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Фармацияның ұйымдастырылуы, басқарылуы және экономикасы және клиникалық фармация кафедрасы 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ КЕЗІНДЕГІ ВИРУСҚА ҚАРСЫ ПРЕПАРАТТАР НАРЫҒЫНА ШОЛУ 
 
Қазақстан Республикасының Президентінің жарлығымен 2020 жылдың 16 наурызынан бастап мемлекетте 
короновирустық індеттің таралуына жол бермеу мақсатында төтенше жағдай қабылданды. Осы төтенше жағдай 
кезінде вирусқа қарсы дәрілік заттар медициналық тәжірибеде кеңінен қолданыла бастады. Олардың негізгі қызметі - 
қоздырғыш әсерін басаып, дененің қорғаныс күштерін жоғарылату болып саналады. Препараттар сонымен қатар,тұмау 
мен жіті респираторлық вирустық инфекция, герпетикалық инфекциялар, вирустық гепатит, адам иммун тапшылығы 
вирус инфекциясы сияқты жұқпалы ауруларды емдеу кезінде кең қолданылады. 
Түйінді сөздер: вирусқа қарсы препараттар, төтенше жағдай, фармацевтикалық нарық, фармацевтикалық өнеркәсіп, 
короновирустық инфекция, респираторлық инфекция, COVID-19, пневмония, Мемлекеттік реестр, дәрілік заттар 
 
Кіріспе 
Жедел респираторлық инфекциялар - адамдар үшін ең көп таралған және қауіпті вирустық аурулардың бірі болып табылады. 
Жыл сайын жер шары бойынша 1 млрд. астам науқас жедел респираторлық инфекциялар ауруларымен тіркеледі.  
Қазақстанда 2020 жылдың 16 наурызынан бастап республика территориясы бойынша төтенше жағдай қабылданды. Төтенше 
жағдайды (ТЖ) қабылдаудың басты себебі – COVID-19 вирусының таралуын алдын алу болып табылды. Бұл індет COVID-19-
коронавирус тудыратын ауыр жедел респираторлық инфекция ретінде сипатталды. Бұл қауіпті ауру, жедел респираторлық 
вирустық инфекция түрінде де, ауыр пневмония түрінде де пайда болад. Аурудың жиі кездесетін асқынуы-жедел тыныс 
жетіспеушілігіне әкелетін вирустық пневмония болып саналады *1+. 
Бұл вирус жөтелу, түшкіру кезінде ауа тамшыларымен немесе вирус жұқтырған адаммен сөйлескен кезде ауада шашыраған 
тамшыларды деммен жұту арқылы тарайды, сондай-ақ вирус тері бетіне түсіп, содан кейін көзге, мұрынға немесе ауызға ену 
арқылы жұғуы мүмкін. Вирустық инфекциялар адам ағзаның иммундық жүйесін үлкен дәрежеде әлсіретеді, сондықтан бұл 
жағдайда фармацевтикалық компаниялар жаңадан вирусқа қарсы препараттарды әзірлеу және енгізу саласында үнемі 
зерттеулер жүргізеді *2+. 
Зерттеудің материалдары мен әдістері 
Зерттеу жүргізу барысында дәрілік заттардың мемлекеттік тіркелімі, дәрілік заттардың мемлекеттік тізілімі, ТЖ кезіндегі 
өмірлік қажетті және маңызды дәрілік заттардың тізбесі, фармацевтика қызметкерлерінің сауалнамалары және зерттеу 
әдістері, атап айтқанда ретроспективті, социологиялық, математикалық және сараптамалық бағалау әдістері қолданылды.  
Зерттеу нәтижелері 
2020 жылдың наурыз айынан бастап әлем алғаш рет  карантинге және әлеуметтік оқшаулауға тап болды. Қазақстан 
Республикасы коронавирустық инфекциямен сырқаттанушылықтың таралуына және өсуіне жол бермеу үшін Денсаулық 
сақтау жүйесіне SARS-COV-2 вирусының қасиеттері, берілу тәсілдері, сондай-ақ аурудың ағымы мен оны емдеу әдістері 
туралы көбірек ақпарат беру үшін бірқатар шараларды жүргізді *3+. 
Бұл ретте вирусқа қарсы дәрілік заттар әлемдік эпидемиологиялық жағдайға байланысты фармацевтикалық нарықта өте 
қатты сұранысқа ие болды. Осы аталған дәрілік заттардың (ДЗ) нарықтағы сұранысын зерттеу барысында вирусқа қарсы 
препараттар максималды емдік әсерді қамтамасыз ететіні, бірқатар ауруларды жеңуге мүмкіндік беретіні, тез және тиімді 
әрекет ететіні анықталды *2+. Сонымен қатар бірнеше кемшіліктері анықталды, атап айтатын болсақ: артық дозалануды, 
интоксикацияны және тәуелділікті тудыратын көптеген қарсы көрсеткіштер мен жағымсыз реакциялар. 
Зерттеу барысында вирусқа қарсы препараттардың ассортиментін кеңейтуде фармацевтикалық ұйымдарға келесідей 
ұсыныстар беріледі: 

