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Regulating pharmaceutical advertisements, due to its effects on 

public safety and health, has highlighted the importance of 

government intervention and its regulatory methods in this sector. 

Regulating pharmaceutical advertising is very difficult because of 

the dynamic nature of the pharmaceutical industry, the distinction 

between prescription and non-prescription (over-the-counter) drugs, 

and the dual advertising environments, namely, public/ professional. 

Today, governments cooperate with other economic and social actors 

to regulate various sectors of the economy. However, in view of the 

direct relationship between health products and citizens' health, when 

it comes to such products, governments should exercise adequate 

supervision over the relevant regulatory bodies. Therefore, this paper 

will examine the task of the government to regulate pharmaceutical 

advertising. Then, with a qualitative method and a descriptive 

approach, the mechanisms by which different countries regulate 

pharmaceutical advertisements will be studied. We conclude that 

despite the availability of various regulatory methods, governments 

are trying to play a standard-setting role, even in self-regulatory 

systems, to monitor the industry in order to support the interests of 

pharmaceutical firms while also preserving public health. 
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 گری تبلیغات داروییهای تنظیمارزیابی روش
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 چکیده ت مقالهاطالعا
گذاری دارو بهر ایمنهی و سهالمم عمهومی     واسطۀ تأثیرگری تبلیغات دارویی ب تنظیم پژوهشی نوع مقاله:

بخشی آ، را مهم کرده اسم. پویایی صنعم های ساما،جامع ، مداخلۀ دولم و روش
ههای  دارویی در کنار تمایز بی  داروهای تجویزی و غیرتجهویزی، همننهی  مطهی    

ای( سبب دشوار شد، تنظهیم مقهررات تبلیغهاتی در    دوگان  )عمومی یا حرف  تبلیغاتی
ها با همکاری دیگهر بهازیگرا، فعهال    ای  حوزه شده اسم باشد. هرچند امروزه، دولم

گهری  دهنهد، در تنظهیم  گهری را سهاما، مهی   عرصۀ اقتصادی و اجتماعی امر تنظهیم 
ها باید نقه   ندا،، دولمعلم ارتباط مستقیم با سالمم شهرومطصوالت سالمم ب 

رو در ای  مقال  ضهم  تشهری    گر داشت  باشند. ازای نظارتی بر سایر نهادهای تنظیم
گهری، بها روش کی هی و راهبهرد توصهی ی، سهازوکار       تکلیف کلی دولهم به  تنظهیم   

المللی در حوزۀ تبلیغات دارویی بررسهی شهده   کشورهای مختلف در سط  ملی و بی 
 توا، گ مگری تبلیغات دارویی میسخ ب  نق  دولم در تنظیماسم. سرانجام، در پا

گذاری، حتی کنند با ای ای نق  قاعدهها تالش میهای مختلف، دولمبا وجود روش
های خودتنظیمی، بر ای  صنعم نظارت داشت  باشند تها ضهم  ح هن منهافع     در نظام

 اقتصادی دارو از سالمم عمومی جامع  نیز پاسداری کنند.
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 مقدمه
ه از علم اقتصاد، اکنو، تأسیسی نوظهور در حقوق عمومی اسهم که    شدگری، از م اهیم وام گرفت تنظیم

ریخت  اسم. نهادهای عمومی مستق  در کنار دولهم  گذاری در حکمرانی را برهممراتبی قاعدهنظم سلسل 
اند که  موجهب الگوههای    گری جامع  ایجاد کردهکدگذاری کرده و ساختاری از حقوق نرم در نظام تنظیم

ها را ب  سمتی بهرده  ررات شده اسم. تخصصی شد، امور و سرعم در تطوالت، دولمجدید در تنظیم مق
 ههای سامان  حتی ها، اصنافگذاری در برخی امور را ب  نهادهای عمومی مستق  از جمل  انجم ک  مقرره

لیهد،  گر با ابزارهایی مانند کنترل کی یم، صدور مجهوز، کنتهرل تو  بسپارند. ای  نهادهای تنظیم افزارینرم
شوند )خانهدوزی،  ها میکنند و مانع انطصارطلبیها سالمم بازار را تضمی  میگذاری و تعیی  تعرف قیمم
گذاری نههایی تأثیرگهذار اسهم،    (. برخی ابزارها مانند تعیی  مالیات و عوارض ک  در قیمم73-72: 1389

ها در میزا، مداخلۀ خود ر دولمهاسم. حال در هر کشوری با توج  ب  ت کطور ذاتی در صالحیم دولمب 
 شود.جا میگرا، غیردولتی جاب در اقتصاد ابزارهای دیگر بی  دولم و تنظیم

های اقتصاد اسم و بیشتری  سهرعم رشهد در اقتصهاد جههانی را     تری  بخ صنعم سالمم از بزرگ
دمات شهود؛ در بخه  خه   صنعم سالمم خود ب  دو بخ  مهم خدمات و مطصوالت تقسهیم مهی   1دارد.
یابد. مراحلی ک  یک های درمانی و خدمات درمانی قرار دارد و بخ  دوم ب  غذا و دارو اختصاص میبیم 

کننده برسهد، از ثبهم مجهوز و کنتهرل کی یهم تها تهروی         کند تا ب  دسم مصرفکاالی سالمم طی می
ظارت و کنتهرل دارنهد.   گرا، دیگر نمطصول و بازاریابی و تبلیغات در زمرۀ اموری اسم ک  دولم و تنظیم

شهود و  تهری  بخه  کهاالی سهالمم یعنهی دارو در مرحلهۀ تبلیغهات پرداخته  مهی         در ای  مقال  ب  مهم
 کنند. گری میها چگون  ای  مرحل  را تنظیماند دولمنویسندگا، بررسی کرده

ههای  شها و در پهی آ، اختراعهات دارویهی و رو   صنعم دارویی با پیشرفم علوم در شناسایی بیماری
 رسهان   کی هی  و کمهی  بر ای  رشدکند. عالوهتری پیدا میبالینی جدید برای درما،، هر روز بستر گسترده

 موضهو   به   خهاص  اسهم. توجه    داده قهرار  دارویی هایبنگاه اختیار در تبلیغات برای گوناگونی ابزارهای
 سهمتی  ب  می  همیش  بود، پرسود ی دلب  دارویی بازاریابی ک  اسم اهمیم حائز روازای  دارویی تبلیغات

 استانداردسهازی  نطهوی ب  باید گریتنظیم نظام و اندیشدنمی شهروندا، سالمم تضمی  ب  الزاماً ک  دارد
ها تعههد خهود به     رو، دولمازای . باشد عمومی سالمم با اولویم بازار، در رقابم موضو  از فارغ ک  شود

ههای غهذا و   ارویی را ب  ساختارهای تخصصی مستق  مانند سازما،گری ای  حوزه، یعنی تبلیغات دتنظیم
ای آگهاهی بهاالتری از   های دارویی ک  ب  لطاظ حرف دارو یا اصناف مانند سازما، نظام پزشکی یا انجم 

                                                           
1. Preker, Alexander S.,10 July 2015, Welcome to the Health Industry, last date 8 June 2020, 

available in: http://www.healthindustry.com/test-art/homepage/industry-profiles/welcome-to-

health-industry 
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کاهد کنند؛ هرچند ای  واگذاری از تعهد دولم در حمایم از سالمم شهروندا، نمیدولم دارند، واگذار می
 گرا، نظارت داشت  باشد.عملکرد تنظیمو باید بر 

موضو  تبلیغات دارویی در ایرا، تهاکنو، کمتهر مهورد توجه  بهوده اسهم و مسهائ  دیگهری همنهو،          
واسهطۀ بسهتری که     گذاری اولویم دارند. شرای  امهروز جامعه  به    زنی مطصوالت سالمم و قیممبرچسب

ویهژه تولیدکننهدگا،   های دارویهی، به   یابی شرکمفضای مجازی برای تبلیغات را فراهم کرده و افزای  بازار
بخشی ب  تبلیغات دارویی در ایرا، نیز مهم تلقی ها و مطب پزشکا، سبب شده اسم نظامداخلی در داروخان 

گری تبلیغات دارویی را های غالب در دنیا برای تنظیمرو نویسندگا، با روش پژوه  کی ی، روششود. ازای 
گری تبلیغات دارویی(، پاسخی مناسهب  ها در تنظیمد تا ب  پرس  اصلی )نق  دولمکننتوصیف و تبیی  می

گری تبلیغات مطصهوالت سهالمم به    مطالع  برای ارزیابی نظام تنظیمداده شود. در واقع ای  پژوه ، پی 
گهری حقهوقی و   ویژه دارو در ایرا، اسم. برای رسید، ب  پاسهخ مقتضهی الزم اسهم ابتهدا م هاهیم تنظهیم      

های تبلیغات دارویی تشری  شهود و پهس از عبهور از    گری در صنعم دارویی تبیی  و سپس انوا  روشنظیمت
 های تبلیغات دارویی در دنیا بررسی و تطلی  شود.های نظامبندیبخ  مقدماتی، تقسیم

 

