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Abstract
As to the impact of medicines on public safety and health, regulating pharmaceutical
advertising highlighted importance of government’s role in intervention and its
manner. Dynamics of the pharmaceutical industry beside distinguishing between
prescription and non-prescription (over-the-counter) medications, as well as dual
public and professional environments for pharmaceutical advertising, makes it
difficult to regulate advertising in this area. Although governments today, in
collaboration with other economically and socially active actors, regulate, they
should also have a monitoring role on regulatory bodies in terms of the direct
relation between health products and citizens' health. Therefore, in this article, while
explaining the general task of the government to regulate, with the qualitative
method and descriptive strategy, the mechanism of different countries at the national
and international levels has been studied. Finally, in response to the government's
role in regulating drug advertising, it can be said that despite various procedures,
governments are trying to play a coding role, even in self-regulatory systems, to
monitor the industry in order to support the interests of pharmaceutical firms and
preserve the public health as well.

Keywords
Pharmaceutical advertising, Regulatory, Government, Public health, Products health,
Regulatory Bodies.

1. Ph.D. Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allame tabataba’i, Tehran, Iran
(Corresponding Author). Email: Zahra_ebrahimi@atu.ac.ir
2. Associate Prof. Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science,
Allame tabataba’i, Tehran, Iran. Email: hodaghafari@yahoo.com
Received: April 18, 2020 - Accepted: October 26, 2020

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt
the material for any purpose.

فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟22-1 :
DOI: 10.22059/JPLSQ.2020.301201.2392

ارزیابی روشهای تنظیمگری تبلیغات دارویی
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
زهرا ابراهیمی  ، *1هدی غفاری

2

چکیده
تنظیمگری تبلیغات دارویی بهواسطۀ تأثیرگذاری دارو بر ایمنی و سالمت عمومی جامعه ،مداخلۀ
دولت و روشهای سامانبخشی آن را مهم کرده است .پویایی صنعت دارویی در کنار تمایز بیی
داروهای تجویزی و غیرتجویزی ،همچنی محیطهای تبلیغاتی دوگانه (عمومی یا حرفهای) سبب
دشوار شدن تنظیم مقررات تبلیغاتی در ای حوزه شده است باشد .هرچند امروزه ،دولیتهیا بیا
همکاری دیگر بازیگران فعال عرصۀ اقتصادی و اجتماعی امر تنظیمگری را سامان میدهنید ،در
تنظیمگری محصوالت سالمت بهعلت ارتباط مستقیم با سالمت شهروندان ،دولتها بایید نقی
نظارتی بر سایر نهادهای تنظیمگر داشته باشند .ازای رو در ای مقاله ضم تشریح تکلیف کلیی
دولت به تنظیمگری ،با روش کیفی و راهبرد توصیفی ،سازوکار کشورهای مختلف در سطح ملی
و بی المللی در حوزۀ تبلیغات دارویی بررسی شده است .سرانجام ،در پاسخ بیه نقی دولیت در
تنظیمگری تبلیغات دارویی میتوان گفت با وجود روشهای مختلف ،دولتها تالش میکنند بیا
ایفای نق قاعدهگذاری ،حتی در نظامهای خودتنظیمی ،بر ای صنعت نظارت داشته باشند تیا
ضم حفظ منافع اقتصادی دارو از سالمت عمومی جامعه نیز پاسداری کنند.
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مقدمه
تنظیمگری ،از مفاهیم وام گرفتهشده از علم اقتصاد ،اکنون تأسیسی نوظهور در حقیوق عمیومی
است که نظم سلسلهمراتبی قاعدهگذاری در حکمرانیی را برهمریختیه اسیت .نهادهیای عمیومی
مستقل در کنار دولت کدگذاری کرده و ساختاری از حقیوق نیرم در نظیام تنظیمگیری جامعیه
ایجاد کردهاند که موجب الگوهای جدید در تنظیم مقررات شده اسیت .تخصصیی شیدن امیور و
سرعت در تحوالت ،دولتها را به سمتی برده که مقررهگیذاری در برخیی امیور را بیه نهادهیای
عمومی مستقل از جمله انجم ها ،اصناف حتی سامانههای نرمافیزاری بسیاارند .ایی نهادهیای
تنظیمگر با ابزارهایی مانند کنترل کیفیت ،صدور مجوز ،کنتیرل تولیید ،قیمتگیذاری و تعییی
تعرفهها سالمت بازار را تضمی میکننید و میانع انحصیارطلبیها میشیوند (خانیدوزی:1389 ،
 .)73-72برخی ابزارها مانند تعیی مالیات و عوارض که در قیمتگذاری نهایی تأثیرگذار اسیت،
بهطور ذاتی در صالحیت دولتهاست .حال در هر کشوری با توجه به تفکیر دولتهیا در مییزان
مداخلۀ خود در اقتصاد ابزارهای دیگر بی دولت و تنظیمگران غیردولتی جابهجا میشود.
صنعت سالمت از بزرگتری بخ های اقتصاد اسیت و بیشیتری سیرعت رشید در اقتصیاد
جهانی را دارد1.صنعت سالمت خود به دو بخ مهم خدمات و محصوالت تقسییم میشیود در
بخ خدمات بیمههای درمانی و خدمات درمانی قرار دارد و بخ دوم به غذا و دارو اختصاص
مییابد .مراحلی که یک کاالی سالمت طی میکند تیا بیه دسیت مصیرفکننده برسید ،از ثبیت
مجوز و کنترل کیفیت تا ترویج محصول و بازاریابی و تبلیغات در زمرۀ اموری است که دولیت و
تنظیمگران دیگر نظارت و کنترل دارند .در ای مقاله به مهمتری بخ کیاالی سیالمت یعنیی
دارو در مرحلۀ تبلیغات پرداخته میشود و نویسیندگان بررسیی کردهانید دولتهیا چگونیه ایی
مرحله را تنظیمگری میکنند.
صنعت دارویی با پیشرفت علوم در شناسیایی بیماریهیا و در پیی آن اختراعیات داروییی و
روشهای بالینی جدید برای درمان ،هر روز بستر گستردهتری پیدا میکند .عالوهبیر ایی رشید
کمی و کیفی رسانه ابزارهای گوناگونی برای تبلیغات در اختیار بنگاههای دارویی قرار داده است.
توجه خاص به موضوع تبلیغات دارویی ازای رو حائز اهمیت است که بازارییابی داروییی بیهدلیل
پرسود بودن همیشه میل به سمتی دارد که الزاماً به تضمی سیالمت شیهروندان نمیاندیشید و
نظام تنظیمگری باید بهنحوی استانداردسازی شود که فارغ از موضوع رقابت در بازار ،اولویت بیا
سالمت عمومی باشد .ازای رو ،دولتها تعهد خود بیه تنظیمگیری ایی حیوزه ،یعنیی تبلیغیات
دارویی را به ساختارهای تخصصی مستقل مانند سازمانهای غذا و دارو یا اصناف مانند سیازمان
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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نظام پزشکی یا انجم های دارویی که به لحاظ حرفهای آگاهی باالتری از دولیت دارنید ،واگیذار
می کنند هرچند ای واگذاری از تعهد دولت در حمایت از سالمت شهروندان نمیکاهد و باید بر
عملکرد تنظیمگران نظارت داشته باشد.
موضوع تبلیغات دارویی در ایران تاکنون کمتر مورد توجه بوده است و مسائل دیگری همچیون
برچسبزنی محصوالت سالمت و قیمتگذاری اولویت دارند .شرایط امروز جامعه بهواسطۀ بسیتری
که فضای مجازی برای تبلیغات را فراهم کیرده و افیزای بازارییابی شیرکتهای داروییی ،بیهویژه
تولیدکنندگان داخلی در داروخانهها و مطب پزشکان سبب شیده اسیت نظامبخشیی بیه تبلیغیات
دارویی در ایران نیز مهم تلقی شود .ازای رو نویسندگان با روش پژوه کیفی ،روشهای غالب در
دنیا برای تنظیمگری تبلیغات دارویی را توصیف و تبییی میکننید تیا بیه پرسی اصیلی (نقی
دولتها در تنظیمگیری تبلیغیات داروییی) ،پاسیخی مناسیب داده شیود .در واقیع ایی پیژوه ،
پی مطالعه برای ارزیابی نظام تنظیمگری تبلیغات محصوالت سالمت بهویژه دارو در اییران اسیت.