 баға саясатын реттеуде тұтынушы үшін тиімді және қолжетімдік қағидаларын сақтауды;  

 тұтынушылардың барлық сұраныстарын қамти отырып, пандемияға қарсы дәрілік заттардын қажетті көлемін 
қамтамасыз ету;  

 тұрғындарға толық кеңестер беру мен хабарлар тарату;  

 салауатты өмір салтын насихаттауды жүзеге асыру;  

 вирусқа қарсы препараттардың өткізу және сату үлесін арттыру кезінде тұрғындарға  дәрілік көмек көрсету және 
әртүрлі жеңілдіктерді енгізу. 
Фармацевтикалық өнеркәсіп, жалпы алғанда, шығарылатын өнімнің жоғары сұранысына байланысты, төтенше жағдайда 
пандемия кезінде алдыңғы қатарда бола отырып, көптеген қиындықтарға тап болды.   
Солардың бірі – пандемия жағдайында шет елдердің өз шекараларын жауып тастағаны болды. Соның нәтижесінде 
фармацевтикалық өндіріс орындары дәрілік заттарды шығару жұмысы біршама бәсеңдеді, кей жағдайда жұмыс уақыты 
шектелді. Сондықтан, ең көп сұранысқа ие дәрілік заттарға баға өсімі көрініс тапты. Кейбір заттардың негізгі әлемдік 
жеткізушілері болып табылатын елдер тіпті үлкен сұранысқа ие болған парацетамол, антибиотиктер және т. б. сияқты дәрілік 
заттарға қарамастан экспортқа эмбарго енгізіліп, дәрілік заттардың қамтамасыз ету деңгейін төмендетті *3+. 
Осының бәріне қарамастан, еліміздің медициналық және фармацевтикалық кәсіпорындары  өз жұмыстарын тоқтатпады. 
Елімізде пандемияға дейін де дәрілік заттар өндірісі өте қарқынды жүзеге асырылған. Ал індет басталған соң ол 
кәсіпорындардың жұмысы екі есе жылдамдатылды. Жоғарыда айтылғанды ескере отырып,  зерттеу кезінде біз еліміздегі 
фармацевтикалық өндіріс орындары індет басталғанға дейін және індет кезінде дәрілік заттарды өндіру деңгейін анықтадық 
(Сурет 1). 



 
Сурет 1 - Отандық және шет елдік өндіруші орындардың өндіретін ДЗ-дың падемияға дейінгі  

және пандемия кезіндегі пайыздық көрсеткіші 
 
Ары қарай біз төтенше жағдайдағы дәрілік заттарға шолу жасадық. Пандемия кезінде вирусқа қарсы препараттар 
табиғилығы, жағымсыз әсерлері, уыттылығы, емдік әсері сияқты бірқатар қасиеттерге байланысты таңдалынды. Осы ретте 
синтетикалық вирусқа қарсы препараттар тез әсер көрсетеді және максималды емдік әсерді қамтамасыз етеді. Мысалы, 
Арбидол, Эргоферон, Лавомакс, Кагоцел дәрілік заттарын атап өткен жөн. Табиғи вирусқа қарсы препараттар кең спектрге ие, 
аз уытты және минималды жанама әсерлер береді. Мысалы: Мегосин, Алпизарин, Флакозид *3+.  
Сондықтан елімізде дәрілік заттарды тіркеу кезінде дәрілік заттарға қатаң талаптар қойылады, содан кейін мемлекеттік 
реестр тізіміне енгізіледі*7+. 01.11.2020 жылғы мәліметтерге сәйкес мемлекеттік реестр бойынша елімізде, қазіргі таңда 7490 
дәрілік заттар тіркелген. 7490 дәрілік заттардың ішінде вирусқа қарсы және пневмонияға арналған дәрілік заттар саны 521-ді 
құрайды *4+. Осы дәрілік заттардың санын  пайыздық көрсеткіш бойынша вирусқа қарсы препараттар 28% , ал пневмонияны 
емдеуге арналған дәрілік заттар 67%-ды құрайды (Сурет 2). Сонымен қатар, бұл дәрілік заттардың арасында балаларға 
арналған дәрілік түрлері де кездеседі. Бұл дәрілік заттардың пайыздық көрсеткіші 4,8%-ды құрайды (Сурет 3). 
 

