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I.  Bevezetés 

1. Bevezetés          

Szakmai körökben öngyógyításnak vagy öngyógyszerezésnek nevezzük, amikor 

az emberek saját maguk döntenek arról, hogyan és milyen módszerekkel kúrálják az 

önmaguk által felismert panaszokat. Öngyógyítás egyik eszköze a nem receptköteles 

gyógyszerek vásárlása és szedése, mely gyakorlat számos előnnyel jár. Az emberek időt 

és energiát takarítanak meg azzal, hogy nem ülnek órákat egy egyszerű megfázással a 

háziorvos rendelőjében, az orvosnak is több ideje marad a valóban komolyabb ellátást 

igénylő betegekkel való foglalkozásra, és az államnak is csökkennek a kiadásai, hiszen a 

beteg, ha nem megy orvoshoz, csak vény nélküli, így támogatás nélküli gyógyszert 

vásárol.(1). 

A lakosság egyre jelentősebb része első – és gyakran egyetlen – állomásként a 

gyógyszertárat keresi fel, ha gyógyszerre, tanácsra van szüksége. Egyre többen az orvos 

megkerülésével, gyakran a reklámok hatására kezdenek „öngyógyításba”. Ekkor a 

gyógyszerész figyelme, tanácsa rendkívül fontossá válik, hiszen ő az egyetlen személy, 

aki hozzáértően beavatkozhat, ha a beteg megfelelő egészségügyi ismeretek híján saját 

vagy hozzátartozói egészségét veszélyeztető módon használja a hirdetések vagy 

ismerősök útján megismert készítményeket. (2). 

 A reklámok rövidek (hozzávetőleg fél percesek), ezért egyetlen szempontból közelítik 

meg a problémát, egyetlen vonzó „címkével” operálnak: „ez valóban gyorsan hat”, vagy 

„orrtisztítás irritáció nélkül” stb. Ha a betegek figyelmetlenül, egy-egy vonzó „ígéretre” 

hagyatkozva hozzák meg a döntéseiket, akkor gyakran előfordul a gyógytermék nevének, 

hatásának elfelejtése vagy összekeverése. Mivel a döntések nem elég megfontoltak, ezért 

könnyen előfordulhat túl- és/vagy félregyógyszerelés, interakciók. A gyógyszerész-beteg 

beszélgetések 31%-ában érhető tetten a gyógyszerreklámok hatása. (3).  

A fent említett tapasztalatok alapján rendkívül fontos, hogyan kommunikál a 

gyógyszerész, hiszen ez jelentősen befolyásolja a beteg viselkedését, ezáltal gyógyulását. 

Az egészségkommunikáció kutatói szerint a meggyőzés hatékonysága azon múlik, hogy 

az orvos vagy a gyógyszerész mennyire képes a beteggel a diagnózist, illetve a terápiás 

eljárások szükségességét megértetni és elfogadtatni; továbbá, hogy a beteg milyen 

mértékben jegyzi meg az orvos vagy a gyógyszerész tanácsait, javaslatait. 
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Az orvos és a gyógyszerész személyisége, kommunikációs készsége a gyógyítás egyik 

legfőbb eszköze. A jó gyógyszerészben – aki megértő, figyelmes, jól kommunikál, aki 

saját lelki egészségéért is sokat tett és tesz, illetve üzleti szempontból is sikeres – bíznak a 

betegek. Az emberek nem kis része az orvosi vizit előtti öngyógyítási kísérletek 

helyszíneként könyveli el a gyógyszertárat, ahol panaszaira szakembertől kaphat tanácsot, 

gyógyírt. A gyógyítási folyamatban a gyógyszertár lehet az első, de az utolsó láncszem is, 

ahol a beteg a gyógyszerelésével kapcsolatban még irányítható és ellenőrizhető 

információhoz jut és a gyógyszerész az a személy, aki ezt kellő kompetenciával meg is 

teheti. A krónikus betegségben szenvedők és idős betegek törődést, figyelmet és társas 

kapcsolatok lehetőségét kaphatják a gyógyszertárban, ami számukra legalább olyan 

fontos, mint maga a kiváltott gyógyszer. (2). A betegségek 95%-át először vény nélküli 

gyógyszerekkel kezelik. (4). A lakosság inkább a gyógyszerésztől kér tanácsot (61, 1%), 

mint a háziorvosoktól, ha a betegségüket nem érzik túl súlyosnak. Felmérésük szerint a 

megkérdezettek 11, 3 %-a akkor is a gyógyszerészhez fordul, ha nincs elég ideje várni a 

háziorvosi találkozóra. (5).  

A lakosság kicsivel több, mint 80%-a olvassa el gyakran a vény nélküli gyógyszerek 

betegtájékoztatóját, mielőtt alkalmazni kezdené a gyógyszert. (6).  

Az egyes betegek együttműködési készsége változó. Meghatározza azt az egészséghez, 

illetve betegséghez való viszonyulásuk, neveltetésük, az egészségügyi kultúra, amelyben 

felnőttek és élnek. Nagy szerepe van egyéni életstílusuknak és adott élethelyzetüknek is. 

(2). 

Köztudott, hogy a betegek többsége kisebb-nagyobb mértékben eltér a számára felírt 

gyógyszerszedési javaslattól. A nem előírásszerű gyógyszerszedés viszont alááshatja a 

gyógyszer klinikai vizsgálatokban mutatott hatásosságát (efficacy), ennek 

következtében a mindennapi orvosi gyakorlatban csökken a szer eredményessége 

(effectiveness), ami számos negatív klinikai és gazdasági hatással járhat. így egészség-

gazdaságtani szempontból a terápiás beavatkozás egészségnyeresége elmarad az 

optimálistól: a beteg gyógyulása elhúzódik, a betegség súlyosabbá válik, nő a terápia 

sikertelenségének, a mellékhatásoknak és a nem kívánt eseményeknek az esélye. 

Mindemellett a gyógyszeres terápiában a hiányos beteg-együttműködés klinikai 

következményeinek gazdasági hatásai is vannak. A csökkent eredményesség és a 

gyakoribb sikertelen terápia növeli az ellátás erőforrás-felhasználását, vagyis 
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növekednek az egészségügyi költségek. Ez több orvosi konzultációban, gyakoribb és 

hosszabb kórházi kezelésekben nyilvánulhat meg. Továbbá a nem megfelelő beteg-

együttműködés az ajánlott gyógyszerdózis indokolatlan emelésével, vagy a terápia 

módosításával, szükségtelen vizsgálatokkal és tesztekkel járhat. (7). 

A betegek által be nem tartott terápia tehát nagy jelentőséggel bír, hiszen az negatív 

következményekkel járhat mind egészségügyi, mind gazdasági szempontból. (8). 

A nem megfelelő gyógyszerszedésnek számos oka van: orvosi, pszichológiai, szocio-

ökonómiai, gyógyszerhez való hozzáférés, a betegség észlelése és a gyógyszeres 

terápia szerepének megértése, gyógyszermellékhatások, nemkívánatos mellékhatások 

(side effect, adverse effect), a gyógyszeradagolás kényelmi szempontjai, gyógyszer- és 

betegségspecifikus okok vagy egyszerű feledékenység. (9). 

 Ezek az okok tulajdonképpen arra utalnak, hogy a gyógyszer nem elég jó. Van 

azonban egy másik ok, amely éppen azért következik be, mert a gyógyszer hatásos. A 

beteg javulást észlel állapotában és úgy dönt, már nincs többé szüksége a szerre. (10). 

A terápiával való együttműködés kérdése magában foglal számos egyéb, egészséggel 

kapcsolatos magatartást is. Nagy fontossággal bír továbbá, hogy a beteg egyetért-e a 

javasolt terápiával. 

 

1.2. A gyógyszerek racionális alkalmazása 

 

Az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint a gyógyszerek több mint felének 

felírása és forgalmazása nem megfelelő, és a betegeknek körülbelül a fele helytelenül 

alkalmazza a vény nélkül kapható gyógyszereket. A nem megfelelő használat túlzott, nem 

elégséges vagy helytelen gyógyszerfogyasztáshoz vezet a recept-köteles, illetve a vény 

nélkül beszerezhető gyógyszerek esetén. Általános probléma:  

• egyidejűleg túl sok gyógyszer fogyasztása,  

• az antibiotikumok túlzott alkalmazása,  

• a gyógyszerrendelésnél a klinikai irányelvek betartásának figyelmen kívül 

hagyása,  

• a szakszerűtlen öngyógyszerelés.  
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A fejlődő országok alapellátását felkereső betegek kevesebb, mint 40%-a részesül 

klinikai előírások szerinti kezelésben, az állami szektorban, illetve ez az arány kevesebb, 

mint 30% a privát szektorban. Minden ország vonatkozásában a gyógyszerek nem 

megfelelő alkalmazása amellett, hogy egészségkárosodást, gyógyszer-rezisztenciát 

okozhat, anyagi veszteségeket is előidézhet, melyek a betegségek elhúzódása révén az 

USA-ban évente 4-5 milliárd USD, Európában 9 milliárd EUR szükségtelen 

gyógyszerkiadáshoz vezethetnek. (11). 

A WHO a gyógyszerek racionális alkalmazásának előmozdítása érdekében a következő 

intézkedéseken alapuló országos programok bevezetését tartja célszerűnek:  

- országos testület felállítása a gyógyszerek alkalmazására vonatkozó irányelvek 

koordinálására és a gyógyszerek hatásának monitorozására  

- evidencián alapuló klinikai irányelvek kidolgozása a gyógyszerekkel kapcsolatos 

képzésre és a gyógyszerfelügyeletre, valamint a gyógyszerekkel kapcsolatos 

döntéshozás támogatására,  

- az alapvető medicinák jegyzékbe foglalása a gyógyszerbeszerzés és a költség-

visszatérítés céljából  

- bizottságok felállítása a körzetekben és a kórházakban a gyógyszerek 

alkalmazásának monitorozására és hatékonyabbá tételére  

- a gyógyszeres kezelés és a gyógyszerrendelés probléma-orientált oktatása az 

egyetemi hallgatók számára  

- a szakemberek továbbképzése, mint az engedélyezési eljárások feltétele  

- az egészségügyi dolgozók és a betegek széles körű, objektív tájékoztatása a 

gyógyszerekkel kapcsolatban  

- a lakosság gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatása  

- a gyógyszerrendelés financiális ösztönzőkkel való befolyásolásának 

kiküszöbölése  

- a gyógyszerpromóció szabályozása az etikai kritériumoknak megfelelően  

- a gyógyszerek és az egészségügyi dolgozók elérhetőségének biztosítása megfelelő 

finanszírozás révén  

A gyógyszer-alkalmazás racionálisabbá tétele érdekében, a WHO monitorozza az átfogó 

gyógyszerfogyasztást és a gyógyszerpolitikát, irányelveket ad a különböző országoknak a 

gyógyszerek alkalmazásának monitorozásához, és a racionális alkalmazást előmozdító 
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országos stratégiák felállításához képzési programokat dolgoz ki és alkalmaz a 

gyógyszerelés optimálisabbá tételére és monitorozására az egészségügyi rendszer minden 

szintjén. (11). 
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II. Célkit űzések                                                                                                            

2. Célkitűzések 

Értekezésemben a páciensek öngyógyszerezését vizsgáltam a páciensek 

szemszögéből, és a gyógyszertári szakszemélyzet nézőpontjából. 

Célul tűztem ki, hogy felmérjem a magyar lakosság vény nélküli gyógyszerek szedésére 

vonatkozó szokásait, és a reklámok befolyásoló hatását. 

Arra kerestem a választ, hogy a lakosságnak hogyan, miben lehetne vagy kellene több 

segítséget nyújtani az öngyógyszerezésben, beteg-együttműködésben. 

Az elmúlt évek adatainak felhasználásával elemzem szociális és gazdasági oldalról a 

vény nélküli piac helyzetét. Vizsgálom a páciens és a gyógyszer, valamit a páciens és 

egészségügyi szakemberek kommunikációját, és az ezekben rejlő-még ki nem aknázott- 

lehetőségeket. 

Adatokkal támasztom alá a beteg-együttműködés fontosságát, vizsgálom a rá ható 

tényezőket. 

A kutatásom fő részében két irányban is zárt kérdőíves felmérést végeztem a 

magyarországi gyógyszertárakban, hogy valós képet kapjak az öngyógyszerezés 

helyzetéről, és lehetőségeiről. 

A páciensek kérdőíves megkérdezésében arra kerestem a választ, hogy az 

öngyógyszerezés során mennyire felvilágosultak a gyógyszertárba betérők, mennyire 

hatnak rájuk a reklámok, a környezeti tényezők, kérdeznek-e a gyógyszertárban, milyen 

egyéb információforrást keresnek problémájuk esetén. 

A gyógyszertárban dolgozó szakemberek körében pedig azt vizsgáltam, hogy 

tapasztalatuk alapján a páciensek mennyire ismerik a vény nélküli gyógyszereket, 

milyennek ítélik a beteg-együttműködést, véleményük szerint a páciensek hol próbálnak 

adekvát információhoz jutni gyógyszereikről. 

A két szemszögből történt kutatás összevetését végeztem el. Ennek új eredményei 

felhasználhatóak az oktatás, továbbképzések, módszertanok, protokollok kidolgozásában 

a beteg-együttműködés, és az öngyógyszerezés területén. 
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III.   Irodalmi áttekintés 

 

3. 1. Beteg-együttműködés 

 

3. 1. 1. A beteg-együttműködés fogalma és a rá ható tényezők 

A páciensek előírt gyógyszer szedésének betartása, megfelelő étrendek teljesítése 

a gyógyszeres terápia része. A felírt gyógyszerek egy részet képezi annak a terápiának, 

amit a betegek alkalmaznak. A másik része a vény nélküli gyógyszerek,  gyógyhatású 

készítmények, táplálék kiegészítők, amit akár barátoktól, családtagoktól, vagy idegentől 

kaphatnak. A vény nélküli gyógyszerekhez számos helyen hozzájuthatnak: gyógyszertár, 

szupermarket, benzinkút, drogériák, és Interneten keresztül. (12). 

Az öngyógyszerezés a páciens döntése, amit egészségügyi szakértő nélküli 

gyógyszerezést jelent a legtöbb esetben. A páciensek öngyógyszerezésének aránya 

drámaian megnövekedett a huszadik század végén. Az elmúlt 5 évben is sok vényköteles 

gyógyszer kapott vény nélküli besorolást. Az átsorolások jelentősen, sőt drámaian bővítik 

a vény nélküli gyógyszer használatot. (13), (14). 

A vény nélküli gyógyszerek ésszerű használata esetén a betegek költségesebb terápiákat, 

költségesebb szolgáltatásokat kerülhetnek el. Az öngyógyszerezés támogatói javasolják, 

hogy a betegek megfelelő, független tudással rendelkezzenek. (15). 

Az OTC használat további emelkedése több ok miatt folytatódni fog. A gyártók befolyása 

nő, mikor csak vényre kapható gyógyszer vény nélkülivé válik, ugyanakkor a páciensek 

számára csökken a biztonság az ismeret hiány miatt. A páciensek támogatják ezeknek a 

termékeknek a megvételét, hiszen nincs szükségük arra, hogy orvos lássa őket, aki felírja. 

(16). 

A gyógyszeres terápiával való beteg-együttműködésre a legszélesebb körben használt 

kifejezés a compliance, amelynek egy tágabb és egy szűkebb definíciója ismert. A 

tágabb definíció szerint „compliance”-en azt értjük, milyen minőségben hajtja végre a 

beteg a felírt gyógyszeres terápiát. A compliance szűkebben vett, pontosabb 

definiálásához azonban vegyük számba, mi mindent ért a szakmai közvélemény e 

kifejezésen. (17). 

 Számos, az alábbiakhoz hasonló kérdés merül fel a gyógyszeres terápia során: - 

Milyen mértékben követi a beteg az előírt gyógyszeres terápiát? Mennyit vesz be a 
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felírt szerből? Milyen gyakorisággal?  Milyen időközönként?Mennyi időn át szedi a 

felírt gyógyszert? Felhagy-e a gyógyszerszedéssel a terápia orvos által előirányzott 

időpontja előtt? Tart-e hosszabb-rövidebb szüneteket a gyógyszerszedésben? Azaz, 

hogyan teljesíti a terápiát? 

Egy javasolt gyógyszeres terápiának két dimenziója van a dózis és az idő. A beteg által 

valójában végrehajtott gyógyszerszedés (gyógyszerszedési előzmény, dosing history) 

tehát ugyanezen két jellemzővel leírható, vagyis: mennyit és mikor vett be 

gyógyszeréből a beteg. Ebből következik a compliance szűkebb definíciója: a javasolt 

gyógyszeres terápia és a valósan végrehajtott gyógyszerszedés közötti megfelelés 

mértéke. Magától értetődik, hogy a compliance ezen definíciója az egyes betegekre 

értendő. Minden beteg compliance-e más és más. Non-compliance-en a terápia 

végrehajtása során bekövetkező kisebb-nagyobb „hibákat" értjük: kimaradást, késést 

vagy az extra dózisokat. A diagnózis felállítása után az orvos, gyógyszerész  a beteg 

aktív közreműködésével gyógyszeres terápiát javasol. A beteg ezután ezt a javasolt 

terápiát elfogadja vagy sem. Ha a beteg elutasítja a javasolt terápiát, pl. nem váltja ki a 

számára javasolt szert, azt elsődleges együttműködés-hiánynak nevezzük. (17). 

Az adherence a gyógyszeres terápia egész folyamatát jellemző fogalom, amely a 

javasolt gyógyszeres terápia beteg általi betartásának minőségére utal. Nem 

számszerűsíthető, hanem leginkább minőségi leírásra alkalmas: poor adherence vs. 

good adherence, azaz gyenge/gyatra beteg-együttműködés illetve jó beteg-

együttműködés. Nagy fontossággal bír továbbá, hogy a beteg egyetért-e a javasolt 

terápiával. Mindezeket az adherence WHO definíciója is tükrözi. 

A  páciensek noncomplience fontosságát mutatja, – gyógyszeres terápia, és a megfelelő 

étrend be nem tartása- hogy átszövi az egész egészségügyi ellátást. (18). 

Kinek a problémája a noncompliense? (19). 

Néhány kérdés felmerül a páciens kezelésekor, együttműködésre irányuló kérdéseket 

kapnak, mint egy kontrollként az eredmény elérése érdekében. (20). 

Párhuzam vonható a páciensek adherence és a terápiát javasló találkozásainak száma 

között. (21). 

A gyógyszerészek képesek arra, hogy segítsenek a betegek együttműködő-készségének 

javításában. Azonban nem lehetséges teljes kontroll alá venni a páciensek 

gyógyszerelését. Mióta a gyógyszerekhez számos forrásból hozzájuthatunk, a 
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gyógyszerész számára megoldhatalan, hogy tudomása legyen a teljes gyógyszerelésükről. 

Mindazonáltal a gyógyszerészek jelentős szerepet tölthetnek be abban, hogy támogassák 

a megfelelő beteg-együttműködést. (22). 

A gyógyszerész hol lép be a complience környezetbe? A beteg-együttműködés 

gyújtópontjában a gyógyszerész áll, aki tudásával segítheti a terápia teljességét. Minden 

gyógyszerterápiás útnak a gyógyszerészhez kellene vezetnie. Körülötte összpontosul a 

marketing, a vények felírása, a termékellátás. A gyógyszer használata nem történhet  

-elviekben - a gyógyszerészi tudás igénybevétele nélkül. Gyakran a gyógyszerésznek az 

orvossal és a pácienssel is különleges kapcsolata van. Emiatt a gyógyszerész segíthet 

áthidalni az orvos speciális problémái és a páciens gyógyszerrel kapcsolatos aggodalmai 

közötti rést. (23). 

Különböző szerzők becslései szerint terápiánként a complience aránya 30 és 80 százalék 

között mozog. (24). 

A becsült arányok változóak, a szerint hogy hogyan választják ki a mintákat a 

tanulmányhoz. A kutatók egy ötven évvel ezelőtti tanulmányban szűkítették vizsgálatukat 

a noncomlience-re, olyan speciális betegcsoportnál, ahol keskeny a terápiás tartomány.  

Penicillinnel kezeltek streptococcusszal fertőzött betegeket. 5 éve újra elővették ezt a 

tanulmányt, ahol kiderült hogy a kezelés alatt a noncomplience 34, 3 százalékos volt, a 

páciensek kevesebb gyógyszert szedtek be, mint ahogy azt a terápi előírta. (25). 

A noncomplience következménnyel lehet a vényköteles gyógyszerek felhasználására, és 

becsült hasznosságára. Különösen fontos ez új terápiánál, hiszen az eredményességét 

jelentősen befolyásolja. (26). 

Több mint 250 kölönböző tényezőt azonosítottak, ami a complience-szel kapcsolatos. 

(27). 

A beteg-együttműködésre ható tényezőket, és ezek hatását mutatja a következő I. 

táblázat: 
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I.táblázat: Beteg-együttműködésre ható tényezők 

A complience-re ható tényezők Eredménye a complience-re 
A betegség 
mentális betegség, skizofrénia 
paranoia, személyiségzavarok, Negatív 
jelenlegi tünetek Negatív 
fogyatékkal élés Pozitív 
Beutalási eljárás 
időpont egyeztetés (hosszú) Negatív 
A kórház 
várakozási idő (hosszú) Negatív 
egyéni találkozási idő Pozitív 
saját találkozási idő, amit az orvos javasol Pozitív 
A kezelés 
parenterális Pozitív 
időtartam (hosszú) Negatív 
előírt gyógyszeres terápia Negatív 
költség Negatív 
biztonsági tárolók (gyerek gyógyszernél) Negatív 
tévedő gyógyszerész Negatív 
Forrás: Compliance in health care. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1979. 

A pácienshez türelmes orvosi kommunikációs stílus pozitív korrelációban van a 

magasabb complience-szel. (28). 

A többlet figyelemmel járó betegközpontú kezelés során a complience javítható. (29). 

Számos tanulmány nem mutatott összefüggést a kor és a complience között. 

Ugyanez mondható el a nemek közötti complience vizsgálatra, hogy szignifikáns eltérés 

nem volt tapasztalható. (30). 

A gyógyszerköltség ugyanakkor negatívan hat a compliencre. (31). 

A betegség ismerete kicsit pozitív hatást jelent a complience tekintetében. (32). 

A munkából kiszakítás, szabadság, negatív hatással van mind a várakozásra, mind az 

egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos complience-re. (33). 

Egy folytonos orvos-páciens kapcsolat jelenléte pozitívan hat a compliencre. (34). 

A gyógyszerelési hibák pusztító hatással vannak a compliencre, mind a beteg, mind a 

családja körében. Az ebből adódó sürgősségi osztályokon való megjelenés elutasítólag 

hat a páciensekre. (35), (36). 
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A complience-t az adagolás is befolyásolja. Napi egyszeri adagolás javított a complience-

en, hozta az elvárt előnyöket. Azonban ha több nap van, mikor gyógyszeres terápiát nem 

kell végzni, ez jelentősen rontja a copmlience-t. (37). 

Viselkedéstől függetlenül a kommunikáció a kulcsa a complience növekedésének. (38). 

Sok gyártó megpróbálja fejleszteni kapcsolatait a páciensekkel. Fokozták a gyógyszerük 

nevének a felismerését, a márkahűséget, kommunkiációs csatornákat hoztak létre, és 

próbálták fokozni a termékhasználatot. (39). 

A jobb complience érdekében a gyógyszerész-gyógyszergyár kapcsolatot kellene javítani, 

gyógyszerészeket kellene belevonni a gyárak által támogatott complience-t növelő 

programokba. 

 

3.2.  A gyógyszeres terápiák, melyek javítják a beteg-együttműködést 

 

Egy 2003-ban közzétett WHO jelentésben használták az adherence kifejezést, melynek az 

átfogó definíciója: Az egyén terápiás magatartásának - gyógyszerszedés, diéta betartás 

és/ vagy életmód-változtatás - az egészségügyi ellátást nyújtó (és az egyén által 

elfogadott) ajánlásaival való összhangja. (40). 

Becslések szerint a non-comlpience, vagy a non-adherence mértéke jellemzően 15-93 

százalékos lehet az előírt terápiáknak. (41). 

A páciensek 25-50 százaléka alkalmatlan a teljes adherence-re. (42). 

Minden krónikus betegségben szenvedő beteg körülberül fele hagyja abba az előírás 

szerinti gyógyszerezést egy éven belül. (43). 

A non-adherence méréskor mindig létezni fog, és a módszerek értékelésénél figyelembe 

kell venni. (44). 

Standard nincs az non-adherence viselkedés mérésére, nincs eléggé megbízható, pontos 

módszer. A legtöbbet használt szubjektív módszerek: beteg megkérdezése, interjúk. 

Objektív mérések lehetnek: pirulaszámolás, elektronikus mérési eszközök, klinikai 

vizsgálati eredmények meghatárzása. Például a gyógyszer koncentrációja a vérben, vagy 

a vizeletben. Mindkét módszer túlbecsüli az adherence-t, és nem ad pontos eredményt. A 

non-adherence mérése hasznos információt nyújt, de az eredmény ellenőrzésben egyedül 

nem állja meg a helyét, mert ez csak egy becslése a páciens viselkedésének. A non-
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adherence mérésére egy sok módszerből álló megközelítés létezik, mely az én-

megkérdezés és ésszerű, objektív mérések kombinációjából áll. (45), (46). 

 

3.2. 2. Az adherence mérési technikái 

 

A betegek gyógyszerszedési szokásáról információt nyerhetünk maguktól a betegektől 

is interjúk, kérdőívek, betegnapló segítségével. A módszer előnye, hogy viszonylag 

egyszerű. Ugyanakkor nem olcsó, mert időigényes (a beteg és az egészségügyi 

dolgozók szempontjából egyaránt). Ráadásul az információ minősége sem megfelelő. 

A beteg hajlamos szándékosan túlbecsülni saját együttműködését, illetve az orvos vélt 

elvárásainak megfelelő választ adni. A beteg feledékenysége egy további torzító 

szempont. Az egészségügyi dolgozó is hajlamos saját elvárásai szerint értékelni a 

beteg válaszait. A módszer tehát nem objektív. A betegnapló és a retrospektív kérdőív 

időben folyamatos adatokat biztosít, az interjút viszont időszakosan ismételni kell. 

Amióta rendelkezésre állnak elektronikus adatbázisok a vényfelírási és - kiváltási 

szokásokról, ezen adatokból is következtethetünk a beteg-együttműködés mértékére. A 

módszer olcsó és gyors. Azonban a legnagyobb probléma ezzel a módszerrel az, hogy 

a kiváltott vény egyáltalán nem garantálja, hogy a gyógyszert a beteg be is veszi és 

olyan mennyiségben és rendszerességgel fogyasztja, mint ahogyan azt az orvos 

javallta. A legelterjedtebb módszer, különösen a klinikai vizsgálatokban a 

tablettaszámlálás (pill count) módszere. A beteg bizonyos mennyiségű gyógyszert kap 

a látogatás során és megkérik, hogy a következő alkalommal hozza magával a 

gyógyszeres fioláját, amikor megszámolják a megmaradt tablettákat és ebből 

következtetnek az elfogyasztott tabletták számára. A módszer egyszerű, költsége 

változó, az információ viszont szintén félrevezető lehet, ugyanis egyes betegek 

hajlamosak a látogatás előtt a megmaradt tablettákat egyszerűen kidobni.A 

legobjektívebb információt az elektronikus compliance monitorozás nyújtja. (47). 

Az adherence javításra számos lehetőség nyílik:információk, tanácsadás, emlékeztetők, 

önellenőrzés, páciensek beszámolnak a kezelés hatásairól, megerősítés, családi terápia, 

több más jellegű figyelem az egészségügyi ellátók által: orvos, ápoló, gyógyszerész.  

(46), (48). 
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3.2. 3. A nem megfelelő beteg-együttműködés 

A beteg-együttműködés multidiszciplináris megközelítése kívánatos. (49). 

Öt elméleti perspektívája lehet. Az adherence-nek: 

Domináns biomedical perspektíva: a páciens többé-kevésbé passzív, követi az orvos 

előírásait a diagnózisa után. 

Viselkedési perspektíva: hangsúlyozza a pozitív és negatív megerősítés fontosságát 

befolyásoló technikák adherence-re kifejtett hatását. 

Kommunikációs perspektíva: az egészségügyi ellátásban dolgozókat arra bíztatja, hogy 

javítsák a kommunikációt a páciensekkel. 

Kognitív perspektíva: hangsúlyozza, hogy kognitív változók és eljárások az adherence-

re hatnak. 

Én- szabályozó perspektíva: integrálja a környezeti válaszokat az én kognitív 

válaszaival. (46), (50). 

A  gyógyszeres terápia bonyolultságával nő az non-adherence kockázata. Az adherence 

egy komplex viselkedési eljárás, amit számos egymásra ható tényező határoz meg. 

Ezek tartalmazzák a terápia komplexitását, a betegség jellemvonásait, a kezelés hatásait, 

a kezelés költségét, az egészségügyi ellátás jellemzőit, interakciót a páciens és az orvos 

között, szocidemográfiai hatásokat. (49). 

A betegek nagy része ugyanakkor rendkívül kevés ismerettel rendelkezett saját 

betegségéről és gyógyszereiről. A hiányos beteg-együttműködés klinikai 

következményeinek összefoglalásaképpen megállapíthatjuk, hogy a non-adherence 

csökkenti a terápia hatékonyságát, növeli a terápia sikertelenségének, a 

mellékhatásoknak és a nem kívánt eseményeknek az esélyét. (51). 

A nem megfelelő beteg-együttműködés befolyásolhatja a terápia sikerét. (52). 

 

3.2. 4. A non-adherence gazdasági vonatkozásai 

 

A következmények az elhanyagolható minimálistól a katasztrofálisig terjedhetnek, a 

gyógyszertől, a betegségtől, annak súlyosságától, a kísérő betegségektől, és a non-

adherence természetétől és mértékétől függően. A gyógyszeres terápiával való 

együttműködésnek különösen nagy jelentősége van fertőző betegségekben, ill. a 

hosszan, esetleg egész életen át gyógyszeres kezelést igénylő krónikus betegségekben. 



17 

 

Non-adherence esetén a betegség gyógyulása elhúzódik, a betegség súlyosabbá válik, 

újabb tünetek, betegségek jelenhetnek meg. (53). 

A non-adherence gyakori oka a gyógyszer terápia sikertelenségének. 

Ontario (Kanada) államában 735 millió $-ra (54). 

Míg az USA egészében 13,35 milliárd $-ra becsülik a non-adherence okozta éves 

közvetlen költségeket, ami az éves egészségügyi kiadásoknak rendre 0,8 és 1,7%-a. 

(55). 

A közvetlen költségek kétszeresét találták, amikor a non-adherence okozta termelési 

veszteségből és a korai halálozásból eredő közvetett költségeket is kiszámították. A 

kórházi költségeket 1,78-2,72 milliárd $-ra, a járóbeteg-ellátás költségeit 1,09 

milliárd $-ra, az egyéb ápolási költségeket 0,66 milliárd $-ra és a termelési veszteség 

okozta költségeket 3,53-4,49 milliárd $-ra becsülik. (56). 

A beteg-együttműködés mértékének csökkenésével a várható egészségnyereség is 

csökkén. A non-adherence csökkenti az életminőséget, amennyiben növeli a 

megbetegedés súlyosságát, meghosszabbítja a gyógyulást. Egy jól együttműködő 

beteg a gyógyulás útjára lépve jobb életminősége miatt arra a döntésre juthat, hogy 

már nincs szüksége a terápia további szigorú követésére, így együttműködését 

csökkentve rosszabb életminőséget ér el, azonban nem teljes gyógyulás esetén a 

betegség visszatérte ismét rosszabb életminőséggel járhat. (57). 