 گری مفهوم تنظیم. 1

ریف شود و ههر تغییهری در زمینه     گری از جمل  م اهیمی اسم ک  باید در خاستگاه زمانی و مکانی تعتنظیم
پذیر اسهم  بخشی با ارائۀ یک برنام  امکا،ها نظامشود. در خصوص ماشی موجب دگرگونی م هومی آ، می

توا، نتای  مشخصی را از ماشی  خروجی گرفم. در خصوص طبیعم نیز نظم طبیعی یها نظهم کیههانی    و می
( و گیاهها، در شهرای    40گیهرد )یهس:  وز پیشهی مهی  رسد و ن  شب از رحاکم اسم و ن  خورشید ب  ماه می

زنند. اما در مورد حیهات انسهانی   کدام نظم دیگری را بر هم نمیشوند و هیچکنند و بارور میخاصی رشد می
شهناختی سهبب   موضو  کمی مت اوت اسم. عوام  اقتصادی، اجتمهاعی، سیاسهی، جغرافیهایی و حتهی روا،    

ای ب  نسانی دستخوش تغییر شود و رفتارهای جمعی و فردی از جامع شوند نظم موجود در حیات جمعی امی
را از جامعۀ انسانی « ب»دقیقاً خروجی « الف»توا، با انجام عم  جامعۀ دیگر مت اوت باشد، از همی  رو نمی

و، گهری را دگرگه  ها و ت کر غالب بر جامع  شک  تنظیمویژه آنک  در اجتما  انسانی ایدئولوژیمتوقع بود، ب 
گهری در جوامهع   ب  هر حال، در تعریف تنظهیم  (.633: 1393سازد )یاوری، ها را میکرده و تنوعی از خروجی

 پشهتوانۀ  به   گهر، تنظیم هاینهاد یا ها،دولم هایی ک مطدودیمیعنی توا، گ م ای، میانسانی، با هر انگیزه
کننهد و بهر آنهها    وارد می هاتصمیمات سازما، و افراد ترجیطات بر شدهتعیی  پی  از تنبیهات و اجراضمانم

 (.263: 1398زاد، گذارند )ولیمی تأثیر
تنها حاص  کهار دولهم   گری ن ب  گ تۀ دکتر میریام س ، استاد دانشگاه اس تی گال  سوئیس، تنظیم
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های اشخاص و کنشگرا، خصوصی بازار نیز اسهم و نبایهد   ک  حاص  کار جوامع مدنی و مبتنی بر تالش
ای ایستا از قواعد تغییرناپذیر اسم، بلکه  ات اقهاً متناسهب بها     عنوا، مجموع گری ب ض شود ک  تنظیمفر

تواند منشأ داخلی یا خارجی داشهت   ( ک  می23: 1397زما، و مکا، م هومی پویا و در تکام  اسم )س ، 
بهود و پهس از آ، به  تمهام      گری ب  زندگی انسانی ابتدا در عرصۀ اقتصاد و تنظیم بازارباشد. ورود تنظیم

شود. های دولم از آ، یاد میعنوا، یکی از نظری شد تا جایی ک  ب  های زندگی انسانی تعمیم دادهعرص 
)به   « حکمرانهی »گری تمرکز اقتدار ملی را از دولم گرفت  و به  م ههوم   در حقوق عمومی تأسیس تنظیم

ههای اجتمهاعی جههم پیشهبرد امهر      تمهام ظرفیهم   معنای نظام توزیع قدرت اعمال حاکمیم و است اده از
 عمومی( بدل ساخت  اسم. 

گری در حقوق گری تبلیغات دارویی ابتدا الزم اسم با م هوم تنظیمرو برای ورود ب  بطث تنظیمازای 
 گری در حوزۀ دارویی را بررسی کنیم.های تنظیمعمومی بیشتر آشنا شویم و سپس ابزارها و شیوه

 

 ری در حقوق عمومیگتنظیم. 1. 1

 امها  شد، مطرح اقتصادی-تجاری آزاد بازار حوزۀ ادارۀ برای الگویی عنوا،ب  در حقوق نخسم گریتنظیم
 هنر حوزۀ دارو، و غذا حوزۀ جمل  از عمومی امور تنظیم و اداره هایحوزه دیگر ب  آ، تسری و گسترش با
گهری در  تنظیم .شد تبدی  دولم فراگیر نظریۀ ب  دولم، نهاد از خارج عمومی امور اشکال دیگر و سینما و

شود؛ در دورۀ قهدیم دولهم بها    حوزۀ حقوق و باألخص حقوق عمومی ب  دو دورۀ قدیم و جدید تقسیم می
های خود را در ادارۀ امر عمومی، در موازنۀ بهی  تهأمی  امنیهم و    ابزار حقوق موضوع  وظایف و صالحیم

رساند. در ای  مسیر، امور را با سازوکارهای سنتی مانند ب  انجام می های شهروندا،،تأمی  حقوق و آزادی
قضهایی و در نهایهم صهدور    های قضایی و شهب  گذاری، ح  نزا  و اختالف در دستگاهقانونگذاری، مقرره

گری در دورۀ جدید ای  خ  عمودی کرد. اما تنظیمحکم در صورت نقض قوانی  و مقررات ساماندهی می
ریخت  و با ورود بازیگرا، غیردولتی و قدرت آنها در  گذاری را برهمتبی در قانونگذاری و مقررهمراو سلسل 

گری را از نهاد باالدستی دولم به  که  شهبکۀ اجتمهاعی     تولید حقوق نرم و مقررات مادو،، مرجع تنظیم
م ههوم   گهری حقهوقی تطهولی در   (. دگرگونی در م ههوم تنظهیم  638: 1393گسترش داده اسم )یاوری، 

حکمرانی نیز ایجاد کرده اسم. عبور از جایگاه سنتی دولم، افزای  نق  نهادهای خصوصی و مهدنی در  
المللی، و های فراملی و بی های ملی ب  الی های دولتی، تغییر توزیع قدرت عمودی از الی اجرای سیاسم

دولتی مدلی چندالی  و ومی و شب های عمصورت افقی در انوا  سازما،در کنار آ، توزیع قدرت عمومی ب 
ههای  دههد. ایه  دگرگهونی در کنهار تجهارب سیاسهم      تعاملی از ادارۀ امور در جوامع امهروزی نشها، مهی   

دولتهی ضهرورت وجهود نهادههایی     سازی نهادهای دولتی و شهب  سازی دولم و گسترش خصوصیکوچک
در بخه  خصوصهی و عمهومی را    های حهاکمیتی  سازی سیاسممنظور تضمی  مطی  رقابتی و اجراییب 
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شود )امامیا، و همکارا،، نامیده می« گرنهاد تنظیم»هایی ک  در ادبیات حقوق عمومی کند، نهادثابم می
تهوا، نقه  دولهم را به  حهاکمیتی و      انکارناپذیر اسهم که  در حکمرانهی نهوی  دیگهر نمهی      (. 4: 1397
ارای چهار شأ، سیاستگذاری، تسههیلگری، ارائهۀ   تر دیافت گری تقسیم کرد. دولم در م هوم توسع تصدی

تواند مانند کانو، وکال و سازما، نظام گری میگری اسم. حال ای  شأ، تنظیمخدمات و در نهایم تنظیم
 ای عم  کند. پزشکی از حکومم فاصل  بگیرد و  در بدنۀ حکومم مانند شوراهای فرا قوه

ر تأمی  خیهر عمهومی در ابعهاد مختلهف سیاسهی،      مندی شهروندا، دتأمی  من عم عمومی و رضایم
اقتصادی و اقتصاد سیاسی و همننی  حوزۀ سالمم، ک  از نقهاط تالقهی مههم شههروندا، بها نهادههای       
عمومی دولتی و غیردولتی اسم، نیز از منظر ارتقای قابلیهم و ظرفیهم حکمرانهی در شهبکۀ اجتمهاعی و      

پردازا، دولم به  ایه  سهمم میه      ب شده اسم نظری ناتوانی نظام قضایی در رسیدگی ب  تخل ات، موج
گهر نههادی اسهم که      گر برای حکمرانی نوی  ضروری اسم. نهاد تنظهیم کنند ک  وجود نهادهای تنظیم

کند تا کند و بر اجرای آ، نظارت دارد و در صورت لزوم مجازات میکند، آ، را اجرا میمقرره تصویب می
نطهوی طراحهی شهود که  در آ، هریهک از      گری بایهد به   ظام تنظیمرو نخیر عمومی تضمی  شود. ازای 

های شخصی در چارچوب قواعد اقداماتی را انجام دهند که  در نهایهم   نهادهای خصوصی براساس انگیزه
فوکهو اشهاره کهرد؛ منظهور فوکهو از      « منهدی حکومم»توا، ب  نظریۀ در اینجا می خیر جمعی میسر شود.

