ه 

هتای داروستازی قترار     مقاالت علمتی پزشتکان را در اختیتار شترکت    پزشکی وجود دارد که 

دالر بتته پزشتتکان  17777تتتا  57777هتتا در ازای ایتتن کتتار  مبتتالغی بتتین   البتتته آن. دهنتتد متتی

 شتده  یآور هتای جمتع   تنها کافی است که این پژوهشگران با امضای قرارداد  داده. پردازند می
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نفتری   17که ی  گروه  یس. چا .م الب مؤسسه سی .خود را در اختیار این مؤسسات قرار دهند

 377از نویسندگان ویرایشگران و کتابتداران را در اختیتار ختود جمتع کترده استت  تتاکنون        

شترینگ    آونتتیس وییتت   -ستانوفی  فتایزر    هتایی نظیتر   پروره تحقیقاتی را در اختیار شرکت

 %87ت نیتز حتدود   همهنتین نترخ پتذیرش ایتن مقتاال     . پالنگ و آستترازنکا قترار داده استت   

 .باشد می

هتای   شترکت  متت یق البته نشریات پزشکی دیگری هستند که عالوه بتر چتاپ تبلیغتات گتران    

هتا را در ابتتدای مقتاالت چتاپ و      دالر  نتام آن  137777داروسازی با دریافت مبالغی حتدود  

 .رسانند ها به چاپ می از سوی این شرکت شده عیتوز

دکتتتر کتتاترین    ا جامتتانتتال جامعتته پزشتتکی آمریکتتمتتیالدی  ستتردبیر رور 5777در ستتال 

آنجلتتیس مجبتتور شتتد بتته ختتاطر انتشتتار مطتتالبی در متتورد دفتتاع از مصتترد داروهتتای      دی

ضدافسردگی در دوره بارداری و ارتبا  دادن میگرن با مخاطرات مربتو  بته حملته قلبتی در     

ده  بتا حمایتت   کتاری شت   البته این مطالتب دستت  . زنان  از خوانندگان نشریه عذرخواهی کند

همهنتین پزشتکان   . چند شرکت بزرگ داروسازی  در این نشریه پزشکی به چاپ رسیده بود

کننده این مقاالت ه  به دریافت پول از تولیدکنندگان داروهتای ضدافستردگی و بهبتود     تهیه

ای در ایتن نشتریه بته چتاپ      اما ده ماه بعد  باز ه  مقالته  دهنده عملکرد قلب  اعتراد کردند؛

ایتن مقالته   . د که با همکاری شرکت داروسازی مرو و پژوهشگران آن تهیته شتده بتود   رسی

مقالته   17پژوهشگر شرکت مرو که دارای سهام این شترکت نیتز بتوده و تتاکنون      1توسط 

البتته آنتان اعتالم کردنتد کته      . اند  تهیه شتده بتود   پژوهشی و مشاوره ه  برای آنان انجام داده

  روشنا  اسمیت گالکستوکلین   فایزرلیلی   یهایی دیگر نظیر اال دارای روابط مالی با شرکت

 .ویت  نووارتیس  پروکتر اندگامبل و مرو ه  هستند

                                                           
1 - JAMA 
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تردید مصرد خودسترانه دارو از ستوی متردم  بته دلیتل وجتود تتأثیرات جتانبی و یتا           البته بی

ی نیتاز  های داروستاز  گردد که شرکت عوارض به وجود آمده ناشی از این تأثیرات  باعث می

 .کمتری به آزمون داروهای خود بر روی حیوانات داشته باشند

المللی که داروهای با نام تجاری و رنریت  تولیتد    صنایع دارویی چه در سطوح ملی و چه بین

برای ایفای چنین نقش مهمتی بته   . کنند کنند نقش اساسی در توسعه و تهیه داروها ایفاء می می

هتای ستالمت آزادی    یر بازیگران مانند متخصصان مراقبتهای داروسازی در کنار سا شرکت

 .وظیفه نمایند ای اعطاء شده است تا با صداقت و درستکاری انجام عمل گسترده

پتذیر   حال  منابع عظی  و سودهای کالن باعث شده تا صنایع دارویی در برابر فساد آسیب بااین

ابع ختتود بتترای سوءاستتتفاده از بتترداری از نفتتوذ و منتت صتتنایع دارویتتی از فرصتتت بهتتره. شتتوند

ها و نهادهتا از اهتداد ستالمت عمتومی بته       ساختارهای حکمرانی ضعیف و انحراد سیاست

که هی  مشکلی برای به حداک ر رساندن ستود   درحالی. سمت منافع حداک ر خود برخوردارند

 در چارچوب هنجارهای قانونی وجود ندارد  در صورت عبتور از هنجارهتای اخالقتی  تتأثیر    

گذارد و توان دولت برای تدارو مراقبت باکیفیتت و   منفی بر برآیندهای سالمت بر جای می

 .ای جدی است سازد و این مسئله صرفه را محدود می به مقرون

توانند به شکل ناروا بتر   ای که دارند می ای گسترده واسطه قدرت هزینه های دارویی به شرکت

هتا اغلتب از نامزدهتا حمایتت متالی       ایتن شترکت   .نفتوذ کننتد   های سیاسی ملی اعمتال  سیست 

صنایع دارویی در ختارج  . ها در قبال موضوعات کلیدی پشتیبانی کنند کنند تا از موضع آن می

انجمتن   5775شتود در   بترآورد متی  . کننتد  گری متی  از انتخابات  پول هنگفتی را صردِ البی

هتای عضتو    شترکت  و نیتز یکتی از   تحقیقات   تولیدیییدگا  دار د  آمردکاصنعتی 

توانتد مباحتث    این شکل تأمین مالی می. اند میلیون دالر هزینه کرده 53هر ی  بیش از  فادزر

گذاری را در راستای به حداک ر رستاندن ستود شترکت دارویتی ستوق دهتد و تتأثیر         سیاست

 .منفی بر اهداد سالمت عمومی بر جای بگذارد
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طور مجزا از طریتق بتازیگران دیگتر اتفتاق      د بهتوان های دارویی می نفوذ ناروا از ناحیه شرکت

بستتیاری از . هتتای بیمتتار از صتتدای قدرتمنتتدی در بختتش ستتالمت برخوردارنتتد  گتتروه. افتتتد

چنتین  . کننتد  های بیمار به دلیل فقدان منابع مالی دیگر  کم  مالی فراوانی دریافت متی  گروه

نفتوذ نتاروا    نیازمنتد  اعمتال  هتای بیمتاری    دهد بر گتروه  های دارویی اجازه می قدرتی به شرکت

 .داشته باشند

های دارویی ممکن است از منابع و نفوذ خود بترای   هایی که شرکت ی  نمونه دیگر از شیوه

ستازی اطالعتات دارو بترای متخصصتان      حداک ر سازی سود خود از آن بهره گیرند  تجتاری 

هتای داروستازی    شرکت از طریق استفاده از نمایندگان دارویی . باشد های سالمت می مراقبت

هتا را تشتویق    توانند برای فروش داروها مستقیماب به دکترها دسترسی پیدا کرده و اغلتب آن  می

تر را که غالباب فاقد نوع آوری و مزیتت درمتانی در قیتاس بتا      کنند تا داروهای جدیدتر و گران

المت عمتومی دارد  ایتن امتر تتأثیر آشتکار بتر ست      . نمونه قبلی هستند  به بیماران تجویز نماینتد 

 .ویژه وقتی هزینه داروها افزایش یابد و هزینه سالمت عمومی ثابت باقی ماند به

های دارویی را تشتویق کنتد از آزادی    تواند شرکت به همین ترتیب  تمایل به افزایش سود می

 هعا  پزشعک  معدا م    مرایز آمعوز  عمل و نفوذ خود برای فروش داروها از طریق 

صنایع دارویی بخش زیتادی  . سوءاستفاده کنند ها  سالمت مراق ت متخااا متعلق به 

. گیرنتد  کنند و از این نفتوذ بترای فتروش داروهتا بهتره متی       از مراکز یادشده را تأمین مالی می

ها  پزشعک  معدا م    مرایز آموز  های مالی صنایع دارویی بترای  که کم  درحالی

با اهمیت محستوب  ا  سالمت ه متخااا  مراق ت های پزشکی به جهت اراله آموزش

هتای   شود اما بدون نظارت دقیق برای تنظی  نقش صنایع دارویی درباره محتتوایی آمتوزش  می

به تجویز داروهتای غیتر متؤثر و     ها  سالمت متخااا  مراق تشده  ممکن است  اراله

 .منظور افزایش سود خود به بهای بودجه سالمت و بیماران تشویق شوند قیمت به گران
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 ها  م ارزه با فساد قدا  ره ر  متههد به تال ف -4

هتا  مقامتات ارشتد     های مبارزه با فساد در ستران دولتت   در حال حاضر تعهد واقعی به سیاست

انتتد  کشتتورها توانستتته. حکتتومتی و نهادهتتای نظتتارتی در بستتیاری از کشتتورها وجتتود نتتدارد 

نه بر ک  و کیف نحتوه اجترای آن   آنکه فعاال های مبارزه با فساد را امضاء کنند بی نامه موافقت

متأسفانه اغلب به ی  بحران نیاز است تا دولتی  قتوانین جدیتد تصتویب    . نظارت داشته باشند

 .کند  نظارت را تقویت و اعمال قانون را افزایش دهد

هتای عمتومی و خصوصتی بته      های مبارزه با فساد در بخش رهبری قدرتمند و متعهد به تالش

. ها و نهادهای جهانی و ملی غالبتاب وجتود نتدارد    د نهادی در درون دولتدلیل سطا باالی فسا

هتای   هایی که در آن رهبتران بتا عوایتد غیرقتانونیی ناشتی از فعالیتت       فشار برای تغییر در محیط

همهنتین احتمتال دارد   . برانگیز باشد تواند چالش شوند  می آلوده به فساد با مخاطره مواجه می

شده در سیست  تردید کنند چراکه پیامتدهای منفتی بترای    سادِ عمیقاب نهادینهافراد از اقدام علیه ف

 .ها در پی دارد شغل و حتی سالمت آن

نفتوذ نتاروا بتر     بدیل خود در نظام سالمت از توان اعمتال  صنایع داروسازی از رهگذر نقش بی

ع اتختاذ  دهتد متان   هتا اجتازه متی    المللتی برخوردارنتد کته بته آن     های سیاستی ملتی و بتین    نظام

متدت   دهد و در نتیجته بتر ستود شترکت در کوتتاه      هایی شوند که فساد را کاهش می سیاست

 .گذارد تأثیر می

هتتای مبتتارزه بتتا فستتاد بیشتتترین تتتأثیر را بتتر کتتاهش  تقویتتت رهبتتری ملتتی در راستتتای تتتالش

مطالعتات  . های فساد خواهد داشت و امکان پایداری بلندمدت را تضمین خواهتد کترد   آسیب

کته   کننتده وقتتی  های مبارزه با فساد تحت رهبری نهادهتای کمت    داده است که تالشنشان 

این وظیفه دولت استت کته بتر صتنایع     . زمینه سیاسی ملی مطلوب نباشد  اغلب غیرموثر است

بنتدی اهتداد    هتای ختوب بته اولویتت     نظارت کند و با وضتع و اجترای مقتررات و سیاستت    

 .سالمت عمومی بپردازد
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است تغییرات مؤثری در سطا ملتی اتفتاق افتتد  فقتدان نظتارت جهتانی بتر         که الزم درحالی

تواننتد   مقامتات ملتی و جامعته متدنی متی     . کنتد  موضوعات کلیدی از پیشرفت جلوگیری متی 

انتد    های جهتانی  واسطه اقدامات نهادهای جهانی که قادر به وضع استاندارها و بهترین روش به

لی از بهبود قوانین و مقررات اکتراه دارنتد  جامعته    گذاری م جایی که سیاست. جسورتر شوند

تواند از اقدامات نهادهای جهانی برای افزودن به قدرت استدالل خود بهتره گیترد و    مدنی می

 .تغییراتی را مطالبه نماید

 

 ها  اقدام تمریز بر حوزه

 استقرار مددردت  متههد به رسیدگ  به فساد- 

رسیدگی به فساد به شتکل متؤثر  بستیار ضتعیف و      مدیریت کنونی در بخش داروسازی برای

هایی که مستتقالب از هت  کتار     مند با تعداد اندکی از افراد و سازمانتغییرات نظام. پراکنده است

متدیریت پرصتالبت و هدفمنتد در ستطوح متعتدد و از بتین       . کنند  به دست نخواهد آمتد  می

 .مند مورد نیاز استای از بازیگران برای ایجاد تغییرات نظام طیف گسترده

ها برای نیل به پیشرفت در مبارزه با فساد در بخش داروستازی  ضترورت    مانند تمامی بخش به

هتا  تعهتد    ایتن مستئله بترای دولتت    . دارد همه بازیگران تعهد قوی به اقدام از خود نشان دهند

هادهتای  کته بترای ن   توجه به فساد را ایجاب خواهد کترد  درحتالی   سیاسی بلندمدت برای بذل

طتور کتل     بته . جهانی به معنای اراله کمت  و رهنمودهتای فتراوان بته ستایر بتازیگران استت       

هتای مبتارزه بتا فستاد بتاه        المللتی بایتد بترای متؤثر بتودن تتالش       بازیگران محلی  ملی و بین

 .همکاری کنند

 همکار  فزادیده بین بازدگرا  -الف
. هتا صتورت گیترد    نتین بتین دولتت   باید تشری  اطالعاتی بین سطوح مختلف دولت و همه

هتا بایتد    توسعه ی  سازمان مستقل مبارزه با فساد در بخش سالمت بترای تستهیل ایتن تتالش    

ستازی   در زمان وقع تخلفات  اطالعات مربو  به هماهنگ. مورد کنکاش و مدنظر قرار گیرد
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ویتژه    بته . ودها و اجرا باید به اشتراو گذاشتته شت   های مربوطه  رسیدگی استانداردها  بازرسی

نفعان متعدد برای برقراری تماس بین بازیگران جهت کسب موفقیت درزمینه مبارزه  اتحاد ذی

تتوان   م ال خوبی از آن چیزی است که متی ها یارزار همه یارآزماد . با فساد مؤثر است

ستازمان ازجملته    777ای از  با حمایتت التتالد گستترده   . از طریق این رویکرد به دست آورد

را ترغیتب کترد تتا بررستی      ژانعس پزشعک  ار پعا   آ های داروسازی  این کارزار شرکت

ویژه سازمان بهداشت جهتانی بایتد همکتاری بتا      به. تر کند آزمایی بالینی را آسانهای کار داده

هتای   برای موضوعی م ل فساد ستازمان . دیگر بازیگران ازجمله سازمان غیردولتی را ادامه دهد

دارد که تجربه کاری در این زمینه را دارند و مانند سازمان بهداشت غیردولتی متعددی وجود 

