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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,  

gyógyszert vásárol. 

A lakosság egyre jelentősebb része első – és gyakran 

egyetlen – állomásként a gyógyszertárat keresi fel, ha 

gyógyszerre, tanácsra van szüksége. 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 
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gyógyszerész az a személy, aki ezt kellő kompetenciával 

meg is teheti. 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.  

Köztudott, hogy a betegek többsége kisebb-nagyobb 

mértékben eltér a számára felírt gyógyszerszedési 

javaslattól. A gyógyszeres terápiában a hiányos beteg-

együttműködés klinikai következményeinek gazdasági 

hatásai is vannak.  
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2. Célkitűzések  

                                                                                                          

Értekezésemben célul tűztem ki felmérni a magyar 

lakosság vény nélküli gyógyszerek szedésére vonatkozó 

szokásait, felmérjem a beteg-együttműködést, és a 

reklámok befolyásoló hatását. 

Arra kerestem a választ, hogy a lakosságnak hogyan, 

miben lehetne vagy kellene több segítséget nyújtani az 

öngyógyszerezésben, beteg-együttműködésben. 

� Vizsgálom a páciens és a gyógyszer, valamit a 

páciens és egészségügyi szakemberek 

kommunikációját, és ezekben rejlő-még ki nem 

aknázott- lehetőségeket. 

� Adatokkal alátámasztom a beteg-együttműködés 

fontosságát, vizsgálom a rá ható tényezőket. 

 
Célul tűztem ki, hogy valós képet kapjak az 

öngyógyszerezés helyzetéről, és lehetőségeiről. 

1. A páciensek kérdőíves megkérdezésében arra 

kerestem a választ, hogy az öngyógyszerezés 

során mennyire felvilágosultak a patikába 

betérők, mennyire hatnak rájuk a reklámok, a 
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környezeti tényezők, kérdeznek-e a patikában, 

milyen egyéb információforrást keresnek 

problémájuk esetén. 

2. 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 

hiteles információhoz jutni gyógyszereikről. 

3. A két szemszögből történt kutatás 

összevetését végeztem el. Ennek eredménye 

felhasználható az oktatás, továbbképzések, 

módszertanok, protokollok kidolgozásában a 

beteg-együttműködés, és az öngyógyszerezés 

területén. 
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3. 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 gyógyszertárban 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. 

1. 2005 tavaszán (március-június hónapban) mintegy 

1450 kérdőívet osztottam ki véletlenszerűen 
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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 tanulmánynak 

elsődleges célja, hogyfelmérje 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. 

 

Statisztikai feldolgozás: SPSS 14.0 programmal készült. 

A különböző ismérvek (kor, nem, iskolai végzettség, hol 

dolgozik) alapján képzett alcsoportok összehasonlítását 

egy szempontos varianciaelemzéssel, vagy kereszttábla 

vizsgálattal végeztük, 95%-os szignifikancia szint 

mellett. 
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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 

végeztem 
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4.  Az eredmények összefoglalása 

 

1. Az alábbiakban a páciens megkérdezés eredményét 

ismertetem: 

743 kérdőívet sikerült feldolgozni, vagyis a 

megkérdezettek majdnem 50%-a adott értékelhető választ. 

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. aki sokat néz reklámot, naponta 

többször is, az átlagnál gyakrabban beszéli meg döntését 

szakemberrel. -44%-uk.- Hetente többször a felmérésben 

résztvevők 23%-a, hasonló arányban, mint az aktív 

keresők és a nyugdíjasok. Havonta, illetve félévente a 

kérdőívet kitöltők 7%-a, végül soha nem néz reklámot a 

megkérdezettek 

6%-a. Szignifikáns eltérés mutatkozik a reklámok 
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nézettségében nemek között és iskolai végzettség 

tekintetében. Mielőtt vény nélküli gyógyszert vásárolnak, 

a vizsgált személyek 40%-a beszéli meg döntését 

szakemberrel. Legnagyobb arányban az aktív keresők, 

majd a nyugdíjasok kérnek tanácsot, több mint 40%-ban. 

A vizsgált személyek 27%-a nem beszéli meg döntését a 

gyógyszerésszel, illetve csak néha teszi ezt meg a 

megkérdezettek 31%-a. 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 szakemberek által felajánlott vény nélküli gyógyszerek 

hatását a mérésben résztvevők 44%-a mindig megkérdezi 

a szakembertől. A páciensek mire kíváncsiak, ha vény 
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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. 

2. Az alábbiakban a gyógyszertári szakszemélyzet 

megkérdezés 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 szakemberek több mint 70%-nak az a 

tapasztalata, hogy a betegeknek csak alapismereteik 

vannak a vény nélkül kapható gyógyszerekről. 

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 

válaszadók véleménye átlagban 36,6%-ban az, hogy a 
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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 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 gyógyszerészek 38%-a szerint a 

betegtájékoztatók néha riasztó hatásúak a lakosság 

számára. 
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5. Következtetések 

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. 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. A páciensek 44%-ban hasznosnak és 

informatívnak ítélik meg a gyógyszerreklámokat, a 
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szakemberek véleménye azonban az, - közel 70%-ban,  - 

hogy a reklámok túlzóak nem adnak pontos tájékoztatást. 

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 negyede - 

23% -. 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. 
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Feltétlenül szükség lenne eredményes nemzeti 

nevelési stratégia kidolgozására, hogy a vény nélkül 

kapható készítményeket az emberek helyesen használják. 

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.  
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