Például a feljett országokban, mint például az Egyesült Államokban, a  magas 

vérnyomásossal kezelt betegek csak mitegy 51%-os adherence-szel rendelkeznek. A 

deperessziós betegek az előírt terápiához 40-70 százalékban tartják magukat. 

Ausztráliában az asztmás betegek 43 százaléka használja gyógyszereit az utasítás szerint, 

és csak 28 százalékuk használja megelőzésre a készítményeket. (58).  

A II. táblázat mutatja az adherencia mértékét, különböző megbetegedésekben. 
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II.táblázat: Az adherence mértéke különböző betegségben, terápiás megoldásban 

Orvosi terápia/ betegségek 

Az adherencia mértéke 

%-ban kifejezve 

Immunoszuppressáns terápia transzplantáción átesetteknél 5 -70 
Asthma 20-43 
Antikoaguláns terápia 30-50 
Epilepsziás betegek 30-96 
HIV pozitív betegek 37-95 
Kardiovaszkuláris megbetegedések 40-80 
Cukorbetegség 40-76 
Depresszió 40-70 
Vérképző rendszeri megbetegedések 46-96 
Álmatlanság 54-76 
Arthritis  55-89 
Vég -stádiumú vesebetegség 57-82 
Tüdőbetegség 61-76 
Szembetegség 62-82 
Szülészeti-nőgyógyászati megbetegedés 64-84 
Genitális- és szexuális úton terjedő betegségek 66-87 
Bőrbetegség 67-86 
Fertőző betegség 68-80 
Fül-orr-gégészeti megbetegedés 69-83 
Gasztrointesztinális megbetegedés 74-86 
Daganatos megbetegedés 76-84 
 Forrás: WHO. Adherence to long-term therapies-evidence for action. 2003. Available at: 

http://www.who.int/chronic_conditions/en/adherence_report.pdf. Accessed May, 2005. 

(58), (59), (60), (61). 

A gyógyszeres terápiák változnak az orvosi kezelésre szorulók állapota szerint. 

Mingegyik fajta gyógyszeres terápia során észlelhető különböző mértékű complience, 

vagy adherence mely hozzá járul a terápia különböző szintű eredményéhez. Remélhetőleg 

a páciensek gyorsan megtanulják, hogyan optimalizálják a gyógyszeres terápiát. Ha a 

kockázat és a nyereség aránya a páciens számára magas, akkor a noncomplience-hez 

vezethet. Általában a bizonyított orvosi terápiák csak hasznot ajánlanak fel a páciensnek, 

akik valóban használják őket, de szükséges hozzá egy odafigyelő, türelmes orvosi ajánlás 

is. (62). 
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Az adherence-re ható terápiás tényezők: 

orvosi terápia bonyolultsága, a kezelés időtartama, előző kezelési kudarcok, kezelésben 

bekövetkező gyakori változások, mellékhatások, orvosi terápia elérhetősége. Ezt mutatja 

a III. táblázat is. (63). 

III. táblázat: Gyógyszeres terápiával összefüggésben lévő adherence-t 

befolyásoló tényezők 

adherence-t befolyásoló tényezők 
Gyakori adagok (-) 
Komplex, szigorú terápia (-) 
Mellékhatások (-) 
Gyógyszereléssel kapcsolatos egyértelmű utasítások hiánya (-) 
Monoterápia (+) 
Kisebb gyakoriságú adag-néhány tabletta naponta (+) 
Tiszta utasítások a kezelés menedzsmentben (+) 
Új terápia (+) 
Hosszú aktivitású gyógyszer formula (+) 
 Forrás: WHO. Adherence to long-term therapies-evidence for action. 2003. Available 

at:http://www.who.int/chronic_conditions/en/adherence_report.pdf. Accessed May, 2005. 

Ha a terápia során szedett gyógyszerek számában, vagy napi adagolási frekvenciájában 

csökkenés következik be, esetleg a beteg több információhoz jut a gyógyszereiről az a 

complience növekedését eredményezheti. (64). 

 

3. 2. 5. Beteg függő tényezők  

 

Nem szándékos non-adherence történik a páciens részéről, ha elfelejti bevenni 

a gyógyszert, vagy figyelmetlenül, helytelenül veszi be. A non-adherence rosszul 

szedett gyógyszert takar, -mely adódhat egy alkalommal történt hibából,- ami nem 

jelenti azt, hogy a terápiát nem fogadta el a pácines rövidebb, hosszabb időre, vagy 

változott volna az adagolás időbeosztása, vagy mennyisége. (65). 

Társadalmi, gazdasági státusz konzekvensen nem jelenti az adherence 

megjósólhatóságát. Néhány tényező esetében azonban szignifikáns lehet: szegény 

társadalmi-gazdasági státusz, írástudatlanság, alacsony szintű oktatás, 

munkanélküliség, hatásos társadalmi támogatás hiánya, instabil életkörülmények, 
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távolság a kezelési központtól, a közlekedés magas költsége, gyógyszerezés magas 

költsége, változó környezeti feltételek, hitek a betegségről, és a terápiáról, és a család 

rendellenes működése. (66). 

A betegségre vonatkozó ismeret nincs korrelációban a non-adherence-szel. (67). 

Demográfiai változók, kor, nem, oktatás, foglalkozás, jövedelem, családi állapot, 

vallás, etnikai háttér, városi, vidéki megélhetés határozottan nem volt kapcsolatban 

az adherence-szel. (68). 

Az adherence-re ható beteg-függő tényezők: feledékenység, pszichoszociális stessz, a 

betegség félreértése, a diagnózisba vetett bizalmatlanság, a betegségre vonatkozó 

egészségügyi kockázat hiánya, alacsony kezelési elvárások, a bánásmód észlelt 

hatásának a hiánya, a lehetséges mellékhatások miatti aggodalmak, alacsony 

motiváció, alacsony részvétel a folytatáson, reménytelenség, negatív érzések, az 

egészségügyi ellátókkal szembeni csalódottság, függőségtől való félelem, aggodalom 

a gyógyszeres terápia bonyolultsága miatt, betegség által érzett kirekesztés. (69). 

 

3.2. 6. Egészségügyi szakemberek befolyása az adherence-re 

 

A szakemberek gyógyszertári szolgáltatásokat hoztak létre, mint a complience 

program, vércukor ellenőrzést végeznek, beteg menedzsment programot indítottak. 

(70). 

A gyógyszerésztanácsadás signifikánsan mutatta az adherence-re kifejtett pozitív 

hatását. Az információk megértése kapcsán az adherence intenzitását ezzel a 

tanácsadással a gyógyszerészek 40-94 százalékkal növelték. (71). 

A páciensek jobb adherence-t mutatnak, ha egyszerre több egészségügyi 

szolgáltatótól kapnak segítséget a terápiájukkal kapcsolatban, ugyanabban az időben. 

Az előírt terápiáról megfelelő információkhoz jutva tovább javítja betegek 

adherence-ét. Folyamatos kommunikációs erőfeszítések –telefonos emlékeztetők- 

arra szolgálnak, hogy az egészségügyi ellátók legegyszerűbben, és 

leggazdaságosabban javítsák az adherence-t. (72). 

Az egészségügyi ellátórendszer, és az egészségügyi szakértők hatását az adherence-

re a IV. táblázat mutatja.  
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IV.táblázat: Egészségügyi szakértői tulajdonságok és az egészségügyi 

szervezeti tényezők hatása az adherence-re  

Egészségügyi szakértői tulajdonságok Hatás 
Rövid konzultáció Negatív 
Szegényes konzultáció a páciens és orvos között Negatív 
A tudás és kezelési menedzsment hiánya Negatív 
A betegség nem adekvát megértése Negatív 
Idő hiánya Negatív 
A páciens és az egészségügyi szakértő közötti jó 
kapcsolat Pozitív 

Egészségügyi szervezeti tényezők 
A nevelési beavatkozások szerény implementációja Negatív 
Az ellátók által nyújtott támogatás segíti a pácienseket Pozitív 
Elérhetőség és a szolgáltatások hozzáférhetősége Pozitív 
Szervezeti prioritások Negatív 
Forrás: WHO. Adherence to long-term therapies-evidence for action. 2003. Available 

at:http://www.who.int/chronic_conditions/en/adherence_report.pdf. Accessed May, 2005. 

A gyógyszerészek elérhetősége eszményi pozicíót jelent arra nézve, hogy a páciensek 

hosszútávú adherence-ét megfelelően befolyásolják. (73). 

A páciensek orvosoktól, ápolóktól és gyógyszerészektől kaphatnak tanácsot a 

terápiájukkal kapcsolatban. A szóbeli tanácsadás segít lehetővé tenni a páciensnek, hogy 

megértse szükséges a complience. Fontos, hogy ezt a speciális szóbeli tanácsadást 

elfogadják a páciensek, mely tömör és informatív a számukra. (74). 

Ha az információátadás gondoskodott arról, hogy a terápiát a páciens érezze egyénre 

szabottnak és individuálisnak, akkor jobban realizálódik a páciensben a gyógyszeres 

terápia haszna. (75). A leghasznosabb információ fajta, amitől a legtöbb hasznot kapják a 

páciensek, az a szóbeli és írott információ kombinációja. (76). Egy szemtől-szembe 

történő szóbeli tanácsadás információit erősíti az írott anyag. A betegeknek készen kell 

állnia arra, hogy befogadják az írott és elmondott információt, ha azonban túl elfoglaltak 

várni a tanácsadásra, akkor új időpontban keressék fel gyógyszerészüket. Ez történhet 

személyesen, vagy telefonon keresztül. (77). 

Ha a betegek elégedettek azzal a figyelemmel, amit kapnak, valószínűleg pozitív 

élményeik vannak, nagyobb az esélye, hogy a coplience mértéke jobb legyen. (78).  
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Néhány speciális mód, ami segítheti a complience növekedését: 

• naptár feljegyzés, napló vezetése 

• csomagolás, blister csomagolás 

• gyerekzárral ellátott tároló doboz 

• megfelelő gyógyszeradagoló doboz/napi- heti elosztásban/ 

• „beszélő” receptfiola 

• elektronikus monitor 

• segítőpár-rendszer /barát, munkatárs, családtag/ 

• elektronikus utasítás (79). 

A klinikai eredmények javulására hatással lehetnek a complience javítására irányuló 

erőfeszítések. Azonban a klinikai eredményeket ronthatják a nem mérhető károk: 

mellékhatások, complience mértéke, a betegség előrehaladása, vagy fellépő más 

betegségek. Az orvosok rossz receptfelírása, a betegek tudáshiánya, 

gyógyszerkombinációk hatáscsökkentő eredmény, mind mind a betegek complience-ét 

csökkenti. (80). A pácienseknek szükségük van utasításokra, hogy segítsék nekik 

betartatni a gyógyszeres terápiát. Két kategóriát különböztethetünk meg: pozitív 

beavatkozások, és negatív beavatkozások. Ezt az V.  táblázat mutatja. 

V. táblázat: Complience-be a beavatkozások kategóriái: 

Negatív Pozitív 
Személyes kölcsönhatás Személyes kölcsönhatás 
Szervezet Szervezet 
Oktatás Oktatás 
Viselkedés Viselkedés 
Egyéni dózis Csomagolás 
Csomagolás Ellenőrzés 
Család, barátok Folytatás 
Ellenőrzés Összhang 
Folytatás Megelőzés 
Többszörös erőfeszítések 
Összhang 
Forrás: Fincham, J.  E. (2007).  Patient comliance with medications. New York: 

Pharmaceutical Products Press. 
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Elgondolkodtató kérdések a gyógyszeres terápia kapcsán: 

• A gyógyszerre szüksége van? 

• A pácines meg tudja engedni magának az új gyógyszert? /gazdasági vonzat/ 

• Mik a kereskedelmi ösztönzők, mennyi a páciensnek a költség-haszon aránya? 

• Van megjósolható mellékhatása az új terápiának? 

• Az új gyógyszer kiválthatja a mostani gyógyszeres terápiát? 

• Az új terápia ahhoz az igényhez fog vezetni, hogy több gyógyszert szedjen? /Pl. 

kiküszöbölni a gyógyszer mellékhatását./ 

• Van a páciensnek, akit bevettek az új gyógyszeres terápiába- megfelelő 

összhangja? 

• Az új gyógyszer felírásakor megnyugtatják a pácienst? 

• Történt alternatív -nem gyógyszeres kezelés- terápia a gyógyszer felírása előtt? 

• Felléphet étel-gyógyszer, gyógyszer-diéta, gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatás az 

új gyógyszer megjelenésével? (81). 

 

3.2. 7. Magyarországi helyzet 

 

A krónikus betegségek esetében alapvető a megfelelő beteg-együttműködés elérése, 

és az is világosan látszik, hogy a nemzetközi példák alapján a betegek jelentős része nem 

követi a javasolt kezelést. A szakirodalom azt is megállapítja, hogy a betegek 

együttműködése összefüggést mutat az országok fejlettségével, a fejlődő országok 

rosszabb eredményeket tudnak felmutatni. Már csak az a kérdés, milyen a helyzet 

hazánkban, mit mutatnak a magyar gyógyszer-felhasználási adatok. Sajnos a legtöbb 

népbetegséget tekintve kiábrándítók az eredmények. Ha elfogadjuk az ország fejlettsége 

és a beteg-együttműködés közti összefüggést, akkor távolról sem sorolhatjuk magunkat 

a fejlett országok közé. Megvizsgáltuk az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 

finanszírozási adatai alapján, hogy 2 havi gyógyszerkihagyást tolerálva a betegek 

mekkora hányada tartja a terápiát 6, illetve 12 hónappal a kezelés megkezdése után. 

A lipidszint-csökkentő készítmények (sztatinok) kapcsán például 22%-nak adódott 

azoknak a betegeknek az aránya, akik a számukra rendelt gyógyszert egy évvel a kezelés 



24 

 

megkezdését követően is megfelelôen kiváltják. Feltételezhetjük, hogy ténylegesen még 

kevesebben veszik be a gyógyszereket. Tekintettel a lipidszint-csökkentő terápiában 

részesülő népesség nagyságára, ez hatalmas veszteség a társadalom számára. Az OEP 

adatai alapján az orvosok évente nagyjából 300 millió terápiás napnyi (DOT) 

vérzsírcsökkentőt írnak fel betegeiknek, ez több mint 8 millió doboz gyógyszert jelent, 

hozzávetôleg 30 milliárd forintértékben. (82).  

A fentiek alapján ennek az összegnek egy jelentős részét terápiás eredmény nélkül 

költjük el, főleg ha azt vesszük figyelembe, hogy a sztatinkezelés terápiás előnyei 

(mortalitás-és morbiditás csökkenés) leginkább az egy éven túli kezelések eredményeként 

jelentkeznek. (83).  

A helytelen vagy rendszertelen gyógyszerszedés közvetett költségeit – a 

szövődményeket, a polipragmáziát, a hatóanyagok közti „ugrálással” kapcsolatos 

egészségügyi kockázatokat– is figyelembe véve felmerül, hogy több millió doboz 

sztatinkészítményt és több milliárd forintot fecsérelünk el, és akkor még csak a 

koleszterinszint-csökkentőkről beszéltünk. A hazai finanszírozási adatok elemzéséből 

levont következtetéseket erősíti, ha a terápiás területen tapasztalható tendenciákat más 

országokban vesszük szemügyre. (84), (85). 

A lipidcsökkentőknél tapasztalt igen kedvezőtlen adherencia és a nemzetközi értékek 

alapján a megfelelően együttműködő betegek arányát a magas vérnyomás esetében 35–

45%-ra, cukorbetegség esetében 45–55%-ra becsüljük. 

Becslésünket alátámasztja a Doró Péter és munkatársai által végzett elemzés, amely az 

1998 és 2004 közötti időszak adherenciáját vizsgálta szintén az OEP finanszírozási adatai 

alapján az orális antidiabetikumok területén. A szerzők 2005-ös cikkükben 47,9% és 

49,2% közötti adherenciáról számoltak be. (86). 

A meghökkentő adatok láttán érdemes elgondolkodni azon, hogy a gyógyszerek 

megfelelő hasznosulását mely tényezők akadályozzák. (87).   

Számos olyan tényezőt találunk, amely közvetlenül azzal van kapcsolatban, hogy a beteg 

miként működik együtt kezelőorvosával a megfelelő terápia érdekében, azaz nem 

farmakológiai sajátosságokra vezethető vissza: 

• A beteg a kezelőorvosa által rendelt gyógyszert nem feltétlenül váltja ki a 

gyógyszertárban. Ennek oka lehet feledékenység, a betegségérzet hiánya vagy az orvosi 

utasítás egyéb okból történő „felülírása”.  
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• A kiváltott gyógyszert a beteg nem veszi be, az előbbiekhez hasonló okokból. 

• A gyógyszert a beteg beveszi ugyan, de nem a megfelelő gyakorisággal, időpontban, 

adagban, vagy nem az alkalmazási előiratban szereplő módon. 

• A gyógyszeres terápiát a beteg idő előtt abbahagyja vagy félbeszakítja, például azért, 

mert javulást érez egészségi állapotában, visszanyeri pszichológiai biztonságát, gyengül a 

betegségtudata, zavarják az esetleges mellékhatások,vagy egyszerűen valamiért „nem ér 

rá” a következő terápiás adag felíratására, kiváltására (pl. nyaral, balesetet szenved és 

ágyba kényszerül, magánéleti válságot él át stb.). 

• A gyógyszeres terápia nem követ világos kezelési stratégiát, így a beteg indokolatlanul 

vált hatóanyagot, kezd el párhuzamos kísérő terápiát más hatóanyaggal, változtat dózist. 

Hazánkban nemzetközi viszonylatban különösen kedvezőtlen a helyzet, a lakosság 

alacsony fokú egészségtudatosságán kívül közrejátszik az is, hogy a beteg-

együttműködés javítása az egészségügyben dolgozó szakemberek részéről is 

szemléletváltást igényel. Felértékelődik a beteggel való konzultáció és az edukáció, az 

orvos-betegtalálkozások „napirendje” és célja kiegészül az egészség megóvásával és 

fejlesztésével kapcsolatos erőfeszítésekkel tudatossá válik a terápia követése, a 

kezelőorvos a gyógyuláshoz szükséges ismeretek kizárólagos birtokosából fokozatosan a 

beteg „mentorává” válik. Mindez segíti a betegeket ama készségek és attitűdök 

megformálásában, amelyek felelősebb és felvilágosultabb egészség-magatartáshoz 

vezethetnek. Különösen fontos szerep hárul e tekintetben a háziorvosokra, a krónikus 

betegségeket gondozó szakambulanciákra (pl. diabetológia, lipidológia), illetve a 

gyógyszerészekre. Ezzel párhuzamosan a gyógyszeripari vállalatok működési 

modelljének is át kell alakulnia: immár világosan látszanak annak a „hagyományos”, 

rövid időhorizontú üzleti megközelítésnek a korlátai, amely a termékszintű promócióban 

új betegek bevonását célozza meg, a terápia fenntartásának azonban nem szentel 

elegendő figyelmet. (88), (89), (90), (91). 

Egyfelől a kezelőorvosoknak nincs elegendő idejük és erőforrásuk arra, hogy a betegeket 

aktív együttműködésük nélkül bírják rá – a külső motiválás eszközeivel – a terápiás 

szabályok követésére. Másfelől kezd kialakulni egy olyan betegkör, amely tudatosan 

törekszik az informáltságra: ezek a betegek egyre több forrásból gyűjtenek információt az 

általuk alkalmazott kezelésekről, közösségeket formálnak, megosztják egymással 

tapasztalataikat, és lassan, de biztosan megfogalmazódik az igényük arra, hogy az 
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orvossal kvázi egyenrangú félként tudjanak együtt gondolkodni. Harmadrészt, ha a 

páciens informálatlan, nincs tisztában a megfelelő beteg-együttműködés jelentőségével, a 

kezelőorvos általi „ösztökélés” nem lesz elegendő: a beteg valódi belső motivációja kell 

ahhoz, hogy együttműködése javuljon, s ha a betegben ez nincs meg, az egészségügyi 

szakemberek feladata – a közvetlen utasítások helyett – egyre inkább e belső motiváció 

életre hívása. A betegek egészségtudatosságára, gyógyulni akarására tehát mindig komoly 

figyelmet kell fordítani, még akkor is, ha a beteg megszólítása és érdekeltté tétele a 

terápia eredményességének fokozásában jóval nehezebb feladat. A perzisztencia 

(„kitartás”) az az időtartam, amelyen keresztül a beteg egy adott terápiában ténylegesen 

részesül. Magyarországon az adherencia tényezői közül a perzisztenciával különösen 

nagy gondok vannak, ennek javítása a terápiás eredményesség fokozásának egyik 

központi eleme kell, hogy legyen. A beteg-együttműködés (adherencia, ezen belül 

perzisztencia) fokozása igen komplex feladat, folyamatos és tudatos erőfeszítést, de 

jelentős erőforrásokat is igényel, miközben eredményei jellemzően csak közép- és hosszú 

távon jelentkeznek. (92). 

Véleményünk szerint kulcsfontosságúak a következők: 

• Az orvos–beteg találkozások során a beteg kezelőorvosa fel kell, hogy keltse betege 

figyelmét és belső motivációját a megfelelő beteg-együttműködés iránt. 

• Amikor a beteg a gyógyszertárban kiváltja gyógyszerét, a gyógyszerésznek – a 

gyógyszerészi gondozás keretében – olyan információkat kell nyújtaniuk számára, 

amelyek segítik a megfelelő gyógyszeralkalmazást. 

• A terápia időtartama alatt gondoskodni kell arról, hogy a beteg olyan szolgáltatásokban 

részesüljön, amelyek növelik a megfelelő gyógyszerszedés valószínűségét; hozzájusson 

az őt érdeklő információkhoz; szükség szerint visszajelzést kapjon együttműködéséről, 

gyógyszerfogyasztási szokásairól. 

• Mindezt szegmentáltan, olyan kommunikációs csatornákon keresztül és olyan üzenetek 

segítségével kell megoldani, amelyek a legjobban illeszkednek az adott betegkör 

szociális, demográfiai, kulturális és egyéb jellemzőihez, életviteléhez, szokásaihoz. 

• Szavatolni kell, hogy a beteg-együttműködés fokozása érdekében tett erőfeszítések 

erősítsék a szakmai kapcsolatot a kezelőorvos és a gyógyszerész között, és támogassák a 

gyógyítás rendszerszemléletű megközelítését. 
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A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az orvosokra és a gyógyszerészekre 

egyaránt elsődleges szerep hárul a betegek megszólításában, egészségtudatosságuk 

fejlesztésében, az adherencia és a perzisztencia javításában. (92), (93). 

Nélkülözhetetlenek továbbá a gyógyszergyártó vállalatok, amelyek a készítményeikkel 

kapcsolatos alapvető ismereteket adják át az orvosoknak, közvetlenül részt vállalva a 

szemléletváltás elősegítésében, és amelyek a beteg-együttműködés fokozásában 

összhangot tudnak teremteni a terápiás célok és saját üzleti céljaik között. 

Végezetül nem elhanyagolható az egészségbiztosító szerepe sem, amely megfelelően 

kialakított támogatási technikákkal, érdekeltségi rendszerekkel mind a gyógyszer 

gyártókat, mind közvetlenül a betegeket a jobb beteg-együttműködés irányában tudja 

ösztönözni, illetve megfelelő támogatási és finanszírozási szabályok mentén ösztönözheti 

az orvosokat és a gyógyszerészeket a beteg gondozására, az adherencia javítására. (94). 

Mindezek a feladatok egyrészt az orvosi praxisban – különösen a család orvosi munka 

során –, másrészt a gyógyszertári gyakorlatban láthatók el hatékonyan, hiszen a betegnek 

a gyógyszeres kezeléshez való viszonyát leginkább azok a szakemberek képesek 

befolyásolni, akikben a páciens megbízik, akinek a véleményét mértékadónak tekinti. Az 

adherencia javítását az orvos és gyógyszerész szakemberek ilyen irányú fokozott 

figyelme hozhatja meg, mely ideális esetben a beteg-együttműködés fokozását célzó, 

ennek megfelelően kialakított speciális programokban ölt testet. Az valószínűsíthető, 

hogy az ilyen „adherenciaprogramok” finanszírozását a közeljövőben elsődlegesen a 

gyógyszer gyártók fogják felvállalni, hosszabb távon azonban feltételezhető, hogy a 

társadalombiztosítás is részt vesz 

– a prevenciós programokhoz hasonlatosan 

– az adherenciaprogramok anyagi hátterének biztosításában. Ideális esetben már 

rövidtávon is a finanszírozónak kellene felismerni alapvető érdekét a beteg-

együttműködés javításában, de az állami szerepvállalás kiterjedését csupán középtávon 

látja reálisnak. 

A betegek nem megfelelő együttműködése, terápiahűsége az ismertetett adatok alapján a 

világ minden országában komoly probléma. Az eddigi elemzések tanúsága szerint 

hazánkban még lesújtóbb a helyzet, ami cselekvésre ösztönöz. A kedvezőtlen hazai 

adherencia ugyanakkor ritka lehetőség is: ha ebben előrelépést tudunk elérni, azzal 

mindenki jól jár. Jól járnak a betegek, hiszen az általuk szedett gyógyszerek valódi 
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terápiás hatást tudnak kifejteni. Jól járnak az orvosok és a gyógyszerészek, mivel 

gyógyító munkájuk sikerének valószínűségét a megfelelő beteg-együttműködés 

jelentékenyen növeli. Jól járnak a gyógyszer gyártók, hiszen a betegmegtartás révén 

javíthatják üzleti jövedelmezőségüket a társadalom számára is hasznos módon. Végül jól 

jár az egészségbiztosító is, hiszen az általa kifizetett társadalombiztosítási források 

ténylegesen hasznosulnak, és a járulékfizetők pénzét a jelenleginél jóval értelmesebben 

tudja elkölteni, ami a szövődmények és a kórházi kezelések számának csökkenésén 

keresztül jelentős közvetett megtakarításokat hoz. (95). 

 

3.3 Hatékony complience 

3. 3. 1. A terápiát a sajátjának érző beteg 

 

Az adatok és a szakértői elemzések szerint az úgynevezett Big Pharma modell alapjai 

meginogtak, és ezzel együtt a gyógyszeripar meghatározó üzleti struktúrája is átalakításra 

vár. A nagy cégek közül egyre több fogalmazza meg és jelenti be, hogy gyógyszergyárból 

„healthcare company”-vá, egészségipari vállalattá kíván alakulni. Ennek tartalma még 

sok esetben nem világos, és igen magas fórumokon is csak addig jutnak el a konszernek 

vezetői, hogy az eddigi üzleti modell már nem tartható. Az azonban egészen bizonyos, 

hogy a fejlesztések egyik központi terepe a gyógyszeres kezelések betegek általi 

elfogadtatásának a javítása lesz.  

A fő kérdés azonban az: mit kell tennie egy gyógyszergyárnak ahhoz, hogy a terápiás 

szolgáltatást a felírt gyógyszerrel együtt jobban elfogadják a betegek, és ideális esetben a 

sajátjuknak érezzék. A márkahűség, illetve a lojalitás analógiájára ezt a kötődést 

terápiahűségnek nevezhetjük. 

Mire van szükség egy jó „terápiahűség programhoz”? Először is egy világosan, 

egyértelműen és jól mérhetően meghatározott terápiás célra. Ebből az is gyorsan 

kiderülhet, hogy a gyógyszeres kezelés nem cél, hanem egy eszköz a terápiás cél elérése 

érdekében, amihez számos együttműködő partnerre, közös terápiás célra és szoros 

együttműködésre van szükség. A sok közreműködő egyben szerteágazó célrendszert is 

jelent. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyógyszergyárak által kezdeményezett és a 
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gyógyszer compliance-re összpontosító programok ritkán eredményeznek hosszú távon 

nyereséges működést. A gyakorlatban sokszor inkább eladásösztönzésként valósulnak 

meg. A gyártó általában egyedül is marad ezzel a céljával, nem tud integrálódni a terápiás 

szolgáltatásba, túl nagy az erőfeszítés és az anyagi ráfordítás, amivel fenn tudja tartani 

gyógyszere hosszabb ideig tartó, illetve rendszeresebb alkalmazását. 

És ezzel el is jutottunk az üzleti modellig. (96).  

Bár egy gyógyszergyár teljes üzleti modelljét nem tudjuk néhány hét vagy hónap alatt 

kidolgozni, egy adott terápiára vonatkozó országos program hosszútávon működő 

modelljének a megalkotására van lehetőségünk. A gyógyszerszedést támogató programok 

technikai részletein túl a közreműködő szakemberek elkötelezettségére is szükség van. 

Attól függően, honnan közelítjük meg a szolgáltatás tartalmát, márka hű, lojális, illetve 

szakmailag elkötelezett orvosokra, gyógyszerészekre van szükség. A legnagyobb 

eredményre az vezet, ha egyszerre mindhármat sikerül megvalósítanunk. Egy olyan 

terápiás közösséget kell létrehozni, amely a szolgáltatást együtt nyújtja a betegnek, és 

ennek már a gyógyszergyár is a részéve válhat. A terápiás közösség által nyújtott magas 

szintű szolgáltatás egyik legfontosabb eredménye, hogy a beteg a magáénak tudja érezni 

a kezelést, aktívan részt vesz benne, és azt saját életének a részévé képes tenni. Ez 

valóban sokkal több előkészítést, tervezést, egyeztetést és kiterjedtebb 

programmenedzsmentet igényel, mint egy hagyományosnak mondható, „dobozos” 

programelemeket tartalmazó compliance-program, azonban az egészségipar és az 

egészségfogyasztás rohamtempójú fejlődésével csak ez az újszerű megközelítés tud lépést 

tartani. Amennyiben a teljesítmény szempontjából vizsgáljuk a kérdést, a terápiás 

szolgáltatás csak akkor tekinthető sikeresnek, ha a szolgáltatást igénybe vevő beteg azt 

nemcsak pénzügyileg, hanem a gondolkodásában is „megveszi”. Az eredményes 

szolgáltatást nyújtó terápiás közösség jellemzői: 

-   az összes érdekelt fél számára nyertes szituáció alakul ki; 

-    jól megfogható, érzékelhető és érthető terápiás jelentésű szolgáltatástartalmat nyújt; 

-    gondolatközösséget hoz létre a szereplők között, amely a legkifejezettebben az    

     orvos–páciens kapcsolatban testesül meg; 

-    egyaránt képes kielégíteni a biztosító, az orvosok és a páciensek terápiás elvárásait; 

-    hozzájárul a terápia és a betegút menedzseléséhez, célszerűen irányítja ezeket; 

-    egyszerű, világos, átlátható; 
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-    hosszú távú és folyamatos, a kommunikációja pedig egyszerű, köznapi; 

-    az egész folyamat nyitott, bármely pontján új szereplőket lehet bevonni. (96). 

Az ilyen programok kulcsa elsősorban a páciensek gondolkodásának az alapos ismerete, 

de az orvosok mindennapos terápiás gyakorlatát sem lehet figyelmen kívül hagyni, az 

egészségügyi rendszeren belüli működéshez és finanszírozáshoz pedig kötelező 

alkalmazkodni. A mai lehetőségek szerint a terápiavezetést és a betegmenedzsmentet az 

orvosok mindennapos terápiás viselkedése és a valós egészségügyi gyakorlat alapján 

érdemes kialakítani. Ez elsőre egyszerűnek tűnik, azonban némi kutakodás és 

kérdezősködés révén rájöhetünk, hogy a valós terápiás gyakorlat, különösen, ha ahhoz 

több orvos csoport együttműködésére van/lenne szükség, rengeteg meglepetést tartogat. 