سازمان باید این بتازیگران را هماهنتگ ستازد تتا     . اند جهانی با مالحظات سیاسی محدود نشده

 .گیرد ها به مؤثرترین شکل ممکن انجام می اطمینان حاصل شود که این فعالیت

 ها اقدام  اقه  از سو  د لت - 
برای کاهش واقعتی  . های ملی هستند ی برای ایجاد تغییرات در این بخش  دولتبازیگر کلید

هتای ملتی بایتد تعهتد ختود بترای مبتارزه بتا موضتوعاتِ           فساد در بختش داروستازی  دولتت   

ستازی بختش داروستازی از     این مسئله متضمن پتاو . کننده فساد را به نمایش بگذارند تسهیل

مجتازات بترای همته بتازیگران فاستد ازجملته       رهگذری اتخاذ یت  موضتع عتدم مصتونیت از     

نظتر از درآمتد    صترد . هتای ستالمت استت    ها  مقامات دولتی و متخصصتان مراقبتت   شرکت

های سالمت  هر شخد مظنون به فستاد   شرکت و ارشدیت مقام یا منزلت متخصصان مراقبت

کرد درست تنها در سایه عمل. های مناسب اعمال گردد باید مورد تحقیق قرار گیرد و مجازات

ها از جایگتاه بهتتری بترای بترآورده      بخش داروسازی و بازیگران پاو دست است که دولت

 .صرفه و سال  برخوردار خواهند شد به ساختن اهداد توسعه پایدار و تهیه داروهای مقرون

. انتد  کشورهای مختلفی تعهد به افزایش شتفافیت در بختش داروستازی را از ختود نشتان داده     

باره در پیش گرفتت   روند م بتی را دراین 5737متحده در بودجه سال  لت ایاالتبرای م ال دو

هتای تحقیتق و    و تولیدکنندگان دارو را ملزم به اعتالم همته اطالعتات مترتبط ازجملته هزینته      
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ای  حتال  مستئله   بتااین . شده از سوی مقررات نمتود ها و سایر دادهایی مشخد توسعه  تخفیف

 .یف اجرایی شدن آن استکه همهنان پابرجاست ک  و ک

 ها  م ارزه با فساد نقش دارند اهدایییدگا  در پیش رد تال  -ج
هایی که تمایلی به ایجتاد محتیط    توانند به دولت رسان میهای کم  نهادهای جهانی و دولت

مساعد برای مشتارکت فعاالنته جامعته متدنی درزمینته نظتارت بیرونتی در بختش داروستازی          

ای رستمی از   هتای توستعه   تواند از طریق کمت   جامعه اهداکننده می. ندندارند  فشار وارد کن

تعأمین  در بختش ستالمت روش   . ها  پشتیبانی بته عمتل آورد   های مبارزه با فسادِ دولت طرح

 در. برای مبارزه با فساد و ایجاد کارایی بته کتار گرفتته شتده استت      مال  بر م یا  عملکرد

توانتد کمت  متالی     شتده متی   وافق بر روی اقدامات انجامکننده تنها بعد از ت این مدل  دریافت

دربتاره اثربخشتی   اعالمیه پاردس های نظیر  نامه جامعه جهانی از طریق موافقت. دریافت کند

بته ایتن رویکترد     5778در [ پایتختت غنتا  ] دستور یار اقعدام آیعرا  و  5773ها در  کم 

کننتده   ح شده که نهادهتای کمت   هایی مطر به همین ترتیب  اخیراب استدالل. متعهد شده است

های کمت  در   ها متمرکز شوند و استفاده از برنامهباید به هنگام اعطای کم  بر نتای  پروره

 .برابر نتای  را گسترش دهند

 نهادها  جهان  مستقل   خودگردا  -د
سازی بخش دارویی جهانی و استقرار نظتارت شتدید  نهادهتای جهتانی ماننتد       برای هماهنگ

بتازیگران  . بهداشت جهانی باید سطوح پاسخگویی و شفافیت ختود را افتزایش دهنتد   سازمان 

کند و نیز باور داشته باشتند   وظیفه می باید اطمینان پیدا کنند که این سازمان با درستکاری انجام

 .های سالمت عمومی را بر منافع خصوصی ترجیا خواهد داد که اولویت

باعتث نگرانتیی برختی از کارشناستان      داشت جهان سازما  بهساختار فعلیی تأمین بودجته  

این انتقادها عموماب متوجه سطا پایین استقالل و خودگردانی ایتن  . سالمت و توسعه شده است

 .باشد کنندگان مالی قدرتمند می سازمان بوده که ناشی از وابستگی آن به تأمین
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ت مقتررات را پذیرفتته و   ستازمانی و تقویتت رعایت    این سازمان لزوم تغییر و تحول در فرهنگ

ای  تحتول م بتتی    درگاه شبکه. ای و سازوکارهای نظارتی ایجاد کرده است ی  درگاه شبکه

کننده این است که مدیرکل سازمان بهداشتت جهتانی     ویژه  موضوع دلگرم به. رسد به نظر می

 را اعتالم  5737تتا پایتان    المللع   ها  بین طرح شفافیت یمکلزوم پیوستن سازمان به 

با سیاست افشای اطالعاتی که در حال حاضر در حال تکوین استت بترای دیتدن    . داشته است

 .نتای  آن و گستره افشای اطالعات  باید منتظر بمانی 

سایر نهادهای مه  جهتانی بایتد در کنتار ستازمان بهداشتت جهتانی بته توستعه استتانداردها و          

ایتن  . و انطبتاق باشتد  کمت  نماینتد     ابزارهای نظارتیی مطلوب که توسط کشورها قابل اتخاذ

های مللی طراحتی   استانداردها و ابزارها باید در کنار پشتیبانی سیاسی کافی با هماهنگی دولت

نکته مه  این استت کته ایتن اقتدامات بترای      . شود تا اثربخشی و اجرایی شدن آن میسر گردد

 .ارداجرایی شدن  آموزش و نظارت  نیاز به پشتیبانی نهادهای جهانی د

 

 یارگیر  فیا ر  در تمام  زنجیره ارزش  دار د  به

کارگیری فناوری مناسب در تمامی زنجیره ارزشی دارویی  ابتزار متؤثری بترای بته حتداقل       به

ها و موضوعات ساختاری است که محیط مساعد برای فستاد در  و مشیرساندن برخی از خط 

هتای آلتوده بته     استتفاده بتازیگران از روش   تواند مانع فناوری می. سازد این بخش را فراه  می

های دقیتق   ها سیست  سالمت برای بررسی کردن فعالیت فساد شود  کشف فساد را از طریق باز

گیتری حستاس را کتاهش     در نقتا  تصتمی    3عدم تقار  اطالعات پذیر ستازد و   را امکان

                                                           
 Information) انگلیسذذیه بذذ، عذذدم تقذذارن اعالعذذا   نظریذذه قذذراردادو  علذذم اقتصذذاددر  -  

Asymmetry)   عرف معامله اعالعا  بیشتر و یا بهتذری از عذرف    یک آنکه در به بررسی معامالتی

بذازار، بذه اعالعذاتی     عذرف  یذک گذر، در   دهذد کذه معاملذه    این پدیده وقتی رخ می. پردازد دیگر دارد می

عذدم تقذارن اعالعذاتی    . گر در عرف دیگر بازار، به آن دسترسی نداشته باشذد  معاملهدسترسی دارد که 

تواند باعث خذرا  شذدن    شود که گاهی اوقا  می وازن قدر  در معامال  میباعث ایجاد یک نوع عدم ت

 .بینجامد شکست بازاریا در بدترین حالت به  معامال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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یاری از کشتورها  هتای نظتارتی در بست    ستازمان ( 53-57)میالدی  5737از ابتدای سال .دهد می

ستریال   خود را برای مقابله با داروهای تقلبی تدوین کرده و خواستار درج شماره های نامهآیین

شتود امکتان    ستریال داروهتا باعتث متی     درج شتماره . داروها در بازارهای محلی ختود هستتند  

ده از تتوان بتا استتفا    داروهتا را متی   .سریال آن وجود داشته باشتد  پیگیری دارو بر اساس شماره

هتا از زنجیتره تتأمین     ایتن بستته  . هتا رصتد کترد    بنتدی  روی بستته  شتده  درجهتای متمتایز    نشان

هتا وجتود    ها امکان ردیتابی آن  بندی نهایی تا قفسه داروخانه بنابراین از مرحله بسته  گذرند می

 .دارد

الی در کشورهایی مانند ترکیه  چین و آررانتین مقامات بلندپایه مستئول اکنتون تقاضتای ستری    

عربستان سعودی و امریکتا در ستال   . شدن داروها را مطرح کرده و در حال پیگیری آن هستند

درج شتماره ستریال    امریکتا ستازمان غتذا و داروی   . دهنتد  جاری میالدی این کار را انجام می

شتماره ستریال  شتماره     ملی هر دارو کد دارویی  ترتیب این بهخواهد کرد و  الزامیداروها را 

 .عنوان بهترین تاریخ فروش خواهد داشت اریخ بهدسته و ت

هتای   روی داروها در کشورهای گوناگون و شرکت سریال شمارهکه فرآیند درج  جهت ازآن

پتذیری   هتای انعطتاد   حتل  ها بایتد راه  متفاوت است  شرکت باه فناوری  داروسازی و زیست

 .ول سازگار کنندهای مقامات مسئ سادگی با درخواست بیابند که بتوانند خود را به

هتای   حتل  فناوری بته دنبتال راه   المللی فعال در صنعت دارو و زیست های بین در آینده  شرکت

پذیر خواهند بود زیرا سب   بینی تقاضای بیماران و ایجاد زنجیره تأمین انعطاد بهتر برای پیش

توجته بته    ها بایتد بته فکتر    گذار و دگرگونی است و شرکت مدیریتی در زنجیره تأمین درحال

توانتد   ایتن روش متی  . باشند بر اَساز   فضا  ذخیرههای دیجیتالی تازه ازجمله  نوآوری

 .پذیری را ایجاد کند زنجیره تأمین انعطاد

در . هتای موجتود استت    دردسترترین شتیوه   تترین و کت    ذخیره در فضای ابتری یکتی از ستاده   

هتتای مختلتتف کتته  یانتتههتتای ختتود را روی فضتتایی متشتتکل از را حقیقتتت بتتا ایتتن شتتیوه داده

 .یابی  دستها  توانی  به آن دهی  و در صورت نیاز می هستند  قرار می پیوسته ه  به
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هتای   بینتی  و بترای پتیش   شده تکمیل تواند  شده از بخش زنجیره تأمین می آوری های جمع داده

زی ستا  ریتزی و آمتاده     برنامته رو ازایتن . بعدی در روند داروستازی مورداستتفاده قترار گیرنتد    

هتای بتزرگ بتا     داده وتحلیتل  تجزیته تواند با استتفاده از   های مربو  به تولید و فروش می طرح

 .دقت بسیار بیشتری انجام شود

-ستال در . افزاری نخواهد بود تغییر و تحوالت در صنعت داروسازی البته محدود به مسالل نرم

تتر خواهتد    مار را راحتت بی دست بههای نوآورانه مدیریت رسیدن دارو  حل های پیش رو  راه

تتر   تر و ایمتن  ها ساده های تزریقی افزایش خواهد یافت زیرا کاربرد آن استفاده از سرنگ. کرد

رونتق   تزریقتی  ختود در ایتن شترایط   . دهد است و امکان خطا در زمان موردنیاز را کاهش می

ه دارو در کننتد  دلیل این رونق بستیار ستاده استت؛ راحتتی مصترد     . کند بسیار بیشتری پیدا می

هتایی کته      بیمتاران ارزش زیتادی بته اپلیکیشتن    ترتیتب  ایتن  به. گیرد اولویت همه چیز قرار می

به همین دلیل است که بخش درمان ختانگی در  . گذارند دهند  می خوددرمانی را آموزش می

هتای پزشتکی در خانته بیمتاران انجتام       آینده رشد زیادی خواهد داشتت و بستیاری از درمتان   

 .خواهد شد

 ستازی  دیجیتالرو است و آن  در این میان صنعت داروسازی جهان با ی  مشکل اساسی روبه

هتای   حتل  فعاالن صنعت داروسازی تتالش زیتادی خواهنتد کترد تتا راه     . در این صنعت است

فرآینتدهای کاغتذی در ایتن    . استفاده مؤثر از ابزارهتای دیجیتتال بترای ایتن صتنعت را بیابنتد      

ایتن تغییتر بته صتنعت     . هتای دیجیتتال جتایگزین خواهنتد شتد      عکس طور فزاینده با صنعت به

هتا کته    حج  بزرگتی از داده . داروسازی اجازه خواهد داد فرصت خوبی برای بهبود پیدا کند

آوری  ذخیتره   مند جمع های بزرگ است به شکل نظام ها مرهون داده آمدن بیشتر آن دست به

هتای   بزرگ برای تعیین وضعیت فعلتی ستفارش  های  برای نمونه از داده. و تحلیل خواهند شد

در راستتای  . تولید در زمان واقعی یا اطالع از وضعیت کنونی ی  دستگاه استفاده خواهد شد

طتور خودکتار    هتای تلفتن همتراه یتا بته      این تغییر و تحوالت حتی فرآیند کار هت  بتا دستتگاه   

 .شود می کنترل قابل
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هتتا در  شتترکایی هستتند کتته نیازهتتای آن  فنتتاوری نیازمنتتد هتتای داروستتازی و زیستت  شترکت 

هتایی کته ویتژه چنتین      شتده را متدنظر قترار داده و بتا طراحتی      ازپیش شخصتی  رفتارهای بیش

های درمانی از ستوی بیمتاران    تر تصمی  به عبارت ساده. ها را حمایت کنند رفتارهایی است آن

هتایی دارد کته    هشتدن نیتاز بته ابزارهتا و دستتگا     شتود و ایتن شخصتی    تر می در آینده شخصی

هتا بایتد بداننتد چگونته بتا ایتن        ایتن شترکت  . هوشمندی کافی برای این کار را داشتته باشتند  

وضعیت کنار آمده و در این بازی کته قهرمتانش دیجیتتالی شتدن استت  یت  مرحلته پتیش         

دهتد کته نیتاز مشتتری را      ها را در موقعیتی قرار می مدیریت راهبردی نوآوری  شرکت. بروند

یت   . هتا بکوشتند     فرآیند نوآوری را تشتخید دهنتد و در اجرایتی کتردن آن    حدس بزنند

. های نوآورانته استت   ها برای جا نماندن از قطار فناوری و طراحی پروره احتمال ادغام شرکت

هتای صتنعت دارو و    طورکلی تنوع زیتادی در رونتد   این روند همواره در حال تغییر است و به

یکتی پتس از دیگتری تتأثیر ختود را روی ایتن صتنعت و         روندها. فناوری وجود دارد زیست