برای رسیدن به پاسخ مقتضی الزم است ابتدا مفاهیم تنظیمگری حقوقی و تنظیمگری در صینعت
دارویی تبیی و ساس انواع روشهیای تبلیغیات داروییی تشیریح شیود و پیس از عبیور از بخی
مقدماتی ،تقسیمبندیهای نظامهای تبلیغات دارویی در دنیا بررسی و تحلیل شود.

مفهوم تنظیمگری
تنظیمگری از جمله مفاهیمی است که باید در خاستگاه زمانی و مکانی تعریف شود و هیر تغیییری
در زمینه موجب دگرگونی مفهومی آن میشود .در خصیوص ماشیی ها نظامبخشیی بیا ارائیۀ ییک
برنامه امکانپذیر است و میتوان نتایج مشخصی را از ماشی خروجی گرفت .در خصوص طبیعیت
نیز نظم طبیعی یا نظم کیهانی حاکم است و نه خورشید به ماه میرسید و نیه شیب از روز پیشیی
میگیرد (یس )40:و گیاهان در شرایط خاصی رشد میکننید و بیارور میشیوند و هی کیدام نظیم
دیگری را بر هم نمیزنند .اما در مورد حیات انسانی موضوع کمی متفاوت است .عوامیل اقتصیادی،
اجتماعی ،سیاسی ،جغرافیایی و حتی روانشناختی سبب میشوند نظم موجود در حییات جمعیی
انسانی دستخوش تغییر شود و رفتارهای جمعی و فردی از جامعهای به جامعۀ دیگر متفاوت باشد،
از همی رو نمیتوان با انجام عمل «الف» دقیقیاً خروجیی «ب» را از جامعیۀ انسیانی متوقیع بیود،
بهویژه آنکه در اجتماع انسانی ایدئولوژیها و تفکر غالب بر جامعیه شیکل تنظیمگیری را دگرگیون
کرده و تنوعی از خروجیها را میسازد (یاوری .)633 :1393 ،به هر حیال ،در تعرییف تنظیمگیری
در جوامع انسانی ،با هر انگیزهای ،میتوان گفت یعنی محیدودیتهایی کیه دولتهیا ،ییا نهادهیای
تنظیمگر ،به پشتوانۀ ضمانتاجرا و تنبیهات از پی تعیی شده بیر ترجیحیات افیراد و تصیمیمات
سازمانها وارد میکنند و بر آنها تأثیر میگذارند (ولیزاد.)263 :1398 ،
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به گفتۀ دکتر میریام س  ،استاد دانشگاه اس تی گال سوئیس ،تنظیمگیری نیهتنها حاصیل
کار دولت که حاصل کار جوامع مدنی و مبتنی بر تالشهای اشخاص و کنشگران خصوصی بازار
نیز است و نباید فرض شود که تنظیمگری بهعنوان مجموعهای ایستا از قواعد تغییرناپذیر است،
بلکه اتفاقاً متناسب با زمیان و مکیان مفهیومی پوییا و در تکامیل اسیت (سی  )23 :1397 ،کیه
میتواند منشأ داخلی یا خارجی داشته باشد .ورود تنظیمگری به زندگی انسانی ابتیدا در عرصیۀ
اقتصاد و تنظیم بازار بود و پس از آن به تمام عرصههای زندگی انسانی تعمیم داده شد تا جیایی
که بهعنوان یکی از نظریههای دولت از آن یاد میشود .در حقوق عمیومی تأسییس تنظیمگیری
تمرکز اقتدار ملی را از دولت گرفته و به مفهوم «حکمرانی» (به معنای نظام توزیع قدرت اعمال
حاکمیت و استفاده از تمام ظرفیتهای اجتماعی جهت پیشبرد امر عمومی) بدل ساخته است.
ازای رو برای ورود به بحث تنظیمگری تبلیغات دارویی ابتدا الزم است با مفهوم تنظیمگیری
در حقوق عمومی بیشتر آشنا شویم و ساس ابزارها و شیوههای تنظیمگری در حوزۀ داروییی را
بررسی کنیم.

 .1تنظیمگری در حقوق عمومی
تنظیمگری در حقوق نخست بهعنوان الگویی برای ادارۀ حوزۀ بازار آزاد تجاری-اقتصادی مطیر
شد ،اما با گسترش و تسری آن به دیگر حوزههای اداره و تنظیم امور عمومی از جمله حوزۀ غذا
و دارو ،حوزۀ هنر و سینما و دیگر اشکال امور عمومی خیار از نهیاد دولیت ،بیه نظرییۀ فراگییر
دولت تبدیل شد .تنظیمگری در حوزۀ حقیوق و بیاأخص حقیوق عمیومی بیه دو دورۀ قیدیم و
جدید تقسیم میشود در دورۀ قدیم دولت با ابزار حقوق موضوعه وظایف و صیالحیتهای خیود
را در ادارۀ امر عمومی ،در موازنۀ بی تأمی امنیت و تأمی حقوق و آزادیهای شیهروندان ،بیه
انجام میرساند .در ای مسیر ،امور را با سازوکارهای سنتی مانند قانونگذاری ،مقررهگذاری ،حل
نزاع و اختالف در دستگاههای قضایی و شبهقضایی و در نهاییت صیدور حکیم در صیورت نقی
قییوانی و مقییررات سییاماندهی میکییرد .امییا تنظیمگییری در دورۀ جدییید ای ی خییط عمییودی و
سلسلهمراتبی در قانونگذاری و مقررهگذاری را برهم ریخته و با ورود بازیگران غیردولتی و قدرت
آنها در تولید حقوق نرم و مقررات مادون ،مرجع تنظیمگری را از نهاد باالدستی دولیت بیه کیل
شبکۀ اجتماعی گسترش داده اسیت (ییاوری .)638 :1393 ،دگرگیونی در مفهیوم تنظیمگیری
حقوقی تحولی در مفهوم حکمرانی نیز ایجاد کرده است .عبور از جایگاه سینتی دولیت ،افیزای
نق نهادهای خصوصی و مدنی در اجرای سیاستهای دولتی ،تغییر توزییع قیدرت عمیودی از
الیههای ملی به الیههای فراملی و بی المللی ،و در کنار آن توزیع قدرت عمومی بهصورت افقیی
در انواع سازمانهای عمیومی و شیبهدولتی میدلی چندالییه و تعیاملی از ادارۀ امیور در جوامیع
امروزی نشان میدهد .ای دگرگونی در کنار تجارب سیاستهای کوچکسازی دولت و گسترش
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خصوصیسازی نهادهای دولتی و شبهدولتی ضرورت وجود نهادهایی بیهمنظور تضیمی محییط
رقابتی و اجراییسازی سیاستهای حاکمیتی در بخی خصوصیی و عمیومی را ثابیت میکنید،
نهادهایی که در ادبیات حقوق عمومی «نهاد تنظیمگر» نامییده میشیود (امامییان و همکیاران،
 .)4 :1397انکارناپذیر است که در حکمرانی نوی دیگر نمیتوان نق دولت را بیه حیاکمیتی و
تصییدیگری تقسیییم کییرد .دولییت در مفهییوم توسییعهیافتهتر دارای چهییار شییأن سیاسییتگذاری،
تسهیلگری ،ارائۀ خدمات و در نهایت تنظیمگری است .حال ای شأن تنظیمگری میتواند مانند
کانون وکال و سازمان نظام پزشکی از حکومت فاصله بگیرد و در بدنۀ حکومت ماننید شیوراهای
فرا قوهای عمل کند.
تأمی منفعت عمومی و رضایتمندی شهروندان در تأمی خییر عمیومی در ابعیاد مختلیف
سیاسی ،اقتصادی و اقتصاد سیاسی و همچنی حوزۀ سالمت ،که از نقاط تالقی مهم شیهروندان
با نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی است ،نیز از منظر ارتقای قابلیت و ظرفییت حکمرانیی در
شبکۀ اجتماعی و ناتوانی نظام قضایی در رسیدگی به تخلفات ،موجب شده اسیت نظرییهپردازان
دولت به ای سمت میل کنند که وجود نهادهای تنظیمگر برای حکمرانی نوی ضیروری اسیت.