های ها در داخ  برنام ای از ابزارها و شیوهعنوا، مجموع خود دولم ب  مند شد، یعنی گنجاند،حکومم
کننهد )کسهرایی و   های عمومی و خصوصهی نیهز در آ، ای های نقه  مهی     تر حکومم ک  دیگر نهادوسیع

هها به  نقه     ها نق  مبتنی بر قهدرت نههادی دولهم   مدر،(. در واقع در دیدگاه پسم7: 1390همکارا،، 
کند و در پی ایجاد سازش و تعاو، با نهادهای جامعۀ مدنی و نهادهای فراملی تغییر میمبتنی بر مشارکم 

 (.32-33: 1395بی  منافع عموم و منافع خصوصی اسم )صدیقی، 
و دارو،  های پزشکی، سهازما، غهذا  توا، ب  اصناف و انجم گر در حوزۀ سالمم میهای تنظیماز نهاد

دگا، و واردکننهدگا، مطصهوالت پزشهکی و دارویهی و بسهیاری از      های دارویی، انجم  تولیدکننه آژانس
نهادهای دیگر اشاره کرد ک  از کشوری ب  کشور دیگر، با توج  به  سهاختار نظهام سهالمم و ایهدئولوژی      

المله   گر اختصاصی در حوزۀ دارو در نظام بی حکومم در آ، کشور مت اوت اسم. هرچند نهادهای تنظیم
 چو، سازما، بهداشم جهانی و سازما، تجارت جهانی دستی بر آت  دارند.  نداریم، لیک  نهادهایی

 

 گری در صنعت دارویی. تنظیم2. 1

هها  فجایع بسیاری ناشی از اشتباه نظری داروسازا، یا اقدام نادرسم کارکنا، در کارخانه  1950در طول دهۀ 
ههای  ی نظهارتی مقهررات و دسهتورالعم    هها ات اق افتاد ک  ب  مرگ بیمارا، انجامید. پس از ای  حوادث نهاد
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جدیدی را برای بهبود کی یم، ایمنی و کارایی مطصوالت ارائ  کردند و سهختگیری در مجهوز بازاریهابی به      
گهری مطصهوالت   تولیدات بهتر منجر شد. سازما، غذا و دارو آمریکا، ادارۀ سهالمم کانهادا، آژانهس تنظهیم    

 :Praneeth, 2016اند )های نظارتی مهمدارویی اروپا از جمل  نهاد مراقبم سالمم و دارویی بریتانیا و آژانس

های مذکور تأییدیۀ کی یم دارو بگیرد. در واقع، تبلیغات و تواند از نهاد( ک  هر تولیدکننده در سراسر دنیا می1
ی و زنه ههای کلینیکهی، برچسهب   بازاریابی دارویی، از وجوه صنعم دارویی اسهم و در کنهار تولیهد، آزمهای     

های دارویی برای ورود به   رو بنگاهآید. ازای شمار میگری صنعم دارویی ب های تنظیمگذاری از شاخ قیمم
المللهی و شهرای    ها، مقررات بهی  بازار و دسترسی ب  مشتری ضم  کسب تأییدیۀ کی یم، با قوانی ، سیاسم

و  اختراعات دارویهی و لهزوم کارآزمهایی بهالینی     اند ک  باید بر آنها گرد، نهند. تنبازار در سط  جهانی مواج 
ها را وادار کرده نظهام قانونگهذاری و سیاسهتگذاری پویهایی داشهت       برای ح ن سالمم عمومی جامع  دولم

 هها شهرکم  بهی   امهروز  طور مداوم توسعۀ مطصوالت جدید در سط  جهانی را دنبال کنند. رقابمباشند و ب 
 تری  زما، ممک  فراینهدهای در سریع باید هاشرکم رقابتی، مزیم ب  بیدستیا برای. اسم زما، تأثیر تطم

 مطصهوالت  توسهعۀ  بها  دارو نامثبم و مقررات تنظیم ک  آنجا از. دهند انجام وج  بهتری  ب  را نظارتی دولم
کننهده اسهم.   گری در هر کشوری برای امکا، تجارت مطصوالت عنصر تعیی دارد، نظام تنظیم پیوند جدید

 فنهی  دانه   و نظهارتی  متخصصها،  و نقه   باشند مت اوت کشورها بی  ایگسترده طورب  توانندمی های رو
 نقه   مطصهول  حیات چرخۀ طول در و داروسازی توسعۀ ابتدای از نظارتی )آزمای  ایمنی و اثربخشی دارو(

ای ماننهد  ولتهی و حرفه   گری ای  حهوزه از شهرکای غیرد  ها برای تنظیمرو دولمازای  1کند.می ای ا را مهمی
هها  حهال دولهم  ایگیرنهد. علهی  های دارویی، انجم  داروسازا، و انجمه  تولیدکننهدگا، کمهک مهی    آژانس
اطمینا، از عدم ورود داروی جدید به   »دهند: گری دارویی و نظارت بر آ، را با چنی  اهدافی انجام میتنظیم

شت  باشد؛ اطمینا، از اینک  همۀ داروهایی ک  در بهازار  بازار مگر آنک  شواهدی مبنی بر اثربخشی آ، وجود دا
سهرعم از ارزش  شوند، ایمنی قاب  قبول و کی یم قاب  اتکا دارند؛ اطمینا، از اینکه  پزشهکا، به    عرض  می

یابند؛ اطمینا، از اینکه  تولیدکننهدگا، صهداقم در تبلیه      داروهای جدید و است ادۀ صطی  از آنها آگاهی می
یمات پزشکا، در تجویز دارو منطقی باشد؛ اطمینا، از اینک  بهای پرداختی بابم دارو معقهول و  دارند تا تصم
 (.124-125: 1389)آب  اسمیم، « موج  اسم

کار بستند ک  هم بتواننهد کرامهم انسهانی و حه      ها برای نی  ب  اهداف مذکور سازوکارهایی را ب دولم
کننهدگا، دارو    کنند و هم تولیدکنندگا،، واردکنندگا، و توزیعدسترسی ب  دارو را برای شهروندا، خود تأمی

المللهی نهادههای مت هاوتی در پهی     ها، در نظام بی دسم آورند. در کنار دولمسودی معقول برای ادامۀ کار ب 
کننهد و ههم بها    ههای دارویهی را تسههی  مهی    اند و توأما، هم مسیر پیشهرفم استانداردسازی صنعم دارویی

                                                           
1. Chameleon pharma consulting: pharma regulatory, last date 26 January 2020,available in: 

https://www.chameleon-pharma.com/services/regulatory-registration/ 
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کنند تا انسا، ب  ابزاری تجاری تبدی  نشود. سازما، مله  متطهد   ی اخالقی و انسانی مراقبم میهاچارچوب
مخهدر   طور خاص کنوانسیو، واحد موادگردا،، ب های مبارزه با مخدرها و داروهای روا،از طری  کنوانسیو،

ای  مواد در زمینهۀ علمهی    ( بر تولید و مصرف قانونی1971گردا، )روا، ( و کنوانسیو، مربوط ب  مواد1961)
های حهاوی مهواد   کشورهای عضو باید تبلی  دارو1971کنوانسیو،  10و پزشکی نظارت دارد. ب  موجب مادۀ 

بهر اقهدامات کشهورهای عضهو      2المللی کنتهرل مهواد مخهدر   هیأت بی  1گردا، ب  عموم را ممنو  کنند.روا،
اد مخدر برای مصارف علمی و پزشهکی و همننهی    های مذکور نظارت دارد تا از عرضۀ کافی موکنوانسیو،

 (.133: 1394عدم انطراف از مجاری قانونی اطمینا، حاص  کند )قهرمانی افشار و علیزاده قلیلو، 
کنهد؛ از طرفهی هنجارهها،    گری دارو را از دو حیث پشتیبانی میسازما، بهداشم جهانی، حوزۀ تنظیم

دهد و از سوی دیگر با ارائۀ راهنمهایی،  المللی را توسع  میبی  شدۀهای شناخت استانداردها و دستورالعم 
سازد. ب  همی  منظور های جهانی توانمند میهای فنی و آموزش، کشورها را در اجرای دستورالعم کمک
یک سال در میا، برگزار شهده و در   3گری داروییالمللی مقامات تنظیمتاکنو، کن رانس بی 1980از سال

ههای بهالینی، ایمنهی    همنو، کی یم دارو، داروهای گیاهی، اصالح مقررات، تنظیم آزمای  مورد مسائلی
هایی ارائ  شده اسم. پیرو دستورالعم  تبلی  و فهروش دارو  های جدید و تجارت دارو پیشنهاددارو، فناوری

لیه  دارو به    ای راهنما منتشر کرد؛ در ایه  سهند اسهتانداردهای تب   ( سازما، بهداشم جهانی مقرره1956)
 منصه ان ،  آموزنهده،  حقیقهی،  دقیه ،  اعتمهاد،  قاب  اطالعات حاوی باید تبلیغات»عموم تعیی  شده اسم: 

ارائ  دهد ک  به    تصوری غیرقاب  یا غل  اطالعات باشد. تبلیغات نباید روزب  متعادل و ابهام، بدو، عینی،
 از کننهدگا، تبلیه   که   اسم ر شود. مهممنج غیرضروری خطرهای ایجاد یا نشدنیتوجی  پزشکی است ادۀ

 درمها،  تشخیصی یها -خود ب  نباید تبلیغات. نکنند است ادهسوء اعتماد مخاطب و عدم دان  در بی  مردم
 (.WHO/MBA, 2015: 8) «جدی منجر شود هاینامناسب بیماری