 .گذارند درنتیجه اقتصاد هر کشور و درنهایت اقتصاد جهانی می

عنتوان   کارگیری فناوری اطالعات و قدرت شهروندان را بته  هایی مانند بان  جهانی به سازمان

را پیشنهاد  پذیری در مقابل فساد ی  راهبرد برای افزایش شفافیت و به حداقل رساندن آسیب

گتذاری دارو در   بر تأمین دسترسی بهتر به رونتد قیمتت  دار ها  شفافیت اتحادده .اند کرده

دار هعا پعر     شعفافیت  اتحادده مت الب . کشورهای مورد آزمایش خود متمرکز شده است

عنوان ستازوکاری بترای کتاهش     را به گذار  دار ها نظارت بر قیمتصورت برخط  به

اندازی کترده   ی به داروها و کشف داروهای تقلبی و غیراستاندارد راهها  افزایش دسترس قیمت

 .است

 

 یارگیر  فیا ر  از سو  د لت به - 

صتورت کامتل در بختش     که از بین بردن تعامالت چهره بته چهتره بتین بتازیگران بته      درحالی

هش های روزمره بته کتا   تواند از راه دیجیتالی کردن رویه دارویی غیرممکن است  فناوری می
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از طریتق  . طلبانته کمت  نمایتد    یا از بین بردن کامل نقش عوامل انستانی و رفتارهتای فرصتت   

یابتد   گذاری دارویی در بختش عمتومی عتدم قطعیتت رفتتاری کتاهش متی        های قیمت درگاه

کاری و انحراد اطالعاتی بپردازنتد کته اغلتب بته      توانند به دست که دیگر  مدیران نمی چون

هش چنین رفتارهتا و شتانس کستب ستود شخصتی  احتمتال توستل        کا. شود ارتشاء منجر می

 .های آلوده به فساد را کاهش خواهد داد بازیگران به استفاده از شیوه

بایگتانی دیجیتتال   . بخشد فناوری  بایگانی و مدیریت اطالعات در بخش دارویی را تسهیل می

در کشتورهای بتا   . پذیردمندتر صورت  تر و نظام تواند آسان ها می بدین معناست که حسابرسی

کننتد  فنتاوری    های کاغذیی غیرمتمرکز استتفاده متی   درآمد پایین و متوسط که عمدتاب از نظام

تنهتا   رو نته  ازایتن . دهد صورت چشمگیری توانایی نظارت و حسابرسی سیست  را افزایش می به

رت بته  ستازد بلکته بتازیگران را از مبتاد     کشف فستاد و مجتازات افتراد مستئول را فتراه  متی      

 .رفتارهای آلوده به فساد در آینده  ناامید خواهد کرد

 ها  سالمت   بیمارا  یارگیر  فیا ر  از سو  متخااا  مراق ت به -2

تواند توسط بازیگران دیگر برای افزایش ایمنی توزیتع داروهتا    های جدید می همهنین فناوری

هتای   تواننتد برچستب   المت متی های ست  بیماران و متخصصان مراقبت. مورد استفاده قرار گیرد

فرد را اسکن کرده و اطالعات آن را جهتت تصتدیق بته     های منحصربه داروهای دارای شناسه

کند  این مسئله کشف داروهای تقلبی و غیراستاندارد را تسهیل می. تولیدکنندگان ارسال کنند

سوی بیماران و نیتز  و باعث جلوگیری از توزیع و استفاده از داروهای تقلبی و غیراستاندارد از 

 .شود به حداقل رساندن انحراد داروها به خارج از زنجیره عرضه می

 

 ها تضمین پاسخگود  از طرد  افزادش نظارت   اعمال مجازات

های داروسازی مجرم خیلی ناچیز است و انفصال از خدمتِ  های شرکتکه جریمه ازآنجایی 

بخش دارو در مقابل ارتکاب اقدامات آلوده به  شود  غالباب بازیگران دکترهای فاسد اعالم نمی

سطوح پایین پاسخگویی ناشی از نظارت نامناسب بر عملکرد  قتوانین و  . فساد پاسخگو نیستند
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مقررات ناشفاد برای مجازات رفتارهای فاسد  منابع ناکافی برای اعمال قتوانین و مقتررات و   

بنتتابراین افتتزایش  باشتتد؛ متتی عتتدم تعهتتد سیاستتی و نهتتادی بتترای مجتتازات بتتازیگران فاستتد 

هتای اطالعتاتی کتافی و     پاسخگویی به معنای افزایش نظارت بر عملکرد با استتفاده از سیستت   

 .اعمال مجازات برای عدم رعایت قوانین و مقررات خواهد بود

 نظارت بر عملکرد رسم  با پشتی ان  جامهه مدن  - 

هتا بایتد ستازوکارهای کنتترل      ولتت هتای مراقبتت و دارویتی  د    برای نظارت و ارزیابی بخش

هتای عملکترد را    ها و ایجتاد داده  گیری همه فعالیت های ضروری برای ره داخلی و زیرساخت

ی  سازمان ضد فساد مستتقل در بختش دارویتی بایتد معیارهتا و استتانداردهای       . ایجاد کنند

را بترای   هتای بتین دولتتی    هتا و ستازمان   سازوکارهای کنترل داخلی را توسعه بخشد و دولتت 

 ایتن امتر نظتارت بتر    . فشار قترار دهتد   های موردنیاز تحت رعایت این استانداردها و انتشار داده

 .بخش دارو را تسهیل خواهد کرد

کنتد کته باعتث     هتایی را فتراه  متی    که سازوکارهای کنترل داخلی امکان ایجاد داده درحالی

شتود امتا ایتن مستئله      فیت متی های آلتوده بته فستاد و افتزایش شتفا      گیری فعالیت تسهیل در ره

ایجتاد  . ها در مقابل فستاد کتافی نیستت    پذیری تنهایی برای تضمین به حداقل رساندن آسیب به

 .ها باید بر نظارت بر آن دادها همراه باشد داده

. ای در فراینتدهای بستیار مهت  بختش دارو ایفتاء کنتد       توانتد نقتش برجستته    جامعه متدنی متی  

هتای شتکایت و پیشتبرد     هتای نتاظر  ایجتاد رویته     التب ستازمان  تواند در ق مشارکت جامعه می

ایجاد سازوکارهای افشاگری برای شتهروندان بایتد بتا    . افزایی محقق شودکارزارهای آگاهی

هتای   ویژه برای کستانی کته در تتدارکات  مراکتز مراقبتت      های مناسب همراه شود به حمایت

 .دسالمت  خدمات عمومی و عرضه دارو مشغول به کار هستن

 ها اجرا  مقررات   اعمال مجازات برا  شریت -2

. شتود  مدت قوانین و مقررات دچار محدودیت متی  تضمین پاسخگویی با عدم اجرای طوالنی

های بخش داروسازی را بته ختاطر    که اخیراب مقامات آمریکایی با شدت تمام  شرکت درحالی
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حتال     در بسیاری از بازارهتای در دهند اقدامات آلوده به فساد مورد پیگرد و مجازات قرار می

هتا   های محلی و ملی تحت نظارت قوانین شدید قرار ندارند چراکه این نظارت ظهور  شرکت

گذشتته از ایتن    . اغلب ضعیف بوده و فاقد آزادی عمل برای پیگرد مؤثر افتراد فاستد هستتند   

شتتوانه قتانونی   طرد به دلیل عدم منابع ضروری  تخصد و پ گیرانه و بی پیگرد قانونی سخت

بترای موفقیتت در   . افتتد  طرفی نهادهای قانونی اغلب اتفاق نمی برای حراست از استقالل و بی

طرفانه هر فرد یا ستازمان دخیتل در فستاد را     مبارزه با فساد در بخش دارو همه کشورها باید بی

ی عمتومیی  این امر مستلزم تأمین منتابع ضتروری بترای نهادهتا    . موردتحقیق و پیگرد قرار دهند

هتا   درگیر در تحقیقات و پیگردها و نیز تتأمین حمایتت سیاستی بترای تصتمیمات مستتقل آن      

 .باشد می

تواند برای مبارزه با فساد مفیتد باشتد امتا کتارایی      ها می گیری از اعمال جریمه که بهره درحالی

اد محتل  های دارویی چندملیتی از مبادرت به رفتارهای آلوده به فست  آن برای بازداری شرکت

شتده از ستوی    هتای اعمتال   دهتد جریمته   شواهد محکت  نشتان متی   . بحث و گفتگو بوده است

ای کته یت     ستقف جریمته  . های دارویی اثر چنتدانی نتدارد   مقامات آمریکایی برای شرکت

کند اغلب درصد بسیار کتوچکی از سته  بتازاری     شرکت داروسازی در آمریکا پرداخت می

شترکت   5735بترای م تال در   . به فساد به دست آورده استاست که درنتیجه اقدامات آلوده 

بعد از اعتراد به اتهامات مربو  به تبلیغتات غیرقتانونی و کوتتاهی     یالدن گالیسواسمیت

سته میلیتارد    بهآ انددات پایسیل    ل ورتین های ایمنی داروهایی همانند  در گزارش داده

دوره  میزان فتروش ایتن شترکت از    حالی که در همان  دالر پرداخت جریمه محکوم شد؛ در

 .شد میلیارد دالر بال  می 58این سه دارو به 

هتای   های دارویتی از مبتادرت بته فعالیتت     برای اطمینان از اینکه جرال  برای انصراد شرکت 

منظتور پتس    شده از سوی مقامتات بایتد بته    های اعمال آلوده به فساد کافی است یا نه مجازات

همهنان کته بستیاری از   . ز اقدامات غیرقانونی مور اصالح قرار گیردگرفتن همه عواید ناشی ا

دهتد کته یت  شترکت داروستازی کستب ستود را بتر نیازهتای           موارد فساد هنگامی رخ می
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دهتد   شرکتی را تحت تأثیر قرار می خط سودای که  جریمه. دهد مراقبت عمومی ترجیا می

هتای متالی را از بتین     ؤثر واقع شتود تتا انگیتزه   باید در مبارزه با اقدامات آلوده به فساد شدیداب م

 .ببرد

 ا پژ هشگرها  سالمت    اعمال مجازات برا  متخااا  مراق ت -3

مت الب در  . ای پاستخگو باشتند   هتای حرفته   مقابل انجمن های سالمت باید در متخصصان مراقبت

اهدی زمانی که شتو  - 5735مته  به عدم اقدام در سال  پزشک  عموم  شورا  انگلستان

هتایی را دریافتت    هتای ستالمت مشتوق    به دست آمد که دکترها از مراکز خصوصی مراقبتت 

تنها بعتد  . گردید -اند تا این مراکز را برای درمان یا مراجعه بیماران در اولویت قرار دهند کرده

پزشعک    شعورا   انجتام گرفتت    سازما  رقابعت   بازارهعا  از تحقیقاتی که از سوی 

ایتتن امتتر بیتتانگر ستتطا انفعتتال  .کترهتتای دارای مجتتوز هشتتدار دادبتترای تمتتامی دعمععوم  

ای بایتد نقتش    های حرفته  انجمن. کننده این شورا در برابر موضوعات بسیار جدی است نگران

 .های سالمت داشته باشند فعالی در اعمال قوانین شدید برای متخصصان مراقبت

ای تعتارض منتافع و    ط رفتاری  رویهطور مؤثر ضواب شکل  نهادهای دانشگاهی باید بهبه همین 

هتای ستالمت و پژوهشتگران را اعمتال      برای متخصصتان مراقبتت   های مربوطه مشیسایر خط

ای بترای   فشارهای فزاینتده متالی نبایتد بهانته    . های مقتضی را مدنظر قرار دهند کنند و مجازات

ی مجتازات رفتارهتای   هتا بترا   منتد دانشتگاه   ها برای انجام آنهه برخی عدم تمایل نظام دانشگاه

ها نیاز به افزایش سالمت اداری خودشتان از   که دانشگاه درحالی. نامند  باشد آلوده به فساد می

رهگذر انجام تحقیقات درباره تخلفات و مجازات پژوهشگران مجترم هستتند  در بستیاری از    

 .رسد کشورها وجود ی  نهاد نظارتیی ناظر بر نهادهای پژوهشی الزم به نظر می

 

 گیر  نتیجه

اهعداف توسعهه   موازات ورود جهان به ی  دستور کار جدید توسعه جهتانی بتا اجترای     به

های اساستی و موضتوعات ستاختاری در تمتامی زنجیتره ارزشتی          بسیاری از سیاستپاددار
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از موضتوعات شتفافیت در طتی مرحلته     . بخش داروسازی همهنان به قوت خود بتاقی استت  

هتای بازاریتابی     ل بته تتروی  غیراخالقتی دارویتی در شتیوه     گرفته تا توست  تحقی    توسهه

کننده برآیندهای ستالمت  تتداوم    های تضعیف موضوعات کلیدی مسبب فساد و ناکارآمدی

هتایی را بترای پترداختن بته      مشتی  در طی ده سال گذشته  نهادهای جهانی  برنامه و خط. دارد

هتایی انتدو و دور از دستترس     شتی م هنوز ایتن ختط  . اند برخی از این موضوعات اراله کرده

ها در مقابل فساد شتده   پذیری هستند و در تمامی زنجیره تولیدی دارویی منجر به تداوم آسیب

هتای تتدوین    هتای تکرارشتونده استت کته بترای دولتت       این به دلیل تعدادی از چتالش . است

ونی و هتای قتان   عتدم تمرکتز در چتارچوب   . کنتد  تتر متی   های مبارزه با فساد را ستخت  سیاست

نظارتی همراه با این واقعیت که تدوین قانون جهانی به دلیل ماهیت بتافتیی فستاد کتاری بستیار     

رسد  برقراری نظارت شدید در بخش داروسازی را به مسئله غتامض تبتدیل    مشکل به نظر می

عالوه  درجه بسیار باالیی از خودگردانیی اعطاشده بته صتنعت دارویتی ستازی       به. کرده است

هتای   های به حداک ر رساندن سود به هزینه برآینتدهای مراقبتت   مالی گسترده آن  انگیزهمنابع 

هتتای ستتالمت در مقابتتل عملکتترد  هتتایی بتترای متخصصتتان مراقبتتت ستتالمت و ارالتته مشتتوق

هرچه وضتعیت  . ها  زمین حاصلخیزی را برای باروری فساد فراه  ساخته است غیراخالقی آن

هتا بته    گتردد بته همتان میتزان خطتر توستل شترکت        متی  های اخالق مدار نامستاعدتر  شرکت

این مسئله در نبودِ نظارت دولتی و رهبران متعهتد  . شود های تجاری غیراخالقی بیشتر می روش

ویتژه اینکته فستاد در     بته . شتود  تر می المللی راحت نفعان ملی و بین به مبارزه با فساد ازجمله ذی

 .شود وی نهادهای مه  تلقی نمیعنوان موضوع مجزا از س بخش دارویی هنوز به

توانتد نقطته عطفتی در ستوق دادن فستاد بته کتانون         متی  اهداف توسهه پادعدار حتال   بااین

