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Medical Product Alert N°3/2020 

Фалсификувани медицински производи, вклучувајќи и ин-витро 

диагностици, поврзани со спречување, откривање и третман на COVID-19 

Овој Medical Product Alert ги предупредува потрошувачите, здравствените работници и 
здравствените власти за зголемен број на фалсификувани медицински производи за 
спречување, откривање или третман за COVID-19.  
 
Пандемијата на болеста на коронавирусот (COVID-19) (предизвикана од вирусот SARS-
CoV-2) ја зголеми побарувачката за лекови, вакцини, диагностици и реагенси, поврзани со 
COVID-19 која создава можност за дистрибуција на фалсификувани производи од 
поединци. 
 
Потребно е свесност, претпазливост од сите учесници во набавката, употребата и 
администрацијата на медицинските производи, особено тие кои се погодени од кризата, 
или се поврзани со, COVID-19. 

 

1.Фалсификувани ин витро диагностици и лабораториски реагенси 

СЗО доби неколку извештаи во врска со фалсификувани производи за ин витро 

диагностицирање (IVDs) и лабораториски реагенси за детекција на SARS-CoV-2. Ве 

молам погледнете на WHO’s Emergency Use Listing  список на одобрени диагностици за 

клиничка употреба од СЗО. До сега, осум држави (Австралија, Бразил, Канада, Кина, 

Русија, Сингапур, Република Кореа, САД) наведоа IVDs за COVID-19 диагностицирање 

врз база на забрзани регулаторни проценки. Имајте  во предвид дека во Европската Унија 

усогласеноста со регулативата   за SARS-CoV-2 диагностици е декларирана  страна на 

самиот производител. 

За да им помогне на земјите членки, СЗО го објавува линкот 

https://www.who.int/diagnostics_laboratory/EUL/en/ заедно со детали за контакт. Овој линк 

обезбедува информации од IVDs авторизирани за употреба под јурисдикција на 

Меѓународниот Форум на Регулатори на Медицински средства, заедно со политики и 

насоки. 

Крајните корисници се охрабруваат да го проверат означувањето на производот во однос 

на тоа што е одобрено од регулаторните органи со цел  да се обезбеди дека производите 

се оригинални. Оваа информација вклучува име и код на производот, рок на употреба, 

упатството за употреба и податоци за производителот. 

 

 

https://www.who.int/diagnostics_laboratory/EUL/en/


2. Фалсификувани лекови и вакцини 

До сега, СЗО не препорачале некој лек за третман на COVID-19. Меѓутоа SOLIDARITY 

студија предводено од СЗО ги разгледува потенцијалните третмани за COVID-19. 

Во оваа фаза, нема вакцина за превенција на COVID-19. Производите кои се објавуваат 

со тврдење дека се за превенција на COVID-19 може да се сметаат за фалсификувани и 

може да претставуваат опасност по јавното здравје. 

Неофицијални веб страни кои понудуваат лекови и/или вакцини, особено тие кои ја кријат 

адресата или телефонскиот број, честопати се извор на нелиценцирани, субстандардни и 

фалсификувани медицински производи. СЗО е информирана за пријавување на различни 

нерегистрирани веб страници кои тврдат дека нивните производи кои ги продават, го 

лечат или го превенират COVID-19. Таквите производи веројатно се фалсификувани. 

Покрај тоа, некои веб страни се чини дека обезбедуваат лесен пристап до некои легални 

лекови кои реално не се лесно достапни. Крајните купувачи или корисници треба да 

бидат особено претпазливи за ваквите измами преку интернет и да вршат проверка пред 

да купат било какви медицински производи, без разлика дали купуваат преку интернет 

или не. 

СЗО бара зголемување на свеста од националните здравствени власти, здравствените 

работници, јавноста и сите засегнати страни кои се дел од ланецот за снабдување низ 

целиот свет, за да се спречи дистрибуцијата на овие фалсификувани медицински 

производи. Зголемената свест треба да се фокусира на болниците, клиниките, 

здравствени центри, клинички лаборатории, промет на големо со медицински производи, 

дистрибутери, аптеки и други снабдувачи на медицински производи. Сите медицински 

производи мора да се набававуваат од автентични и сигурни извори. Нивната 

автентичност и безбедноста на производот треба внимателно да се провери. На 

потрошувачите им се советува да побараат совет од здравствените работници во случај 

на сомнеж.  

Од националните здравствени власти се бара веднаш да го известат СЗО доколку овие 

фалсификувани производи пронајдени во нивната земја. Ако имате било какви 

информации во врска со производството, дистрибуцијата или снабдување со овие 

производи, ве молиме контактирајте со rapidalert@who.int. 
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