نهاد تنظیمگر نهادی است که مقرره تصویب میکند ،آن را اجرا میکند و بر اجیرای آن نظیارت
دارد و در صورت لزوم مجازات میکند تا خیر عمومی تضمی شود .ازایی رو نظیام تنظیمگیری
باید بهنحوی طراحی شود که در آن هریک از نهادهای خصوصی براساس انگیزههای شخصی در
چارچوب قواعد اقداماتی را انجام دهند که در نهایت خیر جمعی میسر شود .در اینجیا میتیوان
به نظریۀ «حکومتمندی» فوکو اشاره کرد منظور فوکو از حکومتمند شیدن یعنیی گنجانیدن
خود دولت بهعنوان مجموعهای از ابزارها و شیوهها در داخل برنامیههای وسییعتر حکومیت کیه
دیگر نهادهای عمومی و خصوصی نیز در آن ایفای نق میکنند (کسرایی و همکیاران:1390 ،
 .)7در واقع در دیدگاه پستمدرنها نق مبتنی بر قدرت نهادی دولتها بیه نقی مبتنیی بیر
مشارکت و تعاون با نهادهای جامعۀ میدنی و نهادهیای فراملیی تغیییر میکنید و در پیی ایجیاد
سازش بی منافع عموم و منافع خصوصی است (صدیقی.)32-33 :1395 ،
از نهادهای تنظیمگر در حوزۀ سالمت میتوان به اصناف و انجم های پزشکی ،سازمان غیذا
و دارو ،آژانسهای دارویی ،انجم تولیدکنندگان و واردکنندگان محصوالت پزشکی و داروییی و
بسیاری از نهادها ی دیگر اشاره کرد که از کشوری به کشور دیگیر ،بیا توجیه بیه سیاختار نظیام
سالمت و ایدئولوژی حکومت در آن کشور متفاوت است .هرچند نهادهای تنظیمگیر اختصاصیی
در حوزۀ دارو در نظام بی الملل نداریم ،لیک نهادهایی چون سازمان بهداشت جهانی و سیازمان
تجارت جهانی دستی بر آت دارند.
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 .2تنظیمگری در صنعت دارویی
در طول دهۀ 1950فجایع بسیاری ناشی از اشتباه نظری داروسازان یا اقدام نادرسیت کارکنیان در
کارخانهها اتفاق افتاد که به مرگ بیماران انجامید .پس از ای حوادث نهادهای نظیارتی مقیررات و
دسیتورالعملهای جدیییدی را بیرای بهبییود کیفییت ،ایمنییی و کیارایی محصییوالت ارائیه کردنیید و
سختگیری در مجوز بازاریابی به تولیدات بهتر منجر شد .سازمان غذا و دارو آمریکیا ،ادارۀ سیالمت
کانادا ،آژانس تنظیمگری محصوالت مراقبت سالمت و داروییی بریتانییا و آژانیس داروییی اروپیا از
جمله نهادهای نظارتی مهماند ( )Praneeth, 2016: 1که هر تولیدکننده در سراسر دنیا میتوانید از
نهادهای مذکور تأییدیۀ کیفیت دارو بگیرد .در واقع ،تبلیغات و بازاریابی داروییی ،از وجیوه صینعت
دارویی است و در کنار تولید ،آزمای هیای کلینیکیی ،برچسیبزنی و قیمتگیذاری از شیاخههای
تنظیمگری صنعت دارویی بهشمار میآید .ازای رو بنگاههای دارویی برای ورود به بازار و دسترسیی
به مشتری ضم کسب تأییدیۀ کیفیت ،با قوانی  ،سیاستها ،مقررات بی المللی و شرایط بیازار در
سطح جهانی مواجهاند که باید بر آنها گردن نهند .تنوع اختراعات دارویی و لزوم کارآزمایی بیالینی
برای حفظ سالمت عمومی جامعه دولتها را وادار کرده نظام قانونگیذاری و سیاسیتگذاری پوییایی
داشته باشند و بهطور مداوم توسعۀ محصوالت جدید در سطح جهانی را دنبال کنند .رقابیت امیروز
بی شرکتها تحت تأثیر زمان است .برای دستیابی به مزیت رقابتی ،شرکتها باید در سیریعتری
زمان ممک فرایندهای نظارتی دولت را به بهتری وجه انجام دهند .از آنجا کیه تنظییم مقیررات و
ثبتنام دارو با توسعۀ محصوالت جدید پیوند دارد ،نظام تنظیمگری در هیر کشیوری بیرای امکیان
تجارت محصوالت عنصر تعیی کننده اسیت .روییهها میتواننید بیهطور گسیتردهای بیی کشیورها
متفاوت باشند و نق متخصصان نظارتی و دان فنی نظارتی (آزمای ایمنی و اثربخشیی دارو) از
ابتدای توسعۀ داروسازی و در طول چرخۀ حیات محصول نقی مهمیی را ایفیا میکنید1.ازایی رو
دولتها برای تنظیمگری ای حوزه از شیرکای غیردولتیی و حرفیهای ماننید آژانسهیای داروییی،
انجم داروسازان و انجم تولیدکنندگان کمک میگیرند .علیایحال دولتها تنظیمگری دارویی
و نظارت بر آن را با چنی اهدافی انجام میدهند« :اطمینان از عدم ورود داروی جدید به بازار مگر
آنکه شواهدی مبنی بر اثربخشی آن وجود داشته باشد اطمینان از اینکیه همیۀ داروهیایی کیه در
بازار عرضه میشوند ،ایمنی قابل قبیول و کیفییت قابیل اتکیا دارنید اطمینیان از اینکیه پزشیکان
بهسرعت از ارزش داروهای جدید و استفادۀ صیحیح از آنهیا آگیاهی مییابنید اطمینیان از اینکیه
تولیدکنندگان صداقت در تبلیغ دارند تا تصمیمات پزشکان در تجویز دارو منطقی باشد اطمینیان
از اینکه بهای پرداختی بابت دارو معقول و موجه است» (آبل اسمیت.)124-125 :1389 ،
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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دولتها برای نیل به اهداف مذکور سازوکارهایی را بیهکار بسیتند کیه هیم بتواننید کرامیت
انسانی و حق دسترسی بیه دارو را بیرای شیهروندان خیود تیأمی کننید و هیم تولیدکننیدگان،
واردکنندگان و توزیعکنندگان دارو سیودی معقیول بیرای ادامیۀ کیار بهدسیت آورنید .در کنیار
دولتها ،در نظام بی المللی نهادهای متفاوتی در پی استانداردسازی صنعت داروییاند و توأمیان
هم مسیر پیشرفتهای دارویی را تسیهیل میکننید و هیم بیا چارچوبهیای اخالقیی و انسیانی
مراقبت میکنند تیا انسیان بیه ابیزاری تجیاری تبیدیل نشیود .سیازمان ملیل متحید از طرییق
کنوانسیونهای مبارزه با مخدرها و داروهای روانگردان ،بهطور خیاص کنوانسییون واحید میواد
مخدر ( )1961و کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان ( )1971بر تولید و مصیرف قیانونی ایی
مواد در زمینۀ علمی و پزشکی نظارت دارد .به موجیب میادۀ  10کنوانسییون 1971کشیورهای
عضو باید تبلیغ داروهای حاوی مواد روانگردان بیه عمیوم را ممنیوع کننید1.هییأت بی المللیی
کنترل مواد مخدر2بر اقدامات کشورهای عضو کنوانسیونهای میذکور نظیارت دارد تیا از عرضیۀ
کافی مواد مخدر برای مصیارف علمیی و پزشیکی و همچنیی عیدم انحیراف از مجیاری قیانونی
اطمینان حاصل کند (قهرمانی افشار و علیزاده قلیلو.)133 :1394 ،
سازمان بهداشت جهانی ،حوزۀ تنظیمگری دارو را از دو حیث پشیتیبانی میکنید از طرفیی
هنجارها ،استانداردها و دستورالعملهای شناختهشدۀ بی المللیی را توسیعه میدهید و از سیوی
دیگر با ارائۀ راهنمایی ،کمکهای فنی و آموزش ،کشورها را در اجرای دستورالعملهای جهیانی
توانمند میسازد .به همی منظور از سال1980تاکنون کنفرانس بی المللی مقامات تنظیمگیری
دارویی3یک سیال در مییان برگیزار شیده و در میورد مسیائلی همچیون کیفییت دارو ،داروهیای
گیاهی ،اصال مقررات ،تنظیم آزمای های بالینی ،ایمنی دارو ،فناوریهای جدید و تجارت دارو
پیشنهادهایی ارائه شده است .پیرو دستورالعمل تبلیغ و فروش دارو ( )1956سیازمان بهداشیت
جهانی مقرره ای راهنما منتشر کرد در ای سند استانداردهای تبلیغ دارو به عموم تعیی شیده
است« :تبلیغات باید حاوی اطالعات قابل اعتماد ،دقیق ،حقیقی ،آموزنده ،منصفانه ،عینی ،بدون
ابهام ،متعادل و بهروز باشد .تبلیغات نباید اطالعات غلط یا غیرقابل تصیوری ارائیه دهید کیه بیه
استفادۀ پزشکی توجیهنشیدنی ییا ایجیاد خطرهیای غیرضیروری منجیر شیود .مهیم اسیت کیه
تبلیغکنندگان از اعتماد مخاطب و عدم دان در بی مردم سوءاستفاده نکنند .تبلیغات نباید به
خود-تشخیصی یا درمان نامناسب بیماریهای جدی منجر شود» (.)WHO/MBA, 2015: 8
سازمان تجارت جهانی با موافقتنامۀ تریاس تحولی در صنعت دارویی ایجاد کیرد .پیی از
تصویب موافقتنامۀ تریاس در خصوص جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکیری ،کشیورهای در
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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حال توسعه ،محصوالت داروییی را از شیمول قیوانی ملیی حیق اختیراع اسیتننا کیرده بودنید.
