
 لنگرود شهرستان درمان و بهداشت شبکه                                                                                                      1
 

 بسمه تعالی

 مقدمه:

وااااه معمااااورد در مااااورد  غیااااره اساااات هااااار دارویاااای نیایمنااااد شاااارایز ویاااانه نگهاااادارر ای نمرااااه ونتاااار  دمااااا  رزوباااات  ونتاااار  نااااور و  فرآورده 

هار مربوزاااه بااار رور مرایااا  تولیاااد و توییاااک دارو و ماااد  امکاااان  نظاااارت ساااایمانا توناااه باااه ماااد  بااا .شاااود هاااار اا اااات رمایااات نمی ه فرآورد

 هار منای است بردارر و آیمایش بر رور داروهار اا ات  امکان مد  اثر بخشی این داروها بیشتر ای فرآورده نمونه

لونیاااو رویروسااای  باوتریاااایی و      هاااار بیو تعریاااب  بیوتروریسااا  ناااومی ای تروریسااا  اسااات واااه باااه وسااایره انتشاااار ممااادر فرآورده براساااا 

توانااااد ای زریااات داروهاااار غیاااار رسااامی و اا اااات باشااااد واااه م اااارب  هااااار بیولونیاااو می هاااار انت اااا  فرآورده یکاااای ای راه شاااود  و  انناااا  می

 .خزرات بال وه ییادر را برار خود و نامعه با م رب این داروها به همراه دارد)Smuggling (وننده دارور اا ات

هااایار ندااار در دنیاااا ارباااانی م ااارب داروهاااار ت ربااای و  ۰۲۲بااار اساااا  هااایارش هاااار ساااایمان بهداشااات نهاااانی  ساااارنه یااادود 

 اا ات می شوند  

هدییی رک  ییی رهکییی ر ییی  رهی ر .تعضیییاروهای یییاقرباییییاررت یییطاارکییی درریرتمیییرارتاکیییمرواورتط یییااراهر  ییی ط رکیییارو ییی 

پپییی  رهدییی روهایر یییارتا ییی رهکیییاریهبعطییی رهدییی رهکییی رتییی ریآخییی رتعضیییارتط یییااهنرکظییی  رتپپییی  ردیییار  یییار   ییی انر  یییرد رت

ک  ییی رهکییی روارکیییاخ رآنرکتییی هارادیییاو  قرهاروهایرت یییاارام ییی رتا ییی ردیییاروهایقرکشیییات ربیییرقر ییی قروارآنرهکییی  او ر ییی  ر

 .تا  رت رعرهاعرتطش  قرنط روهاوریرتپات هد ر سرهارک  ارعرهاعرآنرگ دثانگط رم ورکار رو

و رهار  تطثاترخاطاریجروروهاورت رتارهث رت رکط  مرعظثارکار رهن ریهت  گاروارخظرصروهای اقرک   ،رخم رهک  ا

م وراهر سرهارکظ  روهای ارت رونثا روه   رتا  .هد ر اثط رکع   رآکاقرتعضاروهایر ارکار رهن رظا  قرادثارتار

ر.آنرنثاد رهانظ رویارتا  کارآکطةر اقرتع قرت رکالک رهن انرینط رخم رهع طاورت رههث واکانارمراقریکرث روه   رتا  ر

ر.هن راهرت رخرورهخ ظاصروهو ر  هکاوی رتطش  د رکهمربایارروهایدار ايرغذهدي،رهك  ااقریرت ن ااي،رکك مروهای اق

واركشرا اير   اد رتاركپيرك ونرجل ریرت ی راروهایقرهطلير هط رکيرروارهد هن،رت طاايرهاروهای ايربایارریر تلثا

هک  او رهار  كطثاتر ط طاديرغط رهک ان هاو،رعرهاعرادانرتاايرت هقرروهایديرن هان رتلك رت رعل ر  رن ریرن ر پهارکاو رکرث

غذهديرغط رک اارتار  كطثاترر اقرکك مرظ ی رکح رقرکع رالر  كطثاترواجر   رت رایق.هم هورجاکع روهان رکالک 

ك روارطراترکظ  ،رعرهاعرجانثير  د يرت رکرهور ط طاديردار راکرنر ادير   پ رر ماتقرن ه   ریر ایقرآنهاروهخلا