 
Сурет 2 - Мемлекеттік реестрдегі пневмонияға және вирусқа қарсы ДЗ-дың сандық көрсеткіші 

 

 
Сурет 3 - Пневмонияға және вирусқа қарсы ДЗ-дың ішіндегі балаларға арналған ( 1,5-10 жас)  ДЗ-дың сандық көрсеткіші 

 
Дәріханалық ұйымда жүргізілген зерттеулер барысында біз «вирусқа қарсы ДЗ» ассортимент тобын зерттеуде 80%  шет елдік 
өндірушілердің препараттары үлкен сұранысқа ие екенін анықтадық. Бұл шет ел өндірушілерінің дәрілік зат өндіру 
барысындағы басымдығына және арзан баға саясатына байланысты болып келді. Мұндай препараттарға көбірек таңдау 
жасайтын тұрғындар зерттеу барысында пандемия кезінде де аталған дәрілік препараттарға сұранысты көбейтті. Импорттық 



дәрі-дәрмектер жоғары сапалы және тиімді бола отырып, жоғары бағаға байланысты тұрғындар үшін қол жетімсіз бола отыра 
болды. Сондықтан біз мемлекеттік реестр бойынша  тіркелген пневмонияға және вирусқа қарсы дәрілік заттарды шығаратын 
мемлекеттердегі өндірушілерге зерттеу жүргіздік. Зерттеу нәтижесінде пневмонияға және вирусқа қарсы ДЗ-ды өндіретін 
көптеген мемлекеттер тізімін алып, өндірушілер орындар санына жеке талдау жасадық (Сурет 4,5) *4+.  
 

 
Сурет 4 - Вирусқа қарсы ДЗ-ды өндіретін мемлекеттердегі өндірушілер саны 

 

 
Сурет 5 - Пневмонияға арналған ДЗ-ды өндіретін мемлекеттердегі өндірушілер саны 

  
Талдау нәтижесінде негізгі өндірушілер ретінде алдыңғы қатарлы бес мемлекетті анықтадық және ол тізімге біздің елімізде  
кірді. Ал мемлекеттер қатарында ең алдыңғы қатарда тұрған мемлекеттер - Үндістан және Ресей мемлекеті болды. Үндістан  
ДЗ өндірісі ауқымды дамыған мемлекеттердің бірі болып табылады *4+. Бұл мемлекетте бір немесе екі  түрлі топтағы ДЗ- тар 
ғана емес,  сонымен қатар басқа фармакологиялық  топтағы  әсер ету спектрі  ДЗ- тарда өндіріледі. Сондықтан бұл 
мемлекетте өндіруші орындары алдыңғы қатарлы болып табылады (Сурет 6,7).  
 

 
Сурет 6  -  Вирусқа қарсы ДЗ-ды өндіретін алдыңғы қатарлы мемлекеттердің фармацевтикалық өнеркәсіптерінің саны 



 
Сурет 7 - Пневмонияға қарсы ДЗ-ды өндіретін алдыңғы қатарлы мемлекеттердің фармацевтикалық өнеркәсіптерінің саны 