موافقتنامۀ تریاس حق اختراع را بر تمامی محصوالت دان محور تعمییم داد و ای گونیه نظیام
حقوقی اختراعات به سمت منفعت افزون برای کشورهای پیشرفته و فقر و بیماری بیشتر بیرای
کشورهای در حال توسعه میل کرد .بهنظر میآید ای گونه حمایت از اختراعات داروییی بیا حیق
سالمت مردم در تعارض است و فرصتی به صاحبان آن میدهد که در بیازار داروییی دسیت بیه
سوءاستفاده از حق بزنند (صادقی .)194 :1388 ،به همی سبب سازمان تجارت جهانی در سال
 2001اعالمیهای در خصوص ترپیس و بهداشت عمومی صادر کرد و به کشیورهای بیا کمتیری
درجۀ توسعهیافتگی عضو سازمان تجارت جهانی اجازه داد تیا سیال  2016حمیایتی از ابیداعات
دارویی بهعمل نیاورند1.هرچند بعید اسیت کیه بیهدلیل نداشیت ظرفیتهیای سیرمایهگذاری و
ضعف زیرساختها از ای فرصت بهرهای برده باشند (برهانی و ابوذری.)16 :1396 ،
در کنار دو بعید ملیی و بی المللیی تنظیمگیری صینعت داروییی ،میتیوان بیه شیرکتهای
مشاورهای چنیدملیتی اشیاره کیرد کیه بیا جمیعآوری قیوانی و مقیررات ملیی و بی المللیی و
دستورالعملهای الزم بیه شیرکتهای داروییی در خصیوص ثبیت دارو و بازارییابی آن در نقیاط
مختلف جهان مشورت میدهند.

روشهای تنظیمگری در تبلیغات دارویی
ویژگیهای دارو سبب شده در مقایسه با دیگر کاالهای سالمت جایگیاه منحصیربهفردی داشیته
باشد .از هزینههای باالی کشف فرمول و سازوکار ثبت اختراع و تولید آن گرفته تا هدف درمانی
و ارتباط بی میزان دسترسی به دارو در هر جامعه با حق برخورداری از سالمت افیراد ،مسیائلی
است که اهمیت به ای کاالی سالمت را برای دولتها برجسته میکند.
دارو خود به دو دستۀ کلیی داروهیای تجیویزی و داروهیای غیرتجیویزی تقسییم میشیود
همانطورکه در سطور آتی آمده است ،همی طبقهبندی بر نوع تبلیغات نیز اثر بسزایی دارد .در
کنار تقسیم بندی دارو ،تبلیغات دارویی خود به دو دسته تبلیغات عمیومی و تبلیغیات حرفیهای
تقسیم میشود .تبلیغات به عموم ابزارهای مختلفی دارد و تبلیغ تصیویری و مکتیوب هیر کیدام
الزامات خاصی را میطلبد .تبلیغ به عموم در روش نیز سه شکل متفاوت دارد که بازاریابها بیه
فراخور زمان و مقررات از آنها بهره میبرند .حتی میتوان تبلیغات داروییی را بیه اعتبیار مرجیع
صدور مجوز و نق دولت تقسیم کرد .گاهی نهادهای دولتی در شأن تنظیمگری مرجیع صیدور
مجوزند و گاهی نهادهای خصوصی مانند انجم تولیدکنندگان دارو مجیوز صیادر میکننید .در
ای قسمت تالش شده است به قدر عافیت زوایای ای کالف سردرگم توصیف شود.
1. WTO, Declaration on the trips agreement and public health, 14 November 2001,WT/MIN(01)/DEC/2, NO.7.
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 .1مفهوم تبلیغات در زمینۀ دارو
تبلیغات دارو صرفاً به معنای استفاده از رسانههای صوتی و تصویری اعم از تلویزیون ،تارنماهیا و
شبکههای اجتماعی و حتی رسانههای مکتوب مانند روزنامه ،نشریات و پوسترها نیسیت .تبلییغ
یک دارو مجموعه عملیاتی است که از زمیان کشیف و اختیراع فرمیول و اخبیار آن تیا خریید و
مصرف ،مشتری را به تهییۀ دارو تشیویق و ترغییب میکنید .در ایی زنجییره عناصیر زییادی را
میتوان نام برد که موجب ترجیح مشتری در خرید دارو میشود .نام شیرکتهای دان بنییان و
حتی کشور محل ثبت ،نام تجاری کارخانههای تولیدکننیده ،تیزرهیای تبلیغیاتی در رسیانههای
صوتی-تصویری و رسانههای مکتوب ،بازاریابی در مطیب پزشیکان و توصییۀ پزشیک بیه بیمیار،
نوشت نامهای تجاری دارو در نسخهها بهجای نامهای عمومی ،توصیۀ کارکنان ناوگان سیالمت،
مطالب در شده روی بستهبندی و بروشور دارو و البته بازاریابی خود داروخانهها هنگیام فیروش
دارو در ای زنجیره قرار دارند .اهمیت موضوع بهحدی است که در اتحادیۀ اروپا که زبیان معییار
برای فروش عرضۀ محصوالت دارویی هر بیستوچهار زبان کشیورهای عضیو اسیت ،درخواسیت
صدور مجوز داروی ضدپوکی یک شرکت آمریکایی در اروپا رد شید ،زییرا عالمیت استفادهشیده
تداعیکنندۀ کلمۀ نیرو و استقامت در زبان ایتالیایی و اساانیایی بود .ازایی رو چیون نشیان دارو
شکل تبلیغاتی داشت ،مجوز ثبت صادر نشد (عرفانمن و همکاران .)134 :1395 ،جیدیتری
و خطرناکتری پیامد تبلیغات تا جایی است که تبلیغات فروش به مصرف بی از حد داروها یا
داروهایی قوی تر از آنچه برای درمان یک بیماری خیاص توجییه دارد ،منجیر میشیود .چنانکیه
مطالعۀ آمریکایی نشان داده اسیت کیه درصیدی از بیمیاران بسیتری در بیمارسیتان مبیتال بیه
بیماریهای ناشی از مصرف دارو بودند (آبل اسمیت .)115 :1389 ،بهطور کلی در دنییا هیزی ،
تبلیغات دارویی ،بی از هزینهای است که صرف مرحلۀ تحقیقیات آن میشیود .در واقیع آنچیه
تبلیغات دارو را از سایر تبلیغات محصوالت سالمت متمیایز میکنید ،تفیاوت در ماهییت تبلییغ
است .اساساً تبلیغات تجاری برای ایجاد روحیۀ مصیرف در مخاطیب تولیید میشیود ،در مقابیل
تبلیغات دارو نباید در مردم میل و خواستی برای خرید ایجاد کند ،بلکه صرفاً آگاهی میدهد که
چه زمانی به آن دارو نیاز دارند.

 .2تنظیمگری تبلیغات دارویی به اعتبار مخاطب
تبلیغات دارویی به اعتبار مخاطب به دو دسته تقسیم میشود دسیتۀ اول محیطهیای حرفیهای
است که مخاطب تبلیغات دانشمندان ،پزشکان ،داروسازان و در صیورت لیزوم کارکنیان ناوگیان
سالمت هستند و دستۀ دوم تبلیغ مستقیم به مصرفکننده یا تبلیغ عمومی است .همانطورکیه
گفته شد ،داروها به دو دستۀ کلی تجیویزی و غیرتجیویزی تقسییم میشیوند .تبلییغ داروهیای
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تجویزی به عموم در همۀ کشورها بهجز ایاالت متحده و نیوزلند ممنوع است .در نیوزلند قیانون
شرایطی را برای تبلیغ داروهای تجویزی قرار داده است از جمله ذکر عبارت «داروی تجویزی»
یا مشابه آن ،نام و مشخصات مواد فعال ،شرحی از هیدف اسیتفاده از دارو ،شیرحی از عیوارض و
مزایا ،اعالم آنکه از کجا و چگونه میتوان اطالعات بیشتری از عوارض و مزایا دریافت کرد و نیام
و مشخصات شرکتی که از طرف آن تبلیغات منتشر شده است (.)medsafe, 2019: 5
در خصوص داروهای تجویزی کشورها رویکردهای سختگیرانه دارنید .بیه موجیب میادۀ 88
دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا در خصوص محصوالت پزشکی تجویزی برای مصرف انسان،
بهجز ممنوعیت تبلیغ عمومی داروهای تجویزی ،تبلیغ تمیامی داروهیای حیاوی هیر نیوع میادۀ
روانگردان و مخدر تعریفشده در کنوانسیونهای 1967و 1971سازمان ملل نیز ممنوع اسیت.