رویکترد   اهداف توسهه پاددار  اهداف توسهه هزارهدرست برخالد . توجهات باشد

 ختوبی در  تواند به تری را در بهبود برآیندهای سالمت در پیش گرفته است و این امر می جامع

 .سالمت قرار گیرد خدمت موضوع مبارزه با فساد در بخش
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توانتد نقتش حیتاتی در حمایتت از چنتین       کتارگیری فنتاوری مناستب متی     در اغلب موارد بته 

توانتد بته پیشتگیری و کشتف فستاد بختش دارویتی         تنها فناوری متی  نه. هایی ایفا کند سیاست

 .دهد حساس را کاهش می گیری اطالعاتی در نقا  تصمی   کم  نماید بلکه عدم تقارن

هایی باید رهبری و اراده سیاسی قدرتمندی وجتود داشتته    برای در پیش گرفتنی چنین سیاست

منظور مهیتاکردن نظتارت شتفاد و     ها و نهادهای جهانی به سایه همکاری دولت تنها در. باشد

 هتایی بترای کتاهش فستاد     در بخش دارویی است که امکان در پیش گرفتنی سیاست پاسخگو

جامعته متدنی بترای حصتول اطمینتان از شتفافیت و پاستخگویی        . نهادی ممکتن خواهتد بتود   

ها باید نقش خود را بتازی کنتد و مقامتات رستمی نیتز بایتد ستالمت شهروندانشتان را          دولت

 .عنوان اولین دغدغه خود مدنظر قرار دهند به

بتا  . نتدارد  هی  رهیافت جهانی و چندمنظوره برای کاهش فساد در بختش داروستازی وجتود   

شتده استت      هتای مبتنتی بتر شتواهد شناستایی      توجه به خطرات خاصی که بتا استتفاده از داده  

 گذاران توجه دقیقی داشته باشند که چه راهبردهایی بته شتکل متؤثر    ضرورت دارد تا سیاست

تنها در این صورت است که هر کشوری قادر خواهد بود بته   .بیشترین کارکرد را در پی دارد

 .نالل گردد اهداف توسهه پاددارهای در بخش سالمت و مبارزه با فساد  پیشرفت
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-چالش دسترسی به دارو و مسئوولیت شئرکت  : فصل دوم

 های داروسازی

 های داروسازیمسوولیت شرکت

 بته  دسترستی  هتی  نتوع   اصتالب  یتا  چنتدان  دسترستی  درآمتد  کت   کشورهای در نفر هامیلیون

بنتا   و برنتد  متی  هتایی رنت    بیمتاری  از افتراد  این. ندارند باال یفیتک با و اطمینانقابل داروهای

 امتروزه . نمود درمان راحتی ها را به آن توان می جهان های بخش سایر در که میرند دالیلی می

 کته  هتایی بیمتاری  دارد  وجتود  هتای مستری   بیماری از بسیاری برای مؤثری دارویی معالجه

 بته  کشورها این در ک یری عده ساالنه هستند و یرفق کشورهای در مرگ اصلی ازجمله علل

 در کته  درحتالی  .رونتد  متی  بتین  از آن و ام ال ماالریا سل  اسهال  حاد  تنفسی بیماری سبب

 کاستته  ومیرهتا  مترگ  ایتن  میتزان  از درمتان  بترای  ضتروری  داروهتای  بته  دسترسی صورت

 تحمیتل  فقیتر  مردمتان  بتر  را رن  عظیمی تنها نه ضروری معالجات به دسترسی عدم. شود می

 العتالج صعب و های شدید بیماری سازد چرا که گرفتار می فقر دام در را ها آن بلکه کند  می

 هت   و علتت  فقتر  هت    .توستعه استت   توقف و اقتصادی بازدهی کاهش اصلی علل از یکی

 زنتدگی  درآمد کشورهای ک  در که مردمی برای رو  ازاین .است بیماری سنگین بار معلولی

 کشتورها  ایتن  در حتتی اگتر  . است ناممکن عمالب بیماری و فقر باطل دوری از گریز نند کمی

 ایتن  ستالمت   نظتام ناکارآمتد   ی  در است؛ اطمینان غیرقابل اغلب باشد  دسترس در دارو

 مجموعته  .شتود نمتی  استتفاده  ها از آن درستی به یا گرددنمی توزیع مناسب صورت داروها به

 از امتا  .کنتد  می تحمیل این کشورها مردم بر را بسیاری ومیرهای گمر و بیماری عوامل  این

 تولیتدات  و اختراعتات  فکری حق مالکیت به بهانه دارو تولیدکننده هایشرکت سوی دیگر

 و پذیرندنمی را ها آن تولید هایهزینه در پرداخت مشارکت بدون و آزادانه دسترسی خود 

 کاهش را بیشتر پیشرفت ها برای آن انگیزه زمینه  این سودآوری در عدم که دارندمی اذعان

 البته و گشته مطرح اخالقی و حقوقی بعد از مختلفی هایتبیین با این تعارض منافع  .دهد می

 هنوز وجود  بااین .است شده برداشته موجود وضع بهبود برای جهانی در سطا نیز هاییگام
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و  اطمینتان قابتل  داروهتای  طریتق  از فتر ن هتا میلیتون  جتان  نجتات  امکتان  بتین  ای عظی فاصله

 درآمد ک  کشورهای در زیاد یبسیار میرومرگ و بیماری شیوع تلخ واقعیت و صرفه به مقرون

 .وجود دارد جهان

از طرفی حق برخورداری از سالمت جزلی از اصول ابتدایی حقوق بشر بوده و حق دسترستی  

ردتوجه در طی چندین دهه گذشتته  موضوع مو -شود که بخشی از آن محسوب می -به دارو 

 سازمان ملل فرهنگی و اجتماعی اقتصادی  حقوق المللی بین می اق عمومی کمیته. بوده است

 حتق کته ارتبتا     ایتن  "دارد متی  اذعتان  ستالمت  حتق  خصوص در خود گزارش در متحد

 مدعی توان که می هاست آن همه تحقق صورت در تنها و دارد بشر حقوق سایر با تنگاتنگی

 ستالمت  حتق  بته  کته  ایاولین معاهده. "است شده محقق کامل طور به سالمت حق که شد

 بته  ملزم را ملل سازمان آن  33 الف ماده بند که است متحد ملل کرده منشور سازمان اشاره

 یتافتن  بته  مکلتف  را ستازمان  همتین متاده    ب بنتد  و زنتدگی  بتاالتر  استتانداردهای  ارتقتای 

 ارتقتای  هتای  شتیوه  از یکتی  گمان  بی .نماید سالمت می درباره للیالم بین مسالل های حل راه

 بتا  مقابلته  افتزایش  و دارو بته  بشتر  افتراد  امکان دسترستی  ایجاد زندگی  باالتر استانداردهای

 بهداشتت  ستازمان  اساستنامه  دیگتر   متورد . است بهداشت جامعه سطا گسترش و ها بیماری

 حصتول  قابتل  استتاندارد  بتاالترین  از مندیهبهر ": آمده است آن مقدمه در که است جهانی

 و صلا به دستیابی برای هاملت سالمت " و "هر انسان است بنیادین حقوق از یکی سالمت 

  دستامبر  37 مصتوب  بشتر  حقتوق  جهتانی  اعالمیته  53 ماده3بند ."دارد بنیادین جنبه امنیت 

 رفتاه  و بهداشت برای مناسب حمایت استاندارد حق از بشر افراد همه" گوید می چنین3518

اجتمتاعی   خدمات و پزشکی هایمراقبت مسکن  پوشاو  غذا  ازجمله شان و خانواده خود

 نیازهتای  دیگتر  یتا  ستالخوردگی  معلولیت  بیماری  بیکاری  مواقع در تأمین حق و ضروری

 حقتوق  بتر  بشر حقوق جهانی اعالمیه 57 ماده اما. "باشند می مندبهره حاد شرایط در زندگی

 .است نموده تأکید آنان از حمایت و فکری آثار صاحبان معنوی و ادیم
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های داروسازی در محقق ساختن ایتن  ویژه شرکت های متفاوت بههای طردگرچه مسئولیت

هتا انگیتزه کتافی    حق مورد تأکید سازمان بهداشت جهانی بوده استت امتا بستیاری از شترکت    

همهنتتین برختتی . هتتای نتتادر را ندارنتتد یبتترای تحقیتتق و توستتعه داروهتتای متترتبط بتتا بیمتتار 

وضتوح دشتوارهای زیتادی را     بته  "های ثبت اختتراع نامهموافقت"ساختارهای حقوقی همانند 

قیمت باالی داروهتای بتا نتام    . برای دسترسی به دارو در بسیاری از کشورها پدید آورده است

هتا و نیتز بته    بار قیمتت هتواند به افزایش فاجعتجاری و عدم تولید قانونی داروهای رنری  می

 .درآمد بیانجامد ومیر ناشی از کمبود داروها در کشورهای ک  مرگ

دبیر کل سازمان ملل گزارشی را منتشر کرد که در آن ذکر شتده بتود بتیش از     5778در اوت 

پیتام ایتن   . دو میلیارد نفر از مردم سراسر جهان دسترسی کتافی بته داروهتای ضتروری ندارنتد     

سوم مردم جهان در زمان انتشتار گتزارش      دو میلیارد نفر یعنی حدود ی گزارش روشن بود

درنتیجه فقتدان دسترستی بته داروهتای ضتروری در معترض مترگ یتا آستیب جتدی بترای            

های داروستازی و یتا بته دلیتل      سالمتشان قرار داشتند که یا ناشی از فقدان توجه کافی شرکت

رغت    تا به امروز و به. روهای ضروری بودعدم اجرای تعهدات کشورهای مختلف در زمینه دا

هتای بتزرگ    شترکت . های چشمگیری انجام گرفته استت  ها و مشکالت  تالشهمه نارسایی

میلیاردهتا   3شدههای فراموشداروسازی از راه اعطای دارو به مردمان فقیر یا مبتالیان به بیماری

وق بشتر ستازمان ملتل    همهنین ستازمان بهداشتت جهتانی و کمیتته حقت     . کنند دالر کم  می

های بهبود وضعیت دسترستی   کنند و درصدِ یافتن شیوه جلسات متعددی را هرساله برگزار می

هتا   طتور دولتت   همتین . های دولتتی هستتند   نهاد و سازمان های مردم به دارو با همکاری سازمان

. خریتد داروهتا فتراه  ستازند    کنند شترایط بهتتری بترای افتزایش دسترستی و تتوان        سعی می

حال هنوز نیاز اساسی برای بهبود شرایط و نیز نیروی بالقوه زیتادی بترای ایجتاد تغییترات      بااین

 .وجود دارد

                                                           
1 - neglected 



 81       فساد در زنجیره تولید دارو                                                                                                    

های داروسازی  نیتاز مبترم   ها و شرکتهای مختلف ازجمله دولت تر طردپاسخگویی واقعی

بدون این پاسخگویی هی  تغییتر واقعتی و بلندمتدت حاصتل     . باشدبرای پیمودن این مسیر می

 .منزله داروی مسکن خواهد بود نه درمان واقعی خواهد شد و هر قدمی که برداشته شود بهن

هتای مختلتف   توان مطرح کرد که مسئولیت طترد  ها این سؤال را می هنوز بعد از گشت سال

هتای جهتانی و غیتره    نهتاد  ستازمان   های متردم ها  سازمانهای داروسازی  دولتمانند شرکت

تتوانی  از عملتی شتدن دسترستی بته داروهتای       ستت؟ و چطتور متی   برای حل این مشتکل چی 

 ضروری اطمینان حاصل کنی ؟

 ها  مشکل یجاست؟ردشه

از یکستتو . برانگیزتتترین موضتتوع حقتتوق مالکیتتت فکتتری استتت چتتالش ختراعتتات دارویتتی ا

  خواستار حمایت از محصتوالت  یافته و تولیدکننده دارو با نگاهی اقتصادی  کشورهای توسعه

  توسعه با همراهتی  کشورهای درحال اند و از سوی دیگر  گسترش دایره حمایت شده مزبور و

  حق بر های حقوق بشری بر این باورند که اعطای حقوق انحصاری به مخترعین دارویی گروه

دسترسی بیماران به دارو تأثیر منفی گذارده است و لتذا نگتاه اقتصتادی بایتد بتا نگتاه حقتوق        

 .تعدیل شود  بشری

 اقتصتاد    های متنتوعی چتون   عنوان نقطه تالقی قواعد حقوقی با حوزه مالکیت فکری به حقوق

برانگیزترین مباحث عصر کنونی در ستطوح ملتی    از بحث ...اخالق و بهداشت  زیست  محیط

 مخالفتان  و طرفتداران  فکتری  مالکیتت  حقتوق  ابتتدا   همتان  از .آید المللی به شمار میو بین

 خالقیتت   و نتوآوری  گستترش  و تقلیتد  گذشتته   قترن  چنتد  در داشتت  اگرچته   سرسختی

 دعواهتای  همان تکرار فکری  مالکیت سر بر مناقشات و مباح ات اما داشته است  تحوالتی

مالکیتت   حقتوق  در خصتوص  متفتاوت  تفکر مدل دو توان می مجادالت این از. است پیشین

 بترای توستعه   را فکتری  مالکیت از حداک ری حمایت نخستین الگو  :کرد استنبا  را فکری

 بترای  را عتدم حمایتت   یا ضعیف حمایت دومی  و کند می توصیه دارویی و پزشکی صنایع

 مالکیتت  حقتوق  از حداک ری حمایت نظریه .داند پزشکی الزم می دانش گسترش و تروی 
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 حمایتت  که است این مخالفان دلیل نخستین .است مواجه شده شدیدی اعتراضات با فکری

 گستترش  و تتروی   قتانونی   انحصار ایجاد با چراکه است فکری  مضر تمالکی از مضاعف

 دانتش  دانش  ازآنجاکه. کند می مواجه مانع با و داده کاهش را و داروسازی پزشکی دانش

 فکتری   مالکیتت  .کنتد  کمت  متی   بعتدی  نتوآوری  و دانش ایجاد دانشی به هر و آورد می

 متوقتف  را ابتکتاری  هتای  فعالیتت  کته  دنمایت متی  ایجتاد  را ایبسته دایره و انحصاری چرخه

 در کته  پزشکی و دارویی صنایع م ل خصوص صنایعی در ویژه به استدالل این .کرد خواهد

-ادامته  و کننده تکمیل سریالی و و داردنباله ابتکارات ای از مجموعه به وابسته نوآوری  ها آن

 .کند می صدق  پیشین است های فناوری دهنده

حامیان اصلی حمایت گسترده از این حقتوق بتا     عنوان یافته به های توسعهتفاوت دیدگاه کشور