 
Төтенше жағдай кезінде дәріханаларда аса қажетті дәрілік заттардың біршама көлеміне тапшылық байқалды.Бұл біріншіден, 
тұрғындар тарапынан жоғары сұранысқа ие дәрі-дәрмектерді жаппай көп мөлшерде сатып алу себеп болды. Кейбір 
тұтынушылар бірден 10 немесе одан да көп дәрілік заттарды сатып алуды бастады. Мысалы, егер мамыр айында Алматыда 
бір ай ішінде 50 мың парацетамол қаптамасын өткізілсе,пандемия кезінде тек бір тәулікте 100 мың қаптама өтті. Бір жылда 
100 мың термометр өткізілсе, пандемия кезінде осындай көлем бір аптада ішінде өткізіліп кетті *5+. Екіншіден, жосықсыз 
бәсекелестік, яғни дәрі-дәрмектердің артық мөлшерде сатып алынуы. Осы жағдайға байланысты біз Алматы қаласындағы 
бірнеше дәріханаларға талдау жүргіздік *6,7+. Талдау нәтижесінде ДЗ сатылымы пандемия кезінде бірнеше есе артқандығын 
анықталды. Осы мәліметтер бойынша вирусқа қарсы дәрілік заттардың соңғы төрт айдағы сатылым деңгейінің өсім сызбасын 
жасадық  (Сурет 8). 
 

 
Сурет 8 - Пандемия кезіндегі ДЗ-дың сатылым көрсеткішінің өсімі 

 
Сонымен бірге, дәріханаларда көп сұраныстағы дәрілік заттардың тапшы болуы көптеген мәселелерді тудырды. Мысалы, 
Нұр-Сұлтан қаласында құқық қорғау органдары қызметкерлері пандемия кезінде дәріханалардың қосалқы сақтау 
қоймаларын тексеру барысында 2350-ге жуық дәрілік заттар мен басқа да препараттарды тәркіледі. Оның ішінде қазіргі 
уақытта вирустық инфекцияларды емдеуде кеңінен қолданылатын мыңнан астам Цефтриаксон қорабы, сондай-ақ ЦЕФ - 3, 
азитромицин, дексаметазон, парацетамол, аспирин және басқа да көптеген медициналық препараттары болған *8+. 
Ары қарай біз вирусқа және пандемияға қарсы қолданылатын дәрілік заттар түрлеріне талдау жасадық. Төтенше жағдай 
кезінде фармацевтикалық кәсіпорындар ауруханаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуде ыстық түсіретін препараттарға аса 
мән береді, әсіресе Парацетамол және Ибупрофен препараттары және антикоагулянттар: Ривароксабан, Апиксабан және 
Дабиготран. Мемлекеттік реестр бойынша анықтаған ДЗ-дың ішінде  инъекциялық ерітінді дайындауға арналған ұнтақ - 
26,8%, ішке енгізуге арналған ерітінді - 17,6%, шәрбаттар - 2,6%, суппозиторий - 4,6%, таблеткалар ( қатты дәрілік қалыптар) - 
36% және басқа дәрілік қалыптар-12%-ды құрады (Сурет 9) [4] . 
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Сурет 9 - Дәрілік қалыптардың сандық көрсеткіші 

 
Пандемияның алғашқы айларында медициналық ұйымдарда «Лопинавир» және «Гидроксихлорохин» препараттарымен 
емдеуді жүргізді.  ДДҰ шешімімен бұл препараттар тиімсіз деп танылып, бұл вирусқа қарсы препараттарды емдеуден алып 
тастады. 
Қазіргі таңда Ремдесевир мен Фавипиравир - бұл коронавирустық инфекцияның ауыр ағымдарына әсер ететін кең спектрлі 
дәрілік заттар болып табылады. Ары қарай біз COVID-19 вирусын емдеуде қолданылатын клиникалық протоколға талдау 
жүргіздік. Аталған клиникалық  көріністеріне және емдеу алгоритміне талдау жасау арқылы кесте құрылды (Кесте 1) [9,10] . 
 