در بریتانیا شرکتهای تولیدکنندۀ دارو نباید در وبسایت خود که در دسترس عموم اسیت ،بیه
داروهای تجویزی اشاره کنند1.در برزیل به موجب قانون رگوالتیوری تبلیغیات داروییی (مصیوب
 )1996تبلیغ داروهیای غیرتجیویزی در رسیانهها آزاد بیود .در سیال  2008قیانون رگوالتیوری
تبلیغات و رویههای ترویجی داروهای تجویزی و غیرتجیویزی ،در خصیوص نیوع دارو ،کلمیات و
تصاویر بهکاررفته در تبلیغ داروهای غیرتجویزی به عموم مردم محدودیتهایی ایجاد کرد حتی
در وبسایتهای تولیدکنندگان دارو نیز باید سامانهای برای ورود پزشکان و متخصصان در نظیر
گرفته شود تا با ورود به سامانه بتوانند اطالعات الزم در خصوص داروهای تجیویزی را بهدسیت
آورند (.)Luis Vianna et al., 2018: para24
عالوهبر اختالف دولتها در مقررهگذاری ،روشهای سهگانۀ تبلیغات دارویی بر ای پریشیانی
میافزاید و کسب جمعیت را دشوارتر میسازد .روشهای تبلیغات دارویی بهصورت مسیتقیم بیه
مصرفکننده2سه مدل اسیت میدل اول ،معمیولتری روش تبلییغ داروییی ،آگهیی دعیوت بیه
محصول 3است که کیاال نشیان داده شیده و میدعی اثربخشیی و ایمنیی اسیت .نیوع دوم آگهیی
یادآوری4شامل نام محصول و اطالعاتی در خصوص قدرت و دوز دارو و احتماالً قیمت آن اسیت،
ولی هی ادعایی در خصوص اثربخشی آن ندارد بیشیتر بیهمنظور معرفیی ییک برنید در تولیید
داروی خاص است و بیننده را تشویق میکند در مورد محصول از پزشک یا منیابع دیگیر سی ال
کند .طبق مقررات سازمان غذا و داروی کانادا ،تبلیغات داروهای تجویزی به عموم ممنوع است،
اما با تفسیر قانون ای راه گریز فراهم شیده کیه داروهیای تجیویزی را بهصیورت ییادآور تبلییغ
میکنند5.مدل سوم ،که ممک است بیننده متوجه هدف تبلیغاتی آن نشود ،آگهیی یاریرسیان1
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
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است در واقع اطالعات و آگاهی در مورد یک وضعیت پزشکی ارائه میدهد .در ای میدل هیی
کاالی خاصی نمای داده نمیشود و مخاطب را راهنمیایی میکنید بیرای اطالعیات بیشیتر بیا
پزشک خود در خصوص ای وضعیت پزشکی صحبت کند یا از وبسایت و شماره تلف منیدر
در آگهی استفاده کند ( .)C.Ventola.C, 2011: 669ای نوع آگهی اغلب بیرای بازارییابی اولییه
برای ورود داروی جدید پخ میشود .گاهی بنگاههای دارویی از دو نوع آخیر بیهطور همزمیان
استفاده میکنند تا بیننده خود بیی وضیعیت پزشیکی خیاص و داروی تبلیغشیده ارتبیاطی را
استنباط کند .دولتها میتواننید در مقررهگیذاری نیوع تبلییغ داروییی را نییز مشیخص کننید،
همانطورکه آمریکا تبلیغ نوع اول را شناسایی کرده است و طبق آیی نامۀ سازمان غذا در تبلیغ
داروهای تجویزی باید مزایا و معایب دارو در یک موازنۀ عادالنه گفته شیود ( Donohue, 2006:
 .) 671در آمریکا طرفداران تبلیغ عمومی معتقدند که آگاهی و اطالعات بیمیاران از ایی طرییق
افزای مییابد ،ولی در مقابل منتقدان میگویند آمیاری گیزارش نشیده کیه ایی تبلیغیات بیر
مراقبتهای بهداشتی مردم تأثیری داشتهاند .منتقدان بر ای باورنید کیه بنگاههیای داروییی بیا
تبلیغ داروهای تجویزی در آمریکا بیمار را به مصرفکننده تبدیل کردهاند یعنی اگیر در حقیوق
مصرفکنندگان ارائۀ اطالعات ب ه مشیتری بیرای تیراز کیردن زمیی بیازی بیی فروشیندگان و
خریداران است ،در حقوق بیماران هدف برابری در دان پزشکی بیی بیمیار و پزشیک نیسیت،
بلکه پزشک متعهد است تا باالتری منفعت بیمیار خیود را در نظیر بگییرد ( Donohue, 2006:
 .)677گویی تبلیغات داروهای تجویزی مسئولیت تصمیمگیری در امیر درمیانی را بیی بیمیار و
پزشک تقسیم کرده است.
طرفداران تبلیغات مستقیم به مصرفکننده در دنیا معتقدند که از مزایای تبلیغات داروهیای
بدون نسخه تشویق مردم به شعار «خودمراقبتی» است ،با خودمراقبتی هزینۀ درمیان (بیه نفیع
بنگاههای بیمه) کاه مییابد ،سفرهای درونشهری کم شده و وقت پزشکان نیز برای بیمیاری
کوچک و کماهمیت گرفته نمی شود که ای موضوع در کشورهای در حال توسعه که بیا کمبیود
امکانات مواجهاند ،بسیار روا دارد ،گفته شده است در شهر پنجیاب هندوسیتان تیا  73درصید
مردم ،حتی قشر تحصیلکرده ،بیه روشهیای خیودمراقبتی بیه سیالمت خیود کمیک میکننید
( .)Bennadi, 2014: 20هرچند شواهد نشان میدهد همی روشهیای خیودمراقبتی گیاهی بیه
بیماریهای بزرگتر منجر میشود.