کنندگان اصلی محصتوالت   و مصرد واردکنندگانعنوان  توسعه به دیدگاه کشورهای درحال

برانگیتزی   عرصه وستیع و بحتث   توسعه   فکری و متقاضیان تعدیل این حقوق انحصاری به نفع

بودن این حوزه از حقوق را بیشتر آشتکار    چندبعدی وبیخ بهاز تعارض منافع را ایجاد کرده و 

شتود و زمتانی کته     محدود نمتی  اقتصادی   به مسالل توسعه صرفابها  ها و چالش بحث .سازد می

ناشی از آن با مباحث انسانی م تل حتق     انحصارت و( ازجمله حق اختراع) حقوقموضوع این 

گیترد   و بوی حقوق بشری به خود می ها رنگ چالششود   و حق حیات مرتبط می بر سالمتی

کرده و با استتناد بته    اندام عرضو حقوق بشری نیز  دوستانهانسان  های دیدگاهو در این حالت  

یتا گستتره حمایتت از ایتن دستته       حمایتت یکی از حقوق بنیتادین بشتر      عنوان حق سالمتی به

امتا    صادیق متعددی استت دارای م حق سالمتی .سازند مواجه می  اختراعات را با تردید جدی

 رفتته  ازدستت ومیرها و کسب تندرستی  ها و مرگ با بیماری مقابلهآن    ترین جنبه تردید مه  بی

ترین ابزار بشری نقشی برجستته و   عنوان مه  به دارواین جنبه از سالمتی    است و در راه تحقق

لحتاظ اقتصتادی نیتز     بته انی خود البته دارو عالوه بر این نقش ارزنده و انس .یابد انکارناپذیر می

داروستازی از    صتنعت بوده استت زیترا در میتان صتنایع مختلتف        موردتوجهبسیار باارزش و 

بترای    هزینته کمتی   باال بتودن هزینته ابتداع آن     رغ  بهگذاری سودآورتر بوده و  حیث سرمایه
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  و ستود آن  گتذاری  قتادر بته استترداد اصتل سترمایه      طلبد و زودتتر از ستایر صتنایع     تک یر می

کشورهای صتنعتی بتوده و    موردتوجهاین امتیاز مه  است که امروزه بسیار  واسطه به ؛باشد می

دارو اختصتاص یافتته و کشتورهای تولیدکننتده نیتز بترای        ای به تحقیتق و توستعه   مبال  عمده

خواهان حمایت گستترده از اختراعتات    گذاری بیشتر  افزایش انگیزه مخترعین و جلب سرمایه

بترداری از منتافع    یافتته بته بهتره    کشتورهای توستعه   گترایش بنتابراین   . ویی بتوده و هستتند  دار

توسعه بر نقش انسانی و حقوق بشتری دارو   کشورهای درحال تأکیداقتصادی دارو از یکسو و 

متمتایز و ممتتاز بتوده و     سوی دیگر  سبب شده است تا اختراعات دارویی در میان اختراعات از 

 .برانگیزترین حوزه حقوق مالکیت فکری را به خود اختصاص دهد ان چالش  عنوحال درعین

 شتدن  یارتبا  میان اختراعات دارویی و حقوق بشر که خود ناشی از پدیده جهتان  دیگرعامل 

در چتارچوب متذاکرات چندجانبته دور اروگولته در      3نامه تتریپس  تصویب موافقت  باشد یم

  گستترش  جهیالمللی درنت نهادین روابط اقتصادی بین با تغییر بافت .است 3551مراکش به سال 

  نامته گتات و تشتکیل ستازمان       مذاکرات دور اروگوله نیز به دگردیسی موافقتت شدن یجهان

تر از حوزه کتاال   گسترده اریدستور کار این مذاکرات  بس. منتهی شد 3553تجارت جهانی در 

نظیتر  ) ای  موانتع دیگتری   و غیتر تعرفته  ای  شد که عالوه بتر موانتع تعرفته    بود زیرا احساس می

در راه تجارت آزاد کاال و ختدمات وجتود دارد کته گتات بته علتت        (مالکیت فکری  حقوق

ملی در این زمینته   یها یمش سازی خط ها نبود؛ لذا هماهنگ قلمرو  قادر به رفع آن  محدودیت

 امته تتریپس   ن موافقتت   تصتویب   .کترد  تجارت جهانی ضروری جلوه متی  شدن تر برای عمیق

توسعه  هایی را در مورد آثار و نتای  منفی این حمایت بر حقوق بشر کشورهای درحال نگرانی

                                                           
 Agreement) انگلیسیهای مرتبط با تجار  حقوق مالکیت فکری به  امه راجع به جنبهن موافقت -  

on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)  پسیاختصذار تذر   بذه 

TRIPS) یسذازمان تجذار  جهذان    لهیوسذ  المللی است که بذه  بین یا نامه موافقت (WTO)   مذدیریت

 شود و حداق  استانداردهای جهانی را برای قوانین مربوا به انواع مالکیت فکری در کشورهای عضو می

WTO هذا و تجذار     نامه عمومی تعرفه نامه در پایان دور اروگوله از موافقت این موافقت. کند تعیین می

 .مااکره شد ۹۹۱ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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سالمتی به همتراه داشتت کته      و فقیر خصوصاب در زمینه دسترسی به دارو و برخورداری از حق

مقولته    7نامه مزبور در ماده  موافقت .سرمنشأ تحوالت زیادی بعد از تریپس شد  ها یاین نگران

به توسعه کشورها را مورد تصتریا قترار داده کته یکتی از مصتادیق بتارز ایتن توستعه            توجه

حمایتت و اجترای   »: مطتابق ایتن متاده    .توسعه استت  بهداشتی کشورهای درحال  سطا یارتقا

فکری باید در تشویق  انتقال و گسترش نوآوری فنی و مزیتت دوجانبته بترای      حقوق مالکیت

ای باشتد کته بته رفتاه      کننتدگان دانتش فنتی ستهی  بتوده و بته شتیوه        صردتولیدکنندگان و م

حتال    بتااین  .«اجتماعی و اقتصتادی و ایجتاد تعتادل میتان حقتوق و تکتالیف رهنمتون گتردد        

با این استدالل که ایتن   نامه توسعه  چندین سال پس از تصویب این موافقت درحال یکشورها

فکتری را لحتاظ کنتد  بتر اهمیتت اقتصتادی        حقوق بشتری مالکیتت    از آنکه جنبه شیسند  ب

هتای   نخستتین نشتانه   .هتای ختود را ابتراز داشتتند     نگرانتی  ورزیده است  دیمالکیت فکری تأک

در ایتن   .در رنو ابتراز شتد   3558نوامبر  5در  نگرانی ناشی از تأثیر منفی تریپس بر حق سالمتی

نشستت مشتترکی از ستوی     تاریخ به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعالمیه جهتانی حقتوق بشتر    

ای عالی حقوق بشر ملل متحد برگزار شتد و در آن  یو کمیسار سازمان جهانی مالکیت فکری

ازجملته نتتای     .به برخی پیامدهای منفی حمایت از مالکیت فکری بر حقوق بشر پرداخته شتد 

قتوق  ح یردولتت یالمللی غ مانند کمیته بین یردولتیهای غ م بت این نشست  توجه برخی سازمان

امتا   .بازار از منظتر حقتوق بشتر بتود      گذاری به مقوله حق دسترسی به بشر در تجارت و سرمایه

در  در ابتتدا المللتی   طرح رسمی مسئله ارتبا  اختراعات دارویی و حقتوق بشتر در ستطا بتین    

منظتور از   .نیاز کشورهای فقیر به مقابله با ایدز صتورت گرفتت   موردمیالدی و در  5777سال 

در ایتن   یستاز متتولی هنجتار    پرداختن به آن در خالل اسناد رستمی و نهادهتای    طرح رسمی

زمینه م ل نهادهای مبتنی بر منشور ملل متحتد و نهادهتای مبتنتی بتر معاهتدات حقتوق بشتر و        

در هنگام طرح رسمی موضتوع  غالبتاب شتاهد بتروز دو رویکترد      . حقوق مالکیت فکری است

کنتونی حمایتت از     حقوق بشری با اشاره به تعارض نظتام  ی  نهادهاسو  یاز : بودی متفاوت 

اختراعتات و حتتی نظتام      نظتام فعلتی   دنظریت بر اصالح و تجد اختراعات دارویی با حقوق بشر
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 از ستوی دیگتر    داشتتند؛  دیت حقوق بشتر تأک  یها هیآن بر پا حقوق مالکیت فکری و بازسازی

ات دارویتی  ختود بتر مبتانی حقتوق      حمایت از اختراعت  نهادهای مخالف معتقد بودند که اوالب

بشری محکمی چون حق احترام به مالکیت مشروع افتراد  استتوار استت؛ بنتابراین نبایتد میتان       

 نیت بته فترض وجتود تعتارض  ا     ابیت ثان ی وجتود داشتته باشتد؛   ضت اختراعات و حقوق بشتر تعار 

شتده کته     طراحتی  یا گونته  المللی حقوق مالکیت فکری به بوده و نظام بین یتعارضات  ظاهر

ایتن    امتا در مقابتل  . های حقوق بشری را رفع و پاسخگوی تعارضتات باشتد   قادر است نگرانی

گونته کته    از ایتن مستئله بتود کته متوارد متذکور  آن       یهای مختالف  حتاک   رویکرد  نگرش

کنتتد و ایتتن امتتر بتته طبیعتتت و ستتاختار کلتتی تتتریپس   حقتتوق بشتتر را تتتأمین نمتتی دیدوشتتایبا

 ؛ن بیشتر با نگاه توسعه اقتصادی بوده است و نه نگاه حقتوق بشتری  زیرا طراحی آ گردد یبازم

توان به تحقتق نیازهتای انستان دوستتانه پاستخ داد و نظتام        بنابراین با ذکر چند مورد است نا نمی

از مستندات معتبر بترای اثبتات ایتن     یکی. قرار گیرد یباید موردبازنگر  حقوق مالکیت فکری

در . برنامته توستعه ملتل متحتد استت      5777و  3555هتای   الانستانی ست    ادعا  گتزارش توستعه  

نامته تتریپس نیتاز بته      حقوق مالکیت فکری منتدرج در موافقتت    آمده که 3555گزارش سال 

  نیت ازا شیپت . بر دسترسی به مراقبت بهداشتی مشخد شود  بازنگری دارد تا آثار نامطلوب آن

ول قتوانین ملتی حتق اختتراع     توسعه  محصتوالت دارویتی را از شتم    غالب کشورهای درحال

محتور   -تتریپس و شتمول آن بتر تمتام محصتوالت دانتش        است نا کرده بودند ولی با تصویب

 .حمایت و محدودیت دسترسی به دارو شدند یها به رعایت حداقل ریناگز

 

 تأ،یر میف  حمادت از اختراعات دار د  بر قیمت دار    دسترس  به آ 

برانگیتز اختراعتات دارویتی از منظتر طرفتداران       نقطه چالش ترین ینی  عحال نینخستین و درع

مختترع     استت کته اعطتای حقتوق انحصتاری بته       نیتوسعه ا حقوق بشر و کشورهای درحال

بترای  . ستازد  باعث افزایش قیمت دارو شده و دسترسی به دارو را برای بیماران  دشتوارتر متی  

  از اختراعتات دارویتی  چگونته    تبیین بهتر این موضوع  الزم است روشن سازی  کته حمایتت  
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  در پاسخ به این مسئله باید گفت که از زمتان تصتمی   . تواند سبب افزایش قیمت دارو شود می

الزم استت    برای ابداع ی  داروی جدید تا زمان ورود آن به بازار  زمان و تشتریفات زیتادی  

بتر روی یت  دارو  ایتن    گتذاری   در زمان قیمتت  عتابیبردار بوده و طب ها هزینه که هری  از آن

 دکننتده یرو  در مواردی ه  که مختترع دارو یتا شترکت تول    نیازا. ها لحاظ خواهند شد هزینه

مشتتریان    خواه به دالیل انستان دوستتانه و ختواه بترای کستب     -قصد دارد دارو را با هر هدفی

دارو   ر قیمتت نتاگزیر استت بت    های مزبتور   قیمتی نازل وارد بازار کند  به خاطر هزینهبا  -بیشتر

  ضتمن  کننتدگان آن دارو   بیفزاید تا از طریق سرشکن کردن هزینه میتان مشتتریان و مصترد   

ابداع ی  داروی جدید و یا تکامل  .به سود موردنظر نیز دست یابد بازگشت هزینه پرداختی 

و انجتتام ( ستتال 35تتتا  37طتتور متوستتط  بتته) اریداروی موجتتود  مستتتلزم صتترد زمتتان بستت  

طور متوسط حتدود   به  م ال  در انگلستان یبرا. یاد بر روی موارد مختلف استهای ز آزمایش

هتی    هزینه باال  نیشود تا ی  داروی جدید تکامل یابد و باوجودا میلیون پوند هزینه می 337

 .آن دارو و ورود آن به بازار وجود ندارد یساز یتضمینی برای تجار

  البته ممکتن استت ایتن   . افزایش دهدمت دارو را بسیار تواند قی ها می تردید اعمال این هزینه بی

هتا   هزینته  نیت ایراد جدی مطرح گردد که در فرضی که از اختراع دارویی حمایت ه  نشود  ا

م ال  چه دارو حمایتت شتود و چته نشتود       یشود؛ برا وجود داشته و باعث افزایش قیمت می

  حمایتت  دیت   نبانیخواهد داشت؛ بنتابرا  هزینه بازاریابی یا هزینه اخذ مجوز قانونی دارو وجود

  در پاسخ به این ایتراد بایتد گفتت کته هرچنتد اک تر ایتن       . را عامل افزایش قیمت دارو دانست

ها ارتباطی با حمایت از اختراعات دارویی ندارد  اما در صورت وجود نظتام حمایتت از    هزینه

: اوالب: شتود  دلیل بیشتتر متی     به دوتیحما دارو نسبت به حالت عدم متیاختراعات دارویی  ق

  تیت حما کته در فترض عتدم    ها افزوده خواهد شد درحالی هزینه ثبت اختراع نیز بر سایر هزینه

  منفی اعمال هزینه ثبت اختراع بر قیمتت دارو در کشتورهایی کته    ریتأث. این هزینه منتفی است

بتاالی ثبتت اختتراع در     هتای  به چند نمونه از هزینته . شود می دیهزینه ثبت بسیار باالست  تشد

  دالر 3817آمریکتا    دالر 7871آلمتان   :چنتین استت  توسعه  یافته و درحال چند کشور توسعه
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مطتابق   یحتت . دالر 5737آررانتین   دالر 1357فرانسه   دالر 1533دانمارو   دالر 7775هلند 

تصتاص  کشوری که بیشترین میتزان ثبتت اختتراع را بته ختود اخ      77آمده از  دست بههای آمار

 یدارویتی  مبلغت    اند  متوسط هزینه صدور ورقه اختراع برای اختراعات ازجمله اختراعات داده