És mivel a legkevesebb információnk a betegek érzéseiről, észleléseiről, motivációiról és 

viselkedéséről van, a működtetés során mindezekről folyamatosan kell gyűjtenünk az 

adatokat, információkat, és a megszerzett többlettudás alapján időről időre módosítani, 

áthangolni a programot. Megkerülhetetlen, hogy a kitűzött terápiás cél/célok mentén 

teljesítménymutatókat is meghatározzunk, amelyeket folyamatosan monitorozunk. 

Csupán egy balanced scorecard-típusú (BSC – kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-) 

rendszerrel lehetünk képesek arra, hogy az adott terápiás célt kiszolgáló terápiás közösség 

összetett működését nyomon kövessük, kézben tartsuk és az igényekhez igazodva 

fejlesszük. Ez a fajta megközelítés egyben azt is jelenti, hogy  

- a hangsúlyt a termékről a szolgáltatás eredményére helyezzük át; - a teljesítést a 

termékkel végzett klinikai vizsgálatok ígérete nyomán eladott gyógyszer helyett a 

terápiás szolgáltatás megvalósult és észlelt eredménye jelenti;  

-  a cél az orvosoknak a gyógyszer használatára irányuló meggyőzése mellett és helyett az 

orvos támogatása és kiszolgálása; 

-  ügyfélként az orvosok helyett a betegek kerülnek a középpontba; 

-  a gyógyszergyár beszállító helyett a terápiás szolgáltatásban részt vevő partnerré válik. 

Mindezekkel egy lehetséges új üzleti modell elemeit raktuk össze. (96). 
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 4. Vény nélküli gyógyszerek 

4.1. A vény nélkül kapható gyógyszerek piaci helyzete 

A piac meghatározása 

Az OTC-gyógyszerpiacot ugyanúgy fel lehet osztani kisebb területekre, mint egy 

országot megyékre. A gyógyszerek osztályozása általában az anatómiai, terápiás, illetve 

kémiai szempontok alapján kialakított ún. ATC-kód szerint történik, ezt az osztályozást 

követik általában a gyógyszerek forgalmát mérő piackutató cégek is. 

A gyógyszerek piacát meg lehet határozni aszerint is, hogy hol és hogyan jutnak hozzá a 

„vásárlók”. Ahol létezik gyógyszertáron kívüli értékesítés, ott külön szokták vizsgálni a 

drogériákban, szupermarketekben forgalmazott készítmények körét és az ott elért 

piacrészesedéseket. (97). 

 

4. 1. 1. A Világ vény nélküli gyógyszer-piaca 

Átmenetileg egy vényköteles gyógyszernek átkerülni vény nélküli státuszba- a 

gyártó cégnek- jelentős hasznot hozhat. Ezek a gyártók azonban a növekedés új 

lehetőségét látják ebben, a tervezés elindításakor más szempontot kell figyelembe 

venniük, mint a hagyományos vényköteles piacnál. 

Az utóbbi években számos vényköteles gyógyszert soroltak át vény nélkülivé, mely 

könnyebbséget jelent a „fogyasztóknak”, hiszen be tudják szerezni az allergiára, 

dohányzásról leszokató gyógyszereiket anélkül, hogy időt töltenének az orvosnál, vagy a 

biztosítóknál. Amíg a recesszió hatással volt a vény nélküli gyógyszerek forgalmára, 

addig a „fogyasztók” egészségesebb életmódot kerestek, és a vénykötelesből 

vénynélkülivé történő átsorolás lehetővé tette a piac kitartó növekedését, mely 

töretlennek tűnik. A globális OTC piac növekedése előrejelzés szerint 2010-ben 0,9%-kal 

fogja meghaladni a GDP növekedés mértékét. 2007-től kezdődően a világ GDP 

növekedését 0,2%-al, majd 1,1%-al, 2009-ben 5,3%-al előzte meg. A 2009-es évi 5,3%-

os növekedés igazolja a fogyasztók összpontosítását az öngyógyszerezésre, 

egészségtudatos magatartásra. 

Azoknak a gyártóknak, akik új növekedési lehetőséget keresnek, egy globális stratégiát 

kell megalkotniuk. Az USA a legnagyobb vény nélküli piaccal rendelkezik, de itt a 

növekedés kisebb lesz, mint más országokban. Felszínre kerülnek a BRIC országok- 
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Brazília, Oroszország, India, Kína- itt folytatódik a piac két számjegyű bővülése. A 

növekedés ütemét a VI. táblázat mutatja. 

VI.táblázat: OTC forgalom változása 

Ország 2009 2010 (prognózis) 

USA 2.60% 3.20% 

Kína 9.70% 10.00% 

Japán -0.60% 0.10% 

Németország  -0.30% 0.10% 

Franciaország 2.70% 1.00% 

Brazília 15.90% 10.00% 

Olaszország 2.80% 1.70% 

Oroszország 23.50% 15.00% 

Nagy-Brittania 2.20% 1.00% 

Kanada 5.80% 4.00% 

India 10.70% 11.00% 

 Forrás: The Nielsen Company kutatása alapján 

Egy történelmi makro elemzést végeztek 26 vényköteles és vény nélküli gyógyszer 

kategóriában. Azt találták, hogy a legkeresettebb 12 kategóriában még sok lehetőség 

rejtőzködik, mind a márkában, mind a technológiában, be kell kerülnie az „Rx OTC 

swich”- be (vényköteles gyógyszer átsorolása vény nélkülivé). Feltéve, ha az OTC 

forgalom növekedés 20%-ot elérné a 12 kategóriában, akkor az 44milliárd dolláros 

bevételt jelentene 5 év alatt.  

A 12 kategória: 

1. Légzőszervi vagy Asztma ellenes szerek 

2. Savlekötők 

3. Insomnia 

4. Fájdalomcsillapítók 

5. Acne elles szerek 

6. Női higéniás készítmények 

7. Dohányzás ellenes készítmények 

8. Lábgombásodás elleni készítmények 

9. Köhögés- megfázás elleni készítmények 

10. Fogyókúrás készítmények 
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11. Hajnövekedést serkentők 

12. Hashajtók. 

A gyógyszerész feladatainak ki kell terjednie az egészséggondozásra, sokféle 

biztonságos tanácsot tudjon adni a fogyasztóknak, ha a hatásról, adagolásról, 

adminisztratív kérdésekben segítségére szorulnak. Létfontosságú lesz a páciensek 

oktatása, vérnyomásmérés, diagnosztikai tesztek végzése. 

A 10 kategória- a 12 kategóriából- átsorolása a vényköteles termékből a vény nélkülivé 

7%-kal csökkentette a vényköteles kiadásokat. Ha ezt a 7%-os megtakarítást vetítjük 

előre 2014-ig, akkor az a U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services szolgáltatásnak 

12,92 milliárd dollár megtakarítást eredményezne. A fogyasztóknak 2,35 milliárd dollárt, 

a munkaadók privát biztosítóinak 4,87 milliárd dollárt, míg az állami, helybeli Medicare, 

Medicaid ellátásoknál 5,7 milliárd dollárt takarítanának meg. 

Világosan látszik, hogy a vényköteles- vény nélküli „swich” milyen óriási lehetőséget rejt 

magában. A fogyasztóknak ez könnyebb hozzáférést jelent a megfelelő terápiához, és 

alacsonyabb költségeket eredményez. A gyártóknak ez új növekedési lehetőséget tartogat. 

(98). 

A vény nélküli gyógyszerek kategóriája szignifikáns növekedést eredményez, hiszen a 

fejlődő országok piaca, a stabil európai piac, és az Észak- amerikai piac nagy potenciált 

rejt. Mindazonáltal a gazdasági hanyatlás több módon is hat a piacra.  Az OTC piac 2009-

ben 95 milliárd dollár fölött teljesített, de ezt a fejlődő országok piacai hozták, ahol két 

számjegyű volt a növekedés, míg az európai, észak-amerikai piacok bővülése igen 

szerény volt.  (99). 

Az IMS Health gyógyszer statisztikái szerint a vényköteles gyógyszerpiac növekedése is 

csekély volt a 2008-as évben az USA-ban, 1,3%-os. Ezt befolyásolta az is, hogy az FDA 

csak 18 új gyógyszert engedélyezett. (100). 

A Világ OTC termék felhasználásának növekedését az 1. számú ábra mutatja. 
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1. ábra: OTC felhasználás növekedése 

4. 1. 2. A vény nélküli gyógyszerek forgalmazásának perspektívái az Európai 

Unióban 

 

Az Európai Unió 27 tagállamában a vény nélküli (OTC) gyógyszerek 

forgalmazása 1,6%-os csökkenést mutatott 2008-ban az Öngyógyszerelésre épülő 

Európai Ipartársaság (AESGP) statisztikái szerint. A visszaesés az előző három évben 

tapasztalt egyenletes növekedést követte, melynek aránya 3,1% volt 2007-ben. A 

Business Monitor International több olyan trendet is behatárolt, melyek kiválthatták a 

piaci forgalom csökkenését. Mindezek közül a legmeghatározóbb tényező az euro-zónán 

kívül a gazdasági krízis nyomán fellépő devalváció volt. Az Egyesült Királyság példája 

különösen alátámasztja ezt a hatást. Az Egyesült Királyságban a vény nélküli 

gyógyszerek forgalmazása a harmadik helyen áll az Európai Unió viszonylatában, és 

2007-ben a piac teljes forgalmának több mint 16,0%-át tette ki. Ennek következtében az 

országban érzékelhető csökkenés jelentős hatást gyakorolt az EU-piac átfogó értékeire. 

Valójában az UK csupán az egyike volt annak a két országnak (UK és Németország), 

melyekben piaci megszorítások mutatkoztak 2008-ban. Az UK adatait kivéve, a további 

26 EU-tagállamban a gyógyszereladások 2007-ben 1,7%-kal, 2008-ban 0,5%-kal 
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növekedtek. Más EU-országokban, így Litvániában és Romániában, melyeknek valutája 

jelentős mértékben devalválódott az EUR-hoz képest, a gyógyszerforgalmazás az 

alapvető növekedési dinamizmushoz viszonyítva emelkedő tendenciájú volt, bár 

Romániában ez a trend érezhetően lelassult. A 2009-es év során jelentkező további euro 

devalválódás fokozott rizikót jelent az EU-tagországok euro-zónán kívül OTC-

termékeket forgalmazó gyógyszercégei számára, bár a potenciális jövedelem kiesést 

valamelyest kompenzálhatja az áremelés. Ennek a stratégiának a sikerességét a termékek 

iránti árrugalmasság befolyásolhatja, de ez nagymértékben függ a terméktől vagy az 

országtól, ahol érvényesül. Egy másik, az átfogó gazdasági visszaesés által kiváltott hatás 

a fogyasztói költekezés csökkenése volt sok EU-országban, a 2008-as év végén. Míg a 

vényköteles gyógyszerek vásárlása nem követi a fogyasztói kiadások visszaesését, az 

OTC termékek közül főként azok, amelyek nem létfontosságúak, érzékenyebben 

reagálnak a fogyasztói kiadások csökkenésére.  Az eladásokat országonként vizsgálva 

nagyobb növekedés volt tapasztalható számos közép- és kelet-európai országban, így 

Bulgáriában (+21,5%), a Cseh Köztársaságban (+21,1%), Magyarországon (+15,3%), 

Lengyelországban (+17,3%) és Szlovákiában (+34,7%). Ezek közül az emelkedés 

kimagasló volt Magyarországon és a Cseh Köztársaságban, ami az utóbbi esetben a 

konzultációs és receptfelírási díjak bevezetésének volt tulajdonítható, mivel ez sok 

beteget öngyógyszerelésre késztetett. Ugyanakkor a növekedés lassulása volt 

tapasztalható a nyugat-európai országok többségében. A különböző besorolású OTC 

medicinák közül csak a fájdalomcsillapítók (+4,0%) és az emésztésre ható szerek 

(+4,3%-os) esetén volt regisztrálható a fogyasztás növekedése, ugyanakkor a köhögés és 

megfázás elleni szerek alkalmazása esett vissza a legnagyobb mértékben (-4,9%), ezeket 

a vitaminok és a nyomelemek (-2,9%), valamint a bőrre ható készítmények (-1,4%) 

követték. A megfázás elleni szerek fogyasztását nagyban befolyásolták a szezonális 

változások, az egészségesebb táplálkozás viszont a vitaminok és nyomelemek 

alkalmazásának csökkenését eredményezte. A Business Monitor International 

előrejelzései szerint, egy a 2009-2010-es időszakra jelzett visszaesés után, a következő öt 

évben az OTC medicinák forgalmának erőteljes növekedése várható.  (101). 
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4. 1. 3. A hazai viszonyok 

 

Átalakuló világunk újra és újra arról árulkodik, hogy az egészség egyre inkább 

árucikké válik, és egyre gyarapodik azon módszerek és megoldások köre, amelyek révén 

valamilyen szintű egészséget tudunk vásárolni. 

Az emberek egyre nagyobb része mind többet és többet költ arra, hogy egészséget 

vásároljon. Vannak, akik a ma egészségesnek tartott életmód elemeit teszik magukévá 

sporttal, gondosan kiválasztott étrenddel. Akadnak, akik patikaszerekkel, gyógyteákkal, 

vitaminokkal gondolják megvásárolni az egészséget. Mások a keleti gyógymódokkal, 

jógával, masszázzsal, meditációval tesznek szert egészségre, és az a réteg is jelentős, 

amelyik az egészségügyi ellátórendszeren belül az úgynevezett „doctor shopping”-ot 

választja, vagyis részben közfinanszírozott, részben paraszolvenciával támogatott módon 

vásárol magának szolgáltatást és terméket. Az embereknek csaknem beláthatatlan (már-

már átláthatatlan) lehetőségük van arra, hogy önmaguk válasszák ki, milyen módon 

járulnak hozzá saját egészségükhöz.  

A patikai, vény nélkül kapható termékek egyre nagyobb részére érdemes úgy tekinteni, 

hogy azokkal a fogyasztó valamilyen módon egészséget vásárol. Vagy ténylegesen javítja 

velük az egészségét, vagy növeli egészsége megőrzésének esélyét, esetleg kifejezetten 

megelőz valamilyen betegséget. Az egészségfogyasztási lehetőségek számának 

növekedésével a patikus szerepe is megnő, hiszen az embereknek az a legfontosabb, hogy 

a számukra értéket képviselő egészséget kapják meg valamilyen árucikk formájában, 

nagyon sokszor információkkal együtt. A legtöbb esetben nemcsak a tényleges hatást 

vásárolják meg, hanem az ígért egészséget is. Annak placebo hatásaival együtt. (102). 

Az egyéni egészségfelfogást befolyásolja a betegségek kialakulásának esélyéről alkotott 

egyéni kép, a betegségek és azok szövődményeinek észlelt súlyossága, a gyógymódok és 

a tanácsok tapasztalt hatékonysága és haszna, az anyagi és pszichés áldozatok, az egyéni 

mozgatórugók és a meglévő egyéni stratégiák, az egészségbe és az egyénnek önmagába 

vetett hite, valamint szociológiai, demográfiai, pszichológiai és egészségtudatossági 

tényezők. 

Ezért is van óriási jelentősége annak, hogy a gyógyszer nem más, mint a termék és a 

hozzá kapcsolódó információ együttesen. És ma már azt is tudjuk, hogy a gyógyszer 

annál hatékonyabb, minél több és pontosabb, személyre szóló, szubjektív információs 
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elemmel bír. Ilyen módon a megvásárolt és a fogyasztásra kerülő egészség akkor válik 

számos termék (és nemcsak a gyógyszer) esetében igazán hasznossá, ha az egyéni 

szempontoknak megfelelő tanácsok, útmutatások, ígéretek, példák, referenciák társulnak 

hozzá. A gyakorlatból jól tudjuk, hogy ugyanazt a készítményt sokféleképpen kell 

bemutatnunk, elfogadtatnunk a patikai vásárlókkal. Egyszer ez a megközelítés a hatásos, 

másszor egy egészen másmilyen. Mindenkinek a saját egészségképe, egészségigénye és 

egészségbeli tájékozottsága szerint. E tényezőket végiggondolva akár logikusnak is 

tűnhet az, ahogyan a lakosság reagált az újinfluenza-járványra és az ellene kifejlesztett 

védőoltására. Legtöbben ezúttal is a már jól ismert, korábban bevált alternatív módszerek 

felé fordultak, és a járvány hatására a vitaminok, különösen a C-vitamin forgalma nőtt 

meg látványosan. (102). 

 

4.2. A vény nélküli gyógyszerek marketingje 

 

A marketing, mint általános szemlélet és vezetési mód iparágaktól függően igen 

különböző módon van jelen. A gyógyszermarketing speciális volta a gyógyszer, mint 

termék különleges jellegéből fakad. 

Rögtön felmerül a kérdés, hogy lehet-e a gyógyszert terméknek nevezni? Ez attól függ, 

hogy milyen szempontból vizsgáljuk. Marketing szempontból természetesen a gyógyszer 

egy áru, egy termék, amelyet eladás céljából gyártanak. Szakmai szempontból, azaz az 

orvosok, gyógyszerészek számára a gyógyszer az emberek gyógyításához szükséges eszköz, 

a gyógyszerellátás része. Speciális, mert: értéke nehezen megfogalmazható, hiszen az 

ember egészségét, életét védi, gyógyít, amennyire hatásos, annyira veszélyes is lehet 

helytelen alkalmazás esetén, kezelése szakértelmet igényel, speciális csomagolást és 

tárolást feltételez. 

A vény nélküli gyógyszerek marketingjének főszereplői: 

• Betegek és fogyasztók. 

• A gyógyszervállalatok, mint eladók. 

• Gyógyszer-kereskedelem, azaz a gyógyszer marketingcsatornája. 

• A vény nélküli gyógyszerek kommunikációs csatornái. (103). 
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4.2. 1. Betegek és fogyasztók 

 

Az emberek saját maguk döntenek arról, hogyan és milyen gyógyszerekkel kúrálják 

az önmaguk által felismert panaszokat. Ilyen egyszerűbb problémák például a megfázás, 

a fejfájás, az emésztési panaszok. A gyakorlatban ide tartozik egy családtag - jellemző 

módon egy gyerek vagy egy barát gyógyszerezése is. Az öngyógyítás egyik eszköze a 

nem receptköteles gyógyszerek vásárlása és szedése, mely gyakorlat számos előnnyel jár. 

Tisztában kell lenni az öngyógyítás során előforduló, téves diagnózisból vagy rossz 

gyógyszerválasztásból, illetve helytelen kiegészíti szakmai tanácsadásával. A 

gyógyszerész tehát fontos szerepet tölt be a gyártó és a vevő közötti kapcsolatban, 

amennyiben a vény nélküli gyógyszerről, mint szakmailag hiteles személy, fel-

világosítással szolgál a vásárlónak. Ha gyógyszerekről van szó, az orvos az, akinek a 

véleményére leginkább adnak az emberek. Az orvosi ajánlás nagymértékben javítja a 

gyógyszer betegek általi megítélését és alakítja pozicionálását. A gyógyszermarketing 

elengedhetetlen része tehát a gyógyszerészekkel és az orvosokkal való kapcsolattartás. 

(103). 

 

4. 2. 2. A gyógyszervállalatok, mint eladók 

 

A gyógyszer-kereskedelem során valójában nincs másról szó, mint a kölcsönösen 

előnyös cseréről: az emberek életminősége javul, a gyógyszergyár pedig hosszú távon 

nyereségesen működik. Az eddigiek alapján ez nem jöhetne létre a fogyasztó 

megismerése és igényeinek termékfejlesztésben való megtestesítése nélkül. A 

gyógyszergyártás marketingsajátossága azonban, hogy a kutatás fő színtere, 

kiindulópontja a molekulakutatás. Az új termékek gyökerei tehát elsősorban nem 

fogyasztói piackutatásokból erednek. Amíg a fogyasztói termékek esetén a gyártók a 

problémából indulhatnak ki (pl. könnyen nyitható és visszazárható kupak kerüljön a 

gyümölcslére, ne kelljen mosni a pelenkát, fehérítsen a fogkrém stb.), addig mindez a 

gyógyszerek esetében nem ilyen egyszerű. Hiába adott a probléma, nemritkán a 
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szerencsén múlik, hogy az újabb és újabb molekulák közül melyik lesz jó és mire. A 

gyógyszergyárak tevékenységének központjában mindig is a termék, azaz a gyógyszer 

állt, a siker kulcsának a mai napig az új gyógyszerek piacra juttatását tartják. 

Az elmúlt évtizedek során a gyógyszervállalatok felfedezései és a gyógyászat fejlődése 

lehetővé tették addig gyógyíthatatlannak tartott betegségek kezelését. Gondoljunk csak a 

gyermekkori daganatos betegségekre, főleg a leukémiára, ahol ma az első teljesen gyógyult 

generáció a fiatal felnőttkor küszöbén áll. A megjelenő új gyógyszerfejlesztések 90%-át 

az ipar, 10%-át az úgynevezett akadémiai kutatás adja. A kutatás alapú gyógyszeripar 

évente a teljes eladási bevételének csaknem ötödét invesztálja az új gyógyszerek kutatás-

fejlesztésére, e befektetés eredménye és hatékonysága mindannyiunk számára jobb 

egészséget és boldogabb jövőt biztosíthat. (103). 

 

4. 2. 3. Gyógyszer-kereskedelem 

 

A mai marketingben eladó és vevő között szükségszerűen megjelennek a 

közvetítők, amelyek az áruk áramlásában jelentős szerepet vállalnak. Ezt nevezzük 

marketingcsatornának. A marketingcsatorna szerkezete és bonyolultsági foka változó, 

függ az adott iparágtól, piactól, terméktől vagy cégtől. Vannak olyan szervezetek, 

amelyek nem alkalmaznak közvetítőket, mert közvetlen kapcsolatban állnak a vevővel. 

A termék ára így nem tartalmazza a közvetítők költségét és hasznát, és az 

információáramlás is egyszerűbb. A gyártó nehézsége ugyanakkor a nagyszámú 

célközönség fizikai elérése, amit általában széles körű képviselői hálózattal, 

tévéreklámmal, katalógusokkal vagy újabban az interneten keresztül oldanak meg. 

A gyártók többsége azonban úgy dönt, hogy igénybe veszi a közvetítőket. A 

gyógyszeripar is ilyen, hiszen a gyógyszer a nagykereskedőkön, a gyógyszertárakon és a 

kórházakon keresztül jut el a betegekhez. Amit az egészségügyben szakmapolitikai 

szempontból gyógyszerellátásnak neveznek, az a gyógyszergyárak marketingtevékenysége 

szempontjából gyógyszer-kereskedelem. A kereskedelem e területe szigorú szabályozás alá 

esik, ami a gyógyszer speciális termék jellegéből fakad. (103). 
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4. 2. 4. A vény nélküli gyógyszerek kommunikációs csatornái 

 

A gyártók marketingtevékenységük során reklámokon keresztül tudják 

leghatékonyabban felhívni az emberek figyelmét gyógyszereikre. A tévén, újságon, 

plakátokon keresztül egyszerre közvetíthető az információ a fogyasztók nagy része felé, a 

média tehát a vény nélküli gyógyszermarketing legfontosabb kommunikációs csatornája. 

A recept nélkül is kiadható termékek marketingje azért is speciális, mert a média mellett 

az egészségügyi szakemberek, a gyógyszerészek és az orvosok ajánlása meghatározó 

szerepet tölt be a fogyasztók véleményének formálásában. A gyógyszerész az, akinek 

segítségével a vevő a gyógyszert megvásárolja és a vásárlását gyakran kiegészíti szakmai 

tanácsadásával. A gyógyszerész tehát fontos szerepet tölt be a gyártó és a vevő közötti 

kapcsolatban, amennyiben a vény nélküli gyógyszerről, mint szakmailag hiteles 

személy, felvilágosítással szolgál a vásárlónak. (103). 

 

4. 2. 5. Eladás helye 

 

Ismertek a gyárak és gyógyszertárak közötti együttműködések, melyek a 

gyárak marketingtevékenységének patikai megvalósítását segítik - többnyire mindkét 

fél előnyére. Néhány évvel ezelőtt kezdődtek meg a gyógyszertárak és 

nagykereskedők közötti stratégiai együttműködések is, melyek számos új elemmel 

gazdagították a gyógyszertárakban folyó marketing-tevékenységet és a patikák 

számára sok előnyt hordoznak, de - értelemszerűen - több új kérdést is generáltak. 

A kép ma rendkívül vegyes. Vannak olyan gyógyszertárak, amelyek csak a gyárak 

marketing-aktivitásának a kiszolgálására vállalkoznak. Vannak olyanok is, amelyek 

marketing gyakorlatukban a kereskedelemben bevett módszereket tudatosan (de 

kritika nélkül) alkalmazzák, mások pedig - piaci pozíciójuk védelme érdekében - 

(kénytelenül) követik ezt a gyakorlatot. Vannak, akik az együttműködő 

nagykereskedelmi szervezetek szakemberei által kialakított marketinget folytatnak, 

megint mások a saját elképzelésük, szemléletük, szakmai és etikai beállítottságuk 

alapján működnek és „marketing"-gel saját elképzeléseik szerint foglalkoznak (vagy 

foglalkozni sem akarnak). 
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Sok gyógyszerész tisztában van azzal pl., hogy a marketing feladata a vásárlóerő 

effektív szükségletté alakítása, illetve hogy a marketing segíti a fogyasztói igények 

kielégítését (sőt az igények generálásának fő eszköze). Tisztában van azzal is, hogy a 

fogyasztói figyelem felkeltése és megtartása nélkül nincs tartós piaci siker: a 

marketing a mindennapi életünk része lett.  Az alkalmazott eszköztár rendkívül 

széles: a szakmai továbbképzésektől kezdve a személyes meggyőzésen és a 

gyógyszerészeknek nyújtott személyes szolgáltatásokon át (pl. apróbb ajándékok, 

konferencia-részvételek, „tanulmányutak" támogatása) és a patikai akciókon keresztül 

egészen odáig terjedhet, hogy a patikai kirakatokat és officinákat is a gyári marketing-

szakemberek igényei szerint rendezik be és a patikai termékportfolió kialakításában is részt 

vesznek (hiszen ma már nem köti teljes körű gyógyszer-forgalmazási kötelezettség a 

gyógyszertárakat). Nem vitás, hogy a gyógyszerészeknek objektív érdeke fűződik ahhoz, 

hogy a gyárak marketing-aktivitását a napi tevékenységükben figyelembe vegyék, azonban 

van néhány kérdés, amely komoly mérlegelést és árnyalt megközelítést igényel. Ilyen pl. az 

adott gyárral szembeni személyes elköteleződés fokától függetlenül a beteg informálásában, 

a gyógyszer és egyéb termék ajánlásában illetve a helyettesítésben a gyógyszerész szakmai 

függetlenségének megőrzése, valamint a konkurens termékek forgalmazási feltételeinek 

egyenrangú biztosítása. Különösen élesen vetődik fel ez a kérdés azokban az esetekben, 

amikor pl. egy gyógyszertárlánc marketing vezetői a gyárakkal lebonyolított közvetlen 

beszerzéseik során gyógyszerész alkalmazottaik nevében adott termék konkrét mennyisége 

meghatározott időszak alatti eladására vállalnak garanciát, kiemelkedő kedvezményért 

cserébe. (104). 

Bonyolultabbak az érdekviszonyok azokban az esetekben, amikor a gyógyszer gyártók (és 

egyéb termékek gyártói) a nagykereskedőkön keresztül kapcsolatba kerülnek a patikákkal is; 

ez esetben a nagykereskedők marketing-szempontjai is megjelennek a gyógyszertárakban és 

vertikálisan integrált marketing rendszerek jöhetnek létre. A gyógyszertárban lényegében 

ugyanazon folyamat keretei között kerül sor a közfinanszírozott és vényköteles gyógyszerek, a 

vénynélküli gyógyszerek, a gyógy-termékek, étrend-kiegészítők, biotermékek és egyéb patikai 

termékek értékesítésére. A patikában forgalmazható termékek közös jellemzője, hogy 

alkalmazásuk célja a betegségek gyógyítása és megelőzése, illetve a termék 

fogyasztójának egészségnek megőrzésére, tehát valamilyen módon mindegyik 

termékcsoport összefüggésbe hozható az egészséggel illetőleg betegséggel. Mégis 
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nagy különbség van ezek hatásosságában és alkalmazásuk kockázataiban. A 

gyógyszerek hatásossága és biztonságossága bizonyított, ezek hatósági eljárás során 

engedélyezett termékek, melyek gyártása és forgalmazása folyamatos hatósági 

kontroll alatt áll. A többi termékcsoporttal szemben támasztott követelmények 

kevésbé szigorúak: a hatásosságuk nem minden esetben bizonyított és a hatósági 

engedélyezés helyett többüknél elegendő egy notifikációs eljárás elindítása. 

Hasonlóan nagy különbségek vannak e termékcsoportok között a gyártási 

feltételekben és a gyártási folyamat minőségbiztosításában. Az egyes 

termékcsoportokkal kapcsolatos fogyasztói attitűdökben azonban ezek a különbségek 

nem manifesztálódnak: egy 2009-ben közzétett vizsgálat megállapításai szerint a 

lakosság nem tud különbséget tenni a gyógyszertárakban beszerezhető vénynélküli 

gyógyszerek, gyógytermékek, étrend-kiegészítők és biotermékek hatásossága között. 

Ennek okai között nyilvánvalóan jelentős szerepet játszik a reklám- és az árszabályozás 

hasonlósága (melyet a nem gyógyszer termékeket gyártó és forgalmazó cégek 

ügyesen felhasználnak). És az a tény is jelentős, hogy a gyógyszertári promóciós és 

értékesítési folyamatban e termékcsoportok kellő megkülönböztetése nem biztosított: a 

patikai akciók valamennyi termékcsoportra kiterjednek, továbbá a vény nélkül 

beszerezhető gyógyszerek és a különböző egyéb termékek reklámja gyakran együtt 

jelenik meg az akciókat meghirdető patikai szórólapokon és reklámújságokban. A 

2009-es vizsgálat lefolytatása óta csupán egy (de lényeges) változtatásra került sor: a 

vénynélküli gyógyszereknek miniszteri rendeletben tiltották meg a szabadpolcos 

forgalmazását, míg a többi termékcsoportot - elvileg - szabadpolcról is lehet 

forgalmazni. Azonban ez az intézkedés egyelőre önmagában nem átütő erejű. Az a 

„fogyasztói" bizalom, amely jelenleg (még?) a gyógyszertárral és a gyógyszerésszel 

szemben megmutatkozik, felértékeli a patikában forgalmazott „gyógyszernek látszó" 

termékeket. (104). 

A gyógyszertári/gyógyszerészi szolgáltatások bizalmi jellegűek és a gyógyszerellátó 

rendszernek a vásárlási döntéseiben fokozottan kell segítenie a beteget. Joggal vetődik 

fel a kérdés: ha a gyógyszertári marketingben dominánssá válnak a vásárlás-ösztönző 

elemek és a gyógyszertárak közötti versenyt az árverseny és az ajándékok uralják, 

mennyire érvényesülhet a gyógyszertárnak és a gyógyszerésznek ez a funkciója? 

Ugyanakkor az uniós bíróság tavaly májusi gyógyszerpiaci döntését is célszerű 
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figyelembe venni, mely szerint a gyógyszerésztől elvárható, hogy ne csak a gazdasági 

hasznot vegye figyelembe, hanem a felkészültsége, a gyakorlata és a hivatástudata 

révén a betegérdeket és a költséghatékonyság elvét is. (104). 

Vásárlási döntésünkben általában nagy szerepe van annak, hogy milyen impulzusok 

érnek bennünket a vásárlás helyszínén. Vény nélküli gyógyszerek vásárlása esetén 

nagyon fontos, hogy mit ajánl a gyógyszerész, illetve milyen reklámanyagokkal 

találkozik a gyógyszertárba látogató, valamint hogy egyáltalán kapható-e az a 

készítmény, amit vásárolni akar. 