 تصهویب  از پهی   نامۀ تریپس تطولی در صنعم دارویی ایجاد کهرد. جهانی با موافقم سازما، تجارت
 توسهع ، حهال   در کشهورهای  فکهری،  مالکیهم  حقهوق  تجاری هایجنب  در خصوص تریپس نامۀموافقم

 اختهرا   ح  تریپس نامۀموافقم. بودند کرده استثنا اخترا  ح  ملی قوانی  شمول از را دارویی مطصوالت
 افهزو،  من عهم  سمم ب  اختراعات حقوقی نظام گون ای  و داد تعمیم مطوردان  مطصوالت تمامی بر را

آیهد  نظر مهی ب . کرد می  توسع  حال در کشورهای برای بیشتر بیماری و فقر و پیشرفت  کشورهای برای
 آ، صهاحبا،  به   و فرصهتی  اسهم  تعهارض  در مهردم  سالمم ح  با دارویی اختراعات از گون  حمایمای 
 سهبب  همهی   به  . (194: 1388دقی، )صها  بزننهد  حه   از است ادهسوء ب  دسم دارویی بازار در ک  دهدمی

                                                           
1. UN, convention on Psychotropic substances, 1971, article 10. 

2. International narcotics control board 

3. International conference of Drug Regulatory Authorities 
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 ای در خصوص ترپیس و بهداشم عمومی صادر کهرد و به   اعالمی  2001جهانی در سال  سازما، تجارت
 از حمهایتی  2016 سال داد تا اجازه جهانی تجارت سازما، عضو یافتگیتوسع  درجۀ کمتری  با کشورهای
گذاری و ضهعف  های سرمای دلی  نداشت  ظرفیم هرچند بعید اسم ک  ب 1نیاورند. عم ب  دارویی ابداعات

 (.16: 1396ای برده باشند )برهانی و ابوذری، ها از ای  فرصم بهرهزیرساخم

ای ههای مشهاوره  تهوا، به  شهرکم   گری صنعم دارویهی، مهی  المللی تنظیمدر کنار دو بعد ملی و بی 
ههای الزم به    المللهی و دسهتورالعم   ی آوری قوانی  و مقررات ملهی و به  چندملیتی اشاره کرد ک  با جمع

 دهند. های دارویی در خصوص ثبم دارو و بازاریابی آ، در نقاط مختلف جها، مشورت میشرکم

 

 گری در تبلیغات دارویی های تنظیمشرو. 2

فهردی داشهت  باشهد. از    های دارو سبب شده در مقایس  با دیگر کاالهای سالمم جایگاه منطصرب ویژگی
های باالی کشف فرمول و سازوکار ثبم اخترا  و تولید آ، گرفت  تا ههدف درمهانی و ارتبهاط بهی      هزین 

میزا، دسترسی ب  دارو در هر جامع  با ح  برخورداری از سالمم افراد، مسائلی اسم ک  اهمیم ب  ایه   
 کند.ها برجست  میکاالی سالمم را برای دولم

طورکه  در  شهود؛ همها،  یزی و داروهای غیرتجویزی تقسیم میهای تجودارو خود ب  دو دستۀ کلی دارو
بنهدی دارو،  کنهار تقسهیم   بندی بر نو  تبلیغهات نیهز اثهر بسهزایی دارد. در    سطور آتی آمده اسم، همی  طبق 

شهود. تبلیغهات به  عمهوم     ای تقسهیم مهی  تبلیغات دارویی خود ب  دو دست  تبلیغات عمومی و تبلیغات حرفه  
طلبهد. تبلیه  به  عمهوم در     دارد و تبلی  تصویری و مکتوب هر کدام الزامات خاصی را مهی های مختل ی ابزار

تهوا،  برند. حتی میها ب  فراخور زما، و مقررات از آنها بهره میروش نیز س  شک  مت اوت دارد ک  بازاریاب
دولتهی در شهأ،    کهرد. گهاهی نهادههای    تبلیغات دارویی را ب  اعتبار مرجع صدور مجوز و نق  دولم تقسیم

گری مرجع صدور مجوزند و گاهی نهادهای خصوصی مانند انجمه  تولیدکننهدگا، دارو مجهوز صهادر     تنظیم
 کنند. در ای  قسمم تالش شده اسم ب  قدر عافیم زوایای ای  کالف سردرگم توصیف شود.می
 

 . مفهوم تبلیغات در زمینۀ دارو1. 2

ههای صهوتی و تصهویری اعهم از تلویزیهو،، تارنماهها و       رسهان   تبلیغات دارو صرفاً ب  معنهای اسهت اده از  
های مکتوب مانند روزنام ، نشریات و پوسترها نیسهم. تبلیه  یهک دارو    های اجتماعی و حتی رسان شبک 

مجموع  عملیاتی اسم ک  از زما، کشف و اخترا  فرمول و اخبار آ، تا خرید و مصهرف، مشهتری را به     

                                                           
1. WTO, Declaration on the trips agreement and public health, 14 November 

2001,WT/MIN(01)/DEC/2, NO.7. 
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توا، نام بهرد که  موجهب تهرجی      کند. در ای  زنجیره عناصر زیادی را میمیتهیۀ دارو تشوی  و ترغیب 
بنیها، و حتهی کشهور مطه  ثبهم، نهام تجهاری        ههای دانه   شود. نام شهرکم مشتری در خرید دارو می

های مکتوب، بازاریهابی  تصویری و رسان -های صوتیکننده، تیزرهای تبلیغاتی در رسان های تولیدکارخان 
ههای  جهای نهام  هها به   های تجاری دارو در نسهخ  ، و توصیۀ پزشک ب  بیمار، نوشت  نامدر مطب پزشکا

بندی و بروشور دارو و البت  بازاریهابی  شده روی بست عمومی، توصیۀ کارکنا، ناوگا، سالمم، مطالب درج
 اتطادیهۀ  رحدی اسم ک  دها هنگام فروش دارو در ای  زنجیره قرار دارند. اهمیم موضو  ب خود داروخان 

 اسهم،  عضهو  کشورهای زبا، وچهاربیسم هر دارویی مطصوالت عرضۀ فروش برای معیار ک  زبا، اروپا
 شهده اسهت اده  عالمم زیرا شد، رد اروپا در آمریکایی شرکم یک ضدپوکی داروی مجوز صدور درخواسم

رو چهو، نشها، دارو شهک     ازایه   بهود.  اسهپانیایی  و ایتالیهایی  زبا، در استقامم و نیرو کلمۀ کنندۀتداعی
تهری   تری  و خطرناکجدی .(134: 1395من  و همکارا،، تبلیغاتی داشم، مجوز ثبم صادر نشد )عرفا،

تهر از آننه    ها یا داروهایی قویپیامد تبلیغات تا جایی اسم ک  تبلیغات فروش ب  مصرف بی  از حد دارو
چنانک  مطالعۀ آمریکایی نشا، داده اسهم که    شود. برای درما، یک بیماری خاص توجی  دارد، منجر می

اسهمیم،   های ناشی از مصرف دارو بودنهد )آبه   درصدی از بیمارا، بستری در بیمارستا، مبتال ب  بیماری
ای اسهم که  صهرف مرحلهۀ     طور کلی در دنیا هزی ، تبلیغهات دارویهی، بهی  از هزینه     (. ب 115: 1389

کنهد،  ت دارو را از سایر تبلیغات مطصوالت سالمم متمهایز مهی  در واقع آنن  تبلیغا شود.تطقیقات آ، می
شهود،  ت اوت در ماهیم تبلی  اسم. اساساً تبلیغات تجاری برای ایجاد روحیۀ مصرف در مخاطب تولید می
دهد که   در مقاب  تبلیغات دارو نباید در مردم می  و خواستی برای خرید ایجاد کند، بلک  صرفاً آگاهی می

 آ، دارو نیاز دارند.چ  زمانی ب  
 

 گری تبلیغات دارویی به اعتبار مخاطبتنظیم .2. 2

ای اسهم که    ههای حرفه   شود؛ دسهتۀ اول مطهی   تبلیغات دارویی ب  اعتبار مخاطب ب  دو دست  تقسیم می
مخاطب تبلیغات دانشمندا،، پزشکا،، داروسازا، و در صورت لزوم کارکنا، ناوگا، سالمم هسهتند و دسهتۀ   

 دسهتۀ کلهی   به  دو  داروهها  شد، گ ت  طورک کننده یا تبلی  عمومی اسم. هما،ی  مستقیم ب  مصرفدوم تبل
 ایهاالت  جهز به   کشهورها  همهۀ  در عموم ب  تجویزی داروهای تبلی . شوندمی تقسیم غیرتجویزی و تجویزی
 از اسهم؛  داده قهرار  تجهویزی  داروهای تبلی  برای را شرایطی قانو، در نیوزلند .اسم ممنو  نیوزلند و متطده
 از اسهت اده  ههدف  از شهرحی  فعهال،  مواد مشخصات و نام آ،، مشاب  یا «تجویزی داروی» عبارت ذکر جمل 