داروی   توانتد بتر روی افتزایش قیمتت     دالر برآورد شده است که ایتن رقت  متی    1777حدود 

انتد یتا    نشتده   عنتوان اختتراع ثبتت    روست که قیمت داروهایی که به نیازا. شده مؤثر باشد ثبت

بتوده و    تر از داروهای دارای حق انحصاری بسیار پایین ها منقضی شده است  اع آنمدت اختر

  اعطتای حتق انحصتاری بته     ابیت باشتد؛ ثان  تتر متی   ها برای بیماران ستاده  دسترسی به آن در نتیجه 

  های فاقد این حق  قادر به حضور در بتازار رقابتت   شود تا شرکت اختراعات دارویی سبب می

طتور انحصتاری بته تولیتد و تک یتر دارو       تواننتد بته     شرکت صاحب حق متی نبوده و در نتیجه

قادر است قیمت دارو را باال و بتاالتر بترده و بته دلیتل      واسطه تحدید بازار رقابت  بپردازد و به

کنندگان ناگزیرند دارو را با هر قیمتی تهیته کننتد کته ایتن امتر       در بازار  مصرد  فقدان رقیب

توستعه میستر نیستت خصوصتاب      درآمد در غالب کشورهای درحال ان ک برای بسیاری از بیمار

بستیار   مانتدگی ستطا توستعه     درآمد در این کشورها به دالیلی چون عقب  اینکه منابع کسب

توستعه   درحتال  یدر مخالفتت بتا ایتن قضتیه  کشتورها     . محدودتر از کشورهای صنعتی است

از حقوق مالکیت فکتری   تیه تریپس  حمانام موافقت 8و  7اند که مطابق مواد  استدالل کرده

ای برای توستعه ستالمتی عمتومی و پیشتبرد نفتع عامته در        وسیله دیفناوری  با  عالوه بر ارتقای

هتا در هنگتام انطبتاق     های حیاتی ازجمله تأمین دسترسی بیماران به دارو باشتد و دولتت   بخش

هتای حیتاتی مترتبط بتا      شتوانند حمایت از سالمت عمومی و بخت  رات خود با تریپس  میرمق

صرفاب جنبه تشتریفاتی و تزلینتی نداشتته و     گمان ذکر این قیود  بی. منافع عامه را در نظر بگیرند

برای عملی ستاختن جمتالت مزبتور     نیبنابرا. تریپس استفاده شود  باید در تفسیر مقررات مبه 

آور قیمتت   فزایش سرساماگر حمایت از حقوق مالکیت فکری به ا  باید قالل به این نظر بود که

تواند چنین منافع عمتومی   و اک ر مردم قادر به خرید نباشند  دولت میاست داروها منجر شده 

 .دهد  را بر حمایت از مخترع ترجیا
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های حقوق بشری هرچند تا حدی زیتاد از حقیقتت    شده از سوی گروه ها و آمار اراله استدالل

نظران اقتصادی با انجام مطالعتات   بسیاری از صاحب ت؛نیسبهره برده است  اما مصون از انتقاد 

اند که حق اختراع  تنهتا بختش نتاچیزی از ایتن افتزایش       آماری سعی در اثبات این ادعا داشته

کشتورهای    هتای زیرستاختی   قیمت دارو را سبب شده است و عوامل دیگری چتون نارستایی  

بنابراین نباید صرفاب بته عامتل    ترند؛توسعه در عدم دسترسی مناسب بیماران به دارو مؤثر درحال

اختراع اکتفا نمتود و بتا استتدالل افتزایش قیمتت دارو بته مخالفتت بتا حمایتت از اختراعتات           

 .دارویی پرداخت

 

 تردپس نامه موافقتمشکل  به نام 

قتانون  . گتردد بخش بزرگی از موانع دسترسی به دارو به قانون ثبت اختتراع و نتتای  آن برمتی   

نامته تتریپس در ستال     گرفتت امتا اعالمیته موافقتت     ها مورد استفاده قرار میقرن شده عمومابیاد

این توافقنامه که اعضای سازمان تجتارت جهتانی   . آن را تبدیل به چالش جدیدی نمود 3551

-کند  مستلزم آن است که هتر محصتول ثبتت    را ملزم به حمایت از حقوق مالکیت فکری می

ایتن  . اع تولید  صادر  فروش و یا مورد استفاده قترار گیترد  شده باید با اجازه صاحب حق اختر

شود  درنتیجه تولید هر دارویی با ی  دوره انحصتار در بتازار همتراه     مسئله شامل دارو ه  می

 آن مختترع  بترای  پاداشی که حال این وضعیت درعین. شود با باالترین قیمت ممکن آغاز می

شود تا بیماران هزینه گزافتی بترای بته     عث میرساند و با می آسیب کنندگان به مصرد است 

هتای   دست آوردن داروهای با نام تجاری پرداختت کننتد کته اغلتب ختارج از پوشتش بیمته       

 .های آن عاجز هستند درمانی قرار دارند و بیماران از توان پرداخت هزینه

 تنهتا از  هتا نته   آیتد جتایی کته جمعیتت آن    توستعه پدیتد متی    این مشکل در کشورهای درحال

تر بلکه از وضعیت سالمتی نامناسبی نیز برختوردار هستتند و در نتیجته    موقعیت اقتصادی پایین

امیتد بته    5775اساس گزارش سازمان بهداشت جهتانی در ستال    بر. نیاز بیشتری به دارو دارند

توستعه استت کته     برابتر بیشتتر از کشتورهای درحتال     7/3یافتته  زندگی در کشتورهای توستعه  



 90       فساد در زنجیره تولید دارو                                                                                                    

هتا نشتان   همهنتین داده . باشدساله در امید به زندگی در بین این جوامع می 15نشانگر شکاد 

ایتن  . دارنتد  سترانه تولیتد ناختالد داخلتی    های واگیر نظیر سل رابطه منفی بتا  دهد بیماریمی

هتای  توسعه نیاز بیشتری به فناوری سازد که در کشورهای درحالها مبرهن می پیمایشی بیماری

حتال کته    درعتین . ها ثبت اختتراع شتده و انحصتاری هستتند     شتر آندارویی وجود دارد که بی

پوشش بیمه سالمت معموالب در این کشورها ضعیف است و اغلب بیماران مجبور به پرداختت  

دهتد هرچته درآمتد ملتی پتایین باشتد سته         شواهد نشان متی . باشندها از جیب خود میهزینه

در وضتعیت نیازهتای شتدید و    . د بتود های سالمتِ ختارج از شتمول بیمته بیشتتر خواهت     هزینه

توانایی اقتصادی پایین  فراه  کردن داروهای با نام تجاری بار ستنگینی از هزینته را بتر دوش    

ومیتر   دهد و باعث افزایش مترگ باری را بر دوش بیماران قرار میهای فاجعهها و هزینهدولت

 .شودها به دلیل دسترسی اندو به داروها می یا بیماری

نامه تریپس مبتادرت بته تولیتد و تهیته محصتول       بر این  اگر هر ی  از اعضای موافقت افزون

تواند علیه دولت عضو اقامه دعوا کرده و به دلیتل از دستت دادن   شده نمایند  شرکت میثبت

اتفتاق افتتاد     57این ماجرا برای آفریقای جنوبی در اواخر دهته  . بازار درخواست غرامت کند

اسمیت کلین دادخواستی را به دادگتاه   پیکری مانند گالسوروسازی غولهای دا وقتی شرکت

ویتروس رنریت     عالی پروتوریا علیه دولت آفریقای جنوبی به دلیل واردکتردن داروی آنتتی  

انجمن داروسازی از ایتن قتانون بترای حفتظ حضتور      . برای درمان بیماری بومی ایدز اراله داد

هتا نفتر از بیمتاری     حال  میلیون بااین. کرد وبی استفاده میخود در بازار دارویی در آفریقای جن

بردند و امکان دستیابی بته داروهتای بتا نتام تجتاری اصتلی را نداشتتند و دولتت         ایدز رن  می

بعتد از سته ستال    . هتا انجتام دهتد    کرد راهی برای بهبود سالمت آن آفریقای جنوبی تالش می

عنتوان   پرونده را رد کرد و حتق ستالمت را بته   وقوس  دادگاه  قانون ثبت اختراع در این  کش

هتای   متعاقبتاب شترکت  . مبنای حقوق بشر برای بیمتاران آفریقتای جنتوبی بته رستمیت شتناخت      

نشینی و شروع بته متذاکره بترای کتاهش قیمتت       داروسازی بزرگ از دادخواست خود عقب

 .داروهای با نام تجاری اصلی برای ورود به بازار آفریقای جنوبی کردند
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توانتد اطمینتان داشتته    ای با پایان خوشایند بود اما هی  کشوری نمتی چه این موضوع تجربهگر

هتا  رو در بستیاری از متوارد دولتت    هتا رأی دهتد و ازایتن    باشد که دادگاه بار دیگر به نفتع آن 

دهند داروهای با نام تجاری را از همان ابتدا وارد کننتد حتتی اگتر بترای بخشتی از      ترجیا می

 .تهیه نباشد مردم قابل

نامته تتریپس    کمتر از ی  دهه بعد از اولتین موافقتت  . نامه تریپس پایان داستان نیستموافقت

های تجاری دوجانبه با دیگر اعضای بترای گستترش   نامه متحده شروع به انعقاد موافقت ایاالت

    د  انتت معتترود 3هتتای تتتریپسهتتا کتته عمومتتاب بتته الحاقیتتهنامتتهایتتن موافقتتت. و تعمیتتق آن نمتتود

ویتتژه بتترای کشتتورهای  هتتای استتت نایی بتته هتتایی کتته بتترای برختتی وضتتعیت پتتذیریانعطتتاد

بینی شده بود را کاهش داد و منجر به افزایش طول مدت ثبتت اختتراع در   توسعه پیش درحال

کشتوری کته تتاکنون چنتین      57درصتد از   87انگیتز اینکته    نکته شگفت. برخی موارد گردید

اگتر متا   . توستعه هستتند   اند از کشتورهای درحتال  متحده امضا کرده ای را با ایاالتنامه موافقت

متحده آمریکا و نقش آن در صنعت داروسازی را مدنظر قترار دهتی      قدرت اقتصادی ایاالت

توستعه  کتاری    هتا بتر دسترستی بته دارو در کشتورهای درحتال      نامته برآورد تأثیر این موافقت

 .سختی نخواهد بود

هتای خاصتی   بنیادی برای توسعه داروهایی دارند که بر بیمتاری  های داروسازی تمایلشرکت

علتت  . هتای سترطانی  های مزمن و درمانیافته متمرکز است مانند بیماری در کشورهای توسعه

ها بلکه به ایتن دلیتل استت کته غالبتاب ایتن داروهتا در         تنها شیوع باالی این بیماری این مسئله نه

ها مخصوصتاب   د و بدین ترتیب مشتریان دالمی برای شرکتگیر بلندمدت مورد استفاده قرار می

بترای م تال یت     . برند کند که از مزایای حق ثبت اختراع بهره می هایی ایجاد می برای شرکت

تنها مشتریان زیادی دارد بلکه بیشتری مشتریان مجبور به استتفاده   داروی جدید ضد فشارخون نه

هتای   از طترد دیگتر  شترکت   . هستتند ( ستال  37-33طور متوستط   به)از آن تا پایان عمرشان 
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هتا و ستایر   بیوتیت  پیکر عالقه انتدکی بته داروهتای ضتدانگل متدرن  آنتتی      داروسازی غول

توستعه   که این داروها در کشورهای درحتال  های حاد دارند درحالیداروهای مرتبط با بیماری

 .شود بیشتر مورد نیاز است و این عمل باعث دسترسی کمتر به داروها می

هتایی کته شتیوع کمتتری از      بیمتاری ) هتای نتادر   توان در برابتر بیمتاری   شده را میگرایش یاد

هتای ختاص زمتانی رخ    تتوجهی بته برختی بیمتاری    ه  مشاهده کرد ایتن بتی   (دارند 5777/3

هتا و جمعیتت ختاص باشتند؛      ها نادر بوده و یتا محتدود بته برختی حتوزه      دهد که این بیماری می

گتذاری در تحقیتق و توستعه داروهتای      ای بترای سترمایه   داروسازی انگیتزه های  بنابراین شرکت

هتا  ویژه زمانی که احتمال زیاد وجود دارد که دولتت  جدید برای جمعیت محدودی را ندارند  به

 .ها باید زیر قیمت بازار آن را اراله دهندتوانایی پرداخت قیمت دارو را ندارد و شرکت

هتای   دارویتی کته طتی ستال     3377شود که از بتیش از   آور میبرای فه  آشکار این مسئله یاد

شتد کته بته     هتایی مترتبط متی    ها به بیماریبه تالید رسیده تنها ی  درصد از آن 5771-3573

درصتد از بتار جهتانی بیمتاری را      37که بیش از  اند  درحالی شده معرودهای فراموشبیماری

هتای تحقیتق و توستعه صَترد     از هزینته  درصتد  37تنهتا  . آورنتد ها به وجود می همین بیماری

روشتنی نشتانگر عتدم توجته      ها بته  این واقعیت. شود درصد از جمعیت جهان می 57مشکالت 

بته گفتته   . باشد های سالمت در این حوزه می های داروسازی برای رفع نیازمندیکافی شرکت

های گرمستیریی  اریسازمان بهداشت جهانی بیش از ی  میلیارد نفر از مردم جهان مبتال به بیم

ای ه  امیتد بته زنتدگی و هت  کیفیتت زنتدگی را       مالحظهطور قابل شده هستند که بهفراموش

هتا در کشتورهای دارای    با مدنظر قترار دادن نترخ بستیار بتاالی ایتن بیمتاری      . دهد کاهش می

توان گفت که این وضعیت ممکتن استت بته تبعتیض گستترده بتین جوامتع         درآمد پایین  می

عنوان نتیجه ستطا   تنها از منظر سالمت بلکه از منظر اقتصادی نیز به آمد پایین و باال نهدارای در

 .سالمت پایین دامن زند

نامته الحتاقی تتریپس بترای      همه این ساختارهای مدرن از حق ثبت اختراع گرفتته تتا موافقتت   

هتا و  های داروسازی  باعث کاهش و عدم توازن در دسترسی به دارو سوگیری به نفع شرکت
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تتوان آن را   شتود کته متی    عدالتی در حوزه سالمت بین کشورها متی  به همین ترتیب باعث بی

 .عنوان نقض حقوق بشر قلمداد نمود به

 

 حقوق بشر   نقش صیادع دار ساز 

عنوان اهداد توستعه هتزاره معتین کترد و      ای را بهسازمان ملل اهداد هشتگانه 5777در سال 

. اعتالم نمودنتد   5733ی کم  به تحقق این اهتداد تتا ستال    کشور موافقت خود را برا 357

ومیر کودکان  بهبود سالمت مادران و مبتارزه   حداقل سه مورد از این اهداد به کاهش مرگ