Kiemelendő a gyógyszerész szerepe, aki a vásárlás helyén, a gyógyszertárban a vevők 

legmegbízhatóbb információforrása. A gyógyszerész szakmai tudása segít eligazodni a 

vény nélküli gyógyszerek sokaságában, segít eldönteni, hogy az egyes problémákra 

mely gyógyszerek felelnek meg a legjobban. Szerencsés esetben a beteg és a 

gyógyszerész között kialakul egy hosszú távú kapcsolat, így a gyógyszerész ismeri a 

beteg környezetét, a betegség hátterét, korábbi betegségeit, állandóan szedett 

gyógyszereit, s így könnyebben tudja kiválasztani a számára legmegfelelőbb 

gyógyszert. Megnehezíti azonban az alapos tájékoztatást az idő rövidsége, ami alatt a 

vevőket ki kell szolgálni. Növeli a gyógyszerész terheit az is, hogy a betegeknek nincs 

lehetőségük a csomagolásokat a vásárlás előtt áttanulmányozni (kivéve újravásárlás 

esetén otthon, ha még megvan az előző doboz). 

Gyógyszereket a világ legtöbb országában kizárólagosan patikákban lehet megvásárolni. 

Az elmúlt évtizedekben azonban tapasztalható a gyógyszerek kereskedelmének 

fokozatos liberalizációja, ennek következményeként ma a betegek néhány országban 

megvásárolhatnak bizonyos vény nélküli gyógyszereket gyógyszertáron kívül is, így 

például drogériákban, szupermarketekben, egyéb értékesítési helyeken. (105). 

Egyre több nagyvárosi patikáról mondható el, hogy kirakatuk – részben vagy teljes 

egészében – egyetlen hatalmas gyógyszer-reklámfelületté változik. Arra voltunk 

kíváncsiak, vajon megéri-e ilyen módon spanyolfalat húzni az officinai tevékenység elé. 

Hol vannak már az elmúlt évtizedek, évszázadok egyedi stílusban, ízlésesen berendezett 

patikai portáljai, ahol a dekoráció – szimbólumok és tárgyi eszközök formájában – a falak 

között zajló gyógyító tevékenységre utalt! A közelmúlt „kubista” stílusa (amikor a gyártó 

óriási gyógyszeres dobozokkal pakolta tele a kirakatüveg mögötti teret) már jelezte, hogy 

a hangsúly a portálon túli világban egyre inkább a késztermék, az áru felé tolódik el. S 
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míg a liberalizáció végre arra ösztönözte, kényszerítette a patikusokat, hogy 

kimozduljanak a tára fából és üvegből épült mellvédje mögül, az új reklámtrend ismét a 

visszahúzódásra ad számukra lehetőséget. A kirakatüveget teljes egészében lefedő 

matrica a kilátást nem akadályozza, ám a patika homlokzata előtt állónak nem sok sejtése 

lehet arról, hogy bent milyen módon berendezett helyiségben, milyen személyzet és 

milyen választék várja. Mintha egy paraván mögé kellene belépnie, s így az első 

benyomásra nem a kirakat előtt, hanem már csak az ajtón belépve tehet szert.  Felújítás 

alatt álló épületeket szoktak ilyen módon talpig hirdetésbe öltöztetni, elfedendő a 

közterület folytonosságán időlegesen ejtett sebeket. A vásárlóban esetleg még az is 

felmerülhet: egyáltalán üzemel-e a gyógyszertár, vagy mi az, amit el akarnak rejteni 

előle. (106). 

Nehezen mérhető hatékonyság. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a patika kirakatának 

reklámfelületként való alkalmazása nemkívánatos jelenség volna. Pláne, ha ez a 

gyártónak, a gyógyszertárnak és a betegnek is előnyére válik. A kirakatban elhelyezett 

nagyméretű gyógyszerreklám valószínűleg hatékony marketingeszköz, hiszen feltűnő, 

ráadásul a lehető legjobb helyen és időben küldi impulzusait a gyógyszert vásárolni 

szándékozók felé. Ami viszont problémát jelenthet vele kapcsolatban, hogy „nézettsége”, 

hatása közvetlenül nem mérhető. Ez egyrészt köztéri hirdetés jellegéből fakad, hiszen 

számtalan ember mehet el előtte úgy, hogy akár csak egy pillantást is vetne rá. A pontos 

mérhetőség másik akadálya, hogy egy adott termék reklámkampánya során többféle 

eszközt, hirdetési formát alkalmaznak, és azok hatékonyságát nem külön-külön, hanem 

együttesen mérik. Volt ugyan olyan, általunk megkérdezett gyógyszertárvezető, aki 

szerint a patikája kirakatán elhelyezett matrica növelte az adott készítmény forgalmát, ám 

a megnövekedett kereslet valószínűleg ez esetben is a kampányeszközök együttes 

hatékonyságának eredménye. Azt is megtudakoltuk, vajon az ilyen típusú reklámfelület 

feltűnőségével vonzó, vagy átláthatatlan volta miatt taszító-e a vásárlók számára. A 

hatalmas kirakatmatrica a megkérdezettek háromnegyedét nem befolyásolta abban, hogy 

bemennek-e a patikába, vagy sem. A többiek közül azonban kétszer annyi embert 

ösztönzött a patikába való betérésre, mint ahányat elriasztott attól, hogy a „hirdetés mögé 

nézzen”, vagyis belépjen az officinába.  

A legolcsóbb reklámfelület. A patika tulajdonosának elvileg mindegy, hogy konkrétan 

melyik kurrens fájdalomcsillapítót, sebtapaszt, orrspray-t, gombásodás vagy székrekedés 
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elleni szert reklámozzák az épület homlokzatán vagy az officinában – a gyártónak viszont 

nem az. Persze a gyógyszertárnak sem mindegy, ha ezáltal valamilyen pluszbevételhez 

jut. Ám meglepődve hallottuk, hogy amikor a patikus helyet ad egy ilyen hirdetésnek, az 

esetek egy részében nem reklámfelületet értékesít, hanem kirakat dekorációra tesz szert, 

vagyis a hirdető nem fizet, a gyógyszertár pedig nem kér pénzt a reklámok 

kihelyezéséért.  (106). 

A legtöbb páciens csak a várakozási idő alatt rendelkezik olyan idővel, amikor könnyen 

szerezhet információkat a gyógyszertárban. Ezen páciensek száma azonban kevés. A 

várótérben találhatóak olyan kiaknázatlan lehetőségek, ahol az információhoz jutásra 

megfelelő lehetőségek lennének. És a várakozás alatt elterelik a figyelmét a 

fogyasztónak. A szóbeli és írásbeli információ a gyógyszerész fontos sajátja. Ez az 

információ elérhető konzultációk formájában a betérő pácienseknek. Bár a külön 

konzultációs sarok, és a táránál történő konzultáció nagyban lefedi a páciensek igényeit, 

azonban a várakozás alatt is lehetőségük van információszerzésre. (107). 

Általában a várakozást egy negatív fogyasztói élménynek élik meg az emberek, ami 

türelmetlenséget, csalódottságot, bosszúságot okozhat nekik. (108). 

A fogyasztók általában túlbecsülik a várakozási idő tartalmát. (109). 

Egyes marketing-szakértők véleménye szerint a gyógyszerésznek felvilágosító 

információkat kell adniuk, és lefoglalni a pácienst a várakozási idő alatt. Ez kellemessé 

teszi a várakozást, és javítja a szolgáltatás értékelését. (110).  

Ez a tér szolgálhat a pácienseknek arra, hogy informálódhassanak termékekről. 

Brosúrákat találnak, interneten információhoz juthatnak, és OTC terméket közelebbről 

megnézhetik, tanulmányozhatják a feliratukat. Így ez a tér növeli a vásárló tapasztalatát. 

Egy kutatás eredményként elmondható, hogy a várakozó páciensek 77%-a tétlen a sorban 

álláskor, brosúrát olvasott 9%, OTC készítménnyel ismerkedett 3,6%, gyógyszertári 

újságot olvasott 2,3%, más páciensekkel beszélt 2,3%, megvilágított reklámhirdetést 

olvasott 2,5%, kijelzőt nézte 3,3%. A váróterületen felkelthetik a páciensek érdeklődését 

az orvosi kezelés iránt. Ha itt lefoglaljuk információkkal a pácienst, akkor nő a vevő 

elégedettsége a sorban állás ellenére. (111). 
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4. 2. 6. Gyógyszertáron kívüli gyógyszervásárlás 
 

Azzal, hogy bizonyos gyógyszereket gyógyszertáron kívül is meg lehessen 

vásárolni, mindössze a kérdőívet kitöltő betegek 24,9%-a értett egyet. Közülük 26 

beteg a gyógyszerhez való gyorsabb hozzájutásban bízik, 13 beteg szeretné a 

bevásárlással egy időben lebonyolítani a gyógyszervásárlást is, míg 6 válaszadó 

abban reménykedik, hogy így olcsóbban hozzájuthat a gyógyszeréhez. 

A gyógyszer gyógyszertárból való kivitelét ellenzők kb. fele, 70 ember azért tartja a 

patikába valónak a gyógyszert, mert csak ott kaphatja meg szakértők kezéből. Ezzel 

szemben 62 beteg attól tart, hogy veszélyes lehet, ha bárki hozzájuthat bizonyos 

gyógyszerekhez, akár tájékoztatás nélkül is. A részletesebb vizsgálódás során 

kiderült, hogy a betegek sokszor nem tudják, hol kell keresniük az ügyeletes 

gyógyszertárat, sokuknak nehézséget okoz az odajutás, mégis a megkérdezett 

betegek 56,1%-a (101 beteg) mindenképpen ügyeletet keresne fel, ha gyógyszerre 

lenne szüksége nyitvatartási időn kívül, míg 34,4% (62 beteg) oda menne gyógyszert 

vásárolni, ahova a legegyszerűbben el tudna jutni. Sürgős gyógyszerszükséglet esetén 

a betegeket nem nagyon érdekli az ár, mindössze 9 beteg mondta azt, hogy a 

legolcsóbban szeretne hozzájutni a gyógyszerhez ilyen esetben is. A megoszlási 

arányt a VII. táblázat mutatja. (112). 

VII. táblázat: A gyógyszertáron kívül is kapható termékek vásárlási helye szerinti 

rangsor 

Vásárolt termék Vásárlás helye 

 Patika Drogéria Herbária  Hipermarke

t 

Máshol 

Vitamin 157 (87.2%) 8 5 (2,8%) 6 3 (1,7%) 

Táplálék-

kiegészítő (csont-

115 (63,9) 15 (8,3%) 13 (7,2%) 12 (6,7%) 10(5,6%) 

Tápszer 57 (31.7%) 21 (11,7%) 5 (2,8%) 17 (9,4%) 11 (6,1%) 

Kozmetikum 29 (16,1%) 105 (58.3%) 4 (2,2%) 27 (15%) 9 

Kötszer 1 50 (83.3%) 8 (4,4%) 0 (0,0%) 8 (4,4%) 10 
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4.2. 6. 1. Az Internetes gyógyszervásárlás 

A patikai weboldalak ideális kialakítása  

Az NRC és a Meroving kutatóinak szemkamerás vizsgálatai alapján az egy adott 

honlapra első alkalommal látogatók szempontjából az első 8–10 másodperc a 

legmeghatározóbb. A rossz dizájn mellett az oldal lassú betöltődése és egyéb tényezők is 

okozhatnak negatív benyomást, ami elriaszthatja a látogatót írta a mediainfo.hu. A 

hírportál szerint az emberek az F-betűs (fésűs) elrendezés szerint pásztázzák végig a 

megfigyelt területeket, azaz a legfelső néhány sor a leghangsúlyosabb, az is balról jobb 

felé haladva. Ennek jelentős részben kulturális okai vannak: az olvasó–pásztázó tekintet 

balról jobbra, s fentről lefelé halad. Tehát annak, aki weblapjával kívánja elérni 

potenciális vásárlóit, a fontos információkat érdemes a honlap bal felső területén 

elhelyeznie, és a főcímeket, illetve a cikkeket is e virtuális vonalak mentén 

felsorakoztatnia. A legtöbb számítógépes alkalmazás kialakítása során is ezt az elvet 

követik, ám ha valaki szakít a „hagyományos elrendezéssel”, érdemes nagyon óvatosan 

eljárnia. A fentiek miatt a weboldal jobb alsó része kevesebb figyelmet kap, és sok 

esetben szinte üresen is marad, amivel önmagában semmi gond, hiszen a túlzsúfoltság 

ártalmas lehet, elveszhet az összhang, és nem marad a szemnek „pihenőhelye”. 

Ugyanakkor mindebből nem következik az, hogy a bannereket (reklámcsíkokat) az oldal 

bal felső részére kellene zsúfolni. Tény, hogy a leginkább szem előtt lévő helyek a 

legalkalmasabbak a reklámok elhelyezésére, ugyanakkor például a legolvasottabb 

tartalom mellett is nagy figyelemre számíthatnak a hirdetők.  

A honlap látogatókban idővel kialakuló „banner-vakságot” elsősorban a weboldalak 

időnkénti átalakításával lehet kiküszöbölni. Az alapjelenség lényege, hogy a jól ismert 

„szájtok” átnézési útvonala automatikussá válik, így néhány hónap alatt kialakulnak azok 

a területek (beleértve a bannereket is), amiket a látogatók nem érintenek a tekintetükkel, 

illetve, ha érintenek is, úgy siklanak át felettük, hogy egy pillanatra sem áll meg ott a 

tekintetük – teszi hozzá egy közelmúltbeli kutatás eredményeit ismertetve a 

medianinfo.hu. (113). 
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4. 3. 1. 1. Mit üzenjenek a gyógyszerek reklámjai? 

4.3. 1. 1. 1. Gyógyszertári „egészségvásárlói” szokások 

 

Mi jellemző az egészséggel kapcsolatos információkra nyitott vásárlókra? Hogyan 

viselkedik egy átlagos beteg a patikai várakozás közben? Mit hall ki a reklámokból, mit 

lát meg az officinában, s mi felett siklik el a tekintete? S a legfontosabb: hogyan segíti a 

gyógyszerész munkáját? 

A gyógyszertár az egyik leglátogatottabb kereskedelmi, illetve szolgáltató hálózatunk: a 

magyar felnőtt lakosság mintegy 40 százaléka keresi fel rendszeresen a gyógyszertárat. A 

korábbi felmérések azt mutatták, hogy a gyógyszertárak esetében inkább hagyományos 

egészségügyi tevékenységről beszélhettünk, a vásárlások legnagyobb része vénykiváltás 

volt, emellett pedig a gyógyszertári vásárlások döntő többségében a „betegnek” az 

officinába lépve már határozott elképzelése volt arról, hogy mit is akar megvenni. Mára 

ez megváltozott, és minden bizonnyal még tovább fog erősödni a patikákba betérők 

„egészségvásárlóvá” válása. Érdemes megnéznünk, mi jellemzi ezt a változást, hogyan 

viselkedik egy olyan patikai vásárló, aki „egészségfogyasztó”, s az összes patikai vásárlás 

hány százalékban számíthatunk erre a magatartásra. Mi jellemző az egészségvásárlókra? 

Az ilyen emberek kifejezetten kíváncsiak, nyitottak, keresik az új megoldásokat. Tegyük 

gyorsan hozzá: a legnagyobb részük nő. A legtöbben igyekeznek tájékozódni az 

egészséggel kapcsolatos lehetőségek, megoldások között. Többnyire a megszokott 

információs csatornákból gyűjtik össze az ilyen jellegű tényeket, híreket: 

tévéműsorokból, női magazinokból, a fodrásznál, a barátok, ismerősök között, és egyre 

gyakrabban az internetről is. Esetleg továbbküldött e-mailek formájában tesznek szert az 

információra, de a vásárlások alatt vagy az üzletek akciós magazinjaiban is rátalálnak az 

új egészségfogyasztási lehetőségekre. Mivel egyre több termék és szolgáltatás tűzi 

zászlajára az egészséget mint fontos megkülönböztető jegyet vagy üzenetet, ma már 

szinte bárhol találkozhatunk újdonságokkal. (114). 
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4.3. 1. 1. 2. A sok reklám közt elvész az üzenet 

 

A piac folyamatosan bővül, és rohamosan nő a kommunikációs „alapzaj” is. 

Tetten érhető ez a gyógyszertári officinában is. A vásárlók, hosszasan el tudunk 

nézelődni a különböző reklámok, szóróanyagok, kihelyezések, monitorok, táblák között. 

Akár várakoznak, akár vásárolnak. A gyógyszertárak úgynevezett eladáshelyi 

kommunikációja köztes állapotot mutat: amellett, hogy rengeteg információt gyűjthetnek 

be a „vásárlók”, és egyre gyakrabban professzionális a megjelenítés, az információ 

összességében csak kevéssé igazodik a fogyasztók szokásaihoz.  

Egy átlagos fogyasztót a gyógyszertárbaba belépve általában a „sok gyógyszer és 

gyógyhatású készítmény”-érzés keríti a hatalmába. Ettől meg is illetődik, talán 

nyomasztja is a sok ismeretlen termék látványa. Eleinte még türelmesen vár a sorára, ez 

azonban körülbelül egy percig tart, és a nyugalmat szép lassan felváltja a türelmetlenség. 

Cikázik a tekintete, először a tára körül jobbra-balra, fel-le, de nem talál semmi érdekeset. 

Majd észreveszi a tévéképernyőt, de tekintete néhány másodperc múlva onnan is 

továbbsuhan. Általában nincs semmi, amin igazán megakadna a tekintete, alig van olyan 

üzenet, amely kiemelkedne az információs zajból. Várakozó vásárló azonban nem adja 

fel, újabb köröket tesz tekintetével az officinában. Látja a vetített alakokat, de semmit 

nem érzékel a megjelenő képekből és a szövegből. Végül sorra kerül, és elmondhatja, 

miért jött. Félszegen kérdez valamit a gyógyszerésztől, és lassan rájön, hogy olyan 

választ kapott, ami tényleg érdekli. És azon kapja magát, hogy beszélget vele a 

gyógyszerész: ő kérdez, és egyre több minden jut eszébe a tavaszi fáradtságról, a 

vitaminokról, a nyomelemekről. Olyan témákról, amelyekről az utóbbi időben olvasott és 

hallott, sőt olyanokról is, amelyekről hosszú évekkel ezelőtt. Megtudja, mennyi minden 

megváltozott az utóbbi időben az egészséges táplálkozással kapcsolatban, és vásárol is 

egy új összetételű multivitamint, amit kifejezetten neki és a férjének ajánlott a 

gyógyszerész. Kifelé menet jóérzéssel néz körbe, és már nem is tűnik olyan idegennek az 

a sok felirat és doboz. (114). 
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5. Az OTC gyógyszer vásárlása 

 

5.1. Gyógyszer kommunikáció 

5. 1. 1. A vény nélküli gyógyszerek vásárlási döntési folyamata 

Az expediáláshoz kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatásokat is két részre lehet 

osztani, aszerint, hogy orvostól jön-e a patikába a beteg, vagy öngyógyszerezés a célja. 

Ha receptet vált ki, a gyógyszerész feladata az expediálás során a megfelelő információ-

szolgáltatás a gyógyszer hatásáról, szedési módjáról, az esetleges mellékhatásokról, más 

gyógyszerekkel való interakciókról, az alkalmazás során várható esetleges veszélyekről 

(pl. allergia) és minden lényeges dologról, amire a gyógyszer szedése folyamán a 

betegnek ügyelnie kell. 2. ábra mutatja a döntéshozatal útjait. 

A dA dööntntééshozatal shozatal úútvonalaitvonalai

Orvoshoz fordulOrvoshoz fordul

MegMegííttééli a tli a tüünetek snetek súúlyosslyossáággáátt

Tüneteket észlelTTüüneteket neteket éészlelszlel gyógyszerhirdetésgygyóógyszerhirdetgyszerhirdetééss

TanTanáácsot kcsot kéér a gyr a gyóógyszergyszeréésztsztőőll

GyGyóógyszert vgyszert váássáárolrolReceptet vReceptet váált kilt ki

BETEGBETEGBETEG

Forrás: Dr. Németh Erzsébet - Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet  

2. ábra: A döntéshozatal útvonalai 

Más a helyzet, amikor a páciens a panaszával közvetlenül keresi fel a patikát és a 

gyógyszerész kompetenciájára és szakértelmére bízza, hogy milyen vény nélküli 

(OTC) szerrel orvosolja a problémáját. Ez esetben a vásárlási döntést megelőzően az 

öndiagnózis felállításában is segíteni kell a beteget, majd ennek ismeretében célszerű 

javasolni a gyógymódot, melynek részeként kerülhet sor a vény nélkül beszerezhető 

gyógyszer, egyéb termék ajánlására és megvásárlására. (115). 
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A gyógyszertár speciális szolgáltató feladatokat lát el: egészségükben károsodott 

emberek egészségének helyreállításában, státuszuk stabilizálásában is szerepet kell 

vállalnia. A gyógyszertárban a fogyasztót tradicionálisan betegnek hívjuk (mint az 

egészségügy más területein), bár egyre inkább elterjedőben van a páciens megnevezés 

és a fogyasztóként való nevesítés is. Emiatt a gyógyszertárban nem fogyasztói 

elégedettséget mérünk, hanem betegelégedettséget. 

A betegek elégedettségi vizsgálatának több speciális jellemzője van. Az elvárások és 

a tényleges teljesítmény összehasonlítását nehezíti, hogy az elvárások gyakran nem is 

fogalmazódnak meg egyértelműen, vagyis a beteg gyakran nem is tudja, hogy mit 

kell vagy lehet elvárnia a gyógyszerész szakmai teljesítményét illetően. A 

bizonytalan elvárások pedig a teljesítmény megítélésének, ill. mások 

teljesítményével való összevetésnek a bizonytalanságához vezetnek. 

A gyógyszertárban a betegek elégedettségét több dimenzióban is vizsgálhatjuk. 

Egyrészt a gyógyszertár speciális árut kínál: a betegek egészségi állapotuk 

helyreállítására, betegségük leküzdésére vagy egészségük megőrzése céljából 

vásárolnak különböző termékeket a patikában. Ennek megfelelően elvárásuk, hogy 

(1) a kívánt gyógyszert azonnal megkapják, (2) az általuk kiváltott, illetve 

megvásárolt gyógyszer hatásos legyen, (3) a gyógyszer biztosítsa az egészségügyi 

állapotukban az elvárt változást, (4) ne okozzon kellemetlen mellékhatásokat, 

valamint (5) a gyógyszerhez megfelelő és átfogó betegtájékoztatást és felvilágosítást 

kapjanak. Ezeknek az elvárásoknak a gyógyszerész elsősorban a szakmai 

felkészültsége és hozzáértése révén tud eleget tenni. (115). 

Az empátia, mint a patikai szolgáltatásnak a fentieken túli vetülete szintén szerepet 

játszik abban, hogy a beteg elégedetten távozik-e a patikából és vissza fog-e térni oda. 

Ez a hétköznapi értelemben vett szakmai szolgáltatásokkal szemben támasztott 

elvárásokon túlmutat és a gyógyszerész azon képességét jelenti, hogy a beteg 

emberrel annak hangulata és lelki beállítottsága szerint tud beszélni, bizalmasan és 

megértőén kezeli az egyes betegek problémáit, türelmes, továbbá soha nem él vissza a 

tudásával és a beteg emberek kiszolgáltatottságával. 

A gyógyszertári szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások két területe nem választható 

el élesen egymástól, mert a jó gyógyszerész ismérve, hogy szakmai felkészültsége és 
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széles spektrumú tudása mellett megfelelő empatikus képességgel is rendelkezik. 

(115). 

5.1. 2. Promóció-reklám 

 

A gyógyszertárakban ma többek között azért van szükség marketingre, mert a 

merkantilista modell nemzetközi terjedése következtében általánossá válik a különféle 

marketingeszközök használata. Az ügyfél-elégedettség, a vásárlói lojalitás és ezáltal a 

forgalom stabilizálása a minőségi szolgáltatás függvénye. A hazai piacon a csökkenő kereslet 

és a növekvő kínálat egyre élesebb versenyt generál, és a vásárlók/betegek jellemzően nem a 

minőségi szolgáltatást keresik: az ár-, illetve az anyagi előny (kedvezmény, ajándék stb.) 

elsődleges választási szempont. 

A gyógyszerésznek teljes körű tájékoztatásra kell törekednie a gyógyszerekkel, és teljes 

körű információ felvételre a tünetekkel/betegséggel kapcsolatban, hogy a lehető 

legmélyebb szakmai tájékoztatást nyújthassa. A gyógyszertári dolgozók között négy 

alaptípus különböztethető meg: a fejlődni kész tanácsadó (16%), a nyitott betegellátó 

(27%), a bizakodó kereskedő (42%) és a lemaradó konzervatív (14%). (116). 

A fejlődni kész tanácsadók között inkább gyógyszertárvezetők és jellemzően 

budapestiek találhatók. Szerintük a jövőben fel fog értékelődni a tanácsadás szerepe a 

gyógyszertárban, így nagy hangsúlyt helyeznek erre a területre, és erre próbálják 

rávenni a beosztottjaikat is. Megjelenik a kereskedelmi szemlélet. Véleményük szerint 

van patikahűség, egyes betegek ragaszkodnak a megszokott gyógyszertárakhoz és 

gyógyszerészhez. A szakmaiság hangsúlyozása elsőrendű, de elfogadják, hogy 

folyamatosan változik a környezet, így nekik is változniuk kell az új igényeknek 

megfelelően. Az új szerepet a hagyományok betartása mellett képzelik el. 

A nyitott betegellátók jellemzően az asszisztensek, valamint a beosztott 

gyógyszerészek. Szerintük a betegek nem szívesen vásárolnak gyógyszert a patikán 

kívül, a gyógyszertár nem üzlet, a betegek pedig nem vásárlók. Úgy gondolják, hogy a 

gyógyszerészek szakmai szerepe csökkenni fog az eladásban, emiatt kereskedelmi 

támogatásra van szükségük a fejlődéshez. Elismerik, hogy nincs kereskedelmi 

vénájuk, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem kereskedők, hanem szakértők. 

Szívesen elbeszélgetnek a betegekkel. A cél nem az üzleti fogás, hanem az udvarias 
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kiszolgálás, a betegek megfelelő szintű kezelése. Az új szerepet részben fogadják csak 

el, számukra a szakmaiság még mindig fontos. 

A bizakodó kereskedők jellemzően gyógyszertárvezetők, vidéki, nagyvárosi 

gyógyszertárakban dolgoznak. Az átlagosnál kedvezőbben ítélik meg a patikaláncok 

szerepét, szerintük a láncoké a jövő. Úgy vélik, a jövőben fel fog értékelődni a 

tanácsadás szerepe, de egyelőre még nem helyeznek erre nagy hangsúlyt. A 

nyereségesség elérésében szerepe van a szolgáltatások bővítésének, ráadásul 

folyamatosan új szolgáltatásokat kell nyújtani. Hiszik, hogy a törzsvásárlókkal 

másképp kell bánni, és a betegek valójában vásárlók, minél több mindent el kell nekik 

adni.  

A lemaradó konzervatívok jellemzően fővárosi asszisztensek. Véleményük szerint a 

betegek nem szívesen vásárolnak gyógyszert a gyógyszertáron kívül, szerintük a 

gyógyszertár nem üzlet, nem vásárlók, hanem betegek mennek be. Szerintük a jövőben 

fel fog értékelődni a tanácsadás szerepe a gyógyszertárban. Úgy gondolják, a 

tanácsadás szakma, és zokon veszik, hogy ezzel a betegek nem élnek. Egyértelműen a 

hagyomány és a szakmaiság átlag feletti fontosságát hangsúlyozzák. (117). 

 

5. 2.  A gyógyszertár és az ott dolgozók, kommunikációs jelentésük 

 

A kommunikáció fontos eszköze a kommunikátor megjelenése, az őt körülvevő 

tárgyak, a helyiség, amelyben tartózkodik. Ugyanígy egy intézmény is kommunikál a 

megjelenésével, az épülettel, amiben működik, sőt kommunikáció a környék is, ahol az 

épület található. A beteg vagy vásárló bizalmát először maga a patika épülete, bútorzata, 

a kirakat, a gyógyszerek elrendezése, a polcok, a polcokon sorakozó tárgyak, üvegek, a 

patika tisztasága, és az ott dolgozók megjelenése nyeri meg. (118). 

A gyógyszerész szakma bizonyos kötelező külsőségbeli megnyilvánulásokat is 

tartalmaz a laikus számára. Alapvető a tisztaság, a rend, a megbízhatóság jelzése, 

amely nemcsak személyünket, hanem magát a patikát is kell, hogy jellemezze. A 

berendezés, a színtónusok, az áru/gyógyszer elhelyezési rendje, a dekoráció, a patikai 

dolgozók egymás közötti viselkedése és megnyilvánulásai, mind befolyásolják a 

gyógyszertárról kialakított képet. Mindenkinek van bizonyos elvárása egy patika 
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kinézetével, megjelenésével kapcsolatban. Ha ezeknek az elvárásoknak a gyógyszertár 

nem felel meg, a vásárlók hamar elfordulnak tőle. Egy patika minden esetben tiszta, 

ápolt, rendezett benyomást kell, hogy keltsen. Ugyanakkor bizalmat ébreszthet egy régi 

bútorokkal, csiszolt üvegekkel berendezett ódon hangulatú gyógyszertár ugyanúgy, mint 

a modern, világos, csupa üveg és ragyogó tisztaságú patika is. A patikának általában 

sajátos illata van, hozzátartoznak a növények, az asztal a székkel, a vizeskancsó a 

poharakkal. Az ilyen patikák bizalmat ébresztenek, ami mind a beteg együttműködése, 

a gyógyító, megelőző munka szempontjából, mind üzleti szempontból előnyös. A 

szimbólumok vagy emblémák használata a nonverbális kommunikációnak kulturálisan 

leginkább szabályozott formája.  

A gyógyszerész gyógyszert ajánlhat, tanácsot adhat, bizonyos esetben számon kérhet 

dolgokat. Mindez csak akkor lehetséges, ha a gyógyszerészi szerep kommunikációja, az 

ápoltság, a fehér köpeny viselet használata egyértelmű. Természetesen mindenki számára 

adott valamennyi szabad mozgástér akkor, amikor tudatosan, vagy nem tudatosan dönt 

saját emblémái felől. Jó, ha az emblémaválasztás tudatosan zajlik, ha kontrollálni tudjuk a 

másokban rólunk kialakuló képet. Különbözőek vagyunk abból a szempontból is, hogy 

mennyire alkalmazkodunk az emblémahasználatra vonatkozó társadalmi 

sztereotípiákhoz. Aki kevésbé felel meg a szerepéhez tartozó embléma elvárásoknak, 

többet árul el saját magáról, személyes preferenciáiról, míg, aki sztereotípiáknak 

megfelelően nyilvánul meg, az csak társadalmi helyzetéről informál.  

Megfigyelések igazolják, hogy a patikában legalább kétszer néz a gyógyszerész a betegre. 

Egyszer, amikor üdvözlik egymást, és egyszer, amikor befejezte a magyarázatot, mintegy 

ellenőrizve, hogy a partner figyelt-e, megértette-e mondottakat, akar-e kérdezni. 

