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ԻՐԱՎԻՃԱԿ

• ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից
դեղերի գովազդի վերահսկում

• Դեղերի մարքեթինգի այլ ուղղությունների
վերահսկողության բացակայություն

• Մարքեթինգային գործունեության ոչ
քաղաքակիրթ եղանակների կիրառում

• Հաճախակի անդրադարձեր մամուլում



ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

1981թ.  Դեղագործական ազգային 50 ասոցիացիա
միավորող IFPMA-ն ընդունեց Դեղագործական
մարքեթինգի գործունեության կանոնագիրքը

1988 թ.  Կանոնագրքով առաջնորդվելը դարձավ
IFPMA-ին ազգային ասոցիացիաների
անդամակցության և դրանց կազմի մեջ մտնող
ընկերությունների նկատմամբ առաջադրվող
պահանջ

1988 թ.  Առողջապահության համաշխարհային
կազմակերպությունը սահմանեց Դեղամիջոցների
խթանման Էթիկական չափանիշները



ՏԱՐԱԾՈՒՄ

Էթիկայի համապատասխան կանոնագրքերով են
առաջնորդվում

• Բժշկական համաշխարհային ասոցիացիան

• Բուժքույրերի միջազգային խորհուրդը

• Դեղագործների միջազգային ֆեդերացիան



IFPMA
• Դեղագործական ձեռնարկությունների և

ասոցիացիաների միջազգային ֆեդերացիա
• International Federation of Pharmaceutical

Manufacturers and Associations-IFPMA,
• Գրասենյակը՝ Ժնև (Շվեյցարիա), նախագահ՝

Դեյվիդ Բրենան («ԱստրաԶենեկա» ընկերության
նախկին նախագահ)

Անդամ են
• 50 երկրների դեղագործական միություններ

(Ռուսաստան, Բելառուս, Վրաստան)
• Միջազգային առաջատար 26 ընկերություններ։



ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
Պատասխանատվություն
• Ընկերությունների/բժշկական ներկայացուցիչների

իրականացրած խթանման բոլոր գործողությունների
համար

• Գործընկերները/ հիմնադիր ընկերությունները պետք է
ընդունեն էթիկայի կանոնները։

Պարտավորություն
• Բժշկական ներկայացուցիչներ նշանակել որակավորված

մասնագետներ
• Ապահովել բժշկական ներկայացուցիչների գնահատման /

վարձատրության պատշաճ համակարգ
• Տրամադրել դեղերի մասին արդիական և սպառիչ

տեղեկատվություն
• Ստեղծել էթիկայի կանոնների իրականացումն ապահովող

ներքին համակարգեր։



ՈԼՈՐՏՆԵՐ
• Ընկերությունների ղեկավարների պատասխանատվություն
• Բժշկական ներկայացուցիչների գործունեության

ստանդարտներ
• Գովազդային նյութերի և գովազդների մշակում ու

օգտագործում
• Հետմարքեթինգային անվտանգության կառավարման

գործողություններ և հետմարքեթինգային
վերահսկողություն

• Նմուշների տրամադրում
• Սեմինարներ և ուսուցողական հանդիպումներ
• Նվերների, դրամական գումարի կամ դրա համարժեքների

տրամադրում
• Խթանման գործողություններ Հայաստանից դուրս



ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

• Դեղաշուկա-առողջապահական համակարգ
հարաբերությունների քաղաքակրթում

• Բուժման որակի բարելավում
• Սոցիալական պատասխանատվության բարձրացում
• Դեղարտադրանքի ծավալների աճ և որակի բարելավում
• Մրցակցության պայմանների բարելավում
• Կեղծ և ժամկետանց դեղերի շրջանառության նվազում
• Դեղերի հեղինակային իրավունքի պաշտպանության

մակարդակի բարձրացում
• Կոռուպցիայի նվազում
• Դեղաշուկայի հեղինակության բարձրացում



Շնորհակալ եմ ուշադրության համար
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