Кесте 1 - Амбулаториялық жағдайда коронавирустық инфекцияны емдеу 

Дәрежесі Жеңіл Орта дәрежелі Қауіп факторлары бар 
пациенттер 

Клиникалық 
МҰ МСКК 
(медициналық 
ұйымдарда 
медициналық-
санитарлық көмек 
көрсету)тарапынан 
бақылау 

- Дене температурасының 
38С дейін көтерілуі; 
- Дәм мен иіс сезімін 
жоғалту; 
- Сұйық нәжіс; 
- Әлсіздік, тершеңдік; 
- Буындардағы ауырсыну, 
бұлшықеттердегі 
ауырсыну; 

- Дене температурасы 38С 
жоғары: 
- Пароксизмалы жөтел; 
- Кеуде тұстың қысылу 
сезімі; 
- Кеуде тұстың жану сезімі; 
- Жүктеме кезінде ентігу; 

- Температураның кез 
келген дәрежеде көтерілуі; 
- Буындардағы әлсіздік, 
тершеңдік, лоқсу; 
- Бас аурулары, сұйық нәжіс; 
- Қысымның жоғарылауы / 
төмендеуі 
- Жөтел, кеуде тұстың 
қысылу сезімі; 
- Дене жүктемесі кезінде 
ентігу; 

Өзін-өзі бақылау 
бойынша 
ұсыныстар 

- Үйде болу; 
- Жұмыс берушіге вирустық 
инфекцияның бар екендігі 
туралы ескерту; 
- Өзін-өзі бақылау 
күнделігін жүргізу; 
- МСАК ҚМ медицина 
қызметкерлерімен 
қашықтықтан байланыс; 

- Өзін-өзі бақылау 
күнделігін жүргізу: тыныс 
алу 
жиілігін,температураны, 
тыныс алудың 
жоғарылауын бақылау; 
- МСАК ҚМ медицина 
қызметкерімен 
қашықтықтан байланыс; 

- Негізгі ауру бойынша  өзін-
өзі бақылау күнделігін 
жүргізу: артериялық қан 
қысымын (АҚ) өлшеу,ЖЖЖ, 
қан 
глюкозасы,пикфлоуметрия, 
пульсоксиметрия) 
- Вирустық инфекция 
бойынша өзін-өзі бақылау 
күнделігін жүргізу; 

Жалпы ұсыныстар -Көп сұйық ішу; 
-Төсек режимі; 

-Көп сұйық ішу; 
-Төсек режимі; 
-5% глюкоза ерітіндісі, 
Ацесоль; 

-Төсек режимі; 
-Маманның ұсынысына 
сәйкес сұйық ішу режимі; 
-Тамыр ішіне арналған 
Ацесол. 

Антикоагулянттар Ацетилсалицил қышқылы 
күніне 75-150 мг. 

Ацетилсалицил қышқылы 
күніне 75-150 мг. 

-Ацетилсалицил қышқылы 
күніне 75-150 мг. 
-Ксарелто күніне 15 мг. 

Антибактериалды 
терапия 

Тағайындамау. Азитромицин 500 мг, 
күніне 1 таблеткадан 5 күн. 
Содан кейін күніне 250 мг 
1 таблеткадан 5 күн 

Азитромицин 500 мг күніне 
1 таблеткадан 5 күн. 
Содан кейін күніне 250 мг 1 
таблеткадан 5 күн  

140 

92 

14 24 

188 

63 

Инъекцияға ерітінді дайындауға 
арналған ұнтақ 

Ішке енгізуге арналған ерітінді 

Шәрбат 

Суппозиторий 

Таблетка 

Әртүрлі дәрілік қалыптар 



немесе Флемоксин 
солютаб 500 мг, күніне 2 
реттен 7 күн. 

немесе Амоксиклав 500 мг 
күніне 2 реттен 
немесе Цефиксим 400 г 
күніне 1 реттен 7 күн. 

Вирусқа қарсы 
терапия 

Осельтамивир 75 мг күніне 
2 рет. 
Ингавирин 90 мг күніне 1 
рет 7 күн. 

Осельтамивир 75 мг күніне 
2 рет. 
Ингавирин 90 мг күніне 1 
рет 7 күн. 

Осельтамивир 75 мг күніне 
2 рет. 
Ингавирин 90 мг күніне 1 
рет 7 күн. 

Ыстық түсіру үшін Парацетамол, Нимесулид, 
Ибуфен 

Парацетамол, Нимесулид, 
Ибуфен 

Парацетамол, Нимесулид, 
Ибуфен 

Жөтелге қарсы Күніне 2 рет 600 мг 
Ацетилцистеин. 

Күніне 2 рет 600 мг 
Ацетилцистеин. 

Күніне 2 рет 600 мг 
Ацетилцистеин. 