A gyógyszerésznek igen intenzív figyelemre van szüksége, hiszen a receptet, a 

számítógépet, a kiadott gyógyszert, a pénzt egyaránt ellenőriznie kell. A tekintet hiánya 

súlyos kommunikációs hiba, hiszen a mondottak vételének minimális ellenőrzése nélkül a 

kommunikáció hatékonysága megkérdőjelezhető. További gyógyszertári megfigyelések 

igazolták a tekintet jelentőségét. Ha minden egyéb körülmény azonos, akkor a betegek 

ahhoz a gyógyszerészhez /asszisztenshez mennek oda, aki rájuk tekint belépéskor. (119). 
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IV. Módszerek                                                                                                        

 

6. Módszer 

 

            A kutatásom fő tengelyét kérdőíves keresztmetszeti kutatás képezi, mely primer 

kvantitatív megkérdezés volt. 

A kutatás két fő részből állt: 

1. A páciensek kérdőíves megkérdezésében arra kerestem a választ, hogy az      

öngyógyszerezés során mennyire felvilágosultak a patikába betérők, mennyire 

hatnak rájuk a reklámok, a környezeti tényezők, kérdeznek-e a patikában, 

milyen egyéb információforrást keresnek problémájuk esetén. 

2. A patikában dolgozó szakemberek körében azt vizsgáltam, hogy tapasztalatuk 

alapján a páciensek mennyire ismerik a vény nélküli gyógyszereket, 

milyennek ítélik a beteg-együttműködést, véleményük szerint a páciensek hol 

próbálnak adekvát információhoz jutni gyógyszereikről. 

 

6.1. Keresztmetszeti vizsgálat 

 

A kérdőívvel szembeni követelmények: 

1. Olyan kérdéseket kell feltenni, amelyre a válaszadó képes és hajlandó 

válaszolni. 

2. A kérdőív keltse fel az érdeklődését, hogy együttműködjön a kérdezővel és 

segítse az interjút, a kérdőív kitöltését. 

3. A kérdőívnek minimalizálnia kell a válaszadás hibáit. 

4. A kérdőív írásbeli, így a válaszadók egyedül töltik ki, ezért figyelni kell arra,  

hogy a kérdések egyszerűek legyenek. 

A kérdőív szerkesztésének folyamata: 

1. Meg kell határozni a szükséges információ körét. 

2. Meg kell határozni a kérdezési módszer típusát. 

3. Meg kell határozni az egyes kérdések tartalmát. 

4.  A kérdéseket úgy kell megszerkeszteni, hogy a válaszadó tudjon és akarjon a 

kérdésekre válaszolni. 
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5. Meg kell határozni a kérdések szerkezetét. 

6. Meg kell fogalmazni a kérdéseket. 

7.  A kérdéseket megfelelő sorrendbe kell tenni. 

8. Meg kell határozni a kérdőív formáját és külalakját. 

9.  A kérdőívet el kell készíteni. 

10. Minta vizsgálat során az esetleges hibákat ki kell javítani. 

  

6. 1. 1. A vizsgálat felépítése 

 

1.  2005 tavaszán (március-június hónapban) mintegy 1450 kérdőívet osztottam ki   

     véletlenszerűen kiválasztott magyarországi patikákba. A cél az volt, hogy   

     meghatározzam a vény nélküli gyógyszerek szedésére vonatkozó lakossági   

           szokásokat, és felmérjem a reklámok hatását. 

2. 2006 tavaszán (március-június hónapban) 6000 darab kérdőívet juttattam el - levél 

kíséretében – magyarországi gyógyszertárakba. A kérdőívek összegyűjtése postán, 

illetve személyesen történt. A válaszadás önkéntes alapon történt, 

gyógyszertárvezetők, beosztott gyógyszerészek és asszisztensek válaszoltak a 

kérdésekre. A tanulmánynak elsődleges célja, hogy felmérje a gyógyszerészek 

viszonyát az öngyógyszerezéshez, illetve vizsgálja, összesítse véleményüket a 

vény nélkül kapható gyógyszerek reklámjairól, és az ezeket vásárló emberek 

ismereteiről, tájékozottságáról.  Elemzésemben arra keresem még a választ, hogy 

hogyan lehetne a lakosságot jobban, eredményesebben segíteni az 

öngyógyszerezésben. 

 

6.1. 2. A felmérésben résztvevők kiválasztási szempontjai 

 

 Az adatgyűjtés keresztmetszeti vizsgálat volt,  

1. a patikába betérő vény nélküli gyógyszert vásárló páciensek megkérdezése 

2. magyarországi patikákban dolgozó szakemberek megkérdezése 
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6. 1. 3. Kérdőíves adatgyűjtés 

 

 A kutatás során használt kérdéssor saját készítésű volt. Ezért mindkét kérdőívnél 

első lépésben a kérdőívek validációja történt meg.  

 

6.1. 3.1. Kérdőív validálása 

 

Véletlenszerűen kiválasztott gyógyszertárakban történt a próbakérdezés. 

1. Olyan kérdőíveket állítottam össze, amely 12 nyitott kérdésből állt. Ezt 50, 

patikában vény nélküli gyógyszert vásárló személlyel töltettem ki. Az ő válaszaik 

alapján szerzett tapasztalatok segítségével állítottam össze a végleges kérdőívet, 

mely 25 kérdésből állt. –Páciens kérdőív 

2. Első lépésként olyan kérdőíveket állítottam össze, amely 10 nyitott kérdésből állt. 

Ezt 50 patikában dolgozó személlyel töltettem ki. Az ő válaszaik alapján szerzett 

tapasztalatok segítségével állítottunk össze a végleges kérdőívet, mely 20 

kérdésből állt. –Gyógyszerész kérdőív 

 

6.1. 3. 2. Tényleges kérdőíves megkérdezés 

 

1.Véletlenszerűen kiválasztott 50 magyarországi gyógyszertárakba juttattam el a 

páciens kérdőívet, egy kísérőlevéllel, összesen 1400 darabot. Ezzel próbáltam az egész 

magyar lakosságot reprezentatíven megszólaltatni, és a véleményüket kérni. Ezekben a 

gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészeket telefonon is megkerestem, és a 

segítségüket kértem a kitöltésben. 

A kérdőív kitöltése névtelen, és önkéntes volt, azon páciensek körében, akik vény nélküli 

gyógyszert vásároltak a gyógyszertárban. Kitölthette a helyszínen is, vagy haza is vihette, 

és ha kérdése merült fel a kitöltéssel kapcsolatban, akkor segített neki a gyógyszerész. Az 

öngyógyszerezéssel kapcsolatos kérdések önbevalláson alapuló eljárással dolgoztam. 

Ezen módszer előnye, hogy az adatok könnyen felvehetők. Hátránya, hogy az önbevallás 

számos szubjektív elemeket tartalmaz. A kérdőív a Függelékben található. Kérdőív I.  
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2. Magyarország összes működő gyógyszertárában juttattam el kérdőívet, két minden 

patikába eljutó szakmai újság segítségével- Gyógyszertár, Pirulatrned- összesen 6000 

darabot, egy kísérőlevéllel. Így próbáltam meg a teljes ország gyógyszerészeinek szakmai 

véleményét megtudni. Itt is névtelen, és önkéntes volt a kérdőív kitöltése. 536 darab 

értékelhető kérdőív érkezett vissza. A kérdőív a függelékben található. Kérdőív II. 

 

6. 1. 4. Adatrögzítés és feldolgozás 

 

Az adatrögzítés és feldolgozás az alábbiak figyelembevételével történt: 

1. Előzetes adatelemzési terv készítése. 

2. Kérdőív átnézése. 

Elfogadhatatlan a kérdőív ha: 

• a kérdőív egyes részei hiányosak 

• a válaszok tartalma jelezheti, hogy a válaszadó nem értette meg vagy nem követte 

az utasításokat 

• a válaszok kis szórást mutatnak 

• a visszaküldött kérdőív fizikai értelemben hiányos 

• a kérdőív az előzetesen meghatározott határidő után érkezik 

• a kérdőívre olyan személy válaszol, aki nem felel meg a kiválasztási 

szempontoknak 

3. Ellenőrzés. A kérdőív tartalmaz-e olvashatatlan, hiányos, inkonzisztens vagy nem 

egyértelmű válaszokat. 

• Nem kielégítő válaszok kezelése 

• kérdőívek visszaküldése 

• hiányzó értékek hozzárendelése 

• a nem kielégítő válaszokat adó megkérdezettek kizárása. 

4. Kódolás: minden feldolgozható kérdőív kapott egy sorszámot, valamit a beérkezés 

dátumát. Ezt követően minden kérdés, válasz kapott egy-egy kódot. 

5. Adatbevitel: Manuálisan történt, az adatbevitel minőségi rögzítését két személy 

végezte egymástól függetlenül.  
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6. Statisztikai feldolgozás: SPSS 14.0 programmal készült. A különböző ismérvek (kor, 

nem, keresőképesség, iskolai végzettség, hol dolgozik) alapján képzett alcsoportok 

összehasonlítását egy szempontos varianciaelemzéssel, vagy kereszttábla vizsgálattal 

végeztük, 95%-os szignifikancia szint mellett. 

A gyakorisági tábla a megfigyelések számát, százalékos és kumulált százalékos 

megoszlását mutatja minden változó esetében. A kereszttábla két vagy több változó 

gyakorisági eloszlásának összevonása egy táblába.  A hipotézisvizsgálatot khi-négyzet 

próbával végeztük, szükség esetén Yates-korrekcióval.  
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V. Eredmények                                                                                                         

 

7. Az eredmények összefoglalása 

 

A gyógyító, megelőző munka hatékonysága jelentős részben a benne résztvevők – 

orvos-beteg, gyógyszerész-beteg, illetve a gyógyító team- egymás közötti 

kommunikációjának sikerességén múlik. Rendkívül fontos, hogyan kommunikál a 

gyógyszerész, mivel ez nagy befolyással van a beteg viselkedésére és gyógyulására. 

Az emberek nem kis része az orvosi vizit előtti öngyógyítási kísérletek helyszíneként 

könyveli el a patikát, ahol panaszaira szakembertől kaphat tanácsot, gyógyírt. A krónikus 

betegségben szenvedők és idős betegek törődést, figyelmet és társas kapcsolatok 

lehetőségét kaphatják a gyógyszertárban, ami számukra legalább olyan fontos, mint maga 

a kiváltott gyógyszer. A vény nélküli termékek egyre nagyobb arányú megjelenésével a 

lakosság tudatos egészségkultúrájának fejlődésével azonban változik a gyógyszertár 

funkciója, egészségügyi, oktató centrummá válhat. A betegek egyre nagyobb arányban 

vásárolnak vény nélküli gyógyszert, vagyis az orvos megkérdezése nélkül kezdenek 

öngyógyításba. A gyógyszerész korábbi feladata kibővül a betegeknek nyújtott 

információ adással. 

A gyógyszertárban kell kiderülnie, hogy a beteg ismeri-e gyógyszert, hogy van-e 

vényköteles gyógyszer, amit mellette szed, van-e olyan betegsége, ami mellett a 

gyógyszert nem szedheti, vagy önkényesen szed-e már más gyógyszert. A gyógyszerész 

így válhat az első számú „kapu-őrré”, neki jut az a szerep, hogy indokolt estben 

küldje/engedje a pácienst az egészségügyi ellátás igénybevételére. (115). 

 

 7. 1. Az OTC piac jelenlegi helyzete 

 

Nem egyszerű a tájékozódás a mai sok gyógyszer, gyógyhatású készítmény, tápszerek, és 

egyéb termékek tekintetében. következő pár ábra mutatja, hogy mekkora gyógyszer 

volumenről is van szó, amihez a páciens akár gyógyszerész tanácsa nélkül is hozzájuthat. 
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3. ábra: Gyógyszertári forgalom Magyarországon 2009. és 2010. I. negyedévi 

összehasonlítása 

A 3. ábra a 2010. évi első negyedévi gyógyszerfelhasználását mutatja. Jól látható, hogy 

bár csökkent a gyógyszerfelhasználás a 2009. évi hasonló időszakhoz képest, de ez mégis 

21 millió doboz vény nélküli gyógyszert jelent 3 hónap alatt. Árban pedig eléri a 2009. 

évi volument. Ezt mutatja a 4. ábra. 
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  4. ábra: Gyógyszertári forgalom forintban kifejezve 2009. és 2010. I. 

negyedévében 

 

5. ábra: Vény nélküli gyógyszerek területi eloszlása dobozszámokban kifejezve 2010. I. 

negyedévében. 
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Érdekes képet fest a felhasznált vény nélküli gyógyszerek területi eloszlása. Ezt a 5. ábra 

mutatja. A vény nélküli gyógyszerek piaci eloszlását árban a 6. és 7. ábrák mutatják. 

 

6. ábra: A nem vényköteles gyógyszerek 2010. I. negyedévi forgalma forintban kifejezve. 

 

7. ábra: A nem vényköteles gyógyszerek 2010. I. negyedévi forgalma forintban kifejezve. 

A nem gyógyszerkészítmények forgalmát a 8. ábra mutatja. 
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8. ábra: A nem gyógyszerkészítmények 2010. I. negyedévi forgalma forintban kifejezve. 

Az OTC gyógyszerek forgalmát a 2010-es év első negyedévében terápiás csoportok 

szerint a 9. ábra mutatja.  

 

9. ábra: Nem vényköteles gyógyszerek forgalma terápiás csoportok szerint 2010. I. 

negyedévében 
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7. 2. A kérdőív eredményeinek összefoglalása 

 

Az iménti ábrák jól, hangsúlyozottan mutatják, hogy mekkora gyógyszer 

mennyiségről van szó, és milyen lehetőségek és veszélyek lehetnek ilyen volumennél. 

Ezért fontos megvizsgálni, hogy a páciensek tudása, ismerete hol is áll, és miben tudnánk 

– az eddigieknél is jobban segíteni őket. Ezért készült el a kutatásom első része, ahol a 

pácienseknek tettem fel kérdőív formájában kérdéseket. /A kérdőív a függelékben 

található./ 

1. Az alábbiakban szeretném a páciens megkérdezés eredményét ismertetni: 

743 kérdőívet sikerült feldolgozni, vagyis a megkérdezettek majdnem 50%-a adott 

értékelhető választ. Közülük 20% alapfokú, 51% középfokú és 29% felsőfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezett. 10 személy volt 20 év alatti, 205 személy 20-34 év, 193 

személy 35-49 év, 199 személy 50-64 év közötti, 136 személy 65 év feletti életkorú volt. 

Ezek a demográfiai adatok az átlagpopulációt jól reprezentálják. A válaszadók 39%-a 

volt férfi, míg 61% nő. Ez jól mutatja, hogy nagyobb arányban a nők járnak a patikákba. 

A keresőképesség megoszlását tekintve 450 személy volt aktív kereső, 223 nyugdíjas, 7 

munkanélküli, 37 diák, és 26 fő gyesen volt. 

7. 2. 1. A vény nélküli gyógyszerek fogyasztóinak válaszai 

 

 A kutatási eredmények összefoglalásánál elsőként azokat említem, ahol szignifikáns 

eltérést találtam a válaszokban. Ezt a könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatban 

foglaltam össze, mely az VIII. táblázatban olvasható. 
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VIII. táblázat: Páciens kérdőíves megkérdezésekor szignifikáns 
eltérések 

 

 Nemek Kereső- 
képesség 

Iskolai 
végzettség 

Kor 

1. Rendszeres gyógyszer szedő? Nincs Nincs Nincs Nincs 
2. Általában mikor vásárol a patikában 
vény nélkül kapható gyógyszert? 

Nincs Nincs Nincs Nincs 

3. Milyen problémára vásárol 
leggyakrabban 
vény nélkül kapható gyógyszer? 

Nincs Nincs Nincs Nincs 

4. Milyen gyakran lát/hall a médiában 
vény nélkül kapható gyógyszerreklámot? 

p=0,031 Nincs p=0,005 Nincs 

5, Mi a véleménye a vény nélkül 
kapható gyógyszerek reklámjairól? 

Nincs P=0,44 p=0,008 Nincs 

6. Mielőtt vény nélküli gyógyszert vásárol, 
megbeszéli-e döntését szakemberrel? 

p=0,028 p=0,00 p=0,00 p=0,00 

7. Elegendőnek tartja-e az információkat 
a gyógyszerekről, amelyet a reklámokban 
lát? 

Nincs Nincs p=0,037 Nincs 

8. Mi a legfontosabb kérdése, ha a 
gyógyszerész 
felajánl Önnek vény nélkül kapható 
gyógyszert? 

p=0,001 Nincs p=0,001 p=0,005 

9. Sorolja fel gyógyszerit, amelyeket szed! Nincs Nincs Nincs Nincs 
10. Tudja-e, hogy mivel nem szabad 
együtt használnia a vény nélküli 
gyógyszerét? 

Nincs Nincs Nincs Nincs 

11. Kitől kérdez bátrabban a vény nélküli 
gyógyszerekről? 

Nincs Nincs Nincs Nincs 

12. Felajánl-e a gyógyszerész többféle 
gyógyszert, amelyek közül eldönthet, 
melyiket alkalmazzák? 

Nincs Nincs Nincs Nincs 

13. Rákérdez-e a gyógyszerésznél a 
felajánlott gyógyszer hatására? 

Nincs Nincs Nincs Nincs 

14. Mi az oka, ha nem kérdez rá a 
gyógyszerész által ajánlott gyógyszerek 
hatására? 

Nincs Nincs Nincs Nincs 

15. Mit tesz, ha mellékhatást észlel 
gyógyszerénél? 

p=0,002 Nincs Nincs p=0,015 

16. Mennyire befolyásolják betegtársai 
tapasztalatai,véleményük? 

Nincs Nincs Nincs Nincs 

17. Mennyire befolyásolja Önt a 
gyógyszer ára? 

p=0,001 p=0,00 p=0,00 p=0,00 
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18. Állítsa fontossági sorrendbe, hogy 
gyógyszeres kezeléskor kinek a tanácsát 
fogadja el leginkább! 

Nincs Nincs Nincs Nincs 

19. Elolvassa-e a vény nélkül kapható 
gyógyszereknek a betegtájékoztatóját? 

Nincs p=0,00 Nincs p=0,00 

20.Mennyire befolyásolják a  
betegtájékoztatóban olvasottak? 

p=0,03 Nincs p=0,044 p=0,05 

21. Havonta mennyit költ gyógyszerre? Nincs p=0,00 p=0,00 p=0,00 
 

 

7. 2. 1.1. Gyógyszerszedési szokások 

A megkérdezett egyének fele rendszeresen szed gyógyszert, legnagyobb arányban a 

középfokú végzettségűek, majd az alapfokú végzettségűek követik őket. Míg a középfokú 

végzettségűek 53%-a rendszeres gyógyszerszedő, addig a felsőfokú végzettségűeknek 

csak 40%-a. A kérdőívet kitöltők 4%-a – bevallása szerint – soha nem szed gyógyszert. 

Ez leginkább a középfokú végzettségűekre jellemző. 

 A IX. táblázat a megkérdezettek gyógyszerszedési gyakoriságát mutatja az életkor 

függvényében. Az 50-64 éves korosztály 36%-a szed rendszeresen gyógyszert, míg a 65 

év feletti korosztály 33%-a. Alkalmanként vesz be gyógyszert a 20-34 év közöttiek 

42,4%-a, 48%-uk pedig azt válaszolta, hogy soha nem élnek vele. 



IX . táblázat: A megkérdezettek gyógyszerszedési szokásai

 

rendszeresen szed a betegek 

50,5%-a 

20 év 

alatt 

2 

20-34 

év 

10 

35-49 

év 

19 

50-64 

év 

36 

65 

felett 

33 

Rendszeresen szednek orvosságot a nyugdíjasok 55,8%

a. Csupán alkalmanként az aktív kereső

szerint az aktív keresők 64%

7. 2. 1. 2. A vény nélküli gyóg

 A 10. ábra azt elemzi, hogy milyen vény nélküli gyógyszereket vásárolnak leginkább 

a betegek. Első helyen, 33%

megfázás kezelésére alkalmazható gyógyszerek 28%

alkalmas készítmények 22%

10. ábra: Milyen problémára vásárol leggyakrabban vény nélkül kapható gyógyszert 

               a gyógyszertárban?                  

22%

3%
4%

10%
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. táblázat: A megkérdezettek gyógyszerszedési szokásai 

rendszeresen szed a betegek soha nem szed a 

betegek 3,3%-a 

alkalmanként szed a betegek 

46,2 %-a 

4 

48 

36 

4 

8 

orvosságot a nyugdíjasok 55,8%-a, illetve az aktív kereső

a. Csupán alkalmanként az aktív keresők 82,5%-a és a nyugdíjasok 8,6%

ők 64%-a és a diákok 12%-a soha nem szed gyógyszert.

vény nélküli gyógyszervásárlás indikációi 

azt elemzi, hogy milyen vény nélküli gyógyszereket vásárolnak leginkább 

ő helyen, 33%-ban a láz- és fájdalomcsillapítást említették. Ezt követik a 

megfázás kezelésére alkalmazható gyógyszerek 28%-ban, illetve a vitaminok pótlására 

alkalmas készítmények 22%-ban. 

Milyen problémára vásárol leggyakrabban vény nélkül kapható gyógyszert 

a gyógyszertárban?                   

28%

33%

Megfázásra

Láz - és fájdalomcsillapításra

Vitaminok pótlására

Csontritkulás kiegészítő kezelésére

Hashajtásra

alkalmanként szed a betegek 

 

4 

42 

33 

17 

4 

a, illetve az aktív keresők 39,9%-

a és a nyugdíjasok 8,6%-a. Bevallásuk 

a soha nem szed gyógyszert. 

azt elemzi, hogy milyen vény nélküli gyógyszereket vásárolnak leginkább 

és fájdalomcsillapítást említették. Ezt követik a 

illetve a vitaminok pótlására 

 

Milyen problémára vásárol leggyakrabban vény nélkül kapható gyógyszert  

és fájdalomcsillapításra

Vitaminok pótlására

Csontritkulás kiegészítő kezelésére



7. 2. 1. 3. Gyógyszerreklámok nézettsége 

Naponta többször lát/hall a megkérdezettek 65%

gyógyszerreklámot. Az arányokat a 1

ban) az aktív keresők figyelnek fel rájuk, majd ő

harmadik nyugdíjas naponta többször lát gyógyszerhirdetést. Ennek ellenére elmondható, 

hogy aki sokat néz reklámot, naponta többször is, az átlagnál gyakrabban beszéli meg 

döntését szakemberrel. -44%

hasonló arányban, mint az aktív kereső

kérdőívet kitöltők 7%-a, végül soha nem néz reklámot a megkérdezettek 6%

Szignifikáns eltérés mutatkozik a reklámok nézettségében nemek között (p=0,031) és 

iskolai végzettség tekintetében (p=0,005). A több reklámot a nő

férfiaknál ez az arány 38%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra: Milyen gyakran lát/hall a médiában vény nélkül kapható gyógyszerreklámot?
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3. Gyógyszerreklámok nézettsége  

Naponta többször lát/hall a megkérdezettek 65%-a a médiában vény nélkül kapható 

Az arányokat a 11. ábra mutatja be. Legnagyobb arányban (60%

ők figyelnek fel rájuk, majd őket követik a nyugdíjasok. Minden 

díjas naponta többször lát gyógyszerhirdetést. Ennek ellenére elmondható, 

hogy aki sokat néz reklámot, naponta többször is, az átlagnál gyakrabban beszéli meg 

44%-uk.- Hetente többször a felmérésben résztvevő

n, mint az aktív keresők és a nyugdíjasok. Havonta, illetve félévente a 

a, végül soha nem néz reklámot a megkérdezettek 6%

Szignifikáns eltérés mutatkozik a reklámok nézettségében nemek között (p=0,031) és 

etében (p=0,005). A több reklámot a nők látják 62%

férfiaknál ez az arány 38%.  

Milyen gyakran lát/hall a médiában vény nélkül kapható gyógyszerreklámot?

22%

6% 1% 6%

hetente többször

félévente

soha nem nézek/olvasok reklámot

a a médiában vény nélkül kapható 

Legnagyobb arányban (60%-

ő őket követik a nyugdíjasok. Minden 

díjas naponta többször lát gyógyszerhirdetést. Ennek ellenére elmondható, 

hogy aki sokat néz reklámot, naponta többször is, az átlagnál gyakrabban beszéli meg 

Hetente többször a felmérésben résztvevők 23%-a, 

ők és a nyugdíjasok. Havonta, illetve félévente a 

a, végül soha nem néz reklámot a megkérdezettek 6%-a. 

Szignifikáns eltérés mutatkozik a reklámok nézettségében nemek között (p=0,031) és 

ők látják 62%-ban, míg a  

Milyen gyakran lát/hall a médiában vény nélkül kapható gyógyszerreklámot? 



7. 2. 1. 4. Vény nélküli gyógyszer vásárlása elő

Mielőtt vény nélküli gyógyszert vásárolnak, a vizsgált személyek 40%

döntését szakemberrel. Legnagyobb arányban az aktív kereső

kérnek tanácsot, több mint 40%

meg döntését a gyógyszerésszel, illetve csak néha teszi ezt meg a megkérdezettek 31%

12. ábra mutatja az arányt. 

Szignifikáns eltérés mutatkozik a válaszadók között nemek szerint (p=0,028), iskolai 

végzettség tekintetében (p=0,00), és a páciensek kor szerinti 

A nők nagyobb arányban kérnek tanácsot vény nélküli gyógyszerek vásárlásakor, mint a 

férfiak, ez adódik a családban betöltött szerepükbő

középfokú végzettségűek 47%

végzettséggel rendelkezők harmada. Kor szerint megoszlást vizsgálva elmondható, hogy 

az 50-64 éves korosztály –

az öngyógyszerezésben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra: Mielőtt vény nélküli 
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kérnek tanácsot, több mint 40%-ban. (p<0,001). A vizsgált személyek 27%

tését a gyógyszerésszel, illetve csak néha teszi ezt meg a megkérdezettek 31%
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7. 2. 1. 5. A betegtájékoztatók olvasottsága 

A lakosságot a szakembereken kívül sok információhoz juttathatják a 

betegtájékoztatók.  

Az FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság) 2000-ben széles körű 

kutatást végzett annak kiderítésére, hogy a vény nélküli gyógyszerek csomagolásán 

található információk mennyire érthetőek, illetve olvashatóak a betegek számára. A 

kutatás eredményei megdöbbentőek voltak. A 60 év feletti emberek, akik a vásárlások 

30%-át végzik, nem képesek elolvasni a betegtájékoztatók szövegét. Vagy a kis 

betűméret, vagy az összesoványított betűtípusok miatt. Huszonöt készítmény esetében az 

átlagosnál jóval élesebb látással kellett rendelkezni ahhoz, hogy a beteg meg tudjon 

birkózni a címke szövegével. Sokak számára pedig a szakszavak – mint „ellenjavallat” – 

nehezen érthetők. (119). 

Ennek ellenére az emberek közel 70%-a elolvassa a betegtájékoztatót, ami igen nagy 

aránynak számít. Leginkább az aktív keresők (68%-ban) és a nyugdíjasok (55%-ban) 

mutatnak érdeklődést. (p=0,00) Általában elolvassa a betegtájékoztatót a megkérdezett 

személyek 23%-a, néha vagy soha nem olvassa el azt a felmérésben résztvevők 10%-a. 

Az állandó gyógyszert szedők 75%-ban olvassák el a betegtájékoztatót, az 

alkalmankénti gyógyszerszedők 61%-ban. A felsőfokú végzettséggel rendelkező nők 

71%-a olvassa el a betegtájékoztatót. 

Nagy arányú szignifikáns eltérés fedezhető fel a kor szerinti eloszlásnál. (p=0,00)  

Míg az 50-64 éves korosztályból minden harmadik megkérdezett olvassa el mindig a 

betegtájékoztatót, addig 20-34éves korosztály közel 40%-a soha nem olvassa el a 

betegtájékoztatóban foglaltakat. 
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13. ábra: Elolvassa-e a vény nélkül kapható gyógyszerek betegtájékoztatóját? 

 

       A 13. ábra azt mutatja, hogy a válaszadók milyen arányban olvassák el a vény 

nélküli gyógyszerek betegtájékoztatóját. Ehhez szorosan kapcsolódik a 14. ábra, mely azt 

elemzi, hogy milyen hatással van az emberekre a betegtájékoztatók tartalma. 

 

14. ábra: Mennyire befolyásolják a betegtájékoztatóban olvasottak? 
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A vény nélküli gyógyszert szedők 23%-át jelentősen befolyásolja a betegtájékoztató. 

Az aktív keresők közül minden második személyt, míg a nyugdíjasoknál ez az arány 

41%. Kicsit befolyásolja a válaszadók 37%-át. Közülük legnagyobb arányban az aktív 

keresőket (közel 70%-ban), míg a nyugdíjasokat 22%-ban. Nem befolyásolta a kérdőívet 

kitöltők közel 20%-át. Azonban minden 4-5. személynél előfordult, hogy a gyógyszer 

betegtájékoztatójának elolvasása után úgy döntött, hogy nem szedi be a gyógyszert. 

Leggyakrabban (60%-ban) az aktív keresőknél fordult elő, hogy nem vették be az 

orvosságot a betegtájékoztató tartalma miatt. A nyugdíjasoknál ez az arány egyharmadra 

csökken. Szignifikáns eltérés mutatkozik nemek között, (p=0,03) iskolai végzettség 

szerint (p=0,044) és kor szerint is (p=0, 05) a válaszokban. A korosztályokat nézve 

elmondható, hogy a 20-34 éves korosztály 25%-át jelentősen befolyásolja a 

betegtájékoztató, a 35-49 éves korosztály 24%-áról mondható el, az 50-64 éves 

korosztály 30%-ról, és 65 év feletti korosztályra pedig 21%-ban befolyásoló hatással bír a 

betegtájékoztató. Iskolai végzettséget nézve elmondható, hogy a középfokú végzettséggel 

rendelkezők közül nagy arányban- 60%-ban- fordult már elő, hogy elolvasták a 

betegtájékoztatót, és ezért nem vették be a gyógyszerüket. Ez alapfokú végzettségűekre 

csak 15%-ban igaz, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők negyedére. 

7. 2.1. 6. A lakosság és a gyógyszerész viszonya vásárláskor 

Érdekes megvilágításba hozza a gyógyszerészek munkáját a vény nélkül kapható 

készítményekkel kapcsolatosan a következő felmérési eredmény. A szakemberek által 

felajánlott vény nélküli gyógyszerek hatását a mérésben résztvevők 44%-a mindig 

megkérdezi a szakembertől. Ez leginkább (mintegy 49%-ban) az 50-64 év közötti 

korosztályra jellemző. Őket követi a 35-49 év közötti korosztály, 46%-ban. Vizsgálatban 

résztvevők 10%-a azonban soha nem érdeklődik, ez legnagyobb arányban a fiatalabb 

korosztályokra jellemző. Néha kérdez rá a válaszolók 46%-a, itt a domináns a 20-34 éves 

korosztály, akiknek a fele néha érdeklődik. (p= 0, 00) 

Ilyen arányú szignifikancia figyelhető meg a keresőképesség vonatkozásában. 

(p=0,00) Az aktív keresők közel 60%-ban kérdeznek rá a gyógyszer hatására, míg a 

nyugdíjasok közül minden harmadik páciens. Ebben a kérdésben a nemek között is 

kimutatható szignifikáns eltérés. (p=0,028) Nők közel háromnegyed kíváncsi a gyógyszer 

hatására, míg a férfiaknál ez közel csak minden ötödik férfira jellemző. 
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  Ha kérdeznek a betegek, vajon kellő tájékoztatást kapnak-e? 

A megkérdezettek 44%-a szerint a gyógyszerészek mindig felajánlanak többféle 

készítményt, ha vény nélküli gyógyszert vásárolnak, s kellő információval látják el őket. 

Az emberek 22%-a maga dönti el, hogy milyen orvosságot szeretne vásárolni. Jellemzően 

a 20-34 éves korosztály a domináns ebben. 