فارغ از داروهای بدون نسخه که با توجه به مقررات هر کشیوری آزاد ییا بیا محیدودیتهایی
همراه است ،بازاریابی دارو در محیطهای علمی و در بی پزشکان برای بنگاههای دارویی بسییار
حائز اهمیت است .تبلیغات در مجلههای تخصصی که بی پزشکان و کارکنان خیدمات سیالمت
1. help-seeking ad
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منتشر میشود ،کنگرههای علمی یا همای های رونمایی از دارو که بعضاً با هیدایا و هزینیههای
رفتوآمد سعی در جلب مخاطبان خیود دارنید ،از نمونیههای تبلیغیات داروییی در محیطهیای
حرفهای است .مجالت پزشکی وظیفه دارند از اسیتانداردهای سیختگیرانۀ علمیی و گزارشیگری
حمایت کنند ،الزم است به دادههای آزمایشی آماده دسترسی داشیته باشیند و از ابعیاد تجیاری
تحقیق اطمینان حاصل کنند تا بهدقت در معرض دید خوانندگان خود قرار دهند .عیدم تحقیق
ای مسئولیتها تهدید پایدار برای تمامیت ادبیات زیستپزشکی است .اما سود ناشی از تجیارت
دارو سبب شده است آزمای های دارویی منتشرشده در نشیریات نییز بیا هیدف بازارییابی دارو
هدایت شوند (.)Matheson, 2017: 1
موضوع بازاریابی در بی پزشکان بهحدی اهمیتی دارد کیه بیی سیالهای 1996تیا 2005
تعداد نمایندگان فیروش در اییاالت متحیده تقریبیاً دو برابیر شید ،درحالیکیه تعیداد پزشیکان
متخصص فقط  26درصد افزای داشت .در نظرسینجی از پزشیکان بریتانییا ،پاسیخ دادنید کیه
بهطور متوسط چهار بازدید در ماه و پنج نامۀ تبلیغی در هفته دریافت میکننید PWC, 2020:
) .)3آگهیهای تبلیغاتی در نشریات و مجالت پزشکی در چنیان مقییاس وسییعیاند کیه منبیع
درآمد اصلی نشریات محسوب میشوند به همی سبب بنگاههای بزرگ دارویی از نشریاتی کیه
رایگان بی پزشکان توزیع میشوند ،حمایت میکنند .بهعلت وابستگی نشریات علمی و پزشیکی
به تبلیغات ،در موازنۀ منفعت و ضرر ،نمیتوان تبلیغات دارویی در نشریات را ممنوع اعالم کیرد،
ولی مقررهگذاری در خصوص ممنوعییت مالقیات نماینیدگیهای فیروش و بازارییاب بنگاههیای
دارویی با پزشکان میتواند گام منبتی باشد .در تبلیغات مکتوب نیز اگر ذکر قیمت دارو الزامیی
شود ،در میورد داروهیای غیرانحصیاری بیازار رقابیت شیکل میگییرد و پزشیکان نییز از هزینیۀ
نسخهنویسی خود مطلع میشوند و در صورت لزوم میتوانند بیمار را بهتر راهنمایی کنند (آبیل
اسمیت.)129 :1389 ،
1
در کانادا هیأت مشورتی تبلیغات دارویی ،نهادی غیردولتی ،مسئولیت تنظیمگیری تبلیغیات
دارویی در ژورنالهای حرفهای را بر عهیده دارد .طبیق مقیررات ایی نهیاد ،ادعیای پزشیکی در
تبلیغات باید توسط داوران هیأت کانادایی که متخصصان دانشیگاهیاند ،ارزییابی شیود و منیابع
پشتیبانی تحقیقات دارو بایید در دسیترس داوران باشید ( .(Chepesiuk,2005: 238ای گونیه از
امکان تبلیغ ادعای ناصحیح جلوگیری بهعمل میآید و پزشیکان در انتخیاب دارو دچیار اشیتباه
نمیشوند .انجم صنعت دارویی بریتانیا2که متشکل از بنگاههیای داروییی بریتانیاسیت ،بیهطور
مستقل در خصوص تجویز داروهای تجویزی مقررهگذاری میکند که باید ای مقررات مطابق بیا
قوانی بریتانیا و اتحادیۀ اروپا باشد .ای انجم به نمایندگان فروش در خصیوص بازارییابی دارو
)1. the Pharmaceutical Advertising Advisory Board (PAAB
2. Association of the British Pharmaceutical Industry
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در محیطهای حرفهای آموزش میدهند تا اطالعات دقییق و کیاملی از محصیول ارائیه کننید و
محصول را برای معاینه در اختیار پزشکان قرار دهند (.)MHRA, 2019: 38

 .3تنظیمگری تبلیغات دارویی به اعتبار صدور مجوز
دولتها قوانی و مقررات مختلفی در حوزۀ تبلیغات دارویی دارند .درحالیکه در آمریکا تبلیغات
تمامی دا روها به مخاطب آزاد است و در صورت تخلف تبلیغاتی با آنها برخورد میشود .در ایران
اساساً تبلیغات دارویی به عموم ممنوع بوده و تبلیغ در محیطهای حرفهای نیز بیا صیدور مجیوز
قبلی از سازمان نظام پزشکی امکانپیذیر اسیت .در دسیتهبندی کلیی میتیوان گفیت تبلیغیات
دارویی به اعتبار مجوز به دو دسته «پیشاانتشیار» و «پساانتشیار» تقسییم میشیود .پیچییدگی
موضوع اینجاست که درون ای تقسیمبندی نیز تقسیمبندی دیگری به اعتبار نهاد صدور مجیوز
وجود دارد که در برخی کشورها تنظیمگرهای غیردولتی مانند انجم صنعت دارویی در بریتانیا
صالح به صدور مجوز ،در محیطهای حرفهای است و در کشورهای دیگری مانند چی نهادهیای
دولتی باید مجوز صادر کنند .عالوهبر ای موارد مقام ناظر و مرجع صیالح شیکایت نییز متفیاوت
است .حتی نوع صدور مجوز (پیشینی یا پسینی) براساس نوع دارو (تجویزی یا غیرتجیویزی) از
کشوری به کشور دیگر متغیر است .برای منال در قبیرس بیا و جیود ممنوعییت تبلییغ عمیومی
داروهای تجویزی ،مطابق قانون سموم1برخی از ای داروها با مجیوز قبلیی از وزییر بهداشیت بیه
عموم تبلیغ میشود (.)Wondemagegnehu & Ratanawijitrasin, 2002: 100
در بریتانیا از سال  2003نهادی دولتی با نام آژانس تنظیمگری محصوالت مراقبت سیالمت
و داروها2امر نظارت بر تبلیغات داروییی را بیر عهیده دارد .ایی آژانیس بیازوی وزارت بهداشیت
بریتانیا بهمنظور حفاظت از سالمت عمومی جامعیه بیا تیرویج داروهیای ایمی عمیل میکنید و
صالحیت مقررهگذاری دارد .صدور مجوز تمامی داروهای مصیرفی انسیان ،از ثبتنیام داروهیای
گیاهی و هومیوپاتی گرفته تا مجوز بازاریابی برای جدیدتری محصوالت دارویی پیشرفته با ایی
آژانس است .همچنی با آژانس داروییی اروپیایی بیرای صیدور مجیوز داروهیا در اتحادییۀ اروپیا
همکاری میکند ( .)MHRA, 2019: 9انجم اختصاصیی بریتانییای کبییر3بزرگتیری اتحادییۀ
صنفی-تجاری و نهادی تنظیمگر در صنعت داروهای غیرتجویزی است .ای انجم بیا مشیورت
آژانس تنظیمگر دارویی و سازمان تنظیم مقررات رسانهای بریتانییا و دیگیر مسیئوالن تبلیغیات
رادیویی و تلویزیونی استانداردهای تبلیغات دارویی به عموم را تعیی میکند ( MHRA, 2019:
 .)55-56در کنار ای نهادهای تنظیمی تخصصی در زمینیۀ دارو ،انجمی تولیدکننیدگان غیذای
1. the Poisons Law
2. Medicines And Healthcare Products Regulatory Agency
3. Proprietary Association of Great Britain

 14فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

سالم ،سازمان تنظیم مقررات رسانهای و ادارۀ اسیتاندارد تبلیغیات نییز بیرای سامانبخشیی بیه
تبلیغات دارویی مداخالتی دارند.
بازاریابی و توزیع دارو در ایاالت متحده بهواسطۀ دو قانون کلیی تنظییم میشیود :مجموعیه
قوانی فدرال مواد غذایی ،دارویی و آرایشی ایاالت متحده ( )1938و قیانون بازارییابی داروهیای
تجویزی ( )1987و براساس ای قوانی بهطور کلی تبلیغات دارویی در آمریکا آزاد اسیت و نییاز
به کسب مجوز ندارد .سازمان غذا و دارو و کمیسیون تجارت فدرال پس از پخ آگهی به عموم
کار خود را آغاز میکنند که آیا آگهی مطابق با قوانی و مقررات است یا خیر .ولی بهطور عرفیی
تولیدکنندگان برای حفظ بازار خود و پیشگیری از شکایات از قوانی و مقررات پیروی میکننید
و حتی از نهادهای ناظر مشورت میگیرند .گویی رقابت در بازار نوعی ابزار بازدارنده برای پیروی
از مقررات است .در آمریکا حتی در خصوص داروهایی که مصرف آنها خطرهای جیدی بیههمراه
دارد ،نظام پیشاانتشار حاکم نیسیت و قیانون فیدرال اجیازۀ منیع تبلیغیات چنیی داروهیایی را
نمیدهد .فقط داروهای با عوارض جدی نمیتوانند بهصورت تبلییغ ییادآوری بیه مخاطیب ارائیه
شوند1و نوع آگهی دعوت به محصیول بهسیبب بییان عیوارض دارو بیرای ایی دسیته از داروهیا
مناسب تر است .در آمریکا مقیررات در خصیوص تبلیغیات بیه عمیوم و تبلیغیات در محیطهیای
حرفهای مشابه هم هستند ،با ای تفاوت که زبان استفاده در تبلیغات مستقیم بیه مصیرفکننده
باید ساده و قابل فهم باشد .از سال  2018نیز ذکر قیمت در تبلیغیات الزامیی شید2.در خصیوص
داروهای بدون نسخه امر تنظیمگری تبلیغات بر عهدۀ کمیسیون تجیارت فیدرال ( )FTCاسیت.