شتود کته شتدیداب وابستته بته دسترستی و تتوان تهیته          با ایدز  ماالریا و سایر بیماری مربو  متی 

گستترش  ": در بیانیته هتزاره آمتده استت    روشتنی   حتتی نقتش داروستازان بته    . باشد داروها می
دسترستی بته    تتأمین  هتای داروستازی و   بتا همکتاری شترکت    -مشارکت جهانی برای توستعه 

نستبتی از جمعیتت کته بته     ؛ توستعه  صترفه در کشتورهای درحتال    بته  مقرونو داروهای حیاتی 
 ."صرفه دسترسی پایدار و مداوم دارند به داروهای حیاتی مقرون
های داروسازی در دسترستی بته داروهتا و قتدرت متالی تتأمین واضتا         تأثیر قدرتمند شرکت

 ها را مسئول تحقق دسترسی به داروها پنداشت؟ توان آن اما آیا می. است

المللی حقوق اقتصادی  اجتمتاعی و فرهنگتی    می اق بین 35طور که ماده  در نگاه نخست همان

 منتدی بهتره  رایحق هر کس ب  این می اق های عضو دولت "کند   اعالم می کشورهایحقوق 

  ستالمتی  "شناستند  الوصول را به رستمیت متی   از بهترین حال سالمت جسمی و روحی ممکن

باید آگاه بود که بنا به گفتته ستازمان ملتل متحتد     . شودعنوان مبنای حقوق بشر محسوب می به

رد هتای عضتو قترار نتدا    بر دوش دولتت  منحصرابهای مندرج در اعالمیه حقوق بشر مسئولیت

 .گیردهای حقوق بشری قرار میبلکه بخش خصوصی نیز به همان نسبت در معرض مسئولیت

هتا   های مزمنی متدرن و فرامتوش کتردن ستایر بیمتاری      ی بر روی بیماریگذار هیسرما عالوه به

روشنی برخالد موازین انصتاد   به( لیشمانیوزبرای م ال )های واگیر گرمسیری  همانند بیماری

اقتصتادی موضتوعی   -شتکاد اجتمتاعی  . شکاد فقیر و غنی را افزایش دهد توانداست و می
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قرار گیرد و از آن پیشگیری شود  این مسئله ممکن نخواهد بود مگر  موردتوجهاست که باید 

العتاده  های فوقها ممکن است به هزینهاین شرکت. های داروسازیبا مشارکت جدی شرکت

های نادر استناد کنند اما باید هر دو طترد قضتیه یعنتی    باالی تحقیق و توسعه در زمینه بیماری

 7های داروسازی نزدی  بته  شود شرکتگرچه گفته می. هزینه و درآمدها مد نظر قرار گیرد

هتا از   تتوان گفتت کته درآمتد ستالیان آن      کنند میمیلیارد دالر برای تحقیق و توسعه هزینه می

بتا ایتن   . کندهای تحقیق و توسعه را جبران می ینهراحتی هز رود و بهمیلیارد دالر فراتر می 177

قیمتت   داشتن نگهعنوان دلیلی برای باال  های تحقیق و توسعه بهدرآمدها  صحبت درباره هزینه

 .صداقتی باشدتواند نشان بیمحصوالت فقط می

هتای داروستازی را   تتوان شترکت   ها چه کسی و چطور متی اما حتی با قبول همه این مسئولیت

 پذیر کرد و به حقوق بشر متعهد ساخت؟یتمسئول

 

هعا  قعانون      ظرفیعت : ها  بزرگ دار ساز پذدریرد  شریتمسئولیت

 اجتماع 

تترین عامتل متؤثر بتر      تترین عوامتل و شتاید مهت      امروزه یکی از مه  از نظرگاه حقوق بشری 

آن  ای از ستت کته بختش عمتده    هاباالی دارو متیدسترسی کشورهای جهان سوم به دارو  ق

در برختی   شتده  هتای انجتام   حتی مطابق بررسی ؛باشد میهای باالی ثبت اختراع  از هزینه  یناش

درصتد درآمتد ستاالنه شتخد      37ی  قل  دارو  برابر یا بیش از  نهیآفریقایی  هز  کشورهای

ثبتت داروهتای   . قترار دارد دهد که تأمین این دارو  خارج از تتوان ختانوار    می  بیمار را تشکیل

آثار م بت اقتصادی و سود سرشار حاصل از افتزایش قیمتت دارو را صترفاب بته ستمت       جدید 

یافتته سترازیر کترده و از ایتن     هتای بتزرگ داروستازی کشتورهای توستعه      یا شرکت مبدعان

هتا   ومیر هتزاران انستانی استت کته ارزش جتان آن      کشورهای جهان سوم  مرگ  جریان  سه 

ستازمان   .ی و تولیدکننده دارو تخمین زده شده استت اقتصادی کشورهای صنعت  کمتر از منافع

هتایی را در متورد آثتار منفتی قیمتت بتاالی دارو بتر         و گتزارش  قتات یجهتانی  تحق   بهداشت
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هتای انجتام شتده      مطتابق بررستی  . کشورهای فقیر به دارو تهیه کترده استت    دسترسی بیماران

را در درصتد منتابع    87و  ندده یمرا تشکیل  درصد جمعیت جهان 57   یافته توسعه یکشورها

درصتد   51که  کشورها متمرکز شده است درحالی  غالب منابع تولید دارو در این. اختیار دارند

توستعه   ایتدز و ماالریتا در کشتورهای درحتال     های مهل  نظیر ستل   اشخاص مبتال به بیماری

درصتد   3تنها اند و  درصد در کشورهای آفریقایی ساکن 77کنند که از این مقدار  زندگی می

فجتایع   این نابرابری در دسترستی مناستب بته دارو    . دسترسی دارند ازیها به داروهای موردن آن

ثانیته   1هتر   های که ریشه در فقتر دارد   یماریبرای م ال  ب است؛  انسانی زیادی را به بار آورده

فتر در  میلیتون ن  17از  شیدر حال حاضتر  بت   نیهمهن. کشاند می  ی  کودو را به کام مرگ

و  انتد ستکنی گزیتده  ها در آفریقای شتبه صتحرا    میلیون نفر آن 58که  هستند دنیا مبتال به ایدز

در  م تال   یبترا . در آستانه مرگ قرار دارنتد  آندسترسی به   واسطه قیمت باالی دارو و عدم به

  یدرصد زنان باردار  مبتتال بته اچ آی و   57درصد جمعیت بال  و  57آفریقای جنوبی  حدود 

 .در جهان است رشد نرخ نیم بت هستند و نرخ رشد ایدز در این کشور  باالتر

های داروسازی از زمان شروع این مباحث  پیشنهادهای متعددی برای پاسخگو کردن شرکت

این پیشنهادها عمدتاب در دو گروه از اقدامات یعنی اقدامات از بتاال بته پتایین    . مطرح بوده است

فشتار از طترد   )و اقتدامات از پتایین بته بتاال     ( المللتی ها و ناظران بینتمداخله از جانب دول)

شود که در ادامته بته آن اشتاره     بندی میتقسی ( های اجتماعینهاد و سازمان های مردمسازمان

 .شودمی

 

 اقدامات از باال به پادین

شتامل  عنوان گردید بتاالترین استتاندارهای ستالمت قابتل حصتول کته        تر شیپطور که  همان

ها بایتد آن   باشد یکی از انواع حقوق بشری است که دولت دسترسی به داروهای ضروری می

المللتی حقتوق بشتر را امضتا      هایی که معاهتدات بتین   به لحاظ قانونی  دولت. را تضمین نمایند

    ی گتذار  قتانون نهادهتای  . کته از نقتض حقتوق بشتر جلتوگیری کننتد       رود یماند  انتظار کرده
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های بتزرگ داروستازی و پیشتگیری از    ی شرکتها تیفعالای در پیشبرد مدهتواند نقش عمی

ی دارو و یتا  گتذار  متت یق مابیمستتق توانند  ها نمی در نگاه اول  دولت. چنین تخلفاتی ایفا نمایند

را محدود سازند چراکه برخالد مقررات سازمان تجتارت   ها شرکتی تجاری این ها تیفعال

افزون بر این  تعریف جرم مشخصی برای این . شود حسوب مینامه تریپس م جهانی و موافقت

حال موانعی بترای برختورداری    نتواند از قانون فرار کند و درعین کس  یهطوری که -حوزه 

اما در حوزه گسترده تجتارت دارو  . کار خیلی پیهیده است -از حق تجارت آزاد ایجاد ننماید

وجتود    یرمستتق یغمستتقی  و   طور بهمناسب ی ها تیمحدودی دیگری برای اتخاذ ها راههنوز 

 .دارد

شود  قوانین ضد تراست یا قتانون رقابتت استت    بکار برده می رابیاخای که ترین شیوهکاربردی

بستیاری از  . آوردمتی  بته عمتل  که از وجود رقابت در بازار دارو و مبتارزه بتا مفاستد حمایتت     

به تنها برند حتی  شدن لیتبدزار و صاحبان حق ثبت اختراع ممکن است به انحصاری کردن با

ممکن است مبادرت بته   ها شرکتاین  رو نیازا. بعد از انقضای حق ثبت اختراع وسوسه شوند

به تعویق انداختنی ورود داروهتای رنریت ِ بتا     منظور بهرنری   دکنندگانیتولتوافق مخفیانه با 

اروستازی بترای ممانعتتِ    هتای د قوانین ضد تراست  هرگونه عمل شرکت. قیمت پایین نمایند

ایتن  . ستازد ها از تولید داروهای رنری  بعد از انقضای حتق ثبتت را ممنتوع متی     سایر شرکت

کند و بدین ترتیتب   قانون با تضمین رقابت  کاهش قیمت در بازه زمانی معقول را ضمانت می

هتا از   آنیی کته حتق ثبتت    داروهااین شیوه برای تولید . دهد امکان تهیه داروها را افزایش می

 .است مؤثرشود  بسیار قبل منقضی شده یا در آینده نزدی  منقضی می

ی رفع مشکل حق ثبتت اختتراع  توستط ختود ستازمان تجتارت جهتانی بتا         براگام مه  دیگر 

دربتاره اینکته چطتور     وجتدل  بحتث بعتد از کلتی   . برداشتته شتد   5773اعالمیه دوحه در ستال  

هتای عضتو    دولتت  تتاب ینهارستاند   نی آستیب متی  تریپس به سالمت جمعیتت انستا  نامه موافقت

راه فتتراری بتترای  رانتتهیگ ستخت نامتته ی از ایتتن موافقتتتپوشت  چشتت تصتمی  گرفتنتتد از طریتتق  

وخامتتت مشتتکالت بهداشتتت عمتتومی بستتیاری از   ": ی اضتتطراری پیتتدا کننتتدهتتا تیوضتتع
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خصتوص متواردی کته ناشتی از ایتدز  ستل         توسعه و با حداقل توسعه  بته  کشورهای درحال

موردتوافتق استت    ......استت  دیت است  مورد تصدیق و تأک ریگ های همه االریا و سایر بیماریم

از بهداشت و ستالمت    ابزارهایی برای حمایت یریکارگ نامه تریپس اعضا را از به که موافقت

نامته   شتود کته موافقتت    و تصتدیق متی   دیدر نتیجه مجدداب تأک. عمومی منع نکرده و نباید بکند

حتق اعضتای    کننتده  تیاجرا گردد که حما یا وهیتفسیر شود و به ش یا گونه باید به تواند و می

خصوص  ارتقتاء دسترستی بته دارو     سازمان تجارت جهانی در حمایت از بهداشت عمومی به

 :کند این بیانیه در ادامه آشکارا به مشکالت سالمت عمومی اشاره می. "برای همه باشد

یتا   ملتی  وضتعیت اضتطراری   جادکننتده یتعیتین شترایط ا   هر عضوی حق دارد که در متورد  "

همهنین مواردی مانند بحران سالمت عمومی در ارتبا  با ایدز  . کند یریگ  یالعاده تصم فوق

العاده را ایجتاد   تواند وضعیت اضطراری و فوق نیز می ریگ های همه سل  ماالریا یا سایر بیماری

انتدکی را بته دنبتال داشتت و کشتورهای مهمتی       ی هتا  تیموفقی ها تالشاین  متأسفانه. "کند

نامته   چون آمریکا  راپن  سولیس و استترالیا هتی  اقتدام تقنینتیی داخلتی بترای تعلیتق موافقتت        

 .کشور اقدام به چنین کاری را تقبل کرده بودند 377که بیش از  تریپس انجام ندادند درحالی

هتا بته    های بزرگ و واداشتن آنمستقیمی برای کنترل شرکتهای غیرهای راههمهنین دولت

شتود کته   برای م ال  پیشنهاد می. پذیرش مسئولیت بیشتر در حوزه حقوق بشر در اختیار دارند

گذاری و اعالم جزلیات آن وجتود داشتته باشتد طتوری      سطا خاصی از شفافیت برای قیمت

گرچته  . ههتای آن منطقتی استت یتا نت      که هرکس بداند که آیا قیمت داروها در قیاس با هزینه

ازهمته   اول. اما مشکالت ختاص ختود را دارد   چنین رویکرد مؤثری در بادی نظر عملی است

کنتد و احتمتاالب    هتا را بترمال متی    ممکن است به بازار و رقابت آسیب رساند زیرا اسرار شرکت

تعبیتر متردم و   همهنین ممکن است با ستوء . شودهای دیگر واقع می استفاده شرکتمورد سوء

داند کدام حاشیه ستود بترای شترکت معقتول استت       کس نمی روبر گردد چون هی  هارسانه

گذاری آینده؛ ممکن استت پیشتنهاد    های سرمایه های بعدی و برنامه ویژه با نظر گرفتن پروره به

هتا ارالته    ها و نیز مزایای مالیتاتی ناشتی از ایتن بخشتش     مشابهی برای افشای مبل  دقیق بخشش
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هتا بترای    و میتزان تتالش آن   3مساعدت اجتمعاع  وضتوح   ها به تبا این روش  شرک. شود

ایتن روش قابلیتت اجرایتی بیشتتری و مشتکالت      . دهنتد  پتذیری را نشتان متی   افزایش دسترس

 .است تر فه  قابلاندکی دارد و برای افکار عمومی 

توانتد م متر ثمتر باشتد امتا      کته رهیافتت اقتدامات از بتاال بته پتایین متی        رفته  درحالیه روی

 .مدت در وضعیت کنونی شده است های حقوقی منجر به وقفه طوالنیپیهیدگی

 

 اقدامات از پادین به باال

انتد بته معنتای اقتداماتی استت کته از       مجموعه دیگری از اقدامات که از پایین به باال معترود 

    بتترای کنتتترل و یتتا تحتتت تتتأثیر قتترار دادن ( نهتتاد هتتای متتردم افتتراد یتتا ستتازمان)ستتوی جامعتته 