A megkérdezettek elenyésző része (1,8%-a) érzi úgy, hogy a gyógyszerész nem 

tájékoztatja megfelelően gyógyszer alkalmazásáról. 

Az alapfokú végzettségűekre jellemző, hogy a legnagyobb arányban (31%-ban) 

megbeszélik döntésüket a szakemberrel, mielőtt vény nélküli gyógyszert vásárolnak. 

Ezzel magyarázható, hogy az alapfokú végzettségűeket befolyásolják legkevésbé a 

betegtájékoztatóban olvasottak. Legnagyobb arányban a középfokú végzettségűek veszik 

figyelembe az ott leírtakat. Ugyanis a „nagyon befolyásolhatók” között kiemelkedő a 

középfokú végzettséggel rendelkezők aránya: 45%. Érdekes, hogy a „kicsit 

befolyásolhatók” között is ők találhatók kiemelkedő számban. (p=0, 00) 
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7.2.1.7. Mit tesznek a válaszadók, ha mellékhatást észlelnek?  

A megkérdezettek 46,1%-a azonnal felkeresi, felhívja a szakembert, hasonló 

arányban válaszolták, hogy csak akkor fordulnak orvoshoz, gyógyszerészhez tanácsért, 

ha ezek a mellékhatások kellemetlenek. Csupán 7,6%-uk nem tesz semmit. Ezt a 15. ábra 

mutatja. 

 

15. ábra: Mit tesz, ha mellékhatást észlel gyógyszerénél? 

 

Milyen összefüggés látható a demográfiai adatokban?  

A 20-34 év közötti korosztályra jellemző, hogy csak akkor keresi fel a szakembert, ha 

a gyógyszerek mellékhatásai kellemetlenek. 38%-uk nem olvassa el soha a 

betegtájékoztatót, így az abban olvasottak is csak kismértékben befolyásolják őket. A 35-

49 éves korosztály 28%-a keresi fel a szakembert, ha a gyógyszerénél mellékhatást észlel. 

Az 50-64 éves korosztályra jellemző, hogy a gyógyszer szedésére vonatkozó ismertetőt 

nagy arányban (78%-ban) elolvassák, s ennek tartalma kicsit befolyásolja őket. A 65 év 

feletti embereket azonban nagyon befolyásolják az így szerzett információk. (p= 0, 015) 

Férfiak, ha mellékhatást észlelnek, az átlagnál kisebb arányban fordulnak szakemberhez, 
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illetve nem tesznek semmit. (p= 0, 002) Ez azt jelenti számszerűleg, hogy a nők 47%-a 

keresi fel a szakembert, ha mellékhatást észlel, míg a férfiak 38%-a. Ez az arány kicsit 

változik csak, abban az esetben is, ha a tünetek kellemetlenné válnak, a nők 43%-a fordul 

segítséghez, a férfiak 48%-a. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy a férfiak 39%-a azonnal 

felkeresi a szakembert, míg 49%-uk akkor, ha a mellékhatások kellemetlenek. Szinte 

azonos arányban – 47% és 46%-ban fordulnak szakemberhez mellékhatások fellépése 

esetén a felsőfokú végzettséggel rendelkező férfi páciens. Míg a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező nők 45%-a fordul azonnal orvoshoz, és ugyanilyen arányban keresik fel a 

szakembert, ha a tünetek kellemetlenné válnak.  Ez teljesen megegyezik a diplomás 

populáció viselkedésével.  Ezzel szemben a középfokú végzettségű férfiak csak 28%-a 

fordul azonnal segítségért, 61%-uk pedig ha a tünetek kellemetlenek. A középfokú 

végzettségű nők 52 %-a azonnal felkeresi a szakembert, ha tünetet észlel,  40%-uk pedig 

akkor, ha ezek a tünetek kellemetlenek. Az alapfokú végzettséggel rendelkezők 44%-a 

azonnal szakemberhez fordul, míg 46%-uk csak akkor, ha kellemetlen tüneteket észlel. 

7. 2. 1. 8. A gyógyszervásárlást befolyásoló tényezők 

A 16. ábra a kérdőívet kitöltők igényeit elemzi, hogy mire kíváncsiak, ha vény nélkül 

kapható gyógyszert ajánlanak fel nekik. Az első helyen a gyógyszer hatását említették, 

majd ezt követi a gyógyszer ára, a várható mellékhatások, s az, hogy hogyan kell szedni. 

Néhányan arra is kíváncsiak, hogy mi a hatóanyaga, a segédanyaga a gyógyszernek, 

illetve milyen a kiszerelése. Szignifikáns eltérés tapasztalható a páciensek válaszai között 

nemek (p=0,001), iskolai végzettség (p=0,001) és kor (p=0,005) tekintetében. Négy nőből 

három kíváncsi a gyógyszer hatására, míg a férfiak közül csak minden ötödiket érdekel. 

A felsőfokú végzettségűek 67%-ban a gyógyszer hatására kíváncsiak, mely átlagban ez 

csak 26%.  
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16. ábra: Mi a legfontosabb kérdése, ha a gyószerész felajánl Önnek  

vény nélkül kapható gyógyszert? 

 

A gyógyszer vásárlás folyamatára egy másik tényező is hatással van, mégpedig az 

ismerősök, betegtársak véleménye, tapasztalata. A válaszadók 52%-ának az a véleménye, 

hogy nem befolyásolja őket az ismerős, azonban 37% véleménye az, hogy mindig 

meghallgatja más véleményét is a gyógyszervásárlással kapcsolatban, míg 8%-uk csak a 

tapasztalatok meghallgatás után szedi be a gyógyszert. 

7. 2. 1. 9. Reklámnézettség, a jó reklám 

A X. táblázat arról ad tájékoztatást, hogy a lakosság milyen gyakran lát, hall vény 

nélküli gyógyszerről reklámot, a vásárlás előtt megbeszélik-e döntésüket szakemberrel, 

illetve elegendőnek tarják-e azt az információt, amelyet a hirdetésekből megtudnak. 

Azok a megkérdezettek, akik naponta többször látnak reklámot, mielőtt orvosságot 

vásárolnak, 27%-ban megbeszélik döntésüket szakemberrel. 46,6%-uknak az a 

véleménye, hogy a reklámok elegendő információt adnak a vény nélküli gyógyszerekről. 
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X. táblázat: Vásárlás előtt megbeszélik-e a döntést? 
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Szignifikáns korreláció mutatkozik iskolai végzettségben (p=0,037), annak 

tekintetében, hogy elegendőnek tartják-e a páciensek a reklámok információit. 

A felsőfokú végzettségűek 75%-ban elegendőnek tartják, feltehetőleg azért, mert más 

információs forráshoz is könnyen hozzájuthatnak. 

 

7. 3. Gyógyszerészek válaszai 

 

Az alábbiakban a gyógyszertári szakszemélyzet megkérdezésének eredményét 

ismertetem: 

536 kérdőívet értékeltünk, 7 kérdőív hibás volt. A válaszolók kora 19 és 75 év 

közötti, a középérték 45, 9 év volt. A nők és a férfiak aránya 4,2: 1-hez. 

A megkérdezettek gyógyszertárban expediálnak, nap mint nap. A gyógyszerészek 

kérdőíves megkérdezésének szignifikáns eltéréseiről a táblázat ad pontos tájékoztatást. 

A megkérdezettek 62%-a gyógyszerész végzettségű, 38%-a gyógyszertári asszisztens 

végzettséggel rendelkezik. A válaszadók 33,0%-a gyógyszertárvezetőként dolgozik, 

19,0% rendelkezik szakvizsgával. A településméretet tekintve a kérdőívet kitöltők 

kistelepülésről érkezhettek, melynek lakossága 5000 fő alatti, kisvárosi, melynek 

lakóinak száma 5 és 10 ezer fő közötti, városi, melynek lakossága 10 és 50 ezer fő 

közötti, nagyvárosi, melynek lakosságszáma 50000 fő feletti, és fővárosi-budapesti-, ahol 

a lakosság létszáma 2 millió. 

A korcsoportokat 19-34 éves, 35-54 éves, 55-65 éves, és 65 év feletti korosztályra 

bontottam, annak megfelelően, hogy adott végzettséghez milyen kor tartozhat, mert ez 

jellemzően determinálhatja a válaszokat. 
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XI. táblázat: Gyógyszerészek kérdőíves megkérdezésekor szignifikáns eltérések 

Gyógyszerészek kérdőíves megkérdezésekor szignifikáns eltérések 

 Nemek Kor Beosztás Hol 
dolgozik 

1. Mi a véleménye a vény nélkül 
kapható gyógyszerek reklámjáról? 

    

a, informatívak, jól érthetőek, lényegre 
törők  

  p=0,022 

b. jók, figyelem felkeltők                          p=0,001 p=0,025 
c. humorosak, hasznosak                                             P=0,002 
d, néha túlzóak                    P=0,034 p=0,012 P=0,005 
e. a legtöbb reklám nem ad pontos 
tájékoztatást       

P=0,007 p=0,001 p=0,001 

f, egy kicsit buták a reklámok, de 
céljukat elérik 

  p=0,001 

g. túl sok a reklám                                                      p=0,003 
h, kevés információt adnak     
i, erőszakosnak tűnnek       P=0,02 p=0,003 p=0,001 p=0,001 
2. A páciensek mennyire ismerik az 
egyes vény nélkül  kapható 
gyógyszereket, mennyire 
felvilágosultak? 

    

a, vannak páciensek, akik rendszeresen 
nézik a  reklámokat, és pontosan tudják 
mit szeretnének venni 

  p=0,001 

b. vannak páciensek, akik nagyon 
tájékozottak, és vannak, akik nagyon 
tájékozatlanok  

P=0,019 P=0,037 p=0,004 p=0,021 

c. jól ismerik, tájékozottak                                           P=0,037 p=0,001 p=0,027 
d. azt a gyógyszert, amit éppen 
reklámoznak, azt ismerik     

P=0,044 p=0,001 p=0,011 

e. az öngyógyszerezésben általában 
önállóak a betegek, azonban a 
gyógyszereket kevéssé ismerik 

   p=0,011 

f. nem tartom felvilágosultaknak a betegeket a 
gyógyszerek körében ennek ellenére túlzottan 
gyógyszerelik magukat 

 p=0,002 p=0,031 

g. nagyon kevéssé ismerik 
tájékozatlanok ennek ellenére túlzottan 
gyógyszerelik magukat 

P=0,011 p=0,029 p=0,002 p=0,001 

3. Ön szerint a vény nélkül kapható 
gyógyszerek  reklámjainak információi 
mennyire adekvátak? 
 

P=0,034 p=0,003 p=0,001 
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4 A. A páciensek a vény nélkül kapható 
gyógyszereket milyen arányban kérik 
pontosan név szerint? 

  p=0,005 p=0,044 

4B. Ha a páciens nem ismeri a vény 
nélkül kapható gyógyszer nevét, akkor 
milyen módon kéri? 

    

a, mire használható, amit a reklámban 
hallott 

  p=0,001 

b. a gyógyszer dobozának színét említi   p=0,004 
c. a gyógyszer színét említi   p=0,001 
d. azt kéri, amit a TV-ben reklámoznak   p=0,001 p=0,001 
e, a gyógyszer vélt kezdőbetűjét említi, ami néha 
nem is így van 

   

f, a reklámban látott helyzetet, szereplőt 
ismerteti 

 p=0,031 p=0,018 p=0,001 

5. A páciensek kinek/minek a tanácsai 
alapján döntik el, hogy melyik OTC 
gyógyszert vegyék meg? 

    

a, orvos tanácsa    p=0,006 
b, gyógyszerész tanácsa P=0,006  p=0,0023 
c, reklámok hatása P=0,031  p=0,045 
d, személyes ismerősök p=0,011  p=0,041 
e, saját tapasztalatai alapján    P=0,001 
f, gyógyszertári reklámok hatására P=0,001   
g, Interneten szerzett információk 
alapján 

    

6. Milyennek tartja az OTC 
gyógyszerek vásárlásánál a 
gyógyszerész-beteg együttműködést? 

    

1     
2     
3     
4 P=0,048   
5     
7. Ön szerint mi a legfontosabb a 
páciensek számára? 

    

a, a megszokott gyógyszerét kapja   p=0,06  
b, biztos gyógyulás     
c, gyors gyógyulás P=0,044   
d, a hirdetésekben szereplő gyógyszert 
kapja 

 p=0,001   

e, az ár   p=0,002 p=0,017 
f, az orvos ajánlotta 
 

  p=0,004 p=0,009 
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g, ajánljanak neki valamit, ami már 
másnak bevált 

    

h, pozitív megerősítés   p=0,023 
i, tudja a páciens mit nyer a gyógyszer 
használatával 

    

8. Az OTC gyógyszer vásárlásánál 
melyek a  legfontosabb szempontok a 
páciens számára? 

    

a, az expediáló személyének személyes 
vonzereje 

 p=0,001 p=0,001 

b, az expediáló személyének hitelessége     
c, az expediáló személyének 
szakértelme 

  p=0,001 

d, az expediáló személyének 
szavahihetősége 

  p=0,001 

9. Mi alapján dönti el, hogy azonos problémára 
melyik gyógyszert javasolja? 

 

  p=0,009 p=0,008 

a, gyógyszer hatékonysága alapján                                                             
b, a gyógyszer ára alapján                                                                                                     
c, a mellékhatások figyelembevételével p=0,011 p=0,034 
d, kölcsönhatások más gyógyszerrel p=0,007 p=0,003 p=0,029 
e, a beteg öltözéke p=0,005   
f, a beteg kora p=0,002 p=0,012 p=0,04 p=0,003 
g, alapbetegsége a páciensnek     
10. Hol lát lehetőséget arra, hogy 
jobban segítsük a  vény nélküli 
gyógyszert vásárló betegeket? 

    

a, gyógyszerész gondozás bevezetése  p=0,001  p=0,012 
b, tanácsadás sarok kialakítása  p=0,0014 p=0,001 
c, tanácsadásban és a kommunikációban  p=0,019 p=0,001 P=0,001 
d, türelmes odafigyeléssel segíteni a 
pácienst 

p=0,003 p=0,017 p=0,031 

e, a szakértelem érvényesítésében a 
hitelességre ill. a személyes vonzerőre 
való támaszkodásban 

p=0,002 p=0,002 

f, segíteni akkor lehetne, ha több időt 
tudnánk egy- egy betegre fordítani 

  p=0,002 

g, újságokban bővebb tájékoztatás 
kellene 

 p=0,001  p=0,006 

h, nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a 
prevenciónak 

p=0,015 p=0,0039 p=0,001 

i, a patikában eddig is minden segítséget 
megkaptak a betegek 
 
 

 p=0,001 p=0,001 
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11, Tapasztalata alapján milyen 
arányban fogadják el a betegek az Ön 
által felajánlott OTC gyógyszert? 
 

  p=0,002 

12. A gyógyszertári szolgáltatás során 
mit tart fontosnak? 

   

13. A páciensek mennyire ismerik az 
egyes OTCgyógy- szereket, mennyire 
felvilágosultak? 

    

a, több információra lenne szükségük az 
interakciókról mellékhatásokról 

p=0,014 p=0,012 p=0,012 

b,  több információra lenne szükségük   p=0,001 p=0,001 
c, megpróbálom a páciens figyelmét 
felhívni a teendőkre 

 p=0,001 p=0,001 

d,nem igazán ismerik a gyógyszereket, 
reklámok alapján 

   p=0,036 

e, nem nagyon ismerik a gyógyszereket  p=0,019   
f, aki valóban kíváncsi, az kérdez  p=0,031 p=0,019 p=0,044 
14. Mennyi időt fordít egy-egy betegre 
átlagosan? 

p=0,019   

15. Mi a véleménye a betegtájékoztatók 
hasznosságáról, illetve hátrányáról? 

    

a,szüksége van a betegeknek a 
szakemberek tájékoztatójára is - 

   p=0,001 

b,vannak páciensek akik megijednek a 
mellékhatások felsorolásától, ezért nem 
szedik be a gyógyszert 

 p=0,001  p=0,004 

c, egyre közérthetőbbek a betegek 
számára 

   p=0,017 

d, hasznosak a betegtájékoztatók  p=0,0045 p=0,001 
e, néha riasztó hatású a páciensekre 
nézve 

 p=0,046 p=0,0046 p=0,001 

f, sok mellékhatás felsorolása 
elbizonytalanítja a beteget 

 p=0,002 p=0,002 

g, nagyon hasznosak, de egyszerűbben, 
rövidebben kellene fogalmazni és 
nagyobb betűkkel nyomtatni 

 p=0,028   

16. Mit tart fontosnak a gyógyítás 
során? 

    

a, az expediáló kommunikációs 
készsége 

   p=0,023 

b, az orvos-beteg kommunikáció    p=0,002 
c, gyógyszerész-beteg kommunikáció     
d, gyógyító team kommunikációja    p=0,002 
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7. 3. 1. Vélemények a vény nélküli gyógyszerek reklámjairól 

A reklámokat jóknak, figyelemfelkeltőknek tartja a városban dolgozó gyógyszerészek  

37%-a, azonban a kis településen dolgozóknak csak 17,3%-a gondolja így. Az 

asszisztensek legnagyobb arányban (41,6%-ban) tarják informatívnak, jól érthetőnek a 

reklámokat, míg a gyógyszerészek 18,0%-ban. Az asszisztensek 73, 3%-a, míg a 

szakgyógyszerészek 39%-a véli a reklámokat néha túlzónak. A férfiak az átlagnál 

nagyobb arányban (34, 3%-ban) gondolják úgy, hogy a legtöbb reklám nem ad pontos 

tájékoztatást. A kis településeken dolgozó gyógyszerészek 61,3%-ban ítélik úgy, hogy a 

legtöbb reklám nem ad pontos tájékoztatást. A gyógyszerészek 32,2%-ának az a 

véleménye, hogy túl sok a reklám. A 17. ábra a szakemberek véleményét ábrázolja a vény 

nélküli gyógyszerek reklámjairól. 

 

17. ábra: Mi a véleménye a vény nélkül kapható gyógyszerek reklámjairól? 

/Többszörös választás/ 

18,50%

33,00%

5,80%

34,90% 34,30%

23,50%

28,90%

15,10%

11,90%

1
informatívak, jól érthetők, lényegre törők jók, figyelemfelkeltők

humorosak, hasznosak néha túlzóak

a legtöbb reklám nem ad pontos tájékoztatást egy kicsit buták a reklámok, de a céljukat elérik

túl sok a reklám kevés információt adnak

erőszakosnak tűnnek
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 7. 3. 2. Mennyire felvilágosultak a betegek az öngyógyszerezésben a 

gyógyszertárak szerint 

 A szakemberek több mint 70%-nak az a tapasztalata, hogy a betegek csak 

alapismereteik vannak a vény nélkül kapható gyógyszerekről. Ez tükröződik az 50 ezer 

főnél kisebb településeken dolgozó szakemberek véleményében is.  A férfi válaszadók 

45,3%-a szerint vannak betegek, akik nagyon tájékozottak, és vannak, akik meglehetősen 

tájékozatlanok. A kor előrehaladásával az egyes korcsoportoknak egyre inkább az a 

meglátása, hogy a betegek nem ismerik jól a gyógyszereket, tájékozatlanok. A budapesti 

patikákban dolgozók tapasztalatai szerint a lakosság nagyobb arányban (22,4%) 

tájékozottak, jól ismerik a gyógyszereket.  

A 10 ezer főnél kisebb települések gyógyszertári dolgozóinak véleménye szerint az 

öngyógyszerezésben általában önállóak a betegek, azonban a gyógyszereket kevéssé 

ismerik. A szakgyógyszerészek és asszisztensek tartják a legnagyobb arányban – mintegy 

40%-ban –felvilágosulatlannak a betegeket, ennek ellenére az a véleményük, hogy 

túlzottan gyógyszerelik magukat. Az összes válaszadók 31%-nak ez a véleménye. A 

válaszadó nők közül négyszer annyian gondolkodnak így, mint a férfiak. Kor tekintetében 

az 55-65 éves válaszadók véleménye (14,9%-ban), hogy a betegek alig ismerik a 

gyógyszerek hatását, tájékozatlanok.  A 18. ábra mutatja a válaszadók összegzett 

véleményét a lakosság öngyógyszerezéséről. 
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18. ábra: Szakemberek véleménye a lakosság öngyógyszerezéséről 

 

7. 3. 3. A gyógyszerreklámok  információinak szakmai megfelelősége  

 A gyógyszerészek és asszisztensek azonos arányban (35%-ban) tartják jónak a 

reklámok információértékét. Ezen belül leginkább a 50 ezer főnél nagyobb lélekszámú 

településen dolgozó kollégák értékelik jónak a reklámokat, 38,6%-ban. A nők 57,3%-a, a 

férfiak 42,7%-a jónak ítéli a reklámok információit. 

A gyógyszerészek 54%-a szerint a reklámok megfelelősége közepes. A 

Véleményeket a 19. ábra foglalja össze. Legnagyobb arányban az asszisztensek tartják 

közepesen megfelelőnek a gyógyszerreklámok információit (64,5%-ban), míg a 10-50 

ezer fős településen dolgozó szakemberek véleménye 65,9%-ban hasonló. A férfiak és 

nők azonos arányban (3, 8%-ban) tartják kiválónak a reklámok információit, erről az 

asszisztensek 8,5%-a vélekedik ugyanígy. Az 5000 fő alatti településeken dolgozó 

gyógyszerészek 8%-a  a reklámokat kiválónak értékeli. A gyógyszerészek mintegy 5%-

ának azonban az a véleménye, hogy a reklámok információi rosszak.  
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A 10 ezer főnél kisebb lélekszámú településen 10, 5%-uk, míg a fővárosban 4,0%-uk 

gondolja úgy, hogy a reklámok nem megfelelőek.  

 

 

 

 

19. ábra: Mi a véleménye a vény nélkül kapható gyógyszerek reklámjairól? 

7. 3. 4. Milyen arányban kéri a lakosság a vény nélküli gyógyszereket név szerint? 

A válaszadók 3,0%-a szerint a betegek nagy arányban (90-100%-ban) kérik név 

szerint a vény nélküli gyógyszereket. Az 50 ezer főnél nagyobb településeken dolgozó 

gyógyszerészek  4%-ának is ez a tapasztalata. 

A válaszadók tapasztalata átlagban 30,8%-ban az, hogy a lakosság 70-90%-ban 

ismeri a megvásárolni kívánt gyógyszer nevét. 

A 35-54 éves kollégák 34,4%-uk véleménye, hogy a páciensek 70-90%-ban ismerik 

név szerint azt a gyógyszert, amelyet éppen meg akarnak vásárolni. A 

szakgyógyszerészek 40,4%-ának is ez a tapasztalata.  

A válaszadók véleménye átlagban 36,6%-ban az, hogy a páciensek 50-70%-ban 

ismerik név szerint a megvásárolni kívánt gyógyszert. A gyógyszerészek 54,5%-ának 

tapasztalata alapján a lakosság 50%-70%-ban tudja név szerint, hogy milyen vény nélküli 

gyógyszert szeretne megvásárolni. A 10 ezer főnél kisebb településen dolgozó 

szakemberek szerint ez az érték 20%. 
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 A válaszadók tapasztalata átlagban 20,3%-ban az, hogy a lakosság 30-50%-ban 

ismeri a megvásárolni kívánt gyógyszer nevét. 

 A 65 év feletti szakemberek 35,7%-a tapasztalta úgy, hogy a páciensek 30-50%-a 

tudja csak név szerint a vény nélkül kapható gyógyszer nevét. A budapesti szakemberek 

kisebb százalékban 28,0%-ban tapasztalják ezt. 

A válaszadók tapasztalata átlagban 9,3%-ban az, hogy a lakosság 30% alatti arányban 

ismeri a megvásárolni kívánt gyógyszer nevét. 

Az 55-65 éves korosztályú válaszadók 11,9%-a szerint a lakosság alig 30%-a tudja 

megnevezni a vény nélküli gyógyszert. Ugyanezen a véleményen van az 5 ezer fő alatti 

településeken dolgozó kollégák 16,0%-a.  

 

7. 3. 5. Segítség a vény nélküli gyógyszerek választásánál 

 A betérő betegek egyre nagyobb része vált ki vény nélküli gyógyszert, ezáltal az 

orvos nélkül kezd öngyógyításba. A gyógyszerész korábbi feladatairól a súlypont ezért a 

betegnek nyújtott információra és tanácsadásra helyeződik át. 

A beteg a patikában a gyógyszerre vonatkozó információ számára érthető módon való 

közlését várja. Mivel a betegségéhez kapcsolódó szituációban kiszolgáltatott – hiszen 

nem, vagy csak korlátozottan ismeri, érti az okokat, a gyógyuláshoz vezető lehetőségeket 

–, ezért rendszerint bizonytalan, és információra éhes. (120).  

A magyar viszonyokat a 20. ábra mutatja. 
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20. ábra: Állítson fel fontossági sorrendet, hogy az Ön tapasztalatai alapján a 

páciensek kinek/minek a tanácsa alapján döntik el, hogy melyik vény nélkül kapható 

gyógyszert vásárolják meg? /Többszörös választás/ 

 

7. 3. 6. Mi lehet a legfontosabb a lakosság számára a vény nélküli gyógyszerek 

vásárlásánál? 

A lakosság 60%-a a mellékhatásokkal kapcsolatos információt szeretné hallani; 

51%-uk azt szeretné megtudni, hogy mit kell tennie a helyes gyógyszerezés érdekében. 

A leggyakrabban felsorolt okként, hogy gyógyszerészeknek miért nem tettek fel 

kérdéseket, pedig információra lett volna szükségük, a zavartságot és a tudatlanságot 

említették.  
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7. 3. 7. A gyógyszertárban milyen lehetőséget látnak arra, hogy jobban segítsék 

a vény nélküli gyógyszert vásárlókat  

A válaszadók 20,7%-nak véleménye, hogy a gyógyszerészi gondozás bevezetése nagy 

segítség lenne a lakosságnak, 12,9%-uk szerint a tanácsadó sarok kialakítása jelenthetne 

nagy segítséget, míg 48,3% válaszadó véleménye, hogy a tanácsadásban és 

kommunikációban segíthetnénk jobban a lakosságot. A megkérdezettek álláspontja, -

36,0%-ban -, hogy türelmes odafigyeléssel lehetne jobban segíteni a lakosságot a vény 

nélküli gyógyszerek vásárlásakor. A szakértelem érvényesítése, a hitelesség és a 

személyes vonzerőre való támaszkodás segíthet a válaszadók 31,7%- a szerint, 41,1%-uk 

pedig azon a véleményen van, hogy több időt kellene fordítani egy-egy betegre, 46,6%-a 

a válaszadók véleménye az, hogy nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a prevenciónak. A 

kollégák 25,6%-nak véleménye, hogy a patikában eddig is minden segítséget megkaptak 

a betegek. Az újságokban, folyóiratokban bővebb tájékoztatásra lenne szüksége a 

pácienseknek- így vélekedik a megkérdezettek 6,9%-a. 

Az 50 ezer főnél nagyobb lélekszámú településeken dolgozó szakemberek 29,0%-a 

szerint a gyógyszerészi gondozás bevezetésével segíthetnénk jobban a vény nélküli 

gyógyszert vásárló betegeket. Ezen a véleményen van a 65 év feletti gyógyszerészek fele 

is. Az 55 év alatti korosztály több mint fele úgy gondolja, hogy a tanácsadásban és a 

kommunikációban tudnánk a leghatékonyabban segíteni a lakosságot. Ez a helyes út a 10 

ezer főnél nagyobb lélekszámú településen dolgozó szakemberek szerint is. 

A női kollégák 39%-ának véleménye, hogy a betegeket jobban segíthetnénk türelmes 

odafigyeléssel. Ezen a véleményen van az asszisztensek 45,0%-a, illetve a 10-50 ezer 

lélekszámú településeken dolgozó szakemberek 43,5%-a. 

A férfi kollégák 44,7%-ának az a véleménye, hogy a szakértelem érvényesítésében a 

hitelességre, illetve a személyes vonzerőre való támaszkodással jobban segíthetnénk a 

betegeket. Az asszisztensek 56,6%-ának pedig az a véleménye, hogy akkor lehetne a 

választásukban jobban segíteni a betegeket, ha több időt tudnánk fordítani rájuk. 

A 35 évnél fiatalabb szakemberek 17,4%-ának az a véleménye, hogy újságokon, 

folyóiratokon keresztül bővebb tájékoztatást lehetne nyújtani, amelyre a pácienseknek 

szükségük van. A gyógyszerészek 14,5%-ának szintén ez a véleménye.  

A 10 ezer főnél nagyobb lélekszámú településen dolgozó szakemberek, illetve a női 

kollégák több mint felének véleménye szerint nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a 
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prevenciónak. A kollégáknak – koruk előre haladtával egyre inkább (14,7%–50%) – az a 

véleménye, hogy a patikákban a betegek eddig is minden segítséget megkaptak.  

 

7. 3. 8. A szakemberek véleménye a betegtájékoztatók hasznosságáról 

 

Bár a vény nélküli gyógyszerek dobozában részletes információk olvashatók, a 

betegek 3,4%-a ritkán vagy soha nem olvassa el azokat. Ez a szám kicsinek tűnik, de ha 

hozzávesszük azt is, hogy a betegek 10%-a vallja azt, hogy csak néha olvassa el a 

tájékoztatót, akkor ez már igen magas arány. (121).  

A 10 ezer főnél nagyobb és 50 ezer főnél kisebb településen dolgozó szakemberek 

közel felének az a véleménye, hogy emellett szüksége van a betegeknek a szakemberek 

tájékoztatójára is. A férfiak 48,5%-ának, míg a nők 33,9%-ának az a tapasztalata, hogy 

vannak páciensek, akik megijednek a várható mellékhatásoktól, ezért nem szedik be a 

gyógyszert. Hasonlóan vélekedik a 10 ezer főnél kisebb településen dolgozó 

szakembereknek közel fele is. Az 50 ezer főnél nagyobb lélekszámú településeken 

dolgozó szakemberek 9,7%-ának a véleménye, hogy a betegtájékoztatók egyre 

közérthetőbbek a lakosság számára. A gyógyszerészek 38% %-a szerint a 

betegtájékoztatók néha riasztó hatásúak a lakosság számára. Hasonló a véleménye a 

budapesti szakemberek 44,8%-ának és az 5 ezer főnél kisebb településen dolgozók 

45,3%-ának. A gyógyszerészek 39,0%-a ítéli úgy, hogy a sok mellékhatás felsorolása 

elbizonytalanítja a betegeket. A szakemberek koruk növekedésével – 55-65 éves 

korosztály 47,8%-ban, a 65 év feletti korosztály pedig már 64,3%-ban – egyre inkább 

hasznosnak tartják a betegtájékoztatókat, de meglátásuk szerint egyszerűbben, 

tömörebben kellene azokat megfogalmazni, és nagyobb betűkkel kellene nyomtatni.  

A 21. ábra mutatja be a szakemberek véleményét.  
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21. ábra: A szakemberek véleménye a betegtájékoztatókról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

41.0%

36.8%

5.2%

28.0%

30.4%

33.8%

39.9%

nagyon hasznosak, de egyszer űbben, rövidebben  kellene fogalmazni és nagyobb 
betűkkel nyomtatni

a sok mellékhatás felsorolása elbizonytalanítja a b etegeket 

néha riasztó hatású a páciensekre nézve  

hasznosak a betegtájékoztatók  

egyre közérthet őbbek a betegek számára 

vannak páciensek, akik megijednek a mellékhatások f elsorolásától, ezért nem szedik 
be a gyógyszert 

szüksége van a betegeknek a szakember tájékoztatójá ra is 
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VI. Megbeszélés és következtetések                                                                         

 

8. Eredmények megbeszélése 

 

8.1. Következtetések 

 

Az öngyógyszerezés vény nélkül kapható gyógyszerekkel gazdaságos terápia, 

melynek azonban korlátai vannak. Ugyanis egyre nő a lakosság által elérhető vény 

nélküli gyógyszerek száma. Ezek közül a legkeresettebbek – a betegek közel 90%-ának 

körében – a láz- és fájdalomcsillapítók. (122).  