Коморбидтік жай-
күйлер 

  Мамандардан қашықтан 
кеңес алу-емдеуді түзету. 
Оттегі концентраторы (бар 
болса). 

 
Қорытынды 
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығында қазіргі кезде 7490 дәрілік препараттар мемлекеттік 
реестірде тіркелген. Зерттеу барысында пандемия кезінде дәрілік заттардың келесідей топтары сұранысқа ие болуымен 
негізделген: температура төмендететін (Парацетамол), вирусқа қарсы (Арбидол, Эргоферон, Лавомакс, Кагоцел, Тамифлю, 
Ингаверин), антибиотиктер (Азитро, Зитмак, Цеф III), антикоагулянттар, В, С, Д тобының витаминдері. Атап айтқанда, 
Қазақстан Республикасында тіркелген 7490 дәрілік заттардың ішінде вирусқа қарсы және пневмонияны емдеуге арналған 
дәрілік заттардың саны 521. 521 дәрілік заттардың ішінде 146 немесе 28% вирусқа қарсы, 375 немесе 67% пневмонияға 
қарсы, 25 немесе 4,8% балаларға арналған дәрілік қалыптар құрайды. Сонымен қатар, пандемияға дейінгі Қазақстан 
Республикасының фармацевтикалық нарығында: 65% импорттық өндірушілерге және қалған 35% отандық фармацевтикалық 
кәсіпорындарға тиесілі болса, пандемия кезінде отандық өндірушілер 20% және импорттық өндірушілер 80 % екенін 
анықтадық. Зерттеу нәтижесінде пневмонияға және вирусқа қарсы дәрілік заттарды өндіретін мемлекеттер саны 24, соның 
ішінде алдыңғы орындарды Үндістан, Ресей, Германия алып жатыр. Талдау жүргізу барысында жоғарыда аталған 521 дәрілік 
зат ішінде дәрілік қалып түрлері бойынша 36% таблеткалар және 26,8% инъекциялық ерітінді дайындауға арналған ұнтақ 
болып табылады. Қорыта келгенде, Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығын вирусқа қарсы және 
пневмонияға қарсы препараттармен толық қамтамасыз ету үшін отандық өндірісті дамыту қажеттілігі туындады. Атап 
айтқанда, шет ел фармацевтикалық компаниялармен, әсіресе Үндістан мен Германия мемлекеттерінің кәсіпорындарымен 
бірлесіп өнекәсіптерді құру қарастыру қажет. Сонымен қатар, дәрілік заттардың тапшылығын болдырмау мақсатында аталған 
ДЗ көлемін жоспарлау критерийлерін жасау қажет.  
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Кафедра организации, управления и экономики фармации и клинической фармации  
 

ОБЗОР РЫНКА ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ  
ПОЛОЖЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

                                                                                         
Резюме: Указом Президента Республики Казахстан с 16 марта 2020 года в целях недопущения распространения 
короновирусной инфекции в стране было принято чрезвычайное положение. Во время чрезвычайного положения 
применение противовирусных препаратов в медицинской практики приняли широкий оборот. Их основная функция-
подавлять стимулирующее действие и повышать защитные силы организма. Препараты также широко используются при 
лечении таких инфекционных заболеваний, как грипп и ОРВИ, герпетические инфекции, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекции. 
Ключевые слова: противовирусные препараты, чрезвычайное положение, фармацевтический рынок, фармацевтическое 
производство, короновирусная инфекция, респираторная инфекция, COVID-19, пневмония, Государственный реестр, 
лекарственные средства 
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 REVIEW OF ANTIVIRAL DRUGS MARKET IN A STATE OF EMERGENCY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN    
                                                                         

Resume: By decree of the President of the Republic of Kazakhstan, a state of emergency was adopted on March 16, 2020 in order to 
prevent the spread of coronavirus infection in the state. During this state of emergency, the use of antiviral drugs in medical practice 
took a wide turn. Their main function is to suppress the stimulating effect and increase the body's defenses. Drugs are also widely 
used in the treatment of infectious diseases such as influenza and SARS, herpetic infections, viral hepatitis, and HIV infections. 
Keywords: antiviral drugs, state of emergency, pharmaceutical market, pharmaceutical production, coronavirus infection, respiratory 

infection, COVID-19, pneumonia, State register, medicines 
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