ای کمیسیون آژانسی مستقل از دولت در سال  1914با هدف حمایت از مصرفکننده تأسییس
کرد .با اینکه سازمان غذا و دارو خود مسئولیت برچسبزنی داروهای بیدون نسیخه را بیر عهیده
دارد ،ولی بر تبلیغات آن نظارت ندارد .ازای رو نظامهای تنظیمگری در حیوزۀ تبلیغیات داروییی
می تواند مبتنی بر صدور مجوز یا عدم صدور مجوز باشد و ای سازوکار و رویۀ هر کشوری اسیت
که تعیی میکند مرجع صالح صدور مجوز دولتی یا غیردولتی باشد .در نمونۀ چی که کشوری
پهناور با جمعیت باال و تولیدات فراوان است ،قانونی دارد مبنیی بیر اینکیه شیرکتهای داروییی
برای تبلیغ داروهای بدون نسخه باید از ادارۀ دولتی تنظیم دارو واقع در استانی کیه شیرکت در
آنجا ثبت شده است ،مجوز بگیرند3.پس نظام دولتیی صیدور مجیوز حتیی میتوانید مرکیزی ییا
محلی باشد .بهنظر میآید ای نوع تنظیمگری برای کشیوری بیا ویژگیهیای چیی قابیل قبیول
است ،ولی بیشک الگوی مناسبی برای کشورهای کوچک نیست.
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-advertisingquestions-and-answers
2. ICLG website, USA: Pharmaceutical Advertising 2019,available in: https://iclg.com/practiceareas/pharmaceutical-advertising-laws-and-regulations/usa
3. https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/pharmaceutical-advertising-2019/china
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 .4تنظیمگری تبلیغات دارویی به اعتبار نقش دولت
با توجه به تقسیمبندیهای گفتهشده ،با روش استقرایی میتوان نق دولیت را در تنظیمگیری
تبلیغات دارویی تبیی کرد .در کشورهایی که ادارۀ توزیع و تبلیغ دارو بهتنهایی بر عهدۀ دولیت
است و دولت مرجع صدور مجوز تبلیغات ،نظارت بر آن و رسییدگی بیه شیکایات اسیت ،اعیم از
تبلیغات عمومی و حرفیهای ،نظیام تنظیمگیری دولتیی حیاکم اسیت .در دولتهیایی کیه تفکیر
حمایتگرایی (والدساالری) غالب است ،دولت سعی میکند با اجبار حکیومتی ،از ورود ضیرر بیه
شهروندان جلوگیری کند (بیکس )179 :1389 ،و بهنوعی با تولیت صنعت دارو ،سالمت عمومی
جامعه را حفظ میکند .قبرس ،تونس ،مالزی و ونزوئال با ایی روش تبلیغیات داروییی در کشیور
خود را سامان میدهند .البته در چنیی کشیورهایی نییز گروههیای تجیاری داروییی دسیت بیه
مقررهگذاریهای صنفی میزنند که بهنوعی نظیام خیودتنظیمی در بیی خیود حیاکم کردهانید
( .)Ratanawijitrasin, Wondemagegnehu, 2002: 103ایران از نمونههای تنظیمگیری دولتیی
است .به موجب بند «ب» مادۀ  3قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی نظیام جمهیوری اسیالمی
ایران (مصوب  )1383تنظیم دستورالعملهای تبلیغاتی و آگهیهیای داروییی بیه ایی سیازمان
واگذار شده است .شایان ذکر است که سازمان نظام پزشیکی بیه لحیاظ حقیوقی جیزء اشیخاص
حقوقی حقوق عمومی است که قانونگذار برای تنظیم امور حرفهای و صنفی بیه آنهیا اختییارات
قدرت عمومی بخشیده است .همچنی بنابر مصیوبۀ تشیکیل سیازمان غیذا و دارو ،زیرمجموعیۀ
معاونت غذا و دارو وزارت بهداشیت ،در شیورای عیالی اداری در سیال  1389نظیارت بیر بیازار،
اطالعرسانی و تبلیغات مواد و فراوردههای دارویی تحت نظارت ای سازمان قرار دارد .در مادۀ 7
دستورالعمل نحوۀ اطالعرسانی ،تبلیغ و آگهیهای دارویی ،مواد خوراکی ،آشیامیدنی ،آرایشیی و
بهداشتی و امور پزشکی مصوب شورای عالی نظام پزشکی در سال  ،1397تبلیغیات داروییی بیه
عموم مردم جز در موارد خاص به صالحدید کمیتههای علمی سازمان ،ممنیوع اسیت .از سیوی
دیگر ،در سال  1394وزیر بهداشت با ابالغ آیی نامهای به سازمان غذا و دارو با عنوان «آیی نامۀ
اجرایی نحوۀ معرفی ،ارائۀ اطالعات علمی داروها و مواد بیولوژیک» معرفی مسیتقیم داروهیا بیه
مردم به هر روش از جمله از طریق رسانههای عمومی را ممنوع اعالم کرده است .جالیب توجیه
اینکه در ای آیی نامه بهجای واژۀ «تبلیغات» از واژۀ جایگزی «معرفی» به معنای «سازماندهی
و انجام هر گونه فعالیت م سسۀ دارویی برای ترغیب شاغالن حرف پزشکی بیه تجیویز ،توصییه،
تهیه و مصرف فراوردههای دارویی از طریق فعالیتهای مختلیف بازارییابی» اسیتفاده کیرده کیه
شامل داروهایی فهرستشده در لیست داروهای ایران با تأییدیۀ سازمان غذا و داروست .ازایی رو
دولت متولی اصلی تنظیمگری تبلیغات دارویی در ایران است .کوبا ،کشیوری کیه بیی از نییم
سده تحت تأثیر تحریمهای اقتصادی آمریکاست ،در شیکلی دیگیر ،تبلیغیات داروییی حتیی در
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محیطهای حرفهای را ممنیوع کیرده و توزییع دارو براسیاس ییک نظیام مرکیزی دولتیی اسیت
(.)Ratanawijitrasin, Wondemagegnehu, 2002: 100
در خصوص ایاالت متحده گفته شد که تبلیغات دارویی بدون مجوز آزاد است ،ولی در بحث
نظارت بر تطابق تبلیغات با قانون برحسب نوع دارو نوعی تقسیم کیار بیی سیازمان غیذا و دارو،
نهاد دولتی و کمیسیون تجارت فدرال ،نهاد غیردولتی وجود دارد .در هلند نییز هییأت بازرسیی
تبلیغات عمومی داروها متشکل از نمایندگان دولت ،صنعت داروسیازی ،متخصصیان بهداشیت و
مصرفکنندگان وظیفۀ نظام بخشی به تبلیغات دارویی در کشور را بر عهده دارد .به ای مدل که
بخ های مختلف جامعه در کنار دولت تنظیمگری میکنند ،نظیام تنظیمگیری مشیترک (Co-
 )regulationگفته میشود (.)Ratanawijitrasin, Wondemagegnehu, 2002: 103
استرالیا در درجۀ اول به نظام خودتنظیمی در صنعت دارویی متکی اسیت ،ولیی در نهاییت
دولت ملی وظیفۀ حفاظت از قانون را دارد .ادارۀ کاالهای درمانی زیرمجموعیۀ وزارت بهداشیت،
قوانی دارویی کشور و کدهای رفتاری بیرای توزییع و فیروش دارو را تنظییم میکنید .امیا ایی
کدهای رفتاری داروهای غیرتجویزی را پوش نمیدهد .نظام تنظیمگری داروهای غیرتجیویزی
در استرالیا توسط شورای کد تبلیغاتی کاالهای درمانی ،صنعت خود-درمانی استرالیا ) (ASMIو
شورای بهداشت و درمان تکمیلی بهصورت تنظیمگیری مشیترک بیا ادارۀ کاالهیای درمیانی ییا
خودتنظیمی صورت میگییرد ( .)Azevedo et al.,2013: 22جالیب توجیه اسیت کیه نهادهیای
تنظیمگر دولتیی و غیردولتیی در اسیترالیا نظیامی درهمتنییده سیاختهاند کیه در سیال 2006
کمیسیون رقابت و مصیرفکننده کیه خیود نهیادی غیردولتیی اسیت ،تغییراتیی را در مقیررات
خودتنظیمی بنگاههای دارویی در خصوص تبلیغات اعمال کرد و از شرکتها خواسیت جزئییات
بودجۀ رویدادهای آموزشی از جمله محل برگزاری ،نوع مهمانان ،میزان پذیرایی و هزینۀ کیل را
گزارش دهند .ای اقدام برای مبارزه با نق قوانی تبلیغات دارویی و جریمه کردن شیرکتهای
متخلف بود ( .)Leonardo Alves et al., 2018: 1178ازای رو دولتها با توجه به وضیعیت خیود
از میان سه مدل تنظیمگری دولتیی ،تنظیمگیری مشیترک و خیودتنظیمی در میورد تبلیغیات
دارویی یکی را انتخاب کردهاند که تفاوت انتخاب ناشی از ایدئولوژی حاکم و وضیعیت اقتصیادی
و اجتماعی هر کشوری است .برای منال نظام سیاسی و اقتصادی ایاالت متحده بر پاییۀ آزادی و
فردگرایی است ،ازای رو تبلیغات دارویی کامالً آزاد است .در مقابیل دولتهیایی بیا تفکیر دولیت
رفاهی مانند کشورهای اروپایی از بیمیار در برابیر منیافع تجیاری حماییت میکننید و تبلیغیات
داروهای تجویزی ممنیوع اسیت .کشیورهای دیگیری منیل کوبیا کیه سالهاسیت تحیت تیأثیر
تحریمهای اقتصادی قرار دارد ،اساساً تبلیغات دارویی را ممنوع کرده است .در ای میان انتخاب
ایران برای ممنوعیت تبلیغات عمومی و تنظیمگری دولتی مشخص نیسیت و نیازمنید تحرییری
علیحده است.