 مزایها  و عهوارض  از بیشهتری  اطالعات توا،می چگون  و کجا از آنک  اعالم مزایا، و عوارض از دارو، شرحی
 (.medsafe, 2019: 5اسم ) شده منتشر تبلیغات آ، طرف از ک  شرکتی مشخصات و نام و کرد دریافم
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 دسهتورالعم   88 مادۀ موجب دارند. ب  رویکردهای سختگیران  کشورها تجویزی داروهای خصوص در
 ممنوعیهم  جهز به   انسها،،  مصرف برای تجویزی پزشکی مطصوالت خصوص در اروپا شورای و پارلما،
 شدهتعریف مخدر و گردا،مادۀ روا، نو  هر حاوی داروهای تمامی تبلی  تجویزی، داروهای عمومی تبلی 
ههای تولیدکننهدۀ دارو   در بریتانیها شهرکم   .اسم ممنو  نیز مل  سازما، 1971و1967 هایکنوانسیو، در

در برزی  ب  موجب  1کنند. سایم خود ک  در دسترس عموم اسم، ب  داروهای تجویزی اشارهنباید در وب
هها آزاد بهود. در   ( تبلی  داروهای غیرتجهویزی در رسهان   1996قانو، رگوالتوری تبلیغات دارویی )مصوب 

های ترویجی داروهای تجویزی و غیرتجویزی، در خصهوص  قانو، رگوالتوری تبلیغات و روی  2008سال 
هایی ایجهاد  کاررفت  در تبلی  داروهای غیرتجویزی ب  عموم مردم مطدودیمنو  دارو، کلمات و تصاویر ب 

ای بهرای ورود پزشهکا، و متخصصها، در    های تولیدکنندگا، دارو نیز باید سهامان  سایمحتی در وب کرد؛
دسم آورند های تجویزی را ب شود تا با ورود ب  سامان  بتوانند اطالعات الزم در خصوص دارو نظر گرفت 

(Luis Vianna et al., 2018: para24.) 
افزاید نۀ تبلیغات دارویی بر ای  پریشانی میگاهای س گذاری، روشها در مقررهبر اختالف دولمعالوه

سه    2کننهده صورت مستقیم ب  مصهرف های تبلیغات دارویی ب سازد. روشو کسب جمعیم را دشوارتر می
 اسم ک  کاال نشا، داده 3تری  روش تبلی  دارویی، آگهی دعوت ب  مطصولمدل اسم؛ مدل اول، معمول

شهام  نهام مطصهول و اطالعهاتی در      4دوم آگههی یهادآوری   شده و مدعی اثربخشی و ایمنی اسم. نهو  
خصوص قدرت و دوز دارو و احتماالً قیمم آ، اسم، ولی هیچ ادعایی در خصهوص اثربخشهی آ، نهدارد؛    

کند در مورد مطصهول  منظور معرفی یک برند در تولید داروی خاص اسم و بیننده را تشوی  میبیشتر ب 
طب  مقررات سازما، غذا و داروی کانادا، تبلیغات داروههای تجهویزی    از پزشک یا منابع دیگر سؤال کند.

صهورت  ب  عموم ممنو  اسم، اما با ت سیر قانو، ای  راه گریز فراهم شده که  داروههای تجهویزی را به     
مدل سهوم، که  ممکه  اسهم بیننهده متوجه  ههدف تبلیغهاتی آ، نشهود، آگههی            5کنند.یادآور تبلی  می

دههد. در ایه  مهدل    اقع اطالعات و آگاهی در مورد یک وضعیم پزشکی ارائ  مهی اسم؛ در و 6رسا،یاری
کند برای اطالعات بیشتر بها پزشهک   شود و مخاطب را راهنمایی میهیچ کاالی خاصی نمای  داده نمی

سایم و شماره تل   مندرج در آگهی اسهت اده  خود در خصوص ای  وضعیم پزشکی صطبم کند یا از وب
(. ای  نو  آگهی اغلهب بهرای بازاریهابی اولیه  بهرای ورود داروی جدیهد       C.Ventola.C, 2011: 669کند )

                                                           
1. CAP News, A basic guide to prescription-only medicines, 7 Jul 2016,last date 25 November 2019, 

available in: https://www.asa.org.uk/news/a-basic-guide-to-prescription-only-medicines.html 

2. Direct-to-consumer pharmaceutical advertising 

3. product claim ad 

4. reminder ad 

5. https://www.cbc.ca/news/health/prescription-drug-ad-law-notable-for-lack-of-teeth-1.2867362  

6. help-seeking ad 

https://www.cbc.ca/news/health/prescription-drug-ad-law-notable-for-lack-of-teeth-1.2867362
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کنند تا بیننده خود بهی   طور همزما، است اده میهای دارویی از دو نو  آخر ب شود. گاهی بنگاهپخ  می
گذاری نهو   توانند در مقررهها میشده ارتباطی را استنباط کند. دولموضعیم پزشکی خاص و داروی تبلی 

طورک  آمریکا تبلی  نهو  اول را شناسهایی کهرده اسهم و طبه       تبلی  دارویی را نیز مشخص کنند، هما،
نامۀ سازما، غذا در تبلی  داروهای تجویزی باید مزایا و معایب دارو در یک موازنۀ عادالن  گ ت  شود آیی 

(Donohue, 2006: 671در آمریکا طرفدارا، تبلی  عمومی معتق .)  دند ک  آگاهی و اطالعات بیمارا، از ای
نشهده که  ایه  تبلیغهات بهر       گوینهد آمهاری گهزارش   یابد، ولی در مقاب  منتقهدا، مهی  طری  افزای  می

های دارویی با تبلی  داروهای ند ک  بنگاهاند. منتقدا، بر ای  باورهای بهداشتی مردم تأثیری داشت مراقبم
کننهدگا، ارائهۀ   اند؛ یعنی اگهر در حقهوق مصهرف   کننده تبدی  کردهصرفتجویزی در آمریکا بیمار را ب  م

اطالعات ب  مشتری برای تراز کرد، زمی  بازی بی  فروشندگا، و خریهدارا، اسهم، در حقهوق بیمهارا،     
هدف برابری در دان  پزشکی بی  بیمار و پزشک نیسم، بلک  پزشک متعهد اسم تها بهاالتری  من عهم    

(. گهویی تبلیغهات داروههای تجهویزی مسهئولیم      Donohue, 2006: 677بگیهرد ) بیمهار خهود را در نظهر    
 گیری در امر درمانی را بی  بیمار و پزشک تقسیم کرده اسم. تصمیم

کننده در دنیا معتقدند که  از مزایهای تبلیغهات داروههای بهدو،      طرفدارا، تبلیغات مستقیم ب  مصرف
ههای بیمه (   با خودمراقبتی هزینۀ درما، )ب  ن ع بنگهاه اسم، « خودمراقبتی»نسخ  تشوی  مردم ب  شعار 

اهمیهم  شهری کم شده و وقم پزشکا، نیز برای بیمهاری کوچهک و کهم   یابد، س رهای درو،کاه  می
انهد، بسهیار رواج   شود ک  ای  موضو  در کشورهای در حال توسع  ک  با کمبود امکانات مواج گرفت  نمی
های کرده، ب  روشدرصد مردم، حتی قشر تطصی  73اب هندوستا، تا شده اسم در شهر پنج دارد، گ ت 

دههد همهی    (. هرچند شواهد نشا، میBennadi, 2014: 20کنند )مراقبتی ب  سالمم خود کمک میخود
 شود.تر منجر  میهای بزرگهای خودمراقبتی گاهی ب  بیماریروش

 همهراه  ههایی مطهدودیم  بها  یها  آزاد کشوری هر مقررات ب  توج  با ک  نسخ  بدو، داروهای از فارغ
های دارویهی بسهیار حهائز اهمیهم     های علمی و در بی  پزشکا، برای بنگاهبازاریابی دارو در مطی  اسم،
 شهود، منتشهر مهی   سهالمم  خهدمات  کارکنها،  و پزشهکا،  بی  ک  تخصصی هایمجل  در تبلیغات. اسم

 جلهب  در سهعی  وآمدرفم هایهزین  و هدایا با بعضاً ک  دارو از رونمایی هایهمای  یا علمی هایکنگره
 وظی ه   پزشهکی  مجالت .اسم ایحرف  هایمطی  در دارویی تبلیغات هاینمون  از دارند، خود مخاطبا،

آماده  آزمایشی هایداده ب  الزم اسم کنند، حمایم گزارشگری و علمی سختگیرانۀ استانداردهای از دارند
 خواننهدگا،  دید معرض در دقمب  تطقی  اطمینا، حاص  کنند تا تجاری ابعاد از باشند و دسترسی داشت 

امها   .اسهم  پزشهکی زیسهم  ادبیات تمامیم برای پایدار تهدید هامسئولیم ای  تطق  عدم. دهند قرار خود
ههای دارویهی منتشرشهده در نشهریات نیهز بها ههدف        سود ناشی از تجارت دارو سبب شده اسم آزمای 

 (.Matheson, 2017: 1و هدایم شوند )بازاریابی دار
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 نماینهدگا،  تعداد 2005 تا 1996هایسال بی  ک  دارد اهمیتی حدیب  پزشکا، بی  در بازاریابی موضو 
 افهزای   درصهد  26 فقه   متخصهص  پزشهکا،  تعداد ک درحالی شد، برابر دو تقریباً متطده ایاالت در فروش
 تبلیغهی  نامۀ پن  و ماه در بازدید چهار متوس  طورب  ک  دادند خپاس بریتانیا، پزشکا، از نظرسنجی در. داشم