پتروره در ایتن حتوزه     نیمتؤثر و احتمتاالب   نیتر معرود. شود های داروسازی انجام میشرکت

توسط بنیاد بیتل و ملینتدا    5778این شاخد که در سال . باشد می "شاخد دسترسی به دارو"

تولیدکننتدگان در زمینته افتزایش     نیتتر  بتزرگ ی ها تیفعالابداع و معرفی شد  میزان  5گیتس

در ایتن شتاخد    . دهتد  قرار می موردسنجشی در سراسر دنیا را دسترسی به داروهای ضرور

 53گذاری و پختش   قیمت: با ضریب اهمیت متفاوتی مدنظر قرار گرفته است ها تیفعالحوزه 

                                                           
در  تواند یمباالترین سطحی است که یک شرکت  (social contribution) مساعد  اجتماعی -  

 درواقعگزینند، هایی که چنین سیاستی را برمیشرکت خصوص مسئولیت اجتماعی خود رفتار کند،

کمکی به جامعه برای فعاالنه به دنبال موقعیت و فرصتی  رو نیازاخود را عضو خانواده جامعه دانسته و 

 .هستند

این بنیاد در . خانوادگی در جهان است بنیاد خیریهو مِلیندا گیتس، نام قدرتمندترین بنیاد بی   -  

دست  میالدی به ۲۲۲ شد و در سال  یگاار انیبن ملیندا گیتسو  بی دست  میالدی به ۲۲۲ سال 

این بنیاد افزایش تندرستی و  یگاار انیبنهای اصلی  هدف .به دو برابر گسترش یافت وارن بافت

های آموزشی و  دادن شانس گسترش آمریکادستی بسیار باال در گستره جهان است و در  کاهش تهی

در ایالت  سیات ، واشینگتنمرکز این بنیاد در شهر . باشند ها می اعالعا  و داده یفنّاوردسترسی به 

و  بی  گیتسهای  به نام رهیمد ئتیهدست سه تن از عضوهای  جای دارد و به آمریکادر  شینگتنوا

 .شود اداره می وارن بافتو  ملیندا گیتسهمسرش 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7_%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%28%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7_%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
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درصتد و دسترستی کلتی بته      33درصتد  ثبتت اختتراع و مجتوز      57درصد  تحقیق و توستعه  

 37هرکتدام بتا نمتره مشتابه      اهت  کمت  ی و اعطتای  ستاز  تیظرفمدیریت دارو  نفوذ در بازار  

تعهتد  شتفافیت    : شتوند معیتار اصتلی ارزیتابی متی     1هر ی  از این حتوزه بتر مبنتای    . درصد

گیلیاد چنتد ستال  بیشتترین امتیتاز را در دو      داروسازی شرکت برای م ال. عملکرد و نوآوری

افتزایش   ایتن امتر احتمتاالب بته دلیتل     . گذاری و ثبت اختراع به خود اختصاص داد حوزه قیمت

 55بود کته بتا   ( سوالدی)جدید این شرکت به نام سوفوسبویر  روسیضدودسترسی به داروی 

گرچه هر قترص آن در   داد یمتوسعه قرار  درصد زیر قیمت بازار در اختیار کشورهای درحال

ایتن شترکت اجتازه تولیتد رنریت  داروهتا را بته        . شد یمدالر عرضه  3577آمریکا به قیمت 

را با قیمت خیلی پایین تهیه کننتد و جتان    توسعه اعطا کرده تا بتوانند داروها کشورهای درحال

طور از منافع آن در بتازار استتفاده    را نجات دهند و همین Cها نفر از مبتالیان به هیپاتیت میلیون

 .نمایند

هتای علمتی بته    ای همانند سایر مقیاسدر نگاه نخست این شاخد ممکن است شاخد ساده

تتوان متوجته شتد کته نقتش متؤثری در تشتویق         ا با نگاه دقیق به این شتاخد متی  نظر رسد ام

های بزرگ داروسازی به افزایش دسترسی به محصوالت خود بنا به شیوه خودشتان و  شرکت

هتای  دهتد نمتره میتانگین شترکت    نشتان متی   آمارها. بدون نیاز به هرگونه تکلیف قانونی دارد

توانی  بته تتداوم چنتین رونتدی     افزایش داشت و می 5735تا  5737بزرگ داروسازی از سال 

 اوالبتواند ایتن رویتداد مبتارو را توضتیا دهتد ایتن استت کته         دالیلی که می. امیدوار باشی 

تواند بته تبلیت     ها تالش دارند تصویر خود در نزد افکار عمومی را بهبود بخشند که می شرکت

  بهبود تصویر شرکت در نزد افکتار  ابیثان. ها منتهی شودو جذب مستقی  مشتری محصوالتشان

گتذاری بیشتتر در شترکت تتأثیر      عمومی بر ارزش سهام و متقاعد کردن سهامداران به سترمایه 

اثبتات نشتده    بلندمتدت در  مخصوصاباما این اثر تشویقی هنوز در حد نظریه بوده و . گذارد یم

را  5735ت از ستال  تتوان رونتد نزولتی بستیاری از شترک      می 5731با نگاهی به شاخد . است



 010       فساد در زنجیره تولید دارو                                                                                                    

مدت  تواند در بلنداین موضوع حتی اگر عامل مؤثری باشد نمی رسد یمبه نظر . مشاهده کرد

 .بهبود دسترسی به دارو را تضمین نماید

عنوان تعریف دقیق برای جرال  و اتخاذ اقتدامات   تواند بهطور بالقوه می   این مقیاس بهعالوه به

توان قتانونی را فترض    می م الب. قرار گیرد مورداستفادهرویی های داقانونی برای کنترل شرکت

هتای کته نمتره    و شترکت  کند یالزامرا برای شاخد دسترسی به دارو  کرد که نمره حداقلی

با این روش  نمتره دسترستی بته دارو فقتط افتختاری      . کنند به مجازات رساندپایینی کسب می

برخی شرایط به دست فراموشی ستپرده  ها یا در نیست که ممکن است از سوی برخی شرکت

توانتد  ایتن مستئله متی   . های داروسازی مجبور به تبعیت از آن خواهنتد بتود  شود بلکه شرکت

 .از آن سخن گفتی  تر شیپباشد که  "تعریف جرم"پاسخی به سؤال ما درباره 

. برنتد متی  های مبتنی بر اقدامات از پایین به بتاال از ترفنتد مشتابهی بهتره    همهنین سایر رهیافت

نهتاد و   هتای متردم  های داروسازی از ستوی ستازمان   شرکت "کردن و بدنام کردن نام خوش"

-استتفاده متی   "تنبیه"از  "تشویق"ی جا بهتواند شگرد مؤثری باشد که های جهانی میسازمان

هتایی کته   افتد کته آشتکارا شترکت   هایی به جریان میها و جنبشدر این روش  کمپین. کنند

گیرند و ورزند  مورد نکوهش قرار میکم  به بهبود دسترسی به دارو اجتناب می از حابیصر

هتای ختود   ها برای پذیرش مستئولیت  ای به این شرکتدر نتیجه افکار عمومی و جریان رسانه

 .کننداعمال فشار می

 

   آدیدهها تال ها  حقوق  ییون    چالش

شد امتا هنتوز   می وفصل حلکل تاکنون رفت بخش اعظمی از این مشگرچه حداقل انتظار می

ی برختی از رهنمودهتای   ریکتارگ  بته  صترفاب . ظرفیت بزرگی برای تغییتر وضتعیت وجتود دارد   

توانتد   دهنده وضعیتی بالتکلیتف استت و متی   ها نشان پس از تمام این سال ها هیاعالماخالقی و 

د یت  پتارادای    سرنخی باشد بر این نکته که ما نیاز بته شکستتن چتارچوب فعلتی بترای ایجتا      

ی مختلفتی در زمینته مفروضتات و    ها دگاهیدتواند حاوی  این پارادای  جدید می. جدید داری 
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-قترار متی   مورداستتفاده هتای حقتوقی جهتانی    عنوان مبنای نظتام  های فلسفی باشد که بهنظریه

 .گیرند

وق بشتر  در ابتتدا حقت  . شتود برای م ال  حقوق بشر فعلی هنوز از منظر متعارد خود تفسیر متی 

به وجود آمتد و اک تر قتوانین  اصتالت را بته افتراد و        "دولت"از  "بشر"عمدتاب برای حفاظت 

ی اخیر تغییری در جامعه بته وجتود آمتده کته در آن     ها دههاما در طی . دادند یمها  آزادی آن

ی ردولتت یغرا ندارنتد و بتازیگران    ها حوزهها دیگر نقش اصلی سابق خود در بسیاری از  دولت

کننتد بته ایتن معنتا کته نیتاز بترای         های داروسازی نقش بسیار مهمی را بازی متی  ند شرکتمان

-ای ماننتد بتی  شود که آزادانه شرایط ناعادالنته حفاظت از مردم در مقابل افرادی احساس می

علیتترغ  همتته ایتتن کمبودهتتا و  . کننتتد گتتذاری دارو ایجتتاد متتی عتتدالتی در تولیتتد و قیمتتت 

ی  تکلیف قانونی برای تبعیت از حقوق بشر ندارد یعنی بترای    بخش خصوصی هها یدگیهیپ

چارچوب حقتوقی جدیتد در   . الزام قانونی در این زمینه تعیین نشده است مابیمستقهای شرکت

-ها در حوزه حقوق بشتر متی   ی جدید برای تضمین مساعدت مطلوب شرکتها راهپی یافتنی 

 .باشد

هتای   المللتی بترای واداشتتن شترکت     ی بتین هتا  شتالتوان از  عنوان ی  پیشنهاد حقوقی می به

هتای   بتا ایتن ابتزار  تحقیتق از شترکت     . بزرگ بته امضتای معاهتدات حقتوق بشتری نتام بترد       

المللتی ممکتن    هتای بتین   ها به لحاظ قانونی از سوی سازمان های آنداروسازی و ارزیابی رویه

اظ قتانونی مجتاز بته    به لحت  های داروسازی اولین پرسش این است که آیا شرکت. خواهد بود

المللی حقوق اجتماعی و فرهنگتی اشتاره    می اق بین 8توان به ماده  می. باشند یمامضای معاهده 

  دارای حقتوق  انتد  معترود آن اتحادیته تجتاری کته بته اشتخاص حقتوقی        اساس برکرد که 

تواننتد دارای   تتوانی  نتیجته بگیتری  کته اشتخاص حقتوقی متی        تعریف می برحسب. باشند یم

هتای داروستازی    با ایتن تفستیر  حتتی اگتر شترکت     . یف قانونی و نیز حقوق قانونی باشندتکال

 –هتا   ای آنی حرفته هتا  انجمتن المللی امضتا نماینتد  اتحادیته و     ی بینها  اقیمخودشان نتوانند 
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تواند متعهد به امضای معاهدات بوده و به تعهد خود بترای   می -المللی و خواه داخلیخواه بین

 .ها عمل نمایندی برای همه گونه بیماریدسترس قابلصرفه و  به های مقروناراله دارو

  یکی از مشکالت عمده در ارتبا  با پارادای  فعلی  فقدان انگیزه دولتت بترای وضتع    عالوه به

عنتوان مشتکل ختود در     ها دسترسی بته دارو را بته   مقررات جدید است چه به این دلیل که آن

های داروسازی بهتره   ی ناشی از شرکتها اتیمالدلیل که از مزایای  گیرند و یا به ایننظر نمی

ها به معنای از دست دادن بخش زیادی از ایتن مالیتات هنگفتت     و محدود ساختن آن برند یم

از مقتررات   گونته  نیت اها ممکن استت عالقته زیتادی بته برقتراری       دولت رو نیازا. خواهد بود

ی حقتوق بشتری   هتا   تاق یمهتا در برابتر    عهدات آننداشته باشند حتی اگر این عمل برخالد ت

تنها برای کنترل تجتارت   توانند قوانین جدیدی نه از این منظر  مقامات جهانی می. قلمداد شود

. هتا وضتع نماینتد   های بیشتر دولتت های داروسازی بلکه برای مساعدت و پاسخگویی شرکت

شتناخته شتوند   ( ای داروسازیه ی شرکتجا به) یاصلعنوان مسئوالن  های عضو بهاگر دولت

ستازی  هتا بته همکتاری و متتوازن    هایی برای وادارسازی شرکتاز انگیزه کافی برای یافتن راه

 .ها برخوردار خواهند بودسه  خود در مشارکت

عنوان مانعی برای تحقق حقوق  تواند بهنامه تریپس میهای موافقتهمهنین مشروعیت الحاقیه

کنوانسیون وین دربتاره حقتوق معاهتدات گرچته      13ماده  اساس بر. دقرار گیر موردانتقادبشر 

در بین اعضا مجاز شتمرده شتده استت     لیوتعد جرحیا چندجانبه یا  جانبه  های ینامه موافقت

. مندی سایر اعضای معاهده از حقوقشان ایجتاد نکنتد  اما باید به گونه باشد که مانعی برای بهره

عنوان یکتی از صتاحبان اصتلی     به -متحده  انی که ایاالتهای داروسازی  زمدر مورد شرکت

حتق ثبتت    زمتان  متدت را امضتا و   نامته تتریپس  هتای موافقتت  های داروسازی  الحاقیهشرکت

ی هتا  دکننتده یتولهتا   کته برختی از آن   درحتالی  -دهتد  اختراع را در چندین کشور توستعه متی  

 ایتن امتر   -ین داروها هستتند کنندگان اها از مصرد بزرگ داروهای رنری  و بسیاری از آن

هایی که خواهتان  های عضو تلقی گردد  چه دولتمندی سایر دولتتواند مانعی علیه بهرهمی

هتتایی محصتتوالت رنریتت  را بتته کشتتورهای خریتتد محصتتوالت رنریتت  هستتتند و چتته آن
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ه تنهتا کشتورهای امضتاکنند    ها نته نامهبه همین دلیل  این موافقت. کنند توسعه صادر می درحال

 .سازد رو میهبلکه بسیاری از اعضای دیگر تریپس را با محدودیت روب

تتوان از یت  منظتر حقتوق بشتری       های تتریپس  متی  نامه الحاقیههای موافقتافزون بر کاستی

توسعه را با در نظتر گترفتن ایتن واقعیتت      ای برای کشورهای درحالنامهپیشنهاد چنین موافقت

. رو با مشکالت بزرگی روبر هستند  به باد انتقتاد گرفتت  که کشورهای فوق در زمینه خرید دا

هتای  اقداماتی که بایتد انجتام گیترد وادارستازی اتحادیته یتا انجمتن        نیتر مه خالصه   طور به

داروسازی به پذیرش مسئولیت بیشتر از راه امضای معاهدات حقوق بشری  افزایش مستئولیت 

 .باشدهای الحاقی تریپس مینامه افقتکردن مو اثر یبهای عضو و پذیری و مساعدت دولت
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