ر.ونثا رخره  روه  

 چگونه داروی قاچاق را تشخیص دهیم؟

وهای ییاقرکییالک رکحییراریهاوه ییاروهاهقرت ی ییثارتیی رنییاکرت ی ییةرهطییا  رتییاالرکییارتا یی .ر یی رتییاالدارتیی ر ر طیی روهخییمر

ربایاررکح ربرکار رو.نثا  رتاد رهد رت ی ةراهروه   رتا  روارطراترن ه   رهد رت ی ة،رتاالر
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 یییا رهگیییی رتییی رایقرکحظییییر رهدیییی رت ی یییةرکشییییا   رگ ودییی ریگرنیییی رک رجیییی ر یییردمرتیییی رهدییی رت ی ییییةروهاهقرهطییییا  رر

ر؟هک 

روارهوهک رت رط دت ر پاکادارت ی ةر تلثارهارهططمرخره طمر  وهخ .

 تلثارترونردارنثرونر ارت وت ررت ی ةرهطا  ر  مرظا  قروارب کرهی رکار رهنرهارایق : 

 مرتلارت ی ةرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 اا ر طاکک   

   اا ر ل   

 

ذت ر   رهک .روارطرا ارت ر  ر  اا رر828-5806یر  اا ر  اسرر28880022وارت ی ةرهطا  ر  اا ر طاککر

ررونرآنرت ی ةرکارتا  .  اسریر طاککرودگ قرت رایقرت ی ةرذت ر   رتا  رنشانگ ر تلثارت

 وارب کرویکر ماتقرت ی ةرتارجعث رب ص 

ت رایقررLOTت رایقر  رجعث رب صر اادخر ر ط ریرهنتضاریر  اا رتچر کرکار رو،ر  اا رتچر ح رعپرهنر  اا ر

گرن رت ی ةرهطا  رواجرکار رور،ر  چپط ر اادخرهنتضارکپ اجرت رایقرجعث رنط رتاد رتارت ی ةرکماتت روه   رتا  ،ر  ر

رکغاد ترهد رویر  اا رنشانرو پ  رهد رهک رت رآنرت ی ةرک علقرت رآنرتاالرن ارتا  .

 .  وارب کرکرکرتپ   روبطقرهارط دقرکاکان ر اقر عثط ر   رکارتا 

 28880022اب ارتع رهارخ هشرت رکاکان رر85هاکا رت ر .8

 828-5806  اسرتار  اا ر .2

 www.ttac.irهک  او رهارکاد ر .3

 TTACنظةرت ناک ر .4

http://www.ttac.ir/
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کش مرهطلاروارایشرهی ریرویکرع کر اکخگردارت رکربررکاکان رکارتا  ریرهارط  رودگ روارطراترخ هشرت ی ةر

تاالررهطا  رکحمرع ض رتاالرهارنظ ربانرنارهک انرم یشرآنراهرنخره  روه  .رتپات هد رتاد رت رگرن رودگ رهارهطا  

ر.هط طپانر اطمرت و

رهطا  رتاالرکشخضرکار روریروار حظ ،رجرهبرهک عالکرن ادشروهاو رکار رو.رUIDهارت رهک  او رتاررwww.ttac.irوار

رواریایورت رکاکان رط ح راد رتاارخره  ر  رتارهن خابرگ دپ ر"رهک عالکرت را گط ق"ریهاورط ح رتع رخره ط ر  .

ررر

اب ار)ک  رر85ارویرط دقرکار رهنرت رهطا  راهرا گط قرت ورد ارهارط دقرخ هشرت رهرتع )  مراد (ر وارط ح 

ر)ک  راهک (رUIDیپ(ریرودگ قرهارط دقر پاک ر
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ر

ردارت رهطا  ریراونرتلط ر"ج   ر"رک   رهک رتاریپ رط ح رایرت رایر ردم:رUIDوارهن خابر پاک را گط قرت ر

 وارطراترکع ث رترونرت رهطا   (8

ر
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ناکع ث رترونرت رهطا  وارطراتر (2

 

 کار رهنرتارهک  رتاارت رویرتع قرت راه  ارهارهطا  رتاالرهط طپانر اطمرت و.رکرتادلاروارهک  او رهارن کرهم ها



 لنگرود شهرستان درمان و بهداشت شبکه                                                                                                      6
 

ر

 داروسای -دویش پوردوتر 