 چنها،  در پزشهکی  مجهالت  و نشهریات  در تبلیغاتی هایآگهی (.(PWC, 2020: 3کنند می دریافم ه ت  در
 دارویهی  بزرگ هایبنگاه سبب همی  ب  شوند؛می مطسوب نشریات اصلی درآمد منبع ک  اندوسیعی مقیاس

علهم وابسهتگی نشهریات علمهی و     کنند. به  می حمایم شوند،می توزیع پزشکا، بی  ایگا،ر ک  نشریاتی از
توا، تبلیغات دارویی در نشریات را ممنو  اعالم کرد، ولهی  پزشکی ب  تبلیغات، در موازنۀ من عم و ضرر، نمی

بها پزشهکا،   های دارویهی  های فروش و بازاریاب بنگاهگذاری در خصوص ممنوعیم مالقات نمایندگیمقرره
تواند گام مثبتی باشد. در تبلیغات مکتهوب نیهز اگهر ذکهر قیمهم دارو الزامهی شهود، در مهورد داروههای          می

شهوند و در  نویسهی خهود مطلهع مهی    گیرد و پزشکا، نیز از هزینۀ نسهخ  غیرانطصاری بازار رقابم شک  می
 (.129: 1389توانند بیمار را بهتر راهنمایی کنند )آب  اسمیم، صورت لزوم می

گری تبلیغات دارویهی در  ، نهادی غیردولتی، مسئولیم تنظیم1در کانادا هیأت مشورتی تبلیغات دارویی
نهاد، ادعای پزشکی در تبلیغات باید توس  داورا، ای را بر عهده دارد. طب  مقررات ای  های حرف ژورنال

شتیبانی تطقیقات دارو باید در دسترس اند، ارزیابی شود و منابع پهیأت کانادایی ک  متخصصا، دانشگاهی
آیهد  می عم گون  از امکا، تبلی  ادعای ناصطی  جلوگیری ب ای  Chepesiuk,2005: 238).داورا، باشد )

 ههای بنگاه از متشک  ک  2بریتانیا دارویی صنعم انجم  شوند.اشتباه نمی در انتخاب دارو دچار و پزشکا،
 ای  باید ک  کندمی گذاریمقرره تجویزی داروهای تجویز خصوص در مستق  طورب  بریتانیاسم، دارویی
 خصهوص  در فهروش  نماینهدگا،  به   انجمه   ایه  . باشهد  اروپا اتطادیۀ و بریتانیا قوانی  با مطاب  مقررات
کننهد و   ارائ  مطصول از کاملی و دقی  اطالعات تا دهندمی آموزش ایحرف  هایمطی  در دارو بازاریابی

 (.MHRA, 2019: 38مطصول را برای معاین  در اختیار پزشکا، قرار دهند )

 

 گری تبلیغات دارویی به اعتبار صدور مجوز. تنظیم3. 2

که  در آمریکها تبلیغهات تمهامی     ی در حوزۀ تبلیغات دارویی دارند. درحالیها قوانی  و مقررات مختل دولم
شود. در ایرا، اساسهاً تبلیغهات   داروها ب  مخاطب آزاد اسم و در صورت تخلف تبلیغاتی با آنها برخورد می

ای نیز با صهدور مجهوز قبلهی از سهازما، نظهام      های حرف دارویی ب  عموم ممنو  بوده و تبلی  در مطی 
توا، گ م تبلیغات دارویی ب  اعتبار مجهوز به  دو دسهت     بندی کلی میپذیر اسم. در دست کی امکا،پزش
بنهدی نیهز   شود. پینیدگی موضو  اینجاسم ک  درو، ای  تقسیمتقسیم می« پساانتشار»و « پیشاانتشار»

                                                           
1. the Pharmaceutical Advertising Advisory Board (PAAB) 
2. Association of the British Pharmaceutical Industry 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chepesiuk%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16076811
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ههای غیردولتهی   رگبندی دیگری ب  اعتبار نهاد صدور مجوز وجود دارد ک  در برخی کشورها تنظیمتقسیم
ای اسم و در کشورهای های حرف مانند انجم  صنعم دارویی در بریتانیا صال  ب  صدور مجوز، در مطی 

بر ای  موارد مقهام نهاظر و مرجهع صهال      دیگری مانند چی  نهادهای دولتی باید مجوز صادر کنند. عالوه
براسهاس نهو  دارو )تجهویزی یها      حتی نو  صدور مجوز )پیشهینی یها پسهینی(    شکایم نیز مت اوت اسم.

غیرتجویزی( از کشوری ب  کشور دیگر متغیر اسم. برای مثال در قبرس با و جود ممنوعیم تبلی  عمومی 
ای  داروها با مجوز قبلی از وزیر بهداشم ب  عموم تبلی   برخی از 1داروهای تجویزی، مطاب  قانو، سموم

 (.Ratanawijitrasin, 2002: 100& Wondemagegnehu شود )می
 2گری مطصوالت مراقبم سالمم و داروهانهادی دولتی با نام آژانس تنظیم 2003در بریتانیا از سال 

منظور ح اظهم  امر نظارت بر تبلیغات دارویی را بر عهده دارد. ای  آژانس بازوی وزارت بهداشم بریتانیا ب 
 مجوز گذاری دارد. صدورصالحیم مقرره کند واز سالمم عمومی جامع  با تروی  داروهای ایم  عم  می

 بهرای  بازاریهابی  مجهوز  تها  گرفت  هومیوپاتی و گیاهی داروهای نامثبم از انسا،، مصرفی داروهای تمامی
پیشرفت  با ای  آژانس اسم. همننی  با آژانس دارویی اروپایی برای صدور  دارویی مطصوالت جدیدتری 
 3(. انجم  اختصاصهی بریتانیهای کبیهر   MHRA, 2019: 9کند )می ها در اتطادیۀ اروپا همکاریمجوز دارو

گر در صنعم داروهای غیرتجویزی اسم. ایه  انجمه    تجاری و نهادی تنظیم-تری  اتطادیۀ صن یبزرگ
ای بریتانیا و دیگهر مسهئوال، تبلیغهات    گر دارویی و سازما، تنظیم مقررات رسان با مشورت آژانس تنظیم

(. MHRA, 2019: 55-56کنهد ) استانداردهای تبلیغات دارویی ب  عموم را تعیی  مهی رادیویی و تلویزیونی 
در کنار ای  نهادهای تنظیمی تخصصی در زمینۀ دارو، انجم  تولیدکنندگا، غذای سالم، سهازما، تنظهیم   

 ند. بخشی ب  تبلیغات دارویی مداخالتی دارای و ادارۀ استاندارد تبلیغات نیز برای ساما،مقررات رسان 
شود: مجموع  قهوانی  فهدرال   واسطۀ دو قانو، کلی تنظیم میبازاریابی و توزیع دارو در ایاالت متطده ب 
( و براسهاس  1987( و قانو، بازاریابی داروهای تجویزی )1938مواد غذایی، دارویی و آرایشی ایاالت متطده )

یاز ب  کسب مجوز ندارد. سازما، غهذا و دارو و  طور کلی تبلیغات دارویی در آمریکا آزاد اسم و نب  ای  قوانی 
کنند ک  آیا آگهی مطاب  با قوانی  کمیسیو، تجارت فدرال پس از پخ  آگهی ب  عموم کار خود را آغاز می

طور عرفی تولیدکنندگا، بهرای ح هن بهازار خهود و پیشهگیری از شهکایات از       و مقررات اسم یا خیر. ولی ب 
گیرند. گویی رقابم در بازار نوعی ابهزار  های ناظر مشورت مینند و حتی از نهادکقوانی  و مقررات پیروی می

بازدارنده برای پیروی از مقررات اسم. در آمریکا حتی در خصوص داروهایی ک  مصرف آنها خطرهای جدی 
دههد.  مهی همراه دارد، نظام پیشاانتشار حاکم نیسم و قانو، فدرال اجازۀ منع تبلیغات چنهی  داروههایی را ن  ب 

                                                           
1. the Poisons Law 
2. Medicines And Healthcare Products Regulatory Agency 
3. Proprietary Association of Great Britain 
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و نو  آگهی دعوت  1ب  مخاطب ارائ  شوند صورت تبلی  یادآوریتوانند ب فق  داروهای با عوارض جدی نمی
تهر اسهم. در آمریکها مقهررات در     سبب بیا، عوارض دارو برای ای  دسهت  از داروهها مناسهب   ب  مطصول ب 

ند، بها ایه  ت هاوت که  زبها،      ای مشاب  ههم هسهت  های حرف خصوص تبلیغات ب  عموم و تبلیغات در مطی 
نیهز ذکهر قیمهم در     2018فهم باشد. از سهال  کننده باید ساده و قاب  است اده در تبلیغات مستقیم ب  مصرف

تبلیغات بهر عههدۀ کمیسهیو، تجهارت      گریدر خصوص داروهای بدو، نسخ  امر تنظیم2تبلیغات الزامی شد.
کننهده  با هدف حمایم از مصهرف  1914ولم در سال ( اسم. ای  کمیسیو، آژانسی مستق  از دFTCفدرال )

