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Ostrze?enie Europejskiej Agencji Leków: COVID-19 - Uwa?aj na
sfa?szowane leki z niezarejestrowanych stron internetowych
Europejska Agencja Leków apeluje do ogó?u spo?ecze?stwa, aby nie kupowali
leków z nieautoryzowanych stron internetowych i innych dostawców którzy pragn?
wykorzysta? obawy i w?tpliwo?ci ludzi podczas trwaj?cej pandemii choroby
spowodowanej przez koronawirus COVID-19.
Dostawcy mog? twierdzi?, ?e ich produkty mog? leczy? COVID-19, zapobiega?
chorobie lub mo?e wydawa? si?, ?e zapewniaj? ?atwy dost?p do legalnych leków,
które w innym przypadku nie by?yby ?atwo dost?pne. Takie produkty mog?
by? sfa?szowanymi lekami.
Sfa?szowane leki to podrobione leki, które sprzedawcy przekazuj? jako prawdziwe
lub autoryzowane. Mog? zawiera? niew?a?ciwy lub brak aktywnego sk?adnika lub
odpowiedni sk?adnik w niew?a?ciwej ilo?ci. Mog? równie? zawiera? bardzo
szkodliwe substancje, które nie powinny znajdowa? si? w lekach. Przyjmowanie
takich produktów mo?e prowadzi? do powa?nych problemów zdrowotnych lub
pogorszenia stanu zdrowia.
Aby uchroni? si? przed nieuczciwymi sprzedawcami, kupuj leki wy??cznie w
lokalnej aptece lub sklepie lub w aptece internetowej zarejestrowanej
przez w?a?ciwe organy krajowe. Listy zarejestrowanych aptek internetowych w
krajach Unii Europejskiej mo?na znale?? na stronie internetowej Europejskiej
Agencji Leków lub bezpo?rednio na stronach internetowych w?a?ciwych organów
krajowych.
Wszystkie zarejestrowane apteki internetowe maj? wspólne logo, za pomoc?
którego mo?na potwierdzi?, ?e witryna jest zarejestrowana. Logo sk?ada si? z
prostok?ta z poziomymi paskami i bia?ym krzy?em umieszczonym w lewej
po?owie prostok?ta przylegaj?cego do linii ?rodkowej. Poni?ej znajduje si? flaga
kraju UE, w którym apteka internetowa jest zarejestrowana.
Przed zakupem leku ze strony internetowej sprawd?, czy strona ma logo, a potem
kliknij na niego. Nast?pnie zostaniesz przeniesiony na stron? internetow? swojego
organu krajowego i zobaczysz list? wszystkich legalnie dzia?aj?cych aptek
internetowych. Przed kontynuowaniem zakupu sprawd?, czy apteka internetowa,
któr? odwiedzi?e?, znajduje si? na li?cie. Je?li nie ma jej na li?cie, nie kupuj
?adnych leków z tej strony internetowej.
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Bezpiecze?stwo podczas zakupu leków
Sfa?szowane leki mog? powodowa? powa?ne szkody
Kupuj?c przez Internet, korzystaj wy??cznie z zarejestrowanych aptek
internetowych
Sprawd?, czy wybrana apteka internetowa ma wspólne logo
Kliknij na logo i potwierd?, ?e apteka internetowa znajduje si? na stronie
internetowej w?adz krajowych
Nie kupuj leków reklamowanych jako leki lub zabiegi profilaktyczne dla
COVID-19.
Aby leczy? objawy zwi?zane z COVID, takie jak gor?czka, przedyskutuj z
lekarzem lub post?puj zgodnie z zaleceniami w?adz.
Przypomina si? opinii publicznej, ?e obecnie nie ma zatwierdzonych metod
leczenia COVID-19. Dost?pne s? leki stosowane w leczeniu objawów, takich jak
gor?czka, zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
W przypadku braku jakichkolwiek leków nale?y post?powa? zgodnie z zaleceniami
lekarza, farmaceuty lub w?a?ciwego organu krajowego . Informacje na temat
utrzymuj?cych si? braków mo?na znale?? na stronach internetowych Europejskiej
Agencji Leków i w?a?ciwych organów krajowych.
?ród?o: https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-beware-falsified-medicinesunregistered-websites [1]
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