A vény nélküli hozzáférhetőség növekedése a pácienseket arra biztathatja, hogy 

gyengélkedésük esetén is egyre gyakrabban használják őket. (123). 

A fő tényező, amely befolyásolja a lakosság nagy részét abban, hogy hol vásárolja 

meg vény nélküli gyógyszerét, elsősorban a kényelem, a költségek és a hiteles szakértői 

tanácsok hozzáférhetősége. (124). 

Az egészségügyi szakma felismerte, hogy szükségesek olyan egyedülálló készségek, 

melyek segíthetik a betegek életminőségének javulását. E cél elérése érdekében a 

gyógyszerészek komoly erőfeszítéseket tesznek, és arra törekszenek, hogy a lakossági 

elvárásoknak minél inkább megfeleljenek. A gyógyszerészi hivatásnak tehát fontos 

feladata, hogy megfelelően reagáljon a lakosság információs szükségleteire. (125). 

Az officinai gyógyszerész, aki mindennap érintkezik a beteggel, és a kezében van a 

terápiában használt gyógyszerek teljes fegyvertára, fel tudja mérni saját gyógyszerelési 

javaslatainak eredményét, különösen a krónikus gyógyszerszedők csoportjában. Abban az 

előnyös helyzetben van, hogy segíteni tudja a betegeket a szelektálásban, a megfelelő 

gyógyszer kiválasztásában és használatában. Mivel a betegek felvilágosítása is a jövő 

szakmai kulcsa, a gyógyszerészi gondozás sem a gyógyszerészt, sem a beteget nem 

tekinti passzív befogadónak, a terápiás utasításokat egyszerűen tudomásul vevő és 

elfogadó félnek, hanem olyannak, aki a gyógyszer kiválasztásában aktívan 

közreműködik. (126).  

Ez a kutatás felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos szerepünk is van a 

gyógyszerészeknek az öngyógyszerezésben, a gyógyszerészi gondozásban. Jól látható a 
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szakma véleménye, miszerint a reklámok néha túlzóak, és a legtöbb reklám nem ad 

pontos tájékoztatást. 

A lakosság nagy része csak azt a gyógyszert ismeri, amelyet éppen reklámoznak, de a 

hasonló hatású készítményekről nem hallott. A kép vegyes, vannak emberek, akik nagyon 

tájékozottak a vény nélküli gyógyszerekkel kapcsolatosan, de vannak nagyon 

tájékozatlanok is. 

A lakosság mintegy 50-70%-ban tudja pontosan, név szerint, hogy milyen vény 

nélküli gyógyszert szeretne megvásárolni. Azonban nem igazán ismerik a vény nélküli 

gyógyszereket, csupán a reklámok hatására hozzák meg döntéseiket, ezért a kívánt hatás 

elmarad. Ezért szakember tanácsa nélkül a gyógyszerek imázsa bizonytalanná válik, 

illetve negatív lesz. Szakszerű információ, tanács nélkül a beteg egyedül a kísérő cédula 

ismertetésére hagyatkozhatna, és ez alapján egyedül kellene meghoznia felelős, 

egészségét is befolyásoló döntését. Ezért a betegek jogos elvárása az, hogy velük 

behatóan és intenzíven foglalkozzanak, és szakmailag megalapozott segítséget kapjanak 

állapotuk javítása, fájdalmuk csökkentése érdekében. Ez a gyógyszerészi gondoskodás a 

gyógyszerészi munka egyik legfontosabb mozzanata. Tehát a gyógyszerek hatásával és 

mellékhatásával többet kell foglalkozni, emellett a gyógyszerek helyes dózisának 

megállapítására és a betegekkel való érintkezésre nagyobb gondot kell fordítani. (127). 

Mit tehetnénk közösen a lakosságért? 

Mi az oka, hogy a vásárlók közel 60%-a nem beszéli meg döntését szakemberrel?   

A vizsgálat eredménye szerint legtöbbször az, hogy a betegek (44%-ban) azt hiszik, 

ismerik a gyógyszer hatását. Ezen belül is az aktív keresők jellemzően kétharmad 

részben, a nyugdíjasok negyed részben. Minden harmadik megkérdezett pedig megbízik a 

gyógyszerészben, és elfogadja az ő tanácsát. Az aktív keresőkre vonatkozóan ez 

nagyságrendileg minden második embert jelent, míg mindez a nyugdíjasok 40%-ára igaz. 

Nagyon fontos a betegtájékoztató megfelelő megfogalmazása. A vény nélkül kapható 

szerek megjelenésével és a lakosság tudatos egészségkultúrájának fejlődésével változhat 

a gyógyszertár funkciója is, így egészségügyi felvilágosító, oktató centrummá válhat.  A 

gyógyszerész korábbi feladatairól a súlypont a betegeknek nyújtott információra és 

tanácsadásra, illetve meghallgatásukra, megértésükre helyeződik át. 

 Végső célunk, hogy a vény nélküli gyógyszerek vásárlásánál célzottabb, 

hasznosabb felvilágosítást kapjon a lakosság. 
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9. Új tudományos eredmények 

 

9.1. Lehetőségek az együttműködés tökéletesítésére 

 

Hasonló átfogó kutatás még nem készült Magyarországon, mely felmérné, mindkét 

oldalról az öngyógyszerezés helyzetét hazánkban. Ilyen nagy számban szakemberek 

megkérdezése sem történt eddig itthon. Pedig a kérdéskört csak mindkét fél – a 

szolgáltatásban résztvevők- megkérdezésével lehet objektíven feltárni. Látható, hogy 

azonos kérdésre mennyire eltérően válaszolnak. Mennyire más ugyan annak a dolognak a 

megítélése a számukra. A kérdések összevetése hasznos lehet mindenki számára, hiszen 

irányt mutat abban, hogy milyen módon segíthetnénk hatékonyabban a pácienseket az 

öngyógyszerezésben. 

Érdekes eredményeket rejt magában, ha a két kutatást összevetjük egymással: 

� A páciensek 40%-a beszéli meg vény nélküli vásárlási döntését gyógyszerésszel.  

      A szakemberek közel 70%-ának az a véleménye, hogy a betegek kevéssé   

      ismerik a vény nélküli gyógyszereket, tájékozatlanok az öngyógyszerezésben. 

      A gyógyszerészek jól érzik, - (49%) - hogy a legjobban a vény nélküli    

      gyógyszer vásárlási folyamatát a tanácsadással, és a megfelelő   

      kommunikációval segíthetjük. Hasonló arányban – (46,5%)- azt a véleményt  

osztják, hogy a megelőzésben kellene jobban segédkezni. A kommunikáció  

fontosságát erősíti az is, hogy a szakemberek 3%-a szerint megfelelőek a  

gyógyszerreklámok. Több, mint kétharmada -66,2%- a megkérdezett       

szakemberek szerint a reklámok közepesek, vagy ennél rosszabbak információ  

szerzés tekintetében. 

� A páciensek 44%-ban hasznosnak és informatívnak ítélik meg a 

gyógyszerreklámokat, a szakemberek véleménye azonban az, - közel 70%-ban,  - 

hogy a reklámok túlzóak nem adnak pontos tájékoztatást. 

� Vény nélküli gyógyszer vásárlásakor a páciensek felének – 48%-ban - fontos a 

gyógyszer ára és a hatása. Az gyógyszerészeknek azonban egyenlő arányban az a 

legfontosabb, hogy milyen hatással rendelkezik a gyógyszer, és hogy milyen 
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kölcsönhatásba léphet a már szedett gyógyszerrel. Az ár csupán negyedik helyen 

szerepel a választásban. 

� A betegtájékoztatókat a páciensek 68%-a mindig elolvassák, míg közel 10% nem 

olvassa el. A páciensek 10%-nak tehát hasznos, ha elmondjuk a legfontosabb 

információkat a gyógyszerről, és azok számára is igen fontos, akik azt vallják, 

hogy elolvasták a betegtájékoztatót, ezért nem szedték be a gyógyszert. Ebbe a 

csoportba tartozik a páciensek közel negyed - 23% -.  

Jól határozták meg ennek fontosságát a szakemberek, hiszen – 41%- véleménye 

az, hogy a betegtájékoztatók mellett a mi információnkra is szüksége van a 

betegeknek. 

� Igen érdekes eredmény mutatkozik abban is, ha összehasonlítjuk a szakemberek 

véleményét azzal kapcsolatban, hogy a páciensek kinek a véleményét fogadják el 

meghatározónak a gyógyszerválasztásban- 57,3%-ban az orvost említik, míg 

13,4%-ban a gyógyszerészt, és a személyes ismerősök csak 6,3%-os befolyással 

bírnak a szakemberek szerint. A páciensek döntésében azonban minden ötödik 

esetben fontos szerepet kap az ismerős is. Oly annyira, hogy a megkérdezettek 

45%-a vallja azt, hogy mindig meghallgatja más véleményét, 8%-uk pedig 

kifejezetten csak akkor szedi be a gyógyszert, ha a választott gyógyszerrel 

kapcsolatos tapasztalatokról is információt szerez. 

 

Milyen tulajdonságokkal is rendelkezik az a páciens, aki az átlagnál több törődést 

igényel? Hogyan lehetne őt tipizálni? Hogyha belép a patika ajtón, és ránézünk, akkor 

tudjuk, vele az átlagosnál több időt kell foglalkoznunk, hogy a megfelelő beteg-

együttműködést elérjük. Kutatásom eredményeinek megfelelően a több törődést igénylő 

páciens tulajdonságai az öngyógyszerezésben: 

� Valószínűleg nő, hiszen a rendszeres gyógyszerszedők háromnegyed része nő 

� A nők több mint 60%-ban maguk döntik el, hogy milyen vény nélküli gyógyszert 

szeretnének 

� Minden tízedik beteg soha nem kérdez rá a felajánlott gyógyszer hatására, itt is 

nagyobb arányban vannak nők. 

� A megkérdezettek 3,5%-a nem mer rákérdezni a gyógyszer hatására, itt is 60%-

ban vannak a nők. 
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� Az aktív keresők 65%-a nem beszéli meg vény nélküli gyógyszer vásárlási 

döntését szakemberrel, ezen belül a középfokú végzettségű nők közül majdnem 

55%-ban viselkednek így. 

� Ha mellékhatást észlelnek a betegek 8%-a nem tesz semmit. Erre leginkább a 20-

34 éves korosztály, és a 65 év feletti korosztály képes. Ezen a csoporton belül is a 

nő vannak nagyobb arányban, 55%-ban. 

� A betegtájékoztatók tartalma leginkább a középfokú végzettséggel rendelkezőket 

befolyásolja, oly mértékben, hogy előfordult már vele, hogy elolvasta, és ezért 

nem szedte be gyógyszerét -60%-ban. 

 

Tehát az aktív kereső, középfokú végzettségű nőkre kiemelten figyeljünk oda, ha 

betérnek a patikába. Igenis próbáljunk rájuk az átlagnál több időt fordítani, figyelmesebb 

lenni velük, több információt átadni nekik. Hiszen ők éppen vagy munkába rohannak, 

vagy a gyerekért az iskolába, még előttük lehet 40- 50 év, és nem mindegy hogy milyen 

életminőségben élik meg ők és családjuk. 

Feltétlenül szükség lenne eredményes nemzeti egészségnevelési stratégia 

kidolgozására, hogy a vény nélkül kapható készítményeket az emberek helyesen 

használják. A hirdetések, melyek a nyilvánosságnak szólnak, kihívást jelentenek a 

szakemberek számára, mert szükségessé teszi az aktívabb kapcsolattartást a lakossággal. 

A gyógyszerszedési szokások jól mutatják, hogy a népesség több mint 95%-át kisebb-

nagyobb mértékben érintik a vény nélküli gyógyszerek helytelen használatával 

kapcsolatos problémák. Szükséges a lakosság figyelmét felhívni arra, hogy célszerű az 

első vény nélküli gyógyszer vásárlásánál tanácsot kérni szakembertől, és ne a reklámok 

hatására vásároljanak. Emellett ki kellene dolgozni hatásos algoritmusokat az 

öngyógyszerezés területén. Továbbá nagyon fontos lenne az informatikai fejlesztése, 

mely lehetővé tenné a gyógyszertári és az orvosi adatbázisok összekapcsolását, így 

pontos képet kaphatnánk egy-egy beteg teljes körű gyógyszeres terápiájáról. A 

gyógyszerésznek tehát nem csupán kiváló kommunikátornak kell lennie, de ismernie kell 

a reklámokat, valamint a meggyőzés pszichológiájának legújabb elveit, eredményeit. 

Számukra a legfontosabb kell, hogy legyen a beteg, segítségére legyünk, hogy ki 

tudja választani a számára legmegfelelőbb kezelést, illetve készítményt.(128). 
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10. Szakmai lehetőségek fényében 

10.1. Gyógyszertár, mint egészségközpont 

 

Nagyon komoly korszakváltás elején állunk, amelynek legfontosabb jele a most 

megélt világválság. Pénzügyi, valamint túltermelési és értékesítési válságként is szokták 

jellemezni, ám emellett bizton állíthatjuk, hogy fogyasztási, sőt még mélyebben húzódó 

értékválság az, amit napjainkban megélünk. Az értékválság színtere, egyik elszenvedője 

és egyben a változások egyik fő területe az egészségügy és az egészségipar, amely 

jelentős változásokon fog átmenni az elkövetkező években. Az értékválságnak az 

egészségipart érintő egyik meghatározó jele, hogy a ma széles körben alkalmazott közös 

értékmérővel, a pénzzel nem tudjuk mérni az egészség értékét, különösen annak észlelt 

elemeit, bár az egészséggazdaságossági vizsgálatok erre kísérletet tesznek. A másik, hogy 

az egészségipar nem tudja megfelelő mértékben közvetíteni és megjeleníteni a fogyasztói 

számára a nekik nyújtott hasznot. Ezáltal sokkal több kritika éri, mint amit a szakmai 

szempontok szerint előállított érték indokolna, illetve amit a benne dolgozók jogosnak 

tartanak. A most zajló korszakváltás egy meghatározó jellemzője, hogy a technológiai 

fejlődési hullámoknak köszönhetően a gazdaság motorja is megváltozik, s ezt a szerepet 

egyre erőteljesebben az egészségipar veszi át. Különösen a biotechnológia és az 

idegtudományok fejlődése révén, az új fejlesztéseket sok esetben az 

információtechnológiával és az informatikával ötvözve. A technológiai újdonságok 

mellett az emberek gondolkodása is megváltozik. A betegek pácienssé, illetve 

fogyasztóvá válnak, és valódi fogyasztóként egyre inkább dönteni is akarnak az 

egészségüket érintő beavatkozásokról. (129). 

Az egészség érdekében alkalmazott megoldások és módszerek tárháza egyre tágul, 

miközben a gyógyszerhatóanyagok köre alig bővül a világban: évente csupán néhány 

teljesen új gyógyszert törzskönyveznek. Ez azt is jelenti, hogy az egészségipar 

technológiaváltásának köszönhetően a gyógyszer szerepe fokozatosan csökken, rengeteg 

egyéb megoldás jelenik meg, a különböző eszközöktől kezdve a táplálék-kiegészítőkön és 

a funkcionális élelmiszereken keresztül a keleti gyógyító módszerekig. De ha önmagában 

a gyógyszerek körét nézzük, akkor is jelentős változások előtt állunk: a hatóanyag-

központúság helyett egyre erőteljesebben jelenik meg az ügyfélközpontúság – például a 
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kiszerelésben, a hatóanyag-erősségben, a csomagolásban, és különösen a disztribúcióban. 

A változó igényekre utal, hogy a vitaminok piacán 2008-ban a magyar fogyasztók az 

összes megvásárolt vitamin 16 százalékát ügynöki hálózaton keresztül szerezték be, 

szemben a 2006-os 3 százalékkal. A ma széles körben alkalmazott gyógyszerek egyre 

inkább tömegcikké válnak, amely körben a márkák és a termékek között észlelt 

különbségek is egyre kisebbek. Számos terápiában csaknem egyenértékűek a különböző 

hatóanyagok, az azonos hatóanyagú készítmények közötti csekély különbségekről nem is 

beszélve. Ezeknél a gyógyszereknél sokkal fontosabb, hogy a beteg higgyen a 

gyógyszerében, és észlelje, hogy az alkalmazása jó neki, mint az, hogy milyen a 

hatóanyag klinikai vizsgálatokban mért teljesítménye. Már metaanalízisek is mutatják, 

hogy a gyógyszerek ajánlása során a termék helyett egyre inkább a fogyasztóra, a 

páciensre kell összpontosítani; azt a gyógyszert kell választani, ami a beteg szerint a 

legjobb. Felméréseink szerint ma még igen sok kielégítetlen igény van mind a 

gyógyszerekhez jutás, mind az egészséggel kapcsolatos termékek és információk terén. A 

legnagyobb hiány az egészséggel kapcsolatos hiteles információ területén mutatkozik, s 

talán ezért is vélekedik úgy a magyar felnőtt lakosság legnagyobb része, hogy a 

legszívesebben a gyógyszertárakban vásárolja meg a gyógyszereit. Érdemes élni ezzel a 

bizalommal, és a jelenleginél jóval nagyobb súlyt helyezni a hiteles 

egészséginformációkra, útmutatást adni a patikai vásárlóknak az egészséggel kapcsolatos 

kérdéseiket és problémáikat illetően. Ez az eddigieknél jóval szélesebb körű ismeretet, 

tájékozottságot igényel az expediálóktól, hiszen a gyógyszerek mellett egyéb termékeket 

is alaposan ismerniük kell. Azonban tudatos szakmai, kereskedelmi, fogyasztói és 

egészségügyi stratégiára alapozva egyetlen gyógyszertár működése során is meg tud 

térülni a képzést és fejlesztést célzó befektetés. Amennyiben egy gyógyszertárban sikerül 

elérni, hogy a vásárlók tényleg öncenzúra és megilletődöttség nélkül kérdezzék 

gyógyszerészüket, újra és újra visszatérően, ahányszor csak kérdésük és gondjuk van, az 

lehet az első fontos lépés afelé, hogy a patikából valódi egészségtár válhasson. A 

megváltozó egészségpiac újabb fontos jellemzője lesz, hogy az egyes szolgáltatók 

szerteágazó együttműködések révén tudják majd a legjobban kihasználni saját 

erősségeiket. (129).  

Az egészségtárrá alakuló patikák sikeres működtetéséhez érdemes ilyen helyi hálózatot is 

kialakítani. Ezáltal több ügyfélhez tud eljutni a gyógyszertár: mintha az intézmény falait 
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sikerülne így kitágítani. Ma ezt a hálózatot számos patika a környező orvosokkal építi ki, 

amit gyakran ér elmarasztalás. Amennyiben ezt a kapcsolatot csupán egyszerű anyagi 

haszonszerzés motiválja, jogosnak tűnik ez a kritika, ha azonban az együttműködésnek 

szakmai tartalma is van, ha rendszeres egyeztetések, konzultációk jellemzik, az 

mindenképpen a betegek javát (is) szolgálja. (129). 

Ehhez viszont nyitni kell a fogyasztók felé. Egyrészt jobban meg kell ismerni az 

igényeiket, másrészt a gyógyszertár falain kívül is tartani kell velük a kontaktust. Az 

internet és a telekommunikációs eszközök egyre több lehetőséget biztosítanak a 

fogyasztókkal történő közvetlen kapcsolattartásra, sőt akár kisközösségeket is ki lehet 

alakítani a gyógyszertár vásárlói köréből. A másik fontos fejlesztendő terület, hogy 

tájékoztatást, képzést, oktatást kell biztosítani a vásárlók számára, hiszen ma egyre 

inkább ebben jelentkezik kielégítetlen igény az egészségfogyasztók oldalán. Történik 

mindez annak ellenére, hogy a lakosság rengeteg információhoz jut hozzá az 

egészségével kapcsolatosan a hagyományos médiumokon, de még inkább az új 

kommunikációs csatornákon keresztül. Az emberek azonban elvesznek ebben az 

információáradatban. 

Éppen ezért a gyógyszerészek és a patikák számára nagyon komoly lehetőség olyan 

hiteles szakemberként és útmutatóként megjelenni az egészségfogyasztók számára, akik 

hozzásegítik őket a jobb egészség eléréséhez. (130). 

 

10.2.  A beteg és a tára mögötti szakember kommunikációja 

Az expediáláskor végzett patikai tanácsadásról 

Megfigyelhetjük, hogy az egészség felértékelődött a felnőtt magyar lakosság számára; 

egyre gyakrabban jelenik meg a gyógyszertárakban is az a réteg, amely kifejezetten 

igényli a tanácsadást, akár kimondva, akár kimondatlanul.  

A páciensek mind nagyobb része gondolja, hogy aktívan kell tennie saját egészsége 

érdekében. Ők aktívabbak az öngyógyszerezésben, és az egészségük érdekében más 

termékeket is szívesen vásárolnak. S bár a felmérések tapasztalata az, hogy a betegek és 

hozzátartozóik legnagyobb része konkrét termék vásárlásáért megy be a patikába, az 

esetek mintegy negyedében tanácsot vagy információt is kér, illetve kap a 

gyógyszerésztől. Minden tízedik páciensnél a határozott vásárlási szándékot a 
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gyógyszerész meg is változtatja a beszélgetés során. Az alábbiakban néhány szempontot 

gyűjtöttünk össze arról, mit érdemes szem előtt tartania az expediálónak a páciensekkel 

folytatott beszélgetések során.  

A betegek hét százaléka tünettel, panasszal megy be a patikába, miután úgy döntött, hogy 

a problémáját öngyógyszerezéssel oldja meg. Ilyenkor egyértelműen tanácsot kér a 

gyógyszerésztől. Milyen nyelvezetet érdemes használnunk? Gyakran hallhatjuk szakmai 

beszélgetésekben, hogy „tudatlanok a betegek”. Valóban, sokkal kevesebbet tudnak a 

gyógyszerekről és a betegségekről, mint a gyógyszertárban dolgozó szakmabeliek, 

mégsem szabad őket lekezelni, félvállról venni, mert ha tudatlannak érzik magukat a 

beszélgetés során, kioktatásnak fogják megélni a hallottakat.  

Első lépésként az érdeklődő betegnél vissza kell kérdezni arra, hogy pontosan mi az 

problémája, az mióta áll fenn, hogyan kezdődött, mi vitte rá őt arra, hogy most 

valamilyen megoldást keressen rá. Ebből megtudható, hogy mennyire súlyos a probléma, 

és az is, hogy mi volt az a végső momentum, ami a pácienst cselekvésre késztette. Ez 

utóbbira nagyon oda kell figyelni, mert ez a legfontosabb tünet, amit enyhíteni kell, vagy 

éppenséggel megszüntetni ahhoz, hogy a páciens hatékonynak találja a javasolt terápiát, 

és megfelelően használja a megvásárolt szereket. 

Amennyiben a tanácsadó meggyőző, hiteles volt, és a páciens megfelelően használja a 

gyógyszert, az hatni fog, a beteg pedig „meggyógyul” – vagy jobban lesz. A visszatérő 

pácienseknél legközelebb érdemes rákérdezni arra, hogyan hatott a gyógyszer, elégedett 

volt-e vele. Ha a páciensek érzik a gondoskodást, az odafigyelést, akkor máskor is 

szívesebben fordulnak az expediálóhoz tanácsért, és bizalommal vásárolnak a 

gyógyszertárban. (131). 

Bizalomerősítő állásfoglalás 

A figyelmes, körültekintő expediálás bizalomerősítő hatású, a rászoruló segítségként 

értelmezi; nem érzi azt, hogy „mennyi mindent rásóztak”. Jó esetben tudatában vannak 

annak, hogy nem kell megvennie a javasolt szereket, csupán segítenek neki 

körültekintően átgondolni, mire van szüksége, s milyen lehetőségei vannak.  

Amikor a felajánlott két-háromféle szerrel kapcsolatban visszakérdez a vevő, hogy ezek 

közül melyik a legjobb, melyiket javasolja, állást kell foglalnia. Ezt várja, mint 

szakembertől a páciens. Az ilyen és hasonló válaszok, mint a „nem tudom”, „nem 

ismerem”, „valójában egyformák”, „önnek kell eldönteni, hogy melyiket választja”, a 
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gyógyszerész megbízhatóságát és szakértelmét gyengítik a páciensek szemében. Ráadásul 

a gyógyszertárba vetett bizalmat is gyengítik: azt mutatják a vásárlónak, hogy itt 

fogalmuk sincs az erre hivatott dolgozóknak, hogy mit tud a szer, mennyire hatékony, 

melyek az előnyei és a hátrányai. 

Ellenben, ha valóban segít a választásban és valóban javasol, a páciens bizalommal és 

hittel fogja elkezdeni az öngyógyszerező kezelést. Ebben a szituációban az olyan 

mondatok lehetnek a helyénvalóak, mint például „a tapasztalataink szerint ez vált be a 

legtöbb embernek”, „ha tart a tablettától, akkor mindenképpen ezt a kanalas gyógyszert 

javaslom”.  

Tudjuk, hogy az eredményes gyógyszeres kezelés egyik alappillére a páciens hite és 

bizalma. A gyógyszerész meggyőző és hiteles javaslata, tanácsa nyomán a vásárlók már 

eleve bíznak a készítményben, a hasznosnak érzett tanács hatására végül maguk 

döntenek, és a saját döntésük eredményeként vásárolt szert használni is fogják. (131). 

A 2007. év elején hazánkban bevezetett drasztikus változások egyik legkomolyabb hatása 

a betegek fogyasztókká válásának felgyorsításában jelentkezett. Egyre többen törekednek 

a tudatos vásárlói magatartásra az „egészségvásárlások” terén is, legyen szó 

gyógyszerről, gyógyhatású termékről vagy egészségügyi és paramedicinális 

szolgáltatásokról. Egyre több információra van szükségük, és egyre inkább törekszenek 

arra, hogy ne kiszolgáltatott betegek legyenek, hanem egyenrangú vásárlók. Ezekben az 

esetekben már két szakértő áll egymással szemben: a gyógyszerész, mint a gyógyszerek 

szakértője, és a vásárló, aki saját szervezete és saját élete szakértője. 

A betegnek nem az számít, mi az a tabletta, amit felírtak vagy ajánlottak neki, hanem 

csupán az, hogy mit tud, érez és hisz róla. Mennyire bízik annak hatékonyságában, a 

veszélytelenségében, a saját gyógyulásában, illetve állapotának javulásában. Emellett, 

átalakuló világunkban, a fogyasztói oldalon egyre kevésbé a tényszerű információ a 

fontos számunkra, hanem sokkal inkább a képek és hangok által nyújtott élmények és 

érzések. Úgy vagyunk tudatos vásárlók, hogy a száraz tények helyett a saját érzéseink és 

élményeink irányítanak a döntéseinkben.  

Mindennek fényében érthető az óriási kontraszt a manapság nagyra értékelt 

szolgáltatások és árucikkek, valamint az egészségügy és a gyógyszerek megítélése között. 

Az egyik oldalon átélhető és megélhető élmények, a másik oldalon kötelezettség, 

kényszer és érthetetlen tartalom − a páciens szemével nézve. 
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Amennyiben biztonságot nyújtó kapcsolat alakul ki a beteggel, akár az orvosnál, akár a 

gyógyszertárban, és választ kap a legfontosabb kérdéseire a terápiáról, akkor a páciens 

jobban tud alkalmazkodni a kezelés követelményeihez. Ez annak a következménye, hogy 

ő több információval rendelkezik, mint azok, akik csak utasítást kapnak. Maga is jobban 

megérti, átgondolja a lehetőségeit, és úgy érzi, hogy a megnyugtató válaszokat nyújtó 

kezelés a számára a legoptimálisabb módszer, tehát hűségesen követi azt. Nemcsak az 

adagolást tartja be pontosabban, hanem hosszabb ideig használja a gyógyszert, ami által 

nagyobb egészségbeli haszonhoz jut. Az előnyök és a hasznok megfogalmazása mellett a 

bizalmat a veszélyek reális mértékének bemutatása is erősíti. Felmérések mutatják, hogy 

a pácienseknek a gyógyszeres kezelés leginkább a mellékhatásokról és az azoktól való 

félelemről szól, ez a legfontosabb kérdéskör számukra. Ugyanakkor az orvosok és a 

gyógyszerészek erről alig beszélnek, tőlük erről kevés információt kapnak a betegek, 

ráadásul a kezelés és a gyógyszeres terápia „haszna” nagyon ritkán jelenik meg a 

gyógyítás és a gyógyszerkiváltás folyamán. Így a páciensek sokkal veszélyesebbnek 

gondolják a gyógyszereket, mint amilyenek azok valójában. (132). 

Milyen a jó tanácsadás? 

A betegek tájékoztatásának olyannak kell lennie, mint egy szakmai meggyőzésnek, 

mellőzni kell azonban a szakszavakat, nem szabad utasítani vagy kritizálni, meg kell 

fogalmazni a terápiára vonatkozó aktuálisan fontos üzenetet, amire a páciensnek a 

gyógyszertárból kilépve feltétlenül emlékeznie kell, és a saját hit átadása is sokat lendít a 

terápia elfogadásában. A páciensnek az elmondottakon kívül írásos anyagot is érdemes 

átnyújtani, mert jellemző, hogy az orvos és a gyógyszerész által elmondottakat elfelejti. 

Ugyancsak fokozza a terápiás sikert, ha a patikus kerüli a szorongást keltő üzeneteket. 

Mi jellemzi a kívánatos gyógyszerész-beteg párbeszédet? 

- Nyertes (win-win) szituáció alakul ki a felek számára. 

- Jól megfogható, érzékelhető és érthető terápiás jelentése van a páciens számára. 

- Gondolatközösséget hoz létre a szereplők között. 

- Hozzájárul a terápia menedzseléséhez. 

- Egyszerű, átlátható. 

- Hosszú távú, folyamatos, szakmai nyelvezettől mentes kommunikáció. 

Üzleti szempontból racionális döntés a patika részéről a rendszeres gyógyszerszedőkkel 

kiemelten foglalkozni, akár adatbázist vezetve róluk (természetesen a beleegyezésükkel), 
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és többletszolgáltatásokat nyújtani számukra. Amennyiben belegondolunk, hogy a 

krónikus betegek a gyógyszereiket rapszodikusan, kisebb-nagyobb szünetekkel szedik, 

pénzügyileg is gyorsan megtérül, ha az éves átlagos gyógyszerszedési időt a szokásos 

6−8 hónapról 9−10 hónapra sikerül növelni. Ehhez sok esetben elegendő néhány elismerő 

vagy megerősítő szóval lendületet adni a páciens folyamatos gyógyszerszedéséhez: 

„Örülök, hogy jól érzi magát, látszik, érdemes szednie a gyógyszereit!” (132). 

 

10. 3. A patikák SWOT analízise 

A változáshoz - tervezés, a jó tervhez — elemzés szükséges. a tervezés feladata, hogy 

felmérje a vállalkozás reális helyzetét, lehetőségeit. az objektivitás megtartása miatt célszerű 

„segédeszközt" segítségül hívni. ilyen a swot analízis, amely egy termék, egy vállalkozás, akár 

egy ágazat bármely „életszakaszában" jól használható. swot elemzés célja és fogalma a SWOT 

elemzés célja, hogy egy szervezet életében feltárja egy adott termékben / szolgáltatásban / 

környezetben / folyamatban stb. rejlő piaci lehetőségeket ez által segítse a 

menedzsmentet a döntéseik meghozatalában. 

a swot analízis elnevezés (magyarul gyelv) egy angol nyelvű rövidítést takar, melyet, ha 

kibontunk már meg is láthatjuk a SWOT lényegét: 

• Strengths – Erősségek,  

• Weaknesses – GYengeségek,  

• Opportunities – Lehetőségek, 

• Threats – Veszélyek. 