زنی داروهای بدو، نسخ  را بهر عههده دارد،   تأسیس کرد. با اینک  سازما، غذا و دارو خود مسئولیم برچسب
توانهد مبتنهی بهر    گری در حوزۀ تبلیغات دارویی مهی های تنظیمرو نظامولی بر تبلیغات آ، نظارت ندارد. ازای 

کند مرجع صال  دور مجوز باشد و ای  سازوکار و رویۀ هر کشوری اسم ک  تعیی  میصدور مجوز یا عدم ص
صدور مجوز دولتی یا غیردولتی باشد. در نمونۀ چی  ک  کشوری پهناور بها جمعیهم بهاال و تولیهدات فهراوا،      

رۀ دولتهی  های بهدو، نسهخ  بایهد از ادا   های دارویی برای تبلی  دارواسم، قانونی دارد مبنی بر اینک  شرکم
پس نظام دولتی صهدور مجهوز    3شده اسم، مجوز بگیرند.تنظیم دارو واقع در استانی ک  شرکم در آنجا ثبم 

ههای چهی    گری برای کشوری بها ویژگهی  آید ای  نو  تنظیمنظر میتواند مرکزی یا مطلی باشد. ب حتی می
 .شک الگوی مناسبی برای کشورهای کوچک نیسمقاب  قبول اسم، ولی بی

 

 گری تبلیغات دارویی به اعتبار نقش دولت. تنظیم4. 2

گهری تبلیغهات   توا، نق  دولم را در تنظهیم شده، با روش استقرایی میهای گ ت بندیبا توج  ب  تقسیم
تنهایی بر عهدۀ دولم اسم و دولم مرجع دارویی تبیی  کرد. در کشورهایی ک  ادارۀ توزیع و تبلی  دارو ب 

ای، نظهام  یغات، نظارت بر آ، و رسیدگی ب  شکایات اسم، اعم از تبلیغات عمومی و حرف صدور مجوز تبل
گرایی )والدساالری( غالب اسم، دولم سعی هایی ک  ت کر حمایمگری دولتی حاکم اسم. در دولمتنظیم
ی بها  نهوع ( و به  179: 1389کند با اجبار حکومتی، از ورود ضرر ب  شهروندا، جلوگیری کند )بهیکس،  می

کند. قبرس، تونس، مالزی و ونزوئال بها ایه  روش   تولیم صنعم دارو، سالمم عمومی جامع  را ح ن می
های تجهاری دارویهی   دهند. البت  در چنی  کشورهایی نیز گروهتبلیغات دارویی در کشور خود را ساما، می

انهد  خهود حهاکم کهرده    نوعی نظهام خهودتنظیمی در بهی    زنند ک  ب های صن ی میگذاریدسم ب  مقرره

                                                           
1. FDA: Prescription Drug Advertising: Questions and Answers,2015,Last date 30 November 2019 , 

available in: https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/prescription-drug-

advertising-questions-and-answers 
2. ICLG website, USA: Pharmaceutical Advertising 2019,available in: https://iclg.com/practice-

areas/pharmaceutical-advertising-laws-and-regulations/usa 

3. https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/pharmaceutical-advertising-2019/china 
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(Ratanawijitrasin, Wondemagegnehu, 2002: 103 ایرا، از نمون .)گری دولتی اسهم. به    های تنظیم
قانو، تشکی  سازما، نظام پزشهکی نظهام جمههوری اسهالمی ایهرا، )مصهوب        3مادۀ « ب»موجب بند 

، واگذار شده اسم. شایا، ذکهر  های دارویی ب  ای  سازماهای تبلیغاتی و آگهی( تنظیم دستورالعم 1383
 اسم ک  سازما، نظام پزشکی ب  لطاظ حقوقی جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی اسهم که  قانونگهذار   

عمومی بخشیده اسم. همننی  بنهابر مصهوبۀ    قدرت اختیارات آنها ب  صن ی و ایحرف  امور تنظیم برای
ارت بهداشهم، در شهورای عهالی اداری در    تشکی  سازما، غذا و دارو، زیرمجموعۀ معاونم غهذا و دارو وز 

دارویی تطم نظارت ایه  سهازما،    هایفراورده و مواد تبلیغات و رسانیاطال  بازار، بر نظارت 1389سال 
های دارویی، مواد خهوراکی، آشهامیدنی،   رسانی، تبلی  و آگهیدستورالعم  نطوۀ اطال  7قرار دارد. در مادۀ 

، تبلیغات دارویهی به    1397مصوب شورای عالی نظام پزشکی در سال  آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی
 در دیگهر،  سهوی  از های علمی سازما،، ممنو  اسهم. عموم مردم جز در موارد خاص ب  صالحدید کمیت 

 نطهوۀ  اجرایهی  نامهۀ آیهی  » عنوا، با دارو و غذا سازما، ب  اینام آیی  ابالغ با بهداشم وزیر 1394 سال
 از روش ههر  به   مهردم  به   داروها مستقیم معرفی «بیولوژیک مواد و داروها علمی طالعاتا ارائۀ معرفی،
 جهای به   نام آیی  ای  در اینک  توج جالب  .کرده اسم اعالم ممنو  را عمومی هایرسان  طری  از جمل 
 سسهۀ مؤ فعالیهم  ههر گونه    انجهام  و سهازماندهی » معنای ب  «معرفی» جایگزی  واژۀ از «تبلیغات»واژۀ 

 از دارویهی  ههای فهراورده  مصهرف  و تهیه   توصی ، تجویز، ب  پزشکی حرف شاغال، ترغیب برای دارویی
 داروههای  شهده در لیسهم  فهرسم داروهایی شام  است اده کرده ک  «بازاریابی مختلف هایفعالیم طری 
غات دارویهی در ایهرا،   گری تبلیرو دولم متولی اصلی تنظیمداروسم. ازای  و غذا سازما، تأییدیۀ با ایرا،

های اقتصادی آمریکاسهم، در شهکلی دیگهر،    سده تطم تأثیر تطریماسم. کوبا، کشوری ک  بی  از نیم 
ای را ممنو  کرده و توزیهع دارو براسهاس یهک نظهام مرکهزی      های حرف تبلیغات دارویی حتی در مطی 

 (.Ratanawijitrasin, Wondemagegnehu, 2002: 100دولتی اسم )

صوص ایاالت متطده گ ت  شد ک  تبلیغات دارویی بدو، مجوز آزاد اسم، ولی در بطهث نظهارت   در خ
بر تطاب  تبلیغات با قانو، برحسب نو  دارو نوعی تقسیم کهار بهی  سهازما، غهذا و دارو، نههاد دولتهی و       

داروهها  کمیسیو، تجارت فدرال، نهاد غیردولتی وجود دارد. در هلند نیز هیأت بازرسهی تبلیغهات عمهومی    
بخشی کنندگا، وظی ۀ نظاممتشک  از نمایندگا، دولم، صنعم داروسازی، متخصصا، بهداشم و مصرف

های مختلهف جامعه  در کنهار دولهم     ب  تبلیغات دارویی در کشور را بر عهده دارد. ب  ای  مدل ک  بخ 
 ,Ratanawijitrasinشهود ) ( گ ته  مهی  Co-regulationگهری مشهترک )  کنند، نظام تنظیمگری میتنظیم

Wondemagegnehu, 2002: 103 .) 
استرالیا در درجۀ اول ب  نظام خودتنظیمی در صنعم دارویی متکهی اسهم، ولهی در نهایهم دولهم ملهی       
وظی ۀ ح اظم از قانو، را دارد. ادارۀ کاالهای درمانی زیرمجموعۀ وزارت بهداشم، قوانی  دارویهی کشهور و   
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کند. اما ای  کدهای رفتاری داروههای غیرتجهویزی را   دارو را تنظیم میکدهای رفتاری برای توزیع و فروش 
 کاالههای  تبلیغهاتی  کهد  شهورای  غیرتجویزی در استرالیا توسه   گری داروهایدهد. نظام تنظیمپوش  نمی

گهری  صهورت تنظهیم  تکمیلهی به    درما، و بهداشم و شورای (ASMI) استرالیا درمانی-خود درمانی، صنعم
توجه   (. جالهب  Azevedo et al.,2013: 22گیرد )کاالهای درمانی یا خودتنظیمی صورت می مشترک با ادارۀ

 2006انهد که  در سهال    گر دولتی و غیردولتی در استرالیا نظامی درهمتنیده سهاخت  اسم ک  نهادهای تنظیم
یمی کننده که  خهود نههادی غیردولتهی اسهم، تغییراتهی را در مقهررات خهودتنظ        کمیسیو، رقابم و مصرف

ها خواسم جزئیات بودجۀ رویدادهای آموزشهی  های دارویی در خصوص تبلیغات اعمال کرد و از شرکمبنگاه
از جمل  مط  برگزاری، نو  مهمانا،، میزا، پذیرایی و هزینۀ ک  را گزارش دهند. ای  اقدام برای مبهارزه بها   

 :Leonardo Alves et al., 2018ههای متخلهف بهود )   جریم  کرد، شهرکم  نقض قوانی  تبلیغات دارویی و

گری مشهترک و  گری دولتی، تنظیمها با توج  ب  وضعیم خود از میا، س  مدل تنظیمرو دولم(. ازای 1178
اند ک  ت اوت انتخاب ناشی از ایهدئولوژی حهاکم و   خودتنظیمی در مورد تبلیغات دارویی یکی را انتخاب کرده

برای مثال نظام سیاسی و اقتصادی ایاالت متطهده بهر پایهۀ     وضعیم اقتصادی و اجتماعی هر کشوری اسم.
هایی با ت کر دولهم رفهاهی   رو تبلیغات دارویی کامالً آزاد اسم. در مقاب  دولمآزادی و فردگرایی اسم، ازای 

های تجهویزی ممنهو    کنند و تبلیغات دارومانند کشورهای اروپایی از بیمار در برابر منافع تجاری حمایم می
های اقتصادی قرار دارد، اساساً تبلیغهات  هاسم تطم تأثیر تطریمکشورهای دیگری مث  کوبا ک  سال اسم.