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نتیجهگیری
دگردیسی مفهوم دولت بهعنوان بازیگر فعال در عرصۀ اجتماعی و اقتصادی در دنیای امروز موجب
شده است کارویژۀ دولتها نیز دستخوش تغییر شود .همانطورکه گفته شد ،اکنون دولتها چهیار
شأن سیاستگذاری ،تسهیلگری ،ارائۀ خدمات و البته تنظیمگری را بر عهده دارنید و دولیت همیی
شئون را نیز با همکاری دیگر نهادهای عمومی و خصوصی انجیام میدهید .امیا زمانیکیه موضیوع،
سالمت شهروندان است ،بهعنوان بستر استیفای حقیوق شیهروندی از جملیه حیق برخیورداری از
سالمت ،حق برخورداری از حداقل استانداردهای زندگی ،حق دسترسی به دارو ،حق بیر غیذا و آب
آشامیدنی ،حق دسترسی به خدمات درمانی و حتی حق بر حیات ،دولتها باید شیئون خیود را در
درجۀ اول در پرتو حمایت از سالمت عمومی جامعه انجیام دهنید و تیأمی بودجیه ،منیافع بخی
خصوصی ،سیاستهای ارزی و موارد دیگر باید در ذیل سالمت عمومی تعریف شود.
تنظیمگری که در اساس برای ایجاد رقابت در بازار و نفی انحصارطلبی ایجیاد شید ،در اشیکال
جدید کارکرد اجتماعی همچون حمایت از مصرفکننده یا حفظ محیط زیسیت را بیر عهیده دارد.
هرچند تبلیغات دارویی از عرصههای جیذاب بیرای تولیدکننیدگان و توزیعکننیدگان و بنگاههیای
دارویی است که بهواسطۀ آن میتوانند خرید و فروش محصوالت خیود را افیزای دهنید و حفیظ
سالمت عمومی جامعه برای آنها در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد اما دولت و دیگر نهادهای تنظیمگر
با تنظیم مقررات و تصویب کدهای اخالقی مانند ممنوعیت سوءاستفاده از ترس در تبلیغات دارویی
و غذایی یا ممنوعیت مخاطب قرار دادن کودکان ،با رویکرد جامعیهمحور بیه بیازار داروییی تعیادل
میبخشند .در تنظیمگری محوالت سالمت بهویژه دارو برخالف دیگیر کاالهیا ماننید لبیاس ،لیوازم
خانه ،خودرو و موارد دیگر ایجاد رقابت در اولویت دوم قرار میگیرد و دولتها باید نظارت کنند که
در ای بازار حمایت از سالمت مصرفکننده هیدف اصیلی باشید بیهویژه آنکیه در زمینیۀ داروییی
مصرفکننده در کسوت بیماری کمتیر حیق انتخیاب دارد و ایی نسیخۀ پزشیکان و نسیخهپیچی
داروخانه است که مشخص میکند چه دارویی با کدام برند تجاری به دست مصرفکننده برسد.
قانونگذاری اولی اقدام دولتهاست کیه از ایی طرییق چارچوبهیای کلیی بیرای تبلیغیات
دارویی تعریف میشود ،ولی اعمال ای چارچوب کلی در موارد جزئی و نظیارت بیر پیادهسیازی
هنجارها و هماهنگی بی بازیگران ای عرصه اعم از شرکتهای دارویی ،شیرکتهای تبلیغیاتی،
داروخانهها ،صاحبان رسانههای تصویری و غیرتصویری ،پزشکان و م سسات علمیی و در نهاییت
مردم فرایند تنظیمگری است که بهسبب تخصص بعضاً به تنظیمگران غیردولتیی واگیذار شیده
است .اما ای واگذاری مسئولیت دولت در نظارت را منتفی نمیسازد .البته دولتها با توجیه بیه
ایدئولوژی های خود که در همۀ سطو ادارۀ کشور بازتاب دارد ،در خصوص تنظیمگری تبلیغات
دارویی نیز راهکارهای متفاوتی دارند و نمیتوان الگوی ثیابتی را بیرای نحیوۀ تبلیغیات داروییی
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بهطور بی المللی اعالم کرد و شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هیر کشیور الگیوی
خاص خود را مطالبه میکند .برای منال بریتانیا بهعنوان یکی از کشیورهای اروپیایی ،بیا سیابقۀ
طوالنی در نظام خودتنظیمی ،در خصوص تبلیغات دارویی ،با وجود واگذاری بسیاری از امور بیه
اشخاص غیر دولتی ،مدلی را اتخاذ کرده است که از طرفی هم سالمت عمومی جامعه حفظ شود
و هم به واسطۀ تبلیغات گروهی از داروها به عمیوم میردم ،در کنیار ارتقیای آگیاهی شیهروندان،
سرمایهگذاران صنعت دارویی را نیز راضی نگهدارد.
در خصوص ایران بحث کمی پیچیده است و به تحریری جداگانه نیاز دارد .بهاختصار ،از منظیر
قانون اساسی اقتصاد ایران از نوع اقتصاد دولتگرا و دولت ،یک دولت رفاهی طراحی شده است .در
خصوص تبلیغات دارویی نیز موضوع بهصراحت قانون بیه سیازمان نظیام پزشیکی در درجیۀ اول و
سازمان غذا و دارو در سالهای اخیر واگیذار شیده اسیت و نماینیدگان میردم در مجلیس شیورای
اسالمی در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت تبلیغات دارویی قانونی وضیع نکردهانید .صیرفاً در
آیی نامه و دستورالعملهای مربوط ،تبلیغات دارویی بیه عمیوم میردم ممنیوع و تبلییغ داروهیا در
محیطهای حرفهای و علمی با عبارت جایگزی «معرفی دارو» به فهرسیت داروهیای میورد تأییید،
محدود شده است و مشخص نیست ای تصمیمگیری مبتنی بر کدام دالیل اسیت .بیهنظر میآیید
پی از ای  ،تبلیغات دارویی عرصۀ چالشی برای دولت نبوده و با واگذاری به یک نهیاد موضیوع را
ظاهراً حل کرده است .ولی در دهۀ اخیر بهدلیل رشد تولییدات داخلیی دارو و فراگییری داروهیای
گیاهی و سنتی و بازاریابی مستقیم نمایندگان فروش در مطیب پزشیکان و بسیتر فضیای مجیازی
برای تبلیغات عمومی الزم است در مقررات و مدل تنظیمگری ایران تجدیدنظر شود.
با ای حال ،کشورها سازوکارهای متفاوتی را برای تبلیغات دارویی برگزیدند که در عی تفیاوت
همه در توجه ویژه اشتراک دارند .دولتها با رویکردهای اقتصادی متفاوت ،از میدل سوسیالیسیتی
تا لیبرالیسم کالسیک ،برای تنظیم بازار دارویی اغلب نهادهیای تنظیمگیر وییژه ایجیاد ،و مقیررات
اختصاصی و تخصصی وضع کردهاند .حیال میتیوان در پاسیخ بیه پرسی مطر شیده در مقدمیه
ای گونه پاسخ داد که دولتها با هر گونه وضعیتی جایگاهی را برای خود در تنظیمگیری تبلیغیات
دارویی حفظ کردند .موضوع حمایت از سالمت شهروندان سیبب شیده اسیت حتیی در نظامهیای
خودتنظیمی نیز نتوان نق نظارتی و استانداردسازی دولت را حذف کرد.
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