Az analízis lényege, hogy egy táblázatba rendezve szedje össze az adott vállalat 

Erősségeit, Gyengeségeit, Lehetőségeit és Veszélyeit. Az elemzés előnye, hogy az egész 

vállalatra, intézményre alkalmazható és elvégzése könnyen és gyorsan megoldható, 

továbbá feltárja a vállalat egészének és legfontosabb területeinek erősségeit, azaz azokat 

a működési összetevőket, amelyek magas színvonalat tudnak biztosítani a 

versenyképesség érdekében. (133).  

Az erősségek vizsgálata megmutatja, hogy hol vagyunk most, miben vagyunk jók, mik a 

jellemzőink, amelyekre támaszkodhatunk: 
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- a szakmai tudás és tapasztalat, 

- a meglévő erőforrásaink és azok használata, 

- a vállalati kultúra elemei, 

- a szervezet értékei, a kialakult szervezeten belüli eljárásmódok. 

A gyengeségek közé tartoznak olyan elemek, amelyekkel elégedetlenek vagyunk, 

amelyek problémát jelentenek, és egyben jelzik a fejlesztendő területeket. 

A lehetőségek és a veszélyek többnyire a szervezeten kívüli körülmények, amelyek 

meghatározzák a szervezet jövőbeli helyzetét, hogy képes-e alkalmazkodni külső 

környezetéhez, kihasználja-e a megjelenő lehetőségeket, képes-e a környezetben 

megjelenő veszélyeket csökkenteni, esetleg lehetőséggé transzformálni. 

Az erősségek 

A szakmai erősségek a sokéves gyógyszerészi munka tapasztalatai, ebből következően 

az emberi kapcsolataink a betegekkel. Erősség, hogy törvény mondja ki hogy a 

gyógyszer-expedíció egészségügyi szolgáltatás, hasonlóan, mint a gyógyszerészi 

gondozáshoz. Erősség a foglalkozásdoktori cím — szakmánk az elmúlt időszakban 

megkapta a méltó elismerését, de ezzel együtt a felelősségének megerősítését is! Az új 

erkölcsi pozíciónkat egyensúlyba kell hozni a gyakorlattal, a mindennapjainkkal. 

Nagyon fontos, hogy a gyógyszertárak működtetéséhez még mindig kell a gyógyszerész 

személyes részvétele - ha jól használjuk, sok eredményt lehet elérnünk. 

Gazdasági erősségeink: a maximált árak eltörlése, az extra vonalkód, mely, ha jól 

működik, segíti munkánkat, az elektronikus elszámolás — végre a sok elektronikus 

szolgáltatás előnyt is ad a számunkra. Erősség, hogy a forgalom 30-50%-ában az 

árrésképzés felszabadult! — ezzel az árréstömeg javítható. A törvény mondja már ki, 

hogy a támogatott gyógyszerhez kötött engedmény semmilyen formája nem 

megengedett. Erősség, hogy jól képzett, az etikus gyógyszerészet mellett elkötelezett 

fiatal kollégák számosan jönnek az egyetemről. (134). 

A gyengeségek 

Az adminisztrációs terhek növekedése, főleg, mert a gazdasági kérdésekre egyre több 

időt fordítunk. Kevés a gyógyszerész. Az asszisztens-szakasszisztens létszámgondokat 

tetézi, hogy a hiánypótló asszisztensképzés minősége rossz. Hiányosak a gazdasági 

ismeretek egy most már „szigorú és büntető" merkantil gazdasági versenyben. 
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Gazdaságilag csökkent a forgalom, ezzel az árréstömeg csökkent ott is, ahol a 

tételszám nem. Az egy expediálásra jutó árréstömeg mértéke változásának 

következménye a létszám csökkentése, ha csökken a személyzet, nő a sorban állás - 

betegeket veszíthetünk el. Gyengeség a nekünk alacsonyabb árbevétel - de a tb-nek 

kisebb a kiadása, ezért a fizetőképessége megmarad. 

A gyengeségek közé tartozik logisztikai feladataink változása. A logisztikai terhek 

növekedése a gyógyszertárban, hogy a szükséges termékek a megfelelő helyen és 

időpontban, a szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben, választékban 

rendelkezésre álljanak.  

Ennek következtében készletezési gondok — készletleértékelődések, elfekvő készletek, 

termékszám változás, hiánycikkek kezelése - jelentek meg. (134). 

 

A lehetőségek 

A gyógyszerészi gondozás - a többletszolgáltatás — valódi igény! Szakmailag már most 

jól feltérképezett és előkészített területek vannak, így valódi szakmai tevékenységet vé-

gezhetünk mind a primer, mind a segítő szekunder prevencióban. 

A döntések viszont, hogy mit, hogyan, mennyiért - gondos mérlegelést igényelnek: a 

finanszírozás kérdése, térítésmentes szolgáltatások és „fizetősek", a díjainkat a 

betegkörünk adottságai határozzák meg - ezek gazdasági döntéseket kell, hogy 

jelentsenek. Van-e szabad munkaerő-kapacitás? Mikor és mennyi időt fordítunk 

gyógyszerészi gondozásra? 

A betegmegtartás lehet most legfontosabb célunk, és ennek a befektetésnek ez is lehet 

az eredménye. A lehetőségek közé tartozik szakmai-etikai rendszerünk formálása és 

működtetése! Nem szabad megvárni a külső hatások befolyását, ha etikusak akarunk 

maradni. Nagy kérdés a generikus árverseny! — veszély, vagy valódi lehetőség? 

Szakmai szabályok vs. a generikus akció melyikét fogadjam el? Fontos a betegek, 

páciensek viszonya a gyógyszertárakhoz - lánc, vagy hagyományos? A betegek egy része 

szereti a bevásárlóközpontokat. Kérdés, hogy erősíthetjük-e a szakmaiságunk által 

nyújtott biztonságot? Nem minden új gyógyszertár mögött áll ugyanis kellő 

szakértelem, így itt valódi versenyhelyzet - és nem árverseny- alakulhat ki (pénzügyi 

befektetők, orvos befektetők). 
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A veszélyek 

Veszély az egészségház projekt! Fontos feltérképezni, hogy miért létesülnek: az EU-s 

támogatások kihasználására, vagy mint komplex rendszerek, több centrumban, 

csomagban versenyképes eladható áru, vagy valódi szakmai befektetői szándékból, 

hosszú távra, forgalomra, termék és/vagy gyártói koncentrációra? 

A csökkenő szakszemélyzet lehetséges hatásai: a kommunikáció sorvadása, egyértelmű 

információk vesznek el, ezzel emelkedett a mellékhatások, a hibás terápiák száma! 

Veszélyek a szállítói tartozások, fizetési határidők, nagykereskedői szigorítások! A 

közületi kintlévőségek elsősorban az egészségpénztárak esetében - tételesen ellenőrizni 

kell. 

Kérdés a saját konkurencia létrehozása — nem valódi védekezés, hiszen létszámkorlát 

nélkül nem szab gátat semminek, sőt tőke hiányában jelentősen meg is gyengítheti 

vállalkozásainkat. (134). 

 

10.4. A patikai szolgáltatás 

 

A gyógyszerészi gondozás, mint megújuló gyógyszerészi szolgáltatás 

A gyógyszerészet „termék centrikus" gyakorlata az elmúlt évtizedek során átalakult, és 

a szakma fokozatosan a beteg felé fordult. A változásokat részben a szakma és a 

gyógyszerpiac belső átalakulása, részben az orvoslás és a társadalmi igények változása 

generálta. Mindezen hatások együttes következménye a gyógyszerészi gondozás 

elméletének és gyakorlatának kialakulása. 

A gyógyszerelési problémák jelentősége 

Az egészségügyi ellátórendszer a világ minden fejlett országában számos 

gyógyszereléssel kapcsolatos problémával küzd. Ezek részben terápiásak, részben a 

beteg-együttműködéssel össze-függőek, részben pedig finanszírozási jellegűek. 

Európában és Magyarországon is egyre több gyógyszer érhető el vény nélkül (OTC). 

Ez a gyógyszerfelhasználás megfelelő szakmai támogatás nélkül jelentős veszélyeket 

rejt magában. Számos vizsgálat szól arról, hogy a lakosság nem megfelelő 
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egészségügyi műveltsége (health literacy) miatt a gyógyszeres terápiák 

eredményessége jelentős veszteséget szenved. A növekvő gyógyszerfelhasználás a di-

rekt gyógyszerköltségeken túl a nem megfelelő használatból adódó indirekt 

költségeket, következményes egészségkárosodásokat is megnöveli. A 2000-es évre 

vonatkozó egyik amerikai tanulmány szerint a gyógyszerek helytelen használata 

következtében 177 milliárd dollár veszteség keletkezett, ami alapján egy dollárnyi 

recepttámogatási költségre már 1,6 dollár gyógyszerelési veszteség jutott, a 

következményes kórházi kezelések költsége 121,5 milliárd dollár volt és a 

gyógyszerelési problémákra visszavezethető halálozások száma elérte a 218 ezret. Az 

EU gyógyszerészi szervezetének 2008. májusi jelentése megállapítja, hogy becslések 

szerint évente 194 500 beteg hal meg gyógyszerelési problémák, jellemzően a beteg-

együttműködés (adherencia) hiánya miatt. A WHO becslése szerint a fejlett 

országokban, a krónikus betegségben szenvedőknél a gyógyszerszedésre vonatkozó 

beteg együttműködés aránya 50% körüli. (135). 

„A páciens számára nyújtott érték olyan iránytű, amelyhez igazodnia kell a 

stratégiának és az operatív tervnek minden egyes szolgáltató csoport, gyógyszertár, 

kórház, klinika és orvosi praxis esetében.” (136). 
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VII. Összefoglalás 

 

Az emberek világszerte tudatosabban őrzik egészségüket. A vény nélkül kapható 

gyógyszerek száma az utóbbi évtizedekben megnőtt, többek között sok vényköteles 

gyógyszer átsorolásának köszönhetően. Ezek reklámja és forgalmazása egyre több 

országban a liberalizáció irányába halad, néhány ország engedélyezi egyes készítmények 

gyógyszertáron kívüli hozzáférhetőségét is. A jobb beteg-gyógyszerész együttműködés 

megvalósítása érdekében számos gyógyszertárban marketingkutatást végeztem a vény 

nélkül kapható gyógyszerekről. A cél az volt, hogy meghatározzam a lakosság vény 

nélküli gyógyszerszedési szokásait, és felmérjem a reklámok hatását. Saját készítésű 

kérdőív segítségével elemeztem a vény nélküli készítmények szedésével kapcsolatos 

legfontosabb kérdéseket. Arra kerestem a választ, hogy a lakosságnak hogyan, miben 

lehetne/kellene több segítséget nyújtani az öngyógyszerezésben.  

A válaszolók fele rendszeresen szed gyógyszert, 65%-uk naponta többször lát 

gyógyszerreklámot. A megkérdezettek- mielőtt recept nélkül kapható gyógyszert 

vásárolnak- 40%-ban megbeszélik döntésüket szakemberrel. A lakosság sok 

információhoz jut a gyógyszerekhez mellékelt betegtájékoztatókból, közel 70-uk 

elolvassa azt. Véleményük szerint, ha vény nélküli készítményt vásárolnak, akkor a 

gyógyszerészek mindig felajánlanak többféle lehetőséget is, és részletesen ismertetik a 

használatukra vonatkozó tudnivalókat. 

A tanulmány másik részének elsődleges célja, hogy felmérje a gyógyszerészek 

viszonyát az öngyógyszerezéshez, illetve vizsgálja, összesítse véleményüket a vény 

nélkül kapható gyógyszerek reklámjairól, és az ezeket vásárló emberek ismereteiről, 

tájékozottságáról. Néhányan (34,9%) a válaszadók közül úgy vélték, hogy az OTC 

gyógyszerek hatásait eltúlozzák a hirdetésekben. Szakemberek 58,2%-a szerint a 

társadalom tagjai tisztában vannak az éppen reklámozott gyógyszerek hatásaival, de más 

hasonló készítményeket nem ismernek. 

A disszertáció eredményei alapját képezhetik a gyógyszeralkalmazással kapcsolatos 

magyarországi protokoll kidolgozásához. 
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VIII. Summary 

 

Increasingly, people all around the world are taking care about their health. The 

number of non-prescription medicaments has increased during the past decades, among 

other reasons, because of the regarding of numerous prescription-bound medicaments. 

Advertising and selling these non-prescription drugs is moving in the direction of 

liberalization in more and more countries, with the result that their advertising is 

permitted in many countries, and some countries even allow the availability of a variety 

of products from pharmaceutical outlets.  

In order to establish better patient-pharmacist co-operation, marketing surveys were 

carried out in several pharmacies on non-prescription medicaments. With questionnaire 

of my own I have analysed the most important questions relating to self-medication with 

OTC drugs. 

Half of the respondents take medicaments regularly, 65% of them watched 

advertisements about medicaments several times a day. Those of 40% surveyed consult a 

professionally-qualified person about their decision before buying non-prescription 

medicaments. The population obtains much information from the brochures enclosed 

with medicaments, and almost 70% of them read these brochures. According to their 

opinion, when buying non-prescription drug, pharmacists always recommend other 

possibilities as well, and they give details about the information concerning the 

application of the medicaments. 

The objective was to determine the habits of the surveyed population concerning non-

prescription medicaments, and, as a result, to assess the effects of advertisements. On the 

other hand they were looking for an answer to the question as to how could and should 

the public be given more assistance in connection with self-medication. 

Some (34.9%) respondents believed that the effects of OTC medicines are exaggerated in 

advertisements. According to 58.2% of professionals, members of the public are aware of 

the medicine that is currently being advertised, but not of other medicines with similar 

effects. 

The results of this Ph.D. thesis could be the basis of the Hungarian protocol, 

development. 
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XII. Függelék 

7. fejezetben alkalmazott kérdőív I. – A páciens kérdőív 

A válaszadás önkéntes 

1. Kérem, jelölje meg, melyik csoportba tartozik! 

a) rendszeresen szed gyógyszert 

b) alkalmanként szed gyógyszert 

c) soha nem szed gyógyszert 

2. Általában mikor vásárol a patikában vény nélkül kapható 

gyógyszert? (Több válasz is adható.) 

a) ha nincs időm orvoshoz menni 

b) ha nem túl súlyos a betegségem 

c) megelőzés céljából vásárolok gyógyszert 

d) amikor szükségem van rá 

3. Milyen problémára vásárol leggyakrabban vény nélkül kapható 

gyógyszert a patikában? 

a) megfázásra 

b) láz- és fájdalomcsillapításra 

c) vitaminok pótlására 

d) csontritkulás kiegészítő kezelésére 

e) hashajtásra 

f) kisebb háztartási balesetek ellátására  
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4. Milyen gyakran lát/hall a médiában vény nélkül kapható 

gyógyszerreklámot? 

a)  naponta többször 

b) hetente többször 

c) havonta többször 

d) félévente 

e) soha nem nézek/olvasok reklámot 

5. Mi a véleménye a vény nélkül kapható gyógyszerek reklámjairól? (Több 

válasz is adható.) 

a) informatívak 

b) változó, van igényes és igénytelen, de hasznosak 

c)  figyelemfelkeltők 

d)  néha túlzóak 

e)  nem tartom hasznos dolognak 

6. Mielőtt vény nélküli gyógyszert vásárol, megbeszéli-e a döntést 

szakemberrel?'/orvossal, gyógyszerésszel/ 

a) igen 

b) nem 

c) néha előfordul 
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7. Elegendőnek tartja-e az információt a gyógyszerekről, amelyeket a  

  reklámokban  lát? 

a) igen, elegendő 

b) véleményem szerint több is lehetne 

c) szeretném, ha több információhoz is hozzájuthatnék a reklámokból 

8. Mi a legfontosabb kérdése, ha a gyógyszerész felajánl Önnek vény nélkül kapható 

gyógyszert?  (Több válasz is adható.) 

a) a gyógyszer ára 

b) a gyógyszer hatása 

c) a gyógyszer mellékhatása 

d) mivel nem szabad együtt szedni 

e)  hogyan kell szedni 

f) mi a hatóanyaga ,segédanyaga 

g) milyen a kiszerelése 

9. Sorolja fel gyógyszereit, amelyeket szed ! 

 

Gyógyszer neve Hatása Hatóanyag 
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10. Tudja-e, hogy mivel nem szabad együtt használnia a vény nélküli gyógyszerét? 

a) igen 

b) nem 

c) a gyógyszerész nem ajánl fel olyan gyógyszert, amit nem lehet együtt 

szedni a többi gyógyszeremmel 

11. Kitől kérdez bátrabban a vény nélküli gyógyszerekről? 

a) fiatal orvostól 

b) idős orvostól 

c) fiatal gyógyszerésztől 

d) idős gyógyszerésztől 

nőtől 

férfitől 

e.) független, hogy kitől kérdez 

12. Felajánl-e a gyógyszerész többféle gyógyszert, amelyek közül eldöntheti, melyiket 

alkalmazzák a terápia során? 

a) mindig felajánl többféle gyógyszert 

b) néha felajánl más gyógyszert is 

c) soha nem ajánl fel más lehetőséget, mindig a gyógyszerész dönti el a  

            gyógyszert 

d) én döntöm el, milyen vény nélkül kapható gyógyszert szeretnék 
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13. Rákérdez-e a gyógyszerésznél a felajánlott gyógyszer hatására? 

a) igen, mindig 

b) nem, soha 

c) néha igen 

14. Mi az oka, ha nem kérdez rá a gyógyszerész által ajánlott gyógyszerek 

hatására? 

a) nem merem megkérdezni 

b) nincs rá időm 

c) nem érdekel 

d) ismerem a hatását 

e) megbízom a gyógyszerészben 

15. Mit tesz, ha mellékhatást észlel gyógyszerénél ? 

a) azonnal felkeresem/felhívom a szakembert 

b) csak akkor, keresem fel a szakembert, ha ezek a mellékhatások 

            kellemetlenek 

c) nem teszek semmit 

d) a mellékhatásoktól függően kezelem 

16. Mennyire befolyásolják betegtársai tapasztalatai, véleményük? 

a) nem befolyásol 

b) mindig meghallgatom más véleményét 

c) csak a tapasztalatok meghallgatása után szedem be a gyógyszert 

d) egyéb 
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17.Mennyire befolyásolja Önt a gyógyszer ára? 

a) nem befolyásol 

b) ha lehet az olcsóbb készítményt ajánlják 

c) döntő a gyógyszer ára az ajánlásnál 

18. Állítsa fontossági sorrendbe, hogy a gyógyszeres kezeléskor kinek a tanácsát 

fogadja el leginkább!/5:legfontosabb, 1:'legkevésbé fontos/ 

a) orvos 

b) gyógyszerész 

c) nővér 

d) betegtársa 

e) szomszéd, ismerős 

f) hirdetések 

19. Elolvassa-e a vény nélkül kapható gyógyszereknek a betegtájékoztatóját? 

a) mindig elolvasom 

b) általában elolvasom 

c) néha elolvasom 

d) soha nem olvasom el 

20. Mennyire befolyásolják a betegtájékoztatóban olvasottak? 

a) nagyon befolyásolnak 

b) kicsit befolyásolnak 

c) nem befolyásolnak 

d) elolvasom, nagy hatással vannak rám, előfordult, hogy ezért nem szedtem be a 

gyógyszert 



130 

 

21. Havonta mennyit költ gyógyszerekre? 

 a) 1000 Ft alatt 

 b) 1000-3000 Ft 

 c) 3000-5000 Ft 

 d) 5000-10000 Ft 

 e) 10000 Ft felett 

22. Hány éves? 

 

23. Neme? 

a) férfi b) nő 

24. Keresőképesség 

a) aktív kereső 

b) nyugdíjas 

c) munkanélküli 

d) gyesen van 

e) diák 

25.Iskolai végzettsége. 

a) alapfokú 

b) középfokú 

c) felsőfok 
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7. fejezetben alkalmazott kérdőív: 

Tisztelt Kolléganő/Kolléga úr! 

 Szeretném szíves segítségét kérni, hogy az egyetemen végzett doktori 

kutatásomban segítsen azzal, hogy az alábbi kérdőívet kitölti, és visszajuttatja a címemre. 

Bizonyára Ön is érzékeli, hogy a vény nélküli gyógyszerek egyre inkább teret nyernek a 

forgalomba hozott gyógyszerek között. A betegeknek egyre kevesebb idejük marad 

orvoshoz fordulni, így egyre több feladat hárul ránk. A betegek egyre gyakrabban 

hirdetések alapján „diagnosztizálják” a tüneteiket, és az orvos megkerülésével kezdenek 

öngyógyításba. Fel kell készülnünk arra, hogy a betegek mind gyakrabban a reklámok 

alapján döntenek, s egyre több gyógyszerről szereznek be felületes információt. Egyre 

fontosabbá válik a mi „kapuőr” szerepünk abban, hogy pontosan tudjuk, mikor adhatunk 

vény nélkül kiadható gyógyszert a betegnek, és mikor szükséges orvoshoz küldenünk. 

 Szeretném az Ön segítségét kérni, hogy jobban megismerhessük a vény nélküli 

gyógyszerek vásárlásakor felmerülő problémákat. Szeretném megkérni, hogy az alábbi 

kérdőív kitöltésével segítse ez irányú kutatásomat. Segítségét előre is nagyon köszönöm! 

             

 

 

Tisztelettel:            

 

Major Csilla 

doktorandus,  szakgyógyszerész 

 

 

Kérem, hogy kitöltés után a kérdőívet gyűjtsék össze, és személyesen elmegyek értük, 

vagy  az alábbi címre küldjék vissza:  

2431 Perkáta, Arany János utca 14. 

 



132 

 

    A válaszadás önkéntes Kérdőív II. - A szakember kérdőív                                    

1.Mi a véleménye a vény nélkül kapható gyógyszerek reklámjairól? Több válasz is 

adható.                          

a. informatívak, jól érthetőek, lényegre törők 

b. jók, figyelem felkeltők 

c. humorosak, hasznosak 

d. néha túlzóak 

e. a legtöbb reklám nem ad pontos tájékoztatást 

f. egy kicsit buták a reklámok, de a céljukat elérik 

g. túl sok a reklám 

h. kevés információt adnak 

i. erőszakosnak tűnnek 

2. Az Ön véleménye szerint a páciensek mennyire ismerik az egyes vény nélkül kapható 

gyógyszereket, mennyire felvilágosultak az öngyógyszerezésben?      

 Több válasz is adható. 

a. vannak páciensek akik rendszeresen nézik a reklámokat, és pontosan tudják mit 

szeretnének venni a patikába  

b. vannak páciensek akik nagyon tájékozottak, és vannak akik nagyon 

tájékozatlanok 

c. jól ismerik, tájékozottak  

d. azt a gyógyszert, amit éppen reklámoznak, azt ismerik a betegek, de a hasonló 

hatású készítményeket nem 

e. az öngyógyszerezésben általában önállóak a betegek, azonban a gyógyszereket 

kevéssé ismerik 
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f. nem tartom felvilágosultaknak a betegeket a gyógyszerek körében, ennek ellenére 

túlzottan gyógyszerelik magukat 

g. nagyon kevéssé ismerik, tájékozatlanok 

3.  Ön szerint a vény nélkül kapható gyógyszerreklámok információi mennyire 

adekvátak a betegek számára? Kérem értékelje az 1-5-ig terjedő skálán!  5: nagyon   1: 

nem 

 

  1   2  3  4  5 

4.      A. Tapasztalatai alapján a páciensek a vény nélkül kapható gyógyszert milyen 

arányban kérik pontosan név szerint, ha az adott készítményt akarják megvásárolni? 

   a.  90- 100 %-ban                           d. 30- 50 %-ban 

   b.  70- 90 %-ban                       e. 30 % alatti arányban 

   c.  50- 70 %-ban 

 B. Ha a páciens nem ismeri a vény nélkül kapható gyógyszer nevét, akkor a beteg milyen 

módon kéri a készítményt? 

Több válasz is adható. 

a   mire használható, amit a reklámban hallott 

b.  a gyógyszer dobozának színét említi 

c.  a gyógyszer színét említi 

d.  azt kéri, amit a TV-ben reklámoznak 

e. a gyógyszer vélt kezdőbetűjét említi, melyről néha kiderül nem is                      

gyógyszer nevének kezdőbetűje 

f.  a reklámban látott helyzetet, szereplőt ismerteti 
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5.  Állítson fel fontossági sorrendet, hogy az Ön tapasztalatai alapján a páciensek 

kinek/minek a tanácsa alapján döntik el, hogy melyik vény nélkül kapható gyógyszert 

vásárolják meg? /1: legfontosabb , 7: legkevésbé fontos/ 

a. orvos tanácsa 

b. gyógyszerész tanácsa 

c. reklámok hatása a médiában 

d.  személyes ismerősök / család, barátok, kollégák/ 

e. saját tapasztalatai alapján    

f.  gyógyszertári reklámok hatására 

g.  Interneten szerzett információk alapján 

6.  Milyennek tartja a vény nélküli gyógyszerek esetén a gyógyszerész -

betegegyüttműködést? Értékelje 1-5-ig terjedő skálán! 5: nagyon jó 1: nem megfelelő 

     1   2   3       4       5 

7.  Ön szerint mi a legfontosabb a páciensek számára? Több válasz is adható 

  a. a megszokott gyógyszerét kapja 

  b. biztos gyógyulás  

  c. gyors gyógyulás 

  d. a hirdetésben szereplő gyógyszert kapja 

  e. az  ár 

  f. az orvos ajánlotta  

  g. ajánljanak neki valamit, ami már másnak bevált 

  h. pozitív megerősítés 

  i.  tudja a páciens mit nyer a gyógyszer használatával 
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8.  Ön szerint a vény nélkül kapható gyógyszerek vásárlásánál melyek a betegek 

számára a legfontosabb szempontok?  

                          Több válasz is adható. 

 a.  az expediáló személyének személyes vonzereje 

 b.  az expediáló személyének hitelessége 

 c.  az expediáló személyének szakértelme 

 d.  az expediáló személyének szavahihetősége 

 e.  az expediáló személyének elfogulatlanság 

9.  Mi alapján dönti el hogy azonos problémára melyik gyógyszert javasolja a 

páciensnek?        

Több válasz is adható. 

 a. a gyógyszer hatékonysága alapján 

 b.  a gyógyszer ára alapján 

 c.  a mellékhatások figyelembevételével 

 d.  kölcsönhatások más gyógyszerrel, amit szed a beteg 

 e.  a beteg öltözéke 

 f. a beteg kora 

 g. alapbetegsége a páciensnek 

10.  Hol lát lehetőséget arra, hogy jobban segítsük a vény nélküli gyógyszert vásárló 

betegeket?    Több válasz is adható. 

a. gyógyszerész gondozás bevezetése 

b. tanácsadó sarok kialakítása 

c. tanácsadásban és a kommunikációban  
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d. türelmes odafigyeléssel segíteni a pácienst 

e. a szakértelem érvényesítésében a hitelességre illetve a személyes  vonzerőre való 

támaszkodásban  

f. segíteni akkor lehetne többet, ha több időt tudnánk fordítani egy- egy betegre  

g. újságokban, folyóiratokban bővebb tájékoztatásra lenne szükség a 

 páciensek számára 

h. nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a prevenciónak  

i. a patikában eddig is minden segítséget megkaptak a betegek    

11.  A tapasztalata alapján milyen arányban fogadják el a betegek az Ön által 

felajánlott vény nélkül kapható gyógyszereket, vagy inkább a megszokott gyógyszereiket 

keresik? 

    a. 90- 100%-ban                 d. 30- 50%-ban 

     b. 70- 90%-ban                          e. 30 % alatt:  

     c. 50- 70 %- ban  

12.  A gyógyszertári szolgáltatás során mit tart fontosnak? 

       Állítson fel fontossági sorrendet az alábbiak közül: 

        1: legkevésbé fontos 10:legfontosabb 

 a. a páciensek megismerése, megértése 

 b.  megbízhatóság 

 c. hozzáértés 

 d.  udvariasság 

 e.  kommunikáció 

 f.  hozzáférhetőség 
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 g.  biztonság 

 h.  hitelesség 

  i.  kézzel fogható elemek 

  j.  figyelmesség 

 

13.    Ön véleménye szerint a páciensek mennyire ismerik az egyes vény nélkül kapható 

gyógyszereket, mennyire felvilágosultak az öngyógyszerezésben? 

a. több információra lenne szükségük az interakciókról és mellékhatásokról 

b. több információra lenne szüksége a pácienseknek 

c. megpróbálom a páciens figyelmét felhívni a teendőkre 

d. nem igazán ismerik a gyógyszereket, reklámok alapján     

            vásárolnak 

e. nem nagyon ismerik a gyógyszereket 

f. aki valóban kíváncsi  az kérdez      

14.  Mennyi időt fordít egy- egy betegre átlagosan a patikában? 

 a. 1/2- 1 perc                             d. 5- 7 perc 

   b. 1- 2 perc                                    e. 7 perc felett 

   c. 3- 5 perc 

15.  Mi a véleménye a betegtájékoztatók hasznosságáról, illetve hátrányáról? 

a.  szüksége van a betegeknek a szakember tájékoztatójára is  

b.  vannak páciensek, akik megijednek a mellékhatások   

            felsorolásától és nem szedik be a gyógyszert  
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c.  egyre közérthetőbbek a betegek számára  

d.  hasznosak a betegtájékoztatók   

e.  néha riasztó hatású a páciensekre nézve   

f.  a sok mellékhatás felsorolása elbizonytalanítja a betegeket  

g.  nagyon hasznosak, de egyszerűbben  kellene fogalmazni  

             nagyobb betűkkel írni, és rövidebbnek kellene lenni  

16. Mit tart fontosnak a gyógyítás során? Kérem rangsorolja 1-5-  ig 

terjedő skálán!   1: legfontosabb  5: legkevésbé fontos 

a. az expediáló kommunikációs készsége 

b. az orvos- beteg kommunikáció 

c. gyógyszerész - beteg kommunikáció 

d. gyógyító team kommunikációja/ orvos- gyógyszerész/ 

e. egyéb: 

17.  Melyik csoportba sorolná magát? Kérem jelölje meg a leginkább jellemzőt! 

a. kiváló szolgáltatást nyújt a pácienseknek, szívesen ajánlja a helyettesítő  

termékeket 

 b.  a patikában nem tartja helyénvalónak a reklámozást, ritkán javasol 

 helyettesítő készítményeket 

c.  minél kevesebb szolgáltatást nyújt a betegeknek, nem szívesen javasol helyettesítő 

készítményt 

d. fontosnak tartja a marketinget, a vevők igényeinek megfelelő választékot tartja a 

gyógyszertárban, meg van győződve a reklámozás fontosságáról 
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18. Mi a beosztása a gyógyszertárban? 

 a. asszisztens 

 b. szakasszisztens 

 c. gyógyszerész 

 d. szakgyógyszerész 

 e. gyógyszertárvezet 

19. Hány éves?                                                Neme: 

   ........................                                              a. nő       b. férfi 

 

20. Hol dolgozik? 

 

a. Budapesten 

b.         Vidéki nagyvárosban, melynek lakossága 50 ezer főnél nagyobb         

c.         Vidéki városban, melynek lakossága 10ezer -50 ezer  fő közötti 

d.  Vidéki településen, melynek lakossága 5 ezer- 10 ezer fő közötti 

e.  Vidéki településen, melynek lakossága 5000 fő alatti 
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