گری دولتهی  دارویی را ممنو  کرده اسم. در ای  میا، انتخاب ایرا، برای ممنوعیم تبلیغات عمومی و تنظیم
 حده اسم.  مشخص نیسم و نیازمند تطریری علی

 

 گیرینتیجه
عنوا، بازیگر فعال در عرصۀ اجتماعی و اقتصادی در دنیای امروز موجب شهده اسهم   م ب دگردیسی م هوم دول

 هها چههار شهأ، سیاسهتگذاری،    طورک  گ ت  شد، اکنو، دولهم ها نیز دستخوش تغییر شود. هما،کارویژۀ دولم
کهاری دیگهر   گری را بر عهده دارند و دولم همهی  شهئو، را نیهز بها هم    تنظیم البت  و خدمات ارائۀ تسهیلگری،

عنهوا، بسهتر   ک  موضو ، سالمم شههروندا، اسهم، به    دهد. اما زمانینهادهای عمومی و خصوصی انجام می
استی ای حقوق شهروندی از جمل  ح  برخورداری از سالمم، ح  برخورداری از حداق  اسهتانداردهای زنهدگی،   

درمهانی و حتهی حه  بهر حیهات،       ح  دسترسی ب  دارو، ح  بر غذا و آب آشامیدنی، ح  دسترسی ب  خهدمات 
ها باید شئو، خود را در درجۀ اول در پرتو حمایم از سالمم عمومی جامع  انجام دهنهد و تهأمی  بودجه ،    دولم

 های ارزی و موارد دیگر باید در ذی  سالمم عمومی تعریف شود.  منافع بخ  خصوصی، سیاسم
ی انطصارطلبی ایجاد شد، در اشکال جدید کارکرد گری ک  در اساس برای ایجاد رقابم در بازار و ن تنظیم
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زیسم را بر عهده دارد. هرچند تبلیغهات دارویهی از   کننده یا ح ن مطی  اجتماعی همنو، حمایم از مصرف
تواننهد  واسهطۀ آ، مهی  های دارویی اسم ک  ب کنندگا، و بنگاههای جذاب برای تولیدکنندگا، و توزیععرص 

را افزای  دهند و ح ن سالمم عمومی جامع  برای آنها در درجۀ دوم اهمیم  خرید و فروش مطصوالت خود
گر با تنظیم مقررات و تصویب کدهای اخالقهی ماننهد ممنوعیهم    قرار دارد؛ اما دولم و دیگر نهادهای تنظیم

عه  داد، کودکا،، بها رویکهرد جام   است اده از ترس در تبلیغات دارویی و غذایی یا ممنوعیم مخاطب قرارسوء
ویژه دارو بهرخالف دیگهر کاالهها    گری مطوالت سالمم ب بخشند. در تنظیممطور ب  بازار دارویی تعادل می

ها باید نظهارت  گیرد و دولمخان ، خودرو و موارد دیگر ایجاد رقابم در اولویم دوم قرار می مانند لباس، لوازم
ویهژه آنکه  در زمینهۀ دارویهی     باشهد؛ به    کننده هدف اصهلی کنند ک  در ای  بازار حمایم از سالمم مصرف

پینی داروخان  اسم ک  کننده در کسوت بیماری کمتر ح  انتخاب دارد و ای  نسخۀ پزشکا، و نسخ مصرف
 کننده برسد.کند چ  دارویی با کدام برند تجاری ب  دسم مصرفمشخص می

بهرای تبلیغهات دارویهی تعریهف     های کلی هاسم ک  از ای  طری  چارچوبقانونگذاری اولی  اقدام دولم
سهازی هنجارهها و همهاهنگی بهی      شود، ولی اعمال ای  چارچوب کلی در موارد جزئی و نظارت بر پیهاده می

ههای  هها، صهاحبا، رسهان    ههای تبلیغهاتی، داروخانه    های دارویی، شرکمبازیگرا، ای  عرص  اعم از شرکم
سهبب  گری اسم که  به   هایم مردم فرایند تنظیمتصویری، پزشکا، و مؤسسات علمی و در نتصویری و غیر

گرا، غیردولتی واگذار شده اسم. اما ای  واگذاری مسئولیم دولم در نظارت را منت ی تخصص بعضاً ب  تنظیم
های خود ک  در همۀ سطوح ادارۀ کشور بازتاب دارد، در خصوص ها با توج  ب  ایدئولوژیسازد. البت  دولمنمی

توا، الگهوی ثهابتی را بهرای نطهوۀ تبلیغهات      دارویی نیز راهکارهای مت اوتی دارند و نمیگری تبلیغات تنظیم
المللی اعالم کرد و شرای  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور الگوی خهاص  طور بی دارویی ب 

طهوالنی در نظهام   عنوا، یکی از کشهورهای اروپهایی، بها سهابقۀ     کند. برای مثال بریتانیا ب خود را مطالب  می
دولتهی، مهدلی را   خودتنظیمی، در خصوص تبلیغات دارویی، با وجود واگذاری بسیاری از امور ب  اشخاص غیر

واسطۀ تبلیغات گروهی از داروها اتخاذ کرده اسم ک  از طرفی هم سالمم عمومی جامع  ح ن شود و هم ب 
 دارد. ارا، صنعم دارویی را نیز راضی نگ گذب  عموم مردم، در کنار ارتقای آگاهی شهروندا،، سرمای 

اختصهار، از منظهر قهانو،    در خصوص ایرا، بطث کمی پینیده اسم و ب  تطریری جداگان  نیاز دارد. به  
گرا و دولم، یک دولهم رفهاهی طراحهی شهده اسهم. در خصهوص       اساسی اقتصاد ایرا، از نو  اقتصاد دولم

ب  سازما، نظام پزشکی در درجۀ اول و سهازما، غهذا و دارو در   صراحم قانو، تبلیغات دارویی نیز موضو  ب 
های اخیر واگذار شده اسم و نمایندگا، مردم در مجلس شورای اسالمی در خصوص ممنوعیم یا عهدم  سال

ههای مربهوط، تبلیغهات    نامه  و دسهتورالعم   اند. صرفاً در آیهی  ممنوعیم تبلیغات دارویی قانونی وضع نکرده
معرفهی  »ای و علمی بها عبهارت جهایگزی     های حرف مردم ممنو  و تبلی  داروها در مطی دارویی ب  عموم 

گیری مبتنی بر کهدام  ب  فهرسم داروهای مورد تأیید، مطدود شده اسم و مشخص نیسم ای  تصمیم« دارو
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 یک ب  ریواگذا با و نبوده دولم برای چالشی عرصۀ ای ، تبلیغات دارویی از پی  آیدنظر میدالی  اسم. ب 
 داروهای فراگیری و دارو داخلی تولیدات رشد دلی اخیر ب  دهۀ در ولی. کرده اسم ح  ظاهراً را موضو  نهاد

 تبلیغهات  برای مجازی فضای بستر و پزشکا، مطب در فروش نمایندگا، مستقیم بازاریابی و سنتی و گیاهی
 .شود نظرایرا، تجدید گریتنظیم مدل و مقررات در الزم اسم عمومی

با ای  حال، کشورها سازوکارهای مت اوتی را برای تبلیغات دارویی برگزیدنهد که  در عهی  ت هاوت همه  در      
ها با رویکردهای اقتصادی مت اوت، از مدل سوسیالیستی تا لیبرالیسم کالسهیک،  توج  ویژه اشتراک دارند. دولم

انهد.  و مقررات اختصاصی و تخصصی وضهع کهرده   گر ویژه ایجاد،برای تنظیم بازار دارویی اغلب نهادهای تنظیم
هها بها ههر گونه  وضهعیتی      گون  پاسخ داد ک  دولهم شده در مقدم  ای توا، در پاسخ ب  پرس  مطرححال می

گری تبلیغات دارویی ح ن کردند. موضو  حمایم از سالمم شههروندا، سهبب   جایگاهی را برای خود در تنظیم
 یمی نیز نتوا، نق  نظارتی و استانداردسازی دولم را حذف کرد.  های خودتنظشده اسم حتی در نظام
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